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ra tetamoe terlihat oetoeStudent jang bonafide akan disawa PID. Dianta Sultan Djokja jalah K.
ZH.
ratakan (over €€n kam geschoren) san dari
odiningrat, oetoesan dari
Tjondr
R.T,
tadi.
palsoe
t
studen
dengan
der dan Kiai Penghoeloe.
estuur
Rijksb
kalau
:
Kelihatannja perkara ketjil
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mat datang dan terima kasih seperti
— | —
sendiri.
biasa, laloe secretaris membatja soerat
Apakah jang dapat kita perboeat
Bale-Agoeng
nja Raad itoe jg akan diatoerkan ke
Vergadering
di Solo
akan memberantas penjakit ini? Ter:
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adekan openbare rentjana peroebahan peratoeran
deja oepaja? Pada sa'at ini djoega ada Agoeng" telah meng
pan
akan
dibitjar
tidak
jg
asting
sten-bel
vergadering, bertempat digedongnja djang laloe diterima baik oleh vergaverdachte individuen.
aloun Lor.
Apa dalam ini kwestie tidak ada Raad itoe sendiri di aloon
, sedang dering, begitoe djoega tentang rentja
pamit
jg
dosa
ada
biasa
Lid
sten
journali
gelijkenis dengan keadaan
chewan
pemotongan
buitengewone leden 3 sama pamit se na peratoeran
kita?
ba
chewan

prempoean djoega diterima
Y

“

?

bahwa pada

bangannja beberapa

sangat sempit. Diharapkan
dengan
jang hadir soeka memasikan kalau.

marechaus

Olehseorang

Kalau beloem berkawin telah keta- soedah sampai ketangan Hoofd van
hoean resianja oentoenglah. Tetapi ada Plaatselijk Besturir via pembesar2 mi
“poela jang telah mempoenjai anak liter. (Antara).
baroe mengerti bal jang sebetoelnja.
san AP pa
Pendeedoek Betawi beloem loepa
ad Tjiandjoer tekor
Landra
Djsksa
ken
mpoela
“halnja PM R.—itoe perkoe
' matian di Kemajoran jang djoega me
Kirakira f 2000—
SD
melihara bibliotheek—temgipoe bebera—J., djaksa Landraad Tjiandjoer ke
pa bosah kitabnja.
kas sedjoem
Seorang Student di Rechtshooge- dapatan telah menek,orkan
mana seba
wang
roepiah
dia
e sendiri ta” ada di lah 2 riboe
#ehool—wakto
denda.
wang
dari
terdiri
besar
gian
|
rGemah —kedatangan seorang pemoeda
berada
telah
R,J.
hari
pa
bebera
Sedjak
.
djoega
S.
jang mengakoe student RH
k di
oentoe
joer,
Tjiand
Patih
epada isteri student tadi dimintanja diroemah
dita
k
oentoe
djadi
boleh
den
,
periksa
'beberapa boekoe, dengan seizin soeaboeat sementara waktoe (Antara).

Samenleving

ressisten begitoe- rapi dan menggem- "
birakan.
Beliau menerangkan bahwa andanja
pertoendjoekan — wajang-orang pada
malam receptie ini boekannja menjata

den di Solo, akan menghormati ke
|datangan teman-sedjawatnja dari djaoeh, didjamoe dengan pertoendjoekan
seni atau kunst jang indah itoe.
Lebih djaoeh beliau menerangkan

djaannja jang soekar itoe berhoeboeng

na, oleh
- rang gadis bertoenangan dengan stu- gor diadoekan tejah menghi
zitting
tatkala
aussee
boekan
marech
a
seorang
ternjat
| dent jang kemoedian
di
er
Decemb
21
tanggal
echt
Landger
.
student
g
sekaran
ini
n
Oeroesa
Tjibaroesa.

onze

atas oesahanja conzres comite karena
bisa mengadakan persiapan bagi C01& .

irale tidak merasai
soekarnja
pega
negeri pada oemoemnja, sebagai
wai
bersoeka raje, tetapi oleh karena soem

peker

menerangkan

kasih

.terima

.mengoetjapkan

doeloe

lebih 500.

toea hoofd-comite

— credietwsardigheid, buwelijkekansen,
dan lain hal, dengan pendek, soepaja
dengan direci atau indirect bisa men
dapat kecentoengan.
Boekan satoe doea kali sadja seo.

van

»Sonoharsono" -di Pasarpon (Solo), de

ngan lebih doeloe diadakan malam
pada
pemboekaan sebagai receptie,
oe)
Mingg
m
(mala
sore
Saptoe
hari
tanggal 25 —26 December ini, jang
koerang
mendapat perkoendjoengan

Djoensed soepaja membatja Al-@or'an.
pocla de
Maksoed2nja diterangkan
pgan djelas dalam bahasa Indonesia.
Sesoedahnja receptie dimoelai, Ke

maksoed jg

tertentoe. Misaloja oentoek menambah

irouwen

menerima penjerahan pimpinan dari
voorz, comite van ontvangst, oentoek
memboeka' congres itoe dengan lebih

dan congsss, bertempat di Schouwburg

7.

Perkabaran

Ini tidak apa: ta' ada seorangpoen

jang

1080 sebagai voorzitter vakcentrale itoe

jaarvergadering

mengadakan

kano

:

| nja student.

“

Itelah

kemoerahan

NA

D

is een verwend

kan doeloe, maka pada tanggal 25 dan
26 December ini Vakcentrale , Persatoean Vakbonden Penggawe Negeri"

hotinjo orang lain, mako 4 asihatkannja podo
aigambil polis, dengan
sosominja “akan
tiap? boelan, dari
pembajaran sedikki

masih seba-|

ent

PG

receptie itoe dan menjerahkan pimpi
kepada voorzitter dari
congres
nan
vakcentrale P.V.P.N,
Laloe lid Volksraad toean R.P, Soe

Sebagaimana jang telah kita warta-

f

kepr: 5

ena

I

Mentjegah tjara
wang oentoek ongkos kematian,4an soepaja

sitoe pintoe selaloe terboeka oentoek
ng

mama
an

“ Herdik

faham jang menentoekan Sociale groe:

Or

orang.
pemboekaas sebagai receptie paksi pertoendjoekan wajang
aad
Volksr
Pidato pemboekaan oleh leden
1. Kasimu dan RP. Soeraso,
Dari Pembantos M.

YANG,

peeringen.

Ya

Congres Vakcentrale P.V.P.N.
di Solo

e

Malam

.. Di Betawi tidak demikian halnya,
. Sociale lagen ta” begitoe berpengaroeh.
- Orang dari matjam-matjam lapisan
dengan 'eloeasa berkoempoel dan ber
gaoel. Pertalian perkoempoelan atau

|

"2

t

Tee

ngan sociale jagen,

"

Pn
KP

Sapa as

Ng

“Di Kota sebagai Djakarta Mi peng
hhidoepan bersama berlainan sekali de-

2

hari terbit

Ini

TUDENT

ik oleh vergadering, sesoedahnja ada
sementara pembitjaraan dari pihaknja '
anggota dan jang telah dikasih dja .
waban oleh mr, K.R.T. Wongsonagoro

sebagai

wakilnja

Dalam rondvraag

sapoetro

pemerentah,

Among-

lid R.M,

madjoekan

pertanja'an

ten

tang penggelapan oeang dalam rijkewerken Kartiprodjc oleh boekhouder
dari djcemlah f 7700.— jang pertanja
'an itoe akan didjawab oleh wakil
merentah dalam openbarg vergaderi
besoek 3 Januari 1938 dimoeka.
Djam 9 sore vergadering ditoetos
oleh voorzitter,
HAN

— 9 —

«i

-

Ma

Globe

Kalten

da

'ta anggotanja larang

Setelah kita mentjoba beberapa kali | | Balita,
Aan
AU nan
r
nj

Dasi

RAGE

mendjalankan

ai kita

mendapat

nja.

ternjata, Globe Balsem mandjoer boeat Pn
Kanan Na
Isakit-saki kepala, pegal-pegal,
batoek, IM.
Ti pgn Mi
“2

|

me

5

kete

se.coseosoco.o

socooooox.

berhenti dari
ke ai hosat oat

han berhoeboegan

BEN

Ta

aan tana

—.

nm

Parindra

Solo

YAN

Beriboe-riboe
dalem beberapa hari sadja pake GL.

Lang atau
men 33di perdja
KonilananbagakenTengarantjegah
roemah

La

20

Kami akan mmberi keterangan lagi

,

2 Span

konek

ningrat,

a

#oangkoepon

tetapi teroetam centoek angga

Hn

“da

itoe

R. Soetopo

TP: Singgih

asjarakat| Win

dala n masjarakat

dan

dr,

membikin

Pena apa

R, Soeratman

pidato

Er-

enting.

Verslag lengkap dari Saat

Bao

10

ki|

anseing

lain

Inn

dan anggau

denhan

dan pesiapan2.

tjb.-

|

Sekarang tenang penjelidikan toean

besok, kare| Madoeratna di talangan Tjb Mataram
na iai hari terlaloe banjak copij,
adanja pertentagan hebat antara Ped.
: Tiguur
Harap sidang pembatja sabar dan | daera

3

“Voltage
| Dan

an jg ke

Wonobojo, mr, R, | Kal diantara argga
utanja

| Dari wakil Oostkust van Sumatra t.|fa ,M“. akan kita moeat
2

h Dj. Tengah, jg berkedoedoekan

ia |pembantoe kita ma'loem adanja.
ja
Be
'

Perajoan Pa

Haa

Ten

Perajaan

| djoega di Matanm dengan Tjabangnja
ini Sak sekalikali benar. g
Ti

genap

Merana

Optochid

ng sena aa

Parindra genap 2 tahoe

poerweg,

ke

Harsodarsono,

dari Bogor,

kelihatan djoega

aa

rad

:

:

The Globerafd: Chemicalien
P. Baroe 113-Te
lf: 4856 WI.

zaman sebagai secretaris, Soedjas Soe
ab
Mn etis
Soelis larajo

debagai

berhoeboeng

dengan

berhenti

day

mereka.

jang

Djadi

|teutangan

2

Madara,
badan
Cursus

sebagai anggota

teranglah

1

”Y n99
OoOdsoOsseseseseos3sese9g5n

jang

menimpa

3

N

BA
Pan

2

pengoeroes

keadaan

z

Distributeur:

roel-

tempat| Memaksa

perajaan, Diantara jg hadir pemoeka-|

koe.|Pemoeka

Ikan

Toean-toean ang 4itoe ialah : MoeNst,
sea li ketoen,
Kama

tepidelh

n|
ban
toeroet dirajakan di Bogor, di
,Idahoeloei oleh optocht dengan obor
:kss oleh pandoa-pandDe dari KEL AFO
i peri| fan Surya Wirawan, moelai dari Sem. |
|
At

diri

FR

bahwa per

g

1

O
Pada permoelaan
san ada spanmend,

jang hebat dengan

P.D,nja
se. | dr. Slamet Sudibyo dari Betawi,
Bebe|
tidak
benar,
| malrapa perkoempoelan dan pers mengi
:
Pagi poela sewaktowKe melilnnaan
3 dari tt. tsb.
rimkan wakilnja, Rapat dimoelai djam meletak
kan
djabata ja PD, sendiri ti
'macepoen pada wakto
8,30 nan
Na
djam 11 koe sak BN Abnakag 2
15
Na
Pa
iaitoelI3ng
1
Pa

nlasingg per

Na

PioonP

mendjawab se

sedikit, Dalam
itoe| 2
Be Mann
a nan Mahdierajaan
1 eri dato|
mereka 7 ke Klaten
| menerangkan riwajat berdirinja Par| Persiap

sampai

a Murad

. Gjikan

samboei

Sebag
ai
“2 Ineli
maka

toendjoekkan
v

jaraan itoe.

| danterbikin oleh toean H Sjarief dari|
Na
anta
sebagai

symbool

: Keran bkk dari
aa
' terbikin dari mas dan dihiasi dengan
berhak
ne
.

kemoedian|

beberapa

oentoek Sglantik

menja 1 tja

dengan

penerangan

PEN

i Watt
le
ta ngiprit membikin doorbraak
ketika berbadapan dengan keeper, dia

jg kami

toetoerkan diatas

apa-apa

jg telah dima-

terhadap

Toean

djoega boeat keloearga

persoonlijk,

beliau,

2

aan

mesti

jg tidak tidak itoe dan da- |

Tionghoa, tapi begitoepoen kita ketjiwa

Berita

hari | melihat tindakan saudagar2 Tionghoa

"peringatan kemaren itoe mendjadi lel jang tidak sooks lagi
mendjoeal barang| | Datangnja
bih berarti dan penting karena didja- barang
jang kita impor

Redaksi.

copy

2

seperti

de-

hingga | Batavia.

“

boa

dalamnjs (dan djangan poela teroes
pemboycotan barang | memperfjajai dan
mengakoei penera-

. Gjoekan oleh t, Soeangkoepon selama didalam peper tahoe, 3ympathie kita |patlah IM. seloeroehnja berdjalan
Tiongkok — Dje-| ngan selamat,
beliau itoe mendjadi lid Volkeraad,
pang sekarangangan
adalah pihak bangsa
aa
—. Boeat t Soeangkoepon

aa

|landa sebagian besar jang memasoek | mengoemo
emkan soeatoe perkara jg
kan
barang Djepang kemari, sehingga penting haroes
lah diselidiki jg sedalam se
ada baiknja ditoetoerkan disini sikap

Heran
SER
.
| Djepang
oleh saudagar? Tion hoa,|ngan dari pihak seoran
— Poen oleh Komite sedang dioes
g sadja,
aha Pe 2
waktoe Boke kawnan ini!
Moedah Pk
kan, soepaja Giterbitkan seboeah boe- sanga
bilang
lati sangka Pee paria
t ramai dibitjarakan.
sangk

koe, jg berisi

"Ilepas tembakan, sehingga keeper Ban
doeng tangkap sngin.
o Setelah mendapat kekalahan
itoe,

persoon. Kami r.

4481
soedah tjoekoep terang kepada Oemoem! | tara

$€ Ni

:

J

Tar

28 :

3

Ban

na
ba

Beberapa

aa
Tan

pn

karena perlaan
wanan sama, “koeat dan saj

ai

Na

bandjir,

pai

Pama

Pn

2 "2N

Sa
|.
0...
| S.

Menit kemoedian Lubach

mendspat kesempatan loles dari dja
gaannja Dorst, dengan satoe schot jg
netjis soeroeh
keeper Bandoeng me
ngambil bola dari dalam djala, 2—0
Seat Batavia

Mengta

Dengan

3
gong ap

halftin

kedoea kelihatan

dak lowongaja gerebegan didepan doel
Bandoeng.
«

Pa
Denah

ja

Diron
( de

samenapel
Dataria semangkin baik sehing
ga tis

Petahi

ini kemenangan Batavia

be

loem poeas, teroes meneroes mengge
rebeg Bandoeng, sehingga Zomers ber

ag
tohkan pada bari kelahiran, verjaardag sehingga banjak sekar t dari Djepang,| Harap jang bersangkoetau dan jang Sedang se
ang bertimboen berkepentingan tidak berketjil hati, |lebih
Kanan
2
toeroet-toeroet membikin 8 doeipun
doel
timboen digoedang, demikian wakillapalagi
dia
8
Va
atlte
n lagi. Roepanja dengan kekalahan
salah
faham
,
djika beloem | dan tiada lama
1885, djadi pada hari kemar
tjoe- importeur itoe memoelai pembitjaraan | melihat perka
enind
'adi
ng
ini
koeplah oesia beliau 52 tahoeen
baran
Bandoeng menjerah, karena sampai
,
artike
l
dan
soerat
| Membalasnja, se
n.
ia
'
kirimannja dalam soerat kabar ini, |dan
fluit
enji tanda
Toean Soeangkoepon sekeloearga “indian apa
habisan,
sampai achi Kenabingan tetap) rang berbo
tata 5—0 oentoek peng
boleh bangga dengan adanya oepatjara ambil? tanja kita. jang toean bakal|Bandjir copy iri paling sedikitnja
Batav
ia.
Stand tidak berobah
akan memakan tempo 3—4 hari,
lgg
:
5
|
peringatan demikian itoe !
-.
ba
VBO Comb.—Semarang XI 1—0
—Soekar sekali, kita masih berha
rap
senaa
Dan lebi
SELECTIE
lebih
berha
h
k
oento
ek
an
bang
Un
soepa
Ta
ja
z
ga ialah
sauda
Pertandingan
egar2
Kowite, herdenkingscomite | ,
Tionghoa insjaf OKSB Djakarta dengan BBL 1938.
kedoea haroes
berhaFa
1:
JA
ig telah memboektikan kegiatan
,
Idapan
kedoe
a
elftal
tsb,
diatas
dan
e
.
sa
AN
ea alan
Pada hari
ketjakapannja oentoek mengadakan | tahoen dilak
oe tg. 26 boelan
Tenaga kedoea belah fihak hampir
Pena 3 Renag 3
oekannja, menjamboeng | iui, OKSB (OudMingg
Kweekscholierenbond)
a koeatnja, ma'loem dari VB O.
Sebagai pertandingan jang pertama
milan
g itoe!, TEA
jak
Nan
beliau, jang dilahirkan pada tg 26 Dec

003

ST Dhan 3
jg beloem termasoek Bondspe
ga
En
jang—Apa
ditanjkaoem
a.
importeurs tidak ada | pat
Ta angga
Dega
Jelah ea
utan oento
telah dilangsoengkan
Oesaha demikian itoe tentoe mening | niatan cemp
antara kedoeg|
ingga
Semarang boleh meneri
amanja memberikan per|Kan atoeran gadjih ek memperbintjang siti en data
"
baroe (BBL 19383).
gikan @deradjad lidmaatschap Volksraad | da pano
:
:
oi
: | -dan mendjadi tjamboek
Setelah pandjang lebar dibitjarakan
baginja oen Ma tthanara Ae Mean
ee toek bekerdja lebih giat, Jebih
Ta
1 —
aan lantas rapat memboeat motie jang
sii
syste- | Indonesia? kata kita menja
ter
mboeng, | toelis dibawah ini :
c
2
3
an aa
».
matis
di
Oris
2
dan
planma
Fobii
tig, lebih ichlas da
: Ha yan 2 2 Na
#
—Ja,sadja
ripada jg soeda
kalautentoe
ada jgkita poenja kapitaai,|
h2 goena
1lapa
kepentingan siapa
Moti
e
kasih.
Algemeene Ledenvergaderin5 g Oud
noesa dan bangsa.
an " Dada
Di Mesdjid-mesd jia. An ari Ta
:
— Kenapa dengan kapitaal, apa ti-| Kweekscholieren
permoelaan
Semarang , teroes
bond
sfd
Djakar
ta
pa
—0—
c baik dj
mener
oes
menerima
i
»
da 26 December 1937.
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ialah boleh djadi diandjoer2kan mema
kai modal partikelir, dan tidak akanj
Pemerintah,
pengawasan
memakai
sebagaimana terdjadi dengan Mandsjoekuo,
Plan terseboet mengoesoelkan soepa
ja diadakan peroebahan lengkap kepa
da Shanghai, soepaja Shanghai madioe
lagi dan bisa mendjadi ,,Sjanghai Raja“, dan djoega dioesoelkan soepaja
diadakan pembentoekan district kota

mere
gerak kearah Cho-hen, setelah
ka itoe mendoedoeki Chinchen, sehing
ga koia Tsinav sekarang langsoeng

ada di dalam bahaja.
Oleh

West

Java teroes

bekerdja

lebih

ling dari djago

. Scmelling

tandingan

ist

“lama

epi #
Mg segala roepa roroepa
ji, akan alamkannja, ti
lagi akan dioemoemkan,

disa

tetapi menoeroet

niatan niatan

memberi

pembesar2

perintah

diselesai
soepaja dengan setjepat2nja
kanlah pekerdjaan2 pertahanan kota.
Djepang

mengamoek di pelaboehan
Shantung

Shanghai, 26 Dec (Transocean).
Penjeranganh Djepang dariarah oedara
dan dari arah laoet kepada pelaboeban

Shantung, memboektikan dengan njata
bahwa Djepang
tidak akan berlakoe
haloes
lagi
kepada
daerah
ini.
Pesawat2 terbang menghoedjani bom
kepada bingkil bingkil dan garnizsen

garnizsen
sedang

di Hai-chow

dan Linyua,

dipesisir Shantung kapal kapal

jang melakoekan

perang Djepang

pa

trcli moelai menembaki tempat2 jang
besar artinja dalam ilmoe peperangan
(strategiscb).
Poen barisan Djepang jang bergerak
di Shantung teroes dilakoekan mela
loei djalan spoer Langhai, menoedjoe

orang orang jg soeka kepada Djepang.
Menoeroet sk. ,,Asahi“, kabinet Dje

tempat

djalan

spoer jang sangat pen

ting.

Tempat penting boeat perdjoempaan
sepoer ialah Hsu chow.
Sabda
Tokio,

27

Dec

Ketika diadakan
dangan

Djepang

Kaiser.

Rijksdag

(Reuter).

pemboekaaa

jang ke-73,

persi
Ksiser

menjatakan gi-

menjatakan

ranguja terhadap keadaan, ,perhoeboe
ngan antara Djepang dengan kawan2
seperdjandjian2 tambah hari tambak
koekoeh“. Kaiser itoe menerangkan

pang telah mengambil kepoetoesan,
bahwa Pemerentah Djepang akan me poela bahwa serdadoe2 Djepang me
njokong sekoeat-kosataja kepada ter- nang disegala lapangan perang. Nama
tjiptanja plan Tionghoa seroepa itoe. mereka dalam militer, baik didalam
Sementara itoe pihak Pers meng
negeri, akan
oemoemkan dengan tjara jang mentjo
lok mata tentang pidato jg mengoerai

reaksi Amerika.

baiknja kembali

Hangchow
Hangkow,
Menoeroet

djatoeh
26 (Transocoan).
beloem

berita

dari

kalangan

negeri maoepoen diloear
dibikin lebih tinggi, sedang segenap
ra'jat Djepang semoeanja berdiri ko

koh seperti
makota.

satoe

badan

dibelakang

Adapoen berkenaan dengan

Tiong-

kok jang mengenai perkara djawaban
Lagerhuis, didalam sabda Kaiser itoe

ada dinjatakan,

bahwa Strafexpeditie

Djepang berangsoer angsoer mendapat
kemadjoean,

Achirnja dinjatakan do'a, moedah2an disegenap

daerah

jang

telah didoe

doeki itoe kembalilah hendaknja perda
maian Timoer Djaoeh, tetapi sesoeng
koean jang sah jang menjatakan bah goehnja, toedjoean
jang soenggoeh2
wa Hangchow soedah djatoeh keta masih djaoehnja letaknja.
ngan Djepang, tetapi menoerset be

Tionghoa, beloem

ada diterima penga

er gojang kepala. 3—0 oentoek | M. Scbmeling oentoek bertanding ada
lah seperti berikoet:
Java,
Djepang tgl
Teroes meneroes fihak Semarang di| Pada tg 30 Jan. '38 ia akan bertan kan, bahwa orang orang
djam 12 te
Red)
(kemarin.
leh
dibilang main setengah ding dengan bokser dari Afrika Selatan, 26 Dec.
kota itoe.
memasoeki
telah
hari
akan
ini
ngah
pertandingan
lau backstel Semarang semba Ben Foord, dan
Djepang
orang
orang
moela
Djerman).
Moela
Harmburg(
di
dilangsoengkan
, moengkin sekali terdjadi lebih
Tiong

at, 1. Paltiwaei mendapat bola, dan

maka

karena itoe,

militer di Tsinan

Adapsen moelainja dilakoekan plan
itoe, ialah sesoedahnja didirikan madj
lis Gemeente jg terdiri dari pada

rita berita Djepang jang diierima pada
Senin (semalam Red), dikata
malam

001 Fake
West

kemenangan

ada 10,000 orang dari pasoekan,
Dari Chin-ho orang Djepang ber-

kan djawab Djepang kepada Amerika
kabiuet berkenaan dengan perkara , Panay”
Ambassadeur Tiongkok
telah membenarkan isinja plan boeat berita-berita mana antara lain lain
Hankow, 26 Dec. (Reuter)
'peri kesedjahteraan Tiongkok
Oetara,
memakai kepada besar-besar berboenj il
Aa
|
man,
adadi|P”,
Tiongkok
'bassadeur
:
Tpanggi'
Ba, jang Hun
Fo tentang hal£) mana dalam garis-garis »Amerika poeas kepada djawab Dje
besarnja, oleh Prins Konoe5 akan: diper me pang“, jang demikian itoe oentoek
ia
Sun n Jat , Sen termasoek| “5
Njonj:
atau Njonja
noendjoekkan kepala oemoem tentang

. djoega dalam kandidaat2 oentoek men | sembahkan kepada Kaiser Djepang.
doedoeki lowongan itoe,
Djepang berbalas dendam

setelah

3 bahagian jaitoe: 1 dekat Chinhbo,1
dekat Chiyang dan 1 lagi dekat Loku.
Jg. menjeberang didekat Loku sadja

di Moskou |setelah diadakan peroebahan,

Ce

dari

Jang adjaib ialah bahwa

disitoe ti

dak ada seboeah pesawat nasionalpoen
Djepang jg terachir ini.
1g ikoet dalam pertempoeran membe
Washington, 26 Dec, | Reuter)
la kota tsb, Pasoekan2 Pemerintah tjoe
Pemerintah Amerika menerima baik Keadaan Shantung lebih berbahaja
koep lengkap membawa persediaan2,
permintaan maafnja Pemerintah
Dje
lama kian sehingga keadaan bisa lekas selesai.
kian
g
Shantun
Keadaan
pang dan menerima baik poela dja- berbahaja, karena menoeroet berita jg
Ketjoeali arti moreel, perampasan
minan ataupoen pertanggoengan Djer2 sendiri orang orang Djepang kota Teruel itoe besar poela artinja
teracbi
pang, bahwa dihari kedepan Djepang
| menjeberangi Soengai Koening dalam dalam djoeroesan strategie.

baharoe, ja'ni Woosung.

“ Djepang menjeberangi soengai Koening

djanja tjepat dan sampoerna,

sebab itoe ia sampei dipoedjikan
oleh thabib-thabib.

9 —

Spanjol

—@

——

Perantjis
Roemah sakit gila terbakar
Paris, 26 Dec (Reuter).
Tadi malam roemah sakit gila Mont
re Don mendjadi laoet api, dimana ke
betoelan ada 135 orang jg dirawat di
sitoe.
Hingga kini soedah ada 7 majat da

ri mereka jg terdapat, sedang

didoe

ga. bahwa masihada 1 lagi terbenam
dibawah roentoehan,
telah
12 orang gila, jg berbahaja,
melarikan diri,

INDONESIA
Pentjoerian diroemah gadai.
Aneta mewartakan dari Semarang,
bahwa kemaren malam roemah gadai
di Parakan dekat Toewanggoeng telah

dimasoeki oleh pentjoeri dan pentjoeri
ini telah berhasil
barang gadaian

menggondol barang
berdjoemlah
jang

f 1000,—.

H

2.
3 ma

Makloemat PNI tjb Soerabaja.
(Via

,Antara“).

Dipermakloemkan,

oentoek mentjoekoepi keboetoehan ki
dan
ta, PNI tjabang Soerabaja,
karena pengoeroes soedah tjoekoep 1
tahoen meraegang pimpinan, soedah
dioesahakan penggantian
pengoeroes
dengan jg baroe, setjara referendum,

basilnja sebagai tertera

dibawah ini:

Ketoea: sdr. Soerodjo-Rekso
amidjojo.
AdjidPenoelis-Bendahari: sdr.
Adimargono.
Pembantoe: 'sdr2 Abdulsalam.
Alamat secretariaat: Kedoengklinter

C 3 No 5 Soerabaja. Jang berkepenti

ngan teroetama PNler tjabang Soera
baja diharapkan datang kepada adres
terseboet, serta dengan pengoemoeman
ini masing2 mendjadi ma'loem adanja.
—O

—

Kongres Indonesia Moeda
jang ke VII

Dilangsoengkan di
Bandoeng.
Besok tgl 28 sampai 31 December
1937 Indonesia

Moeda

akan

melang

soengkan kongresnja jg ke VII di Ban

di Gedoeng
bertempat
doeng dan
»Himpoenan Soedara“, Moskeeweg 7,
dikota terseboet diatas,
Adapoen programmanja seperti berikoet:
Receptie tanggal 28 December.
Moelai djam 7.30 malam.

Djam 7.30—8 malam

Receptie dan

tamoe2 sambil dipersilahkan
keradjinan tangan,

melibat

Poesat Nasional djatoeh
Djam 8.—8.50 malam Pidato dari
garis
kepada
Tjabang, Pedoman Bemenjerang
Hoofdcomite,
itoe
Press)
(United
Dec.
26
Madrid,
Ada berita jg tidak benar menjata hoa dekat Chienchow, Kung sen chow
sar
dan
pemoeda2
Daerah.
ini Djenderal Miaja telah
Petang
kan, bahwa ia akan bertanding pada dan Zah chow, dalam mana pihak p e
malam Pauze, ta850—9.10
Djam
jang
poesat
'achir bl. Februari di Miami, dengan njerang mempergoenakan barisan bari mengoemosmkan, bahwa
moe2
diberi
kesempatan
membeli badaripada kaoem nasiona
Steve Dondas, atau lawan Walter san infanterie, artillerie, tank tank penghabisan
rang2
dan
keradjinan
tangan:
i moelai terbit
Neusel, jg akan dilakoekan di Berlin dan djooga pesawat pesawat terbang. lis pada waktoe matahar n Pemerintah|
Djam 9.10—12 malam Beberapa per
ketanga
djatoeh
telah
pada tgl 13 Maart.
toendjoekan2.
Boleh djadi pihak Tionghoa mela Spanjol,
ti
Pertandingan2 ini boekan dilakoe koekan taktik baroe, ja'ni mereka
Rapat Openbaar pada tg. 31 Dec.
poeran
pertem
ekan
melako
go
segera
Chica
dak
di
kan di Miami akan tetapi
nasional besar.
han
Moelai djam 8 malam,
Kekala
mahal
saugat
orang lawan orang jang
:
(Amerika),
Agenda
antara lain laiv.
Madrid, 26 Dec (Router). Beoharganja itoe, melainkan mereka m e|
ia
1. So'al kepoetrian oleh poeteri SarIa menerangkan poela, bahwa
ngoendoerkan diri dengan rapi, ses0 e rang opsir dari pada Tentara Repse
5
tidak akan bertanding lagi dengan dah mereka sedapat dapatnja mempe T |blik menerangkan, bahwa jang ikoe tlkini,
Joe Louise di New York, karena disa tabankan gerak madjoenja Djepang perang menjerang Teruel ada 100.050
2. Hatsil perdjalanan di Soematra
na ia telah menang akan tetapi per | Didalam perdjalanan moendoer itoe, serdadoe Pemerintab: sebahagian besar
m
Poetra Gadio,
belse
oleh
,
sekali
tandingan janh besar
pihak Tionghoa meroesak djembatan terdiri dari bangsa Spanjol sendiri
2
l
tangga
a
Pada
n.
sehingg
ng,
oemka
dapat dioem
jang melintasi Chienta
3. Pengaroeh aliran baroe pada (MoKeroesakan pada pihak Pemerintah
atau 8 Januari beliau akan main train orang2 Djepang tidak moengkin me hanja
derne
invloeden op de jeugd) oleh t.
pihak
pada
800 orang, sedang
mereka. dan penjeberingan
di Frieiricbruh dekat Hamburg la ngedjar
Soekardjo
Wirjopranoto, anggota Dese
n,
tertawa
orang
1500
ada
nal
wan Bew Foord, sekianlah kata Trans Djepang mengaroengi air soengai dit alnasio
wan Ra'jat,
5
.
Spanjol
bangsa
nja
almoea
»
oceaan dari Bremerhaven.
han #ioega dengan tembakan2 sen
—
ig ——
ps

AR

akn

2

—aw

'.,

T

r djangan terganggoe kembali kepentingan

dart pe-

bar jg djelas tentang keadaan Hang-/
chow, orang orang dari pihak Neutral
- hoekoeman
kepoengan menerangkan, bahwa pemimpin pemim
pin serdadoe Djepang akan beroesaha
ini adulah langkah perta Isekoeat. moengkin, soepaja djangan
berbalas dendam kepada terdjadi kedjadian kedjadian jg menje

Amerika soedah

| soepaja diadakan perhoeboengan jg lebih

A

Tidak akan terdjadi incident ?

da Paberik Katoeu kepoenjaan
pang di Tsingtao.

Djepang kepada Amerika diterangkan, bahwa
ras kepada tentara angkatan darat dan Ia

toe bisa disemboehkan

mendja-

kota Han-chow

) ni

TN

33

F

an

» 5

2 | !

Nae

'

: 4

ERA
-

e

KT AE Na

Fa

ANam

njakit wasir, djika sadja”toean
memakei ANUSOL. Ini obat beker-

soelit

perkara

5

AP ANAN IL

Djoega toean didalam sedikit wak-

masih teroes

Panay y“

aa

CINEMA PALACE
Ini malem dan besok malem
didalam film:
Marx Brothers jang terkenal dan muzikaal jang main

AT THE RACES

A DAY

Bat.-£C.

Besar

Sawah

t pertandingan jang ba
Pertoendjoekkan jang bagoes— aksi tempa
i pada poentjaknja
goes — Jazz jang ramai. Kotjak jang sampa

Climax jang ramai.

DI
PEMBOENOEHAN
YELLOWSTONE PARK

Moclai 31 December 1937 dan malam brikoetnja

Satoe

dan HARDY

LAUREL

hari Senen 27 dan Selasa 28
e
December 1937

Boeat

:

serem,

jang

resia

film.

s

Au

ada

bermain

Henry

Hunter,

Barret,

Ralph

Morgan,

Judith

Ng

k

5

ca

2.

P

|

PA

"&

4

mana

Park jang terkenal, dalem

AN

: Pn

sh

3

dari Yellowstone National

hati

th

j

$

ngeri dan heibat, dengan pemandangan jang indah dan menarik

dalem

Ser

:

Devine dan lain2 bintang

Andy

disoeka

dan

terkenal

jang

film

oleh publiek.

Satoe film jang sanget berlainan
lain2

jang

lainnja, jang

obat

nlaysonin “WayOut West”

10B

sebelah

Globe

Bat.-C.

Bioscoop

Special mengobatin penjakit Bawasir, Peloe, Kentjing nanah,
Radja Singa, (Sakit perampoean) Kentjing manis, Batoe di da-

lam, Kentjing of Kentjing darah, perampoean jang salah kotoran

boelanan, of keloear kotoran poetih, atawajang tida dapat anak,
goegoeran, T,B.C. dan seatawa jang beloem sampai tempo

bagainja.
Dan

djoeal

Sedia

obat2 tjoekoep,

minjak

boeaja

baik

tanggoeng sampai baik betoel.

boeat pelesiran

bangsa

pe-

laki

rampoean tida kena penjakit kotor, dan badan tinggal segar sehat, tida merasa

tjapai, senang dan lama.

per fl. 20 gr: f 5.—

2,

Sa

No, 1151
”
Mossel)
W.
G.
DIPOETOESKAN dengan vonnis 22 Dec. '37 (R. Cs. Mr.
Prioek
eng
Tandjo
aan,
pekerdj
Sech Said bin Salim Alketirie, tidak poenja
Tjan Lim On, tidak poenja pekerdjaan, Krawang
dengan vonnis 24 Dec. “37 (R. Cs. Mr. G. W. Mossel)
A.C. David, pedagang, Kalidjati dekat Soebang
“Th. A. van Koppenhagen, Batavia-C.
dikantor
MENJEDIAKAN LIIST PEMBAGIAN oentoek jang perloe melihat, er 1937
Decemb
28
Grittie R.v.J. Salinannja di Weeskamer Batavia moelai
2
selama :
isan — 0")
4 mminggoe Kwee Gan Bing, Palembang (jang pertama dan pengab
pertama
(jang
4 minggoe Then Soei Po alias Then A Po, Singkawang isan — 100”)
pengab
dan
$
r, Palembang
DIHAPOESKAN dengan vonnis 17 Dec. 37 K. H.J. Homeye
tg.:
|.
R.v.
an
poetoes
oet
menoer
eskan
dihapo
BERACHIR sebab
:
10 Dec. 37 J. Hegediis, doeloe di Bandeeng
ng
Bandoe
oeanja
doea-d
Ros,
J.C.
nj.
'37 JH. van Doorn dan
37 H. Th. van der Eijck, Soekaboemi
37 Oey Ek Tong, Cheribon
37 F.W. Schifferling, Bandoeng
37 Wong Wie Tin, Bandoeng.
aa
“3

ramboet poetih dibikin hitam, harga per flesch
Diloear kota kirim obat dengan rembours

KETJANTIKAN dan KESEHATAN
KOELIT MOEKA TERBANTOE

PAT AN

Isinja penting bagi oemoem, “ter

dan

(bajaran

f 1.50

langganan

Harga

f 0.75

satoe boekoe dengan onkost kirim
Lekas pesan!! Nanti kehabisan
»Pemandapada Administratie

ngan“, Batavia-Centrum.

MELAJOE.

—

BELANDA

BAHASA

sekwartaa!

Abonnement

depan Notaris.

rakjat Indonesia.

oetama

poela soerat

angkan
oentoek Jangganan sadja. Setelah itoe akan diter

dimoeka).

PA ai

ntrum.
Administratie Goeneeng Saharie No. 87. — Batavia-Ce
m
Proefnummer tida dikiri

De

Pasar

besar

Persediaan
medja,

Telf.

Batavia-Centrum

169

Senen

dari roepa2

dan compleet

Wi.

dari

' |lengkapkan

82 terbit.

$|Blanda,

jang

f |dengan omsiag kleuren druk jang ma#inis sekali hanja f 2.16: franco tempat

5678

$ | pemesan,

Uitgeversbedryi
Kramat Batavia-C.

en klontong arlikelen.
kleermakerij, trima djoega

pesenan

Sa

kemedja

aa

Ne
HAN
NET
Ta
Vas

2

maakicon

kemedja
pijama's

a93

”

Pekerdjaan

va

ditanggoeng netjis
Uepaemneann

anna KKR

wanna:

Naa

(

Paling djempol boeat segala sakit batoek dan
napas, batoek kering, sakit tenggorokan,
rasanja

Hwa.

enak

paroe

dan

mengi.
sekali

sekali tidak beratjoen sama

apotheek

Harganja

dan

roemah

dari

SOERABAIA

Kanaan

obat

Tiong

f2.— per bottol (besar)

Imp. ELLINGER
Blik f 0.80, f 0.30 en f 0.10. Sedia kleur DADOE, POETI
. Bisa dapet beli di koeliling tempat. Monster gratis.

ANE

stel

”

AA

ia

dan baji sehari 20 tetes.
Bisa dapet di antero

-

Bea:

f 0,50 per stuk

sendok

Tn

——

MERAPI

barang ke-

pada anak kefjil
itoe toean-tocan dokter kasi minoem Tussamag
sampei 6
dan segala orang. Orang toea bisa minoem tiapstiap
ok thee sehari
makan sehari, anak-anak sampei 6 send

Map

pernah

soedah

1 djilid tebel dengan tekst
Indonesia, dan Inggris seria

dan pijama's

Tussamag

WAP DEWA

1937

Banjak lebih diperbaikan dan diper-

pijama's

Afdeeling

bea mena

Vier As Adresboek
3e Uitgave

sakit

Harga

Maandblad

at peratoeran djalan
Dalam ini nomor dan jang berikoet akan dimoe
Residentiegerecht
aad,
Landr
n),
perkara Pengadilan District (Kaboepate
tjonto-tjonto
segala
n
denga
land
Neder
Hindia
dan Raad van Justitie di
,Roeangan Pertanjaan”
soerat koeasa dan rekest-rekestnja djoega ada
soerat (akte) bawah-tangan

Naa,

Tentang Indonesia berdiri sendiri.

KEWAKIMAN'

HOEAN

pantas,

Soedah terbit
Brochure Soetardjo

sana.

an

Rechtskundig

harga

f1.50,

TOKO .BABA GEMOEK"
Firma ,,OEY BOEN HAK"

lain ongkos kirim

FAILLISSEMENT

JA

baik betoel ZONDER

kasi obat sampai

& Co.

BATAVIA-CENTRUM

onuLTaY MEKANIK

NAN

Tjitaklah

pada

S—TmATMSLACIL

no.

“ Adres jang terkenal mendjoeal
dapoer dan toilet bak. dan
Perabotan
TEKAN
Ka
jelata Aa EN
Kramerijen, Hemden dan Pijama's etc. etc.

prempoean

laki-laki,

dengan

»sPENGATA

dari HIMALAJA
Besie

roepa

Tanggoeng

2 “PASAR SENEN 119. TEL WL. 3083 —

BATAVIA-C.

119

penjakit dari

Baroe terbit jang pertama:

PROF. TABIB N. M. KOKER
di Pintoe

N. M. SHERI)
SENEN

segala

mengobatin

dan anak ketjil.
OPERATIE.

n James!
Lyung,
'Oliver Hardy,Sharro

Indonesia!

PEGADEAN

DIMOEKA

Sedia

perna

TABIB

ROF:

Special

soedah
di

doeloean

main

Pp

pemboenoehan

film

dari

DRUKKERIJ SL

,Pemandangan 4

20

Tagak ADMINISTRATIE

mandangan

| 80exi 107 Batayia-C. Tel. 1810 Wi,
“

5

3

TA

D1 MARGA LANGGANAN

AA

.. 1 Yonesia satoe kwartaal .
ear. Indonesia:

|

f 4,50

» &.50

0

PEMBAJARAN DI MOEKA

“Bolei dibajar boelanan, tetapi ber
henti haroes diachir kwartaal. Domi
““eile abonnes terhadap koran ini
di Betawi.
S1
X

.

-

FONDS

KEMATIAN
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Merdikaweg

Keningsplein

West

Dilepas dengan hormat ia poenja ter
beschikkingstellingnja peda reg. Mr.
Cornelis dan telah bekerdja pada GeToean Sono alias Sosrowardojo telah
meente vervolgsehool di Bataviat. Ali
diangkat
mendjadi boschopzichter, kini
al. Moehamad Ali, Ini, Hulponderwij

ig

lah in vasten dienst sebagai Eleve-man
—. Kaoem Kadaster!
Haroeslah pegawai rendahan dari tri bij het Kadaster. Sesoedabnja 3tb. zer gosroe bantoe dan paling achiria
Kadaster itos dapat perhatian dengan Idmanja bekerdja diangkat djadi Man bekerdja pada openb. Inl, school seko
sepenoehnja dari anggauta Volksraad. tri 3de klasse seteroesnja djadi saw- lah kl. doea di Kebajoeran.
Kaoem Kadaster pada waktoe seka- pai Hoofmantri,
9m
Dalam BBL namanja itoe diganti
— rang tidak mendapat penghargaan jang
Dienst
Boschwezen.
diharapkan oleh mereka. Boleh djadi Hulp.mantri — Opnemer-Mantri-opneToean Prajitno, tw, boschopzichter,
ada aaggauta Volksraad jang tidak mer dan Hoofdmantri opaoemer bij het
telah diserahi oentoek mengoeasai sta
mengetahoei kedoedoekan seorang pe Kadaster,
pelplaats di Pagotan hanja boeat segawai rendahan dari Kadaster, maka
Pekerdjaan.
mentara waktoe.
itoe kita membentangkan keadaan pe
Tosan A. A. Frijd, boscharchitect ke
beloem
loearan
orang
— kerdjaan mereka, dan bageimana me
an
Kebanjak
“reka sekarang dihargakan, dan apa mengetahoei, bagaimana orang Kadas las 1 diserahi dengan sfideeling2 Po
'ang kita harapkan, soepaja mereka ter-itoe bekerdja, Pekerdjaaanja mem norogo bagian Timoer dan Barat dan
Landmeterkennis a- ditempatkan poela di Ponorogo.
boeat meetbrief,
'toe dapat penambahan gadji !
“ Kaoem Kadaster haroes dapat per tau certificaat,dari tanah Goebernemen
»
aatiar jang sepenoehoja!
jg disewakan atau didjoeal (Reeht van
Eirfpacht of eigendom.)
(| Pemandangan oemoem.
dalam soerat
Djadinja
oentoek mantri opnemer
Segala keterangan
So
Selariscommissie jang diadakan oleh meetbrief itoe, ditoelis dalam bahasa dari Kadaster hendaklah ada peratoe
“ P, T. Damme jang soedah menentoe Belanda dan dikerdjakan oleh Land- ran lain, karena menilik didikan me
reka dan kebanjakan dari orang jang
“kan peratoeran gadji dengan didasar meter,
pandjang
bar
menggam
jg
dan
Adapoen
memboeat gadjinja, dikatakan eiseh
pekerdjaan
“kan atas persarsaan

jang

berkepentingan.

' Kealphaan ini boleh djadi disebab
“kan mereka itoe beloem mengetahoci

bagaimana
“lengan sedjelas.djelasnja
teroeta
Kadaster,
Kaoem
dari
1 keadasn
memang
jang,
| ma bagian rendaban

"7

soekar diketahoei, djika kita tidak
memperhatikan dengan sedalam dalam

|

nja.

/
£

mendjelas

—8 “Tivta itoe kita sekarang

Ikan sedikit riwajatnja kantor

Kadas-

ter.

Djikalau mantri opnemer pergi me
ngoekoer tentos mendatangkan oeang
bagi pemerentah.
djika
Semoea orang tentoe tahoe,

ingin membeli tanah!
Seorang mantri opnemer djika

kerdja tentoe berhoeboeng

dengan

Wonosobo

Djaksa dischors,
Aneta memberitakan bahwa djaksa
Toean R. Hardono Narioadiredjo te dari Wonosobo telah dipetjat dari pe
lah diangkat mendjadi bosehopzichter kerdjaannja berhoeboeng dengan frau
jang kini masih diserahi dengan dja des jang dilakoekan oiehnja sebesar
F 1200,—
batan tsb. boeat sementara waktoe.

tsb boeat sementara waktoe.

itoe kelosaran dari HIS en, sebagai
mana terboekti dengan adanja staats

blad 1915. Ne
1928 No 92.

pe

kerdjaannja pakaiannja tjepat roesak pi

Akan

itoe tidak boleh

tidak dapat menanjakan kepada siapa
poen waktoe mengoekoer,sebab selama
nja opnemer pergi mengoekoer hanja

mengetahoei bagaimana pekerdjaannja

dja dan dapat

bekerdja

zelfstandig,

Justitie.

Djadinja

kita soedah mengetahoei,

sering

kali

mereka

itoe

Groep lagere personeel bij het Ka- moesti keloear. Oentoek apa? Oen| daster itoe sebeloemnja keloear BBL toek menambahkan kas negeri.
Kita pernah bertjakap-tjakap dengan
“ mendapat seboetan Mantri bij het Ka
diang
opnemer sebeloemnja memboe
boeat,
mantri
eisch
sebagai
dan
“daster,
E kat jaitoe orang-orang jang soedah loe at karangan ini dan menanjakan ke
“ Ioes dari Opleidingscurus Ji Bandoeng. padanja, bagaimana toean! Baik, te
|. Adapoen jang diterima mendjadi tapi, ab, tetapi, kami tidak katakan
£ moerid di Opleidingscurus Kadaster pandjang lebar kepada Toean, kami
. hanjalah anak-anak jang soedah me selamanja ingin bekerdja dengan ke
. | mempoeh oedjian jang diadakan oleh ras tetapi, tetapi gadji kami, dan ka
mi koerang diperhatikan!
/ Dienst Kadaster.
Anak jang toeroet oedjian ini haGadjinja.
roeslah jang soedah beroemoer 16 taSesoerggoehnja koerang diperhati
'hoen dan koerang dari 20 th dan
— tammat beladjar dari Berste Inland- kan. Waktoe Toean Stokvis ada di
dan djadi anggauta Volks
sche School jaitos pergoeroean sebe- Indonesia
raad, soeara beliau itoe terdengar jg
' Ioemnja ada Hollandesch Inlandsch
. school,
seroe sekali, oentoek membela nasib
|. Kalau anak anak ini soedah loeloes nja kaoem opnemers. Sekarang beliau
'ari oedjian dan soedah mendapat ke tidak ada lagi. Siapakah jang akan
erangan dari Dokter bahwa ia licha membela nasibnja kaoem opnemers.
.
/ melijk geschikt laloe menanda tangani Siapakah.
Mereka
ini
onmisbaar
oentoek peme
/ dienatverband verklaring (contract)
rentah,
tetapi
bagaimana
gadjinja ?
( oentoek 6 boelan lamanja,
100 tahoen kantor Kadaster berdiri
Maka baharoelah anak2 ini moelai
- masoek diterima mendjadi lid di Op- tetapi dalam periode jang paling
/ leidingscursus Kadaster dengan menda achir, boekan menambahkan kebaikante
: pat studietoelagef 10 sampai f 15 ba dalam riwajatnja kaoem kadaster,opne
tapi sebaliknja, karena gadjinja
“njaknja,
Peratoeran ini ditentoekan dalam mers itoe selamanja terkena poekoelan
Staatsblad tahoen 1915 No, 392 jg da jang hebat2.
Djikalau Toean Stokvis masih ada
g 2 oebahan dan ditambah dengan
Indonesia, tentoelah nasibnja ka
di
”
Stastsblad
1928 No, 92 dan bijblad

ka

opnemers itoe diperhatikan,
No. 11618 dan studietoelagenja djoega oem
dan sesoenggoehnja, ma
memang
rena
, psen dapat tambahan. Dalam bijblad
lang
sekali,
kaoem
kadaster.
“Ko. 618 diterangkan bahwa jg diar“tikan dahoeloe dengan Iste klasse
Penghargaan,
« school, dioebah dengan Hollandsch-In
Jang djadi opnemer menoeroet ke
/landsche School.
— Terang sekarang, bahwa para lager terangan kita terseboet moesti mereka
techniek pcrsoneel di Kadaster itoe, jang kelosaran dari sekolah HIS dan
jang keloearan dari
karena ditentoekan dalam staatsblad tentos mereka
penghargaan jang
dapat
moesti
HIS
zoesti dari H.I.S, en.
Jesoedah anak' ini tammat dari op baik, Tetapi bagaimana dengan kaoem
sidingscursus tahadi, maka dibenoem | Kadaster, Tidak begitoe roepanja.
/

memboeat

ratoeran

gadji

oentoek

sendiri,

seorang

sendiri pe

pegawainja

jang sesoenggoehnja

seorang opnemer dari Kadaster.
Salariscommissise Damme tidak maoe mengindahkan staatsblad itoe dan

dengan koelie sadja.
Tentoelah

van

sajang sekali, beliau

kiran dan tenaga madjoe bersama sama
dilapangan panas, moesti tjakap beker

“Riwajat Kadaster.
bagaimana pekerdjaannja, waktoe me
| Kadasier, jaitoe segolongan ketjil ngoekoer.
apa jang haroes dibawa,
ri dienst Negeri, tetapi oesianja soe
Perkakas
oentoek mengoe
perkakas
lamanja.
Matjam2
/ dah lebih dari 100 tahoen
moesti tjepat di
kali
sering
dan
masoek
koer
golongan
ini
dahoeloe
(1 Dari
iba ian Departement v Binnenlandseh- lakoekan pekerdjaan jg disoeroeh oleh
-Bestuur baroe beberapa tahoen dipe kaoem madjibannja.

/ gang oleh Departement

tetapi

dan Staatsblad
Sa

392

memberikan

tentoe

gadji jg tidak di

ingin oleh kaoem Kadaster,
karena
memang sebetoelnja kaoem ini tidak
baik dibajarnja.

Pemandangan
Dalam

BBL

kita.

1925 itoe soedah

salah

mereka memboeat gadjinja oentoek ka
oem Kadaster dan pokok 1925 tentoe
akan diambil

dalam

peratoeran

ma
(G Tas

san 1

Departement V. dan W,
Toean Djalaloedin
jang

masih mendjadi
tement

tsb, telah

diserahi

Diangkat mendjadi klerk pada

dengan

dja

itoe,

au

goeroe

HIS

mendjadi

cg —
Mz,P.C. Lekkerkerker

Pa

Zitting

nm.

goe lama, oleh karena pihak-pihak jg

—
ig)

Rapat

P.N.S.

berkepentingan

Bogor.

Rapat tsb. akan
ngan agendanja:
1.
2.
3,
4,
5.
6.
7.
8,

Soal tentang menghapoeskan Karang
bitjaraan djoega dan instelling-ordonnanties oentoek mendirikan groepsgemeenschappen di Borneo dan Sumatra
Ta
dibitjarakan dengan pandjang
ebar,

Pemboekaan.
Notulen.
Jaarverslagen.
Verslag verrificatis com,
Congres-verslag.
Beleid pengoeroes.
Bestuursverkiezing.
Rondvraag.

—
ig —

ORANJE-FEEST
Gemeente

Bogor

Dengan

teeken-

berita

dalam

dienst lain,

karena

ada peng-

hargaan, dapat gadji lebih banjak dan
diplomanja dihargai,
Kesalahan ini djanganlah dibikin
oentoek kedoea kalinja.
Permintaan

kita,

Kaocoem

Kadaster

jig

paling

bagoes

menggambar

Regentschap

Dalam
njaknja

ngan masakan pegawai jg begini roe-

panja tidak dapat penghargaan jg seloeas2nja dari pemerentah, tentoelah

Pembastnian

f 520—

f 250—

tsb.

oentoek keperloean

Wang itoe akan di

bagi-bagikan boeat beberapa districten,

di Bogor.

Memboenjikan
Kabarpja djika
gebeurtenis j,a,d.

Centraal Theater Bogor moelai tanggal
27 December
1927 boeat 4 malam
lamanja.
0.

menjediakan

rapatnja hari Selasa jbl, Re-

Oranje-feest

Pembantoe
kita wartakan, bahwa
haroeslah dapat pembelaan jg keras
dalam Volksraad sesoeai dengan Toe- film Terang Boelan“ jang sangat
an Stokvis waktoe masih ada di Indo menggemparkan itoe akan dipoetar di

nesia. Mereka tidak kenal lelah dan
letih oentoek bekerdja ditengah hari,
djemoer, seperti badjoe ditengah lapa

ongkos muziek di

gentschap
Bogorpeen telah memoe
Ia toeskan akan menjediakan wang ba

je

Boelan“

lagi oentoek

Wilhelminapark.

dida

lam teokenwedstrijd jg tidak lama
gi akan diadakan,
»Terang

f50.—

di Bogor, boeat mereka

an

f 1000,—

pembantoe kita, anak sekolah, f200,— oentoek ongkos
perajaan
ra'jat
fvolksspelen)
dan

Gemeente Bogor
telah menjediakan
wang banjaknja (70—
(toedjoeh poe
ter.
loeh roepiah), ialah oentoek menjedia
Dan soeatoe keanehan mereka jg ti
dak loeloes dari kadastercursus itoe, kan prijzen jg akan diberikan kepada
anakanak sekolah di Gemeente Stan

daardscholen

menjediakan

bagi: f500.— oentoek kembang api,
f200.— oentoek ongkos perajaan anak-

wedstrijden

Menoeroet

DI BOGOR

Pembantoe kita kabarkan, bahwa
menoeroet kepoetoesan raadevergadering jbl. Gemeente Bogor telah menje
diakan wang banjaknja f 1000.— (Iseriboe roepiahj centoek ongkos Oranjefeest jad,
Wang sebanjak itoe akan dibagi-

Hn
KI Dea

Djika kita memperbandingkan dengan mereka jg keloearan dari HISen
sebeloemnja ada HBBL 1934 soedah
dapat menempoeh gadji 'lebih banjak
dari saudaranja jg bekerdja di Kadas

pendapa-

Asem Raad akan mendjadi pokok pem

dimoelai pk 8 de:

Sekolah Gemeente

mempoenjai

tannja sendiri-sendiri,

Pengoeroes Harian PNS tjabang Bo
gor wartakan bepada pembantoe kita,
bahwa nanti pada tgl. 9Jan.'38 PNS
aken mengadakan jaarvergadering ber
tempat di Hospitaalweg 6.

gadji

masoek,

Volksraad

Soal-soal jangakan'
dibitjarakan,
Hari kelahiran seorang Poetera
Selain dari oesoel-oesoel salaris dan
dari Poeteri Juliana
'Menjamboeng berita2 jang telah di aanv"!lings begrooting, didalam zitting
oOemoemkan tentang hari kelahiran se Volksraad jad. akan dibitjarakan djoe
orang poetera dari poeteri Juliana ki ga tentang perkoeboengannjafinancieel
Di orang memberitakan poela, bahwa antara Land dan locale ressorten, seRegent Betawi akan bertindak oen- dikit-dikitnja tentang tanah-tanah Setoek mengoemoewkan hari ini, dengan berang, dan barangkali afoerannja boe
perantaraan soepaja pihak boemipoe at Djawa dan Madoera bisa klaar djoe
tera menaboeh
.bedoeg” diseloeroeh ga.
Tentang ini, kita masih mesti toeng
Betawi dan sekelilingnja.
—.i.)

ka jg keloearan dari 2de klasse school.

teroes

pekerdjaan

Diangkat mendjadi tyd, lid jg loe:
ar biasa dari Raad
dari Djoestisi di
Soerabaja, toean Mr,P.C, Lekkerkerker
ke Garoet.
sekarang beliau mendjadi
voorzitter
Sebagai gantinja telah diangkat t. dari Landraad di Soerabaja.
R. Soedarma
bekas kepala IAV
aa Gg oo

Volksraad ingatkan djoega tentang op
leidingnja mereka. Tetapi opnemer da
ri Kadaster itoe keloearan dari HISen.
Dan djangan disamakan dengan mere

sebab,

pada

soendan Bogor Nona Soemanti (berni
kah) dan Nona Aminah karena pindah

Dan pada waktoe membitjarakan gadji
nja kaoem Kadaster hendaklah kaoem

soeatoe

tyd

terseboet.

Mutatie H.LS. Pasoendan.
Pembantoe kita kabarkan, bahwa
menoeroet permintaannja sendiri telah
sebagi

roe

mah sakit orang gila di Lawang, toe
an M, Prawiroadipcetro sekarang beli

mg
OP aa

diberhentikan

“ara

M. Prawiroadipoetro
kini

Iste klerk dari Depar

batan commies departement

nja mereka pada tgl 1 Januari 1938.

karena

tel. 2558

belisu masih diserahi dengan djabatan

boem P.T Von Miehalofski selamanja
menahankan kaoem opnemer-kadaster,
dan selaloe menghendaki personesinja

be-

13,

17, tel. 2812 Wel.

sischen van: benoembaarbeid dari be- lebarnja tanah dalam meetbrief dan jg yan aanstelling dari 2de klasse school. Djatiwangi (Tjirebon) dan Njonja Mr,
Hoofd dari kadastralendienst, almar Samsgoedin met ingang 1 Jan.'38.
roepa-rospa pekerdjaan, tidak begitoe mengoekoer, jaitoe mantri opnemer,
mempoeaskan bagi kaoem Kadaster
masih
sebetoelnja, karena dalamuja
terdapat kekoerangan jang terasa oleh

Ta

t1.50
1 2.50

BANDOENG,

BATAVIA,

(D. LS)

Hindia)

/2 spaarnummer
| spaarnummer

Voiksraad

anggauta

bersedia !!!

Oleh: REALIST

&

A

PAN

Tn

aan

Mendjadilah anygota dari:
»DE INDISCHE SPAARVEREENIGING”

Ri

LN

-

SEN

MEN

meriam

warta tentang blijde
itoe telah diterima,

di Bogor akan diboenjikan meriam 31
kali apabila

kan

9

Poeteri

Juliana

melahir-

seorang poetera dan 21 kali ka-

lau melahirkan

Agaaftslakken.

Gemeente Bogor mesoeatoe keanehan jg loear biasa, Hennjediakan f 500,—
daklah kaoem Volksraad mengoepas
hal iri. Teroetama Toean Soeroso seBelakangan ini, demikianlah pem
bagai Voorzitter dari PVPN dan dioe bantoe kita kabarkan, dibeberapa tem
ga djadi anggauta Volksraad, tentoe pat didaerah Gemeente Bogor terda

seorang poeteri.

Optocht dari anak-anak sekolah.
Selain dari pada schoolfeest jg di
adakan ditiap-tiap sekolahan, akan di
adakan djoega optocht dari anak-anak

sekolah dari segala sekolah di Boges.
pat ganggoean dari agaatelakken, jang Djika berita kegirangan itoe diterima
tosk kepentingan kacem Kadaster jg makin lama makin banjak.
diada
Oentoek membasmi
binatang ini, siang bari, optocht poen akan
tidak begitoe senang dengan yadji dan
kan
siang
hari,
dan
apabilaberita
itoe
penghargaan atas didikan jg dibezikan. Gemeente Bogor telah menjediakan diterima petang, optocht akan diada
Siapa lagi jg akan tolong mereka. wang banjaknja f 500.—
Moedah-moedahan wang ini men- kan malam dengan lampions. «
Kita toenggoe.

lah beliau mengelocarkan

(9 sem

LAN.

ne-

?eratoeran gadji pegawai
0.0. geri haroes dapat
Se
perhatian!!!

sgoeara, oen

tjoekoepi,

&

0m

'

Gp sana

“

PPn

ame

Doenia

i Economie bangsa kita

Moelai dari

Pari cibronella ke karet, ke thee

rang beliau berada di Djambi, seba:
gai Gouv. lud. Arts pada dienst dari
Volksgezondheid.

Openbare

Tjabang

nas

Oleh kita poenja M edew.

S.k, ,Pemandangan"

diper

bhatikan!
Bosat kita sekarang ternjata, bahwa

A.

Hamid,

speciaal

Pemandangan-

boeat

Sesampainja kita di Pelaboean

Ra-

toe, jalah satoe teloek di Priangan Ki

doel jang letaknja

62 KM, dari Soe-

kaboemi, nampak oleh kita dipinggir
laoet penoeh dengan perahoe perahoe

s.k, , Pemandangan“ soedah mendjadi
perhatian tjoekoe p dari beberapa gotidak ada satoe kapal xe
a, Boekan sadja oleh ikan dengan
kebetoelan berlaboeh di
derwijs dan lain-lain tjilpoen jang
tjara menangkap dan
Tentang
sana,
akan tetapi djoega
kita akan oeraikan pa
,
hasilaja
berapa
aocem peroesahaan, ka
imana, kita per
Sebaga
da lain waktoe.
agang dan tani sangat diperha
bagaimana
tentang
toelis
djoega
nah
:
—— tikannja.
ikan
toekang
toekang
doepan
penghi
Sekedar goena memboektikannja, di Laboean (Banten) tempo doeloe da
adalah pertjobaan dari toean2 pengoe lam ini sk.
roes dari Coop. TheeplantersvereeniKita teroeskan perdjalanan kita arah
ging ,MADOETAWON" di Soekaboe
kira 15 KM. lagi memi dan Nagrak tentang toelisan kita ke Barat, kira
tambang erhas di Tjikotok.
tempo hari dalam ini soerat kabar.
Kita pernah toelis sedikit tentang Ma

noedjoe ke
Oleh karena

doetawon dan sedikit tentang Theecultuur dan toelisan kita itoe soedah
poela

mendjadi agenda dalam

terseboet, diloear
ngan pengoeroes.

dan

badan

didalam kala
3

poen

perhatikan

di Bagan Siapi api.
besluitnja dimana
Ditjaboet

»Pemanda-

—

van

Hindromartono

Mr.

sa
—

Pemerintah

penghargaan

nja tentang

terhadap pegawai-rendahan jang soeng
goeh tidak menjenangkan,
Kemoedian daripada itoe toean Soejatman adjunct stationschef dipersilah

dari

,De

tetap

mendjadi

sadja

kabar, ' tetapi

ialah t. W.A.

koran

di Betawi?

masoek

—Kita sangat hargakan theorie the

orie jang tinggi, akan tetapi zonder
ternjata dalam praktijk, theorie theo-

rie itoe kita simpan dilatji . . .“
Demikianlah salah seorang dari sa
toe peroesahaan Landbouw di Pria. ngan pernah mengatakan kepada kita,
pada waktoe kita bersama sama ada

sebagai berikoet
,Selama saja

sendiri.

masih mendjadi pegawai Spoor,

Sesoedah kita poen toeroet melihat
lihat satoe persatoenja isi fabriek ter

mendjadi

seboet berikoet tanaman

dan bagaima

na tjaranja koeli bekerdja, maka kita
dipersilahkan doedoek dalam satoe
roeangan di fabriek itoe dimana toean
eigenarnja, jalah

toean R. S. Soeradi-

radja, berpidato tentang segala sesoe
atoe dari sebeloem fabriek didirikan
hingga akan sekarang. Kemoedian oleh
dibenarkan, nja diperlihatkan kepada semoea jang
kina
sadja

dalam keboen thee, karet dan
tentoe
kepoenjaannja. Soedah

selama

hidoep,

kita mewartakan:

Bagaimana

kerewelan

lagi. Setiap

haroes

saja

sela

ma P.P.S,T. ada, dan selama itoe saja

anggauta P.P.S,T.“

Sesoedahnja Spreker ini selesai de
maka toeon
pembitjaraannja,
ngan
Sawal dari P.P.S.T. dipersilahkan poe
“berpidato, dalam mana
la oentoek
antara lain lain beliau membentang
kan sebagai berikoet.

sPerkoempoelan

akan

koeat, kalau

kita

fonds

tidak

vakbond kita PPST

beloem koeat. Keadaan kaoem remmer
sekali, maka itoe masoeklah di
hadlir menetasnja minjak Citronella da soesah
dan moelailah
e vakbond”.
sesoeato
dalam
rie dengan praktijk jg hasilnja adalah: ri koelbak. dalam mana tersemboenji
daripada itoe spreker
ian
Kemoed
Kita dari sk. , Pemandangan“ men- satoe buis jang berlibat-libat seperti telah selesai dengan pembitjaraannja
toe
veer dan mendjadi tempat djalannja
dapat spesiaal ondangan oentoek
dan t, Goenari memadjoekan perta
roet hadlir dalam sesoeatoe Bestuurs minjak, ke satoe kaleng jang sesoedah njaan jg boenjinja sebagai berikoet:
Oprichtingsvergadering nja disaring laloe menghasilkan Citrovergadering,
sebabnja beloem Yanjak
»Apakah
ini dan itoe hingga kepada . , . ber- nella olie jang toelen.
masoek“. Pertanjaan ini
»Toean!.., Begitoelah penoetoep da eerste klassers
excursie sekalipoen, seperti jg kita sa
seperloenja sadja,
dengan
b
didjawa
ri pembitjaraan kita dalam itoe perdjikan verslagnja ini.
hnja ini Openbare Vergade

oleh kita perkataan tsb.

fabriek

,Tje-

Precies djam 7 pada hari Kemisji.
menoeroet postoesan jg diambil oleh

temoean,

,Tahoekah

toean bahwanan

Sebentar jg badlir mendjadi

beroeroesan

neroeskan bahwa nantinja
akan
ter
kita moelai berangkat
dengar.
,Tjring
tjring
tjring!
Jalah
auto, meninggalkan kota jg sangat se
peraran! “,..,

dengan

doea

hat hawanja itoe dan menoedjoe arah
ke... Kidoel Koelon, Perloe djoega

kita tjatat disini, bahwa djam 7 mereka

adalah precies pada waktoe lontjeng
berboenji 7 kali, djadi tidak 8 kali
cempamanja , : . .

Selama kita berada dalam auto itoe,
hawa oedara terasanja semangkin pa
pas, meskipoen diemboes angin jang

boenjinja

auto itoe, Sesoedah kira kira

1,

dari tosan dokter R. Kramat

jg Tjibilik. Tjitjoeroeg.

masing satoe boelan
—

maoepoen dalam regentschap Soeka
boemi sendiri.
Oentoek diketahoei satoe persatoenja Citronella fabriek kepoenjaan bang
sa kita dalam regentschap Soekaboemi, jalah ada seperti berikoet:

dapat menjamboeng hidoepnja.

HIS.

Pas.

Bogor

sendiri,

permintaan

Atas

telah di

bersoeamil, 2. Nona Aminah

hakim

ka

'
(pindah Lin

Sebagai gantinja telah diangkat t.
R. Soedarma bekas kepala dari AIV.

school Djatiwangi, dan Njonja Mr,
Samsoedin met ingang 1 Januari '38
toelis pembantoe dari Bogor,
—

O

—

WONODADI
Pasar

lamanja.

GO)

desa

»Si Pena“

Bullitin Epidemie dari Eastern
Bureau di Singapoer.

Wonodadi

menoelis:

Makin lama pasar Wonodadi makin

berstambah ramai. Pada permoelaan
Toetoep
Minggoe
tgl. dahoeloe hanja disebelah djalan-R.R.
(didepan kawedanan). Tapi sekarang
18 Dec. 1937.
Bombay, 62 Tjatjar,
Calcutta, 15 telah dilebarkan lagi sampai disebelah
Cholera,20 Tjatjar, Cawnpore, 3 Tjatjar, barat djalan R.R. Keadaannja teroes
Delhi: 2 Tjatjar, Chittagong, 1 Tja- ramai betoel. Ketjewa sekali bangau2

Dapet

Badan

Kalemahan

Segala

PERTOELOENGAN BESAR DENGAN
ANGG OER BRANAK
TJAP .HYGIAE

Da. LIE TJWAN KIAT Aars

Tentang

toelia

Citronells,

djoega

Sementara

dalam “lain

ngoendjoengi
koerih",

Toenggoe

kita nanti akan

dalam speciale artikel:

kita akan

landjoetkan

No: perdjalanan kita me
Rubber

fabriek

BI

nIti-

at

ara

ac

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

di

dan digantinja dengan pohon . a.n e
padi, hoema dan djagong dengan di
sana sini pohon singkong. Tanah itoe
lah jang oleh Pemerintah roepanja
soedah diberikan kepada ra'jat oentoek

dan Bandoeng

Soe-

0 —

2. dari Cooperatie Panaroeban di
n, Waroengkiara.
Pesape
Satoe hasil loear biasa jang kita ba
R.S. Soeradiradja di Tjimadari
3.
fabriek
roe akan alamkan dari sesoeatoe
Citronella, baik dalam regentschap dja, Pelaboean Ratoe,
Tasikmalaja

di

mandangan jg setia, tetap" poen me
ngingat kepada djasa djasanja.
Mutatie

kedalam boei di Bogor karena osroe
itoe. Mereka
kompenian
san wang
haroes mendjalani hoekoeman masing

Boeat ini bedrijf kita toetoep dengan:
T, Toebagoes Nitiwidjaja.
Bahwa berdirinja Citronella fabriek
Tw. boschopz'chter toean Toebagoes
» Tjirenik“ di Tjimadja, Pelaboean Ra Nitiwidjaja, sekarang ditempatkan di
tve, adalah soedah 3 boeah fabriek se dalam houtvesterij di Kendal, telah
re di seloeroeh regentachap Soekaboe dipersatoekan dengan boschbeheerder
mi kepoenjaan bangsa kita jg boleh di Pemalang.
dihitoeng serba modern inrichtingnja.
Hasil dari daoen sampai kepada mi
ai

Tjiamis,

tinggal

beliau

Walaupoen

bang beloem lama betoel, akan tetapi
pergaoelannja dikalangan oemoem ada
baik dan ditjintai.
Kita dari Pemandangan mengatoer
kan pf atas pormoesinja, boekan sa
dja beliau salah seoraug abonne Pe-

klerk pada roe

kita berada dalam K. M. 46 — setelah
melaloei tanaman thee dan karet jang
beratoes baoe leganja — oleh kita nam
pak beberapa bcekit jang tjoeram
sekali soedah mendjadi goendoe!. Habis

| pokon pohon kajoe jang besar ditebang

Pada tg 21-12-37 ini, T. Soomita- «
atmadja Mantri Zout Pakhuis Soebang,
dengan pormoesi telah dipindah ke
Zout Pakhuis Serang.

itoe mendjadi tijd pada itoe djabatan.
—

tjerdiknja toean
dasarkan sangat
memboeat productie itoe,

Mutarie

Koentoro.

mendjadi

Diangkat

S
Ia

mah sakit orang gila di Lawang, toe
RM. Koentoro, sekarang beliau
an

x

begitoe keras. Dalam satoe sedan kita
hanja doedoek berlima orang dengan njak adalah boleh djadi 1:l,4 althans
termasoak toean eigenaar jang menge menoeroet kita poenja taksiran jg di

moedikan

R.M.

7

(j0.

tentoe ada

dengan

Sesoeda
ring ditoetoep djam 11,30 laloe diganti

terke-

'
3

dan keroewe

waktoe

tinja ketesan minjak itoe akan lain ter oleh rapat anggauta.
dengar lain boenjinja?
Pj 00
maa

djoet dan kemoedian kembali beriang
tt. Pengoeroes Madoetawon dalam se hati, tertawa gelak2 tatkala kita meboeah restaurant besar di Soekaboemi,

10

Hongkong,

Cholera:

$

Hanoi:
Tjatar,

dari tanah partikelir jg ke Garoet).

kita hoeboengkan theo

Citronella
renik".

Rangoon, Tjatjars Haipong, 2-Tjatjar,

boei

rena oeroesau wang kompeniar dll.
roes dihilangkan. Oleh Spreker ini te
Hari Kemis kemaren tg. 23 Dec.'37
lah diberikan beberapa tjonto dari ke telah tiba ke Bogor 615 orang pesakioentoengannja Vakbeweging, dan anta tan dari tanah partikelir Tjileungsi
ra lain2 beliau menerangkan poela dan Tjibaroesa, jg akan dimasoekkan
.

kita

30 Cholera, 19 Tjatjar

Madras:

tjar:

- Hoofdredirecteur

Pembantoe

aneh

lainnja ha

satoe sama

golongan

tara

masih

soerat

dari itos

an sadja orang2

persatoean “tsb. dan tjemboeroean

ondangan

Ta

tan tentang wang kompenian dll nja berhentikan sebagai goeroe HIS. Paditanah2 partikelir, boekan so'al jg soendan 1, Nona Soemanti (karena

tentang

djoega

menjeroekan

beliau

Locomotief“

615 orang

poela oentoek berpidato, dalam mana

Mendapat

poetih

bersinar.

Dag"

Dag dan Java Bode, djadi ini

klassers.
Sesoedahnja ini toean Djojodirekso
dari haltechef Dawoean dipersilahkan

adalah

persaksikan,

dan

mendjadi

toean

dan ,Het Nieuws

den

akan disiarkan tidak sadja
tetapi djoega di Bandoeng.

tweede

kaoem

dan

klassers

eerste

diberi tanda: x

gigi

Pastol.

2

djabat itoe pekerdjaan

lain lain beliau menjeroekan, bahwa
kini soedahlah waktoenja oentoek me
antara kaoem
persatoean
lakoekan

Jang

5

tube

satoe

bagaimana

van Goedoever.
Seteroesnja kita dapat kabar, bahwa
tidak lama lagi akan diterbitkan satoe
sebagai
koran pagi (Ochtend-Blad),
van de
Nieuws
AID,
dari
combinatie

Selandjoetnja diterangkan poela oleh

kan oentoek berpidato, dimana antara

speciaal

sempoerna..

jang

Belilah

sekarang telah dipastikan, bahwa hoofd
Nieuws van den
redactie dari “Het
Dag“, jang mana sekarang jang "men

an

2

Gouv.

Menoeroet berita jg kita batja'di, VS.

dacteur

.

menje-

# poeh kilat gigi jang berharga ta'akan
1
mendjadi roesak.
Rawatlah moeloetntoean dengan obat-gigi

bahwa Dagblad , De Locomotief“ dan
,Het Nieuws van den Dag“ telah di
beli oleh t, Mr GW Wormser, direc
teur-Hvofdredscteur dan eigenaar dari
dagblad,,Algemeen Indische Dagblad«
di Bandoeng.
Toean W @N Keizer hoofdredacteur

djikan gambarnja ini :

Ea

memoetihkan

sempoerna,

Kd jang

Telah dibeliolebt.
Mr.
G. W. Wormser

lihat doeloe sebagian dari fabriek Sereh
terseboet jang mana kita sengadja sa

23

(g —.

,Locomotief“

De

pan doeloe.
Sekarang marilah pembatja melihat

Le

dari

berarti

dari Djambi ke Gouv CBZ di Semarang,

haroes ber

kita soedah

jang

ketawa

Tjampoeran jang sehaloes-haloesnja.
Itoelah Pastol jang mendjadi obat gigi

8

Volksgezond
dipindahkan

Ind. Arts pada dienst
heid t, M. Marsetio

Pastol!

Soemtoe

dienst lagi pada gesubsideerde vereeni
ging oentoek mendirikan dan oentoek
menetapkan dari itoe roemah sakit

S.T, dan so'al-so'al jang penting bagi
KP.

dengan

# moeloet jang tjantik. - Jalah karena
tjoema dirawat dengan obat gigi jang
gigi dengan
sebetoelnja. Menggosok
Pastol. - Itoelah roesianja.

ber

jang vrij beroep, telah

Ind, Arts

P.P.

toedjoean

azas dan

tentang

SF

jang diraw Ng

mosloet

Semceanja

#!

-

Y

tempat pesia....

didalam

ri dienst jg ia telah djabat pada dienst
dari Volksgezondheid didalam ressort
Bagan Siapi-api t. Rd. M. Pratomo

Hoofdbestuur, ja'ni toean Mr. Hindromartono, dipersilahkan oentoek berpi
dato

$ Moeloetjangpalingtjantik

1937,dilepas dengan hormat da

vember

menjaksikan
toeroet
kotok oentoek
dari Citronella
pemboekaan officeel
fabriek ,Tjirenik“, maka verslag kea
daan Tjikotok sementara ini kita sim-

ngan“,
-

wd, Gouv. Ind. Arts pada dienst dari
Volksgezondheid toean — Mohamad,
Balikpapan diperbantoekan
dengan
pada zelfbesiuurder dari Landschap
Koetai (Borneo).
Dihitoeng moelai pada tg, 16 No-

henti pada sebeloemnja sampai di Tji-

Sebagai djoega toean M. TP, sendiri
sering menoelis: ,... kita perhatikan
selaga golongan ...: ternjata sekarang

mereka

tinja, ditjaboet besluitnja, dimara tyd

Tjikampek.

Pada hari Rebo malam Kemis, ja'ni
pada tgl 22 malam 23 December jbl.
ini di Gedoeng Bioscoop telah dilang
soengkan Openbare Vergadering jang
dihadhiri oleh kl. 90 orang dan wakil
poelisi, ja'ni Assistent-wedana dan 5
Goenari
oleh toean
oppas, djoega
Hoofdstationschef dan enam orang dari
2
kaoem Iboe,
Setelah Openbare Vergadering tsb.
diboeka oleh Ketoea, maka voorzitter

pengetahoean,—

djaba

hari, djikalan

pada

Moelai

tannja telah diserahkan pada penggan

Vergadering P.P.S.T.

»

nja.—
oesaha bisa madjoe, asalkan pandai dan awas mengerdjakan
a.—
bersam
kita
Satoe tjonto j ang baik goena notitie
Satoe excursie kl, 400 km dari tt. Madoetawon
dan kita goena meloeaskan
aman

tanggal 1 Januari 1938

telah diperbantoekan di regentschap
Ngawi, toean Mas Marsetio, dan seka

dan ke.... singkong.

Segala

D.V.G.

MEN

SARAN

PERASAAN RAN

Bisa dapet beli pada tiap Kamar Obat dan Agenten: Roemah Obat fupiter, Pasar Baroe Welt. Filiaal PROBITAS, Tjikeumeuhweg, Bui-

- tenzorg, Roemah Obat Djin Sen Tong, A.B.C. Straat Bandoeng, Chem.
Hand. Slamat, Bandoeng, Apotheek Slamat, Cheribon, Toko Mie Hoa,

Garoet,
Tegal,

pembatja !

-

Ha

The World

dan

szantero

Dispensary,
Java,

Pekalongan,

Sumatra,

Celebes,

Toko Poo Seng Tong,
Borneo,

ada

agent.

NX

ik karet Cooperah?

oekoen Pan goega
: ,R
a Kalong distr. Leuwiliang, Bogor.
Li

Ikami

terima

sekarang

ini

Pepartement

dibesarkan oleh jang berwa
djib. Spr, tidak loopa mengingatkan
pemboekaan paberik karet ,, Roekoen
|Santausa“ pada tanggal 10 Juli 1937,
|dimana telah dioeraikan pandjang le

Economische

Isertai atas nama

Zaken,

t, Sitsen

di

dan Ir.

Soerach man dari departement itoe
djoega. Kemoedian hoofdbeheerder toe
roet memberi oetjapan selamat dan

melahirkan pengharapan soepaja angbar roepa oesaha itoelah toean-toean gota2 cooperatie mengoeroes hal pabrik
R. Ijok Moh. Siradz, Mr, Sartono dan dan perkoempoelannja dengan beres.

Mas Nitiatmadja. Kemoedian spr. me
Paling belakang sekali menjatakan
Ingoetjapkan terima kasih banjak ke selamat adalah Regent Bogor, spr.
pada ambtenaar B,B., kepada pihak djoega tidak loepakan mengoetjapkan
Economische Z41ken demikian djoega
kepada pihak particulier, begitoe djoe

terima kasih kepada toean R. Ijok be
kas wedana Leuwiliang, atas nama

ga terima kasih dihadapkan kepada rakjat Leuwiliang berhoeboeng dengan
hoofdbeheerder, beheerder serta poga djasanja selama ini, teroetama dalam
wai paberik itoe seloeroehpja,
hal pendirian cooperatie2 terseboet.
Ditoedjoekan djoega terima kasih Regent meminta soepaja pada penoe
kepada
toean H. G. Teuscher toepnja hoofdpenghoelos Bogor mem
jang memimpin pembikinan paberik bikin do'a, permintaan mana ditoeroet.
itoe. Tidak diloepakan poela djasa da Sessedah dido'akan seperloenja, maka
ri Landheer Leuwiliang jang telah pintoe paberik itoe diboeka oentoek
memberikan dengan pertjoema kajoe disaksikan oleh publiek. Kira kira de
kajoe rasamala goena gedong dari pa kat djam 1 siang bagian opisil dari
berik itoe. Kepada anggota cooperatie,

perajaan

Toean R, Ijok M. Siradz'
Dalam bahasa Soenda memberi na
sehat jang baik baik kepada pengoeroes dan anggota2 Roekoen Panggoegah, dan memperingati mereka akan

dari paberik2 cooperatie itoe, dengan
angka kesimpoelan: f 70,080, keoen-

itoe

ditoetoep,

jang

.

kemoe

diseroekan soepaja semoeanja meme dian dilandjoetkan dengan makan dan
Patih, Regent, |
noehi kewadjibannja, dan achbirnja di minoem serta pertoendjoekan golek
aja dari Tjian
na bogo
harapkan kepada jang hadir panges oleh rakjat disitoe sampai malamnja.
Wakil Economische Zaken haj
toe (do'a) soepaja dengan perlindoe
in Mentel dari afdeeling NijHarapan dan taksiran Mr. Sarngan jang MahajKoeasa, paberik itoe
Mr, Sartono
tono kena !
dapat hidoep langsoeng dan soeboer
Toean tanah dari Leuwiliang jang
Selandjoetnja
spr.
menerangkan
riserta
dapat
memberi
sokongan
jang
Dalam pemboekaan paberik karet
- memberikan bantoeannja dalam pendi|
kepada rakjat kita
dalam jg pertama didesa Sadeng, Mr, Sartoo Irian paberik itoe, toeroet djoega me wajat perdjalanan cooperatie terseboet berarti
dengan menjatakan, bahwa cooperatie oesahanja memperbaiki peri-kehidoe- no telah mengemoekakan rantjangan
— Injaksikan perajaan itoe.
Mr, Sartono, dari Comite van Oat- |,Roekoen Panggoegah“ itoe didirikar pannja.
perhitoengannja tentang perdjalanan

. Ivangst. menjamboet kedatangan teta-

pada tg. 9 Mei 1937 dan diatoer me-

—. |mbe2 dengan pidato pemboekaan, me noeroet atoeran Koperasi Boemipoete
ngoetjapkan terima kasih. Kemoedian ra. Pada tgl, 22 Msi 1937 cooperatie
diterangkan oleh spr. bagaimana ber itoe telah disjahkan sebagai cooperatie
dirinja paberik itoe, jg bentoekannja Boemipoetera dengan hak InI. Rechts5 'seroepa dengan

paberik

pertama dari

cooperatie ,Roe koen Sentausa".|

persoon.
Rapat

5
anggota jang pertama

sesoe

' Meskipoen
harga karet sekarang dah perkoempoelan itoe diakoe sjah,
pada tgl, 25 Mei 1937 di
toeroen, tapi masih oentoeng lagi diadakan
kira-kira 20 sen boeat | KG. Sehingga Bale desa Kalong, dimana terpilih dja
boleh membesarkan hati rakjat mem di pengoeroes koperasi:
Toean H. Abdulrachim sebagai voor
poenjai satoe paberik karet sendiri,
|jang memperbaiki kwaliteit karetnja zitter,
» Atjang
, secretaris,
dan menaikkan penghasilannja oentoek
»
Pali
» penningmeester
'kehidoepannja. Kemoedian diserahkan
» Mina
» commissaris,
pembitjaraan kepada best, coop. ,Roe
» Salim
» Commissaris,
koen Panggoegah" jg dioetjapkan oleh

sa

(salah seorang lid bestuur menerangkan,

Licentie dan penghasilan karet
Djoemlah anggota perkoempoelan

Riwajat pendirian duri ,Roekoen

karang pertanjaan soelit:

Panggoegah

itoe,

adalah

133 orang, sedang

besar

ng taoe kan pada ha | Jang diterangkan oleh spr. dengan nja licentie tiap tiap boelan oentoek
i mereka

lebaran,
conclusienja terang

kaoem

oewat

lebih doeloe mengoetjapkan terima ka semosa kebon kebon karet kepoenja
'Isih kepada pembesar pembesar, wakil an semoga anggota Boekoen Panggoe
wakil perhimpoenan, wakil wakil pers gah adalah 1.653 kg kering, Menoe
dan toean toean serta njonja njonja roet boekti jg kami ketahoei djika se
jang dioendang. Spr. njatakan menje moea kebon karet kepoenjaan anggo
salnja, bahwa pemboekaan itoe dilang ta anggota perkoemposlan Roekoen
'soengkan pada hari besar | Kerstmis) Panggoegah dikerdjakan dengan be
sehingga banjak toean toean jang di toel, dengan moedah tiap tiap hari
oendang tidak dapat hadir, tapi kare dapat menghasilkan getah 100 kg ke
na keadaan jang memaksa maka pem ring atau seboelannja 3000 kg kering
Iboekaan jang tadinja hendak dioen
Sehingga soedah sepatoet
doerkan
tanggalnja,
dilandjoetkan nja djoemlah licentiejang
'djoega pada hari terseboet,

kesalahan

toengan setahoen dari 12 paberjk, s0e
dah dipotong ongkos menjadap, gadji2
pegawai, penjitjilan hoetang dan ongkos lain?, menoeroet oekoeran harga
karet standaardkwaliteit dari 60—65

sesoeatos perkoempoelan jg

m3208 gampang sadja, keadaan kebon,

cant

koerang berani berichtiar, tidak mem
poenjai persatoean, dan
mengambil
teladan kepada pasir jang djadi koeat

1 kg.

:

Sakarang harga standaardkwaliteit
merosot 52 ct, 1 kg, dengan licentie,

begitoepoen merosotnja masih bisa
oentoeng, bahkan sampai 40 ct, poen

bersatoe lantaran dicement dan achir

nja menasehatkaa soepaja senantiasa
kalau
perloe
meminta
pertolongan
Economische Zaken.

djatoehuja masih bisa oentoeng, sebab:
ongkos menjadap 3.ct., hoetan paberik
10 ct. harga getahnja 7 ct., kostprys

Spr. seroekan dan bangkithan perhatian jg hadlir kepada hasil pekerdjaan

5 ct., totaal 25 ct, boeat

tiap

nja kelak dengan mengambil tjontoh
kepada hasil jg telah didapat dari pa
berik karet cooperatie ,R.S.“ jg hari

kemarinnja soedah diperiksa oleh accountant dengan penghasilan dari bl.
Juli sampai Novsmber'37 sedjoemlah
f 2000,— antaranja keoentoengan se

kedoea belas paberik itos berdjalan
biasa tjoema 4 ct kostprys tiap tiap
kg, Dbea paberik sbedah diboeka, me

ke scheets

6:/,.ct,

sekarang

5 ct, kalau

banjak f 1,904,55. Diharapkan sebagai
penoetoep hasil jg memoeaskan dari
cooperatie
,,Roekoen
Panggoegah".

noenggoe lagi 10 paberik, jaitoe: Oesaha, Ichtiar, Setia, Itikoerih, Kema

djadi wedana di Leuwiliang, sekarang
soedah dipindahkan kebagian PID se

rang diloear kedoea paberik itoe zoedah siap sama sekali 5 paberik diharap
dalam boelan Januari 1938 depan soe

djoean, Kahidean, Panggaeuing, Sega
we, Soekasiar, dan Pengharapan, Seka

(Spr. seperti diketahoei adalah tadinja
djak baberapa waktoe Versl.)
Beberapa

oetjapan

dah boleh dibseka dengan opisil.
(Verslaggever: Persb: ,A ntara")-

selamat

Soedah
diperdengarkan oleh
Wedana Leuwiliang,t, Mentel

Ass,
dari

—

9

—

boekan?
'Rooster Liboeran Volksschool.
— Boest ini waktoe semoea

itoe, en tcch mereka debat

len di district Wonodadi

volksscho

telah mene

: jang
berwadjib I boeah
jim dariliboeran
an “leburan, biar hoetang di 'rooster
dalam
Cursusjaar

smajani dan menambahi hoetang lagi 11937/38. Terketjoeali volksscholen da
ch lebaran, djadi toch baik sekali lam onderdistrict Wonodadi, sampai

bab jang
e

menghoetangkan djoega

at lebaran,

tentoe

berita ini ditoelis beloem terima roos
ter terseboet. Sebabuja

entah diperbe

dakan dengan

lain-lainnja,

sih keslempit

di kantor

entah ma

kawedanan,

entah bagaimana, hal ini penoelis tida

mengerti.

| PANEMBAHAN DJIMBORN.
Djawab:

2

Asas“ itoe perkataan Arab, kira

artinja ,pokok“, Tapi. .. banjak

“lebih mementingken ,oesoes“ dari

Mega
In” of

na

bg

5

ataan ,sireven“ artinja ,toedjoe

,,oesaha mentjapai". Lain arti

| bang Bedjat koerang taoe,

Betoel ! Tapi itoe boekan nambah

(asal dibajar, tapi nambah oe
a — lebaran dipakai alat boe

Moedah-moedahan
perhatian jang baik.

Dengar

hal ini mendapat

Penoetoekan vezel

dawoeh P.K. Boepati, moe

pendapatannja didjoealnja kepada peIroesahaan vezol, Tjara mendjoealnja
begini: Djika vezel itoe soedah banjak
laloe

diserahkan

desa jg seteroesnja
ikawedanan,

kepada poenggawa

distor ke kantoor

atau Assistenan.

BANG

ahDJAT.
sdBE

Hal ini

memang ada mendatangkan keoentoeIngan, Tapi berhoeboeng kanak kanak
'penoetoekan

vezel ini ada keberatan|

ri oetang of boeat njingkirin oe Isebab:
a. Kebanjakan, moerid

lebara
n dibikin boeat . , » |
grente.

dak mempoenjai vezel.

moerid ti-

b. Divolksscholen tidak diberi wak

gadjaran handenarbeid.
|toe c. oen
h toek pen
Masih
koerang oemoer dan.
£
d. Lain lain.

Mendjadi djika kal ini baroes diker

“ Idjakan dengan kekerasan, apakah gerangan tidak membikin kemoendoe
-beres. Menilik ke Iran anak anak sekolah? Hal ini
jang
ar ini patoet diper
| ber
-

cin

intas2nja,

2an jang

mikirkan.

Diantara pasar desa jang

Dengan

berbak

sebelah

barat dan timoer, ana mh sak djalan

R,

Ta
jang teroes ke Toenggelan.
|
pa-roepanja
djalan ini tidak ter
rena kelihatan djem
|

ir hoedjan tak

menggang
Ht

Kita
baroe sadja serahken

BLUE

'rid moerid divolkscholen reg. Bandjar-

negara diwadjibkan menoetoek vezel:

wadjib soeka memikirkan.
2

Panen

padi

Boelan ini di Wonodadi baroe sadja
»lebar panen“.
2

"sampai teroes meneroes keadaan begini

dengen maoe sendiri di bawah penilikannja
SCHEIKUNDIG LABORATORIUM dari Afdeeling Nijverheid dari Departement van Economische Zaken
goena kasiken kepastian
lebih banjak pada

Nee

£

1

U, kita poenja langganan

jang tetep.
Kita bisa berboeat

begini,

sebab

kita

ada

kapertjajahan penoe pada kita poenja atoeran pembikinan, kita poenja barang bahan
dan

kwaliteitnja

Blue Band.

Kita pertjaja jang djoega U, kaloe U belon
djadi pemake dari Blue Band, maoe bikin
pertjobahan. Iapoenja harga kira-kira sepapikir
roh dari harga mentega. U traoesah
pandjang

lebar lagi.

Blue Band satoe hasil alam dari Hindia Belanda jang seger dan halal boeat di makan
oleh

orang

Islam

VAN

DEN

dan

segala

lain

BERGH'S FABRIEKEN
BATAVIA

Distr.:

Jacobson

Ta

bangsa.

van

den

(N.I.) N. V,

Berg

& Co.

nu
a
J
MARGARINE
e

PEN

P 01 SG SEA

4

UI OM

“3

S

y

BAND

'Tapi sajang dan ketjewa sekali. Ka

rena jg ada bertoempoek doejoen padi
itoe didepan toko2 Tiong Hoa boekan|
'dilbemboeng kita. Soedah beberapa
grobag dan vracbht3uto jang dioesoeng
Ikelain negeri (tempat).
| Roepanja bapa tani di Wonodadi |
tak senang menjimpan padi, dan se|
nang sekali kepada wang.— kasiban.|
Menilik keadaan ini bapabapa tani|
'akan hidoep dengan kekoerangan. Hal |
ini mendjadi pikoelannja orang jang|
'soedah insjaf, soedilah memberi nase |
hat kapada bapa2 tani, agar djangan

tiap 1

kg. Capaciteit paberik seboelannja ada
lah 2000 kg. kering.
Doeloe ongkos memasak dari latex

“

Ha ea MAKA

LO

SMG PA

:

lang beloem

pernah

terdapat

nan leloetjon leloetjon

permai-

itoe

ditoedjoe

kan centoek lain lain fihak,

akan teta

pi selaloe tjeme-ehan
bangsa Arab.
Diantara

bagi

beberapa

adresnja

perkataan

2179

dikeloearkan oleh Botol Kosong c.,
adalah kita poengoet sebagai demikian:
»Ana foenja feroet kenjan
makan nasi
sama
somin"

(Losar tanggoengan | Redsctie)
'M, V. Lief, Java, Lief Souvenir,

—. Bangsa Arab, dan VORO.

"

7 1
11m

jang

Aa

11,

77

7

.

“Idan anatidak soeka makan
Sebagaimana pembatja dari soerat gado.gado, Afa itoe gado2"
kabar ini agaknja soedah sama ma' dianafoenjanegeri di Ha“loem, bahwa pada beberapa ketika ber dramaut tidak ada itoegaselang oleh penoelis Toean A. H. di do gado", lain dari itoe ada djoega

| dalam ini soerat kabar ada dioeraikan
tentang
hal ',Obrolan
jang
“moengkin berakibat perke
lahian", ditoedjoekan kepada per-

terdapat perkataan2 seperti, Itoe
orang Arab moekanja item
legem, koemisnja pandjang
pakeannja
dekil enzenz",

. boeng ada terdapatnja oleh Luisteraars
| (pendengar2) dari siaran Voro, bahwa

perkataan2 jg loear garis, ialah dengan

Berhoe bahkan

koempoelan M, V. Lief Java.

Mierofoon

djoega

menjeboet

ta' koerang

njeboet

terdapat

nama

Allah

atau

Toehan, misalnja ,MASJA ALLAH“
enz, oetjapan mana adalah sambil di
permainkan dan di olok olokkan, beloem lagi terhitoeng dengan tjaranja

telah didjadikan perantara-

|.an oleh ,,Lief Java“ oentoek menje“rang dan menghina atau menghasoet
terhadap adresnja M. V, Lief Souvenir, dimana kedoea Vereeniging terse mereka menghina bangsa Arab dengan
,Hambolos ialah tari
boet memang atjapkali bermain di permainan
menari
Arab
dengan gendang jg diper
mana studio Voro,
Akan

tetapi

satoe

hal jang

dengarkan

soeng

di moeka Microfoon

Voro.

Bangsa Arab dan oemmat Islam oegoeh diloear doegaan atau disababkan
moemnja,
hoendjoekkanlah sikapmoe
adanja iri hati diantara beberapa
gentoek
membela
Agama kita (Islam)
spelers Lief Java terhadap permainan
“nja Lief Souvenir di Voro, maka oleh dan nama Toehan (Allah) jang diper
mereka sewaktoe mendapat giliran main2kan itoe, lebih lebih kepada kita
bermain
dipergoenakannjalah kans bangsa Arab di Indonesia jang dinodengan

perantaraan

dai nama kebaugsaan kita itoe, haroes
djangan bersikap lemah, soedah tjoe
koep kita diperhinakan orang!

Microfoon

Voro boeat menentang perkoempoelan
Lief Souvenir.

Aa

Tn

Terhadap Voro poen djoega, perloe
lah kami sersekan: Sikap apakah jg
akan diambil oleh toesan toean pengoe

Oh, soenggoeh.... ta' disangka dan
didoega bahwa sebagai perkoempoelan
»Lief. Java“ sampai terdapat mentali
- teit jang amat rendah diantara pema
in2nja. Dimanakah dan kepada siapa
kah terletaknja kesopanan didalam
“abad kedoea poeloeh ini ?
Ta'oesah kami perpandjangkan hal
ini, walaupoen oleh fihaknja Lief Java
sendiri soedah dinjatakan pembelaan
terhadap dirinja jaitoe ketika tanggal

roes Voro?, apakah Microfoon Voro
memang sengadja dipergoenakan oen

toek alat bagi Lief Java boeat

Soenggoeh

toendjangan2

dari Publiek Opinie dikota ini,

itoe perhatikanlah toean2 agar peroe-

Perloe disini kami terangkan, bahwa

sahaan kita sesama awak djangan sam
pai ternoda dimoeka ramai, malah ba
roes oleh Toean2 diambil soeatos tin-

kedjadian terseboet,

kami persoonlijk boekan ada diantara
orang-orangnja Lief Souvenier, dan
beekan poela bermaksoed membela

dakan jang
seterang terangnja
streng sekali dalam hal ini,

“perkoampoelan itoe, hanja semata-mata

inan

dan mentaliteitnja ,M.V.

zingen

Lief Java“ pada sewaktoe-waktoe jang
. terbelakangan ini.
Oleh karena boekan

sadja

dan
MADY

Studio Voro adalah oentoek perma

ingin menerangkan kehadapan oemoem
betapa sikap

—

Dari

dan

pangkalnja

pokok

sekali hal ini oleh

lah bergantoeng kepada

moeka Publiek agar perhatian semoem
mendjadi hilang

aneh

toean2 Bestuur Voro telah bersikap
diam serta lemah dan tidak sekali kali
hendak berdaja oepaja bosat membereskan, Hidoep soeboernja Voro ada

22/12-37, didalam halaman ,Pemandangan”, tetapi hal itoe adalah sema
ta2 osntoek menijoetji tangan sadja di
kembali

menje

rang menghina sesoeatoe golongan dan
fihak ?

Levende

Muziek

dan segala

Ie-

bagi kaoem Luisteraarz, boekan

toedjoekap
sa-Arab

-althans

boleh

dari: BANGSA

dibi-

PENJIARAN

-

ada

PENJIARAN

ARAB.
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MADY

boecat

mempelihara

obat' jang dapat membersihkan

ROYAL.

Saboen

memberi

MADY

ROYAL

ai

Keterangan!

harces dialamatkan

Permainan

Toetoep
PMN 29
Perahania

19

dari Si

10,30,
Pu

','

rasa sedjoek.
selaloe

lebih

djaoeh,

MADY

pada:

koelit:

dan meng:

Oemploeknja

didjaga

kwaliteitnja!

dapat

minta

pada

toko-toko.

Postbox 60, Batavia-&,

ROYAL
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sore

3

eetoin
PMN 29

dengan

Studio Orkest
Toetoep

28

oleh

kaboe-

Yang

Khiem

“3

Ketoprak

3

Yoetoep

Hawaiian
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Membalas
soerat-soerat
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NIROM

Penjiaran Barat
Archipelz. 99 dari 11.00t/m 12.00
atas 205 m. West-Java: Batavia 126,
Bandoeng 120,Buitenzorg 182, Cheribon
108, Pekalongan 92, Soekaboemi 192,

Lagoe Piano
Concert pada siang bari
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Herfst concert
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Orkest Soematra

toean Tan|11.30
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pin.
Tjong |Tian, dengan nja
njian Miss Rasmini,
10.30
,
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Lagoe Soenda
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sore
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'Taman
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Senen

Barat

II 103:
IBandoeng
PLP 27, PMH

Studio Kramat 26.

terlipat

V.O.K.L.

YDH.

107,

NIROM

Djawa

105

8 golflengie

kefaedahannja

MADY ROYAL SABOEH JANG TENTOE MEMBERI NIONJA KEPOEASAN SEPENOEHNJA,

Io

RAL

: V.O.R.O,
Y.D.G.

besar
semosa

an ESL

Djawaban?

rn

Zender

moerah:

mengandseng

bentrokan jg tadinja tak diinginkan,
Dus kita maoe lihat !

terhadap alamatnja bangbelaka,

harganja

ROYAL

Lain dari itoe, semoea pe makai saboen MADY ROYAL ada harapan mendapat satos
Parker Set jang indah, seharga f 217.50, saban hari. Didalamnja saban pak MADY ROYAL

nja hal itos mengenai Lief Souvenir
sadja, demikian poen terhadap bangSekali lagi kami seroekan: Perhati
sa Arab ta' koerang koerang adanja kanlah t.t, Bestuur Voro, agar hal-hal
jang dilakoekan oleh Lief Java, ialah tsb tidak sampai teroelang dan bisa
sewaktoe giliran permainan Comiek membawa akibat jg tidak baik dihari
atau leloetjon oleh Botol Kosong dan kemoedian. Misalnja terdjadinja per-

kawan kawannja. Beberapa perkataan
dari jeloetjon2 terseboet senantiasa di

MADY

haloeskan tjahja koelit. Saboen
haloes, wangi. Awet dipakainja.

oentoek dipergoenakan boeat alat atau
sendjata bagi menjerang oleh sesoeatoe
fihak.

terdjadi

ROYAL

sebab

6.03

sore

$

27

Dec,

Pemboekaan
Boeat anak-anak

7,— malam
Ig
BO
ah
880,

Perkabaran Nirom
Hari Senen jang biroe
Peladjaran bh Inggeris.
Concert-

930

Phohi Sportpraatje

SA

Id

—

Ton Gaoi

FAONJEK

ELiemE.h

MATRYZEN, MA YpEN
TERKENINGEN & OnT weperr

Rn

Ta
1

Mann

itoe

aa Pena en men

petani

enen 27 December 1937 tahoen
aa

ke5

Nana

aan

EA

cmandangan
Lembaran

akal oentoek” berboeat
oeraikan

demikian saja

didalam stelling berikoet.

Stelling 4.

Di Puhtieschool adanja keboeroekan

ini haroes lebih diperhatikan sebab
sebaboja, dan diselidiki, haroeslah pa
da asisuja keboeroekan ini dari moela
pja diberantas sekeras kerasnja, de
ngan

Ketiga

diterangkau,

TABLET BALASHIN 1

BAT KMI TAN TAP MATIAN

bahwa Pemerentah

berkehendak daa berpeugbarapaa sa
ngat, barang siapa masoek dienst ti
dak akan djatoeh dalam keboeroekan
ini, dan djika demikian akan dilepas,
Stelling ini tak oesah diberi kete

(cigarettes) baik selaloe mamah

rangan,

merasa

panas

boeikan

baroek

Boeat orang tang soeka mincem

sepandjang pengetahoean saja

pendidikan

tjalon pegawai

politis

da

TABLET

BALASHIN

MATJAN

soepata- krongkong tidak

lam hal ini hampir sama sekali dila
laikan, Boleh djadi salah seorang goe
roe menoendjoekkan keboeroekan ini
dengan sambil Jaloe dan iemperi
bgatkan

Pidato t. Mr. C.C v. Helsdingen dalam Congres L.P.B. di
Sverabaja pada taaggal 18/19—12—'37,
aman
an ruak

C4

Oleh Tjokrosoedarmo

3

moerid

bawa

pertolongan jg bersangkoetan

sendiri

batinannja

mendjadi

agak

ringan.

dengan

orang

particulier, kerojalan,

Tetapi djoega dengan pertolongan Pe
Dengan kepveasan, rasa hati saja, nafsoe berdjoedi dan sebagainja, dan
merintah soepsja Inul. pol corps bisa saja dapat melihat bahwa bestuur t. perasaan maloe jang ta' ada tempat
sebat djoega dalam keadaan keoeangan mempoenjai pengartian dalam hal ini vja.
Kn
Sebab sebab berhoeboeng dengan
3 -ilan soepaja mendjadi koeat badauvja bahwa t. sekalian bebrapa tahoen te
lah bertjita2 didalam hati boeat mem keloearga, akibat dari ikatan keloear
dalam pedjaugen jr berat terhada
perbaiki dari toean sendiri, memper ga berhoeboeng dengan kewadjiban
| kekoesosian-dalaw curps.
:
h:iki korps t. segenapoja dan kea mengoeroes faunlie, pengorbanan oen
Stelling 3.—
Berboeboeng dengan hal ini tidak daan2 sedapat moengkin perbaik:n toek pendidikan, anak auaknja, fimilie
sadja Pemerintah akan tetapi dj ga iwe dapat di lakoekan oleh manoe- laio Jain dan seteroesuja,
Saja terangkan disini hal itoe tidak
semoeania corp3 Politie Bvemipoetera sia.
atau perbimpoenan” Iol. Pol Bond.
Djika ta' demikian, tentoelah itoe dengan paudjang lebar, ma'loem dari
berkeharoesan melakoekan“apa jg men meupermsloekan
korps t. boekan? beberapa- sebab sebab jang diseboet
Apa bila kita membatja karangan t diatas, tidak mengenai sebagaimana
djadi kewadjibaunja.
Apakah ssja tidak meloepakan jg R. Margono jg menarik hati itoe, ba terbadap kepada korps B B. teristime
berhoeboengan ke
paling tersangkoet dan jg pertama2 gaimana berbavgkitnja gkejakinan di wa sebab sebab
tersangkoet, jaitos pegawai itoe sendi kalangan
orang desapoen djoea, di loearga dan diri sendiri.
Kewadjiban2 pekerdjaan dan per
ri? Soedah bararg teutoe, pegawai i- kalangan kaoem tani, penjakit ini no|
toe keadaan ini dan maka dari itoe
pada perasaan saja dirinja ta' oesah di
seboet lagi.
Sepatah
kata gerangan ada goena

da ra'jat ini haroes dibasmi dan per
tolongan jg diberikan kepadanja dan
jg “beroepa crediet coop: 2. diwrima
oleh mereka dengan kedoea tangan,
ialah jg Membatja, berapa tauladan desa sit-

tidak dengan

begitoe sa

dja, tidak oleh karena lantarsn2 diloe
ar kemaoceannja, m:ka ja djatoeh da
lam ikatan jg tak masek akal itoe,
mendjadi ia ta" merdeka,

sehingga ia

tidak dapat dan tidak boleb dizoeroeh
tanggoeng Cjiwab, sebaliknja boeat
bagian besar 1a soerggoeh haroes me

bersama sama

dikala

ngan politie ada kekoerangan dari
pada dikalangan B-B. tapi kadang2
ada djoega jang sama, adat adat tjara
jang dotclue posn koerang djoega ada

nanggoeng djawab dalam baliui, oleh
karena kelembekaunja kekoerangan
imananrj:, kekeliroean pengertianuja, moempnja perdjandjian jg demikian, vetang,
ketjongkaaunja, kelalainuja pendek ka jaitoe, akan hidoep sederhana, dan
Berboeboeng dengan kelosarga jang
ta oleh karena salah2uja sendiri pserta akan sidak mengeloearkan oeang de- koeat itoe, lebih koeat dari pada jang
ma2, maka ia djatoeh didalam geng ngau ta'ada keperloeannja dipenoebi ada dalam kalangan bangsa Europa,
gaman toekang2 renten dan "tinggal dengan Setia, maka
soedah barang memang bagoes, Soenggoeh
menta”.
tetap dalam genggaman mereka itoe. tentoe, bahwa hal ini djoegalah da- djoebkan bal pengorbanan besar ini
Pertanjaan-pertavjiau seja jui ada he patlah diharapkan daiam korps toeau terbadap fawilie, pengorbanan jang
korps t. ada bermatjam matjam dan saja tidak da
bat sekali aken tetapi tidak boleh di babwa djsega didalam
gerakan jg semakin lama semakin de pat tidak akan memoedji kebaikan
#emboei jikannja,
Sji menjatakan hal ini didepan ras aliranuja oentoek menghapoeskan didalam marjarakat Boemipoetera ini
tosan-toean dengan soenggoeh soeng: keboeroekan ini,
Djika rasa berboeboengan keloearga,
Djoega oentoek Pemerentah ini hal jang dinamai ,absorptie vermogen
goeh dan degan sekeras kerasuja
Djangan pandang babwa saja berkoe mengandueng satee kewadjiban dera itoe, ta” ada maka lebih soeka agaknja
Buemipoetera menahan
lis lain, dan bebangsa lain, akan teta djat korps jg penting ini tentoelah pendoedoek
“pi terimalah nasebat nasebat ini sebs djoega mendjadi kebormatannji peme tindasan djiman meleset.
diberikan cleb orang jg berniat rentah ada berkepentingan
besar dji
Memperlindoengi sanak keloearga
gai
baik terhadap toeau. Disini ada kesem ka korps ini bebas meudjadi tjermin itoe memang baik, akan tetapi ada
patan oentoek menjelidiki diri sendi boeat ra'jatuja njsta tidak soeka ma besar babajanja, jaitoe bahwa berboe
ri, ventoek bertohid daa menaban naf kan soeap tak terikat pengaroeh oleb boengan fawilie 1toe njata menganorang laiu korps, jg
Pemereutah da tjim soenggoeh2 akan kesedjahteraan
s08.
Saja memoedjikan kepada Toehan pat pertjsjai sepenoeb2aja pada men orangnja dau djoega akan kesedjatejg Maba Eza, toean sekalian dilimp- djalankan kewsdjibannja jg semakin raan seoemoemuja, bila mana berhoe
hi kekoeatan, perdjuangin ini, berat lama semakia lueas dan baik dalam bsengan famil:e itoe mer-djalela dan
sebab
beberapa baujak bal jg ta' da
pat disingkiri cleh manoesia.

ka dari itoe mereka soekar

waktoe jad., dengan mengetahoei, bah
wa kepsutingan kepentingan pendoe
doek amanlah ditangan korps t.

Bskerdja bersama2 dengan sendiri
Saja tidak mengetahoei apakah per
dan dengan Pemerentah moecugkin d.
pat meringau perdjoeangan ite. B-r tolongan terhadap pada ambtenaar be
wa'jiam2 bal jg merintangi, oleh ka ambte politie2 jg diberikan oleh Pe
rena timboel dari prec ijk dan dienst werentah sendiri djadi boekan salab
dan oleh kareua pergsselan hidoep. seorang madjikan jg soeka menolong
Disini soedablah njata kebaroesan p- “ama dengan diberikan kepada ambt.
merentah dan segenap korps atsui BB. jaitoe dengan mengadakan bebe
perbimpoenan tosan, IPB, -oenioek me rapa peratoeran goena menghindarkan
jakoekan kewadjiban tsb, Kedoea2uja mereka dari kesoesahan waug. Saja
dalam bal ini tidak boleh biarkan koeatir, babwa Pemerentah terhadap
anak boeahnja mengatakan ta” berpe kepada korps sampai
sekarang teroe
rasaan terhadap sesamauja. Perdoeli tama hanja mewberikan pengadjaran
apa saja? Akan tetapi masish ada dendaan, toeroenan pangkat, potongan
gadji dan kemoedian jg paling keras
lain hal.
Deradjat korps toean tersangkoet kelepasan, jaitoe bilamana kenjataan
| dalam hal ini. Djika toean menge bahwa beban hoetang dil, sebab men
kesalahan
'tahoei, babwa keboeroekan jg teroes djadi lantaran membikin
meradjalela itoe, meroesak nama pang kesalahan.
Teutoe sadja tempo-terapo findakan
k.t dan pekerdjaan korps toean segenapnja, maka toean akan merasa itoe haroes dilakuekan, tapi kebanjagoena keakoeran jg akan mengandjoer kan masih ditahan dengan menolong
kan cintoek membanting toclang agar dari pada langganan toekang toekang
segenap korps bebas dan merdeka, reuten dan mengandjosrkan soepaja
sehingga mendjadi orang jg dengan mereka berdaja oepaja sendiri, Satoe
aa

“

mendesak segala kepentingan
orang
beserta dengan segala kepentingan per
gaoelan hidoep.

Bstapa hematnja hal ini dapatlah ki

ta lihat dingeri Tiongkok, akan tetapi... di Hindia sisi tidak sedemiki
an hebatnja, dav amtjaman itoe djue

ga koerang kerasuja

Moelai ketjil o

raug Djawa diperingati, bahwa apa bi
la kelak mendjadi orang berpangkat,

ia haroes

mendjadi

nak keloearganja

adjarnja,

Manoesia

perlindoeng

sa

jg miskin, selaloe di

itoe haroes sebagai pohon

beringin, depatlah kiranja sanak sau
dara jg miskin bernaoeng dibawahnja
B-toel pada djaman baroe ini pera
saan2 jg dimaksoedkan

itoe

semang-

kin koerang, akan tetapi dikalangan2

prijaji politie (walaupuen kekoerangan)
dan dikalangan2 prijaji BB. perbce
boengan keloearga itoe masih seperti
sediakala, Maka itoelah, segala sebab
sebab itoe, haroes
menjingkiri
adat

adat

jg

menimboelkar

kewadjiban,

tidak

serta

menims

mengilangken

dari

Tan Lan

TJAP

"moeloet

na

sekali

di

reendiagkan dengan moerid segala se
soeatue haroes didaja oepajakan agar!
mereka bersalin pikiran, berganti adat

Terlebih sebab jg tsb. belakangan ini

baroes diperingatkan baik baik pada

mereka dan sangat perluelah
mereka
dibikin mengarti dan bersama mere-

ka ta” sabar lagi mengharap2kan
katan

dan naik

bahwa

pangkatnja

Pemerentah

tidak

ang

mereka

perboeatan mana menganijam diri dan
pavgkatnja dan bahwa Pemerintah se
soedah pegawainja diberi mengarti de
ngan tidak
bertoenggoe
lagi akan
memberi kelepasan, djikalau ditanja
itoe tidak di perhatikan,
“Peringatan jg keras itoe doelne ti-

dak diberikan kepada prijaji prijsji jg

sekarang wendjalankan
dienst. Mere
ka itoe.tidak dididik sebagaimana dite
rangkan diatas, terhadap mereka Pe
merintah

tidak

bertindak

sekeras

dapat

dan

kewadj bau

teritoeng djnega kewadji-

ban2 terhadap eeroesan fawilienja, Ma

Ftidjar

menjuekai

bal ivi bahwa Pemerintah tidak mem
perkenankan
pegawainja membikia
boetang oentoek sanak
keloearganya,

tidak boleh

itoe akan

tetapi Pe

merintah dengan mengingatkan kepen
tiogan kepolisian berkewadjiban - me

Pemerintah

Saoedi

bersedia!

Abd. menoelis:
Telah diterima berita2 dari soembar
jang sangat boleh diper:jaja dari Cairo,

bahwa

pemerintah

Saosedi

telah

beli kl, 10 millisen pelor, riboean se
yapan dan poelvuebaa meriam
model
baroe dari salah satoe fabrik Europa,

bsgitoepoen telah dibeli 10 vraebtauto
besar jang biasa digoenakau dimedan
peperangan. Ditaksir pembelian
alat
sendjata tsb. ada
berdjvemlah 50 riboe pondsterling. Dikabarkan
poela,
bahwa pemeriutah Saoedi telah kirim
balatentara askarnja javg terdiri dari
bagian kabilah2 menuedjoe kesebelah
vetara dan sel-tau dari tapel. watas ne
geri

Nidjid

kl, 60

riboe

orang.

Raadsheer Ibn Saoced telah kembali

nolong pnjaji2nja.
Sebagaimana di Minggoej,
telah
Stelling ke 5.
diksbarken,
bahwa
raadsheer
bagiuda
»Jang perloe sekali oentoek mem
perbaiki keadaan itoe, maka boeat pe radja Ibu Saoed j-I ht. Sjeeh Jocsocf
jang disangka diboeuceh orang
gawai jang sekarang telah mendjalan Jasin
di Syna ada

kan dienst dan ada didalam keseeka
ran tidak ada djalan Jain melainkan
memberi

crediet

memperbaiki
tang

(pindjaman)

dan

oentoek

menjatoekan

hoe

boetanguja,

Stelling iui perloe diterangkan sedi
kit. Disini

dikatakan

jg soedah ada didalam

tentang pegawai

dienst dan jg

terdesak oleh keadaannja djadi
dalam kesoekaran wang tetapi
tang kanan dan kiri, Keadaan
roes terang segala hoetangnja

berada

lamut tidak

di Irak

koerang soestoe

dengan

se

apa,

Sekarang, kita soesoel beritavja pos
la menoeruet berita uff ciel dari sk,
pemeriiNah Savedi, bahwa
t, Juesuef
tsb. telib balik kembali dari Irak ke
Mekkah dengan selamat dan 'afiat.

Hoedjan

deras

di

Mekkah

tidak

perloe

dan

se

loeroehnja
ada di
berhoe
Dari berita2 Hidjaz dikabarkan, bah
itoe ha
:wa pada malam Ujuemat tgl.15 Rabaroes

di'jatet dan diselidiki. Dengaa per.n
tarran satoe badan central sebaik 2uja
vja,
dalam
kalangan
politie.
Boleh
oleh desa desa lainnja, dan de
jg soedah ada berpengalaman
dalam
agan begitoe beroempama tetes minjak djadi adalah beberspa kebiasaan di
bal oeroesan dengan tocan2 wang dan
kalangan
politis jang mendjadikan
di air,
jg taoe akalnja bosat membereskan oe
Semangkin
lama semangkin loeas besaruja oetang oetang. Maka dari roesan perhoetangan jg dilebih2kan
pergerakau oentoek memerangi keboe itoe perloelah kiranja diadakan penje
jg dalam bal itoe bisa berhasil dengan
roekan wang renten itoe, cursus2 dan Idikan apa sebabsja, Perihal sebab?
hal keloearga seja akan selidiki ma wmenjanggoepkan bajaran kontan, apa
coop2. didirikan, , , diikoet.
bila Bauk ambil over oetang itoe.
Membatja, betap1 prijiji lain2oja sak masak, oleh karena soenggoehpoen
Dengan djalan sedemikian maka oe
mendahoeloci tosan dan pertjobaan2 barangkali tidak begitoe kerus sebagai tang itoe dapat dipersatoekan, sedang
beberapa perhimpoenan
berhasil de- dikalingan
B.B.
sebab inilah
saja bajarannja tidak meliwati batas kekoe
ngan menetapkan, bahwa pada oe- pandang sebab pertama boeat bikin atan ig bersangkoetan.

nja. Tentoe sadja pertama2
dalam bal ini haroes memperbaiki di koeti
rivja. Sebab

gaoelan bidoep

SAI

moeridnja agar soepa

ja tidak djatoeh dalam keboeroekan
itoe, akan tetapi sampai sebegitee
sadja,
Apa jang saja kebendaki lebih dari
pada itoe, pelindoengan dengan moe
rid2 itoe haroes dilakoekan
dengan
sedalam dalamnja tentang sebab sebab

kata politie itoe mesti ada

dan

boesoek

: er

tegak kepala dan mempoenjai keama. selama
manoesia masih bersifat ma nan dan kesenangan didalam hati da adanja dan teroes meneroesnja kebue
- noesia, ja'ni bursifat salah sebagaima pat melakoekan koewadjibannja dan roekan terseboet. Bagi sebub2 dari
na dikalangan apapoen djoega tiap 2 melakoekan itoe, dengan tidak digang beban oetang saja soedak kemoekakan,
| Kali mendjelwa. Dari itoe politieitoe goe kekoeatiran terhadap orang lain. didalara prae-advies saja oentoek PP
baroes sebaik2 moengkin. Maoepoeh
Tiap tiap kelepasan, jg dengan lang BB sebagai berikoet, sebab2 barhoe
dalam atoerauvja, baikpoen dalam a- soeng disebabkan oleh atau mendjadi bueng dengan kepangkatan,
Kewadjiban2
oentoek
menerima
—. lat perkakasvja, Mslaban . , lebih per akibat perhoetangan, atau tidak lang
— loe lagi politie itoe baroes tivggi pe- soeng oleh karena orang memakai tamoe, koempoelau2 jang diadakan
—. yavgumnja, djvedjoer, tidak soekacma wang negeri, terdesak kesengsaraan tiap tiap waktoe dan jang membawa2
oeroesan
kepolitiean,
kan soeap, serta merasa wadjib boeat nja, tiap tiap kelepasan demikian itoe, kewadjiban2,
“4etia kepala Pemerintah dan beker- tentoelah menjedihkan hati toean2 kewadjiban memberi penginapan, se
“dja sekoeat tenaga dan fikirannja. Ke sekalian dan tentoelah tt. rasakan se bub sebab berhoeboeng dengan per
| adaan jg demikian ini ta' dapat ter bagai noda dalam korps toean, diri gaoelan hidoep.
tjakai selama toean poenja corps ma sendiri, akibatnja senantiass tergang
Adat istiadat kalangan
sendiri, fa
sib ada ikatan hoetang (sechuldgebon goe dan haroeslah membangkiikan bam fabam, kepangkatan, jang kepa
kemaoean.t. boeat menjokong jg koe toetan, sebab sebab berhoeboeng diri
den hy).
:
- Dari itoe adalah perloe sekali oen rang koeat, dan boeat memberi per seudiri, ketjongkaan, hiri hati terha
toek memoasmi pevjakit itoe dengao tolongan sehingga perdjoeangan ke dap kawan sekerdja, nafsoe bersaing
Pendek

toko
sedikit

Djadi

orang

beroeroe-

san dengan bermatjam?2 tk renten tidak
cesah

gapan

memperdcelikan bermatjam ang

atau permintaan

orang lain ke

simpoelanvja orang hanja berhadapan
dengan satoe badan sadja jg mendapat

kepertjajaan Pemerintah, dan jg dupat

bekerdja bersama2 dengan perh. t de
ugau tjara jg moedah,
Ja beto-l, djoega dengan IPB. sebab
menoeroet stelling s:ja jg ke 6.

DAVROS
'JANG MENGGEMPARKEN

sisik yng aa Ci

Na

.

1

“

3

-

ks
Aa
A

AA

seboet laloe dimakamkau|

A

5:

eran Oetan Pandjang. Se|
ai pengoeboerannja, |.

aa

Tr minta bajaran f1.50.

Salim berpeudirian ta
dan ta' ada perbedaan
. Seketika djoega ma|

A

na
-

HA Salim diperintab

i meski belisu mengeloearkan

sbih dari pada harga tanah itoe!

1

engan desakan dan permintaan |
rTapa

toean

toeaa

a

jg toeroet me

ugantal Ir, niat" menggali lagi tapi di
oeroengkan.

Demikianlah

Landgerecht

dalam

jaug ditoentoet

pendoedoek

kampoeng

| Kemanggisan Palmerah. Pada
tanggal

3 December,

A

A

pemeriksaan

kemaren,

uama Minan

Aa

malam

isterinja melahir

es |kan baji, dan baji itoe meninggal
setelah beberapa djam kemoedian,
Minan seorang miskin, kemiskinan
Jaja itoe menjebabkan dengan tidak
memberi tahoe tetangganja apa poela |

ris | Wijkmeester, dengan diam diam majit
|bajinja dikoeboer

dalam

perkarangan

Jaja sendiri. Tentoe sadja perboeatannja

menang

melanggar oendang oendang kesehatan.

'njoleh hakim dihoekoem
« |Dimanakah salahnja ?

denda

f 2,50.
:

Kereta ketjil dengan mempoenjai sifat2nja kereta besar.

gk

Direktoer AMS Djokja.
Diberitakan

bahwa

Kereta

jang

toean Schouten,

paling

rendah

|taunja, oleh karena
sia 55 tahoen.
2

beliau telah

beroe

85 K.M. sedjam
Remaja

|memboeka

,Narpo-Wandowo“

seloemboeng

Toegoe

hydraulisch

veiligheidglas

peri

Koningsplein

djoega

anggotanja

Djam 9,30 pagi pertemoean diboeka
oleh KPP Soerjodipoero sebagai wakil
ketoea /ketoea BKPP Soerjohamidjojo

berhslaugan), dengan

n djalanan rijl ke selamat datang dan

, meneroes

ke Trans

sendiri,

mengoetjapkan

terima

kasih se

perti biasa, begitoe djoega menerang
kan keadaannja toegoe peringatan itoe

2uja. Dikatakan t Ni- tentang pembikinan

aa

Adspoen kewadjibannja di wakili oleh

sendiri.
Dengan

ini maka

selama

1 boelan

itoe t Orie mendjabat sebagai goebe:
noer di Vorstenlanden.
—

9.

Moeslimin kolonisasi
Mh. N. P. menotetis:
Barangkali pemba'ja masih

dengan

synchronis

lain — dan memakai

disekitarnja.

ada niat

an

NP

NN

tepada sanak familie meskipoen tjneua seajat. Tentang sjat2 Al @ui'an
lan sabda Nabi. Barang kali pemba

tja telah tjoekoep mengerti,
Dienst

telah dipi»

ingat
tetapi

anak Tjokroami

noto

- Soerat2

kabar dari

kan

wengadakan

larg

pergi,

membawa

extra-iram jg akan

anak2 jatim-piatoe ini poe

Perajaan tsb dimoelai

jatim

Toean Koesnoe jang diserahi de
ngan djabatan klerk oentoek mengoe-

Boekan adik

KS

sore dan ada koerang

Belastingen

roes belasting2 di Malang
dahkan ke Bogor,

dan artivja jang akan toelisin saudara ,G e mu ks" dan
toean ,Realist". Toelisan'mana me
lebih dalam,
PA
ngenai
atau memberi soentikan kepa
idak
membetoelkan djalanan ke
Liloe BKPH Mijokoesoemo sebagai
toe dari ongkosnja.
vetoesan ZVH Sri Svesoehoeoan me da Kaoem Moeslimin di Kolonisatie
ad barangkali

satoe sama

Zuid No, 2 — Telefoon Knt, WI. 286 Atelier WI, 285 Batavia-Centrum

serta
pengikoet pengikoetnja jang ter oleh kl 290 orang, diantaranja ada
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