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Indonesia ini soedah ada beberapa
roesahaan tenoen besar. Djadi lapa

ngan dari peroesahaan besar dan ke
ketjil

nan

an|moea hendak

itoe

sama,

produceeren

jaitoe se

textiel.|

Dengan sendirinja maka akan timboel

itoe osang jang dikeloearkan semoea
f 3890 216,98 djadi pada 31 October
Rapat PPBB tjabang
Soerabaja 1937 dalam rijkskas masih ada saldo
dihadiri oleh wakil wakil semosa kring f 228,285, 91.
kringuja, ketjoeali Djombang, antara
Dengan ini maka keadaannja oeang
lainlain telah membitjarakan
soeal Negeri (Zelfbestuur Soerakarta) dalam
oesoel gadji.
tahoen 1936 lebih baik dari tahoen
Boelat boelat rapat berpendapatan, 1937 ini.
bahwa gadji boeat ambtenar B B Boe
— O-—
mipnetera jang pangkatnja dibawah
wedana, haroeslah
diauggap sebagai
Gempa boemi
hal jang tidak memoeaskan,
Dari Bostons 'dikabarkan oleh Ha
Voorzitter Hoof Ibastuur P P BB me
vas,
bahwa United Fruit Coy, soedah
minta kepada anggota Dewan Ra'jat
menerima
telegram dari filiaalnja jang
toean Soetardjo, soepija menoentoet
perbaikan didalam persidangan Dewan berada di Guatemalu, dalam mana di
kabarkan, bahwa kampoeng2 Aguac
Ra'jat.
:
&
hepan dan Antiguicya, di tapal watas

rsaingan antara dosa pihak itoe. Pemerintah
lama Pemerentah masih memberi

oe- (pertolongan

keradjinan ketjil ma

pada

hendak

Hoofdred.

man

4 telefoon

sekolalr

an|ka kita tidak oesah chawatir. Tetapi
- lapakah sokongan itoe akan seteroesnja

Rantjangan
1938
Pada sa'at ini seloeroeh tanah Dja
wa tidak koerang dari seratoes riboe

tergantoeng pada pembesar2 jang tidak selamanja mendjadi pembesar.
| Mereka itoe datang dan pergi.
Djadi kemoengkinan bahwa Peme
rentah akan melepaskan pertolongan
nja itoe ada. Pelepasan ethische poli

Departement Onderwijs mempoenjai

dengan

ini

bentjana

ada

- ia, te!

au loear negeri pada ini
i dari Twente tidak begitoe

ang menggembira-j
rsaingan Djepang sa-

negeri, satoe import

niat memboeka
5

3

diam sadja. Per-

ega akan
Djadi so'al:

besar? telah

hilang, djadi boeng dengan kemoengkinan pelepasan

Jpertolongan dari Pewerentah ? “
sebeloemnja hoedjan
'Berpajoeng
bagaimana soal iadustrialisa- adalah lebih baik dengau mengeng
PAN
anna
goe kalau Pemerentah memang soedah

telah mengetahoei bahwa tidak
an Mr. Hart oleh van Mook lagi.
che

hoofi dari departement eeo-

Zaken, membawa angin ba-

keradjinan

menjokong

etisch

dari

'ini mengandjoer2kan
berdirinja
dari propagau-

djinen ketjil Boeah
ni jalah banjak keradjiran ketjil
iken dan keradjinan jang doeloe
ik bisa hidoep dibidoepkan kem
.

keradjinan
Diantara
|. bali,ada i,poela
Diantarakeradjinan
i ketjil
tenoen.

itoe|

Perkabaran

2

Failliet

Anip Aneta mewartakan dari Am| sterdam, bahwa kini firma V/d Rlst
dan firma Matthes telah failliet.
Firma-firma tsb, adalah exporteur2
dari kunstmest, Djoemlah jang passief

Kaoem

Ontwerp

noesia

Mendapat peroebahan:
Ordonansi rantjangan dari pada
ford, 89) men
Vreemdelingeuarbeid

ra'jat dan

bangsa

Indonesia,

soepajs

soal industrialisatie jg kita gambarkau

Reuter

bahwa

mewartakan

poenjaan

Weenen

dari

Weenen.

pesawat terbang ke

seboeah
,Air

bertolak

France“

ketika dari

menoedjoe

Praag

telah roentoeh,

Semosa

penoempangpja, ja'ni mar

conist, piloot dan
pang mati semoea.

seorang

penoew

Pesawat itoe djatoehnja di Boheew
dengan betoel sche Woud, agak djaveh dari djalav
oplossen soal jang biasanja dilaloei. Penjelidikan

Pembantoe

M.

menoelis:

Menoeroet pelapoeraanja
dari rijksaccountantsdienst

pembesar
Kasoenan

nan Soerakarta, maka keloear-masoek
dan keada'annja oeang Pemerentah

Zslfbestuur itos selama boelan October

Officier
vlieger Witbolt, sergeant 1937 kita ambil jang perloe sadja
Vliegtuigmaker Denkelaar dan sergeant dengan ptadek seperti berikoet:
Itelegrafist Erkelens mendapat loeka
Bagian oeang masook:

Iringan, Semoeanja diangkoet keroemah |

Tanah

mendapat

keroesakan

Dalam
diterima

boelan October oeang jang
dalam rijkskas f 342 080,41

(October 1936 ada f 331,813,22).

'" Kalau dihitoeng dari | Januari sam

Ipai 31 Oct 37 djoemlah

f 4,118,502,39

concessie

tambang

boecat

f 4,283,586,58).

| Janu/Oct

oeang kelocar.

semoea

1936

ada

ada

mensch-aap

tergolong

jang ke Koelon

ma-

dan

gorilla itoe,

darahnja chewan

mendjadi

mendjadi

3 golongan,

bangsa Eu-

ropa, jang ke Kidoel mendjadi bangsa

Neger

Memperingati berdirinja ,,Party Indo
nesia Raya" oesia 2 tahoen pakai

dan

jang ke Wetan

mendjadi

bangsa Mongool,
Sedang orang jang mendjadi pendoe
doek Indonesia itoe ada asal dari bang
sa besar jalah Mongool itoe. Anak
baji jg baroe lahir itoe kebanjakan sa
ma mempoenjai belang hitam (vlek)
jg itoe djoega dinamakan Mungoolsche
vlek, sebagai tandanja
kalau ia ada

dan do'a

Pidato K.R.M.H.
Woer
janingrat,
R. Soetopo
Wonobojo, mr.R.P.
Sing
gih dr, R. SoeratmanEr
win.
Pembantoe M, mengabarkan:

toeroenannja bangsa Mongool.
Laloe toean R. Soetopo Wonobojo

sore (malam

dipersilahkan berpidato tentang , Minta
Raga“ jalah satoe tjerita mengambil.

dari wajang dan Mahabharata, Raden
Ardjoena berdiam diri (tapa) digoe
no9ng Indrasila, satoe tjerita jang soeng
goeh sangat digemari oleh Indonesiers
oemoemnja
dan bangsa Djawa pada

dan wakil pers koerang le choesoesnja. Dalam pidato ini toean
bih ada 250 orang diantaranja ada 10 Soetopo menerangkan pengetahoean
kaoem poeteri,
Kebatinan
jang sangat dalam
dan

Djam 9 sore
oleh toean

R.

vergadering
Soetedjo

loehoer,

diboeka

20

Kesempatan masoek Sekolah
Tinggi Militer.
Didalam tahoen 1938 dinegeri
ini
akan diboeka beberapa
tempat boeat
masoek Koninklijke Militaire Academie

itoe,

pertemosan

di Breda,

1935

jang

boeat

pemoeda2

Eropah dan satoe atau
boeat pemoeda pemoeda
dari bangsa Eropah.

2tahoen, kareaa persatoeannja almar
hoem ,Boedi Oetomo“ dengan almarboem ,,Persatosan Bangsa Indonesia"

pada tgl. 25 Dec.

(Akan disamboeng).

Wirjo-

Oentoek

djoega

minta

bangsa

doea
jang

masoek

tempat
boekan

mendj

moerid sekolah militer terseboet, dan
oentoek rangschikkingonderzoek, maka
tjalon tjalon, bangsa Nederland atau
onderdaan Nederland,
pada tanggal
16 Septemher hendaknja soedah ber

terdjadi di societeit Habiprojo di Solo.

Lebih djaoeh voorzitter menerangkan
azas dan toedjoeaonja party itse, be
gitoe djoega sepak terdjangnja
jang
menoedjoe kepada kemoeliaan dan ke

oesia lebih dari 16 tahoen

economie, sociaal dsb.nja, misalnja de
ngan mengadakan actie tentang , Bale
Agoerg”
sebagai badan perwakilan

Oeang Pemerintah
Soerakarta,

bisa memberi
darahnja

doeloe laloe sama lari dan berpisahan,

jang

loehoeran Indonesia Raya,
diatas itoe diselidiki
betoel agar nanti bisa
Laloe t. R. Karkono Parto
sentono
sebagai secretaris mene
jg terpenting itoe.
dan orang sama
segera dilakoekan,
' Boeat kita memang dengan sengadja bertanja, apakah sebabnja maka djoe rangkan keadaan dan pekerdjaannja
tidak kita sadjikan oplossing soal ini, roe terbangnja membelokkan haloean .lparty itoe di afd. Solo selama 1 th,
ig telah mengoesahakan beberapa pe
—(9)
sebab kita beloem menjelidiki tentang
ini lebih djioeh. Maksoed toelisan ini
kerdjaan jg bersandar pada politiek,
Keadaan

jg bisa

lain faap biasa) ada berlainan.
8pr. djoega menerangkan asal moela
nja bangsa jang doeloenja didekat goe
noeng Himalaja, itoe karena besarnja
ys jang sangat dingin, orang djaman

oentoek menghormati dan memperingati berdirinja party itoe tetap oesia

terbang hebat

telah
dengan

tetapi kalau dengan

wasono sebagai voorzitter Parindra
dapat peroebahan sebagai berikost: afdeeling
Soerakarta, dengan mengoe
Dalam artikel 2, hoeroef b. dan da
ijapkan
selamat
datang dan terima
lam artiksl 10, lid (1) dan lid (3),
katakata ,1 Januari 38“ hendaknja kasih seperti biasa, laloe menerangkan
ketjil diganti dengan ,1 April “38“.
maksoednja mengadakan vergaderiog
Bentjana pesawat

cent

itoe ada hampir sama dengan

darahnja

dioendang

Ordonnantie Vreemdeli
ngenarbeid

dokter

penjelidikannja

oleh wakil beberapa perhimpoenan jg

——)

10

ngan satoe toemboehan pohon kembang
jang bisa berkembang sampai 10 ma
tjam, hingga bisa menetapkan bahwa
maneesia itoe ada satoe , wonderkind”
dari mensch-aap.

1 orang jang

Pada . hari Djoem'at

nummer

2620

memboektikan penjelidikan hal itoe de

Sabtoe) tanggal 24/25
December ini
»Party Indonesia Raya“ mengadakan
vergadering sebagai
pertemoean ber
iprojo,-jge-sela
jalah koerang:lebib dosa - miljoen-dan Iiempat- di -societeit
innja dihadliri oleh lid lidaja djoega
djoemlah jang actief ialah 8 ton,

njata hangat

Soal” industrialisatie

2... Boeat kelahiran Ananda Prinses | Pesawatnja
besar,
dar
Anip-Aneta
1. Menoeroet berita

petasan seharga f 600.— kepada re

—

WI,

Kadi-

kan bakwa di Eropah ada orang terpe

VERGADERING PARINDRA
Di SOLO
»Selametan"

Laan

ladjar bernama Hugo de Vries

mati sedang jang berloeka banjak.
Lebih landjoet diberitakan, bahwa

jang sebagai malam

Isakit Ambon.

ak, Perkoempoelan1 Dagang|
|.1 Pontian
onghoa telah menjerahkan bantoean

Arabi

Holl.

Firma Van der Elst
dan firma Matthes.

—. Dengan dipandang dengan sepintas
laloe maka Wa kabin sematjam itoe ti banja menggambarkan soal industria« mengapa. Tetapi djika kita pikir lisatie pada ini masa jang berhoeboepenghidoepan
| dalam sedikit soedsh kelihatan ngan dekat dengan
soedah selajaksebingga
djelata,
Ira'jat
ja,
jg
akan
menimpa
keradjinan
bahaja
:
politiek mempai
Apakah bahaja itoe? nja, djika partij partij
k
AR tenoenn ketjil.
ini.
soal
Lana
Tadi soedah kita terangkan bahwa
0.

“1

H.0.8.
atau
schs school.
Kunstmestfirma

toean vaa

ment | oero:
oeroesan economie beloem|

dibawah ini

dam

—O

sekali dan tjoekoep penting oentoek
rakan dalam pers. Tetapi tidak
dibitja
politiek
dengan
sesoeai
ang
1
. bahwa
berani menjangkal
oran
orang
jang kita hormati. Selain-|alada
tidak
itoe
pers
dalam
ke|pembitjaraan
atie dari poelau Djawa
maka salah satoesjarat oen- mempoeaskan.
Maks itoe kita mengadjak atau lepai kemakmoeran Indo-|
baik lagi mendesak pada partij2
beroe'bib
jang
industrialisatie
jg senantiasa membela nasib
politiek
via
Pemerentah
inan ketjil.

olitiek
-

H1.

tindakan terhadap pada keradjinan ke

tjil jang lapanganuja sama dengan
n
peroesahaan besar (textiel) berhoe
adaka
a inidi

erapa sekolah

Europeesche Lagere School,

»

tentang ini jat Indonesia azan dapat kemiskinan.

Terangiah kiranja apakah jang men
soal industrialisatie pada ini ma
djadi
Si
Djepang semangkin lama
ingoja audjoeran Pemeren
Disamp
sa.
meorang
baroelah
dan
makin heibat
|
— Tasa perloe adanja fabriek tenoen disini, tah oentoek mendirikan keradjinan
engan persetoedjoeannja Pemerintah ketjil maka tampaklah beberapa per
aka pada
tahoen 1933 didirikan oesabaan besar jang lapangannja sama dengan sebagian matjam keradji
V. Preanger Bontweverij.
man ketjil.
Sesoedahnja peroesahaan besar ini
dilain-lain tempat djoegaj Soal industrialisatie 1mendjadi seka k
jek tenoen. Di Djakartalrang begini: Apakah jang haroes di
alkan

boeah
»

isiai memberi peri tiek berarti djatoehoja keradjinan ke|2
diandjoer- |
ada Twente.
——. ngatan kepada
Iwente.
: tjil, jang pada ini waktoe
| Tetapi roepanja fabriok tenoen di andjoerkan dan dapat sokongan besar
Kalau keradjinan
| Nederland belaem anggap perlse ber- dari Pemerentah. maka
sebagian ra'
djatoeh
itoe
pene'ketjil
lebih djaoeh. Oleh dienst
oeroesan textiel

lagiAi

sekolah sebagai terseboet
boeat th. “38:
“3

WI.

didesa Trinil didekat Ngawi, jang ini
djoega bisa memboektikan adanja per
hoeboengan rapat antara manoesia de
ngan menschaap dan gorilla itoe.
Lebih djaoeh.t. Soeratman menerang

semestinja djika anak anak jg sama menoentoet pela pada poekoel
6.52
terasa
boemi
an itoe se
sokong
soepaja
minta
|kita
rentah
masih bergerak, hanja tidak memba'djarannja
di
sekolab2
rendah
jg
dise
ustrie |teroesnja dikasihkan.
hajakan.
irikan|- Akan tetapi politiek Pemerentah itoe boet ,wilde scholen”,
— 0 —
wal|diberikan? Soedah

WI.

Begitoe djoega spreker menerangkan
ada seorang terpeladjar jang bisa me
nemoei toelangoja orang zaman doeloe

Guatemal-Honduras soedah diroesak
kan oleh gempa-bcemi.
Menoeroet
doegaan
berhoeboeng

memperbanjak

1810

Roemah

Losse

1440

rakjal, mengadakan economische com
missie dan bank pasar, mengadakan
cursus boeat memberi pengadjaran

tetapi dja

pgan melebihi 22 tahoen.
Selain daripada itoe mereka haroes
mempoenjai soerat keterangan soedah
loeloes dengan baik dari sekolah HBS
5 tahoen afdeeling B atau seboeah soe
rat keterangan jang sederadjat dengan
itoe,

Keterangan lebih djelas, baiklah di
minta kepada Hoofd der le Afieeling
daripada Departement van Oorlog di
Bandoeng.

Patoet diperingatkan disini, bahwa
pemberian tahoe tentang hal ini se
lambat-lambatnja tanggal 16 Februari
membatja dan menoelis dengan gratis,
1938 haroes soedah masoek pada Afmengadakan cursus boeat lid lidnja
deelingshoofd
terseboet atau djika hen
dari beberapa matjam pengetahoean dak memasoekkan
langsoeng,
maka
dan teroetama tentang rasa keinsjafan
selambat2oja tanggal 16 April 1938
nja pada nationalisme.
hendaknja soedah ditangan
Minister
Laloe dr, R, Soeratman
Er Defensi di 's-Gravenhage.
—9 ——
win dipersilahkan berpidato tentang
»Asal

moela

kita“

jang

diambilkan

dari boekoe toelisannja Darwin, jalah
manoesia

dari

itoe doeloe

,mensch-aap“.

menerangkan

bahwa

doeloenja

Lebih

zaman

asal

djaoeh ia
500

Direktoer A.M.S. Betawi
Disebabkan oleh adanja penghema
tan, baroe-baroe ini direktoer PHS di

ta serahi

hoen sebeloemnja Christus ada orang

djoega
direktoer AMS

memangkoe djabatan
ketika djabatan itoe

Bagian
maskupai Djepang
Dalam boelan Oct, "37 rijkskas me jang termasjhoer bernama Hypocrates lowong.
sident Wester afdeeling Borneo boeat
Tidak Jawa komoedian iapoen dise
inian
bl,
24
»Javasche Courant" tg
ngeloearkan djoemlah f 457,536,08 jang menjelidiki asal moelanja manoe
' ''keperloean
menjamboet kelahiran
rahi
memangkoe
psela pekerdjaan
sia
didoenia
ini,
jang
menoeroet
kea
di
Kalau
.39).
per
boeah
doea
memoeat
lain?
tara
370,712
f
ada
, Ananda Toean Poeteri Juliana.
(Oct 36
direktoer
Middelbare
Handelschool,
t|daan
badan
dan
toelangnja
ada
bersa
mintaan-concessie dari Ishihara Mija hitoeng dari 1 Januari sampai 31 Oc
sehingga
tiga
boeah
“sekolah
diamat
maan
dengan
mensch-aap
dan
gorella.
arkan
2
dikeloe
"37 djoemlah oeang jang
bouwmij, boeat memboeka lapangan
amati
oleh
seorang
direktoer.
kali
kerap
jang
manoesia
ad
Oesoesnja
Bedali
al
“86
di
ct
besi
terbang
dan
(Janu/O
pesawat
tambang tembaga
adaf 3,899,126,98
'Ketjeiakaan
Banjak barapan, bahwa didalam
mendatangkan bahaja seperti blinde
134 f 3,917,0658,777.
darm
itoepoen djoega terdapat pada
ja terletak
Keadaannja oeang Negeri: “
Aneta AN
aa bahwa Kanan dan 991 hectar3, kedoea2n o, regent
mensch-aap dan gorilla itoe,
sesoesnja
javg
diterima
dari
h
Njoemla
oeang
1
: Tegalomb
j
gi djam 8, 45 pesawatAW: marine dornier didalam district keresidenan
a
seng
tidak
terdapat pada aap (moad
1937
Oct,
31
sampai
Madioen.
Januari
1
Ka te di Ischap Patjitan,
—10 ketika Nani
hendak men
elnjet) jang biasa itoe,
wakto
dalam
sedang
ea Ga
2,89
4.118.50
f
Ambon Baai telah tergoel'ng.

E

— Didekat Ambon.

dan

Patoeng,

masing2

loeasnja

:

.

SD
Ka

tahoen

1938 keadaan

dilenjapkan,
1 Augustus

ja'ni

AMS

seroeps ini akan

barangkali moelai

Betawi

akan men

dapat seorang direktoer sendiri,

Naba

an

Pagar
Sea
Ke

0

Berita

Redaksi

Berhoebeeng dengan banjaknja comaka banjak poela berita berita
an artikel2 terpaksa tertahan,
ngkin dimoeat ini bari.
,
| Kiranja jang bersangkoetan soedi:
sabar dan

ma'loem

adanja.

Padjek kendaraan
' Dilain bagian ada dimoeat adver
— tensi dari Stadsgemeente, dalam mana
| diterangkan, bahwa padjak kendaraan
“1938

Isado deeleman,

“tangan,
pertama
soedah
Lebih
Sa

grobak, pedati

sepeda 3 roda dsb.) fjitjilan
sebeloem 31 Januari baroes
dibajar.
5
djelas, periksalah advertensi
.
—O—

| Dienst J.C. LL. setengah boelanan.
- Directie J,C.J.L. soedah mengambil
| kepuetoesan, bahwa dienst antara Soe

Shanghai pada permoelaan
—- rab—aia
Januari akan dioelangi lagi.

Oentoek sementara, akan ditjoba 1

kali didalam 3 minggoe,
“tu
Bilamana hasilnja bagoes, dan men
dapat moeatan tjoekoep, akan diada
kan dienst tetap setengah boelan se
kali berangkat dari Batavia.

Banteng

ngamvek

Di kampoeng Makasser kemaren doe
telah mengambil

sedker banteng

loe

korban madjikannja.
Itos korban ada memelihara bebera
pa ekor sampi, sedkor antaranja bauteng. Waktoe jang poenja binatang
itoe

membersihkan

sedang

kandang,

itos banteng mengamoek, madjikannja

- diterdjang dan ditandoek hingga loe
kapsrah jang perloe dirawat di CBZ.

Tahoen

kereta

1937

ke

(soembernja

pengaroeh jang bisa mengikatkan kita
satoe sama lain,

Kita sebagai kaoem pendidik anak2
bekerdja poela sekoeat2nja oentoek
memadjoekan perasaan persatoean itoe,
demikian

kata voorzitter.

Kemoedian japoen memboeat pidato

pemboekaan,

dalam

mana

sangat

di

pentingkan soeal gadji dan djoega soe
al kepentingan2 jg mengenai kaoem
goeroe,
Beberapa orang pembitjara, antara
mana djoega toean inspektoer Neyenbuis mendo'akan selamat berkongres,
setelah mana Algemeene secretaris t.

.

Selain daripada itoe tentang tjara-»ja pembajaran padjak sepeda boeat
anak anak sekolah sebesar f 1.— jang
boeat pembajaran sekolah ditoelis sebagai anak kedoea atau selandjoetnja
dari satoe keloearga maka tentang hal
ini pihak gemeente akan menjampsi
kan sirkoelir2 kepada

—.

kepala

kepala

sekolah jg bersangkoetan.
5

—

Aceynsdienst

dalam waktoe jang belukangan ini de
ngan boekti2 tangkapan pengarakan
gelap. Kembali kemaren malam Amb
tenaar terseboet bersama politis Ta

man

jang terlarang.
serat Ep weh

kita merasa perloe memberikan
keterangan, bahwa kabar demikian itoe djoesta semata-mata,
tidak lain daripada isepan djem
pol seorang jang iri hati atas ke
madjoean , Pemandangan”, jang
soenggoehpoen dikenakan sanctie

oleh Perdi tetap hidoep

dan te-

roes madjoe.

Dari pihak
, Pemandangan“

dak ada

niatan oentoek

Penjelidikan

daging

Berhoeboeng dengan berita jg sampai pada pihak pemotongan hewan,
bahwa
banjak
daging-daging gelap
jaitoe pemotongan hewan dengan tidak
dikeuring dan boekan didjagal Gemeen
te, beberapa keurmeester telah dipe-

rentah boeat lakoekan penjelidikan.
Tadi pagi ternjata toean Bachtiar
gl. Rangkajo

Besar

jang ada

poenja

itoe kewadjiban telah bisa pergoki sa
toe pedagang daging di Gang Paseban
jang mendjoeal itoe daging jang terla
rang. Dan dikira bewan jg dipotong
itoe berasal dari tjoerian.
—O—

kota

Betawi.

loem ada
Indonesia

dokter gigi dari golongan
sehingga
kedatangan
dr

Siti

Soemandari

itoe, Dari

sikap

demikian

dan

Dari

Landsdrukkerij djadi Lendsbedrijt

disamboet
dengan girang oleh pen
doedoek, karena membikin bertambah

rantjangan jang berkenaan dengan
vreemdelingenarbeid dan djoega ran-

Poen soedah

barang

tentoe- hal ini

banjaknja doktoredoktor gigi disini,
sedang pendoedoekpoen amat memper
loekan

pertolongan

sekali

dari djam

djika

pemoengoetan-soeara

tjangan

oentoek

5 — 7 3ore,

organisasi

menerima

mengoebah

soepaja

amtenar

oesoel

gadji

akan

Tadi malam di Cinema

Palace

telah

dipertoendjoekkan film ,A day at the
races“, satoe film jang sangat loetjoe,
jalah

Allen Jones

Maureen

—

djam

6,30 sore dan disoedahi kira kira djam
8 maiam,

hanja doea
toean toean

Rapat coemoem NIOG ke 4
Ivoorzitter V.V.O. dan
Atik Soeardi,
Tadi malam disalah sooatoe roeangan voorzitter Persatoean Goeroe Indonesia
daripada Hotel des Indes dengan men (PGI), jg akan menterdjamahkan pi-

LCP

No.

berikoet:

13567, 15049
'sepoeloeh).

dan

29557

Moedah-moedahan

rapkan

pada

oleh

(jang seper-

jang diharap-ha

t.t. anggauta semoeanja,

pemboekaan

dilakoekan besoek,
hendaknja.

Iotery

jang akan

bisa menghasilkan

—
Oj —

Bidan

baroe

Di idzinkan oentoek mengerdjakan
praktijknja di Indonesia sebagai bidao

0

-

» Vellowstone"

Djoega tadi malam telah dipertoen
djoekan satoe film jang sangai seroe
digedoeng bioscoop ,Alhambra“. Di-

itoe film kita dapat lihat bagai mana
bagoesnja dan sangat menarik hati dari
Yellowstone National park, Jang me
megang

rol

didalam

ini film ialah

tiga gelinding dsb.) se-

Examen

Marconist.

Hasil-hasil examen dari moelai tang
gal 1 sampai 24 December jang laloe,
jang mana examen itoe oentoek men

dapatkan

aa G

kas,

Kebon

Sirih

22

(diboeka

dari 'Ordonansi

reglementeering

peroe-

sahaan
poekoel 7—12siang. Saptoe ditoetoep).
Di Tandjong Priok padjak itoe bisa “Ketika diteroeskan persidangan Col
djoega dibajar pada 15 Januari dari lege van Gedelegeerden tentang ran
poekoel 8—12 siang dikantor Politie, tjangan oentoek mengoebah an me
2s
Djembatan Tinggi.
$
nambah ordonansi reglementeering pe
“
Kalau
pemberi
tahoean roesahaan, voorzitter memperma'loem
ata"
pembajaran
padjak kan bahwa ada dimasoekkan seboeah
ini

tida

dilakoekan

pada

“waktoenja, makapadjaknja
akan ditambah dengandoea
poelochprocent.

jamendemant

jang memoedjikan

soepa

ja pembatasan lamanja waktoe beker
dja ordonansinja dibikin berlakoe sam
pai 1 Januari 1941.

Kapal

,Indrapoera”

certificaat klas 1 dan klas2

t/tele-

Radiotelegrafisijteiefanist

2e Klasse.

tomo.

Soerat keteranganboeat
radiotelegrafist

- Ditjatai 18, jang menoendoerkan di
ri 2, jang tidak datang | jang tidak
loeloes 10, jang loeloes
ialah Toean
toean
Sanjoto, M.B. Mangkoeprodjo,
R, Soetristo, Soewarman dan R, Poer
wahjo.

pada malam tahoen
Baroe Belanda

- Vice

President

Dewan Hindia, ja'ni

tgl

December

malam

perkenankan oentoek pergi kembali ke tosan O, van den Bussche kelak pada
Pelanda,

Toear tab adalah ber

pangkat Opsir dari Marine Stoomvaart
dienst kelas doea.
sman De

Y

Pidato

Toean C. B. Leeuwenberg

Negeri

Antara,
dan

so'al

P,A,I,

t. M, Bibak

AA

kita, orang” mengabarkan se
z5

boet-sebuet!

Soepaja
lah faham

berarti,

soal ini tidak dianggap sa
atau doega doegaan jg tidak.

maka

kita jg mendapat kete

rangan keterangan

jg

sebenarnja

Ss

me

njatakan, bahwa t. kapitein Ars5 dan

semoea orang jg berada dikantoorka: pitein Arab tidak ada satoepoen jg.
mengetahoeinja atau tjampoer tangan

dengan

toelisan

t. M: 0Sahak

:
7

jg ber

sangkoetan dengan PAI, apalagi orang
tahoe bahwa t. kapitein sedari hari
4 Kemis jl ada sakit, tidak masoek kan
toor, sehingga kemaren hari Senen.
Maksoed t. M, Sahak dari menaroh ,

adres p/a. Molenvliet 93 boekan adres

dalam

orang
tja

djawaban

jg

kepada PAI

bersangkoetan

tidak salah

ini

ma'loem

1
|

dan pemba

faham, dan

keterangan,

haraplah

sesoedah.

mendjadi

adanja,
9 —ax

Itoe

maling

jang

Corr, kita ,M.St.“
Pernah,

tjerdik

mengabarkan:

kita wartakan

kepala

,4Air

toeba",

jaitoe

soesoe

berita jg ber

dibalas

seorang

dengan

s

boemipoetera

£

31

djam

8 koe

rang seperempat akan berpidato dide
pan microfoon ,Nirotm“ tentang malam tahoen baroe Belanda.
Y

aan

nja jg poenja roemah, Menoeroet keterangan jg disampaikan kepada kita,

perkara dari Doel tsb boekannjalah
pada satoe tempat itoe sadja melain —
kan banjak lagi pada lain tempat,
N
Begitoelah pada hari Minggoe tg.
26 Dec, '37, kira-kira djam 9 pagi, 2
orang recherche dari Sectie 5 Menteng
Bat.C. nama Saleh dan Oeminta, wak
toe lagi ronda di Boulevard Menteng,
dengan sekonjong-konjong telah bisa
berdjabat tangan dengan Doel jang
memang lagi ditjari oleh politie Paal

merah,
Setelah

si Doel tsb, dipegang oleh

4
S

"

2 recherche, laloe dibawanja ke Sectie
politie Gondangdia, kemoedian baroe
lah diserahkan ketangannja Mantri-

politie Slipie di Petamboeran.
Setelah dilakoekan pemeriksaan oleh
t Mantri politie Slipie, jg tadinja Doel

telah moengkir keras, kemoedian ba
roelah ia mengakoe dengan teroes terang, karena jang poenja barang En
tong, jang tinggal
di Kota Bamboe
telah menerangkan satoe persatoe ten
tang tindakan Doel jg berhati djahat
itoe,

Kemoedian,
Kota

Bamboe

seorang pendoedoek
djoega

nama

di

Saenan,

telah mengadoekan poela kepada politie
bahasa tjelana gaberdin dan oeang75 ct
kepoenjaan anaknja telah ditjoeri poe

la oleh si Doel tsb.

Banjak lagi per

karanja dari itoe persakitan jg akan
dionderzoek oleh politie, atas tindakan

jang actief dari doea recherche, patoet
poela akan mendapat perhatian oleh
jang wadjib, Sedangkan Doel tsb ini
waktoe lagi meringkoek di politis Bi
vak

telah di

Aa

Ditjatat 6, jang mengoendoerkan di
JI, jang tidak datang 1, jang tidak nama Doel bin Moendari, telah menoempang nginap diroemah kenalan
locioes 4, jang lain tidak dapat diplo
orang toeanja, di Kota Bamboe schir
ma.
nja membawa lari 4 kain kepoenjaan

— 9 —

O. B. Leeuwenberg

keterangan

ri

tjarakan hai hal jang menjangkoet oeLoesa
kapal ,Indrapoera”
ke roesan tanah tanah Seberang, boleh
poenjaannja
Rotterdamsche
Lloyd djadi djoega boeat tanah Djawa dan
Madoera,
akan datang di Tandjoeng Prioek.

Toean

Sedikit

boeat radiotelegrafist/telefonist,
dan
djoega soerat-soerat keterangan boeat
radiotelegrafist, adalah seperti berikoet:

hoeboengan financieel antara Negeri
dengan ressort2 autonoom,
Bagaimana poen djoega akan dibi-

rapat di Dierentuin.

beloem tanggal 31 Januari j.a.d. haroes soedah dibajar kepada Gemeente

»

risiko

dapat perhatian besar dari wakil wakil datonja toean Hegt kedalam bahasa Henry Hunter, Judit Barret, Ralph
dan dari anggota anggota telah di Indonesia.
Morgan, Andy
Devine dan dibantoe
langsoengkan rapat oemoem jang ke 43
Hoofdbesiuur BAP, minta kita ka oleh lain lain bintang2 film.
dari NIOG,
G
£ barkan, bahwa BAP tidak akan toeroet
TG) ox
Rapat diboeka oleb t, P, Huizinga, dalam rapat ini.
algemeene President. Jang datang ha
Pokok pembitjaraan Dewan Ra'jat
PPBGB. ke Bogor
Sebab sebabnja, ialah bahwa pihak
Ghir antara lain lain jalah t, resident
Ketjoeali oesoel oesoel gadji dan Ia
Van Loghem jg kedatangannja kesitoe BAP menganggap soekar oentoek
Menoeroet berita pewmbantoe kita di
in
lain soal jang doeloe diperoemoem
ikoet
berapat,
karena
boeat
keperloean
atas nama Goebernoer Djawa Barat,
Bogor, hari Minggoe kemarin pk. 10
regent Betawi, Hovfdcommissaris Po- ini pihak V VO mentjari kerdja ber pagi telah tiba di Bogor 227 excursisten kan pada penoetoepan persidangan, islisi, anggota anggota Dewan Ra'jat se sama dengan Associatie van Academi dari PPBGB (Perkoempoelan Pegawai timewa sekali mosi mosi, dan bebera
perti njonja Razoux Schultz, t, Verboom ci. Sebab pihak Huofdbestuur BAP Boemipoetera Gemeente Bandoeng). pa soal lagi tentang rantjangan ran
berpendapetan, bahwa pekerdjaan ber Mereka mempergoenakan 9 autobus tjangan jang masoek sementara itoe,
da t. Sosrohadikoeeoemo.
boleh djadi akan mendjadi pokok
Sama sama dengan ambtenar? tinggi dengan doea opelette.
pembitjaraan
didalam persidangan De
teroetama sekali
berkenaan
dengan
Stadsgemeente Batavia
Setelah melihat lihat keadaan di Bo- wan Ra'jat, Ketjoeali itoe djoega dibi
soal gadji, praktis tidak moengkin.
Tetapi BA P memberi keleloeasaan gor, pk. ! siang mereka melandjoetkan tjarakan tentang rantjangan ordonansi
Penjitjilan pertama dari Padjak Kenoentoek perdjalanannja, poelang ke Bandoeng perlepasan oeang (pemberantasan woe
darain dan penarikan 1938
(boeat kepada anggota anggotanja
ker), dan djoega atoeran didalam per
ikoet
atas
nama
dirinja
sendiri
dalam via Poentjak.
sado, deeleman, grobak, pedati tangan,
speda dengan

DIBAWA.

TN

tjoema t. M. Sahak sendiri. Maka de
ngan sedikit keterangan ini kita harap

Ditjatat 29, jg mengoendoerkan diri
Il, jang tidak loeloes 25, jang loeloes
ialah toean toean toean, W,E. Lambrechtsen, Moestadjab dan Sue

.—.

HAROES

12.

roemahnja, soepaja djika ada orang
jang
maoe berhoeboengan dengannja
nova R.r. Soepiah dan nona J. Tan
dalam soal ini, dengan jekas orang
Tjian Nie,
bisa tjari dia di 93, Beginilah maksoed
Sa
MO maa
&M.
Sahak, tidak lain! Dus, t, Sahak
Dokter gigi
taroh dan pakai adres kantoor t, kapi
Di idzinkan oentoek mengerdjakan tein itca diloear tahoenja orang-orang
praktijknja sebagai dokter gigi di In- jang ada di itoe kantoor.
Djadi, jg menanggoeng djawab dan
donesia toean F' 8. Siedan T, J. Adam.

dan dibantoe oleh

O'Sullivan.

ini malam

dimoelai

kepoenjaan

22228,

Radiotelegrafis
fonistklasi.

A day at the races,

Rapat organisasi2nja kaoem amtenar

jang akan dilangsoengkan

19661,

19735, 19737, 13552. 22261, 22140,

semua
9 cecam

serta permainan jazz jang ramai, dan
jang memegang rol didalam ini fiiw

kaoem

Tentang
di Dierentuin,

telah

Landedrukkerij mendjadi Landsbed ijf

mengingat

—ig —.

Rapat

15069.

doktor gigi itoe,

sakit gigi,
Waktae sentoek
bertemoe sehari
harinja, ialah dari djam 8 — 11 pagi
dan

19674,

22121,

—O—

gigi bangsa Indonesia.

seorang dokter

19713, 19675,

24145,

Nummerslot

bekerdja pada ,, Pemanda-

Persidangan College van Gededeleer
den dengan tiada mempergoenakan

Adang berarti bahwa Betawi mendapat

22266,

34 seperti

dioelangi: kabar, bahwa njonja
Siti Soemandari atau t. Soeroto

Tabrani

SPEDA

—

Nummers'lot kepoenjaan LCP No 33 bestuu: PAf ada menjeboet begini: ,M.
Sahak:dari kantoor kapitein Arab dise ”
ada seperti dibawah:

itoe dengan pasti disini

M.

dari poekoel 7.30

-

- f 18.90
Dalam djawaban PAI kepada t. M.
St
eilIt Sahak di , Pemandangan" tgl 24-1287
waktoe
dinjatakan nama M, Sahak,
f 20.— Mol. West.
93 ZA bin Jahja dari

jg sepersepoeloeh

itoe.

Harap sidang oemoem soedi ma'loem dan memperhatikan!

hari

bagai berikoet:

' 270

ka

itoe,

ngan“ tidak betoel, djoesta, fitnahan meloeloe
goena meroegikan peroesahaan , Pemandangan"

ban

oen

jg seperampat

njonja Siti Soemandari

t. Soeroto

(Mr,- Cornelis) dan dikantor Admimstrateur dari Marktwezen di Senen sa-

Pada

maka barang moestabil ,, Peman
dangan“ akan menerima tenaga

sematjam

Tanah Abang, Glodok, Centrale Pasar “

kita belikan:

7 nummer

didikan dan pe

»jonja

Dari ijoeran

Si-

tih No. 22), dan dikantor Gezondheidsdienst (Laan Canne 100, Marktmee3ter

34 kita hanja terima f 20—,

wang mana

ia

dan t. Soeroto atas Nabi dan aga
ma kita Islam itoe ialah , Peman
dangan” dan boekan sk, ketjil

kantor Gemeenteontvanger (Kebon

sebagian

dilakoekan

15 — 31

Maart djoega poekoel 3— 6 sore| di-

soesah diga

baroe,

djika

koel 7.30 — 1 (pada tanggal

No. 33 bisa dapat hasil

No. 34:

toek No

Djika ada seboeah sk. harian
jang pertama kali meminta perha
tian sidang ramai terhadap peng

akan

gigi Indonesia

Boeat

LCP

baik dibagian redaksi maoepoen

hinsan

LCP

1938 jang ha-

3

takan oleh djoeroemoedi sk. ini.

gelap.

berhoeboeng

pada penarikan jang akan
besok.

sebagaimana beroelang-oelang di
terangkan, , Pemandangan tidak -

spesial seperti difjita tji

di tuko toko.

speda 'tahoen

banjaknra 1.50, boleh dibeli saban
hari (ketjoeali hari Sabtoel dari poe-

boengkannja lagi kita simpan, . kalau-

dan kedoea tenaga itoe poen tidak peruah meminta pekerdjaan
pada , Pemandangan". Dan poela

tidak mendapat

tidak memakai

persetoedjoeannja

lagi

kalau

ti

ladjaran

— 0—

f 070

meneri-

pegawai

dibelikan

Dengan

ma tenaga sematjam njonja Siti
Soemandari dan t. Soeroto itoe

menerima

dengan

Padjak

Batavia. .

roes dibajar sebeloemnja 1 April 1938,

anggauta, kita sengadja membeli lot
dari jang seperempat2 dengan harga
f 2.70 tiap-tiap numwmernja. Kepoenja
anu LCP
No. 33 ada
9 numwer
af 270—f 2430, sedangkan sisanja

disini

administratie,

kaosem goeroe.

Jang akan berbitjara
orang pembitjara, ja'ni

5

maka

terima

biasa

sk. ketjil di

ini),

dibagian

kedoedoekan

kita

fitnahan

baroe dan

ngerang telah lakoekan penggladahan

di roemahnja seorang Tionghoa nama
Lo Seng Lim di Batoe Tjeper. Di sini
poen dapat di beslag pengarakan ge
lap, dengan perkakas doea ketel besar
— bersama bahan-bahan dari itoe minoe

ialah

Djakarta

betapa banjaknja orang jang menderita

Kesctiefan ambtenaar Accynsdiensi.
Keactiefan ambtenaar

kota

menangkis

akan

teristimewa

—

dan

H, Th. Schouten dan Iste redaktoer t.
P. H, Kremer berbitjara tentang gadji

1938 ke

jg

mentjegah

akan havja menggirangkan kita seba
gai staatsburgers, tetapi djoega seba-

Dokter

perloekan membatja advertensinja
dimoeat hari ini djoega.

ngan” ?
Oentoek

ham

gai kaoem goeroe.
Radja itoe adalah sembojan dari pa
da Persatoean Ra'jat, dan mempoenjai

njonja Siti

mandari
atau t. Soeroto
akan bekerdja pada , Pemanda-

pada Istana Nederland itoe kelak tidak

angin (sepeda)
bagi tahoen

salah fa-

pembatja

Stadsgemeente

t.t. anggauta LCP No.

potongan apa apa, tetapi keterimanja
setelah pendjoealan lot di Escampto
soedah habis djadi terpaksa seperti

bahwa

terlimpah

34

Soe

betoel,

“ »Kegirangan jg akan

83 dan No.

33 masih ingat, LCP No. 33 dari
pemboekaan lotery jtl, kebagian me
moengoet hasilnja jang f 100.— dari
seperempat lot .— f 25.—. Meskipoen

disampaikan pertanjaan : apakah

oleh segenap ra'jat.

seorang

No.

Sebagaimana

boelatkan fikiran kepada berita jang
amat menggirangkan, jg pada sa'at

akan silam beberapa

lagi, maka

& Hoofdredaksi

ta soepaja hadlirin boeat sesa'at mem

Raden AdangDjajawiredja,
reta kereta angin (sepeda) perloelah soe seorang Indische Tandarts moelai tg!
dah mentjoekoepi padjak sepeda 1938, 31 December 1937 akan tinggal di BeAdapoen djelasnja berita tentang tawi, jani di Raden Saleblaan no. 23.
hal ini, baiklah sidang pembatja mem
Boeat dikota ini, djika ta' salah, be
bari

LC.P.

salah

Hd —

Padjak

Direksi

:Oleh

ini ditoenggoe2 dengan bati berdebar?

x

Berita

lag

Direktoer Onderwijs diwakili oleh
1. inspektoer Neyenbuis.
Wakil tjabang ada 27.
Sebeloem voorzitter menjatakan pida
to pemboekaan, lebih dahoeloe ia min

Paalmerah,

bosai

gandjaran atas dirinja,

menoenggoe

ig

Perhoeboengan telegrecf
koekan lagi.

Diberitakan,

bahwa

dila

perhoeboengan

telegraaf dengan Ampenan dan Laboe
banhadji kini soedah dik/koekan lagi,
ses

G9 sewa

Team

Pan MASangapan AN

MPN Aa ML

Teen peeemenuOMN penpenNA Area

Nearea oran
Ng

1 kota — daerah

Shantung

djatoeh

Djepang
singtao, ,MoeMoetiara

Timoer“
besar.

jam bahaja

diampan

kota Balsine

Shanghai, 27

:

:

Dec (Reuter)

Saman

Adapoen

goehnja,

|

Semoea

Tiongkok. Admiraal Noble sendiri mendengar, bahwa ia moelai me-

egang pimpinan tidak boelan April, melainkan boelan Febr., djadi diper
t, mengingat sakitvja Admiraal Little.

adzk mengangkat kapal “Panay
ngai

(Reuter). Kapal meriam Amerika “Oabu" jang

“Panay“ jang karam oleh bom, besok pagi akan masoek

hak exterritosiaal
hanghai, 27 Dec. (Reuter). Hak hak exterritoriaal tidak akan di
i sah didalam daerah2 Tionghoa jg soedah djatoeb ditangan Djepang,
dimana nampak pelanggaran2 atas

wet wet

militer Djepang.

Keterangan inilah tadi pagi diocijapkan oleh djoeroe bitjara

| dihaaapkan kepada Inggeris, Amerika

Djepang

dan Perantjis jg sama mempoenjai

k bak exterritoriaal di Tiongkok.
:
| Segala oseljapan2 ini dilangsoengkan sebagai djawaban atas pertanjaan2
jang berkenaan dengan perma'loeman2 jang menjatakin bahwa district se“belah oetara Soeak Soochow moelai tgl. 27 December diboeka kembali
eat orang orang dari negeri loearan semata mata boeat keperloean perdagan aisu peroes-haan dan goena mentjari
tempat
tinggal, tetapi itoe

dikenakan

melakoekan

hoekoeman bersi, djoega

pekerdjaan

merintangi,

10 golongan, antara lain lain:

hoekoeman

kedjahatan2

mati,

mana

djika berani

dibagi

mendjadi

——. Babotage, membawa ratjoen atau koeman2 penjakit dengan maksoed
merocesak pasoekan2 Djepang memoetoeskan ataupoen meroesak perhoe

boengan-perhoeboengan.

|

“Ejoeroe bitjara itos menjatakan

2

dengan tegas, bahwa

Pemerintah

Tiong

ca jg'ada didaerah-daerah itoetidak akan lebih lama lagi dibawah penga
wasan, sehingga tidak moengkin mentjoekoepi perdjandjian2
exterritorisl.

Tiongkok mempersiapkan
perlawanan besar

'Tsingtao,

kota Tsingtao

tenaga

ka

mempoenjai
ifoe sesoeng

sedjak petjah perang doenia

h

paberik kepoenjaan
pang akan diroesak

Dje-

Didengar kabar, bahwa pembesar
pembesar Tionghoa, mengingat
kepa
da serangin jg akan dilakoekan oleh

Tsingtao,

daripada

pembesar dimoelai,

onghoa jg terkemoeka menerangkan:
jika adanja kapal kapal! perang Dje
ng itoe dioemoemkan kemarin, ma
i hari kapal kapal itoe tentoe bi
“tiba ketempat jg ditoedjoenja, teta
“kabar jg opisil beloem diterima,
Oleh sebab itoe maka terlaloe terge
@2lah
djika orang berkoeatir tentang
sia
ial ini, dan kekoeatiran ini bisa me
babkan kapal kapal pengangkoet ke
poenjaan Djepang bisa membawa alat
“alat persediaan dll. boeat disampaikan
'kepada kapal2 perang jg memang soe
1 ada di Tiongkok Selatan",

Semangat

dah

baik

serdadoe

kembali,

soedah kedatangan

:
Tionghoa

soe-

karena sekarang

makaian

— 4

Perantijis
Staking

Dilakoekan
oem

sekali daerah Shantuag djatoeh keta
ngan Djepang, maka didoega, bahwa

boelan boelan jg berikoetnja jalah Hsuchow, soeatoe tempat perkoentjian jg
penting artinja dalam ilmoe perang,
letaknja diantara djalan djalan sepoer
Tsirpu dan Lunghai, dimana didoega,
bahwa disitoelah akan terdjadi pepe
rangan besar antara Tiongkok
dan
Djepang.
Terampasnja

Tsinan,

Tokio, 27

Dec. (Transocean)

Ma'loemat

Djepang

sport.

permintaan

sociaal.

23.3

memoeat

berita

dalam

Distributie dari soerat soerat kabar
itoe kini mendapat bantoean dari mi
litaire camions,

Hingga kini paberik Goodrich ma-

sih penoeh

dengan

kaocem2

boeroeh

dan djsega beberapa kaoew2 boeroeh
dari beberapa paberik2 telah menerangkan oentoek bekerdja bersama sa
ma dengan kaoem2 boeroeh jang melakoekan staking itoe.
Berhoeboeng
dengan
kegemparan
al, maka

mana

tentang terampasnja

Tsinan
lebih djaoeh
menerangkan,
bahwa tadi pagi orang Djepang telah

menjerboe kedalam kota jang mem
poenjai pendoedoek setengah miljoen
itoe,
Kota itoepoen dilingkari oleh ben

Premier Cbautemps mengam

oentoek

kepoetoesan

bil

membitjara

kan rentjana hoekoem tentang arbitra
ge, hoekoem mana jang dengan sele

kas-lekasnja dilakoekan.
Hingga kini di Parijs masih beloem
kedjadian soeatoe apa.
——O-—

Djepang

bahwa pada saat ini pesawat2 Djepang
dengan sangat radjinnja melakoekan ngi soengai Koening

menjebera

dekat Tsingho,
ketjil antara Teing

Spanjol

Pihak

landjoet

diberitakan, bahwa

pembesar? Palestina

telah menoetoep

batas antara Syria dan

pembela menjerah

lawanan nasional
gedoeng gedoeng

diri. Per

sekarang banja dari
seminarium dan ge

doeng2 pemerintah sadja, jg kabarnja
gedoeng gedoeng
terbakar.

Didoega

ini poen

kini sedang

ada kira-kira 2000 orang,

djoega
seorang pendeta, ketika itoe
ada didslam gedoeng seminarium tsb.

Lebih

landjoet

diberitakan,...bahwa

27 Dee (Transocean). ngan antara Tsingtao dan Tsinan te
'Hankow,
sekarang diterima pengakoean tentang lah dipoetoeskan.
Pasoekan2 jang diperoentaekkan goe
berita berita bahwa Djepang soedah
mendarat disekitar Tsingtao, sehingga na membela Tsingtao sama berangkat
boleh diharapkan, bahwa tempat itoe ke Wei-hai-en sebelah barat dari Tsing
pasti akapv mengalami bahaja serangan tao, bersiap lengkap mendjoempzi px
ari oedara, darat dau'Taoet bersama2. kok penjerangan Djepang.
Didoega, bahwa sesoedahnja orang
Dikabarkan poela, bahwa seperang
' Djepang meri mpas Teingtao, mereka kat pasoekan2 D'epang jg hendak me
(akan mendjadikan Hsuchow, seboeah njerboe Teimar bisa dihentikan dite
'koentji djalan sepoer jg letaknja di ngah djalanan.

tan boeat kaoem pemberontak hendak
melarikan diri dibatas terseboet.

Tsingtao

Kaburnja,

semosa

“

alat

berdiri
tinja.
mana
poelan

diselseroeh doenia-dan apa ar
Setelah itoe diterangkan bagai
tjaranja mendirikan perkcsm
Roode Kruis itoe,jaitoe menoe

roet pengalaman
pembitjara sendiri
di Soekaboemi, Dengan sedjelas-djelas
nja diterangkan bagaimana tjaranja
akan mendapat wang, soepaja menda
pat perhatian dari ra'jat dan tjara ba
gaimana mengadjar.cursisten jang ba
njak itoe dengan moedah dan mengen
tengkan pekerdjaar pemimpinnja.
Roepanja pembitjara adalah seorang
propagandist jang pandai, sebab dari

selesai maka jang hadlir dipersilahkan
datang pada pendopo kaboepaten cen
toek melihat demonstratienja jaitoe apa
jang haroes diperbocat pada moela2
ketjelaan terdjadi (eerste hulp bij ongeluksen). Kira kira poekoel setengah
sebelas pertemoean baroe ditoetoep.
2eh mau

MADIOEN
Atiati

kalau

teeken

Accept!

Pembantoe S$ N meneelis:
Sedikit hari lagi Landraad

Madi-

oen akan periksa perkaranja t S. dari
kamp

Pradjoeritan

Madioen

,contra

t,

NTH Madioen. Doedoeknja perkara:
T. $ soedah oetang wang pada t N
TH sebesarf 250—
djadi Ik. ?f 450
oleh t NTH
sebab

permintaan

itoe diloeloes

t. S terkenal seorang

jang

Dari

memberi

kesempa

— G—

Nederland
Soal Ethiopie
Didalam pendjawaban pertanjaan
Albarda, dan Wijukoop, ministar Patya minta soepaja diperhatikan tinda
kan pada Oslo staten jg mengenai soe

apa

lagi pada tocan S,

baroe

menerima

wang f 15 tetapi di

Padang diberitakan oleh Aneta,

Madioen. Menoeroet
poetoesan pemi
lihan ddo 21 ini boelan,
tetap t Mr.
Alie terpilih mendjadi anggota Gemeen
te, Selamat bekerdja,

telah dipertanggoengkan asoeransi 60
riboe roepiab.
Sebabsebabnja beloem diketahoei,
—

(9 ——.

dengan satoe danlain hal, conferentie
itoe akan diadakan di Tjiamis,

makaian oeang negeri (fraude). Beliau
sekarang ada
dalam penjelidikan po
litie sementara perkara 'itoe akan di

periksa,
Dokter
R.C.A Synduk
tang Roode Kruis

:

T. S,
berasa
tertipoe,
hal ini
teroes
t. S rapport
pada jg ber
wadjib, menerangkan doedoeknja per
kara, dan memadjoekan saksi2 jang
mengetahoei
betoel
bahwa
t. S

Oleh berdaja oepajanja pengoeroes
PGI tjb Madioen t Mr Alie bekas pe

bahwa paberik karet Bangkinang ig
baharoe didirikan, pada siang siang
hari telah mendjadi laoetan api.
Paberik itoe beloem lama berselang

Pidato

itoe, Tetapi

latjoer. Roepanja t. wang entah apa se
babnja tidak sanggoep memberi wang

Mr Alie Sastroamidjojo
djadi lid Gemeente,

loeaskan tempat pemberontakar 'ja de
Djaksa Tjiandjoer.
ngan mengandoeng toedjoean oe-etoek
memberitahoekan kepada politie dan
Tersiar kabar di Tjiandjoer bahwa
menarik pasoekan2 ke Inggeris dari djaksa 'Tjiandjoer sekarang dalam ta
batas sebelah Oetara dari Palestina hanan diloear, berhoeboeng dengan pe

perhoeboe dan djoega oentoek

ma baik katerangan

Pabrik karet terbakar
Baharoedipertang
goengkan.

Palestina,

kaoem pemberontak terseboet 1 Jmper

Bahoja jang mengantjam

bahasa

soeroeh teeken accept f 450,
Bagai mana poetoesan hakim tentoe
kita kabarkan lagi.

INDONESIA

Palestina

| ja'ni seboeah kota
tao dan Tsinan, maka mereka bergerak
lah melaloei doea djalan, seperangkat
kearah Timoer menoedjoe Tsingtao
dan seperangkat lagi kearah barat me
noedjoe Tsinan.

'aksinja di Tiongkok Selatan.
Birene sirene jg diperoentoekkan
“bosat memberi alamat djika ada baba
“oedara tadi pagi meraoeng 2 kali.
Ha
|
:

Hadlirin memilih

Indonesia.
Moela-moela
pembitjara-menerang
kan apa sebabnja perkoempoelan itos

kan,

TJIANDJOER.
” Dibeberapa district-district di Pales
am, bahwa tidak boleh djadi orang
Hankow, 27 Dec (Reuter). Kea- tina timboellah pemberontakan jang
Djepang akan menjerang Canton de daan kota Tsingtao, jg terkenal seba sesoenggoehnja, dimana dilakoekan Conferentie Taman Siswa daerah
Priangan.
1gan melaloei mosara (delta), karena gai ,moetiara timoeran“, mempoenjai beberapa serangan atas mobiel-mobiel
“Gjalan itos sangat soekar, dan mem pelaboehan pergoenoengan, tepi jg in dan pasoekan-pasoekan polisi dan djoe
Pembantoe menoelis:
perloekan pangkalan2 tempat berla dah dan !molek dan sangat popoeler ga atas bureau-bureau politie.
Nanti kira-kira dalam permoelaan
boeh pesawat terbang, dan djika soe boeat berisrirahat pada waktoe Zomer,
Disoeatoe desa didekatnja Neblus se boelan Februari Taman Siswa daerah
“dah ada tentoe memboetoehi poela ri serta /mendjadi pelaboehan penting orang Arab telah diboenoeh oleh kaoem Priangan akan melangsoengkan confe
'boean serdadoe boeat membela tanah boeat Shantung, kini sangat besar ter pemberontak, dan kawat teleroon an- rentienja jang kedoea. Moela-moela con
pangkalan terbang itoe,
antjam bahaja.
tara Jeruzalen dan Haifa telah diroe ferentis itoe akan diadakan di Taman
Sementara itoe orang. mendoega,
Siswa Tjikoneng, tetapi berhoeboeng
sak djoega.
. Setelah orang

Indonesia).

mempoenjai kekajaan loemajan djoega.
doengan-bendoengan,
Oleh t, N.T.H, S. di soeroehnja tes
Pihak Tionghoa, sebeloemnja meia
Kacem Nasional teroes kalah
ken accept, sesoedah accept diteeken
koekan pengoendoeran, lebih dahoeloe
t, S, di berinja wang contant f 15—
“—“Barcetona, 27 Dec. (Reuter).
membakar kota,
Bea
kekoerangannja beloem ada besok soPasoekan-pasoekan
Pemerintah
te
Kabarnja, gedoeng gedoeng Peme
N,T.H.
kazerne infanterie re dikasih lagi f 235,— kata
rintahan, demikian poela kautor kan lah mendoedoeki
Dengan kepertjajaan penoeh t. S, teri
di Terusl,

Lebib

Kaoem jg mengetahoei berpendapa

ka

!tran-

ini jang ditimboelkanoleh so'al Sceia

Kegemparan di Palestina.
Banjak kabar-kabar angin petjah di
Havas mewartakan dari Jeruzalem
mana-mana, jang menjatakan, bahwa bahwa di Palestina sebelah Oetara tim
Sun Fo, anvaknja marhcem dr. Sun Jat boel pemberontakan lagi, dimana pa
Sen pada sa'at ini sedang dalam per soekan2 Inggeris telah melakoekan
djalanan menoedjoe Moskou boeat me tangkapan kepada kaoem pemberontak
wakili. Pemerintah Tionghos dalam tsb, hingga ada 20 kaoem pemberon
bermoesjawarat dengan kaoem Sovjet, tak mati 2 orang serdadoe loeka.
sangat

oleh

boeroeh

Havas mewartakan dari Parijs, bah
wa kemarin doeloe di Parijs ada 2500
kaoem boeroeh transport melakoekan
stakingnja oentoek memperkoeatkan

bala banfosan dan

Tsingtao soedah
berbahaja

bahwa

itoe tidak perloe men

dapat pengesahan dari Souvereiniteit,
Sementara itoe haroes disahkan djoe
ga boekti boekti jang tidak bisa di
sangkal lagi.

mendapat alat alat perang baharoe.

Keadaan

titel

oleh

akan

tor kongsol kongsol Djepang dan
Djerman, serta roemah sakit Djepang
dan jain lain roemah roemah Tiong
djalan sepoer Tsiapu pada watas sela- hoa mendjadi laoet api hebat.
Aksi dahsjat di Tiongkok Selatan
tan daerah Shantung, sebagai boelan
Menoeroet berita berita dari pihak
Canton, 27 Dee (Reuter). Kegem boelan penjerangan.
Djepang dari Tientsin, maka orang
ran orang terhadap niat perampasan
orang Tionghoa itoe sama mengoen
-Djepang di Kwantung, jg baroe2 ini
doerkan diri di Tai-an, lebih koerang
Tionghoa
bersedia
melakoekan
ipak moelai bersoeroet, maka tadi
60
K.M. sebelah selatan Tsinan pada
perlawanan hebat
gi gempar kembali ketika diterima
djalan sepoer Tsingpu.
:
satoe berita Reuter dari Hongkong
Shanghai, 27 Dec. (Reuter).
Pengoendoeran mereka ini dikedjar
hwa didekat Macao terlihat ada 26
Tentara Tionghoa sekarang sedang oleh barisan infanterie dan pesawat2
h kapal perang Djepang.
tengah mempersiapkan tenaga perta Djepang.
Tentang hal ini kalangan Tionghoa hanan besar, jg menoerovt kalangan
k mengetahoei soeatoe apa.
Tionghoa opisil doea boelan lagi akan

lah seorang

Setelah mengoetjapkan selamat datang
pada jg hadir maka dipersilahkan t.
sia Synduk berpidato. Hadlirin dapat me
milih dalam bahasa apa pidato itos
akan
diadakan (Soenda, Belanda atau
pe

moelai diadakan pidato sampai habis
Maka dari sebab itoe di Parijs hingi pendengar mendengar dengan gembi
meroesak semoea paberik2 tenoen jg ga beberapa banjak distributie dari be| ra. Djoega segala pertanjaan didjawab
ada didistrict Tsingtao. Djika soedah berapa soerat soerat kabar, barang ba dengan memoeaskan. Setelah pidato
rang jg dibestelkan berhenti.
Djepang kepada kota

Yang-tze bersama sama kap:l pengangkat oentoek mendjalankan pe
dikin apakah “Panay“ bisa diangkat dari dasar laoet.

“akan

diri di

dan tidak dipengaroehi

papoen djoega.
Minister
berpendapatan

lam Konperensi Perdamaian, diserahkan kembali kepada Tiongkok dengan
rasa segan.

er Inggeris -di Tiongkok :
Londen, 27 Dec. (Reuter).
'ice Admwiraal Sir Percy Noble diangkat mendjadi bevelhebber eskader

Rapat dipimpin oleh regent Tjiandjoer,

Selain dari pada itoe, initiatief dari
pada tindakan itoe semata mata mer

soedah pernah djatoeh ketangan Dje
pang, dan setelah datang pertjampoe
ran diri dari kaoem geallieerden dida

nan, iboe negeri Shantung.

pot'kan kapal

sampaikan kepada Keizer Ethiopie.

rena disitoelah Djepang
kepentingan besar.

dengan opisi! tentang terampasnja
memperma'loemkan
Djepang
Pihak
NS
:
£
1

hanghai, 27 Dec

teran-

an memoesatkan

3

Sebetoelnja rapat akan dimoelai pk
1,30 tetapi berhoeboeng dengan toean
Synduk serta pembantoe2nja mendapat
halangan didjalan, maka rapat baroe
rat soerat kepertjsjaan jg oleh Gezant dapat
dilangsoengkan pk, 8.30 malam,
di Rome pada tg. 23 Dec. "37 telah di

Oemoem bependapatan moela-moela
Djepang hendak melakoekan pertjoba

. EXterritoriaal —

Saptoe dalam roeangan Regentsehapskantoor. Jang hadir kira kira 100 orang
laki laki perempoean semoea terdiri da

ri orang2 oendaugan. Dari kaoem BB
hampir semoea kita lihat.

dika

di tanah

Djepang

man

Soekaboemi oentoek mengadakan pi
dato jang pandjang lebar tentang sos!
itoe. Pidato itoe diadakan pada malam

ten

ngoeroes besar PI soedah dicandidaat

kan sebagai anggota Gemeentersad di

Loemboeng
roeban

desa Djatiredjo Tja-

tekort

100 K.G.

padi.

Oleh ketjerdasannja toean Mantri
Loemboeng Tjaroeban Madioen, maka
ternjata desa Joemboeng Djatiredjo,
ada didalam kekoesoetan, menoeroet
keterangannja toean Mantri loemboeng,

padi ada tekort 100

K.G. Siapa jang

terdapat salah, masih didalam
dikannja jang berwadjib.

penjeli-

220 K9 mam

Setoempoek wang kertas palsoe'dja
toeh

Seorang

kantor

pos

ditangan

Tionghoa
Djokja

politie.

masoek
dengan

dalam
maksoed

mengirimkan postwissel. Oeangnja ber
toempoek2 terdiri atas wang kertas
lima roepisan. Dengan berseling-seling

oeang sebanjak itoe terdiri atas ocang
palsoe. Kassier poera-poera tidak me
ngetahoei hal ini dan hanja menjam
paikan pada Chef Postkantoor,

Dan chef ini teroes poetar telefoon
pada politie. Sedang kassier berhada
pan dengan pemalsoe ceang datanglah
politis dengan segera dan menangkap

Tionghoa jang mentjoba mendjalankan

|oeang

kertas

palsoe,

-

, Hal ini masih dalanf oeroesan poliniat djoega akan mendirikan afd, Roo tie dan keterangan lebih loeas dipe
de Kruis, maka didatangkan
dengan gang rahasianja bagi
gdmpangnja
pe
Me
special dari Soekaboemi dokter Syn- njelidikan,
to
Berhoeboeng

duk

dengan

Tjiandjoer

ber

jaitoe leider dari Roode Kruis afd

com
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“

CINEMA
Ini malem

PALACE
dan

besok

Boeat

malem

hari Senen 27 Yan Selasa 28
December 1937

Marx Brothers jang terkenal dan muzikaaljang main didalam film:

A DAY

AT THE

RACES

Sawah

Pertoendjoekkan jang bagoes—aksi tempat pertandingan jang ba
goes — Jazz jang ramai. Kotjak jang sampai pada poentjaknja

Climax jang ramai,
Moelai

31

1937 dan malam

LAUREL

»WAY,

dan

—

Bat.-C.

PEMBOENOEHAN
Di
YELLOWSTONE PARK

s

December

Besar

brikoetnja

Satoe

HARDY

film

ngeri

resia

jang

serem,

dan heibat, dengan peman-

dangan jang indah dan menarik

dalem

OUT

WEST"

hati

dari

Yellowstone

National

Park jang terkenal, dalem

ai

ada

Henry . Hunter,
Ralph Morgan,

bermain

Judith

Barret,

Andy

Devine

film

jang

mana

dan

lain2

bintang

dan

disoeka

terkenal
oleh

publiek.

Satoe

iilm jang sanget berlainan

dari

lain2

jang

lainnja, jang

main

film

pemboenoehan

doeloean

soedah
di

perna

Indonesia!

Tee

Orange lelaki dibikii
moeda
Kogat didalam 24 djam

en aa
en

TN ederlandseh Telaah
|

ana Oliver
ive Hardy,
Hap
Sharron-Lynne
S harron
James Finlayacn
Inloyaseiin"”Way
in “Way Ouc
Out West”
West”

E

PENGRASAHAN

|

(

scompio

MENJESEL?

Laki-laki jang telah ilang separo kegagahannja.
Dengan poenja satoe perkakas S P.S. contant,

kekoeatan seperti seorang MOEDA

Mi NY

lantas poenja

dan boleh mendjagoin

la-

gi ka Salatan, ka-Oetara.
Harga f10.- lain ongkos, bisa terpake bertahoen-tahoen
lamanja, dalem itoengan djadi Alat jang paling moera tapi sanget
heibat.
Drukwerk brochure gratis. Segala soerat pesenan d.li.
permintahan, toelis pada adres: Hoofdagent Firma Tjoen Hien
55 Lawang seketeng Buitenzorg.

Opgerieht

boenga, diroemah
Semoeanja

Fotograaf

ini

Tidak

oesa

bisa

bikin

djaoeh2,

beli

|

|!

's-Grabenhage.

Alie Banksaken

|

Senen 127
127| Batavia-C.
Batavia-

|

yana

film merk

1

AYI

f 150

bikin fotonja dalam

Studio-nja THE SUN, fotograaf jang tjoekoep ter-

itoe djika

LAMPOE

Iboofdkantoor Batabia
Pestigingen :
Bandoeng, Batabia, Buiten3org,
Cheribon, Djorja, Makassar, Magelang,
Malang, Medan, Kicnado, Padang,
Palembang, Poerwokerto, Semarang,
Sibolga, Soerabaia, Udicltebreden,

keboen

kenal, ta'oesah dipoedji dan direclamekan lagi.
Multifoto jang rirgkas- tjepat dan bikinannja djoega sempoerna (natuurlijk) roepa2 oekoeran bisa diambil semoga badan.

Lain dari

Batavia-Soerabaja

fotonja pada:

SUN“

pergi

handel

Il

8
4

pondok, dilaoetan........ dil.

orang

»I HE

dalam

Importeurs:R, Braendlein, Chemicalisn

1857

Amsterdam,
Diatas oedara, dalam hoetan besar,

Kalau toean merasa toea sebeloem waktoenja dan tida bisa poela toeroet mengerdjakan
dengan kes senangannja anak moeda, makanlah tablet? Vi- tabs dari Dr. Nixon. Ia memperbaik
tosan
poenja
tenaga,
kekoeatan
hidoep dan kenafsoean,
Hasil? jang mengacoemkan
didalam
24
djam...... Tablet Vi-tabs dari Dr. Nixon
adalah soeatoe pendapatan jang membikin
darah baroe dengan bevitoe djadi memperkoeat badan, Didalam satue minggoe toean
merasa moeda kombz li. Boeat ini ada dikasih pertanggoengan
jang
tocan ,poenja
ocang
pembelian” akan
dikas ih
kombali
kalau toean mengombalikan
boengkoesannja jang kosong djika toean tida dapat lihat
aa hasilnja. Ter rdapat diseloeroeh roemah?

100s:

Visitekaartjes

Terima

di roemah

MATRY2ZEN,
TEEKENINGEN

TYPEN.
K ONT WERPEN

GEVAERT

tiap satoe pak dapat persenan satoe pak oentoek
4 kali pakai.
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pinggir

djalan

tram

—

telefoon

ALI
536

wang

"lx

Meester-Coraelis

kering,

Napas

tenaga

koerang

sesak,

oeloe

sahwat,

prampoean

hati,

laki-laki

jang

soedah

ilang

jang keloear kotoran boelanan

Segala roepa penjakit mata, gigi, koeping dan koerap ongkos mengobati dalam seminggoe boeat Indonesier f 0,50, orang asing
f 0,75 dan anak ketjil f 0,25.—

obat Tiong

Roerrah Obat diboeka saban hari dari djam 8 pagi sampe

djam

8 malam. Djoega bisa dipanggil ke roemah, priksa penjakit zonder
ongkos asal sadja bajar onkost transport.
ada sedia poeder
ramboet poetih, bikin itam ramboet per flesch
20 gram f 2,—
5

& Co.

Diloear kota-obat-obat bisa dikirim dengan remboars, asal

BATAVIA-CENTRUM

MUNKAUAANAYANNANMINTA
KANAINANANAROMAK
YAAA
ANN
v

S.S. MOHAMMAD

pada

tida tjotjok atau keloear kotoran poetih dan banjak lain-lain penjakit terlaloe soesah boeat diseboetkan disini.
Djoega dikeloearkan BOEBOELAN (Mata Ikan) jang diatas atau
dibawah djari-djari kaki.

Hwa. Harganja f2.— per bottol (besar)

I mp.
!

dan

dari

sakit Bawasir, sakit Kentjing, sakit Prampoean, Mengi, Medjen,
sakit Gigi, sakit Mata, saxit boeah pinggang, Batoek basah atau

dan baji sehari 20 tetes.
di antero apotheek

lebih berharga

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

sakit paroe dan mengi.

dapet

No.

ada

MALAISE

Saja bisa m vobati segala penjakit zonder potong atau operatie
dan bakar b:ex dalam atau diloear badan, jang masi baroe atau

Tussamag rasanja enak sekali tidak beratjoen sama sekali dari
itoe toean-tocan dokter kasi minoem Tussamag pada anak kefjil
dan segala orang, Orang toea bisa minoem tiap-tiap sampei 6
sendok makan sehari, anak-anak sampei 6 sendok thee sehari

Bisa

badan

sk TABIB

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

4

TINGGAL

penjakit dan adres tjoekoep

aa

PA

AOA

Ae SN

terang. - ,

"

TERANG DAN MOERAH
Baroe

terbit
Boekoe

» KAPENGKOEHAN

2g

tjeritera

ISTRI SOENDA"

sinja bergoena sekali bagaimana tjara2
nja laki rabi Harga f0,40
franco roemah pembeli : f 0,46
Bisa dapat pada Administratie Pemandangan,

Soedah terbit
Brochure Soetardjo
Tentang Indonesia berdiri sendiri.
Isinja penting bagi oemoem,
oetama rakjat Indonesia,

ter

Harga f 0,75
satoe boekoe dengan onkost kirim
Lekas pesan!! Nanti kehabisan
pada

Administratie. ',Pemanda-

ngan", Batavia-Centrum.

FONDS
Abonues
boelan

KEMATIAN

lamanja
jang

paling

meninggal,

sedikit 6
asal : tidak

menoenggak dapat uitkeering , ..f 25—

tentang pengiriman ko
Pengadoean
ran, dan oeroesan advertentie setelah
liwat djam 4,30 sore pada tel. No.
2738 WI
Kwitang No. 14

Tarief

advertentie, keterangan

pada

administratie,

Selasa 28 December 1937
Idenburgschool bikin pesta
Kerstmis

oek anggauta Volksraad!
Na

a

Oleh: REALIST

ini

maka

DENGEN BAND DUNLOP

kipoen ini ada 109 orang jang hadlir

BERADA DALAM

adatija perajaan vergadering dengan berdiri.
Idenburgschool

jg bermatjam-matjam

oleh

G.G. soepaja be

liau 'mempersetoedjoei

oesoel2 jg telah

diadjoekan oleh B,A.P.

Toean Bisalsky berpendapatan, bah

wa vergadering2 tsb dapat menghilang

kan

perasaan-perasaan

dari pihak

anak

beloem

poeas

jg berkepentingan, dan me

moerid itoe sendiri. Dalam pauze se- reka berangan-angan, soepaja G.G.
moea didjamoe dengan sedikit maka- akan merobah oesoel2 dari bezoldinan dan minoem, djam 11,30 siang gingscommisie.

sepa- pesta itoe diboebarkan dengan selamat.

Kita

ang, bagaimana djoega kita toenggoe,|
Di Mataram.
hanja permintaan kita, libatlah nasib)
“Inja kaoem boeroeh jang begini roepa | Pembantoe kita SS menoelis :
Berhoeboeng dengan
kedatangan
Inia, tolonglah, bagaimana djoega, soe
mr.
Hindromartono
di Djckja
n
Ipaja mereka itoe dapat penghargaa
conjang seloeas loeasnja dalam masjarakat karta, maka Toean Soengkono,
oeroeh di Indonesia,
73 ducteur dengan mendapat bantoeannja
ini haroes kita pa

pengoeroes perkoempoelan2 fonds me
ngadakan pertemoean di hotel
,Sin-

kai oentoek menolong kaoem boeroeh.
Redden wat te redden valt, Siapa dang Soeka“ Pertemoean dikoendjoe
sadja ada kans boeat berbitjara oen- ngi oleh koerang lebih 25 orang.
Mr, Hindromartono mengoeraikan
toek kaoem schatter, berbitjaralah de
soal kedoedoekan pegawai rendahan
schatter ngan ketegoehan hati.
di SS rantjangan BBL "38 seteroesnja
memberi versiag tentang conferentie
Meng” |Onderbeheerder.
Wab, ini poen beloem poeas kita antara HB-PPST dan HB dari pernja |melihat angka gadji jang disadjikan koempoelan Fonds, jang diadakan di
aloleh mereka oentoek onderbeheerder. Soerabaja di bl. Oct. jl.
Pembitjara kedoea ialah t- Soawito
Kita tidak sangka sampai begitoe. Da
Prawirodibardjo
secretaris HB dari
Iri sebab itoe patoct kaoem onderbePPPB,
| .Iheerder itoe dapat gadji jang lebih ba
Beliau mengandjoerkan berdirinja
'al Injak dan memang berat sekali kewa
PPST
di Mataram, Meskipoen mak20 | djiban mereka, sebab kepada mereka
soed
mr.
Hindromartono datang di
J2-|itoe diwadjibkau djadi kepala dari
pertemoean
ini tidak akan melantik
'Npandhuis, tentoe sadja haroeslah metjabang PPST tetapi toch wadjib sau

"reka itoe dihargakan.

dara2

bang.

S.S.

datang

Positie

waktoe ini dan

|

membentoek

saudara2

IL "38. sekarang eischnja dari
dan eisch jg terpenting sekali

Mulo
jaitoe

oe | mempoenjai ,noodige ervaring dan be
trouwbaarheid“, selajaknja corps me
Ireka itoe djoega haroes dapat perha

tian jg seloeas2nja,

anjajA chir kalam:
rs|
a-

Dalam semoea
pembitjaraan kita,
|dapatlah kita mengambil kesimpoelan

Dengan

Hari Minggoe kemarin
1937, fabriek karet

Pembantoe

kita

(pada hari Minggos
dengan bertempat
Waroe (Paroeng),

tentang

,Roekoen

tgl. 26 Dec.

,Roekoen

Pang-

goegah“ didesa Kalong (Leuwiliang) sah diboeka poela dengan oficieel.

tja-

di S.S. pada

Bogor

Roekoen

ingat

karet

ap.

——

tjabang

masih

Santosa“ didesa Sadeng
(Leuwiliang), jg verslaguja telah
disadjikan
Pn
Pemandangan dengan leng-

di kemoedian hari, ke

—9

Parindra

sekalian

pemboekaan fabriek

Bagian ini djoega terdapat bangsa adaan kaoem boeroeh seoemoemnja
aoem | Indonesia, dari sebab itoe kewadjiban haroes tjoekoep menderma saudara2
pat|kita djoega memberi
pemandangan
mengoeatkan aksi sarekat sekerdja.
e-loemoem
terhadap pekerdjaan meRasa tanggoeng-djawab perloe sdr.2
a |reka,
a33
memboektikan”, begitoelah kira2 isi
| Menoeroet HBBL 1934 beheerder dari pidato tosan Soewito.
berj|iste dan 2de klasse didjadikan satoe,
Hatsil pertemoean jalah PPST, Mah|dan diseboetkan Iste klasse sadja de taram malam itoe berdiri dengan di
-Ingan dapat gadji darif 175— sam pirnpin oleh toean2 Soengkono, SoeIpai F 425. pardi (Stba) dan Hardjo (Cir.y
Berhoeboeng dengan peratoeran BB
Poekoel 12 pertemoean “ditoetoep,
atoe|

senora

Oleh ketiga-tiga vergadering dikirim

kan telegram kepada

- Selain dari itoe 2e Cbr, H,I.S, di
gan pekerdjaannja.
Pemboekaan fabriek karet
itoe
gadji kaoem schat- Djebres djoega mengadakan pesta pada
: »Roekoen Panggoegah"
diseboetkan dalam BBL | waktoe pagi hari itoe djoega.
sar) dapat tambahan. Kaoem
— 9 —
Pembantoe kita wartakan sebagai
d, teroetama kaoem nasionale
PRIA.
berikoet
:
ewadjiban Toean toean seka-

Dan kewadjiban

KEAMANAN

Dari Zusterorganisaties —14 di Soe
rabaja— dapat bantoean dan persetoe
djoean djoega.

di

Sidokare Solo jalah Ie Christelijke HIS.
pada hari Rebo pagi tgl 22 Dec. ini
telah mengadakan pesta bagi anak
moeridnja, dengan dihadliri oleh orang
toea moerid k.l, ada 100 orang.
Djam 8 pagiLaman dimoelaikan
oleh tosan L, Talsma sebagai kepala
sekolah dengan oetjapan selamat datang dan terima kasih seperti biasa,
laloe dimoelaikan dengan pertoendjoe
kan

ereka itoe! Sebab tidak

one

kedoea

tani.

Sebeloem kita mengoeraikan tentang
karet

,Roekoen

Fabriek ini didirikan atas pimpinan t. U.H,G. Teuscher dari dep.
Econ. Zaken afd. Nijverheid. Beliau
tinggal di Leuwilliang dari moelai fabriek itoe didirikan sampai habis.

Ongkos pembikinannja

1 fabriek, 1

kamar asap dan | roemah
beheerder
ada sebesar f 25J0.— Ongkos ini ada
lebih moerah djika dibanding dengan
ongkos pembikinan fabriek , Roekoen
Santosa“, sebab
kajoe kajoenja
da-

pat dari toean tanah

ngan

Leuwiliang

de

telah

didirikan

5 a6

fubriek, dan

jg telah diboeka dengan ufficieel ba
roe doea boeah fabriek.
Fabriek ,Roekoen Panggoegah Sen
diri“ telah moelai berdjalau dari moe
lai tgl 25 November '37.
TA
Boelan

OENTOEK

Januari

'38

MENDJAGA

KESLAMATAN

satoe pengoeroes RP jg keringkasaanja
sebagai

berikoet:

Cooperatie

RP

itoe didirikan pada

tgl 9 Mei '37 di kp. Kalong. Leuwliang.

Pada tgi 22 Mei '37 telah mendapat

Ini,

Rechtspersoon.

dari Pemerintah,

Tgl. 25 Mei '37 soedah diadakan ra

pat anggota jg

pertama,

dengan

ngangkat soesoenan pengoeroes
ti dibawah

t Abdoerrachim
t, Atjang
t. Pali

Pembantoe tt. Mana
Sampai

me

seper

ini:

Ketoea
Penoelis
Bendahari

sekarang

dan Salim

ini R P telah ber

anggauta 137 orang.
Adapoen licentie jang diberikan
kepada RP ada sebesar 1243 kg. tiap
lah sepatoetnja licentie itoe diperbesar.

Toean Siradz berpidato
bahasa Soenda. Beliau sebagai

dapat

diharap

dalam
baan-

breker fabriek2 karet di Leuwiliang
memberikan nasehat2 kepada anggota
anggota dari Roekoen Pangguegah.
Toean Ass. Wedana Leuwiliang se
«
bagai toean roemahnja berpidato.

Toean Mentel
berpidato dalam
bahasa Indonesia. Beliau menerangkan

bahwa kedatangannja itoe atas nama
Ir. Soerachman Hoofd: dari Consultatie Bureau afd, Nijverheid didep: Ec.
Zaken. Spr, toeroet bergirang dengan
pendiriannja Roekoen Panggoegah dan

mengharap

gratis.

Sampai sekarang didaerah Leuwiliang

BAND

perloelah ra tiap boelan. Sedang fabriek RP capaterlebih doe citeitnja tiap tiap boelan 3000 kg. Te

verslag pemboekaan tsb,
sanja disini diterangkan
loe tentang fabriek
Panggoegah" itoe,

NE

Dena

| Lembaran

agar

dapat

hidoep

lang

soeng dengan mendapat kemadjoean.
Regent
Bogorpoen memberikan
nasihat-nasihat kepada t. Moh, Siradz
jang telah meninggalkan Leuwiliang,
biarpoen telah djaoeh diminta soepaja
selaloe memberikan bantoeannja kepa:
da fabriek-fabriek karet di Leuwiliang.
Setelah
salah satoe
anggota dari

Centraa! Cooperatie membalas pidatopidatotsb, pertemsean-ditoetoep.Lal
Panggoegah“ tsb. telah mendapat per pintoe fabriek diboeka dan dibatja
oleh t. R. H” Has
hatian jg sangat besar. Diantaranja do'a selamat

12 fabriek jg akan berdjalan.
Pemboekaan

hadlir

djoega

fabriek , Roekoen

Regent

Bogor,

Patih

tocan

tanah

boeliah

Hoofdpenghoeloe Bogor.

Sesoedah
diadakan rondgang dan
Bogor, t. Moh, Siradz bekas Wedana
disoegoeh,
poekoel 1
kabarkan, bahwa Leuwiliang (Sekarang di PIL) Betawi), tamoe-tamoe
tgl 2 Januari 1938, Ass. Wedana Leuwiliang sebagai wa siang ditoetoep.
LO
didepan Bale desa kil Wedana, t. Mentel dari Econ. Za
Parindra tjb. Bogor ken sebagai wakil Ir. Soerachman,

akan mengadakan rapat oemoem ,,Roe

Wedana

Kota

Bogor,

Tentang

B.B.L,

1938

Leuwiliang dan beberapa tamoe dari
koen Tani”.
Pembitjaraan dalam
.|jaitoe, seorang jg bekerdja di pandRapat tsb akan dimoelai pk 9 pagi Tjiandjoer.
Dewan Hindia.
4 | buisdienst moestilah seorang jg erva- dengan agenda :
Wakil pers lengkap.
:
— Iren djangan selamanja terdapat kesa
Diberitakan, bahwa Dewan Hindia
Poekoel
10.15
pemboekaan
oleh Mr,
“par
ihflahan dalam pekerdjaannja, orang jg 1. Pemboekaan,
jg
hanja boeat sementara waktoe telah
Sartono, dengan pidato jg ringkas.
| beambten|dapat meladeni publiek, orang jg be- 2. Azas dan toedjoean Roekoen Tani,
, jaitoe ki
membitjarakan standpuntnja terhadap
kepada azas2 oesoel2 gadji pada seoekan masdlooners. Satoe kea|trouwbaar, tetapi djika kita melihat 8, Loemboeng ra'jat,
teki mengapakah ka |gadjinja kita haroes membilang disi 4, Mengoemoemkan pengoeroes R, T., ke
moemnja, hari ini, telah mengadakan
n maandiooner. Ki|ni, apa betoel jg diberikan padanja, 5. Dan lain-lain,
pertemoean lagi oentosk memberi ad— 0 —

Pekerdjaannja berat |sebab tidak sepadan dengan pekerdja

a jg diambil
Ta

oentoek Jannja.

20000

.

vies tentang oesoel oesoel tsb, pertemoean mana jg dihadliri oleh Weste-

B.A.P.

Walhasil, sekarang kita letakkan ke

ban kepada anggauta Volksraad
Hoofdbestuur dari B.A,P, menoelis,
ka tidakpertjaja kepada kita, bah bahwa Toean F.W. Bisalsky, voorzit|
aa pekerdjaan kaoem “pegadaian ber ter dan toean de @ueljoe, secretaris|

Irouen

|

hendaklah Toean2 mempersilahikan da: dari B.A.P. afdeeling Bogor telah kemj |
tang kepada roemah gadai dan lihat bali dari perdjalanannja ke Soerabaja | |
iap|sendiri, bagaimana mereka itoe beker Malang dan Semarang, di mana tempat | |
tempat mereka mengadakan openbare

|

Djika soedah lihat, berikan soeara vergadering pada tg. 23, 24 dan 25
terhadap mereka, Bikinlah gedong bl ini berhoeboeng dengan oesoel
| Volksraad, soepaja gemoeroeh berboe oesoel salaris 1933. Apa jang telah di

d|nji, dan sekali lagi kita berkata disini

kerdjakan

tentang

hal ini dapat per

van

Meeteren,

Didalam pertemoean ini dibitjarakan
djoega tentang advies dari Commissie
georganiseerd overleg terhadap kepada
azas-azas oesoel-oesoel terseboet, tetapi
boekan advies jang pada hari Senen

jang laloe telah
commissie

dimadjoekan

kepada

georganiseerd overleg.

Pekerdjaan2 atau tindakan2 terseboet
menimbselkan kemoengkinan oentoek
memadjoekan oesoel-oesoel gadji itoe
kelak
pada minggoe jang pertama

e- Pberikanlah gadji jg sesoeai dengan pe hatiannja orang banjak, akan tetapi
r.Ikerdjaan mereka.
dalam boelan Januari kepada Dewan
di vergadering vergadering tsb diatas,
|Ra'jat.
kita lihat bahwa banjak orang orang,
coans (h terora
, fabriek karet ada jang merasa beloem poeas, terketjoeali | |
e
tratiev
adminis
'poela oesaha p
inan alatalat per |lagere dan middelbare
Konperensi regent-regent . .
Mr. Sartono
| Ikakas jg dioesahakan oleh toean Moe) landsdienaren.
Diberitakan, bahwa kelak pada per
Sesoedah dioetjapkan terima kasih
Vergadering di Soerabaja dikoen“ Ihamad Hoed onderwyzer dari Ambacht
tengahan
tahoen 1938 akan diadakan
kepada
jg
hadlir,
laloe
dibentangkan
g
'djoengi
oleh
700, di Semaran dapat
| school hin a dari Econ, zaken dapat
konperensi
regent-regent 'agi dibawah
tentang
pendirian
fabriek-fabriek
di
annja
Iperhati
400
dan
di
Malang
100
. Kini dapat diberitakan poe
pimpinan
toean
besar Goebernoeroen akan bangoen 1 fabriek orang. Di Soerabaja, digedong K.B.S. Leuwiliang, jg telah kedoea kali ini
Djenderal.
Konperensi
ini akan dilang
diadakan
pemboekaan
jg
officiel.
ela, iait 06 fabriek permainan kanak | dimana vergadering diadakan medjasoengkan
di
Betawi.
s
Tentang
riwajat
fabriek
,,
Roekoen
metn
oentoek
ak. Fabriabriek ini akafi dipimpin oleh medja mesti dikeloearkan
Panggoegah"
dibentangkan
oleh
sa'ah
mes
dan
publiek
kepada
tempat
beri
TI. M. Tjaja.
kont

RP

esa

Key

AI

dak doedoek

roses

G. Nobels
T. Siswa,

menoelis hinaan terhadap
tetapi kami rasa K.H. De-

wantara adalah seorang jang tahoe
peri kemanoesiaan, soeka bekerdja ber
sama-sama dimana ada harga mengsa hargai dari satoe dan kedoea fihaknja,

ih, 1919 ada
alarm boelan Juli 1921 ditjoba lagi vakcentrale pada
vja
ngat
moendoer
sekarang
ini.
itoe,
e
ntral
vakce
kan
it menghidoep
anggota
gan mengadakan conferentie ber ' Doelos sampai mempoenjai
35 000
hanja
sekarang
orang,
ma
150000
nja
bosah
i
pat di Djokja, Tetap

PKB)

an jg lain pakai nama ,Revolutiore yakcentraie” jg berkedoedoekan

Semarang. Dengan timboelnja per
tjahan, jg disebabkan berlainan azas
'itoe, berarti melembekkan kekoea

nja masing-masing, Hidoepnja doea

tidak

poen djoega

itoe

badan vakcentrale

.

lama.

:

| Pada ih 1922 (boelan Mei) dioesaha bagi
“lagi

hgan

keperloeannja

orang

conferentie, ber

“tempat di Madioen.
Dalam vergadering

itoe

mendjad

Moela2 gering, teroes verlof,
Pernah kami wartakan bahwa Gou

lain jg be

berdirinja vakcentrale itoe, berapa poeloehan riboe banjaknja itoe.

mengadakan

Kidoel

Rd. ADANG

We-

Keadaannja

organisatie

kaoem boe-

Iroeb lebih menjedihkan, karena golo1 ngan itoe tidak mempoenjai vakbond
sama sekali, ia tidak

teratoer sama se

HB

FPPB

mengambil

sikap

DJAJAWIREDJA

IND. TANDARTS
Djam

aloon2.
Disisi djombatan baroe itoe ( menoe
roet selentingan, akan diberi nama
sekarang soedah rata, akan tetapi di
pergoenakan boeat pedagang? jg pada
ini waktoe sama. dagang dimoeka bi-

riwa kasih

pada

Raden

“en Tram

dengan

ngan

pemerentah,

Dari

berkedoedoe
tidak

pihak HB soe

disediakan

di

goseroean tahadi termasoek poela
Iman

Siswa,

sebagai

“Diberitakan, bahwa di seloeroeh pe bangsaan jang terbesar

pergoeroean

'Take|

di Indonesia
“sisir jg letaknja dilaoetan Pacific ter sini,
“dengarlah keloeh kesah orang tentang
“tindakan? jg tidak senonoh jg dilakoe
Resepsi
Parindra.
kan oleh toekang2 ikan Djepang itoe
Pada malam Minggoe tanggal 25-26
“Pendek kata diseloeroeh tempat, ja'ni
| di pesisir Amerika sebelah Barat, December 1937 dirosmah toean Mr.
'Britsch — Columbia, Alaska, pesisir Soemardi, ketoea Parindra tjb Mata

— pesisir di poelau Hawaii.

— Sesoenggoehnja tindakan toekang2
- ikan Djepang itoe adalah soeatoe antjaman bocat pendoedoek pesisir-pesi
sir tsb,
:
Di Indonesia ini toekang2 ikan teb
poera.posra sadja ta? mengerti tentang
' tanda-tanda (seoempamanja ,Stop !“)
dan bendera jg dikibar kibarkan oleh
kapal2

negeri

Belanda,

Toekang2 ikan tsb tetap melakoe
kan tindekannja dengan semaoe maoe
nja sendiri?
Setelah ada doea orang toekang ikan
Djepang tertembak, oleh karena mere
pemberontakan
ka ini melakoekan

ram telah

dilangsoengkan

resepsi, goe

na mengingati bari labir daun 2 tahoen

poela resepsi
oesia
partijoja. Lagi
mempoenjai sifat peringatan
tahadi
kebangsaan jang ta” dapat diloepakan

hadiah

Akan

Darmawisata.

' terhadap Marine dienst, baharoe itoe Disini

kami

kabarkan,

bahwa menoe

. djoega mereka tsb. mengarti akan tan roet keterangan beliau (K H D) kabar
kabar diatas adalah bohong belaka.
—. da-tanda itoe.
Doedoeknja perkara ada demikian:
Waktoe
K.H, Dewantara bertemoe
MATARAM
pada G.G,, Nji Hadjar menerima tel
Boeah aksi Taman-Siswa
pon dari salah satoe anggota comite
di
atas bagi minta doedoeknja beliau
Akan dapat kinderdalam
Oranje comite, Tentoenja Nji
toelage.
Hadjar beloem dapat membilang apa
apa sebab K H.D. lagi bepergian, TeMadoeratna menoelis:
|. Oleh pihak jang wadjib sekarang hi- tapi apa dikata dengan sembrono pers
boek diadakan. rantjangan memberi poetih soedah lantjang tangan menjiar
| kindertoelage pada segenap pergoe- njiarkan kabaran jang bohong. Pada
| roean partikelir jang mempoenjai peil bal beloem ada orang jang meminta
peladjaran serendah2nja Lager Volks- K.H, Dewantara goena doedoek da
onderwija. Diantara pergoeroean per- lam ccmite diatas.

teu sesemummas
sma

SEN,

sekalian jg berhadlir,

pembesar,

sebagai Resident, K.andjeng

Maart akan diadakan

Pada boelan

Agenda jang terpenting, jalah mem
bitjarakan begrooting tahoen 1938.
Selain dari itoe, salah satoe oesoel,
oentoek menjediakan oeang sedjoem
lah f£ 1000 boeat keperlosannja pesta,
lahirnja
poetera
atau
poeteri J.M.

kene

noem kabarnja hal ini dicesahakan
oleh golongan 'Taman-Siswa, Siapa
ingin toeroet berhoeboenganlah dengan
mereka.

Rapat Openbaar Nachdatoe!
:
Oelama
Hari
dengan

Nae

Di Mataram Parindra dibawah pim
pinan Mr, Soemardi mempoenjai ang

pergerakan

Ra'jat,

Volksepartij.

11 fp sma

BANDOENG
Gemeente

Bandoeng

lama
dah

Djawa Barat

mengadakan

jang kesatoe, soe

rapat openbaar,

vergaderzaal

Nachdo

kipoen

sore

dari

Bandoeng.

hoedjan

di

Mes

Poengkoerweg-Tjiateul

weg,
Pada hari Djoem'at, diboeka lagi se
tjara officieel, djembatan baroe, disisi
Oriental bioscoop. Djewbatan itoe pan
djangnja 12” M, idan bisa dilaloei
kendaraan jg bagaimana beratnja, Djem

3g

“NE

i "3

Pasar Baroe, Toko Baba Gemoek, Pa
sar Senen, TokoKhouw Sow Hoei, Mr.-

Cornelis, “Filiaal
meuhweg,

,Probitas“

Tjikeu-

:

Bujtenzorg.

teroes2an,

Nachdatoel

Oeclama Djawa-

Barat, menerangkan azas ezaanja per
himpoenan, bahwa nama Nachdatoei
Oelama soedah mendjadi tanggoengan,
bahwa Nachdo berdasar Igama Islam,

igama Allah jg moelia. Kandjeng Na
bi Moebammad saw. meninggal doe

nia, tidak meninggalkan
tetapi Igama Islam dan
besar dari pendoedoek Bandoeng,
Islam mendapat warisan
Sekaliannja jang
mengcendjoengi
rapat doedoek diatas tikar, begitoe ngikoetnja,
Perselisihan diantara
djoega wakil dari P.I, D. Kaoem perem
membawa babaja-bahaja
psean dipisahkan dengan kaoem lela
seksli dimasjarakat, oleh
ki, Agenda jang dibitjarakan seperti

ta” oeroeng rapat itoe dapat perhatian

dibawah

diseroekan

ini :

1. Pembatjaan goer'an,
2, Agama
Islam dan keadaan modern, 3 N. O.
dan

pengetahosan

oemoem,

4,

Azas

dan toedjosan N O, 5. Nasehat coemoem

rganlah
maksoed

pada

kaoem

ditjerai

harta benda,
kita coemmat
mendjadi pe
Oslama, bisa
jang hebat
karena itoe

Oelama dja-

berai, tetapi bersatoe,

asatoe, igama

satoe,

Sampai sekarang Nachdatoei Oelama,
sesosedahoja 12 tahoen berdiri mempoe

njai 86 tjabang, tiap tiap tjabang poe
koel rata mempoenjai 70 kringen, dan
9 sampai djam 12 le
anggautanja
ta' koerang
bih hadirin mendengarkan
pidato2 djoemlah
dari 100,000 orang,
oelama itoe dengan ernstig,
Receptie seperti malam itoe baroe
Siapa jg tadinja berasa ngantoek,
sekali ini diadakan, ta' lain, karena
laloe dibangoenkan oleh
pembitjara2

(tapsir).
Dari poekoel

menoeroet zaman, Siapa ta' menoeroet

zaman, Maka terbelakangiah orang itoe,

Diterangkan

poela,

bahwa

intellec

toel Oelama Tasikmalaja berbitjara, ta" lueelen bangsa kita koerang sekali per
berhenti henti orang ketawa, karena hoeboengannja dengan ra'jat djelata,
sedangkan ra'jat djelata boetoeh sekali
loetjoenja, dan tepat sekali.
pimpinan. Moelai dari sekarang Nach
Oelama

Bandoeng

Djoem'at malam Saptoe kemaren
Nachdatoel Oelama Djawa-Barat telah
mengadakan receptie di HIS Pasoen
dan, Pasoendanweg. Sebeloemnja re
ceptie dimoelai, Toean H. Dachlan,
penoelis Comite van ontvangsi minta
namanja perhimpoenan2 jang mengi

rimkan oetoesan.
Ta' koerang dari 30 perhimpoenan

datoel Oelama memperhatikan djoega
drie gama, karena berkejakinan, bila

2

keadaan economie ra'jat djelek, maka
mendjalankan ibadah djoega kalang
kaboet. Sebagai penoetoep kata, maka
ia seroekan, bantoeannja lain perkoem
poelan dan kaoem intellectueelen, ka
rena organisatie Nachdo masih koerang

sempoerna.
Dalam waktoe pauze,
didjamoe

dengan

tamoe tamoe

sederhana.

Toean Swarha, jg kebagian membi
Igama jang mengirimkan oetoesannja.
Oetoesan pers, diantaranja dari Pe fjarakan hal Onderwys dan economie,menerangkan, bahwa seorang Oelama,
mandangan,
jg
koerang mengetahoei pengetahoean
Sehabisnja nama-nama oetoesan ter
tjatet, maka Ketoea Comite van ont oemoem dan economienja koerang koo
vyangst Toean Hasboellah memboeka at, itoe koerang sehat,

Pada ini tahoen oleh Gemeente ba
njak djalan2 dibagian kampoeng kam receptie dengan mengoetjapkan sela
poeng dibetoeikan, dilebarkan atau di mat datang pada sekalian hadlirin le
asphalt, sehingga menjenangkan pen laki perempoean, minta maaf, bila ada
doedoeknja. Begitoelah djalan Gang kekoerangan sesoeatoe apa, karena
Pagarsih, jg th doeloe soedah dibetoel Nachdo baroe sekali ini mengadakan
kan lagi dan diasphalt hampir sampai receptie, meskipoen soedah 12 th berdi
djalan Djamika, Gang Parendeng, jg rinja (perloe diterangkan disini bahwa
tadinja penoeh toempoer soedah bisa tetamoe perempoean dipisahkan dari
dilaloei deleman dan mobiel, jg me- tetamoe lelaki, dan tidak bisa saling
njamboengkan

ee

Bisa dapet beli dimana-mana tempat
Teroetamapada:
Chem, Hand.JUPITER,

Consul

Sabtoe malam, berhoeboeng
conferentienja Nachdatoei Oe

Nachdatoel
Soldadoe Parindra.

Asese ne

kin moeka-menejadi
hnalbes, lemboetdan.

Prinses Juliana,

Darmawisata ke Tawangmangoe dekat
Goenoeng Lawoe.
jang loetjoe, tetapi tetap dikalangan
Biaja oentoek itoe hanja f 2.— de- ke Islaman. Terlebih lebih, selama Toe
ngan ongkos djalan makan dan mi an Soetisna Sendjaja, Ketoea Nachdha

dalam riwajat pergerakan ialah adanja gota 50 orang diantaranja para bang
pergaboengan antara B. O. dan P.B.I. sa kraton, Sedang Surja Wirawan
menjatat (10 onggota dalam boekoe
nja. Moedah2an ra'jat djembel mengar
K. H, Dewantara dan Oranje
ti dan ingjaf bahwa Parindra adalah
Comite
Dalam
pers-pers Belanda seperti
»Mataram", ,Djokja Bode“ dli.nja di
bahwa
KH
Dewantara
kabarkan
doedoek dalam Oranje Comite bagian
perlombaan
perhiasan dan etalage.
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Sikap HBPPPB jang di pimpin oleh
Dr, Soekiman terhadap BBL 1938 ia- karang ini bisa djadi, sesoedahnja di
lah ta" menjetoedjoei dengan rantja- kerdjakan 4 boelan lamanja. Pembesar-

gawe, negeri jang beloem teratoer da ngan jang terbaik
lam vakorganisatie itoe sama ingat wang boeat prijs ke satoe f 250 dan
“remboek lebih doeloe sama vakcen- dan hangoen dari tidoernja, lekas jang kedoea f 100.
:
trale. Malah pibak ini biss tahoe se insjaf pada kekoeatan dari bersa
Pada tanggal 1 Aungustus 1938 semoea
babsebabnja sesoedahnja kedjadian toe
itoe, maka
beliau memboeka karangan soedah haroes ditangan jury.
pemogokan oemoem 5 hari, jalah ka congres vakcenirale PVPN ini dengan
rena voorzitternja VS TP ditangkap ostjapan selamat dan bahagia.
Pembrantas boeta hoeroef datang
“oleh pemerentah (politie). Dengan ada
Setelah
habis
pidato-pemboekaan
da
Pembatja kenal nama Pak Wongso
'nja pemogokan cemoem pada dienst ri voorzitter itoe laloe
dikeloearkan
“kereta api jg mendatangkan beberapa pertoendjoekan djogtd ,,Klana Gan- seorang keloearan HBS Semarang,
| Tiboe orang penggawe, maka keadaan droeng”“ jang laloe disamboeng dengan tetapi oleh karena ideaal jang tinggi
pendjoeaf pisang goreng.
| rja vakbond sama lembek, begitoe djoe wajang orang petilan, mengambil tje mendjadi
,soepaja memberi tjontoh
ja
Maksoedn
ga vakcentrale P V H mendjadi lebih rita
perangannja
Soebali
dengan
pemoeda jang maloe
lembek, tidak bersoeara lagi.
pemoeda
pada
Soegriwa dari boekoe Ramayana. Per
Lebih lebih dengan datangnja art toendjoekan itoe atas soembangannja sama pekerdjaan kasar,
Djoega beliau terkenal sebagai pe
“161 bis dari strafwetboek dan tjaboet »Siswa Mataja“ jala perhimpoenan
r
Hampi
sekali.
njapoe
boeta hoeroef, di Djakarta mana
sama
g
nja duurtetoesla
kacem moeda di Mangkoenagaran jg
. semoea kaoem boeroeh sama berenti mempeladjari hal gending dan djoged, keloear kampoeng masoek kampoeng
— tidak memfikirkan vakbondnja, Sam- Meskipoen spelers pada itoe boekan memberi peladjaran jang prsctisch
— pai lama mengasonja pergerakan se »beroep“ tetapi soedah boleh diang tentang mata hoeroef.
datang di
ini beliau
kerdja waktoe itoe.
Baroe-baroe
gap baik.
t oleh kaoem
disaroboe
dan
Mataram
Djam i tengah malam pertoendjoe
Dalam tahoen 1929 ditjoba lagi men
|.
intellect disana diminta soepaja medirikan vakcentrale, dengan diadakan kan itoe baroe bisa boebaran, sedang ngadakan demonstratie pembrantasan
mengada
conferentie bertempat di Solo, jang pada Minggoe pagi orang
dengan
kan
vergadering
jang
hanja
boleh
di boeta hoeroef. Ini oleh beliau sesoedah
ini.
sekarang
laloe bisa berdiri PVPN.
ja dan
diteriman
hati
senang
- Tetapi keadaannja ada sangat berlai- koendjoengi oleh vakbond lidnja P, selesai beliau dengan diantar beberapa
:
VPN, itoe,
nan dari doeloe,
g.
(Selandjoetnja dipersilahkan memba auto pergi ke Kaliceran
dengan dja
Kalau dibandingkan
jang patoet
doenia
diatas
'Manoesia
berdirinja tjadi lembaran ketiga.)
permoelaap
“man waktoe
£
:
dipoedji.
kan di Semarang,

Yosore

Beroieh le prijs” DIPLOMA en BINTANG MAS PASAR GAMBIR 1937.

di jury ialah: Prof. Dr. &. W. J. Dre-

|

pagi“

Maksoed bikin djembatan itoe soedah
lama, tetapi karena malaise, baroe se

Pada hari Senen tg 28, (ini bari)
. Dalam boelan Mei 1923 timboel pe
Dengan pengharapan,
moedah2an wes, R M.A,A. Koesoemo Oetojo, R. dan kalau perloe dilandjoetkan pada
api, beberapa poeloehan riboe orang kzoem Ng. Dr, Poerbotjaroko karangan boleh hari berikoetnja R.R. Bandoeng menga
'mogokan dari penggawe keretaSpoor
lah actie dari, Vereeniging van
baik jang particulier maoepoen peng dalam poezie atau proza. Bagi kara dakan sidangnja Oemoem,

jg
Personeel“

8-elt

Salehlaan

peang
once

ai
kali oeroesan dan kepentingannja, se dah dikirim keterangan2 akan kebera Boepati, sementara leden Gemeentepar
h
boeroe
kaoem
dari
ond
“nja vakb
dang
sehabisnja
crisis sekarang ini tan tahadi pada Vzt. Commissie van raad dan wethouder Gemeente Ban“ticulier dan kaoem boeroeh penggawe baik kaoem
boerosh pegawai negeri Voorbereidiag b/d Volksraad, dimana doeng sama compleet.
egeri. Achirnja bisa berdiri vakcentra macepoen jang particulier sama per minta soepaja keberatan mereka dibi
Njonja Burgemeester dapat kehorma
le itoe dengan nama ,Persatoean Vak loe sangat bersatoe dalam vak- tjarakan dalam zitting jad.
tan oentoek menggoenting pita, jg di
:
S
bonden Hindia".
bond itoe, Dalam waktoe jang maha
rentangkan didjembatan itoe. Sesoedah
Tetapi baroe sadja berdiri terpaksa soekar ini banjak sekali hal hal jang Titah Z. H.P. A.A. Mangkoenegoro pita poetoes, tamoe-tamoe
begitoe
VII kepada Java -Instituut ' haroes mengalami soekarnja actie, ber mengensi dirinja kaoem boeroeh.
poela penonton jg riboean sama meli
'hoeboeng dengan maksoednja pemePada waktoe jang terbelakangan ini
itoe, sampai kantoor
Sri Padoeka P, A. A. Mangkoenego- wati djembatan
| rentah gouvernement, jang waktoe orang berpendapatan,
bahwa igama
weg.
Dari
sitoe
kembali
lagi, dimana
n pada per
| itoe mentjaboet duurtetoeslag, dan jg jang djoega mendjadi salah satoenja ro VI dari Solo menitahka
tamoe-tamoe
sampai
djam
11 sama
goena ms
lebih soekar dan berat jalah menen rintangan akan bersatoenja kaoem boe koempoelan Java Institwut
minoem
kopi.
,5e
n
ngadakan perlombaan penjalina
Selama
kita
melantjong didjalan
' tang voorstelnja salaris commissie jang roeh itoe dalam vakbond.
“dalam bahasa Belanda.
Damme
H.M.
ir,
annja
dibawah pimpin
Menoeroet pendapatan beliau demi rat Wedatama
pegawai jang me
sekalian
itoe,
baroe
Bagian karangan jang haroes disadengan datangnja BBL jang sangat kian itod tidak betoel. Perbedaannja
ngerdjakan
itoe
djalan
sama kendoeri.
Secretaris Java
“merendahkan kaoem boeroeh Indone igama boeat Indonesia dan Indone lin bisa didapat pada
a).
(Jogjakart
Aloon2 Lor
'sier, jalah adanja schasl AB dan C siers tidak akan bisa membedakan ke Instituut,
R.R. Bandoeng
Dalam perlombaan ini jang mendja
“jang sangat besar perbeda'annja.
boetoehan orang bersatoe.
pembitjara'an tentang bersatoe

bitjara:

Sa he

Pasuendanbrug versiag, |ada sebidang
tanah, jg tadinja meroepakan djoerang

oscoop.
Djalan dimoeka Kaboepaten Banorang jg sekarang ini malah hanja
tinggal 21 000 orang sadja. Kalau me verneur Byleveld berada di Militair doeng dilebarkan, pedagang2nja dimoe
ge- ka bioseoop jg asapnja sate ta' ada
ngingat keadaan ini ada sedikit ber Hospitaal Magelang oleh karena
ringnja.
Sekarang
kami
kabarkan
le berhentinja dipindahkan, soenggoeh
pengharapan (weinig hoop), sebab obeliau meminta indah aloon2 Bandoeng nantinja. Ting
rang jg teratoer atau georganiseerd bih landjoet bahwa
21000 orang itoe hanja mewoedjoed verlof satoe boelan lamanja goena gal satoe fontein ditengah - tengah
kan sebagian ketjil sadja dari djoem menjegarkan badannja kembali. Boeat aloon-aloon beloem dirantjang.
lahnja kaoem boeroeh pegawai negeri. sementara pekerdjaannja dibantoe oleh
Djam 10 pagi k.I, Burgemeester Ban
Djadi groep jg ketjil ini haroes me Goepernoer tsb,
doeng, Toean N. Beets memboeka perajaan itoe, dengan mengoetjapkan te
mikirkan dan mengerdjakan oesaha

En

berdiri vakcentrale doea,

disebelah:

!

M,

EK

jg lama|
eneroeskan namanja

Pendoedoek

tk

Pembantoe

diatas, te

in

Te

Dari

Comite

habis-habisan,

bom

5

dalam

menjerang

Moelai boeka pracktijk 1g. 31 Dee. '87

anti tan, dengan adanja djalan baroe itoe,
Belanda, moerid Douwes Dekker, orang amat dimoedahkan bolehnja pergi Mes
jang bahaja dilnja.
git dan Pasarbaroe, last not least pergi
Tidak heran boekan satoe kali ini yaria dan bioscoop jg disampingnja

— Pidato pemboekaan oleh leden Volksraad
IL Kasim dan R P. Soeroso,

te

ag

Paling koerang adjar'ialah , Djokja batan itoe menjamboengkan Kantoor
Bode“ jang sewaktoe menerima kete- weg—Pasoendanweg, jg pandjangnja
rangan dari K.H.D,, bahwa beliau ti ta' koerang dari" 160 M.

sebagai receptie pakoi pertoendjoekan wajang orang.

pemboekaan

Ae

x Ai

es Vakcentrale P.V.P.N.
:
:
2. ai Solo.
x

libat, Boleh didengar soearanja, dja
ngan dilihat orangnja),
- Bebagai agenda pertama, jalah pem

2

Di Indonesia terjaloe banjak orang

boeta hoeroef dan

lahan2 di Indonesia

boeta

igama.

Seko

koerang

banjak

ga tidak terpikoel oleh rakjat

djelata,

dan terlaloe mahal ongkosnja, sehing
Bischennja poen terlaloe tinggi. Pereco
nomieannja dipegang oleh bangsa lain,

Kaoem taninja hanjabisa mentjangkoel
dan bajar padjeg sedangkan iang men
djoeal orang lain. Kaoem tani
kalau
mendjoeal hasilnja amat moerah, teta

pi kalau beli mesti mahal. Ditera-gkan
batjaan gouran oleh ostoesan Garoet, oleh beliau pengalamannja, waktoe me
Toean Idah. Betoel paseh ngadjinja, lantjong ke Filipina, Sjanghai dan
4
(sajang tidak diterasgkan sedikitpoen Djepang.
dalam bahasa Indonesra, verslag.)

'

I Roepa jang mani
dan koelit jang haloes

MIS. Disini saja akan terangkan pa jang diboeang.
da Bang Bedjat, bahwa doea orang | Blauw Wit dengan tidak disangka
Arab jang dihilang oleh persongel Rex telah dapat merobah stand 1 —
Theater berbadjoe baoe amis itoe ialah
Sesoedah pauze, pihak Sangkoeriang
TT, T.. Sajid Shahab dan Sajid Alkaf memperlihatkan
samenspelnja
jang
kedoeanja adalah eigenaar dari Toko lebih rapih. Blauw Wit selaloe ter
Paris 16 ilir Palembang jg terkenal. koeroeng. Didih dapat mengoebah
Orangnja sopan, terpeladjar dan gen lagi stand 2—1.
&
tlemeni kata speak Kuglisch, Dari roe
Kira-kira 10 menit lagi akan boeba
.mabnja hendak ketoko pakai auto se ran, telah terdjadi incident. Salah se
dan sendiri jg modeluja paling baroe orang speler Blauw Wit telah memper
bagoesnja tentoe tidak kalah dengan goenakan kepalannja, menindjoe kepa
da seorang speler Sangkoeriang.
| autonja tosan Saeroen.
Lima menit Jamanja keadaan dila
| Sering sering”tosan Sajid Shahab pe
“lesir pakai auto dengan menjetir sen pang mendjadi katjau, Kesoedahannja
| diri, Kepergian toean ini ke Betawi kedosa spelers itoe dikeloearkan dan
ialah mengantar orang tocanja pergi pertandingan diteroeskan.
Hadji, kalau tidak mengantar orang
Dari fihak penonton terdengar se
tosanja tenioe autonja dibawaknja ke bentar-sebentar seroean jang menoen
Betawi. Di Palembang tjoekoep ter djoekkan keketjewaamnja terhadap pim

| kenal sama ini doea toean
dang

jang doeanja

bertitel Raden, tjoekoep terkenal orang

da

gang kain dipasar Palembang. Djadi
saja semoea
'Iimenoeroet pendapatan

ang Bedjat terima doerat “begini:
.
3 Bang
Bedjat jang terhormat,

eh terangkan kepada
| bh Hen
Bang, bahwa saja sangat setoedjoe se

membatja toelisan2 Bang Bedjat

ali

ok Pemandangan,

karena

personeel

Rex

Theater dan toelisan toelisan Toean
Saeroen itoe nampak sekali banjak bo
hongnja,: sehingga orang Palembang
bilang, : menampar air didoelang, kena
moeka sendiri,
Njonja Tjoa Hin Hoey (bangsa Tiong
hoa) berpihak kepada bangsa Arab
dan Indonesia,
'“'TMoean Saeroen (bangsa Indonesia)
berpihak kepada bangsa Tionghoa.
“Mana
jang benar terserah pada

PERHATIAN

ANGAN DAPAT

toedoehan

bisa

kin saja terpingkel pingkel. Da
sedjak Bang doedoek dipodjok

bang Bedjat

oantoek

tetaneman.
“ Boesa
jang begitoe
banjak
f didalam lobang? koelit: karena

menimbangnja,

Gangan, lantassaja minta lang karena bang Bedjat, adalah Voorzitter
n. Kemana saja pergi disitoe ada Podjokraad. Lain dari itoe saja voor
andangan, sering saja meninggal stel pada bang Bedjat, kalau film

sebelah.

Hidoep

Persibo!

ngar sercean

dari

Begitoelah

dengan

Menjaksikan

di-

moeka radio
Oleveo Soerabajacon'
tra

PersisSotlo.

»HAR“ menoelis dari Uengaran:
Poetar poenja memoetar knop perkakas radio, maka mendadak terde-

ogarlah, tertangkaplah oleh kita toean
R.M. Soedarjo Tjokrosis woro
sedang angkat bitjara didepan
microfoon

S.R I. digelanggang stadion

Solo. Toean S.TjS. sebagai biasa pada
waktoe itoe mendjadi ooggetuigever-

aer

haloes,

kali

2

minuut

biasa.

Njonja

nanti

akan

“

:

( SARUEN PALMOUYE TON TERISI KENOTT HUTAN

terde

persepakragaan

2

menjaksikan sendiri, bagaimana kesoedahannja. Paras djadi tjantik, koelit segar

publiek,

TG mm

hari

Gosoklah moeka, leher dan poendak,
dengan
boesa saboen
Palmolive. Biarkenlah Ini boesa masoek di lobang: ' koelit,
soepaja koelit djadi haloes dan bersin!
Kalau boesa soedah menjerep, tjoetjilah

boebaran stand tetap 1—1).

Sampai

oentoek Sangkoeriang.

masoek
ini, koelit

djadi haloes dan seger,
Pakailah saboen Palmolive, djoega boeat
mandi. Harganja moerah
Palmolive-limoe-ketjanhasilnja besar.

Atoeran pake
tikan
saban

toean. Se pinan referee jang dianggapnja berat

Indonesier jang

sopan dan orang baik baik djoega
toedoehan

bisa didapat dengan tjoetji doea kali 2 23
minuut saban harinja dengan menoderoet
atoeran
Palmolive-ilmoe-ketjantikan.
Saboen Palmolive itoe dibikin dari tjamSS poeran minjak olijf dan lain? minjak dari

Tegenpunt

ini

adalah

dibikin

olah

kanan dalam. Ternjata barisan bela
kang dari fibak tamoe menampak
lebih koeat. Didepan radio tak djarang
gemoeroeh tepok-penonton, akan tetapi
ternjata soeara ooggetuigeverslaggever

tidak

overstemd!

Pada wakteenja djaroem djam me
nosndjoekkan poekoel 5.56 dengan ter
kedjoet kita mendengar, bahwa Teng
gi djatoeh karena toebroekan dengan
salah seorang back Soerabaja. Bintang
nja gelanggang jang mentjetak empat
goal teroes meneroes, djatoeh, kemoedian meninggalkan lapangan hidjau.
Koelit boendar senantiasa mondar

Opstelling

VIJ.

Tabrani
A, Gani
Goesti
Soleh
Soembogo Oedit Tjipto

Iljas
Siregar
Isa Oentoeng

Oo

Memed

Kadjoem

Soemia Adang
Oeja
Oka

Djarkasih

Kntas

Ishak
Soedirman

Moegeni
Opstelling
Setelah

diambil

SVC,
fotonja laloe

| agent

, minta
pergi)

Pemandangan”di Palem

kedjadian

kemana

koran

dikirim

lagi seperti

apa jang telah

terdjadi pada Rex Theater,
: Baginilah

gara-garanja

film

Terang

Sedjak saja moelai berlangganan Boelan,
Sjahdan maka pada hari Saptoe sore
sampai sekarang beloem pernah saja
tg.
25 boelan ini tampaklah pada djam
PERAHOE PASIR
menarja apa-apa pada Bang Bedjat,
5
Oleveo
dengan Persis dan sebagai
api ini kali berhoeboeng dengan pen
Palembang
,
.
.
December
'37.
pemimpin
pertandingan—refree—me
dikala
ama
lembang teroet
nampak
Mr.
Widodo jang beloem
riArab
a
(bangs
saja
sa
h

“|

tentang

'boet membitjarakan

Rex-

Sekian

toelisan

,Prahoe

Pasir",

Sebetoelnja, soedah dari doeloe bang
"Theater menghina bangsa Indonesier
dan bangsa Areb, sehingga dagblad Bedjat maoe ngoepas djoega pandjang
mandangan djadi populair, dagblad lebar, sampai ngabis-ngabisin koloman
mandangan mendapat perhatian pe tapi karena jg bersalah minta mahap,

oeh dari pendoedoek Palembang ka djadi bang Bedjat oeroeng tagi.

'rena jang mendapat

—

dly game oleh karena fihak Oleveo
sedang berada di Solo oentoek berexgursie.

rang, 2 orang Arab

|

semoeanja

itoe dari Pale mbang,

jang walaupoen

-begitoe

hinaan, itoe 4 o-

dan 2 Indonesier

penting.

kabaran

itoe tidak

“Tapi disini lebih doeloe saja poedjikan kepada jang terhormat njonja

'"Fjoa Hin

Hoey jang telah berani me

noelis dengan sedjoedjoernja dengan
tidak pandang bangsa. Tapi sebaliknja

seja sesalkan pada t. Saeroen jang be
ii membela Rex-Theater dengan

ti

dak menjelidiki lebih djaoeh apa jg

akan dia toelis, goena oentoek menoe

Dan soerat diatas, bang Bedjat roeat
boekan maksoed

maoe

ngorek-ngorek,

tapi soepaja diketahoei orang, bagima
na gemparnja

,akibat“

incident

lama

berselang

Belanda

kembali

dengan

dari negeri

membawa

piagam

messter in de rechten.

kita

Sebeloem

meneroeskan

mem-

bentangkan toelisan perloelah kita ke
moekakan, bahwa toean S. Tj.
S. terang sekali sosaranja dan dengan moe

dah dapat tertangkap adanja dari me
dan

soeasana. ,

Bagaimana

doedoeknja kedoca pa-

itoe.: sangan, soal itoe tak kita tangkap de
Tjoeman bedanja nggak ada nota- ngan terang sehingga tak kita oemoem,
nota-an seperti Amerika sama Djepang kan dihalaman ini.

Koelit boelat pada djam 5 bergerak
Kalau pakai nota, moestinja minta mondar mandir pada lapangan hidjau
garansi, minta dikasi perdjandjian soe- ramailah tereaknja publiek jg menjaksi
paja nggak

terdjadi

lagi.

Gemparnja pembatja,atau pendoedoek
Palembang, jah, bang Bedjat memang
soedah doega. Nggak di Palembang
sendiri, malah banjak scerat soerat dari
Pekalongan, Tegal, Soerabaja dili. jang
menjatakan kegemparan itoe.

kan
voor

permainan Jazid links centerPersis dengan tendangannja jg

djitoe serta diapoenja ,gorengan bola“
jg begitos

gesit.

10 menit

telah selam

terdengar terang publiek bersorak sorak
menandakan, bahwa benteng Soerabaja
bantahan
dapat
toelisan
.ia poenja
bobol karena tendangannja Soetris.
| dari jib, Njonja Tjoa Hin Hoey
Kembalilah koelit boelat berada dite
Pemandangan dengan keterangan
kasi
maoe
nggak
Bedjat
ngabh tengah gelanggang, ramailah te
bang
Djadi
bisa
tidak
- pandjang lebar jang
komentar apa-apa, hanja soepaja taoe: pok tangannja fihak publiek, sebelas
ini
ian
kedjad
n
Denga
lagi.
hkan
a
menit kemoedian stand berobah men
- baiknja t. Saeroen mendjadi tje “pendeknj gempar",
djadi
2—0 bagi t. roemah.
Palem
edoek
| “dikalangan pendo
Perkara veorstel sama t, Saeroen,
Voorhoede
Solo kelihatan lebih koeat
Arab.
ngan
dikala
hlo, itoe boekan hak bang Badjat,
ag teroetama
serta
teratoer
samenspeluja dari pada
Personeel Rex Theater menerangkan ma'loem bang Bedjat nggak djadi apa- fihak tamoe, sehingga
pada penghabi
itoe
p
wa jang ditolak dari Biosco
apa dalem film , Terang Boelan”, tjoesan
halftime
terijetaklah
5 (lima) goal
mema
jg
sier
Indone
Kannja orang
man nonton sadja.
oleh Solo.
saroeng, TAPI ADALAH.ORANG
Soetenggi, midvoor Solo berma
BANG BEDJAT,
B JANG BERBADJOUE BAOE
in baik serta rapi dan tak salah kalau
dikatakan biutangnja veld. Demikian

toepi jang salah pada Rex-Theater, ka

Hari mainnja:
Rebo tangg 29 Dec : Bandoeng-Ja-

ongres I,M. ke VII di Bandoeng
'Beroelang oelang diini soerat kabar
“diberitakan tentang adanja Congres
“LM. jg diadakan dari tg. 27 Dec, tm

Januari "37,
Ng
aa
Dia
3 programmanja jg dibe
rkan jalah pertandingan Voetbal
lah pasangan

pemain?

“ Dija

Soengkono Soebadjo Koetjid

Marjoalias

Kingkong

nama Handiman

poen

kedoeanja

poela

pasangan

back Solo

kan sedikit pidato oleh tt,

bekerdja rapi se SI, jaitoe t. Soepian

kali. Sepakan Marjo alias Kingkong
selalos kena Soerabaja serta Solo gan
ti berganti menggrebeg, ramailah, ge
moeroehlah soearanja penonton.

didapat

oleh

Iljas,

diada

ke
alembang pergi ke Batavia, be Terang Boelan akan main di Palem antara perhimpoenan Oleveo Soeratoca
Persitas,
dan
Soerasno
Sastroami
dian
mandir,
kadang
kadang
hampir
mem
ya baelan disana kemoe
kom bang, soepaja t. Saeroen toeroet ke
baja versus Persis Soerakarta Hadi- bobokkan bentengnja Solo jang didja djojo dari VIJ.
IT lagi, tapi Pemandangan mengikoet Palembang oentoek mendjaga dekat ningrat.
Adapoen pertandingan reboe
Aftrap dilakoekan oleh Consul P,S.
rdjalanan saja (sesoedah saja repot loket djoeal kartjis, soepaja djangan tan bola tsb. berlangsoeng setjara frien- ga oleh Maladi, akan tetapi kedoea
slaggever dari pertandingan sepakraga

Iskandar,

TOS

SVC,

Moela2
Adang kasih bola
sama
Djarkasih dan waktoe dia maoe kasih
27 sehabis pauze stand beroebah la sama Endjoem bola kandas dikakinja
gi mendjadi 7—1 Soewito berdjasa Siregar. Dari sini kirim Voorzet, sa
terhadap Solo. Siswoko, pendjaga jang bola teroes out.
benteng Soerabaja bekerdja betoel dan
Seberapa lama fihak SVO. teroes ga
ta" postoes asa. Pertandingan reboetan
bal hampir selesai, soeara menggaseng dja dikoeroeng beberapa kali Soem
terdengar terang tjosatja, entah apa, bogo dan Oentoeng dari Cornerbal ki
kita sebagai pendengar radio ta" me- rim voorzetnja jang djitoe tetapi resul
ngetahosinja, barangkali menandakan, taatnja nihil.
bahwa persepakragaan - hampir mene
Sekarang fihak SVO. dibawah pimmoei achirnja! Soeara menggaoeng ter pinan
Adang
jg berbahaja sekali,
dengar
agak lama, t.8 Tj. S. lebih menggerebeg benteng VIJ. djoega ini
keras soearanja, tidak overstemd, . .. serangan tidak productief. Sampai pau
tepokan
tangan riosh sekali! Rioeh, ze stand tetap 0—0,

gemoeroeh,

ternjata

Soerakarta

Hadi

ningrat telah berdaja meroebah stand,
Goenarto
membikin satoe goal.

Goen mercebah
pan

satoe

Achir kata:

stand ! 8—1i, Dela-

teroentoek toean roemah.

»Pemandangan“ diatas memperbin
tjangkan soeatoe oeraian jg tentoenja
koerang lengkap, djaoeh dari lengkap,
akan tetapi memenoehi djoega permin
taan omroeper Sri oentoek kirim se-

poetjoek rapport bagaimanakah soeara
jang

disiarkan

ditengah-tengah soeasa

Setelah toeroerr. minoem
ngan

dimoelai

pertandi-

lagi, Masing?

fihak be

kerdja dengan giat. Satoe kali Tjipto
dapat bola teroes over sama Soembogo |
dan

dari sini

kirim voorzet jg djitoe

sekali, Bola didapat oleh Oedit dan te
roes tendang kedjaringnja SVC. sehing
ga Moegni
oentoek

tangkap angin. Stand i—O

VIJ,

Barog sadja pertandingan dimoelai
Tjipto “dapat bola lagi dan teroes di
giring ke bentengnja S VC.
Sajang

na tertangkap. Pendek kata: memoeas ini gerebegan kandas dikakinja Oha
kan |! Kebetoelan penoelis sendiri ada dan dari sini teroes over ke Adang.
lah sport-enthousiast sehingga merasa
tertarik benar.
Friendly game berkesoedahan
dengan 8—1 bagi Persis !!

Tanah-sareal

Bogor

akan diadakan pertandingan voetbal
antara , Blauw- Wit dari SBB melawan
»Sangkoeriang“ dari Persibo.

pasa

—&

pat

lama

bola

kemoedian

Djarkasih

da

dan waktoe Iljas maoe ten

dang, apa latjoer
, , ini tendangan
meleset:
kesempatan
ini Djarkasih

goenakan oentoek meneboes kekalahan

—ig —..

Blauw Wit — Sangkoeriang
Pembantoes kabarkan, bahwa hari

Saptoe besok, di

Tidak

—

nja, Stand

1—1.

Bola diketengahkan lagi meskipoan
hoedjan tosroen lagi permainan dari
kedoea belah pihak lebih sengit, bola

kiaa

kemari

sadja dan sampai habis

stand tetap 1—1. Pimpinen hakim pe
misah sangat memoeaskan kedoea be

V.LJ. di Tasikmalaja.
lah fihak, djoega permainannja semoea
catra
.
7
sama
sportief
Verslaggever
D.D.
menoelis
iebih
Kemis tangg 30 Dec: Jacatra-Solo
landjoet
seperti
berikoet
:
Djoem'at,-tang 31 Dec : Bandoeng- bahwa pertandingan moengkin ber
Pertandingan Hari Saptoe :
Persitas — VJ.
3—1
Solo
T
achir dengan banjak kekalahan difihak
WIL I—$, V,C.
1—1.
Saptoe, 1 Jan '38: PERSIB Ban- nja Soerabaja, sebab kalau djalan per
Pertandingan Competitie PSSI. anDari siang moelai hoedjan teroes
doeng-I.M, combinatie.
tandingan selaloe tak beroebah, maka
tara
kedoea elftal diatas
pada hari
be
tertoetoep,
meneroes
tetapi
meskipoen
begitoe
Belainnja Na
dipoekoel rata tiaptiap 7 menit ter
soek tangg. 28 Dec IM. mengadakan bikin satve goal, Samenspel Soerabaja banjak djoega publiek Tasik dan dari Minggoe jl, sebab ganggoean lapangan
ireceptie di gedoeng Himpoenan Soe- koerang rapi sedang soesoenan voor- sekitarnja memerloekan datang oentoek jang tersiram oleh hoedjan, maka ta'
menjaksikan ini pertandingan dan poela dilangsoengkan setjara Compedara, dan tanggal 3! mengadakan RA hoede haroes diganti.
m3oe lihat bagaimana spel technieknja titie, tetapi sebagai pertandingan per
PAT OPENBAAR.
wa
Arkian pada masanja .dilangsoengsahabatan (friendlygame) dan berke
—
—.
kan pauze ooggetuigeverslaggever an- V.LJ. Tetapi waktoe hampir main soedahan 3—1 oentoek Persitas.
tara lain menerangkan bahwa fihak hoedjan berhenti djoega. Poekoel 4.30
'Sangkoeriang — Blauw Wit
hakim pemisah, t. Soeparta, memboe
Versiag lengkap VIJ .—Persitas akan
tamoe sedang berada di Solo dalam
Dengan sedikit innjikan
peloeitnja dan kedoea elftal menjoesoel.
dermawisasira atau excursie dan bercident.
ban
9 sia
mengoendjoengi kraton ser madjoe kelapangan.
kehendak
ngan baek Persis serangkali terdengar
di moeka radio,
Ooggetuigeverslaggever mendjamin,

keadaan kota.
Pada hari Saptoe tgl. 25 Dec. '37, ta pemandangan
menampak
kemoedian
Ana
pauze
ehabis
di HPC terrein Bogor telah dilangng Latief
soengkan pertandingan sepak raga da lah lagi dimedan gelanggang Oleveo
Iri Sangkoeriang (Persibo) melawan dengan costuum hitam poetih sedang
Maladi
:
toean roemah berpakaian poetih2.
Blauw Wit (SBB).
“. Darmodjo
King Kong
'Ternjata difihak Soerabaja menampak :
Perhatian tidak begitoe menjenang
Soetatmo Wobing
Soetartokan. Roepanja koerang loeas menje sedikit peroebahan dalam pasangannja.
Siswanto — Parjatmo “ Soetris
Lima menit selam. . , stand beroe
barkan bulletin.
Goeneirto
f - Jazid Pimpinan oleb t. Gagliardi.
bah lagi karena tendangan Tenggi.
djatoehnja
dengan
Berhoeboeng
Dibagian pertama nampaklah ke
LM. Jacatra
k
Harno
maka
sekarang
menampa
doea belah pihak sama koeatnja dan
Ne
Isnaini
na
an
lah
peroebab
didalam
barisan
moeka
masing masing memperlihatkan kekos
“00.
Moehono
J.Siregar
atannja oentoek mempertahankan ben Persis. Soetris mendjadi midvoor, Teng
Anwar H. Soelaiman. Hoediono
gi kanan dalam, Jazid kiri dalam,
Aris Tjipto Ramelan Parnomo Ismojo teng bentengnja masing masing.
Dioeraikan oleh toean S.Tj.S, bah
Sesoedah 10 menit bermain dengan
PERSIB Bundoeng
samenspel jg rapih dari Sangkoeriang, va permainan sekarang kelihatan seim
Didih dengan tembakan jg djitoe telah bang evenwichtig! Sehingga beberapa
Naa
Enang
menit kemoedian (13 sehabis piuze|
memboeat voorsprong 1—£C.
Ene
Dija
Soerabaja
telah berdaja mentjetak sa
Meerderheid ada dipihak Sangkoe
Jasin Pasman Koetjid
too'
tengenpunt,
6 —1 boeat Solo,
kans
sekali
banjak
sajany,
Tetapi
ahdi Latief “Djaja Soegondo Ana!riang.

Djaja Boegondo
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“Pada malam Rebo ddo 21/22 Dec.
37, dipendopo kawedanan Djasinga te
ah didirikan Oranjefeest-comite oen
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8,—
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Perkabaran
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Dihoeb.

en kepoe anak
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kaboe-

ten

Toetoep
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boeat

anak sekolah ditanggoeng oleh
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oleh

Ini

kasih atas kedermawavan
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, Sebagaimana telah diberitakan,bahwa
h Jorang tidak berhasil oentoek memberi
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Dihoeboengkan

3

KENG

BANDOENG

Kas malam Sena

:

Nirom Soerabaja
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dan
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Lagoe Menado
Boeat
anak auak dan
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ran pasar
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Besloten-vergadering Minggoe
26 December

karena

I.P.B.

ngan

gan pardjang

soedah

dalam

perkataan2

“saja tadi, dalam mena ternjata bahwa|
“saja menghargai tinggi bantoean dari
“perhimpoenan t, jg mempersatoekan
segala pangkat politie rendahan dengan mempoenjai kl 8500 anggauta,
memberantas

itoe

tentang

kan

stelling

AVB.

akan bertambah dan
djoega bisa mendjadi
9.

Stelling 9
AVB, tidak akan memindjam kepa

jg diberikan pindjam. Djikalan
demikian pindjaman itoe tidak boleh

da anggota2 IPB djikalau bestuur tja
melebihi 4 kalinja djoemblah wang bang jg mengoeroes anggota2 itoe ti
jg ditanggoeng oleh Pemerintah itoe. dak memberi keterangan terlebih da
Djikalau advies itoe
Oentoek mengetjilkan keroegian, jg hoeloe fadvies).
boleh djadi akan terpikoel oleh Peme tidak baik, maka anggota2 jg bersang
rintah, dapatlah diambil atoeran atoe koetan boleh minta keadilan dari HB
IPB. Dalam hal hal jg lvear biasa hal
ran begini,
oleh HB
djika
seoepamanja
dikoewatirkan hal mana boleh ditimbang
sendiri,
maka
advies
ttoe
diberikan
djangan djangan siberhoetang itoe me
ninggal

doenia,

maka

naroeslah

dia-

dakan levensverzekering. Oleh karena
A,V.B. telah ada perdjandjian dengan

boekan

oleh HB dengan tidak oesah ada per

tjampoeran dari afd. bestuur Permin
taan bestuur tjb dan HB ini saja ang
gap amat perloe sekali.
Djoega boeat
best. PPBB
sekarang telah diharoes
kan memenoehi permintaan sedemiki
an itoe,
Bestuur itoe memberi keterangan se

erboekti dar) berdirinja IPB. oleh ka loenas,

maka segala sisa hoetangnja
kepada AVB
dengan
t, itoe dibayar oleh pendirian levensver- lengkapnja
lisan
dengan
mengisi
aanvraagformu
tersendiri sendiri sadja, akan tetapi zekering itoe, sebingga tanggoengan
oeroesan t, bersama2, oeroesan korps Pemerintah atau ahli waris jg mening lier jg akan diberikan oleh AVB oen
seocemoemnja. Bagaimana tjaranja ban gal doenia itoe tidak boleh ditarik ta toek maksoed itoe, segala keterangan
tentang harta benda, hoetang2 gadjih
toean t. itoe menoeroet perasaan saja rik,
dan onkost keperloean beroemah tang
“msnti akan diterangkan. Bank Cendsbnja, dari jg minta diberi pin
Pada oemoemnja tidak ada kebera ga
traal jg seja harapkan soepaja membe
djaman
dan bestuur itoe menjelidiki
“ri pertolongan itoe dan jg akan soe tan apa apa, djikalau perdjandjian se
demikian roepa diadakan oleh A.V.B. beserta memberi timbangan tentang
di membherikannja, jalah
| Algemeene Volkscrediet Bank, jg dengan levensverzekering maatschap kebenaran dan kelengkapan hal tsb,
“djoega telah diseboet didalam stelling pij Boemipoetera, jg telah mendapat dan lagi bestuur itoe meminta ketera
kepertjajaan dari publiek Boeraipoete ngan, apa jg minta diberi hoetang i“saja jg ke K
.
6
“rena oeroesan

ini boekan

oeroesan

ra dan djoega dari Directie A,V.B sen

“Atel'ing C
—.

diri, hanja premie, rendah itoe barang

Dalam pemberian pindjaman
itoe
perloe Alg. Crediet Bank (AVB) mem
“berikan bantoeannja, sedang Pemerin
tah haroes memperkenankan padanja
oentoek memberi pindjaman2 seloeas

kali tidak bisa diperoleh, sebab pendi

rian levensverz. jg pertama tama dan
satoe satoenja, dari orang Boemipoete
ra itoe berdiri sendirian dan tidak bi

toe dalam waktoejg boleh dikira2kan

oleh karena oemoernja ketjakapannja
atau oleh karena bezuiniging atau o-

leh lain lain sebab,

akan

mendapat

Ontslag atau tidak, djoega minta kete
rangan tentang kelakocan dan
fjara
hidoepnja, beserta bestuur itos me-

va

tam 3

sa merendahkan tariefnja seperti pen
dirian pendirian levensverz jg dinama noendjoekkan, penghematan2 mana jg
“loeasnja. Didalam stelling ini ada per kan Pool maatschappij. Boleh djadi minta pindjaman itoe mesti adakan,
kataan jg amat penting jaitoe. Bahwa L.M. Boemipoetera soeka djoega men beberapa dari gadjihnja dapat diper— Pemerintah hendaknja memberi per djadi pooimaatschappij. Saja mengeta oentoekkan boeat mewbajar boenga
|. kenan soepaja Bank memindjamkan hoei dengan soenggoeh soenggoeh ke hoetangnja itoe dan harta bendanja
mana bisa didjadikan wang.
| wang seloeas loeasnja, Sebab
badan pentingan berhoeboengan dengan Boe
Boleblah diharapkan, bahwa oleh
| jg termaksoed memperbaiki keadaan mipoetera dan saja djoega memberi ban
— pergaoeian hidoep AVB “akan merasa tosan dalam hal ini ., , akan tetapi, karena bestuur tjb2 dan HB diberi
6 senang, djikalau AVB itoe boekan ba bila mana A.V.B. mempoenjai kebera kewadjiban jg loeas centoek tjampoer
(— 0... dan amal dan AVB tidak boleh dan tan terhadap Boemipoetera, keberatan tangan dalam hal ini, anggota2 sendi
“.. tidak bisa memindjamkan wang de keberatan mana saja pada waktoe ini ri tentoe akan berdaja oepaja agar soe
“ngan tidak mengharapkan kembalinja tidak dapat mengetahoei, maka pada paja hestuur bestuur itoe dipilih de
20.
atau Japan resico terlaloe besar.A fikiran saja perhoeboengan itoe tidak ngan teliti, dari orang jang betoel“NB itoe haroes memberi pertolongan oesah diadakan oleh karena kepenti betoel mendapat kepertjajaan mereka

inja atas dasar jg zakelijk

jg

sehat, ngan jg dibitjarakan ini lebih

sepenoehnja dan jang boleh dipertjaja
oleh mereka oentoek memperhatikan
dan mendjaga kepentingan2 dan oeroesan keoeangan mereka. Pertjampoe
san atau petjatan dari djabatannja de ran bestuur tjb. sebagaimana diterang
ngan sekonjong2 atau mendapat pen- kan dalam kalimat penghabisan dari
sioen sebeloem waktoenja #maka dalam stelling 9 tadi,diketjoealikan djikalau
besar

“pertama, pindjaman2 itoe baroes diba adanja.
jar kembali, kedoea pindjaman jg be
Tentang keroegian di kewatirkan
| sar besar (sebagaimana nanti kebanja djika si kerhoetang mendapat kelepakan

kali akan

dilakoekan) haroesada

“tanggoengannja jg dapat didjadikan
- ganti kalau pindjaman itoe sekonjong
'konjong tidak dibajar - (oempamanja
oleh karena jg memindjam
mening
gal doenia, dipetjat dari djabatannja,
“di wachtgeld atau dipensioen dengan
tiba2, disita oleh orang lain, djatoeh
— failit).
:
“Karena itoe AVB boeat tiap2 pin
djaman mengadakan 3 sjarat 1. ha
roes ada
'roes ada
orang) 2.
ri orang

tanggoengan barang atau ha
orang jg menanggosng |doea
haroes ada tanggoengan 'da
jg mengoeroes wang
gadji

“atau dari chef jg hendak memindjam
wang soepaja gadji si pemindjam di
potong dengan langsoeng oentoek mem

hal

itoe bolehlsh di djaga djaga de- seandainja

Voorzitter

dan

anggota-

pembajaran kepada AVB, saja akan
Stelling 10.
|. 83. haroes ada keterangan jg tjoe terangkan sebagai berikoet. Tersebab
a. Dari moela moela baiklah diada
- koep dari Afd. bestuur IPB. tentang oleh beberapa bal, maka penggadaian
kan
resicofonds jg modalnja
didapat
gadji
itoe
jg
paling
baik.
Pertama2
segala hal jg mengenai dirinjajg hen
dengan
dipoengoet
dari
pokok
oeang
boeat
AVB.
penggadaian
itoe
penting
dak memindjam wang dari AVB,
. Bila mana Pemerintah soenggoeh sekali, oleh karena AVB. dengan peng pindjaman oleh AVB. storan mana di
. hendak menolong korps ini dengan se gadaian itoe lebih berkoeasa dari toe masoekkan boekan atas nama jg bergenapnja, maka menoeroet perasaan kang toekang wang lainnja, Djoega hoetang.
saja Pemerintah haroes meberi bantoe boeat Pemerentah hal itoe penting,
b. menjetor sebagian jg diwadjibxan
cannja sebagaimana dikatakan dalam sebab kekoeatiran- mendapat roegi dan jg tentoe dari gaaji anggota djoe
oleh karena tanggoengannja itoe men
stelling 8.
pinga dari gadji anggota jg tidak
djadi ketjil.
djam oeang storan mana dimasoekkan
Baiknja penggadaiannja itoe jalah t.
boekoe sebagai taboengan masing ma
“Stelling8.
t, wang partikoelir akan lebih berati
sing anggota.
Hal jg sedemikian itoe bisa djadi ati djikalau hendak memindjamkan
hal mana dengan sendirinja
Cc, menjetor osang boeat taboengan
apabila sjarat2 dibawah ini dipenoehi, wang,
a. tanggoengan (garantie Pemerintah akan berpengaroeh baik atas perhoe- lain, lain dari aga jg tsb dalam b. a. Sampai djoemblah (procentage) jg boenhan antara pegawai politie dan tas kemaoean masing2 anggota sendiri.
. tentoe, b. kesempatan (perkenan) oen toekang wang itoe. Agaknja tidak ada
' toek menggadaikan gadji atau oen- lah satoe keberatan apa poen oentoek
Stelling
Il.
toek soeroeh potong gadji boeat mem memberi kesempatan boeat menggadai
Selekas moengkin
baiklah dengan
kan
gadji kepada
AVB. dalam kea
'bajar tjitjilan kepada A.V.B,

paling

PVPN
pagi

menolakkeras

padasalarisvoorstellen
dariCommissie-Spit.

Jaarverslag

dan

pilihan

ltr

Pembantoe M, mencelis:
Sesoedahnja malam Minggoe

penting jalah, apa jg daan

sebari

hari

terboekti,

bahwa

memperhatikan

art. 50—51

dari

wot

N

Tvap Borroeng

bestuur.

Dari van VOLLENHOVEN

meng

adakan receptie jg mendapat perkoen
djoengan besar, maka pada hari ming
goe pagi vakcentrale ,,Persatoean vak
bonden
Pegawai /Negeri“
mengada

djadi 86 pO. sadja.

bertempat

maka dalam industrie dan handel ada

moelaan tahoen

1937

2, Keadaan

economie

kan besloten pleno-vergadering, djoega

sone“,

di dischouwburg

Selainnja

,Sonobhar

dagelijksbestuur

sedikit baik,

ma

roepiah

ka ada 12
vakbonden jg, mengirim
kan wakilnja boeat
berhadir
dalam

Vergadering itoe, jaitoe Perhimpoenan
Goeroe Indonesia, Perhimpoenan. Pe
gawai Spoor dan Tram, Perhimpoenan
Pegawai Pegadaian Boemipoetra, Ver,
van Indonesische Personeel van Irri-

gatie, Landelijke Inkomsten Belasting

Middelbaar personeel Post, KadasterBond,
Perh.
Pegawai Boemipoetera
Mijawezen,
Perh, Kaoem
Sekerdja
Boschwezen, Perh. Kacem Verplegers

(ster) Indonesia dan
Bond.
Djam 9 pagi verg,

Opium

sa, laloe mempersilahkan
E Djojodihardjo

Regie

diboeka oleh t.

R PSoeroso sebagai voorz
sebagai

seperti

bia

kepada t. R
secr. penn.

boeat membatja jaarversiag dan kas
veratwoording. Dari adanja jaarverslag
itoe hanja kita ambil jaug pokok de
ngan pendek sadja seperti berikoet:
1, Keadaannja economie doenia, pa
da permoelaan tahoen 1937 ternjata
ada

baik,

makin

lama

makin

pengharapan akan

stoffen pada waktoe ini (achirnja "37)
moendoer, tetapi ternjata masih lebih
baik dari tahoen doeloe, koopkracht
djoega lebih baik. Dari
pelajaran
dan transport

toeroennja

harga

September

1936,

itoe
ada

E. Djojodihardjo di Modjokerto (secremadjoe. Djatoehnja goud-bloc jang di taris penningmeester).
Di Djakarta, Bandoeng dan Soera
kewatirkan, dalam boelan September

baja telah didirikan tjabang vakcentrale sebagi locale PVPN.
Sekianlah verslag tahoenan itoe kita
ambil dengan sangat pendek. Vergade

1936 tidak bisa dihindarkan, karena
devaluatie di Frankrijk dan depresiafie di Zwitserland dan
di Nederland,

Wereld-productie tahoen 1937 lebih
banjak

dari tahoen

ring terima baik jaarverslag

1929 (sebeloemnja

crisis), tetapi harganja masih dibawah

hal perloe atau tidak PVPN jitoe ma
soek dalam commissie v, georganiseerd
overleg jang diadakan oleh Pemeren

terpaksa tidak bisa didjalankan, karena

mengirimkan wakilnja,
dibeberapa negeri sama mendjalankan tah dengan
Hal ini sesoedahnja dibitjarakan pan
politiek autarkie,
Djoemblah kaoem penganggoeran di djang lebar, maka vergadering me
seloeroeh- doenia mendjadi koerang, ngambil poetoesan, jang vakcentrale
karena sedikit baiknja
industrie dan ini masoek dalam G.O. itoe, karena
perniagaan, Kalau dalam tahoen 1935 telah ada circulair dari Pemerentah ka
kita ambil
100 pCt. maka pada per lau vakbond jang tidak toeroet dalam
G.O. itoo tidak akan diperkenankan
berhoeboengan dengan badan wakilnja
Pemerentah. Adapoen jg ditoendjoek
mendjadi wakiloja vakcentrale dalam
Stelling 1.
G.O.itoe jalah toean R, P. Soeroso dan
Baik oeroesan resicofonds maoepoen sebagi plaatsvervanger jalah toean R.

pimpinan

NVIPB, itoe dilakoekan boe

Atik Soeardi vesrzitter PGI di Betawi.

Laloe vergadering moelai membitja
rakan soeal jg penting dan actuseljba

gi penggawai negeri,jalah voorstelnja
salaris commissie tentang peroebahan

peratoeran gadji jang akan berlakoe
moelai 1 Januari 1938 dimoeka ini.
Hal ini lebih doeloe diterangkan oleh
toean voorzitter sebagi inleider dengan

pandjang

dan

lebar,

laloe mendjadi

pja resico itoe diambil over dalam tem
po jg boleh dikatakan pendek, djika

pembitjara'an jang sangat rame dan
sampai mengambil waktoe jang sangat
lame. Achirnja vergadering mengam
bil poetoesan jang dioedjoedkan satoe
motie jang dibikin
dalam bahasa
Belanda, dan disini kita salin sekedar

lau sokongan sokongan
boeat resico
diberikan menoeroet jg dioeraikan da
jam stelling 10 sub a sampai c.

an

Soedaih seharcesnja, orang orang
diberi pertolongan

oleh AVB

dengan

setahden, itoe memang banjak, akan
tetapi banja sekikit sekali djika diban
dingkan dengan renten jg dipoengoet
oleh toekang2
wang jg - setahoennja
Hkali

boenga

9 pCt

Vergadering vakcentrale “Persatoe
Vakbonden Penggawai negri“ ber

tempat di Schouwburg Sonoharsono
jg di Solo pada hari Minggoe pagi tang

mengambil over hoetang hoetangnja
itoe memberi soxongan boenga 9pCt

4 atau

nja seperti dibawah ini :

itoe, dan

kadang kadang lebih berlipat ganda
lagi.
Tiap tiap orang jg beroetang
sete

gal 26 December 1937 ,
Telah mengetahoei adanja

BBL 1938,
Berpendapatan,
gadji

baroe

dasar pada

bahwa

rentjana

peratoeran

itoe' sesoenggoehnja

ber

perbeda'an-bangsa (rassri

terium), jalah pekerdjaan

bagi bangsa

Indonesia jang meminta peladjaran
jng sama atau lebih tinggi ia men

dapat harga'an jang rendah:
Bahwa peratoeran gadji
regionaal
lah mendapat pertolongan dengan se bagi bebrapa pekerdja'an jang rendah
ketika mendapat perbaikan besar da masih akan tetap diadakan, jang ini
lam Foeroesan ke oeangan. Boenga berlawanan dengan kemaoeannja vak
boenga dan penjitjilan penjitjilan jg centrale PVPN.

haroes

dibajar olehnja mendjadi sepa

toetnja sedang oentoek keperloean sen
diri dan keperloean anak
bininja ia
menerima sisa gadjinja jg lebih besar

“pertolo

Bahwa mengadakan lagi pekerdja'an
regionaal pada peilcja HBBL itoe poen
djoega tidak memoegaskan, kerena HB

BL
itoe doeloe diadakannja dengan
berdasar peilnja crisis:
Begitoe djoega mengetahosi, bahwa

meskipoen

ada pekerdja'an dihapoes“

Cc

ini, begi

toe djoega adanja kasyerantwoording.
Vergadering
laloe membitjarakan

nja tahoen
1929 itoe (46 pCt.). Vrijhandel
jang doeloenja ada harapan
akan
lebih madjoe perdagangannja,

penggadaian
pensioen tidak menda boek v. koopbandel didirikan satoe
terseboet di letter a itoe.
N.V, Pol. Bank jg aandeel aandeelnja
tangkan
apapoen
djoea,
an
Sebab tanggoengan itoe amat perloe sangat bila mana keadaan jg djeDjikalau penggadaian gadji itoe terbagi atas bagian ketjil ketjil dan jg dari ' sebeloomnja mendapat
tidak dspat dilakoekan 'lantaran ba diberikan kepada jg menjirpan wang ngan,
lek itoe hendak diperbaiki,
njak
keberatan, maka bolehlah diada dalam resico fonds menoercet banjak
Seoepam 'nja tanggoengan itoe djoem
asas
DP) aman
nja taboengan masing masing.
kan
potongan
gadji dengan mesti.
blahuja 25pCt, dari semoeanja voor
&

werk-

loosheidsverzekering.
4, Dalam tahoen 1937 lidnja Vakcentrsle ada 13 vakbonden, djoemblah
lid-lidnja 22.386 orang. Bestuur terdiri
3 orang, jalah R. P, Soeroso di Modjokerto | voorzitter), R. Abdoel Azis
di Soerabaja (vice-voorzitter) dan R,

kemadjoeannja, Meskipoen harga grond

ra'jat
maka

26

men

“di Indonesia,

perloe sekali difikirkan adanja

tambah

baik, hingga pada penghabisan tahosn

ini menimboelkan

karena

pada

ini tinggal

hingga
bisa menambahi
banjaknja
productie jang didjoeal keloear Indonesia dan membesarkan productie bagi
industrie dan sebagainja, permintaan
dari loear negeri tentang hasil boemi
dari Indonesia lebih besar,
Sebaliknja dari itoe, harga barang
keboetoehan sehari hari mendjadi naik
jang ini menjedihkan bagi kaoem boe
roeh,
karena
oepah bekerdja (loon)
tidak naik jang sepadan dengan naik
nja harga barang keboetoehannja, te
roetama
bagi
kaoem
boeroeh jang
bagian rendah. Oepahnja koeli tetap
15 cent satoe hari. Sajang sekali Pemerintah
tidak menetapkan atoeran
minimum-loon.
3, Djoemblahnja kacem penganggoe
ran di Indonesia masih ada koerang
lebih 30.000 orang, jang ditjatet da
lam arbeidsbeurs.
Djadi kalau jang
tidak tertjatet
itoe toeroet dihitoeng,
tentoe lebih banjak lagi. Dari itoe

minta at sementara waktoe oleh AVB,
ngan djalan meminta keterangan le- anggota bestuur itoe sendiri
Resicofonds itoe 2 toedjoeannja.
bih dahoeloe kepada madjikan orang diberi pindjaman, Barangkali ada hal
1. oentoekmen getjilban resico Peme
jg minta diberi pindjaman itoe, de- bal jang lain jang membenarkan per
rentah dengan pelahan2 dengan djai
agan
moefacaatnja jg terseboet dibe ketjoealian itoe haroes diadakan.
Didalam keterangau tentang stelling lan tiap tiap th. mengambil over tang
lakangan ini,
8 saja oe!japkan sepatah perkataan pe goengan itoe menoeroet bertambahnja
Pendjagaan jg lain, soepaja Peme- ribal ricico fonds,
modal fonds itoe.
rentah tidak dapat roegi banjak banjak
Perihal ini dioeraikan dalam stel2. sebagai persediaan boeat pendiri
jalah, pendirian resicofonds, sebagai ling 10 sampai 12 jg berhoeboengan
mana
saja akan
terangkan
dalam dan jg keterangannja djoega saja hoe an Bank jg kelak mangambil over pe
kerdjaan AVB
stelling 10.—
bvengkan,
Tentang toedjoean kedoea2nja itoe
Penggadaian gadji atau potongan
Stelling stelling itoe berboenji begi
saja beri keterangan sedikit, orang ti
atas gadji jg diseboet dibawah letter ni:
dak oesah beragoe ragoe tentang bisa
d. tadi dan jg diperoentoekkan boeat

“bajar tjifjilan kepada AVB.

- Jang

Motiejg.

poto

ringan. Saja sekarang akan menerang
Tjokroseedarmo

beberapa pendirian Levensverz. ruaka
pembajaran premie itoe lebih moerah
'hanja oeroesan Pemerentah
sadja, dari biasa. Perdjandjian tsb. berarti,
“akan: tetapi karoeslah djoega dilakoe bahwa djikalau s1 berhoetang itoe me
“ken dengan perasaan persatoean jg ninggal doenia, sebeloem hoetangnja
ekezdiaan

oeroesan

gadji itoe dilakoekan oleh

Negeri tidak
agaknja itoe,

| tehot

lebar. Keterangannja

termaktoeb

segala

sendiri, sehingga pekerdjaan keoeangan

1

ini djoega tidak oesah diterangkan de

oentoek me

gadji oleh jg berhak memotongnja
oleh madjikan oentoek penjitjilan ke
pada AVB.
Tjara jg pertama baiknja jalah, oleh

Ketiga

Oleh

. Segenap korps politie Boemipoetra
teroetama IPB harces memberi ban“toecannja sedapat moengkin dalam hal
memberantas kebceroekan ini, Stelling

AVB.

nerima gadji jg berhoetang itoe selama
oetanguja
beloem foenas dengan me

ngembalikan sisa gadji itoe sesoedah
dipotong oentoek penjitjilah setiap

' Soerabaja pada tanggal 18/19—12—'37,

6,

waktoe, djikalau

itoe dilakoekan dengan 2 tjara.
I. dengan atoeran wet jg memberi

Pidato t. Mr.C, C. « Helsdingen dalam Congres LP.B. di

Stellingke

djoega boleh didjalan

sementara

seandainja
penggadaian gadji itoe
temponja agak lama bila hendak di
selesaikan, Potongan gadji jg. mesti

Naa

Bank

ini

kan boeat

TP

Congres
di Solo
H

Gambar

BBL '38

P. V. P.N.

poela

dari hadlirin
indra

beberapa

tentang

terhadap

.
00006000
LILL LL LL

pertanjaan

sikapvja

Par

petitie voorstelnja

S.T.

t.

Soetardjo di Volksraad, sikap Parindra
terhadap
pergoeroean2
kebangsaan,
so'al bank desa dengan loemboenguja,

(Penoetoep)

s0'al partai-discipline jg berhoeboengan
dengan

memperlihatkan sekolah?

vakvereenigingen

dibentang

ghingga. perloe

:

"

"sekarang ditjotjok

kan dengan masjarakatnja, adalahamat
menjedihkan.
Pertama tidak benar:
kalau ada pegawai rendahan bisa mem
boeang wang oempama oentoek djoe
di, pelesir jg melebihi batas atau oen
toek membelikan konde dan gelang
emas jg tidak perloe boeat isterinja,
itoe semoea disebabkan dari kebodohan

meroesak bagian perekonomian masja
rakat jg amat penting, sehingga bisa
membahajakan
keadaan pendoedoek
seoemoemnja. Maka tjoema pemogokan pemogokan ini jg haroes dilarang
atau disempitkan.

Di Negeri Belanda cempamanja ter
laraag hanja doea tiga, antara lain:
Pemogokan

diperoesahaan

spoor. Pe

|

Pertandingan bola jang akan datang
soeatoe

bagian dari Oranje-

feester comite besok di kota Poerwokerto ialah adanja voetbal-wedstrijden
goena mereboet 11 draagmedailles da

Kain

beberapa

kaperloean

berhoeboeng

dengan

moelai

harga

f15— sampai f50.—perkodi.
Kain pandjang ,haloesan moelai

pandjang

Saroeng

harga

f 3. —sampai harga f 10,—perlembar: Atoer
lah pefijobaan

pada

adres

kita ini, pesan-

lah banjak, seditit diperkenankan,

Kiriman.

selamanja diaftoer dengan rembours alau
oeang toean kirim lebih doeloe.
:
Barang-barang jang tak di setoedjoei bo
leh di toekar atau oeang togan di kirim kem-

ri perak, Kini sub comite pertandi
ngan soeduh hiboek bekerdja, dan mem
persiapkan

LLLLIA

Ki ta harap perhoeboengan diseloeroeh
INDONESIA
dengan saudagar-saudagar
batik atau Toko-toko batik atau boeat Toean
foean kaperloean sendiri.
$

11 malam
pertemoean jang bersema
ngat ini ditoetoep dengan selamat.

Salah

LLL ALL

LL

Djokjakarta

Teroetama keloearan DJOKJA & SOLO.

Tatanan
akn

sedikit dikitnja dikoerangi sampai 25 ngakoei bahwa artikel 161 bis SWB
pCt. Kelau procentage itoe sama, adalah soeatoe alat, jg menghilangkan
artinja pegawai rendaban soedah memi kekoeatan siboeroeh dipraktyk adalah
oentoek
koel beban lebih berat. Apalagi kalau soeatoe alat bagi simadjikan
memboeta
toeli
terhadap
kebenaran
djoemlah procentage lebib besar| Keterangan (dari Commissie? Lihat Bat dan keadilan. Kita dari PPST menga
Nieuwsblad tgl 13 Dec. 1937) bahwa koei bahwa ada kalanja pemogokan

000000

Boeat

ena kadal
Pale

melihat pemogokan oentoek me

—

kain-kain batik. Disediakan kain-batik moe
lai dari harga moerah sedang sampai ke-.
pada harga jang haloes.

AAA 1Honnp LA

gemar

Batik-handel

SATOE ADKES JANG TERKENAL LAMA

Padahal kalau ada anak jg kan dengan pandjang lebar, Kemoe
dengan terang, bagaimana perhatian baroes diberi pengadjaran lebih dari dian sebagai penoetoep diseroekan oleh
jang, menjedihkan
atas Pegawai sang bapak, jalah anaknja Pegawai ketoea rapat moedah-moepahan dengan
lekas Parindra dapat berdiri di Poer
endahan.
Rendahaa!
Barisan PVPN haraplah mengoesa
3. Atoeran pensioen dengan lekas di Wokerto, agar dapat memberi penera
— hakan, soepaja :
robah berhoeboeng dengan merosotnja ngan dan menimbang rakjat kita ke
I. Toeroennja
gadji pegawai gadji,
djoeroesan kemoernian. Pada itoe ma
rendahan jg rata rata 35 pCt Idjika
lam djoega diberi kesempatan oentoek
II, Orang tidak oesah senang atau mendjadi anggota Parindra. Poekoel
dibandingkan dengan BBL '25), se iang
dari pegawai atasannja tjoema 25 pCt

Sjamsoeddin

3

e Mendjelang

Begitoe

bali.

pekerdjaan.

— MINTALAH

Dalam perlombaan voetbal itoe jg
akan toeroet :ialah perk.2 bola Sri—

PRIJSCOURANT

PERTJOEMA.

Menoenggoe

Koentjoro, HOTNH, MARS, Zwaluwen
dan PPTS. Semoeanja ini dari Poer-

DI KIRIM

pesanan dengan

-

hormat

wokerto, Dikabarkan poela bahwa pk

merintah sendiri tidak memoengkiri,
bahwa
adakalanja kegentingan tim
boel antara Madjikan dan Boeroeh,

HW atau MORS dari Tjilatjap akan
diadjak toeroet main dalam
itoe per
tandingan.

akan

Widjaja Regt-Opzichter
Pekalongan,
baroe2 ini telah mengadakan
pertemoean antara Pengoeroes dan
Penjo
kong2nja. jang dihadliri djoega
oleh

nja. Dan tidak semoea pegawai renda ada permintaar2 siboeroeh jg haroes . Jg boleh djadi mendapat medailles
han ada begitoe! Kedoea: apakah ga didengarkan. Ini terboekti dengan itoe ialah salah satoe dari tiga perk.
dji pegawai-pegawai middelbaar jg ting adanja
instituut , Verzoeningsraad SK. HCTNH atau PPTS, sebab tiga
gi, apalagi dari pegawai atasannja se boeat Spoor dan Tramwegen, terdiri perk ini jg boleh dibanggakan tentang
soeai dengan kekoeatan rakjat Indone atas wakil2 Pemerintah, Dienst dan kekoeatannja. Boeat para penggemar
sia? Rata-rata toeroen 35 pCt. djadi Pegawai. Beberapa boelan jang laloe Bra soeatoe kedjadian jg menggembi
ada golongan jg merasakan toeroen, perkoempoelan
Djoeroemoedi kapal rakan.
ag
3
40, 50 pCt !
bangsa Belanda |Vereeniging van Ge
PEKALONGAN.
2. Djoemlah
procentage
sebagai zagvoerders dan Stuurlieden) karena
kindertoelage boeat pegawairen pertikaian dengan madjikanrja terpak
Kepandoean
Patria".
dahan dilebikkan feedikit-dikitnja 2 ka sa memperbintjangkan kemoengkinan
oentoek
mengorganiseer
permintaan
li procentage boeat pegawai atasannja)
Pembantoe menoelis:
Kita tak oesah mengambil gadji jang ontslag bersama-sama. Pemerin
»Patria“ singkatan dari , Padvinder
400 keatas, gadji 250—306 soedah tjoe tah tidak menjetoedjoei maksoed ter Trom Indonesia“ jang didirikan sedjak
koep memperlihatkan bahwa golongan seboet. Malah menoereest soeara soeara 3 boelan jl. atas initiatiefnja t KS

ini bisa oentoeng kalau menjekolah
kan anaknja. Kesenangan spalagi jg
diharap dari anaknja? Tetapi berapa
kah artinja kindertoelage pegawai-ren

dahan boeat keperloean sianak jg ber

diadjoekan

voorstel oentoek

me

aambah atoeran artikel 161 bis SWB.
jg akan melarang pengandjoeran boeat
minta

mana

ontslag

,,bersama-sama

(dari

voorstel itoe).

3

LUAR

:

—

)

Pandoe2nja.

Pertemoean

diadakan

digedong

VE

TO instituut, dimana ada hadlir djoe

kan dari peratoeran gadji regional,
tetapi ia digadji dengan peil jang di
bawahnja peil dari perateeran gadji

regionaal, seperti keada'an2nja peker
Gja'an onder-bebeerder dari roemah
pegadean gouvernement.

Mengambil poetoesan boeat meno
lak adanja BBL 1938 itoe, dan me
ngatoerkan

motie ini kepada

t. besar

Koendjoengan dari
para tetamoe
memoeaskan,
jg masing2 memperloe
kan mengoendjoengi, tidak sahadja
dari bangsa kita tetapi
djoega
dari
fihak Tionghoa.
5

Poekoel 8 malam pertemoean diboe
ka oleh ketoea, dan t, Soekardjo Wir
jopranoto memoelai pidatonja, Dengan
terang dan djelas oleh beliau dioerai
kan so'al pendidikan dengan sifat2aja
begitoe poela adanja beberapa aliran

ga kaoem

poetri.

Kepentingan

perte-

moean Itoe hanja oentoek halal-biha
lal dan sedikit diriwajatkan oleh t.
KS Widjaja tentang adanja Patria ini.
Diwaktoe

berdiri Patria

hanja

ber

anggauta 8 anak, tetapi setelah 2 bl.
bingga kini, anggautanja soedah 40
anak, kentara actief

dalam

il memberi

dengan

en nan

kerana amteman,

kepandoe

annja. Sesoedah itoe t A Gatfar Isma
nasehat

Simaa.oer

singkat

leden dari
gouvernement-generaal,
tetapi djitoe, apa kepentingannja ada
raad pemVolks
Indie,
Ned.
raad van
gerakan
kepandoean. Djoega rahasia
dalam
masjarakat
kita
sebangsa.
Djoe
s
besar dari semoea departement salari
jang
terkandoeng
dalam halal-bihalal,
ga wisseiwerking antaranja pendidikan
commissie dan kepada pers boeat di dan
ma'af-mema'afkan,
diterangkan oleh
masjarakat diterangkan
dengan
2
cemoemkan
beliau
hingga
memoeaskan.
djelas2.
Vakstudie
dan
kemadjoean
Bekianlah salinan dari motie itoe.
Pertemoean ditoetoep djam
10.15
Lain dari itoe, verg. djoega telah me techniek dari oesaha bangsa kita dite malam dengan ,,Patria marsch“ oleh
satoe motie lagi tentang rangkan dan diandjoerkan kepada pa sekalian pandoenja.
ngambil
ng. Tetapi redactienja ra hadirin, Mirderwaardigbeidscomegeli
loonr
maapd
beloem selesai, djadi beloem dipoetoes plex dari pemoeda kita karena salah
Perajaan , Taman-Siswa",
aja pendidikan oleh beliau diterang
pada verg. pagi ini, ditoenda nanti

kan dengan beberapa tjonto2 jg sangat
Dengan mendapat perhatian penoeh
menarik hati. Poeu djoega tjinta ke
Taman Siswa Pekalongan
telah medalam aliran
pendidikan
soedah waktoenja berhenti, laloe diada bangsaan
ngadakan perajaan sebagai biasa jg ini
kan pilihan bestuur baroe, Tetapi atas mendapat penerangan tjoekoep,
kali didjatoehkan
bersamaan waktoe
Pertanjaan2 dari para tetamoe ten
n oemoem, maka bestuur jg
dengan halal-bihalsl.
Itang
associatie keadaban Barat dan
3
Toean Soerjadi atas nama Madjelis
.|Timoer, tentang exessen dalam masja
Goeroe dan t Bahaoeddin sebagai ke
.Irakat mendapat djawaban dengan me
toea Madjelis tjabang telah angkat bi
moeaskan.
meester.
Djojodihardjo sec. pe
tjara menerangkan kepentingannja pe
Perloe diwartakan bahwa pada itoe
Djam doea siang vergadering ini di
rajaan ini dan sesoedah itoe dimoelai
toetoep, dan oleh karena masih banjak malam pidatonja t, Soekardjo Wirjo- beberapa pertoendjoekan
dari anak2
hal jg perloe dibitjarakan, diantarapja pranoto bersifat wetenschappelijk-po moerid jang dapat menggembirakan
ada beberapa voorstel dari vakbonden pulair sehingga memoeaskan kepada hadlirin,

2

lidoja

para hadlirin,

26/27 Dec. diadakan vergadering, lagi

kedoea
tg'
Malam
jang
dan bertempat diroemabnja R.Ng. Sas 22/23 Dec. '37.
tronarjatmo di Timoeran Solo, moelai
Pidato dari t. Soekardjo Wirjopra
djam 8 sore,
:
noto pada malam jang kedoea ini ber
sifat

—G

BERITA

aa

Pembantoe

Pada

kardjo

mengabarkan:

Dee?37

jl, tosan 'Soe-

Wirjopranoto,

anggota

Volks

propagandist pertai Parindra

daerah Djawa Tengah, telah datang
di Poerwokerto goer4
memberi pene
rangan
rakjat.

tentang

dan

dilangsoengkan

dari

beberapa

so'al kepada

rang dari pada malam

jg pertama, di

sebabkan toeroennja hoedjan pada itoe
malam sangat derasnja, sehingga per

temoean jg moestinja poekoel 8 di
moelai, baroe poekoel9 malam dapat

Ternjata bahwa t. Soekardjo Wirjo
pranoto telah membikin chotbah doea

diboeka.
Pertemoean
dikoendjoengi
oleh seorang As.-Wedana dan

malam bertoeroet2, dimana pada
ma
lam jg pertama pidatonja dilangsoeng
kan digedong TS. atas oesahanja Ba
dan Pendidikan Osmoem TS, Poerwo-

dari ketoea pertemoean jg bersemangat,
maka
toaen
Soekardjo
laloe
me
moelai
menerangkan
pidatonja ten

7

kerto, sedangkan

pidato pada

malam

jg kedoea
dilangsoengkan
disociteit
“Panti Soemitro“ atas oesahanja comi

te van ontvangst jg speciaal diadakan
goena

beperloean

Dee,

'37.

keliroe, ada mengandoeng

dige sangat bergarga.

oleh t. Adhisoekmo.
Perhatian pada itoe malam ada koe

itoe.

Malampertama

tgl,
s3

21/22

djoega
Mantri

politie PID. Dengan pemboekaan kata

tang:
,Azas dan
nja Parindras.

Djam

nasehat

jg

12 malam

ba

4 boto

rakjatan, arti politiek, arti kebangsaan.
Djoega

program dari Parindra tentang

ang ak

Y 3. Ip botol FT. 5 “
,

-

Orang lelaki njang sering sakit pinggang, kaki tangan me
loewang, kepala sering sakit, koerang enak makan, koerang enak
tidoer, badan lesoe, ternjata dara djalan koerang betoel, dan djadi lema, lamsin (zwak| lekas minoem

Anggoer

Whie

Firma

Seng

Tjap

MOLENVLIET

OOST

gadji baroe. Djoega kaoem 'Moeslimin
boetoeh djoega
membatja Pemandangan dalam hal Soemandari Soeroto,

dimana t. Soerotodahoeloenja
di Pekalongan, jang sedjak

berada

itoe wak-

Oranjefeest

Persediaan oentoek merajakan akan

73

:,Tjap DEWA"

DEWA
BATAVIA-CENTRUM

Oleh karena pertolongan dari kas
desa boleh dikata djaoeh dari pada
tjoekoep, maka pertemoean laloe mem
bentoek soeatoe badan Comite, berna
ma ,Hoedjan Angin.
. Soesoenan
bestuurnja seperti beri
oet :
1. R. Ng. Mangoensoeparno, Wedono
district di Kartasoera, Ketoea.
2. R. Siswosoebroto Ketoea moeda,

3. R. Mangoensoejoto
Secretaris I.
4, R. Wignjosoedjarwo
s
Il.
dakan didalam kota dan masing2 dis 5. R. Ng. Wirohartono Penningm.
LI. B.
Re |trict dan onderdistrict. Goeroe2 seko
Minggoe jl. JIB tjb Pekalongan me lah-sebagai biasa ambil "bagian ten- Commissarissen t.t.: R. M. Ng Harto
ngadskan ledenvergadering, bertempat tang pergrakan moerid2. Konon dalam wilojo, R. Ng. Tirtosoengkono, R. Ng.
Pekalo- Parwotosastro, R. Ng Mangoensoewig
di VETO instituut. Dalam mana ke keramaian iri, Ba
tjoeali oentoek kepentingan halal-bi ngan mendapat soembangati-.3.— da njo, R Soemarsono, R Sastrospeparto,
R. Atmokretarto, R Soeromartono, R,
—
halal djoega meremboeg beberapa voor ri tiap tiap desa.—
ja -Ujitrosoediro, Dm. Projosoegito, R Ng
stellen oentoek Congres jad. di Mata
Pancojosastro, R Resowiredjo, Toean
ram, Dari tjb itoe mengirim 2 orang
3,
Nan
Goei Ik Biauw.
oetoesan jalah t Martono dan Soekmadi.
Comite ,Hoedjan Angin”
bersalinnja

Diantara

beberapa

pembitjaraan

waktoe,

adalah

tentang

pemilihan

Hoofdbestuur baroe,
Pendoedoek (Pekalongan

dengan

“Pemandangan”

Sebagai perhatian pendoedoek

Ta-

Prinses Juliana

telah dia-

Kartasoera

da

lam rapat itoe jang sangat memakan

toedjoean

Dengan perkataan2 jg tenang dan
sikap jg kalm beliau menerangkan
dengan djelas-djelas tentang arti ke

Koclili

toe poen telah kentara bahwa toean
terseboet djaoeh sekali kepertjajaannja
verharoe, Djoega toneel Tjinta iboe jg kepada Islam,

Mana

“Radius“

tgl, 21

dan

Parindra,

vergadering

MeAn

gaga

standen dari anak2 dan tableau,tanah
airkoe“ jg meroepakan perasaan amat

doeng societeit , Panti Soemitro",
se (Foo pertgundjogkan dihabisi.
Wirjopranoto
dangkan rapat tertoetoep ini dipimpin

Soekardjo

Toegan

raad

POERWOKERTO

propaganda

Diantara beberapa pertoendjoekan
itoe jang sangat memoeaskan jalab

la

al

Oleh karena bestuur jg sekarang ini

vakcentrale, maka malam-8enen

kari MAMA

Wi

"saia

E

:

malam.

» ——nana

Pada hari Djoem'at tgl 17 December
1937 jl. diroemah pendopo Kawedanan
District Kartasoera, moelai djam 1 siang

diadakan

pertemoean

oentoek

Dimohon—sehagai Beschermheernja
itoe Comite, Padossa Kangdjeng R.T.

Kartonagoro

Regent kota Soerakarta.

Akan menjampaikan maksoed Comite itoe, ialah dengan djalan”
I. mentjari derma dengan menga

membitjarakan orang2 jg mendapat
ketjelakaan, karena mendjadi korban
2, mengadakan bermatjam matjam
tertimpa hoedjan lebat pada tgi 21 loterij.
November 19537.
3. mengadakan pertoendjoekan dil.
Adanja kesengsaraan dan keroesakan
Sekarang jg moelai dikerdjakan ja-

sikmalaja terhadap “Pemandangan”
jg
pernah dioeraikan dalam harian
ini dalam District Kartasoera nengan Ond
pe babi 5 “3 lain bari ak“an
djoega, poen boeat di Pekalongan tidiada
Grogol, Baki dan Gatak, adalah :
bab
| an sub—
: dan subn
2 ja oentoek me menoehi i
ada bedanja. Beberapa ambtenaren ber
kali kali mentjari pindjam “Pemanda
5 orang jg mati, 51 orang jg loeka
cedah moedahan berhasillah
ngan“ oeitoek
mengetaaoci
tentang dan sakit, 489 roemah jg rebah dan

Pada ini malam t, Soekardjo Wir- economie dengan sociaalnja tidak ke
jopranoro berpidato tentang: So'al lsepaan. Roekoen Tani, keadaan di
Pendidikan dan Masjarakat" Volksraad, rintangan2 dari Parindra,
dimana pertemsean pada itoe malam kemadjoeannja Parindra pada achir2
bersifat tertoetnep dan dipimpin oleh ini mendapat keterangan jg seijelas- apa jang dikehendaki oleh “Pemanda
djelasnja sehingga sangat memoeaskan. ngan“ berhoeboeng akan moentjoelnja
tt Achmad Soemadi.

mendapat keroesakar. besar, ditaksir soed Comite terseboet,
menga
AD na
keroegiannja semoea ada f 4.671.10.
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