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Setelah oedara

mendjelaskan

di Eropah

Herman

dingin

Administratie.

TABRANI

Jang sebsik-baikuja bagi mata

Goering akan

menemoei

Negeri-negeri Oetara serempak menolak
oesoel

dari

organisasi

Goering
Berlin,

bertemoe
Dan

IE.V.

itoe, kita tidak

oentoek

heran,

akan

9 Mei

dengan

bertemoe

(Reuter):

dengan

Stockholm, 9 Mei jUnited Pressj. Konperensi menteri-menteri loear negeri-negeri
Oetara
telah
memoetoeskan
oentoek melemparkan oesoel

. Djerman jang mengenai garantie d.LI.

Moengkin

Goering:

Prins Paul Joego

Oesoel2 Roeslan berhoeboeng
dengan rentjana Inggeris.

Franco

djadi nanti

Franco, diktator Spanjol kiri dalam

ini bisa djadi djenderal

menjamboet

Menilik sikap pemerentah terhadap

Goering

Franco akan ke Valencia

Slavia akan

akan

Londen, 9 (Havas). Kalangan2 Sovjet memberi tahoekan tentang sjarat-sjarat Sovjet jang paling sedikit goena
ikoetnja dalam rentjana Inggeris, jang
moengkin
djadi
demikian:
a. kewadjiban2 Sovjet akan

negeri fascis.
goena

ke Berlin

Menoeroet faham mereka V.C. ber
Berlin, 9 Mei (Reuter). Sepandjang berita dari fihak Djerman
hak mendapat 1 korsi dengan dja- dari Belgrado, Prins Paul dari Joego Slavia akan ke Djerman dalam
lan angkatan, persis seperti LE.V. permoelaan Juni.
Dalam volksraad baroe V.C. mempoenjai 4 korsi, semoea dengan
pilihan.
I.K.P.
dalam voiksraad
lama
mempoenjai 2 korsi, 1 dengan piliIa
han dan 1 dengan angkatan. Sekarang partai Katholiek itoe memmenghendaki kom- Paus itoe akan dipertimbangkan de
poenjai 3 korsi, 2 dengan
pilihan Paus
ngan tjara jang sympathik, oleh
dan 1 dengan angkatan. Djoega ini
perensi negeri-negeri
sebab dengan ini, maka
nampak
tidak adil. Danialebih
tidak adil,
Eropah
harga
moreel
jang
tinggi".
:
disebabkan dari pihak Indonesia
Perhoeboengan Roeslan dengan
&.
diangkat seorang Katholiek djoega Negeri oetara akan netral daiam
tetangganja.
5
jaitoe t. Kasimo. Dengan demikian,
damai dan perang
Warscehau,
9 Mei. Menoe2
maka I.K.P. mempoenjai boekan
Stockholm,
fiboe
kota
roet berita dari sana ada dide|
3 akantetapi 4 korsi, 2 dengan pi'Zweden)j
9 Mei (Reuterj. Men
ngar, bahwa tidak lama lagi akan
lihan dan 2 dengan angkatan.
teri2
oeroesan loear negeri
ditempatkan
ambassadeur RoesSetali tiga oeang dengan C.S.P.
Zweden,
Noorwegen,
Finland
lan di Warschau. Dalam pada
Sikap pemerentah soenggoeh manis
dan Denemarken telah mengaitoe poen di Boekarest
akan di
sekali. C.S P. menghadapi kesoedakan
pertemoean. Perloenja
angkat
djoega
seorang
gezant,
karan berhoeboeng dengan soal t.
oentoek membitjarakan oesoelsebab djabatan? ini dalam wakG. de Raad jang oleh C. S.P. tidak
oesoel Djerman jang ,,saling titoe jang lama telah kosong.
diakoei selakoe wakilnja. Djadi...
dak
menjerang
itoe“, (nonPresident
Polen mendapat kekoeasoepaja C.S. P. tetap mempoenjai
agressie). Maksoed
mentrie2
E
wakil
maka
diangkatnja
t,
mr.
C.
saan loeas
itoe ialah membikin satoe for»
C, van
Helsdingen
jang
moela
.Warschau,
9 Mei
fHavas).
.mule oentoek mendjelaskan de
moela tidak menjediakan diri oenSejm
parlement Polsn menjetoengan
terang, bahwa negeri2
$
. toek dikandidaatkan oleh C.S.P,
djoei dengan boelat rentjana hoeOetara telah memoetoeskan de
5
Dan disamping
itoe diangkatnja
koem jang menentoekan, bahwa
ngan pasti oentoek tetap neseorang Indonesia Protestan jaitoe
president
Polen mendapat kekoea
tral, baik dalam damai, maoet. dr. Moelia.
saan jang loeas. .
poen dalam perang.
Djika nanti t. de Raad ternjata
Lagi poela oentoek memberi
Leon Blum ke Inggeris
baik kembali -dan teroes bisa doekejakinan kepada Djerman bah
Londen,
9 Mei. Pemimpin so.doek dalam volksraad, maka C.S.P.
wa
keterangan demikian itoe
cialis Perantjis, Leon Blum, jang
akan mempoenjai 3 wakil, 2 offici“ tidak ada mengandoeng ketidak
pernah djoega mendjadi president,
(0. eel dan 1 setengah officieel jaitoe —kepertjajaan sedikitpoen tertelah tiba di Londen. Perloenja
t. de Raad tadi. Ma'loembiar tidak
hadap alasan2 dan niatan-niaoentoek mengadakan pembitjaraan
diakoei selakoe wakil C.S.P. dia toch
tan Djerman.
dengan partai Boeroeh oentoek me
tetap bertjap CS.P.lawan dienstplicht dan Roeslan.
Sikap pemerentah terhadap L.E.V.,
Ribbentrop akan memberikan
Ia tidak akan menemoei pemimI.K.P. dan C.S.P. aneh, lebih aneh
rapport kepada Hitler
pin2 boeroeh seperti Attlee sadja,
lagi sikapnja terhadap P.E.B. Demelainkan
djoega Anthony Eden
“ngan
djalan pilihan PLEB. hanja
dan
Winston
Churchill. ,
Berlin,
9
Mei
(Havas).
Joachim
“dapat mereboet 1 korsi jaitoe de“ngan terpilihnja t. Yo Heng Kam. von Ribbentrop, menteri oeroesan
“ Djoemlah 1 itoe oleh pemerentah loear negeri Djerman, jang baroe
ke Itali, kini soedah
dirobah mendjadi 3 beroepa peng- sadja pergi
angkatan dari tt. B. Roep dan Soe- tiba di Muenchen dari Milaan jItali).
kawati. Djika P.E.B, sebceah orga- Hari itoe djoega ia akan mengoen
13

perdjandjian militer.
b. pertanggoengan2
perloeaskan
sampai
Laoetan Timoer.

Tetapi

hidoep, ja

P.E.B.

apa

tjoema

djoengi Hitler

boleh

di

ada di Berchtesgaden.
koendjoengannja

diatas kertas sadja. Dari mana pe- merentah mendapat alasan oentoek
“memberikan 2 korsi itoe ?
Economische groep tetap menerima 4 korsi-angkatan. Sedang dari

Muenchen

atau

Tentang

hasil

ke

Itali

dengan

pembitjaraannja dengan Cianoakan
ia berikan kepada Hitler. Ia esok
harinja pada malam hari akantiba
poela di Berlin.

pihak Indonesia nihil.

— Djerman
Kaocem
middenstand sekali ini Rapport tentang Polen
di Inggeris
tidak
mendapat wakil, karena t.
yan Baalen tidak diangkat kembali
Londen, 9 Mei fReuter). Dide
dan tidak diganti Apakah ini ada
hoeboengannja
dengan
pengang- ngar berita, bahwa wakil Inggeris
katan t. Hamongsepoetro dari Ba- dalam oeroesan agama, mgr. Godfrey, pada penghabisan minggoe jl.
tik-Bond ? Kita rasa tidak.
Kaoem boeroeh (werknemers) te- telah mengoendjoengi Lord Halifax,
tap mempuenjai wakil beroepa pe- menteri oeroesan loear negeri Ingngangkatan t. J.H. Smit fdari sui- geris. Ia tidak akan memberikan
kerbondj sebagai pengganti t. van keterangan tentang pembitjaraan.
Lonkhuyzen. Kaoem boeroeh Indo- Tetapi orang mendoega, bahwa jang
nesia oleh pemerentah dianggap dimadjoekan dalam pertemoean itoe
tidak perloe mempoenjai wakil da- ialah pembitjaraan2 dalam perseli

$
:

sihan Polen — Djerman.

lam volksraad, karena ja “dari doeloe

sampai

sekarang tidak

poenjai wakil disitoe.

mem-

:

2 Paus

Tjoba Iihat betapa manisnja sikap pemerentah terhadap pihak
Belanda:

Andai

kata

sikap

demi-

kian itoe dipakai djoega terhadap
pihak Indonesia maka Parindra dan
“ Pasoendan

“bahan
ikatan
.loem

haroes.

korsi
dan

mendapat

dengan

semoea

mempoenjai

djalan ang-

seperti

Gerindo,

Penjadar,
P.I.I., Gerakan Kaoem
.. Ibee,Kaoem Boeroeh dsb-nja haroes
. mendapat wakil semoea biar tjoema

1 korsi boeat tiap tiap organisasi.
“—.
Yeranglah kiranja, apa sebab
|.
kita ketjiwa,..... soenggoeh ketjiwa!

2

4

M.T.

|

memprotes
(Reuterj :
memadjoekan pro
keroesakan consu
Chungking, ketika

pihak Djepang beloem selang berapa
lamanja ini melakoekan serangan
dari oedara.

Pihak Djepang madjoe teroes ?
Tokio, 9 Mei |Reuter):
Menoeroet doegaan
dari pihak
Djepang, ketika pihak Djepang me
lakoekan serangan2nja jang hebat
terhadap 100.000 orang Tionghoa
jang terkepoeng
dipegoenoengan
Tapieh, maka pihak Djepang terse
boet soedah madjoe teroes hingga

130 km djaoehnja.
Menoeroet
medan

moendoer ?

tilgram Djepang dari

peperangan,

pihak Tionghoa

Selandjoetnja dikabarkan, bahwa
paus telah mengoesoelkan, soepaja
negeri2 Eropah mengadakan komperensi. Perloenja
soepaja
dapat

antara Yingshan dan Siangyan.
Lebih djaoeh diwartakan djoega,

Dantzig.

oesoel

Paus

ten-

tang perdamaian

dengan pasti

Londen,

fHavas).

9 Mei

Sepan

djang kalangan2 jang mengetahoei
benar2 Djerman telah mendjawab
dengan ,tjara jang pasti“ oesoel
Paus goena penjelesaian mas'alah
Polen dengan

Lebih

djalan damai.

landjoet

menerangkan,

kalangan2

bahwa

tadi

kan

oleh

terpoetoesnja

bahwa sajap depan

Djepang

dengan

teroes madjoe

djalanan

dari pasoekan2

sangat

menoedjoe

tjepatnja
ke Siang-

yang.
Pasoekan2

Ichang,

res

bertambah

gia
9 Mei (C.N.AJ:

Pada tanggal 7 Mei jang baroe
laloe pihak Tionghoa jang ada di

kota Kaocheng seboeah tempat, jg
letaknja didaerah Yinchiatien di

RINGKASAN

akan di
negeri2

Amoy

PENTING

dibom

Dijepang

8

Protest

Opperbevelhebber

keloear

Perantjis

Herman

Negeri.

Warschau,
9 Mei Djenderal
Raistikis, opperbevelhebber dalam

lasjkar Lithauen, telah tiba dikota

kepada

Djepang

Madjelis

Menteri kemis

Noorwegen,
Finland

Ribbentrop
Paus

Denemarken,

oesoel

Hitler

kembali

ke Muenchen

mengoesoecikan komperensi
negeri2 Eropah
z

“

Roeslan memadjoekan oesoel2

pagi ber-

Spanjol

Zweden,
menolak
&

kepada

sidang.
Paris, 9 Mei (Reuter). Madjelis
Menteri hari Kemis akan bersidang
dengan
dikepalai oleh
president
Lebrun.

Protest

Goering akan bertemoe
dengan Franco
8

itoe. Orang mengatakan,
bahwa
koendjoengannja itoe tidak coentoek
mentjiptakan
perdjandjian
NonAgressie, melainkan oentoek kehormatan belaka, sebagai sediakala ia
lakoekan ke Djerman, Letland dan
Estland.

F3

Inggeris
2

Balbo

di

Mesir

Koersi gemeente kena
t. Pamoentjak

kepada

Perantjis

Dari Burgos dikabarkan, bahwa pemerintah Spanjol telah mema
djoekan protes kepada Perantjis oleh karena pemerintah Perantjis
tidak meloeloeskan apa jang telah ditetapkan dalam perdjandjian antara djenderal Jordana daa senator Berard.
Gerakan jang ada diantara pers Perantjis ialah, bahwa Spanjol
telah poeas dengan apa jang didjalankan oleh Perantjis tetapi menoeroet Spanjol, hal ini dibantah

Oesoel

Jahoedi

kepada

Palestina

kembali

Dari Londen dikabarkan, bahwa dr. Weizmann, pemimpin
golongan Jahoedi, telah terbang ke Jeruzalem dari Londen. Perloenja oen

toek memberi tahoekan oesoel2 Jahoedi baroe kepada pemerintah Inggeris

jang

mengenai

Palestina.

Perantjis

protest

Tionghoa
menjerang teroes
koerang-lebih 170 km sebelah BaratLaoet dari Hankow telah mendapat
hasil jang menjenangkan, ketika se
genap regiment Djepang
soedah

dapat didjatoehkannja.

Selandjoetnja itoe, pihak Tionghoa
ini soedah berhasil dengan setjepat
tjepatnja mengepoeng
pihak Djepang itoe, sehingga disini ada koerang lebih 1000 orang dari pihak
Djepang jang tiwas djiwanja.

Serangan? hebat dari pihak
Tionghoa.

Tionghoa

hamat.

&

dan

dengan sangat kebingoengan telah
memoendoerkan diri, karena disebab

Hitler mendjawab

partai jang be-

Perantjis
Tokio, 9 Mei
Perantjis telah
testnja terhadap
laat Perantjis di

Pihak

mengoesoelkan
komperensi
negeri Eropah

menjelesaikan mas'alah

tam-

Inggeris

jang

Kingtehchen,9Mei

(C.N.A.):

Pada tanggal 5 Mei malam seboeah
colonne Tionghoa soedah melakoe-

kan

serangannja

dengan

sehebat-

hebatnja kepada Anking, seboeah
tempat kedoedoekan Djepang jang
letaknja ditepi Oetara dari soengai
Yangtze, dimana sesoedahnja itoe

maka terdjadilah pertaroengan he-

bat antara kedoea doea belah pihak
dipintoe gerbang sebelah
Timoer
dari kota terseboet.
Pihak Tionghoa menjerang teroes
Dengan tidak merasa takoet kepada barisan artillerie Djepang serta tidak takoet poela kepada bom-

keras

tetap dan tegoeh melakoekan serangan?nja, sehingga oleh karena itoe
pihak Djepang beroelang oelangter
paksalah memoendoerkan
dirinja
masoek kedalam kota terseboet.
Pihak Tionghoa masoek kota
Anking
Selandjoetnja diwartakan djoega,
bahwa pada tanggal 6 Mei jang ba

roe laloe, pada waktoe pagi sekali,

pihak
Tionghoa
soedah berhasil
masoek teroes kedalam kota Anking,
sehingga sesoedah itoe maka terbit
lah pertaroengan
antara
kedoedoea
belah pihak didjalanan raja.
Pada malamnja, pertaroengan ter
seboet masih dilakoekan teroes-me
neroes didalam kota Anking.

Craigie

,

diperintah memadjookan

protes
Londen, 9 Mei JReuter):
Sekarang Craigie soedah mendapat perintah oentoek memadjoekan
protes kepada Pemerintah Djepang
terhadap bombardement diconsulaat

Inggeris di Chungking.

Pelaboeban Amoy dibom Djepang
Amoy, 9 Mei fReuterj :
Pelaboehan Amoy soedah dihoe-

djani beberapa

boetir bom

dan di

tembaki dengan tjara sehebat hebat
nja oleh beberapa pesawat-pesawat
terbang Djepang, sehingga menimbardement jang dilakoekan oleh pi boelkan banjak koerban.
hak Djepang dari Oedara dari poela
Adapoen bombardement ini ada
tidak takoet kepuda mobil mobil lah bombardement jang paling hebersendjata kepoenjaan pihak Dje- bat sedjak 6 boelan jang soedah

,,pertjobaan Hupeh-Oetara, disebelah Timoer dan pang, maka pihak Tivnghoa masih selam,

Meranti

jang

ne

nisasi

Lampoe

ditambah dengan perdjandjian

Sovjet memadjoekan sesoel kembali
kepada Inggeris

“ boeat.

Franco

pe-

rempoean IL.E.V, (LE. V.V.O.J. Betoel
njonja
terseboet
sering tjektjok
dengan LE V. Tetapi soenggoehpoen
demikian dalam garis2 besar ia te
tap berbaoe IE.V.
:

djika V.C. sakit hati.

toean, jang sebaik-baiknja bagi
kantong toean.

Negeri? Oetara menolak oesoel
Hitler,

5

ketoea

—tan

sedikit

L/goegatan kita kemaren marilah
Kitasekarang menjadjikankoepasan
. dan. loekisan atas tjaranja pemerentah memakai hak-angkatan itoe
terhadap golongan Belanda.
Kita moelai !
Dalam volksraad lama I.E.V. mem
Hitler
poenjai 8 korsi. Dalam volksraad
barce partai terseboet tetap memGoering ke Valencia
poenjai 8 korsi, 7 dengan djalan
pilihan dan 4 dengan djalan angkaAN REMO, 9 Mei f(Reuterf: Herman Goering, menteri Djerman
tan. Partai jang soedah mempoenjai
telah bertolak :menoedjoe ke Valencia dengan naik motorschip
7 korsi masih mendapat 1 lagi. Ke- »Huescarans dengan diantarkan oleh pemboeroe
torpedo 2 boeah.
tidak-adilan ini lebih menjolok mata Katanja ia akan kembali ke Hamburg, setelah ia tinggal di Valencia
dengan
angkatan njonja Razoux goena waktoe jang pendek.
Schuitz,

keterangan kepada

ID ma, intan
2HAMUK

lebih

107, Batavia-Centrum.
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SER BABAMAMAN

PEMBAJARAN

Sekwartaai

Lossenummer

sa ka

kota dan
kota .
.
Indonesia

lembar,

“3

| Dalam
“Loear
Et
'Loear

2'/,

njerahkan

ITLER pada masa ini adalah
Hiaaam
keadaan jang sangat
soelit
benar-benar. Tidak hanja
tetapi

dengan

tawarannja,

djaminan,

atau

negeri

ja'ni

Wisselbeker

boeat

P.S.S.I.

Dari Obat Tjap Matjan.

Polen,:

memberi

menawarkan

peri-

katan tidak serang-menjerang telah
ditolak oleh negeri2 disebelahoetara
daripadanja. Orang roepanja sama
insjaf, bahwa oesaha jang dilakoe
kan oleh Hitler itoe semata-mata
hendak menolak atau menggagalkan
politiek-pengepoengan Inggeris.
Negeri2 ketjil-ketjil sekarang ini
tahoe, bahwa makin bebas Djerman
bertindak, makin terantjamlah ke-

doedoekan mereka.
Berita hari ini menjatakan, bahwa
Noorwegen, Finland," Zweden dan
Denemarken menolak tawaran Djerman itoe.
Penolakan ini berarti, ataupoen
dianggap sebagai kenjataan bahwa
negeri-negeri itoe moengkin soedah
menjetoedjoei langkah Chamberlain
goena menggaboengkan diri dida
lam ikatan ,,pengepoeng".
Kian lama kian njata djoega, bah
wa Djepang jang tahoe kesoelitan
jang

diderita oleh kawan-kawannja

di Eropah itoe, kini sedang hiboek
pikoek menghoedjani bom kepada
Chungking, barangkali dengan harapan,

Soepaja

segeralah

selesai

pertaroengan di Tiongkok itoe.
Oentoek mendjaga soepaja lawan
tidak terlaloe koeat, maka Djepang
berlakoe
manis terhadap kepada
Amerika, jang pernjataan ingin damai dengan Amerika itoe, menoeroet
berita hari ini, diboektikan dengan
stjahja

stel@ngan
Hitler

api

perdamaian“

didalam

di Amerika.
sendiri,

diloear

negerinja

terantjam hendak kehilangan pengaroeh, hendak kehilangan chaziat
kekoeatan
perkataaznja.
Doeloe2
tiap-tiap berkata, soedah mengantjam hendak menjerboekan serdadoenja,
djika
tidak
dikaboelkan
akan hadjatnja: Tetapi kini, ketika
ia minta, dan tidak dikaboelkan
orang, maka serdadoe-serdadoenja
tidak segera dikaboelkan.
-Roepanja, taktiek Hitler ialah dengan gertak kehebatantentaranja,
kalau gertak tidak mengedjoetkan
lagi, maka gerak serdadoepoen dioe-

BATAN

Toko

Obat Tjap Matjan ,,Eng Aun

Tong“

Kow

Kie,

Betawi

dengan

pe

rantaraan I.R.A.B. telah menghadiahkan
seboeah wisselbeker
besar
boeat steden-wedstrijden P.S.S.I. jg.
akan diiangsoengkan
di Mataram

pada
jang

tanggal

akan

Gambar

27, 28,

dan

29

Mei

datang.
diatas,

ialah gambar

jaitoe

beker

ker

lain,

Tjap

Matjan

djoega,

Moehammadjah

ke

toko

boeat

be-

obat

kongres

26 di Djokja.

——

Tabligh

oemoem Moehammadijah
Tjabang Betawi,
. Nanti pada malam Djoemr'at tg.
1 masoek 12 Mei 1939, Moehamma
dijah Tjabang Betawi Bg. Tabligh
Sectie Kramat akan mengadakan
TablighOemoem bertempat
di
Gedong, H.I.S. Moehammadjjah, Kra
mat No. 49 Batavia-Centrum di moe
lai djam 8 persis.
Agenda:
1. ,Ketinggihan

Agama

2. ,,Kewadjiban

Kita",

Aa

Islam“.

pimpinan

—

1943

kepada Sitti|

karena tarech Mauloed

Nja Nabi Besar kita Moehammad
s.a.w.
Rangkajo menerangkan. Ke
moedian
Nona
Sitti
Noerdjanah
mempersilahkan $ Rangkajo
Ratna
Tjaja oentoek
menerangkan Mau
loedNja Nabi Besar kita Moehammad s.a.w. dengan ringkas dan te
rang, Spr. menerangkan
apa
per
loenja
kaoem Moeslimin memperi
ngati dari kelahiran Nabi Moeham
mad s.a.w..dengan pandjang lebar
Spr, mengoeraikan
poela
Nasibnja kaoem perempoean sebeloemnja
Nabi
Moehammad
s.a.w. di
lahirkan (zaman djailijah| sehingga
boekan
sedikit anak-anak pr.
jang
dikoeboerkan
'hidoep2 dan
jang
dilemparkan
kedalam djoe
rang dengan pandjang
lebar Spr,
bitjarakan apa-apa sebabnja.
Kemoedian kata Seprt. dengan
kodrat dan iradatnja Allah s.w.t.
maka pada hari Isnin waktoe Soeboeh tanggal 9 Rabioel'awal (tanggal 20 April 571 Mj| dilahirkan oleh
Sitti Aminah seorang anak lelaki
jang sangat elok dan gilang goemilang tjahajanja, sehingga boekan
sedikit membawa perobahan, menoeroet tarech djoega, waktoe Nabi
Moehammad dilahirkan itoe, roentoeh mahligai kota Farsie, kelihatan
oleh Sitti Aminah
negeri Sjam,
lantaran tjahajaNja dan padam api
jang disembah sembah kaoem Madjeesi, jang mana selama. ini 1000
tahoen tidak padam2nja. Kemoedian
pembitjaraan Rangkajo Ratna Tjaja
disamboeng oleh Rangkajo Fatimah
Latif dan Rangkajo Aisjah Hajat
jang mana kedoeanja goeroe goeroe
ini tidak asing lagi dalam kalangan
berchotbah, sehingga tidak perloe
dioeraikan pandjang lebar disini,
melainkan
sekalian
jang
hadhir
beloem berasa poeas, sebab kesempitan waktoe.
Kemoedian Nona Sitti Noerdjanah
mengandjoerkan kepada jg hadir,
berhoeboeng P. Moeslimat mengadakan Sekolah Mendjahit (handwerk)
anggauta P. Moeslimat di
haroeskan membajar entree £ 0.50
seteroesnja gratis dan jg boekan
P.M. boleh berdamai dan pendapatannja boekan oentoek Kas P. Moes

Tablig besar pertemoean Moeslimin
SertaMauvloednjaNabi
besarkitaMoehammad
limat, melainkan oentoek diwakafs.a.w.
roengkan, ma'loem, maksoednja soePada
hari Djoemahat
djam 3 kan poela kepada Pendirian Gedong
paja sekaliannja berdjalan dengan sore tg. 4-Mei 1939, soedah di lang P. Moeslimin, sebab sekarang ini
bermatjam-matjam
tjontoh2
damai, dengan tidak oesah perang, soengkan Tablig Besar bertempat ada
tetapi boleh memberi gambaran sa- di Gedong Rangkajo Halimah Rais pendjahitan soedah tersedia sebagai
dja seakan2 keadaan soedah hendak Kemajoran Btc. jg hadir lebih koe tentoonstelling, maka Seprt. menga
menerbitkan perang besar. .
rang 250 orang kaoem perempoean dakan pauze boeat melihat2 dalam
Berhadapan dengan soal permin
di antaranja kelihatan poela enkoe 3 kamar penoeh berisi pendjahitan.
taan Djerman kepada Polen, seperti Ahmad St. Sinaro djoeroe nasehat Setelah selesai Tablig ditoetoep de
diketahoei Polen makin koekoeh pen- sebagai oentoek mengama?2ti per ngan selamat djam 5.30 sore, dengan
minoem dan makan serta berpoetGiriannja akan menolak, dan Djer- djalanan P. Moeslimat.
ret,
sehingga girang dan goembira
man mengirim Ribbentrop oentoek
" Tabiig- di pimpin oleh Rangkajo
menemoei Mussolini, dengan mak- Halimah dengan pemboekaan mem tas poetoes-poetoesnja sambil mesoed soepaja Mussolini soeka mem- batja Alfatihah serta mengoetjap ngatoerkan selamat berpisah.
boedjoek Polen, sebab perhoeboe- kan selamat datang kevada jg hadi
Perajaan Mauloed lagi
ngan Italia ada baik dengan Rolen. rin, begitoe djoega di atoerkan ba
Memboedjoek soekar, djika tidak njak terima kasih kepada sekalian
Pada malam Senen, tanggal7
ma
disertai memperlihatkan
keadaan Njonja dan Rangkajo2 jg soedah lam 8 Mei jang baroe laloe toean
jang mendahsjatkan orang.
memperloekan datang pada ini tem Adoeng,- vile-voorzitter dari P.P.K.
Welnu, centoek membikin dahsjat, pat, moeda2han
Pergaoelan Kebakata Seprt. dari (Perhimpoenan
maka Italia dan Djerman memper kedatangan Njonja2 dan Rangkajo2 djikan|, di Gang Lontar 9, Bt.-C.
lihatkan bahwa kedoea negeri itoe jg amat moelia dan soetji ini akan telah mengadakan perajaan Mauloed
soedah membikin perikatan militer. mendapat Rahmat dan Ni'mat jg goena memperingati hari kelahirgn
Sementara itoe, Amerika bersikap sepenoeh2nja dari pada Allahs.w.t. Djoendjoengan kita Nabi Moehammembahajakan djoega boeat negeri begitoe poela segala apa jg akan mad s.a.w. Walaupoen pada malam
negeri diktatuur. Negeri mana sadja kita bitjarakan pada ini hari ber terseboet hoedjan agak lebat, maka
boleh beli sendjata kepadanja.
djalan baik dan langsoeng, sehing- ada koerang lebih 80 orang jang
“Tindakan ini roepanja memang ga mendapat perhatian poela hen menghadliri perajaan itoe.
disengadja. Ia tahoe bahwa kekoea daknja bagi kita bersama.
Perajaan Mauloed ini dimoelai
tan membeli itoe soekar didapat di
Kemoedian Sprt. membitjarakan pada djam 9 malam dan disertai
Djerman dan di Italia, melainkan poela selainnja memperingati Mau- dengan letoesan mertjon satoe kali
di Inggeris dar Perantjis.
loednja Nabi besar kita Moehammad jang menandakan, bahwa perajaan
Djadi djika balapan beli, nistjaja s.a.w. disamping itoe kami atas na- terseboet soedah dimoelai.
Djerman dan Italia kalah dengan ma P. Moeslimat,
Kemoedian jang berachir itoe de
memperingati
Inggeris dan Perantjis.
poela soedah
1 tahoen
berdirinja ngan bersama telah membatja Ra: Dengan tindakan itoe ternjata, Pertemoean-Moeslimat ,,jaitoe dari wi hingga Asrakal.
bahwa Amerika didalam kesoelitan boelan Mei 1938 t/m Mei 1939“. deSebeloem soegoeh2an disadjikan
doenia ini ingin mendjadi leveran- ngan tidak koerang apa apa, dengan kepada hadlirin, maka terlebih dacier sendjata jang paling besar dia ringkas riwajat P. Moeslimat dari hoeloe toean Adoeng meminta detas doenia ini.
moelai berdiri hingga
sekarang ngan hormat kepada jang berhadlir,
Kini kegentingan antara Inggeris meskipoen kata Sprt. P. Moeslimat agar soepaja mereka itoe membaPerantjis dengan Djepang bertam- baroe beroemoer satoe tahoen, iba- tja soerah2 dan ajat2 @oer'an, per
bah-tambah keras, lebih-lebih dise rat anak baroe pandai merangkang, mintaan mana dikaboelkan djoega
babkan oleh serangan Djepang ke- akan tetapi
dengan
pertolongan olehhadlirin segenapnja.
—-G-—
pada Chungking, jang mengenai Allah s.w.t. didalam masa dankeaRapat Bond Pergoeroean
gedoeng2 kongsol Inggeris dan
ag daan jg. begini roepa, dari sedikit
« Partikoelir Indonesia.
sol Perantjis disana.
kesedikit dapat djoega
merembet
Memang, demikian itoe soedah se kesana kemari,
sehingga dengan
»Antarg"
diminta mengoemoem
wadjarnja mendjadi akibat.
Kian oesaha dan daja oepaja Bestuur dan kan disini poetoesan? jang telah di
banjak oeroesannja
ditempat pe- anggautanja bekerdja bersama sa- ambil dalam rapat Bond Pergoeroe
rang, kita tidak oesah heran, bah- ma jg. mana tadinja ta'ada obahnja an Partikoelir Indonesia, jang dia
wa sewaktoe waktoe- ada jang ter sebagai lidi jg. telah bertjerai be- dakan
dipergoeroean
Boedi-Arti,
kena pertjikan.
raian sekarang
soedah mendjadi Pondok .Rotan No. 83, Sawah Besar
Kalau orang berdekatan dengan satoe ikatan, meskipoen belon begi- Djakarta pada hari Minggoe tgl. 7
api, toch boekan barang moestahil toe tegoeh dan koeat, akan tetapi Mei 1939. Dalam rapat itoe dibitja
kalau ada pertjikan api MERE A
kata Sprt.ada harapan dikemoedian rakan tentang Anggaran Dasar dan
dirinja.
harinja boeat mendjadi
ikoetan Anggaran Tetangga. Jang hadir ia
Djepangpoen bersikap diam da- bagi anak tjoetjoe kita
(Pemoeda lah wakil-wakil dari Pergoeroean:
hoeloe, djika beloem ada protest, ke P. Moeslimat) jg. 'mana
sekarang Pendawa-Instituut, Pendawa-school,
lak moedah disampaikan ma'afnja. masih didalam didikan
iboenja 21 Kasatrian-Instituut, Sandangschool,
Berhadapan dengan Djepang. Ing- Moeslimat.
Kibum Ta (31, Tjokronegaran-In
geris beloem sekeras berhadapan
Berhoeboeng kesempitan walkbbei stituut
Bagan oo
dan Meester
dengan Djerman.
maka pimpinan di serahkan kepada Cornelis),
emadjoean-school, Pridi
pa
Rangkajo Ratna Tjaja, dengen hati hati-school, dan Boedi Arti-school.
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Tips

Hilang pengaroeh

berhadapan

Volksraad

jang sangat goembira Spr. menga
toerkan terima kasi-sambil memper
silahkan Nona Sitti Noerdjanah boe
at membatja Algoer'an setelah selesai membatja @oer'an dengan fasih
dan lagoe jg amat memiloekan hati,
maka Rangkajo Ratna Tjaja me-

'Berbaoe Ambtelijk !!
Kemadjoean-school hadir sebagai
tamoe dan selandjoetnja laloe masoek
djadi
anggauta dari Bond,
sedang
pergoeroean
Prihati dan
Tjokronegaran-Instituut Mr. Corne
lis, masih akan menoenggoe doeloe.
Dari
pergoeroean
Etna di Paroeng Pandjang diterima sepoetjoek
soerat
jang menjatakan berhalangan. Anggauta2 jang tak hadir
ialah
pergoeroean Palasara, Moslim Instituut dan Erna-School.
Poetoesan2 ialah artikel 8 dari
Statuten, jang berboenji:
Bond berdaja-oepaja
memperba
iki peil pengadjaran pergoeroean2
jang mendjadi anggauta.
Artikel 9: Bond mendjaga soepaja djangan terlaloe banjak per
pindahan goeroe2.
Artikel ini diadakan berhoeboeng
dengan keadaan jang sangat menje
dihkan ja'ni pergoeroean2 partikoe
lir seringkali hanja

dianggap

seba-

gai tempat sekedar menoenggoe dja
batan terloeang, sebagai docrgangshuis oleh goeroe goeroe. Maka sebagai alat mengoerangi perpinda
han goeroe goeroe, anggauta2 Bond
akan mengadakan contract dengan
goeroe goeroe jang bekerdja pada-

nja. Maka dengan oesaha ini Bond

roemah Gang
Goot 41 atau adres
Mesigit No. 17, Batavia—Centrum.
Secretaris: M. Wonohito
(Boedi
Artil. adres Pondok Rotan N-83,
atau adres roemah G. Contract. No
4, Sawah Basar Batavia-Centrum.
Commissarissen toean2: Soeparno
fKasatrian-Instituut),
Kadjiweg No. 84 atau adres roemah Petodio Binatoe, Batavia-Centrum.

(Sandangschool), Laan

A. Moerad
Canne

No.

52,

Djatibaroe

atau

adres

No. 52

TA

(Mos-

lim-Instituut, Defensielijn

van

Bosch

Gang Ra

wa

atau

No.

adres

roemah

den

4 Batavia-Centrum.
—

Congres

(9

Anti-Madat

Pada hari Sabtoe malam Minggoe
tgl 6 Mei, comite oentoek menjiap
kan Congres Anti-Madat rapat dengan lengkap diroemah secretaris,
Boentoe Gambirweg No. 4.
Tanggal congres, jaitoe jang pada
moelanja ditetapkan pada boelan
April, tetapi jg mesti dioebah oleh
karena beberapa hal jang penting,
sekarang soedah ditetapkan dengan
pasti pada hari Selasa 28 Nov.,Ra
boe 29 Nov. dan Kemis 30 Nov.

berpengharapan dikemoedian
hari
Moelai dari tanggalt. Sonnenberg
tak akan terdjadi lagi seorang goe
(11
roe oleh karena pertambahan gadji pergi perlop keloear negeri,
Juni),
maka
vice-voorzitter,
Dr,
C.
satoe ringgit mitsalnja, pada hari
L.
van
Doorn,
bersedia
akan
menitoedjoega minta keloear dan keesokan harinja tak mengadjar lagi, djabat pekerdjaan Secretaris samatau poera poera sakit, padahal se pai t. A.k. de Groot poelang kem
dang mentjahari pekerdjaan lain, bali dari perlop dalam boelan Juli.
Sesoedah itoe pekerdjaan itoe akan
kelain tempat.
dilakoekan- oleh t. A. K. de Groot
Artikel 10.
Mendjaga soepaja djangan terla sampai congres selesai.
Pembitjara2 akan dioendang seloe
banjak
perpindahan
moerid.
Perpindahan moerid ini meroegi soedah pertengahan boelan Augus
kan banjak bagi moerid sendiri, dan tus oentoek moepakat bersama2 soe
djoega kepada pengadjaran diseko- paja pokok pembitjaraan masing2
lahan-sekolahan
pada oemoemnja. dapat dibatasi dengan baik. Toean
Adapoen perpindahan ini sering ter van der Velden sajang sekali tidak
djadi selain oleh karena sebab jang dapat lagi djadi pembitjara.
sjah,
djoega disebabkan oleh hal
Perhatian oentoek congres ini dari
jang koerang baik adanja. Misalnja
oleh karena telah terlaloe banjak mana2 banjak sekali, hal itoe ter
toenggakan oecang
sekolah
pada njata dari banjaknja soerat2 didasecretaris. Bersama2
soeatoe
pergoeroean.
Kalau telah lam archief
banjak oeang toenggakannja, maka dengan bantoean jang teroes mene
orang toeanja mengeloearkan anak roes didapat dari perkoempoelan2
serta sokongan dari
nja dari sekolah jang satoe dan di anti-madat
masoekkannja kesekolah jang lain. orang banjak, hasil congres ini bo
diharap akan mendatangkan
Maka
oleh
Bond akan diadakan leh
atoeran soepaja
djangan moedah sendi jg koekoeh oentoek mempermoerid lari meninggalkan toengga baiki keadaan jang sekarang ini.
kan jang banjak dan masoek poela
kepergoeroean anggauta Bond. Sesoeatoe anggauta diwadjibkan mem
beri tahoekan kepada Bestuur sekwartaal
sekali tentang mutaties
moerid-moerid (dan goeroe-goeroe|,
sedang controle oleh Bestuur akan
dilakoekan poela. '
Minggoel—|
TJATETAN
Tentang entree dan contributie
ditetapkan, bahwa anggauta diwadjibkan membajar entree f 2,50.—,
Senen
18
jang boleh diangsoer dalam tempo
5 boelan lamanja, dan contributie
Selasa
19
3
£ 0.50 tiap tiap boelan.
Selainnja djoega telah diambil
Rebo
poetoesan akan mengadakan Collectie ve dengan djalan soerat se
Kemis
|11 "Pemandangan"
lebaran pada boelan Juli 1939.
Selandjoetnja soesoenan Pengoe
Djoem'atiy2|
roes Bond terdiri dari toean2:
Ketoea:
Gatot
Soetadipradja 2
Saptoe |13
(Pendawa-Instituut),
adres
Kali

KALENDER
MEI 1939

10). Bajar koran

Warta

Agentschap

Palembang

Oentoek menggampangkan perhoeboengan' abonne Pemandangan di Palembang dengan saja seperti tidak mencrima koran atau lain-lainnja, boleh telefoon sadja no. 736,
KEMAS
12

Oeloe

HOESIN
telefoon

no.

736.

“

MN

roemah

Soejono

Perdi Djakarta. Tempatnja di gedoeng G.I. Kramat 158.
Kabar lebih landjoet akan me-

rloe ditjarikan obatnja!

n herstemming
seperti 'berikoet :
Stemdist Oa
Kn

Pan

33

EN

6957

in

“NYI:

146 4012 22.100

“VII

.
Di Medan.
Dari Medan dikawatkan kepada
Aneta perkara kemesoeman terhadap seorang bekas employe pelaboe

Total

sa

Di

3

574

161

159

T-

mesoeman, maka perkara perkara
itoe ini hari diteroeskan dan Offi-

cier Justitie minta pada

1348

orang

bekas

militer

Bogor hoekoeman
Tetapi dikota:

dimana didaja tahoen.

kota

pati stadsgemeente,

terdakwa

seorang bekas militer dari Sindang
laja F.D. hoekoeman pendjara 15
boelan, sedang pada
terdakwa se-

15

. Djoemlah kiezers jang datang

jang ikoet pili

han praktis kaoem
pergerakan.
'Pihak B.B. tinggal passief. Dari

'itoe kaoem pergerakan haroes ber
satoe.
Dalam menghadapi pilihan
ini njata, bahwa koeping “Peman- koleh berebo
etan korsi, verkiezings
dangan“ tempo hari tidak salah de

ar. Rata rata kiezer memang soe 'strijd. Ini tidak mengapa, anggaplah
dah tidak mempoenjai semangat dan sebagai oefening, training oentoek
— kegembiraan begitoe besar terha- mengoekoer sampai dimana kekoea
stadsgemeenteraad. tan organisasi masing masing. Akan
pilihan
'dap
Soember kesalahan telah kita terang tetapi sehabis pilihan semoea ang
n tempo hari jaitoe petjahnja ben gota Indonesia haroes mewoedjoed
teng persatoean jang dibentoek oleh kan seboeah organisasi jang rapi
Parindra dan Barisan Kaoem Boe- dalam melajani dan membela kepen
tingan
pendoedoek seloeroehnja. Ini
Naa
hari.
Ta
Dari sitoe sebagian kiezers mena- hanja dapat ditjapai, djika persa

A.J.R.L.

pendjara

dari

satoe

—.H—

Peladjaran memperlindoengi bahaja
-Oedara.
Dan bioscoop Betawi.
Berhoeboeng dengan peladjaran
memperlindoengi bahaja dari oedara
jang
akan dilakoekan nanti pada
tanggal
15 Mei depan ini ,,Nederlandsch-Indischen Bioscoopbond
tjabang Betawi telah memoetoeskan,
bahasa pada malam itoe segala bioscoop di Betawi hanja akan memberi
kan pertoendjoekkamnja jang perta|ma-tama sadja. Teerste voorstelling|
Di theater jang besar2 pertoen-

djoekkan

film akan dimoelai djam

setengah

sembilan

malam, sedangik peladjaran: lidah tidak bertoe- toean keloear terpelihara baik baik. kan di theater jang ketjil2 dimana
“lang. Djandji tinggal djandji, tetapi |Djangan seperti sekarang.
Kedalam bertjektjok, keloear ti- para penonton sebagian besar terdiri
haroes diteboes

waktoenja

dari boekan bangsa Eropah, akan
yteng - persatoean diobrak-abrik| dak didapati persatoean. Ma'loem dimoelai setengah toedjoe malam.
ja oleh pasal wethouder belaka. jg. satoe tidak maoe tahoe pada jg.
—G—
Penjakit ,,tidak maoe memilih “dan lain. Berselisihan faham dan penTenggelam
dalam
teroesan Goe
'»poetoes asa“ ini perloe mendapat dirian tidak mengapa, ja bermoesoenoeng
Sahari.
“perhatian sepenoehnja dari kita ber han poen tidak mengapa. Tetapi
Seorang bangsa Indonesia telah

teristimewa dari pihak Par-

sama

dalam

menghadapi

pihak sana goe-

mempertahankan
kepentingan
Kaoem Boeroeh: na
|pendoedoek
kita
haroes
bersatoe.
meini
masa
pada
jang
Djakarta
“wakili kepentingan kita bersama Djika didapati lapangan dimana
didalam stadsgemeenteraad Betawi. haroes dibentoek ,,Nationale Kon—. Herstemming soedah selesai. Se- sentraties ialah antara lain-lain
stadsgemeenteraden.
haroesnja, djika dari pihak kiezers didalam
Dikota kota kepentingan Indone'Parindra dan B.K.B.D. dimadjoekan
dorongan jang keras kepada kedoea sia terdesak sekali oleh kepenting“indra dan Barisan

oentoek

“fraksi terseboet

an boekan

meroen-

'dingkan soal ini lebih landjoet me

Indonesia.

Dari itoe sendjata kita jang setadjam-tadjamnja tak lain tak boe-

tenggelam dalam teroesan tsb. Ia
oemoernja kira kira 40 tahoen. Ada
poen sebab2nja demikian itoeialah
oleh karena ia moela2 berenang di
pinggir, dan achirnja
menengah
djoega.
Setelah hilangnja itoe, maka pa
da tg. 9 Mei pagi baroe bisa diam
bil kembali, tetapi soedah beroepa
majit.
JH

noedjoe persatoean jang kokoh.
| Anggota gemeenteraad jang ti- kan : persatoean jang berdasar pem-

“dak ichlas dan

bagian pekerdjaan jang serapi-rasemoea anggota In-

tidak soedi menjoe-

soen kembali persatoean itoe diper pinja antara

sifahkan mengoendoerkan

rang djangan

salah

| Kita madjoekan

faham.

oesoel

diri. O-| donesia, tidak

perdoelr termasoek

dalam bermatjam-matjam
partai.
Sifat tama dan main borong haroes

«

'

ini terle

“pas dari soal setoedjoe atau tidak didjaoehkan! Achir kata: kepada
'setoedjoe dengan dasar Parindra Parindra kita sampaikan selamat.
dan B.K.B.D. Andai kata Pasoendan ' Terang, bahwa kemenangannja

adalah hasil dari organisasi
Gerindo, Penjadar dil. mempoenjai| itoe
jang berdjalan dengan rapi. Sedang

cil disitoe, kita tetap akan me
joekan oesoel demikian djoega.

kepada

Pasoendan

perloe ditjatat

sepandjang faham kita di disini, bahwa djoemlah soeara jang

Karena

Pembasmian malaria.
Mengeringkan
rawa2

1

Priok,

Doeloe ahli2 oentoek membante
ras malaria masih beloem setoedjoe
dalam tjara membanterasnja. Kini
soedah sama seia oentoek menge

ringkan rawa rawa di Priok dengan

maksoed
oentoek
menghilangkan
penjakit tadi. Pekerdjaan ini akan
dimoelai 1 atau 2 boelan lagi, se

dang

keadaan sekarang

soedah

sekarang ini adalah
Socatoe boekti, bahwa ia tidak oesah berketjil hati boeat dikemoe-

mempoenjai benteng-Indonesia

berkoerang.
Berita

di Priok

na didapati
Tg

3

bermatjam-matjam

Dari itoe soedah baik sekali bahsampai
ikoet
herstemming.

Fatima” di Buitenzorg
siang kemaren
g berkroemoen
Central
x bioscoop

boeat

uitenzorg

film

lid wa beliau itoe bisa

Redactie.

Abonne no. 19262.
Soerat toean
tentang ,,Perbaikan Doenia Goeroes

soedah
didepan
Theater

pertoendjoekan

ima" jang moelai djam 7

alah Iste voorstelling. Sebab

ja orang, penggawai Center disoesoeli ke roemah
pat pendjoealan kaartjis
dan kira djam 5 semoea

'boeat klas 4 dan 3 habis:

ma

disoesoel klas 2. Masih

| orang tidak bisa kebagian

waktoe pertoendjoekan per

dilakoekan, kedatangan orang
akan menjaksikan pertoenkan

kedoea semakin banjak.

depan

wa mereka menerima oeang itoe di
tempat pendjoedian, tetapi politie

bios

pertoendjoekk
satoe tempat

ko-

tidak lekas pertjaja

kepada

kete-

las rendah banjak rangan itoe. 2
1.

ga lantas

bisa dimoeat.

e

Harap sabar.

—Du —

Pandoe Siap, bersiap
Memberi pertolongan
korban batjokan.
Dari pihak jang mengalami, kita

Lemari boekoe jang dilelang.
Oentoek menjamboeng adverten menerima kabar, bahwa pada hari
tie lelang jang
dilakoekan oleh Minggoe jang laloe antara mandor
Weeskamer kemarin, maka perloe polisi Bakir dan mandor polisi Emat
terbit
perkelahian
kita tambahkan disini, bahwa da di Tjileungsi
dengan
mempergoenakan
lam lelang itoe ada djoega lemari2 hebat,
golok.
boekoe beberapa boeah.
Bakir roeboeh mendjadi korban
:
—8—
batjokan.
.Oeang talen palsoe
,,S.LA.P.“ liPolitie Tandjoeng Priok, dengan — Kebetoelan pandoe
wat,
dibawah
pimpinan
toean Eteng
bantoean hoofdbureau di Betawi-C,
Sabani,
jang
dengan
tjepat
memberi
telah menggerebek roemahnja sekorban
orang Tionghoa bernama Sie Toan pertolongan mengangkoet
Hian di kampoeng Kodja,
karena itoe keroemah sakit Kedoenghaada kabar, ia itoe menjebar njebar lang, sedang mandoer jg seorang
ilag “soedah ditangan polisi.
kan oeang talen palsoe.
Ternjata, bahwa pada penggereMr.
Cornelis—Kebajoran.
bekan politie itoe, tocan
roemah
Djalan jang lebih pendek, antara
kebetoelan bersama sama beberapa
Kebajoran,
orang Priok
jang terkenal,
kata Mr. Cornelis dengan
kabarnja
ta'lama
lagi
akan
selesai.
Nws. v.d. Dag.
Djalanan
ini
dari
radiostation
Ketika diselidiki ternjata, bahwa
sampai djalanan dari
disitoe banjak sekali oeang talenan Kebajoran
Mr.
Cornelis
ke Pasar Minggoe, ig
jang diboeat boekan
dari perak.
pandjangnja
7
k.m.
Segera 'dilakoekan penahanan keDjalanan
jang
dahoeloe,
jang
padatoean roemah, seorang Tionghoa lagi dan 3 orang bangsa Indonesia.
,
Betoel mereka menjatakan, bah-

edjal

beloem

L

4

diam-|

|

bg

Da
ag Oa
Perdi dan toean

Kita

nanti

mendapat

ga

tanggal

biasa

kabar,

bahwa

17 Mei depan

ialah melaloei Paal

ialah:

ALI p/a t. R. SOEPANTAWINATA, Pens. Kassier,
Mardjoeki,

Dr.

Soekaboemi.
adverteerders

di Soeka-

ADMINISTRATIF.

Rapat

Anggauta B.A.P., Kring
Batavia
$
Besok malam, ja'ni pada malam
Djoem'at, tg. 11 malam 12 Mei, moelai djam 7, digedoeng BAP. PetjenoDitjari dengan lekas satoe radionganweg 33 akan diadakan Rapat technicker
jang
berpengalaman,
Anggauta oleh BAP.
(Bond van Soerat-soerat lamaran serta diploAdministratief Personeelj.
ma's etc,, haroes diadreskan kepaAdapoen so'al jang akan dibitjara- da Dr. Abdul Rachman Saleh, Kwikan didalam Rapat Anggauta tsb. tang No. 7 telefoon No. WI. 3995.
ialah sebagai berikoet:
1. Mengesahkan
notulen
Rapat
Anggauta tg. 17 Maart jl.
moed
Pasja tentang persaudaraan

2. Verslag Wakil (Afgevaardigde

dan pandjang

Itali

terhadap Mesir, sambil

tana

Keradjaan

dite

Tjb. Djakarta dalam congres jl.
rangkan
djoega, bahwa pasoekan
3. Pendirian
soeatoe Congres—
Itali boekan berarti satoe antjaman
fonds dan so'al2 jang berhoebagi Mesir.
boengan dengan hal ini.
Baibo di Mesir
4. Pertanjaan keliling.
Apa kata Pers Mesir?
Rome, 9 Mei (Bafagih):
Dari Mesir
dikabarkan,
bahwa
kalangan2 Pers disana menganggap
koendjoengannja Balbo ke Mesir
ini, adalah adanja perhoeboengan
jang baik sekali antara Italie dan
Mesir.
Begitoelah dari lapangan terbang,
Balbo lantas menoedjoe ke Astana
Abidin dimana
ia ada berbitjara
dengan kepala2 dan pembesar2 As-

Nederland

Djenderal

Snijders makin madjoe
kesehatannja
Maa ana tn 9 Mei (JA.N.B.1.
Djenderal Snijders pagi itoe mengalami operasi jang kedoea jang di
djalankan dengan baik. Dan tabib2
paen poeas dengan keadaah sisakit
ini,
Titia Van Der Tuuk meninggal
Penoelis perempoean
terkenal
Dari Zeist dikabarkan, bahwa da
lam oemoer 84 tahoen telah me-

ninggal doenia, seorang penoelis pe
rempoean, Titia van der Tuuk.

Rost

Van

Tonningen

mengeetjap

terima kasih kepada pemilih
Dari Den Haag, dikabarkan, bah
wa Rost van Tonningan mengoetjap terima kasih, bahwa ia telah
dipilih
wmendjadi
lid Provinciale
Staten di Zuid Holland.
—I—

Pemberian

Chamberlain

—I—

Amerika
Pemogokan ditambang batoe bara
New
York,
9 Mei. President
Roosevelt telah mengoendang pemi
lik2 tambang batoe bara oentoek
mengadakan
komperensi
dengan
president. Perloenja oentoek menje
lesaikan pemogokan ditambang ba
toe bara didaerah Appalachian. Dan
komperensi itoe akan dimoelai hari
Rebo.
— 0 —

Palestina
Betoelkah ada pertikaian ?
Londen, 9 Mei (Bafagih).
Menoeroet berita2 jg berasal dari
Alkoedoes ada mengatakan, terdjadi
nja pertikaian2 dalam hari2 ini antara pemimpim2 kaoem Moedjahidin Palestina dengan comite penga
toer.

Inggeris

pemberontakan

Nasional

Damaskus.
(Berita ini datangnja

dalam

Lagerhuis
Londen,
9 Mei (Reuter|. Perdana menteri Inggeris, Neville Cham
berlain, dalam Lagerhuis telah mem
beri tahoekan, bahwa sebeloem wak

toe pinksteren ,,Military Training
Bill” dan ,,Recerve Forces Bill”
akan disahkan mendjadi hoekoem.
Tentang hal jang kedoea ini oleh
Lagerhuis diterima dengan tidak
oesah distem dalam pembatjaan ke
doea.
A
EB

di

asal moela

nja dari Transjordanie

via Alkoe-

does,

hati2,

djadi

kita

haroes

dan

moesti disensoer dengan seksama).
Palestina hangat kembali.
Rome, 9 Mei fBafgihj
Soerat kabar Alahram di Cairo
ada mendapat kabar dari Alkoedoes,

bahwa telah terdjadi pembentrokan
antara
kaoem
Moedjahidin
dan
tentara

Pemerintah

didekat

,,El-

ramlah“ dan
katanja
poela telah
terdjadi pembentrokan
ditempat
lainnja poela.
——A—

Djerman

Arab

Djoernalis

Djerman dioesir dari
Mesir.
Berlin, 9 Mei. Paul Schlitz, kores
ponden di Kairo pada s.k. Voelkischer Beobachter“ telah menerima
perentah
oentoek
meninggalkan

Mesir dalam tempoh 3 hari.
—-G—

Mesir
Balbo

Mesir.

Dan sesoedah liwat tengah hari,
Balbo dapat kehormatan oentoek
berdjoempa dengan King Earoek I.

di Mesir dengan
baik
Mesirtakoesah koeatir, kata Balbo.
Cairo, 9 Mei (Reuteaj. Perdana menteri Mesir telah menerima
Balbo dengan baik. Kemoedian me
reka mengadakan moesjawarah jg.
lamanja setengah djam.
Konon kabarnja Balbo telah mem
berikan tanggoengan kepada Mah-

Amir Faisal menderma 100 djenah
Londen, 9 Mei (Bafagih):
Dari Cairo diterima chabar, bahwa burgemeester dari Cairo, Abd.
Salam
Elsjazily Pasja, te
lah menjiarkan bahwa Amir Faisal
lah menderma
sebesar 100 djenah, oentoek menolong orang2 fakir
miskin.
1

diterima

bei
NO sita

India
Keriboetan jang mengambil korban.
Dari Patna Reuter mengabarkan,
bahwa

disana

telah

kedjadian keri-

boetan besar di Gaja dengan beberapa korban djiwa, dan 70 orang
loeka. Ketika polisi datang, maka
soedah
berkoeranglah
keriboetan
tadi, dan polisipoen selandjoetnja
mendjaga keamanan.

ai jmmah

Berita

P.T. T.

Moelai 10 Mei j.a.d. postwisselkoers ke Djerman 1 mark sama
dengan

L. N. Palar

dilaloei,

Merah ke Kebajoran,
nja 20 k.m.

tidak

telah pindah

Gang

J

jang satoe, jang seia-sekata dalam
hari. Makloem nama dr. Henmempertahankan kepentingan kita dian
darmin
beloem begitoe terkenal. Itelah sampai dimedja kita. BerhoePro
R.R.,
dengan
Beda
.
bersama
boeng dengan kekoerangan tempat
vinciale Raad dan Volksraad, dima

tetapi

R. MOHD.

5

Aje —

“dalam stadsgemeenteraden kita ha diperolehnja
'roes

akan

Betawi.

Berhoeboeng dengan soal soal ke

1333

“Djoemblah soeara jang tidak sjah

pada

di Njomplong-tengah

Harap sekalian abonne's dan
boemi mendjadi tahoe adanja.

han A.W. diteroeskan. Officier Jus
titie minta hoekoeman pada
ter-

128

5 'Djoemlah soeara jang sjah $

erang, bahwa djoemlah kiezers|
.
datang
pada herstemming ini
“sedikit sekali, lebih sedikit dari pa“dawaktoe pilihan pertama. Pada
oe itoe jang datang 1471. Di-

lagi

dakwa lima boelan. Poetoesan akan
ditetapkan nanti tanggal 16 bl. ini.

116

32

5013

80 120 187

: jak

Moelai ini hari adresnja Agentschap Soekaboemi,

kemesoeman

f 0.76 N.I.C.

Arrabitatoe'1-Alawijah
Arrabitatoe'l- Alawijah
tjabang
Betawi, kelak pada hari Minggoe

idak hoedjan — doea ka | toean
L.N. Palar, wakil
S.D.A.P. tgl 24 Rabi'oel-Awwal 1358 (14 Mei
djoekkan ternjata menjoe bahagian koloniale kommissie. jang 1939| moelai djam 4 sore akan me
jak orang jang ingin me waktoe belakangan
ke Indonesia ingadakan rapat bertempat dige
dan keliling ke beberapa tempat, doeng perkoempoelan itoe,Karetweg
akan berpidato depan anggauta2 19 Tanah Abang.

Hari
Dari

Rome

Nasion al

dikabarkan,

bahwa

Itali 9 Mei
diseloeroeh Itali pada tanggal 9

Mei diadakan parade militer. Per loenja
lahirnja negeri kaisar Itali jang ketiga,

soek menjerboe Addis Abeba (Ethiopi
Hari

9 Mei itoe dianggap

sebagai

oentoek
setelah

-

memperingati
pasoekan
Itali

hari nasional.

D

hari

TAMA Ie

Jang hadir

parade itoe ialah radja, Mussolini, pemerintah seloeroehnja' djendepada
ral
von Brauchitsch dan wakil2 Djepang dan Spanjol. Sebeloem
parade
tadi dimoelai, maka radja
jang berdjoeang di Spanjol.

memberikan

hadiah kepada

vrijwilligers

£

AA

Pena

Perkara

SOEKABOEMI

ab

ikieaa ers ketjil sekali

AGENTSCHAP

:

PAN

AGO PARIN

njoesoel,

Hanja

besok

Ditoelis dan

malam

Pa

TINGGAL

Boekoe recepten koewe2
dan masakan bagian ke |.

Ini malam
dan

tinggal sedikit lagi

Ha

1-

dikeloearkan

SEDIKIT

»Rtoeran Pengadilan

ditanah

Djawa

(Dalam

oleh:

POPoO

PENOELISNJA:

Madoera"

Indonesia)

PENERBITNJA:

HARGANJA:

50 sen seboeah, terhitoeng ongkos

Boeat abonne

cepten dari roepa2 koewe-koewe dan

30

sen

,,Pemandangan«

seboeah,

diadreskan
dangan“,

terhitoeng

pada

toean

Senen

Anwar

kirim.

Pemesanan

Tjokroaminoto

107 Batavia -Centrum,

Oadelmga

Dahan

kirim.

jang tidak ada toenggakannja:

ongkos

Djangan menoenggoe lama-lama
tidak kehabisan!

Harga bagan ke I f 0.85 ongkos

Islam

Mr. Notosoesanto,
Griffier pada ,,Mahkamah Islam Tinggi“
M. Tabrani,
Defensielijn
v/d Bosch 27

Pemimpin masak jang telah menda
pat Diploma dan terkenal dimana-ma
na tempat.
Isinja memoeat k.l. 160 roepa2 remasakan jang perloe2.
Ini boekoe lebih bagoes dan ter.
atoer lebih rapi, beres dan terang
hingga akan memoeaskan semoea
pembeli, lantaran:
BEGITOE MEMBATIJA, BEGITOE
MENGERTI
DAN
BEGIBITOE BISA MEMPERPRAKTIJKKAN.

dan

bahasa

Agama

oentoek

haroes

p'a ,,Peman-

telefoon,

1440

membelinja,

WI.

soepaja

vergebaima Masts

Dino

£ 0.04

Harga bagian ke II f 1.—

ongkos

DJOKJAKARTA
MORNLAI
1912.—
Beschermheer: Z. H.K.G. P.A.A. MANGKOENAGORO VII.

f 0.04

compleet ke I dan II dengan ongkos
f 1.68.

bisan.

Jang menoenggoe

ISLAND

Adm. ,PEMANDANGAN”
Batavia-Centrum.

Inspectie
BANDOENG:

Poerwakarta
1)

Agentschap dipegang oleh
t. Rd. Moestapha Abdoelkadir,
2) Koran saban hari datangnja dipertjepat, djam 4 sore
datang pada pembatja.

3) Adres

Agentschap: Middel-

laan 152 Poerwakarta.

MARDI
WANDOWO
di Unie Theater Vir Cornelis
Ini malam (malam
Mempersembahkan tijerita:

DAENG
RAME

LOETJOE

Malam

Djoem'at dan malam

«“PRAGOLO
».
MODEL

BAROE

graveer

nama

lain?

merk Vulpenhouders.
Pilot Service station

Toko

OISHI

Senen 79 Tel. WI. 1623
Batavia-0..
—

Kitab

Loear
toelis

kota dikirim rembours
adres biar terang.

,AMAL-SALEH“

Bergoena besar bagi siapa2 jang
ingin mendjidi orang baik dan
berilmoe loeas dalam tempo jang
pendek, lantaran isinja moedoh

sexali difaham.
Overan

dan

Memoeat 550 ajat

330

Hadits

tjetak dengan hoeroet Arab berbaris, do'a4 dan arti2nja didjelaskan kedalam bahasa Melajoe, de-

,

Memberi

peladjaran

theori

-—

Saptoe

BALELO:

1. Djamoe godog ,,SOEKASE-

1935. Adres Molenvliet

HAT”,

bagi

dan praktyk tentang memotong

dan

kalau soedah setahoen beloem tjakap misti berladjar teroes

masoek ongkos kirim. Pesenan dengan rembours F 2.86.
N.B. Boeat anak dari leear kota disediakan Internaa! pembajaran F 10
F 15 seboelan soedah termasoek wang tjoetii besar ketjil.

RESTAURANT

.

mutB Ah

DOENG”

sebelah Hotel ,BANDOENG”
Besar No. 8
—
Pelf. Wit: 2429
—

Batavia-C'

&

240 pagina,

kirim,

sengadja

wissel.
|

Tapi

pesenan dengan

djika diminta

Rembours, maka pemtelilah
tanggoeng ongkosnja 70 ct.
Dokter,

Lekaslah

post-

kirim

jang

Memnediikan dengan hormat.
Sech Ahmad Salim Mardoef,
Tegal (Java)

Gg.

Besar.

tjoe-

masak,

ha-

10”/, wang

f 1.— tambah ongkos
Prijscourant gratis.

Djamoe

Industrie , SOEK ANAGARA"
Heuvel 12-14

dekat

Kepoeh

Bioscoop
Oost

T.

290

—
8

Abang.

Kemajoran.

Mr.-Cornelis dan Zuiderboorweg No. 85 Tandj.

Batavia-C.

Gg. Voaden No 20

Priok.

Bekassieweg

v

Tiap-tiap hari
3
8 Advertentie ,PATJAR"
5 regels

.Huwelijk,

pesenan

penting iloe. GARANTIE: kalau
. lidak senang boleh kembali wang!

No. 4

Sawah

pak

1

4-5x

Th. Abang
Agent & Depot2:

Kebondjatiweg

laki2

f 0.50 dan f 1.— boeat 20x.

minoem

Pesenan dari loear kota sedikit2nja
lebih doeloe: rembours lebih mahal.

F 1.—

sekali

46R

&
@
-

moeat

1 TERRAS.DARI RESTAURANT.”
Satoe-satoenja

Restaurant Europa.

Restaurant

Boemipoetra

Dan kita menjediakan

jang diatoer setjara

roepa-roepa makanan,

jaitoe makanan
Europa, Djawa, Arab dan Sumatra.
roepa'roepa minoeman dingin djoega minoeman keras.
snsarm
Toga

Dan

sedia

STADSKAART
GEMEENTE BATAVIA.

BOEKHOUDING

portokosten.

kali.

sekarang djoega, djika U ingin toeroet mengetahoei isina jsng maha

10x

boeat

boeat

se-

boeat

£ 0.25.
j
2. Djamoe SERIAWAN ANGIN
penjakit peroet, bengek, sakit
selera makan enz.
f 0.40 dan f 0.75 boeat 20x.
sakit kentjing lantaran pele-

mandjoer !

tanggoeng

zak

VERKEERS
& TOURISTEN-GIDS
VAN JAVA: Verkrijgbaar bij adm:
Pemandangan per stuk f 0.94 incl.

Goeroe, Kepala

Toecan a'oer

10

p.

diboeka boelan April
2 x Seminggoe.
Keterangan:
KRAMAT 114,

sekolah, kaoem dagang roepa2
bangsa dan lain2 kaoem boeroeh
dan pensioenan. Sekarang soedah

tjetakan jang kedoea

siran doenia,

Harga

KURSUS

Kitab ini soedah dapat perhatian
besar dari para Boepa'i, Patih,

Wedono,

chasiatnja

09OR06L0SOSSOEL
BELI LL BL O
ADVERTENTIE
PATJAR

dimoerahkan hanja f 2,75. Dan
sedia djoega jang soedah didiilid
koelil-linnen djadi satoe boeah besar f 3,75 soedah terhitoeng ongkos

AA
:
£
boeat roepa2
jang amat moedjarrab
dada, sakit moeloet membangoenkan
Harga p. 10 zak boeat 10x minoem
3. Djamoe KENTJING SJORGA, boeat

5

Poetih tebal haloes dan omslagnja
bagoes, formaat 21x14'/, c.m. tebalnja 480 moeka, terbagi dalam
djilid

jang

namanja,

& prampoean,
koep

ngan hoeroef Latijn bersih, kertas

2

Soedahkah Njonja2 dan Toean2

tjap
pernah minoem Djamoe
Matahari-Gelatik? Djika soedah, tentoe Toean soedah dapat kenjataan, bahwa Djamoe2
»M/G” itoe ada berlainan segala2nja dari jang lain. Tapi
djika beloem pernah mentjoba
kami boleh sajangkan, jang
beloem
Toean2 dan Njonja2
mengetahoei Djamoe jang TOELEN dan berharga bagi kesehatan. Dari itoe, tjobalah sekarang djoega:

GOEMBIRA

Djoega mendjoeal ,,PENJOELOEH“ boekoe peladjaran tentang
memotong dan mendjait Model tahoen 1939 — 1940, terisi matjam2
-peladjaran dengan banjak gambar-gambar. Harganja F 2,44 soedah

Sawah

&

5x
SA

ke III

sampai mendapat D PLOMA, ongkos semoeanja ditanggoeng oleh
Sekolahan. Jang ditrima mendjadi moerid orang jang bisa membatja
dan menoelis.

ama

4/ Kebajoran.

,MATAHARI - GELATIK"
TJAP
E2
DJAMO
PANGKAL SEHAT, KOEAT DAN TJANTIK !

mendjait pakaian laki-laki dizaman modern. Wang sekolah F 5.50
seboelan, alat beladjar dari boekoe2, mesin djahit, benang, kain djas
dari kain dril sampai kain tropicaal gaberdin dil, semoeanja ditanggoeng oleh sekolahan. Dipoengoet pembajaran hanja 1 tahoen.

Nabi

Moehammad s.a.w. jang sahih, di-

tahoen

A

SENAR
N
AA
A
EUS
ARSA
NON SE

Oost 29 Batavia-C.
Telf. WL. 1457.
Loeboek Roekam, dan Martapoera Palembang.
Moelai 1 Aug. 1939 menerima moerid baroe.

Tjabang2:

Garantie

Pinangweg

Kleermakerschool
Terdiri pada

harga moelai fl 2
GRATIS graveer
nama.
Terima reparatie dan

WIRIADISASTRA

Kemis)

Bagian

Inspecteur:

P.

BERMANI

(PANDJI WOELOENG)

BARAT:

R.P, $S. GONDOKOESOEMO
Telf. 403.
Nassaulaan 65.
CHERIBON: Adj. Inspecteur: SOEMARDJO,
:
Kedjaksan 46 Pav.
BADJOERI SOERJOATMODJO
BATAVIA:
Vertegenw.:
Telf. WI. 5290, Chaulanweg 56a,

JAVAANSCH- TOONEELGEZELSCHAP

Agentschap

DJAWA

Polygamie

en Echtschei-

(Betawi- — Tg. Priok — Mr. Corne-

lis). Tjitakan baroe-tebal 36 pagina-

dan berikoet platte grond Gemeente
Betawi. Memoeat nama djalanan?
besar-ketjil
diseloeroeh
Gemeente
Gemeente Betawi.
Gedoeng?
jang
terpenting-(Partikoelier
dan
Goepernemen).
Perloe
sekali oentoek
kaoem pedagang dan kacem petantjong. Persediaan
tjoema
sedikit.

Lekaslah

pesan

sekarang

Harga

ding in den Islam” door Joesoef
Wibisono
verkrijgbaar bij administratie PEMANDANGAN prijs f 0.56

f 1.10 franco di roemah,

Inci. portokosten.

Boekoe GELDSCHIETERS-ORDON-

Dimana

Toean

tjetakan

jang

bisa dapat perrapi dan

moerah.

Lain tidak tjoema di Drukkery
Pemandangan.
Rapi, moerah dan tjepat.

Gi bkin mo

ALCATRAZ

Aa

2e film

Ma

Adm:

-

PEMANDANGAN.

NANTIE bisa pesen pada adm. Pemandangan f 0,50 franco f 0,04 Il

£ 0,54,

Oentoek biang keringat bagi baji
pakelah LANOL
POEDER recept
Dr. 'MOEWARDI
per blik hanja

f 0.65 bisa dapat pada Adm.
Pemandangan.

Tn

Na an

le film CHEROKEE STRIP

pesenan

«

Moelai Djoema'at 12 - 14 Mei 39
DUBBEL
PROGRAMMA

S

-

Sebagi kepala roemah tangga jang hendak mendjaga
isteri dan anak-anaknja, tentoe berichtiar bagaimana soepaja hanja mengeloearkan oeang tiap-tiap boelan tidak berapa banjak, goena- bekal (fundament) dihari kemoedian,
akan tetapi, sekalijan dapat melindoengi familienja.
GEMENGDE
VERZEKERING
dengan STUDIEBEURS
dari kita poenja Maatschappij, dapat melepaskan Toewan
poenja kesoekaran.
P
Mintalah keterangan.

Djangan toenggoe lama, lekas pesan sekarang djoega: nanti bisa keha

Gemandangan

Rebo

10 Mei 1939

aan Lag maa war

j3

boeat Indone-

sia sebagai keadaan
jang memaksa
Apa dasar penentoean

batas oepah

paling rendah
boekan

(samboengan

mesin

kemaren

dan

penoetoep)

menambah

Oleh :
Soemitro Djojohadikoesoemo.

R.M.

Dasar2

boeat

Minimumloon

ASAR bagi menentoekan batas
paling 'ketjil boeat oepah kaoem

boeroeh,

atau

NG

' minimumloon,
tiga bagian :

lazim'dikatakan

bisa dibagi mendjadi

1. sebagai dasar orang mengam
bil: ,,ongkos2 hidoep".
.
2. Kemoengkinan
lain: ialah:

sorang

melihat

dahoeloe kepada

Toean R.M. Soemitro Djojo-

capaciteit sesoeatoe onderneming
atau industrie oentoek membajar
minimumloon itoe.
:

3.

2

orang

mumloon

2

menentoekan

dengan

mini-

dibanding2kan

dengan oepah boeroeh dilain-lain
industrie.
Boeat dinegeri kita,
Indonesia,
djalan jang dianggap paling bidjak
sana, ialah bahwa jang dipergoena
kan boeat dasar, ialah ongkos hidoep
siboeroeh. Tjara jang terse
boet kedoea itoe terlaloe soelit dan

jang

ketiga

berkelilingan.

Dari

spehak sana“ orang senantiasa men
dengar,
bahwa
sangat soekarlah
menentoekan oepah djika didasarkan kepada ,,berapa besar keperloean hidoep" itoe, karena pengartian ongkos hidoep sangat bisa diveloer-oeloer. Ah, sesoenggoehnja
“ kesoekaran jang demikian betoel,
boekan barang jang tidak bisa dja
di, boekan barang moestahil, asal
sadja ada kemaoean.

“ Didalam toelisan saja,
tentang

oepah-oepah

kemaren,
boeroeh

di

—

Poelau Soematera, kitalihat betapa

se:

tjaranja orang menentoekan ongkos
hidoep orang. Welnu,
perboeatan
demikian dilain-lain tempat djoega
bisa dilakoekan. Betoel disana itoe

diambil ongkos jang
nja

mengatakan,
—.

toe haroes

's

seperloe-

sadja, tetapi saja djoega tidak

bahwa

minimumloon

ditentoekan

bersandar

atas itoe, Ongkos2 itoeseharoesnja

53
—

lah) tentang hal

:

at.

| Apakah penetapan minimumloon

tidak hilang artinja oleh karena
itoe ? Sebab sesoeatoe minimumloon
oleh peroebahan2 harga, si boeroeh

tetap koeat membeli

(kalau harga

barang naik) atau si boeroeh terlaloe koeat membeli (kalau harga
barang toeroenj. Djoega kesoekaran demikian sesoenggoehnja tidak
perloe memakan pikiran banjak. Se
bab batas oepah itoe setjara perio
diek masih bisa dikoreksi dengan

pertolongan

angka2 atau indexcij-

tinggi dari pada ongkos jang dikatakan ,,seperloenja“ itoe. Boekankah
kita djoega haroes bersandar kepada

Boeat segala ini tentoe- meminta
pekerdjaan banjak, misalnja perloe
didirikan loonraden | madjlis penen
toe batas oepah paling rendah) di

deradjat

jang

lebih

| pengetahoean, bahwa kaoem boeroeh berbagai2 daerah. Tetapi melihat
| itoe boekan mesin dan boekan ba- kepentingan golongan boeroeh jang
orang biasa? Jang terpentingialah, demikian besarnja itoe, patoetlah
kalau sekarang
ini dimoelai
pekerdjaan jang njata, jang daadwerkelijk.
:

:

£

aa

«5
Bea

2

Ia MABA
pa Aa a
KAN
MAU
KA
:

INA yak LNG

ma

mas

Wa

Ai

Al IL

Djawa

adanja.

Rotterdam, achir April 1989.
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Di Masdjid
Tjiwaringin saban
(malam Djoem'at diadakan koempoe
lan ngadji. Dipimpin Toean H. Cha-

Moedah-moedahan

CHERIBON

5. menoelis :

mengaroeniai
liannja.

Agama Islam dalam kemadjoean.
Dionderdistrict Tjiwaringin bawa-

BANDOENG,

han district Palimanan

Reg. Cheri-

foetoeh

Pertoendjoekan

Ilahi

Toehan

kepada seka-

5

jang sampai dihalaman

Toean Naib

|.

mesdjid.

en collegas sering

datang kesaban desa dan teroes me

. nerangkan agama
. “dimasing-masing-

dimoeki orang2
desa dibarengi

. Oleh Kijahi2 desanja, poen djoega
mendatangi. Kijahi? dimasing-ma
sing pesantren dengan menanjakan

berapa

santrinja

poen

atas

kese

hatannja itoe pesantren diperiksa,
.poen ditanjakan apa jang diadjar

“ kan
—

dan

djarnja.

bagaimana

tjara menga-

bolehlah

gambar-gambar

pe-

kita banggakan.

Tjoba

poeteri ini dapat toentoenan sebagaimana mestinja, kita kira tentoe
dengan moedah dapat menjempoernakan boeatannja.
Sembahjang Waishak.
Pada
hari malam
Rebo
jang
laloe, Theosofie Loge Giri-lojo, telab
melangsoengkan oepatjara sembah:
jangan itoe bertempat di asrama
t.0.S. Aan di poentjak pegoenoe-

ngan

Dago.

ngan

itoe dari bermatjam

agama,
Islam,

Oepatjara

ganti-berganti

-Kristen,

Budha

sembahjamatjam

misalnja:

dll. lagi,

se

soedah habis sembahjangan laloe
diadakan chotbah jang berhaehoengan
dengan sembahjangan itoe.
Jang hadir amat memoeaskan ter-

diri dari bermatjam matjam bangsa.

poela. Djam 8.15 cepatjara itoetelah
selesai. Kemoedian jang hadir di

djamoe

dengan

sesoedah siap
masing2.

Andjing

teh

dan

koewe,

poelanglah keroemah

dapat

menolong anak

tjelaka.

hari

jang baroe laloe

ada kedjadian, seorang

baroe beroemoer k.l. 3
dari fam. G. bermain
ada jang mendjaga, di

halaman fam. L. Halaman mana ada
koebangnja jang agak dalam, de

ngan tak ada jang mengetahoeinja

anak itoe termasoek dalam koebang
itoe. Seekor andjing - bastaard-her.
der kepoenjaan fam. L. terseboet
itoe waktoe mempoenjai tingkah

lakoe jang agak loear

bon, atas kegiatannja t. H. Chalil
Abdulla Jr.
Naih di itoe onderdistrict, tiap-tiap
Pada tanggal 4 sampai tanggal
mesdjid berdjema'ah Djoem'at rata- 7 Mei "39, telah dilangsoengkan
rata bertambah banjak. Terlebih- toendjoekan gambar? boeatan per
ach
lebih dalam mesdjid Tjiwaringir, li gambar Abdulla
jr. jang telah
Gintoengkidoel, Gintoengtengah, Be terkenal, bertempat di Soos
ringin, Gejongan dan Winong selaloe dia Grootepostweg Bandoeng.Concor
penoeh, bahkan diantaranja ada bar2 itoe terdiri dari landschGam
ap-

.....

itoe. Sedang

kerdjaannja walaupoen beloem tjoe
koep haloes dan telitinja, soedah

Beberapa
lil en collega's dan Ki Maksoem ber di Lembang
serta Ki Doelwachid Kijahi diini anak ketjil
d€sa, dan seboelan sekali dirawoehi tahoen anak
Kijahi H. Moestafa dari Kanggrak- sendiri tak
san Cheribon dan pada itoe waktoe
pengadjian
sangat
gembira
dan
memoeaskan sekali.
3

Barat

rantjis, dimana ia terima perintah
dari architect di Betawi jang terkenal t. Fermont, soepaja ia djoega
singgah di Rome, oentoek mempeladjari beberapa pengetahoean lagi
jang berhoeboengan dengan vaknja.
Waktoe Basoeki Abdulla di Indonesia, sebagi djoega waktoe ia di
Nederland, dapat bantoean dari be
berapa pihak. Antaranja dari Z.H.
Mangkoenegoro telah menjerahkan
beberapa portret, poen dari beberapa golongan bangsa Europa banjak
sekali jang
menghargai ini achli
gambar jang masih
moeda
belia.
Ini achli gambar moeda jang paling
disenangi roepanja membikin portretsehilderjj dari pada
landschap-

Kalau orang soedah bisa menen- ngat teliti boeatannja.
toekan minimumloon, artinja gadji
Gambar gambar jang dipertoenboeroeh tidak boleh dibawah batas djoekkan itoe harganja dari f 40.—
itoe, maka hal itoe soedah berarti sampai f 400.— seboeah
gambar,
satoe langkah lebih djaoeh didalam lain daripada itoe iapoen sanggoep
keadaan jang adapada dewasa ini. membikin
portretsehilder
dengan
Kalau perloe orang
boleh menen- harga f 70.— dan f 100.— pergam
toekan matjam2 batas gadji paling bar.
rendah f(minimumloon) diberbagai:
Lain daripada gambar? jang di
daerah, jaitoe menoeroet tinggi ren pertoendjoekkan itoe, ada djoega
dahnja perbedaan
harga
barang nampak tiga patoeng, I. R.A. Kardan keperloean hidoep diberbagai2 tini, 2. Mevr. Dr. Tjokrodidjojo dan
daerah itoe.
3. Mej. Koch. Ini tiga patoeng ada
Disamping itoe orang haroes mem boeatannja Nji Tri Tjokrosoeharto,
perhatikan djoega hal jang diba- adik dari t. Basoeki Abdulla
terse
wah ini:
boet. Lebih mengherankan boeatan
Indonesia adalah seboeah negeri aja karena
poeteri ini dapat mem
dimana harga barang berajoen-ajoe boeat patdeng itoe tidak ada jang
nan. Harga? barang itoe naik dan memberi toentoenan, ataupoen
ia
po taan didalam tempoh jang sing- sendiri tak pernah beladjar (seko-

fers.

pada

Pe-

schilderij, walaupoen kedoeanja sa-

hanja didjadikan dasar sadja. Dan
minimumleoon itoe haroesnja diten-

toekan

|

hadikoesoemo.

pengetahoeannjadi

biasa,

dari

kebiasaannja, sebentar ia lari ke
dapoer, sebentar lagi ia kekoeban £

dan

teroes

rentinja.

Pembantoe

Dikirim keroemah sakit gila

Pada tg, 4 Mei 1939, Pengadilan
Landraad Poerwakarta, telah perik
sa perkara klacht palsoe dari seorang nama Sajoeti
mendakwa
seorang. Kepala desa Tj.hoeni Onder dan district Kota Poerwakarta,
pengadilan
Landraad menimbang
perkara terseboet dischors (dimoen

doerkanj

Dengan adanja timbangan Rechter diatas ini, perloe djoega

disini

diterangkan sedikit perihal keadaannja nama Sajoeti itoe, Sajoeti
adalah asal moelanja orang dari
Bogor,
dan
ia
datang
mengembara
ke Poerwakarta, lama

kelamaan

Sajoeti

dapatlah

djodo

kawin sama orang desa Tjihoeni,
dan didesa terseboet Sajoeti beroe
mah tangga, pekerdjaan Sajoeti da

ri sehari

datang

kesehari

hanja

mentjari tjari oentoek isi peroetnja,
dengan djalan dapatnja eereloon
(honorarium)
dari soerat2 kabar
jang memoeat toelisannja, lainnja
dari itoe ada djoega perkara perka
ra jang dihadapkan dimoeka peng.
adilan olehnja didjalankan.
Entah

Gezagvoerders dan

stuurlieden

Malam

11 Mei depan

bagaimana,maka

lama kela

maan Sajoeti dapat orang mengira
dari sikap2nja jg diperhatikan, se
roepa koerang beres keadaan otak
nja, begitoepoen segala toelisannja
jg ada dimoeat dimana soerat kabar, jg biasa memoeat toelisannja
itoe, selaloe sebagian tas dengan ke
jakinan
(bohong) selaloe ada berlainan dengan keadaannja, kedjadi
an iniatjap kali orang mengetahoei
nja, sehingga timboelnja persangkaan, Sajoeti itoe adalah seorang
jang koerang sehat dibagian kepala
nja, poen keadaansikapnja itoe, ada
lah meroegikan kepada seoemoem
aja orang jg berkepentingan akan
toelisannja misalnja perhatian dari
ig berwadjib terhadap toelisannja,
setelah dionderzoek
keadaannja,
selaloe pendapatannja teller O, itoe
lah, maka bisa djadi Rechter djatoeh timbangannja kepada Sajoeti,
terlebih dahoeloe haroes diperiksa
otaknja.
Lebih djaoeh tertinggal menanti

bagaimana kejakinannja hal ihwal

nja Sajoeti terseboet.

Perhatian

kepada Mauloed.

Djoem'at

ini moelai djam 9, perkoempoelan
gezagvoerders
dan stuurlieden di
Indonesia akan mengadakan rapattahoenan diroeang belakang Maison
Versteeg, Betawi.
—Do—

oentoek 6 boelan lamanja,

dan Sajoeti
haroes dikirim dahoeloe keroemah sakit gila di Bogor, oentoek direparatie
otaknja.

Komite penganggoeran

Selama

boelan

April jang lewat

Centraal Comite voor Steun aan
Werkloozen menerima toendjangan
sebesar f 1.447.13,
Dari

Januari

hingga

Maart

pene

rimaan itoe f 416.371, djadi dalam
tahoen
1939
ini
soedah
ada
417.819.02
Penerimaan
sedjak
December

1930 ada f 6.745.582.13.
—&.—

Hasil palang

merah di Bogor.

Didengar berita, bahwa djoemlah
penghasilan daripada prikkaarten,
pengoempoelan oeang didalam kota
dan disekitar Bogor, demikian poela
djoemlah penghasilan Bridge-Drive
diroemah toean resident semoeanja
ada sebesar f 1200.
Ap

Boemi

gojang

di Tjilatjap.

Hari Selasa pagi djam 5.15 terasa

gojang boemi jang
kentjang. (Aneta).
Tm

KG

pendek,

tetapi

Kah

Merajakan

Seri Soenan Pakoeboewono 13 Juni.
Nanti pada tanggal 13 Juni depan
akan diadakan perajaan hari maulidnja Seri Soenan Pakoeboewono
XI Solo dengan resepsi malam dalam kraton, sambil mengoendang
beberapa tamoe (Aneta).
(jam

Tentang

koendjoengan
negoro

ke

Mangkoe-

Bali

Kabar tentang koendjoengan baginda Mangkoenegoro ke Bali
bi
sa
disamboengy
dengan
berita,
bahwa
beliau
akan
diantarkan
djoega oleh Ratoe Timoer pada tg
27 Mei dari Solo. Kembalinja ialah
pada tg4 Juni, sedang tiba di Solo

didoega

pada

tg 5 Juni.

(Anetal.

pun

Goena pembitjaraan pelajaran
ke Afrika selatan
Wakil Djepang
ke
Indonesia
Dengan kapal terbang telah tiba
di Betawi
ialah toean T. Sukagawa,

manager

dari kantor di
Djika kami menilik dari keadaan Singapoera
dalam
maskapai peladalam boelan Mauloed jang telah jaran
Djepang ,Osaka Shosen
laloe, dengan keadaan boelan Mau Kaishas.
loed ini tahoen, banjak sekali per- mengadakan Perloenja ialah oentoek
pembitjaraan dengan
bedaannja, doeloe perhatian banjak KPM
berhoeboeng dengan niatan
aja selamatan ta' begitoe banjak dari pelajaran
Djepang jang akan
adanja jang sidkah memoeljakan menambah
dengan kapal 6 hneah
Nabi kita
(Kg. Nabi Moehammad goena
perhoeboengan
ke Afrika
s.a.w.) tapi pada initahoen hampir selatan. fAneta).
disetiap langgar atau kaoem moes
9 -—
limin jang tjoekoep dan ingat akan
Bandjir jang maha hebat
kemoeljaan Nabinja, masing-masing
Pendoedoek
memanmengadakan Mauloedan dengan didjat pohon.
sertai selamatannja, sehinggaada
lah pada sesoeatoe malam berbaDari Noemoeti dikabarkan, bahwa
reng Mauloedannja, kelihatan orang djembatan besi jang beberapa th.
jang memperhatikan akan pasalini, jl. diboeat, kini soedah roesak gaberdoejoen djalan sana sinidengan ma sekali. Dandjembatan batoe jang
menenteng boengkoesannja, soeng terkenal telah hanjoet oleh bandjir.
goeh gembira hati kami akan kea- Poen djembatan baroe jang baroe
daan jang seroepa ini, pertama me diboeat dan pandjang sekali di Tinjatakan bahwa kaoem kita bhoemi moer jang melaloei soengaiNoemipa,
poetra, madjoe setindak akan keroe kehilangan salah satoe dari tiangnja
koenannja dalam bagian keislaman, dan 2 bentoekan besinja.
moedah-moedahan
Dalam pada itoe air bah itoe tinggi
langkah
jang
moelia ini bisa orang melakoekan nja satoe setengah meter lebih ting
dengan selarasnja, dan koesoe ber- gi daripada bandjir jang soedah2,
bakti kepada Toehan Soebhana Wa sedang banjak binatang ternak hita'ala dan Nabinja,
poen benar2 lang bersama lain lain binatang, se
rabaannja.
dang pendoedoek sama memandjat
pohon oentoek menolong diri.
BOGOR.
Dalam sedjarah Timoer beloemlah
Bapa dan anak mati tertoebroek kedjadian demikian dalam bl. Mei.
autobus.
Lain daripada di Timoer, poen di
Flores katanja ada disiarkan berita
Kemarin djam 1 siang di- Sidamoekti, seorang jang sedang meng demikian djoega. (Anetaj.
gendong anaknja dipinggir
djala

|Inan

telah diseroedoek

demikian tidak ada be: autobus

Dengan perboeatan andjing jang
demikian itoe koki jang sedang ma-

menoelis:

oleh

seboeah

dari belakang, sehingga
si bapa dan si anak mati seketika
itoe, karena loeka2nja jang hebat.
Chauffeurnja
dikenakan proces
verbaal dan kedoea korban teroes

Ditetapkan

1,

dalam

vasten dienst:

t. E. H. Spoel, cipier le kl, Huis
van Bewaring Buitenzorg.
t. Jachja,
rechercheur ?2e ki.
Gew. recherche Bogor
NjonjaM E.Vrossink, le klerke
Res. Kantoor Bogor
Nona Nji Rd. Aisjah, le klerke
pada Ass.-Res. Kantoor Soekaboemi

sak didapoer, ingin mengetahoeiapa
2.
sebabnja andjing itoe berboeat de- diangkoet keroemah sakit di Bogor.
mikian. Waktoe ia sampai ditempat
3.
itoe bagaimana terperandjatnja, ia
Mutaties
B.B.
Bogor
schilderij
dan
portretschilderij melihat didalam koebang itoe ada
4.
djoemlah ada 41 boeah.
Iterapoeng anak tsb. denganta' ber
Atas permintaan sendiri berhenti |
Besoeki Abdulla, pemoeda Indone njawa lagi. Ia berteriak sekoeatnja. dari pekerdj
aannja, Bestuurschrjj
siaDjawa jg. baroe beroemoer 24 Kemoedian f. L. datang dan mem- ver pada
AW. Leuwiliang t. M.
t. Rd. Amdjah, le kler pada
th., telah dapat menoendjoekkan berikan pertolongan. Lebih setengah Karna.
Res. Kantoor Bogor
pekerdjaannja jang begitoe indah, djam lamanja dipiara dengan tjara
Diangkat sebagai Bestuurschrij
t Soekandar, bestuursschrijver
jang lebih menarik jalah ia poenja kunstmatige - ademhaling,
kemoe- ver
pada AW.
Leuwiliang t. M.
Res. Kantoor Bogor
gambar sendiri.
dian ada tanda bahwa djiwa anak Marjani sekarang Bestuurscbrijver
t.
Rd. Asep
Basoeki Abdulla terlahir di Solo itoe dapat tertolong, laloe dengan pada AW. Tjisaat Soekaboemi.
Nji Mas Soekarsih
pada tahoen 1915, sedjak ketjil te segera dibawa keroemah sakit JuSebagai gantinja mendjadi Bes
t. Rd. Achdad
|lah kelihatan mempoenjai ketjaka- liana, dan keadaan sekarang
amat tuurschrijver
pada
AW.
Tjisaat,
t.
Rd. Saban Soeriawinata, ke
pan sebagai kunstnaar. Ia telah be menggirangkan orang toeanja.
Nata
t. R, Moechtar, tadinja
empatnja bestuursschrijver Res.
ladjar 3 tahoen lamanja dalam

Da

Si boeroeh

Berita” pendek

POERWAKARTA

SLOPA

Minimumloon:

Academi voor Schoone Kunsten di
Den Haag, dibawah pimpinannja tt.
Hoogewerf dan Meyer, dengan hasil jang memoeaskan. Dengan dapat
poela bantoeannja
Directeur
dari
Academi terseboet, toean
Dr. Ir.
Planga, ia terima perintah oentoek
membikin beberapa portret, kemoe
dian dipertoendjoekkan di Amsterdam, dan ditambah poela dengan
beberapa hasil pekerdjaannja, dima
na ia dapat bertambah banjak keteranganketerangan akan hasilnja
ia poenja pekerdjaan,
Semoea ia poenja gambaran bagi
ocoemoem ada sangat menarik. Doea
tahoen jang laloe waktoe ia akan
poelang ke Indonesia, sesoedahnja
beberapa boelan lamanja
oentoek

"—

wd,

Kantoor Bogor,

ea

Ca

|ler d.l.l. Teristiwa poela Nabi Mo-| anjar

bestuursschrijver

TT

na

me

hammad s.a.w. diberi kelebihan oen

KN

mereka

roegi. Boekan oleh

karena ja sajang pada nasibnja bok

Diantara

"Itoek alam. Oleh karena itoe maka |W. akan tetapi pada nasibnja bebe
kita semoea berhak merajakannja. rapahelai kainnja jangdikerdja
ET DA eNa Jangka
soal: Apakah Ikan oleh bok W.
erocean
rihidoep itoe? £$
in “Allah danLD f 28.95 memang boekan sedikit pada

'IRosoel

jang

menghidoepkan

toean2

ada

banjak

sekali terdapat

memakai katja mata, boekan oekoeran boeatoemoernja lagi (temponja soedah keliwat).
"
Pada JAPANSCHE ASIA OPTICIEN di Kramat
14 B —BATAVIA- C. tel. 1949 WL., sanggoep mem-

kita zaman sekarang ini.

beri

advies

membenarkan goena keperloean

serta

4. L.B.T. mentjari nafkahnja de
dalam lima djoeroesan, ja'nil roch,
toean poenja katja mata.
2. semangat, 3. amal, 4. oesaha, 5. Ingan bekerdja pada toekang mas
Sedia katja dan montuur kwaliteit No. I, boeat
H.A.T. Pada soeatoe ketika ia di
dipakai oleh toean2 dan Njonja2 serta anak semasjarakatnja.
Agama itoe “ibarat obat. Obat soeroeh, ,,mengerdjakan mas 11'/,
kola. Harga tida mahal. Terima recept Dokter mata
/
rlitoe ada kalanja ta' menjemboeh gram, harganja f 23 koers sekarang.
Entah ,salah
mengarti",
Ikan, So'al so'al jg menjebabkan ini
,terlaloe
jalah : 1. salah mengobatkan, 2. obat entah oleh karena
PUNKTAL
TELE
WL.1940
8 MN
EU IN
er
soesah dioesoet. Tetapi
inja telah ketjampoeran, 3. karena faham“
adanja
L.B.T.
laloe
sekonjong-kong |penjakit telah mendalam.
Dengan ibarat diatas ini spr. mem njong djadi tidak'ada lagi ditempat |
an
ia
bekerdja.itoe.
Mas
jg
11'/,
gr.
ta
pendengar
pendengar
or (persilahkan:
12 Oetoesan ke Decentralisatie- Jang kita terima
r (menengok sebab sebahnja Islam ta' di itoepoen tidak ada lagi. Boleh dja Congres 1939.
.
diL.B.T dan 11'/, gram itoe telah
13 Rondvraag.
,sIndonesia Sedar".
akan pergi bersamaOentoek memeriksa moerni atau bersepakat
Kepada
kita telah disampaikan tidaknja agama Islam disini ini, ma sama.
Akan mendapat
soerat berkala boelanan, goena poPentjoerian
oesein, 24 R. Soemarno, ka hanja @Gur'an dan Hadith jang
Bronwaterleiding
litik dan hoekoem negara, jang dikedoeanja Mantri bij het Huis van boleh dipakai pedoman. IrRazoux Schultz ka- pimpin oleh t. mr. Scenario
di
Spr. memperbandingkan keadaan
Bewaring Bogor
T. Hadji S. b. A. adalah seorang
Makasser, jang doeloe terkenal djae
ta:
Pilihlah
ontwerp
25 R. Soeminta, Mantrie voor de: dikala dahoeloe dan sekarang. Pero tani didesa Pasindon. Selang bebeDENG
ga dalam kalangan pergerakanrak
bahan jang njata benar ja'ni sikap rapa malam roemahnja
belastingen Soekaboemi
dibobol
Pekalongan
beloem mempoenjai jak djelata,
Partindo. Maksoed
26 J. Madija, bestuursschrijver AR terhadap kedoeniaan.
pentjoeri. Beberapa
helai saroeng waterleiding.
nja oentoek memberikan pembatja
:
Dahoeloe orang berseroe, bahwa dan kain telah diangkoet dari roe
kantoor Soekaboemi
Pekalongan
ingin ' mempoenjai an jang mengandoeng
peladjaran
|. 27 Soedajat, idem A.W. kantoor agama itoe menjoeroeh pengikoet- mahnja zonder permisi, totaaldjen waterleiding.
dengan tjara systematis, berdasar
nja akan mendjaoehi doeniawi.
dral seharga f 24.
Berhoeboeng
dengan
keinginan ilmoe hoekoem
internasional, politik
| 28 R. Toha, idem Wedana kantoor Oleh karena pengaroeh semangat
Tetapi dasar orang baik, nasibnja ini 'Dienst: der.
Volksgezondheid dan hoekoem negara (demikian da
Ipergerakan maka kejakinan jang poen baik djoega.
Soekaboemi
Panah
merantjang ongkos2 dan gambar2 lam kata pengantarnja).
sedemikian itoe telah berobah. Fi29 Achmad, idem AW Baros
Sebeloem diketahoeinja
pentjoe serta keterangan2 jang perloe oen
Isinja a.l. Perdjandjian Versail30 Mas Marjani, idem AW Tjisaat dato ditoetoep dengan ditoendjoek- rian itoe, maka pentjoeri Z orang toek memasang bronwaterleiding.
les, Soal Indo, Beberapa keterangan
31 R Mohd. Sajoeti, bestuursschrij kan ajat Guran jang maksoednja telah ditangkap dan mengakoe doSidang
Gemeente pada hari 29
India d.I.1. Madjallah itoe
ver kantoor Regent Soekaboemi. ja'ni, bahwa kesoekaan orang kepa- sanja. Mereka ini adalah R. dan D., boelan Aug. '38 telah mengambil tentang
akan terbit dalam basa Indonesia
da isteri dan anak itoe memang jang beroemoer 30 dan 20 tahoen, poetoesan
Te
ara
fbesluit No. W 2/845J dan Belanda. Selamatterbit!
mendjadi perhiasan doenia.
berasal dari desa itoe djoega.
Setoedjoe.
samboetan kita.
2. T.K.T, ada mempoenjai toko
Adres Red.
College
van
Gedeputeerden
medan
Administrasi :
Tooneel Amal Moehammadijah.
di Petjinan sini. Pada soeatoe ma- minta
advies kepada
Provinciale Arendsburgweg 23, Makasser, harga
— Pembantoe M. menoelis:
“Djam 8.30 malam Djoem'at Kli- lam roepanja datang seorang teta Waterstaatsdienst menoeroet advies langganan f 0,75 sekwartaal.
won 4/5 i.b. digedong Sono Widodo moe jang tidak dioendang. Oleh ka maka lebih baik agar soepaja ren
SOERAKARTA.
diadakan tooneel derma oleh M.D. rena pintoe soedah toetoep dan tjaua DVG. tadi itoe dirobah. Aan
»Keboedajaan dan Masjarakat
Pekalongan. Koendjoengan tetamoe ini tidak dapat menahan voerleiding
soepaja
dibesarkan.
Societeit Habiprojo dibesarkan tjabang
hampir memenoehk seloeroeh tem- keinginannja akan masoek laloe di Hoogreservoir
Kira2 seboelan j.I. telah dikeloevoorloopig
biar
. Oleh karena makin hari makin pat.
ambil djalan jang tidak biasa.
arkan dummy-nummer dari madjal
tidak dibikin.
ternjata, jang societeit Habiprojo
Pertoendjoekan diboeka dengan
Sampai kedalam soenji senjap,
Sebeloem
mengambil poetoesan lah tsb. Kini goedah keloear jang
itoe sangat diboetoehkan oemoem pidato oleh wakil ketoea, disamta'
ada
jang
melajani
kehendaknja.
lebih
tetap,
maka
College mengirim nomor pertama, berisi a.l.: Memdan perhimpoenan, boeat mengada- boeng dengan openingsmarsch dan
Oleh karena itoe maka digondolnja kan rentjana jang dirobah itoe ke persatoekan notenschrift
oentoek
“kan vergadering dan sebagainja, panembromo.
jang meskipoen pendoponja telah . Sebagai intermezo antara le be- sadja seboeah neratja dengan besi? pada DVG. lagi akan meminta per systeem serta methode pengadjaran
sekali. Boleh djadi timbangannja.
lagoe Djawa
jfoleh Ki
Hadjarj,
dibesarkan, tetapi sekarang ternja- drijf dan 2e bedrijf dipertoendjoek- timbangannja
dipikir
repot
dibawanja,
sebab:
Perg. Perempoean Indonesia
Pada
hari
20
boelan
Februari
j.
foleh
ta masih perloe dilebarkan lagi, kan tari Bali. Sesoedah 4e bedrijf »pating brendil“. Zonder pikir pan
b. 1. datanglah soerat balasan dari Soesilowati), Dasar sekolah-hidoep
maka bestuur soos itoe mengambil dikeloearkan pentjaknummer. Anta djang lagi laloe diambilnja sadja D.V.G. (no. 5725 G.J dilampiri de- (oleh S. Mangoe
nsarkoroj d.L.I.
poetoesan boeat melebarkan
soos ra Se bedrijf dan bedrijf penghabisan
goni 2 helai akan mengepaknia, ngan soeatoe nota tebal dari Kepala
Langso
englah
oemoernja dan isi
itoe, dengan mengadakan gedong intermezo pantomimi.
djadi ringkas, en toch harganja ma afd. Gezondmakingswerken en Huis- nja jang dalam2.
baroe di sebelah Oetara, jang meloeKemoedian band memperdengar- sih tetap f 30,40 djoega.
vesting,
jani
Ir. F. M.
Razoux
loe boeat leeszaal, biljartzaal dan kan lagoe penoetoep.
Kjai Pantjalongok memang tidak Schultz. Dalam nota ini beliau me
»Liberty-Malang-nummer“.
boeat main. Adapoen gedong jang
Menoeroet taksiran pendapatan pernah koerang akal.
madjoekan
perbandingan
jang
criMadjal
lah tsb. adalah madjallah
sebelah Selatan, jang biasa boeat k.1#f 130,— Djoemlah ini akan di
tisch antara doea rentjanatadi itoe boelanan jang
bergambar
keperloean itoe, akan di pergoena- sokongkan kepada tjabang
diatas
M.D.
Mati kelaparan
Pendapatannja ja'ni, bahwa maoe kertas jang baik haloes. Basanja
kan lain, jang bisa menambahi| Pekalongan.
:
Melajoe-Tionghoa, terbit di
R. datang dari Pemalang. Oemoer poen menoeroet katjamata water- basa
tempat goena vergadering dan seleidingtechniek, baikpoen menoeroet Malang, dibawah pimpinan hoofdr.
nja
26
tahoen
entah
berapa
lama
bagainja. .
|
|
Penipocan
tjerdik
alasan keoeangan, maka
ontwerp

ASIA

OPTICIEN

piah, be-|100pCt di Indonesi
a.

Djawa Tengah

— Besok malam Selasa 15-16 Mei di

moeka akan dilakoekan sedikit perajaan oentoek melakoekan pemasangan batoe pertama feerste steen-

ia mentjari pekerdjaan kian kemari.

Roepanja “sia-sia belaka. Hingga
'onderdistrict Tirto. Beberapa hari sampai di sebidang 'sawah dekat
jang laloe ia membawa sehelai kain, desa Pontjol sini.
Disitoe ia membaringkan dirinja.
| harganja setali. Maksoednja hendak
didjoeal di Pekalongan. Sampai di Diserahkannja badannja keihoe Boe
aloon-aloon sini ia berdjoempa de mi, laloe #poelanglah ia kerachmat'
ngan seorang lelaki jang mengakoe Allah.
1. Bok R. adalah toekang batik dari

D.V.G.

itoelah jang sebaik-baiknja

haroes

dipilih, Olehkarena maksoed

t. Liem Khing Hoo dan direk
toe
t. Kwee
r
Sing Tjiang.
Boelan April ini keloearnja sepe

ontwerp ini ialah agar soepaja di
moelai dengan peroesahaan jang se
legging), jang akan dilakoekan oleh
derhana moengkin. Sesoedah menrijksbestuurder -K.P.A.A.
Djojodapat pengalaman dan dirasa pernagoro selakoe beschermheer dari
loe,
maka bolehlah kemoedian persocieteit Habiprojo itoe. '”
oesahaan itoe dibesarkan. Hal ini
Ibernama D., menoeroet sangkaan
Dipagi harinja djam 7 majatnja hanja oentoek mendjaga keselama
berasal dari Wiradesa.
Penarikan Lotery-barang Pasar
ditemoe orang-orang jang hendak tan kas Gemeente jang memang ti
Sesoedah mereka berdoea ini ber mengerdjakan sawah itoe.
An
0... Malam.
f
toekar
fikiran maka kain itoe diba ' Sehelai soerat keterangan menoen dak terlaloe tebal.
.
Sebagai penoetoep pasar-malam|
Sesoedah ditimbang masak2 maka
wa oleh D. dengan djandji hendak
200 tahoen Kraton Soerakarta, ma
djoekkan namanja dan asalnja.
College berpendapatan, bahwa wadibelinja.
. ka pada malam-Minggoe 6-7 Mei
Jang berwadjib akan berdaja-oeAkan tetapi bok R. menoenggoe paja mentjari sanak saudaranja R. terleiding akan dipasang menoeroet
ini, moelai djam 12 tengah-malam
Ontwewp
DVG.
sampai djam 3 djaoeh-malam telah hanja sia-sia belaka, sebab D. tidak almarhoem di Pemalang agar soepa
Demikian poela pendapatan Burmoentjoel
lagi.
Oeang
poen
tidak
dilakoekan penarikan lotery-barang
ja tahoe tentang hal ihwal kedja- gemeester
mengandjoerkan,
agar
dian ini.
:
jang diadakan oleh hoofdcomite datang. Kainnja idem.
soepaja Dewan akan tetap memeP.M. itoe sendiri. Adapoen 5 prij-|. 2. W.LLA.H. bertempat tinggal di Pemeriksaan menoendjoekkan, bah gang sikapnja jang soedah diambil
zen jang terbesar kita terangkan Residentsweg sini. Antara lain ia wa R. meninggal doenia oleh karena pada hari 29 Augustus "38 itoe.
- seperti berikoet:
mempoenjai seboeah auto jang di kelaparan. Moga-moga 'Allah SoebPoetoesan tentang soal ini akan
le. prijs 1 auto Biuck sedan 17251 djalankan oentoek taxi.
hanahoewatak 'Allah menerima ar- diambil dalam Rapat Gemeente ke“Re.
pr. I peniti briljant 20490 “ Tiba-tiba koentji kontak motor wahnja.
lak pada hari 11 ini boelan.

— 3e.

pr.

1 motorfiets

“4e.

pr.

Istalen

pr.

Itrap

:
"

5e.

-

tangkap oleh karena didakwa telah
“«

mentjoeri 'seboeah arlodji kantong

a

PEKALONGAN.

dan sehelai saroeng, totaal seharga |
f 1,90. Barang? itoe kepoenjaan ka |
kaknja jang bernama. N, beroemah

Pembantoe mengabarkan
Perajaan

Idisitoe djoega.

Mauloed.

Kemis sore tanggal 4 Mei '39 di

gedong Sono Widodo telah dilang-

soengkan perajaan hari lahirnja
Mohammad s.a.w. Djam 2.30
persidangan oemoem ini diboeka

Nabi

|.

oleh ,,Badan Pembangoenan“ Sjiar

Islam“. Perhatian tjoekoep, sema“ ngat baik.
ana

H3

—.... Beberapa

se

ajat Al

@Guran dibatja-

kan sebagai do'a pemboekaan.
- Diterangkan poela, bahwa pahala

itoe tergantoeng

pada

masanja.

— Pembitjara memakai pendahoeloean

. dengan kalimat : Seroean Allah dan

| Rasoel.akan mengadjak kamoe, jg.

tan inilah batjaan di—.. MTabaroekan
Mauloed jang mengandoeng

.menghidoepkan kamoe.

matjam,

ja'ni 1 mentjari

mentjari berkat fambeng).

| Dalam arti jg pertama diterangkan,

. bahwa Mauloed jalah sama dengan
»djabang baji“, maks

oednja boelan
ini
“madboel
hira
n
Nabi
s.aan
Moha
.w,kela
m-|
Karena art
i ini
maka
—
.

terdapat semangat.
Telah mendjadi chodrat, 'maka
tiap?p waktoe terdapat
Li orang atau
golongan jang

Na

Terbaan,

mendjadi

sial oentoek memperingati berdirinja gemeente
Malang
(1
April
1914-39) 25 tahoen, jubileum perak.
Selain nampak gambar gambar
jang
indah, poen ada permoelaan
kata dari burgemeester Malang se
karang, t. Boerstra. Djoega nampak
toelisan sedjarah Malang jg doeloe
diseboet djoega
Toemapel sampai
E
djaman modern ini.
Atas kiriman ini kita mengoetjap
terima kasih dan selamat hidoep!
“P.E.L. T. I.- Nummers
Setelah 3 tahoen bisa berdjalan,
maka orgaan dari Preanger Indone

sische Tennis Bond, dalam boelan
April ini keloear dengan badjoe ba
roe, bersama2 dengan adanja pertandingan Pelti j. Il. di Bandoeng
itoe. Nampak
didalamnja gambar
toean R. ALA. Wiranakoesoema, regent Bandoeng, selakoe beschermheer.
Redaksi dipimpin oleh mr, Oesman Sastroamidjojo.
Moga-moga dikemoedian hari makin madjoe !
-

17055

nja ditjari tidak terdapat, harga
ameublement barang ini jalah f 1.—. Menoeroet
Rapat Gemeente
22382 sangkaannja koentji 'itoe telah di
Pada tg. 11 Mei jad. ini Dewan
naaimachine tjoeri oleh soepirnja jg bernama A.
Gemeente
akan bersidang poela.
14810
3. D. dari kampoeng Djagalan
di

kelebihan

AanKartini, Hi
mitsalnja

D. mengakoe teroes terang, bah-

wa barang? tadi telah digadaikan
nja dan oeang pendapatannja telah

Agenda

jang

1. Pemberian

ditetapkan

jani:

tahoe dari fd. Bur-

gemeester.

2. Stukken ter visie,
3. Penetapan robahan jang kedoea
— kali dalam begrooting 1938.
3a. Perbaikan
djembatan
Lodji

akan dikerdjakan sekali goes.
4. Penetapan af-en overschrijving
dibelandjakannja poela.
jang kedoea kali dalam begrooting 1938.
Si
Tidak djoedjoer
5 Penerimaan t. R. Soedirman jg
I. K. adalah seorang tani di Kra- baroe dipilih mendjadi anggauta
ton Lor. Kesajangannja pada anak- Dewan Gemeente.
:
nja perempoean jg baroe beroemoer
6 Voorstel agar soepaja project
2 tahoen boekan sadja diboektikan pemasangan soeatoe bronwaterleidengan gelang jang berharga f15,— ding, jang dirantjang oleh Dienst
akan tetapi djoega dinjatakan de- Kesehatan Rakjat, dipegang tetap.
ngan mengadakan
seorang baboel
7 Voorstel akan mendirikan soea
speciaaloentoek mendjaga poetrinja toe Vervolgschool oentoek anak2
itoe.
perempoean.
' Beberapa hari berselang pada k.I.
8 Voorstel akan
mengoeasakan

djam II siang dilihatnja gelang jang kepada Burgemeester oentoek mene
mahal harganja itoe telah tidak tapkan peratoeran
vacantie dan
ada.
'
$
hari besar bagi sekolahan2 GeBerhoeboeng
dengan
ini maka meente.
bok S:, ja'ni baboenja anak itoe,
9 Ketetapan tempat berhenti oen
ditangkap.
toek kendaraan oemoem disebidang
2. Recherche
telah menangkap tanah ditepi Hilirstraat.
seorang koeli dari Tirto jang ber10 Voorstel akan menambah lonama K.C.G., oemoer 25 tahoen. wongan2 dalam beberapa commissie
| ja didakwa mentjoeri sepeda di
11 Permintaan oentoek mengoe
Pemalang.
roes sebidang tanah Goepermen jg
3. Bok W. di Pedjagalan kini hi- akan digoenakan oentoek penjamlang, agaknja menghilang.
boengan djalan sebagai dimoeat
'Boedagar batik L.B.H. di Pasar- dalam Bouwplan-Bermi Oost.

Mutatie

Gemeente
22 April

1 Maart
“39

Benoeming,

"39

Aanstel-

ling,
Werkzaamstelling.
1. R. Margono, tadinja hulpmarkt
meester, kini djadi marktmeester,
tijd.-dienst.
2. R. Soedjalmo, tadinja
volontair di Gem. Secr.

“Lagoe

(A.Z.1, kini djadi schrijver lekl.
Emanuels,

tadinja

volon

tair di Gem. Secr. (Fin.|, kini dja
di 3e commies maandgelden.
4. Prawito,
tadinja keurmeester
tijd. dienst, kini djadi keurmeester
vasten dienst,
5. M. Adi, tadinja hulpmarktmees
ter tijd. dienst, kini djadi markt
meester vasten dienst.
6. Th. van Huizen, tadinja adj.

Commies-red., kini djadi Comm.

:

Bloemhard,

controleur
vasten d.

tijd.

tadinja

hulp-

kini

klerk

d.,

8. M.S. Soewito, tadinja schrijver
le kl., kini djadi
9.

R.A.

klerk

v.d.

Tirtokoesoemo,

kl., t.d.

kl.

v.d.

.

tadinja

H.C. Castens,djadi Gem: Secr.

v.d.
14. R. Karjono,

meester t.d.
15.

schrijver le kl., kini djadi kasbeambte t.d.
10. Soedarmo, tadinja schrijver

le

»

re

dacteur tijd. dienst.
7. JO.

:

es- lilin"

Toean R.M. Soenardi telah me
ngeloearkan boekoe ketjil “La g oe
es-lilin“ jang kini soedah terke
nal seloeroeh Indonesia. Mereka jg.
mempoenjai radio-toestel, tentoelah
tahoe akan hal ini.
?
Barang siapa hendak beli, boleh
kirim oeang ke toean R.M. Soenardi, 2e. 5. S. Laan Tegal No. 5, Mr.
Cornelis, atau toean R.H. Permadi,
Bondongan 44, Buitenzorg. Harganja tjoema10 sen.
Terima kasih atas kiriman ini

tijd. dienst.
3. H.W.

z

UYA
AN Pada

—

ANE

—

Iis

.

Ch. E.J.H.

Contr, le. kl., kini

Dunlop,

djadi wd.

H. M. Margono, tadinja

meester tijd.d., kini djadi

markt-

markt-

meester v.d.
12. J. Loomeyer, djadi hulpcontroleur maandgelder.

PEN
tadinja

Gem:

- |

Secr. v.d.
16. A. A. Knuppel, tadinja commies 2e. kl, t.d. kini merangkappe

kini djadi schrijver le kerdjaan controleur 1e. kl.
!

Y

djadi hulpmarkt-

17. Soetomo, kini djadi hulpmarktmeester t.d:
Ontslag, Schorsing
Ontheffing.
1. J. M. Soyo, Controleur t.d., d
lepas dengan hormat oleh karen:
-

|

Ik»

MEG Ios
Itoe "ot
tjat bout
boeat pekarglabi
Mengkilapnja

bagoes,

manempel
Minta

kaart

jang lebih baek

warna?

indah, tenaga

besar dengen 56 warna
warna?

dan

pamilih

warna

LINDETEVES PIETER SCHOEN & Zn.
TJAT DI BATAVIA
na Na
Pn
masa ini telah berdiri lebih
di
masoek sekolah boleh Banana
|anak jang an
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mengetahocei,

bahwa berhoeboeng dengan pemili
han gemeenteraad periodiek, toean
Meester itoe jang djoega dikandidaatkan, telah memberikan sokongan oentoek membeli sesoeatoe a-

tetapi setiap orang poela jang masih sehat otaknja, akan mengakoei
bahwa
sebenarnja
ia tidak tahoe
apa arti dan harganja atoeran dan
Organisasi itoe.
:
Bagi Mr. Muh. Yamin moedah sa
dja oentoek menamakan sesoeatoe
hal jang ia tidak soekai sebagai: ti
dak sjah. Dengan perkataan sjah

ia hendak mentjoba memberi-

kan

erti dan

»penting“

kosong.

isi

jang

kepada

Sebagai

,,hebat“

alasannja

dan

jang

tjontoh lihat ke-

tika ia menjatakan, bahwa poetoe
san diboebarkannja Partindo itoe
tidak sjah. Apakah perkataan ,,tidak sjah“ bagi Mr. Muh. Yaminitoe?

Meskipcen

tidak

dengan bantoean

dia dan tidak dengan bantoean tenaganja. Gerindo berdiri dan moe-

lai toemboeh: ia loepa akan pertahanan

dan

,,tidak sjahnja pemboe-

baran Partindo“, dan iapoen teroes
mendjadi ,,pemimpin“ dari Gerindo.
Apakah erti vonnis ,.tidak sjah“
“ dari orang jang tidak berpendirian
itoe? Teroetama kalau mengenai
oeroesan organisasi. Lebih djelas
lagi harganja vonnis tidak sjah dari
seorang
partaiman
seperti
Mr:
Muh,

Yamin

itoe, apabila

oemoem

. mengetahoei
bagaimana
sikapnja
terhadap kawan seperdjoangannja,
“ baik terhadap mereka jang masih
ada dipoelau Djawa maoepoen ter
hadap mereka jang soedah berang

kat ke Digoel.
Akan tetapi poentjaknja

vonnis t. Mr. Muh.

Yamin

harga

itoeialah

apabila oemoem mengetahoei: Ia di:
schors oleh Pengoeroes Gerindo tjb
Djakarta, jg dikatakan olehnja bah
wa alasannja tidak sjah. Djika orang mendoega ja akan membela di
ri menoeroet atoeran dalam partai
nja, maka orang jg mendoega demi
kian itoe menoeroenkan deradjat
nja sendiri.
Ia tidak berboeat demikian akan
tetapi serdadoe
serta kopral2nja
masoek kampoeng
keloear kamp.
berpropaganda

soepaja

,,meminta

ditjaboetnja schorsing itoe. Boekti
tjoekoep.
Beberapa orang jang memadjoekan ,protest“ ketika ditanja, mere
.ka

menjatakan

,,loepa“

bahwa

ada

atoeran
dan
poetoesan jang bersangkoetan,
jang
mereka sendiri
toeroet
memoetoeskannja.
Selandjoetnja ada jang menjatakan bah

wa

schorsing

itoe tidak sjah, dan

ketika -ditanjakan alasan apa sebab
nja dia menamakan demikian, ia

.djawab:

nanti

saja

,,

Berita s.k.

,,

ngan Soenda
Mengoelangi berita2 sk.

-,

2.20

Melandjoetkan

220
:

,,

Gambang
Berita sk.

orang jang datang menanjakan alat
itoe:

Do

tjoekoep ? Tunja

rasa beloem perloe mengoepas,,het
drama yan Soerabaja". Sebab saja
kira dengan jang diataspoen soedah

tjoekoep oentoek memberikan harga
dan oekoeran kepada oemoem tentang ,,vonnis“ jang didjatoehkan
oleh toean Meester itoe terhadap

berbagai soal organisasi. Poen oen-

toek
kepentingan oemoem, ialah
mengingat pandainja toean Meester
itoe memoetar balikkan perkara2
dan bersemboenji dibelakang sembojan2 jang merdoe.

Selandjoetnja

oemoem sendiri bi

Sa mengoekoer
isinja
perkataan
toean Meester itoe: hanjalah soeatoe permainan anak moeda, kalau
cemoem mengetahoei, bahwa jang
doedoek dalam pengoeroes besar ha
rian, pengoeroes besar selengkapnja
dan sidang pemimpin itoe terdapat
orang2 jang menoeroet
oekoeran
oemoem, baik dalam oesia, macepoen dalam pengalaman dan ketabahan hati serta keberanian menang
goeng djawab, lebihtoea dari pada
toean Meester itoe sendiri. Siapa
jang mengikoeti gerak bangkitnja

Gerindo, akan

mengetahoei

siapa

jang meroepakan pengoeroes2
Toean

Mr:

Muh

Yamin

itoe.

berkata

tentang
iri hati. Lihatlah mentali
teit seorang ,,pemimpin“ dan ,,par
taiman“
ini. Satoe poetoesan jang
didjatoehkan

boekan

oleh

8&,—
6.30

kanak,

alasan

jang demikian itoe.

Ataukah
toean
Meester itoe hen
idak
memperlihatkan
diri kepada
cemoem, bahwa ia sendiri, atauia
sendiri jang mempoenjai apa2 jang
dapat menimboelkan iri hati?
T.

Meester

Yamin

berkata

tang politiek. T. Meester

diri telah mendjatoehkan

,,vonnis"

atas
politici
Har.
Meskipoen
vonnis
itoe
beloem
tentoe
dihargai orang lain, setjara redex
|! ijk, kita doega, ia sendiri memberi
kan harga padanja. Tapi toch
ia
sendiri kini telah berboeat apa jang

telah dikatakannja djaoeh dari pa-

da baik itoe.
Tidak

sendiri

karakter

toean

pernah
dan

Meester

Muh. Yamin

berkata

tentang

politiek. Djika

soekar

kita

dapat

,,

menemoekan

Dengan

tanjakan doe

salam perdjoeangan,
WIKANA
bahasa

Be

Berita sk. dan dagang
Dihoeb. deng. Penjiaran
S.R.I.

12,—

Toetoep

PMN 29
ra 0,— malam Dihoeb. deng. penjiaran
8.R.I.

BENJIARAN
NIROM TIMOER
1 1,—
Djawa Barat
Rebo, 10 Mei
Bandoeng II, Batavia II, PMH./1 1.30
sore
Studio-Orkest
1 145
Lagoe Hindoestan
1 2.—

Pembitjaraan
Agama Islam

,,
,,

4

H.A. Salim
Chasidah
Lagoe Arab

Toetoep

tentang
oleh t.

.

Sawer Soenda

ri pendengar

oleht. H.

A. Salim
Chasidah
Lie Tan Orchestra

9.—
AIO
1—

Toetoep

10,— malam
1—

12—

6.—
6.20

Zender

YDH.

sore
,,

6.—
6,15
O20

V.O.R.L.

7 golflengte

,,

Berita s.k. (Soenda)
Lagoe Ambon

3

Pauze.

20—

5,—

Kemis ll Mei
sore Padvindersuurtje P.O.P.

8—
615
030.

Berita s. k. (Soenda)
Lagoe Hawaiian
Pauze
:

.,

7.— malam Lagoe Melajoe
715
,
Beritas.k. (Indonesia!
7130
TAB
S1
8,45
9.15

Lagoe Gamboes
Mengadji @ur'an
Lagoe Soenda
Lagoe Djawa
Lagoe Krontjong,

5,
,,
,,

Am-

12.—

Pidato hal
Klenengan

,

10,— siang

8.30
12.—.

Klenengan dari Kraton

Plaat? lagoe Arab
lagoe Melajoe

,,
,

Laras Madio
mToetoep

Zender

dan

P.P.M.S.

S.R.V.

YDL. 2 Golflengte 62 m.
Solo 60,35
Rebo 10 Mei

5.30 sore

Lagoe Melajoe

545

Berita soerat kabar
bahasa Barat

8&.—

Peladjaran tembang

7.— malam

Hal ,,Kasoesastran
Djawis

R30

145
BB.

12.—

6.—
—
11,30
5.30
545

Si

,
,,

Berita soerat kabar
bahasa

dan

Indonesia

Lagoe Bali
Klenengan

Toetoep

Kemis11 Mei
pagi Genderan dan Tjlem
poengan
Cursus masak-masak
,,
Toetoep
sore
Dolanan anak2
» . Berita soerat kabar
bahass Barat

Gending-gending

Dia-

wa Tengah

220
230.

Pembatjaan dan ma'na
Lagoe Tionghoa

Wajang Orang ,, Vocal"
Berita soerat kabar

3

Gending Djawa
Bobodoran Wajang

|
Th

Golek
Mengoelangi berita soe
rat kabar
Toetoep

»

540

stamboel
Lagoe Arab. Di waktoe

Magrib,

krontjong

1
”

Omroep

”

”

ia

Gramofoon
Toetoep-

?,

"3g

emis,

iohor

Berita

1
»

oedara

Toetoep

”»

Tanda waktoe.
Pemp.
Pemand. programma
Gramofoon muziek
Tentang kepandoean
Raie da Costa
Muziek Hawaiian

sore
”
22
1?
73

»”

malam

7,50
8,15

s.k. dan

R. Schmidberger Trio
Gramofoon muziek
Mengoelangi berita sk

72

7.22

Mei

Berita soerat kabar
Gymnastiek
Gramofoon muziek
Tanda waktoe
Mengoelangi berita g.k.
Gramofoon muz.
Toetoep
Tanda
waktoe pemb.
Serieus soeara pagi
Chotbah Agama
Gramofoon muziek

”

7.-

11

muziek

Pemboekaan

12,— siang

1,32
2,—
2,20
2,30
5.—
5.02
5,04
6.—
6.30
6.45

Orkest

»Das lied von derErde"
Koersen

3

6,30 pagi
6,32
”
6,35
6,45
—
7.30
7,33
8,—
11,—
11,02
11,40
1,20

programma

Schrammel muziek
Causerie Dr. E. Janssen
Guitaristen

37

Berita

sk. dan

Oedara

Pemand. programma
Melontjat kesana kesini
Pemand. Loear Negeri
Peladjaran menjanji
Duo-Ja

?

Russisch koorzang

9,——

9.15
9,58

Omroep Orkest
Koersen
Pikler's Band
Kamer muziek
Toetoep

10,—

10.36

BataviaI 157,89
m.
Batavia II
61,866 m. Buitenzorg 156,25 m. Soe-

kaboemi

9,—
5,02
5.15
5.30
5.45

12,18 m.
Rebo, 10 Mei
Tanda
waktoe,

sore

Soeara

Pemb

sore

rita soerat kabar
Kinderkoorzang

33

Kinderuurtje
Lagoe Cowboy

25
28

7.40
8,—

Intermezzo

»

9.—
9.10

Tafsir @or'an
Gamboes-Orkest
Toetoep

BROGRAMMA NIROM
Penjiaran Barat
Archipelz. 99 dari 11.— t.m, 12.—
atas 205 m. West-Java : Batavia 126,
120, Buitenzorg 182, Che-

Hotel der Nederlanden
.Phohi Relay
Soeara vocalisten jang
terkenal
Piano dan Vioolsoli

PI

Toetoep

Kemis,

pagi

mengadji dan

Lagoe Arab

2

. Pemand. Loear Negeri
Dihoeb. dg Lobby dari

7

dan

soeara adzan
.
6—
Ambonsch Fluitorkest
,Jong Ambon“
7.— malam Berita
soerat
kabar
dan kabar dagang
SEO
53
Membalas soerat dan
rapport

Bandoeng

Pemand.

1,22
7.50
8.10
8,25
9,—
10.01
10.02
11,—

Al-@oer'an

Lagoe

Pa
BI
11.—

1,

7.— malam Lagoe Piano

5,— sore

TO

6.30
1— malam Berita sk. dan oedara

8,45 .

Toetoep

Soerabaja II dan IV
12-— siang Pemboekaan

30
2—

33

B. R.V.

Klenengan
Toetoep

Soeara Miss Lee
Lagoe Tionghoa

muziek

Zigeuner Orkest
Sportcauserje toean-B.
Veldkamp
Lagoe Dansa

2?

11,—

Kemis, 4 Mei
Djokja1I 128m, Semarang II 197 m
Soerabaja II 61 dan IV 129 m

IL
KA

,

soerat

TN RE

Gramofoon

33

8.40

Berita soerat kabar
dan kabar dagang
Membalas
.rapport

5.04
6.—
6,15

Gending Djawa

,,

li Mei

PROGRAMMA

,,

12,30

Toetoep
Babad tanah Djawa
Samboengan dengan
Mesdjid Besar
7.30 malam Berita pers dan chabar?
dalam bahasa Belanda

f

7.15

,,

2—
w”
5.30 sore
8,—

8,—

T.— malam

kesehatan 12.03

Toetoep

Kemis

Njanjian dan dongengan anak-anak

7.30

Berita pers

,,
»-

6—

TI

T,— malam Plaat' lagoe Melajoe
5
dan Djawa

186
8,—

Lagoe Tionghoa
OCentoek anak-anak

$6.— pagi
6.20,

86,96. Meter.
Rebo
10 Mei
sore Kinderuurtje

,,

5,— sore
5.20
,,

Solo II 120m

BKOGRA MMA S. R. £.
fender YDL. 3 Golflengte

8.390

PENJIARAN NIROM TIMOER

8&.—
2—

Tostoep

65:—

(Pe
8—
10.30

Klenengan
Toetoep
Kemis, 11 Mei
siang Gending-gending Djawa Tengah
,,
Tjeritera Ketoprak
Toetoep
malam Dongengan boeat
anak-anak
EP
Mengadji @oer'an
Citer-Orkest
,,
Toetoep

00

'bon dan Hawaiian
10—

,,

Kinder-uurtje
Toetoep
Peladjaran pendjagaan
bahaja Oedara
Lagoe Hawaiian

Djawa Timoer
Lagoe Hawaiian
Berita s. k. (Indonesia)
Rebo, 10 Mei
Lagoe Djawa
Djokja II 128 m, Semarang II 197 m
Lagoe Soenda
Soerabaja
II 61 dan IV 129m
Krontjongorkest ,,Sentjaki"
Solo II 120m
Toetoep

:

—

12.80
Ll—
7—

Rebo 10 Mei
Lagoe Djawa
Lagoe Soenda

7.— malam
Web in
S3
145
, 8—

4.30 sore
8,—
7.— malam

,,Mi-

1017, 53 Meter.
5,—
5.80

,,

dan

C.LR.V.O. golflengte 86,58 m.
Rebo, 10 Mei

12.—

PROGRAMMA

DEWA

NENEK

Mengadji @oer'an
Adhan
Lagoe Ambon

8—

Toetoep

Nanah GREEN

6.50
Lagoe Arab
7.— malam Hal ,,Agam Islam"
No
Berita soerat kabar
bahasa Indonesia
EN
Membalas soerat?
BIO
Persoverzicht
9—
Samboengan
dengan
Societeit
Chuan
Min
Kung Hui
Lb.
Toetoep

130

PMN 29
Lie Tan Orchestra
Perkoempoelan
nangkabau Saio"

,,

politiek jang toean oeraikan isinja

itoe, pada toean sendiri.
Boeat sementara sekian doeloe.

@oer'an

Naa

djawab pertanjaan2 da

meli-

hat segala kedjadian dan hal- itoe

mengadji

740 malam Berita sk. dan dagang
S—
Soeara Sech Albar
BID
Pembitjaraan tentang
Agama Islam dan men

ten-

itoe sen-

Anak2

Lagoe
Melajoe extra
AdzandiwaktoeMagrib,
dilandjoetkan dengan

,,

6.45

satoe,

doea atau tiga orang, akan tetapi
oleh berbagai
instansies, katanja
didasarkan atas iri hati. Menterta
wakan betoel, seperti alasan kanak

barita sk.

Bandoeng II, Batavia II, PMH.
5.— sore
Lagoe Krontjong
Oentoek

,IJAP

Molenvliet Oost 84. BATAVIA-CENTRUM.

Mengoelangi
Toetoep

kepada

Firmea

Kromong

Lagoe Krontjong

A20

Harga 1 fl. besar f. 8,- dan 1 pak f#. 0,50.
terseboet belon teritoeng ongkos kirimnja.

Harga

Pemboekaan

:

—

Sebelon djadi sakit, baik sedia Obatnja.

Toetoep
Batavia II

12.— siang
12.30

klini-

iis

140
B5,

"

1,30

OR
230

(-— malam Peladjaran
landa

ag

III,

pemilihan tussentijd,
ketika alat
itoe hendak dipakai, toean Meester
itoe jang kebetoelan menjimpan alat itoedan tidak dicandidaatkan

oleh Gerindo, mengatakan

toeroen, baik sedia pajoeng, begitoelah
toea kepada anaknja, soepaja anak itoe
tida djadi basa pakeanja.
Boeat
nasehat orang moeda jang soeka pelesir di loear
roema,
SAKIT KENTJING
1 fl. DJAMOE
simpan
baik
" »TJAP DEWA"
Djika kaloe kentjing ada berasa koerang senang, lekas minoem itoe Obat, soepaja tidak djadi sakit jang lebi hebat.

12.— siang Pemboekaan
12.03
Kliningan Soenda '
”
120

OEDJAN

Sebelonnja oedjan
nasehatnja orang

1

kanlah kepada golongan dan orang2

akan
akan

itoe

Gamelan Djawa

55

Lagoe Arab
Belloni dengan orkestnja

lat oentoek perdjoeangan itoe. Pada

SEBELONNJA

dan

ag

sjah dan tidaknja sesoeatoe poetoe- jang telah bekerdja bersama2 dalam
san organisasi, dan akan mengeta- beberapa kali waktoe pemilihan,
se
hoei sampai dimana ia mengertiapa perti ketika ia bertentangan deartinja discipline dan atoeran par- agan garis jang ditentoekan oleh
tai, sehingga tidak oesah
heran Gerindo, bekerdja bersama2 dengan
lagi, apabila ia berkata bahwa poe- golongan lain, jakni ketika pemilitoesan itoe tidak sjah.
han gemeenteraad jang periodiek.
Monoeroet katanja, poetoesan itoe Tanjakan kepada ,,kawan bekerdja
tidak memakai alasan jang benar. nja“ dalam pemilihan gemeenteraad
Tahoekah ia sesoeatoe alasan jang jang baroe laloe. Tanjakan padanja
organisatoris? Tahoekah ia, benar apa artinja bagi seorang Meester
tidaknja sesceatoe alasan jang ber- Peribasa: Een man een man, een
hoeboengan dengan organisasi, se- woord een woord, atau lebih djelas,
dangkan ia sendiri tidak dapat me- apa artinja atau harganja kesangmahamkan apa artinja atoeran dan goepan dan perdjandjian.
dicipline dalam partai?
Saja soedahi doeloe disini. Saja

Setiap orang mengakoei
kepandaiannja ia berpidato,

Krontjong

amboel

KU:
ari

sendiri“. Koerang

tentang

11 Mei

L goe

Lagoe Arab
Toetoep
Bandoeng II, Bandoeng

kan ternjata dia djadi djendralnja
Mr. Muh: Yamin.
Lebih djelas lagi “harga vonniss

»Kalau Gerindo perloe boleh beli

pergerakan, akan dapat mengoekoer
sampai

waktoe

pagi

6,30
7.30

njatakan haroes bekerdja oentoek:
Gerindo,
menjediakan
tenaganja

Redactie)

Kemis,

6.—

aa

loe kepada ,,jang menjoeroeh

11

Mei

Tanda
waktoe. Pemb.
Lagoe gramofoon
Berita soerat kabar
Melandjoetkan
lagoe
gramofoon

Mengoelangi berita s.k.
Lagoe Anekawarna
Lagoe Accorieon
Jodelen
Lagoe Zigeuners
Das Meistersextet dan
Comedian Harmonists

11.10
Cinema Orgel concert
”
11,45
- Viool soli
12,— siang Concerto Crasso
12545
Prog. Anekawarna
”
2.30
Toetoep
2
5.—

5.02
65,15
5.30
6.—
6.45

sore

Tanda

waktoe.

Pemb.

Lagoe Anekawarna
Berita soerat kabar
1
Lagoe Hawaiian
1
Lagoe Piano
»
Concert, dioeroes oleh
BRV Omroep-@uintet
7.45 malam ,,Toen ik jong was in
Indie”
8,15
Intermezzo
8.30
Phohi-Relay
9.10
Kwartet

ribon 108, Pekalongan 92, Soekaboemi 192. Oost dan Midden-Java : Soerabaja 131 dari 7.30 sampai 2.— atas
25 m. Soerabaja III 196, Semarang
122, Malang
Djokja 181, Solo 188,
Tjepoe 186.
9.35
Rebo,10 Mei.
10, —
Tanda waktoe. Pemb. 10.30
b.— sore
5.02
,,
Remand. programma
11,

2

”

Njanjian
Cinema Orgel

Lagoe Anekawarna
Toetoep

Pemandangan
NET Ialana 'Indonesta

pergerakan

Oleh golongan Christen, maka ar

“. tikel 177 dari IL.S. terseboet diatas|

jang artinja dianggap satoe kesem
1 Hikan oleh pergerakan dan propa|
!
ganda agama Christen itoe, diminta
soepaja
ihapoeskan sadja, djadi | F4 yg
st agama Christen soepropaga
Da
: bisa bekerdja seloeas-loeasnja. | :
Ialah sebaliknja dari itoe, cong
res Al-Islam ini mengambil poetoe
san (dengan motie|, minta kepada

pemerentah, soepaja artikel 178 dari
L .S. jang agak menjempitkan bagi

— kaoem-Moeslimin

ee

mn

Ba

an Pam

3 Un

”

LN 1

Tengah

oentoek melebar-

djadi segala djalan akan melebar-|
agama

itoe djangan

sampai di|

sempitkan, dan artikel 177 dariL.S.|
djangan sampai ditjaboet.

Pembantoe

M. menoelis:

Pasar Mulia

perloekan masoek melihat. Djam 12
malam
diadakan penoetoepan dengan
mainnja lotery-barang jang
diadakan oleh hoofdcomite P.M.itoe,
hingga djam 3 djaoeh malam baroe
rampoeng. Adapoen hoofdprijs auto
Buick sedan djatoeh no. 17251.
Kiriman S.R.V. loear biasa.

Pada malam-Minggoe

,Solosche

— kan: pepe, itoe soepaja ditjaboet, | SOERAKARTA.
“aoab Indonesia adalah negeri Islam|
kan

itoe banjak sekali publiek jg mem-

ditoetoep selamat.

Sebagaimana jang telah diwar7. Soeal mempersatoekan hari per takan dalam soerat-kabar ini, maka
moela'an poeasa dan hari Lebaran,| Pasar-Malam 200
tahoen Kraton
itoe memang sangat soelit. Dari 'Soerakarta diperpandjangkan wakSoelitnja, hingga congres ini tidak toenja sampai malam Minggoe 6-7
bisa
en
poetoesan semesti- Mei ini. Pada malam-penghabisan

Radio

6-7 Mei ini

Vereeniging“ telah

mengirimkan boenjinja gamelan jg
loear biasa, dengan nijogo dari Kraton compleet, oentoek menghormat
bertachtanja.Sri Soenan XI di Soerakarta Adiningrat. Oetjapan selamat dan poedjian dilakoekan oleh

le. secretaris

toean

R.M. Soetarto

Hardjowahono.
Vergadering P. P. B.
Pada hari Minggoe pagi 7 Mei ini
»Pangreh Prodjo Bond“ ialah per-

jaitoe

:

boepati-anom,

2

angkatan

R.M.T.
Tjondrodipoero
diangkat
mendjadi boepati-anom dalam Kra
ton dengan nama R.M.T. Soerodiningrat, R. Ng. Imanpoero mendja
di boepati-anom
djoeroe-koentji
Imogiri dengan nama R.T. Brotona
goro dan R.M. Ng. Amongsoebroto
mendjadi boepati-anom Kadipatenanom dengan nama R.M.T. Pringgodiningrat.

.

kan

Disegala roemah obat
dan toko2 Purol f 0.40
dan f 0.75 sedoos, Bedak Purol f 0.90 dan
f 1.50 sekoepi.
Tang Dea

Berita

Ng. DjokomarsaidProdjosoetirto

officieel mewartakan,

BN

R.M.

NETT ae Tata PR

Mr.

bah

dari

sri

Soenan

XI

Ja sada

wa Sri Soenan XI mengangkat Mr
R.M.Ng. Djokomarsaid Prodjosoetirto mendjadi panewoe-secretaris
dalam Kraton. Perloe diterangkan,
bahwa pemoeda ini poetra-minantoe
sendiri, jang be

ae

loem lama ini bekerdja di S'baja
sebagai ambtenaar daridepartement
economische zaken.

di

Solo

dan

akan

bikin

Aa AR

excursie

STA

tomo

ke Djokja

aa

Wanito-Oetomo ke Imogiri
Dari pihak bestuur kita mendapat
kabar bahwa besok hari Djoem'at
19 Mei ini kl. 100 kaoem-poetri ang
gotanja perhimpoenan Wanito-Oeke Imogiri.

ROA

Kesehatan

Ra'jat

Menoeroet pelapoeran DVG diterangkan, bahwa dari tg 23 sampai
29 April 1939 diseloeroeh gewest
Soerakarta hanja ada 1 orang sadja jang kena sakit typhus abdomi
nana dan 1 orang sakit paratyphus
Dalam waktos
itoe dalam kota
Solo djoemlah ada 55 anak baji jg
dilahirkan dan 81 orang jang meninggal doenia.

Gemuk
Accu

Sangkrah

atawa dibikin baik, agar

soepaja kalau
datang waktoenja
toeroen hoedjan tidak lagi kampoeng2 disekitarnja kali itoe akan
terendam air bandjir seperti jang
soedah soedah. Sekarang pekerdjaan itoe soedah dimoelaikan.
Malam perajaan prijaji B. B.
Pada malam Minggoe 6/7 Mei ini
diroemahnja toean K.R.T, Kartonagoro regent B. B. Kasoenanan boeat
kota Soerakarta telah diadakan malam perajaan dari semoea
prijaji
B. B. dari
seloeroeh regentschap
itoe, oentoek

menghormati hari ber

tachtanja Sri Soenan
karta Adiningrat.
—I—

XI

di Soera-

weekend

terisi zonder

bajar

— Minggoe sore jl. Gemuk sedia di
setasioen Tjitjoeroeg. Bawa pisang
ambon, pisang radja dan lain.
— Badan tjape, mata ngantoek:
Abis weekend. Roepa sekarang djadi
sawo mateng, kena panas.
— Kereta

Werkverschaffing
memperbaikki
kota
Dalam waktoe terbelakangan ini
pemerintah Rijk Soerakarta | Kasoe
nannan| bekerdja giat oentoek mengadakan pekerdjaan baroe,
baik
jang besar dengan begrooting berpoeloehan riboe roepiah maoepoen
jang ketjil, jang pokok maksoednja
djoega akan mengoerangi kaoem pe
nganggoeran dan memberi
makan
kepada Ra'jat didaerah jang
ternjata ada soekar pengidoepan dan
economienja.
Sekarang pemerintah moelai mengadakan pekerdjaan lagi dalam
kota Solo, jalah
menoetoep kali

poelang

GEAR

pada malam-Djoemahat
4/5 Mei, ngan membantoe oecang maoepoen
maka
besloten
vergadering hari memasoekkan
pada
hooge-school
Djoemahat pagi 5 Mei laloe me- Pel: Koe»
ngambil poetoesan, oentoek mengoe
14. Soal mempersatoekan goeroe
atkan motie, jang diterima oleh goeroe Islam dari sekolah-sekolah
congres Al-Islam jang ke I di Soe particulier beloem bisa dibitjarakan,
rabaja, jaitoe minta kepada peme- karena
comite Al-Islam di Proborentah, soepaja mengembalikan da linggo jang madjoekan oesoel tidak
ri landraad kepada Raad-agama se bisa mengirimkan
wakilnja men
| hadap sikapnja pemerentah jang perti doeloe. Hanja sadja soesoe- datangi congres ini. Meskipoen be
neutraal atas hal agama, lebih dja nannja Raad agama itoe diperbai gitoe secretariaat MIAI. tidak akan
| Oeh spr. djoega menerangkan, bah ki, begitoe djoega soepaja .diberi tinggal diam, dan akan berdaja
.wa beloem lama ini Iid-volksraad hak dan kekoeasaan boeat melakoe oepaja dalam soal itoe, besoek
—. toean R. Wiwoho Poerbohadidjojo kan vonnis dan poetoesannja pe- congres jang ke III akan dimadjoe
' telah madjoekan schriftelijke vraag ngadilan Raad-agama itoe. Hal ini kan lagi.
: kepada pemerentah, soepaja menga telah dibentoek satoe badan com15. Soal menerbitkan soerat kabar
. dakan tindakan semestinja terhadap missie,
oentoek menjelidiki soeal Islam harian (dagblad| djoega be
jang melakoekan hinaan itoe, tetapi ini seperloenja. Adapoen jang ter- loem bisa mengambil poetoesan jang
djawaban dari pemerentah ada me pilih jalahtt. R.W. Wondoamiseno tertentoe, karena hal jang sangat
.nerangkan, bahwa atas kedjadian Kjahi Hadji Abdoelwahab di Soera soelit dan
berhoeboengan dengan
itoe pemerentah tidak bisa apa-apa. baja, Kjahi Hadji Hasan di Ban- keoeangan, masih perloe dipeladjari
5. Soeal propaganda agama Islam doeng, Kjahi Hadji Mansoer dan lebih doeloe dengan betoel2, dan
didaerah kolonisatie, poen djoega|m r. R. Achmad Kasmat di Djokja. hal
itoe akan dimadjoekan dalam
telah dibitjarakan dalam besloteno. Soeal mendirikan Baital-mal congres jang ke III di kemoedian
vergadering pada hari Kemis pagi jalah
,,roemah-keoeangan“
dari hari.
4 Mei ini, dengan mengambil poe- M.I.A.I. maka setelah dibitjarakan
Sekianlah
. pidato
keterangan
toesan, oentoek mengadakan seroe- dalam openbare-zitting ketika ma- toean
R.O. Wondoamiseno
jang
n kepada semoea kaoem Moeslimin lam Djoemahat 4/5 Mei, maka da sangat
menggembirakan
semoea
diseloeroeh Indonesia, jang merasa lam besloten-vergadering ketika ha jang berhadlir.
. soeka bekerdja bagi kepentingannja ri Djoemahat-pagi 5 Mei mengamSetelah ada sementara wakilnja
agama Islam dan sanggoep mendja bil, soepaja halitoe dipeladjarioleh
perhimpoenan
jang mendapat kedi moebaligh, pergi kedaerah kolo- secretariaat M.I.A.I. lebih doeloe, be
nisatie, boeat memberi didikan dan sok congres Al-Islam Indonesia jg. sempatan boeat menjatakan samjang
— toentoenan igama Islam kepada ko ke III akan dibitjarakan lagi dan boetannja terhadap congres
besar
ini,
maka
voorzitter
laloe
“lonisten dari tanah Djawa, agar soe |diambil kepoetoesannja.
|
paja tebal perasaan dan kepertjaja
10. Soeal mengadakan departe- membikin pidato sebagai penoetoep
Al-Islam
—. annja kepada Toehan jang Maha ment hoekoem sjar'i disampingnja vergadering dan congres
Indonesia
jang
ke
IFrini,
dengan
pan
. Esa dan igama Islam, kalau ada M.I.A.I. itoe, congres telah mengam
. jang berniat demikian, soepaja le- bil poetoesan, soepaja tidak dibitja djang lebar, jang achirnja ia mene
kas menemoei pada hoofdbestuur rakan sadja lebih doeloe, sebab ma rangkan, bahwa hasil jang terpendari perhimpoenan Moehammadiah Sing-masing perhimpoenan Islam jg ting dari congres ini, jalah timboel
di Djokja, ini haroes lekas diker besar-besar telah sama mempoenjai nja persatoean dalam semoea
pergerakan Islam diseloeroeh Indo
djakan, sebab dimana mana tempat badan terseboet diatas itoe.
nesia,
jang ini sangat perloe sekali,
daerah
kolonisatie itoe sekarang
-11.
Soeal mengadakan
departekarena
dengan persatoean itoelah
— ini soedah penoeh dengan propagan ment oeroesan loear negeri di sam
. dist agama Christen (Missie dan pingnja secretariaat M,I.A.I. maka satoe satoenja sjarat oentoek mebenteng dari bariZending), jang dengan beberapa ma| setelah
dibitjarakan semasak2nja ngokohkan
sannja
masjarakat
Islam diseloe
— tjam tjara, oentoek membawa kolo- besloten-vergadering hari Djoemanisten itoe masoek mendjadi orang hat pagi 5 Mei ini telah mengambil roeh Indonesia, jang sama mengab
Christen.
poetoesan diterima baik. Dari itoe di kepada Toehan jang Maha Esa
'6, Soeal mempertahankan agar maka
Djam 1 djaoeh malam openlucht
secretariaat
ditambah tiga
'soepaja artikel 177 dari Ind. Staats orang anggauta, jang meloeloe di vergadering dan congres Al-Islam
regeling tidak djadi ditjaboet, poen serahi bagian loear negeri. Adapoen Indonesia jang ke II ini ditoetoep
“Gjoega telah dibitjarakan dalam be-| jang terpilih jalah toean toean Moe- oleh voorzitter dengan selamat.
sloten vergadering pada hari Djoema hammad
disini, bahwa
Sidik dari perhimpoenan Perloe diterangkan
hat 5 Mei1939, hal itoe perloe di Nachdatoel - Oelama, Moehammad pada hari Minggoe-pagi 7 Mei ini
terangkan
boenjinja
artikel itoe| Zakir dari Moehammadijah dan mr. congressisten sama-.mengadakan ex
seperti berikoet :
R. Achmad Kasmat dari Party Is- cursie ke Tawangmangoe dan diper
'»De Christen-leeraars, priesters lam Indonesia.
kenankan masoek
melihat
dalam
“
en zendelingen moeten voorzien zijn
12. Soeal mempersatoekan perge- Poera Mangkoenagaran. Malam-Sevan eene door of namens den gou rakan pemoeda Islam, itoe setelah nen “—8 Mei jang betoelnja akan
x
verneur-generaal te verleenen bijzon dibitjarakan dalam openbare zit- | diadakan malam-pamitan'!(afscheids
000.
dere toelating, om hun dienstwerk ting pada malam-Saptoe 5-6 Mei, avond), ini dihapoeskan, karena
in eenig bepaald gedeelte van Ned. maka dalam besloten-vergadering itoe hari soedah banjak congresis“Indi te mogen verrichten".
Ihari-Saptoe pagi 6 Mei telah diam- ten jang akan poelang.

elat

1 djam,

TE EN

loem kaoem Moeslimin sama bergon|
tjang karena penghinaan itoe, sebab kalau kedjadian demikian itoe
di diamkan sadja, boleh djadi akan
PAMA
ST sesoeatoe kedjadian
jang tidak
kita
harapkan, poen
djoega hal itoe djangan
sampai
1 mengoerangkan kepertjajaannja ka
. oem Moeslimin Ra'jat Indonesia ter

oentoeng

dapat tempat. Koeli boten wonten,
kerandjang berat ampir ketinggalan
di emplacement.
— Didepan Gemuk ada jang baroe poelang dari weekend djoega,
jongeman en jonge dame.
(barang
kali menoeroet roepanja).
— Baroe sadja Gemuk maoe nglejep, laloe kaget. Bangoen lagi. Kebetoelan katja mata item betoel,
djadi tidak keliatan.
— Gemuk sih awas.
— Permainan
wmoelai. Tjeeoom
tjeeoom!
Welgeteld
dari Tjitjoeroeg—Betawi: 214 kali.
— Jonge dame doedoek dipang
koe jonge man.
Teroes “dibaringkan—dipatoek bi
bir dari atas. Sekarang jonge man
jang
dipangkoe,
dipatjok sama
jang mangkoe-Peloek-peloekan omhelsing-Beradoe
pipi—wah segala
ada!
— Gemuk moolootoo(t) sadja.
Ingat
sama: Orang2 jang anti
Markus-show.
Diseboet
meroesak

prestige Barat, merendahkan

nama

Barat.
— Jang
begini
bagimana diseboetnja ?
— Tjoba
Heeren—anti show doe
doek 3e weekend—-zien pengabisan,
boeat onderzoek.
GEMUK.

RL

perhim-

la Aa

teroetama

Ea an PU

Indonesia,

2etah

roeh

Ni tian

menghina pada golongan jg

Ha

|tji dan

ak

penghinaan pada K. N. Moehammad

| S.a.w. dan agama Islam, dengan tidak tjotjok dengan pendiriannja. poenan jang telah mendjadi anggo
mengadakan artikel baroe
dari
8. Soeal perbaikan hak
waris ta MIAI agar soepaja sama soeka
strafwetboek atau dengan tjara| dan Raad-agama, itoe setelah dibi membantoe oesaha akan berdirinja
| lain, jalah pada waktoe ini, sebe-| tjarakan dalam openbare zitting sekolah Islam tinggi itoe, baik de

Mutatie onder-regent dalam Kraton
Hari
Kemis-pagi 4 Mei ini Sri
Soenan XI
doedoek
siniwaka di
pendopo besar Sasanasewaka dalam
Kraton sebagai biasa tiaptiap hari
Kemis. Dalam siniwaka itoe selain
nja rijksbestuurder dengan semoea
boepati dan boepati-anom begitoe
commandant dan pradjoerit Kraton
dengan semoea majoor dan officie
ren boeat ,ngabekti“ djoega diada

Na

jg moelia

Ek

maksoed

Akan tetapi Purol soedah menjatakan obat koelit jang nomor satoe.
Pada waktoe malam hari sebeloem
pergi tidoer taroehlah selapis Purol
ditempat? jang kena penjakit itoe,
dan sesoedah itoe boeboehlah sedikit Bedak Purol. Dengan lekas boleh
merasai sendiri betapa sedap ia mengoerangkan sakit. dan menjemboehkan
Pada waktoe pagi hari dan
sesoedah bangoen daripada tidoer
lepas tengah hari tempat? itoe haroes
bedaki dengan sampai banjak Bedak
Purol. Bedak ini boekan sadja membekin
koelit
djadi
sedjoek dan
kering, melainkan menjemboehkannja dengan sampoerna, sebab ia terbekin daripada zat? jang menjehatkan Dan hasilnja? Dalam tempo
pendek dapat koelit sama sekali
sehat serta tjantik.

en ab

toedjoei dengan

maka ketjantikan hilang sama sekali.
Penjakit? koelit boekan djelek sahadja, melainkan biasanja terlampau
mengganggoe poen oleh gatal dan
lidas.

Ip

,,roe'jah«

djerawat,

pa

dan

merah,

retak, koreng dsb.,

ad

boleh

dan

AA

,,kisah“

noda?

kasar

An

soepaja goeh

oleh

koelit

ban

pendek, minta

pemerentah soeka mendjaga agar djoega boleh. Hanja diharap, soe- itoe, dan 'mengandjoerkan kepada
soepaja tidak akan terdjadi lagi paja masing-masing tidak mentja- semoea kaocem Moeslimin diseloe-

nja

Pn

dja dengan

jaitoe koelit jang sama sekali tak
bertjela. Djikalau moeka hilang elok-

£

Dada K.N.

(salaris-

Saad

San

Moehammad s.a.w. dan aga

negeri

3

» ORAL

penggawai

V

nja. Dalam hal ini ada 2 aliran,
13. Soeal akan berdirinja, hoogejang pertama pegang tegoeh dasar 'school Islam ,. Pasantren Loehoer"
| Islam, itoe setelah dibitjarakan »kisab“ dan lainnja dasar ,,roe'jah". |di Solo, setelah mendengar ketera
lam besloten-versenang
-hari| Boeat mentjegah djangan sampai ngannja dr. R. Satiman WirjosanKemis-pagi 4 Mei 1939
dengan se- mendatangkan perselisihan, karena djojo sebagai voorzitter dari hoofd
. masak- masaknja, laloe mengambil sama beralasan tjoekoep, maka ver comite dalam openbare zitting pada
— satoe motie jang akan dimadjoekan gadering mengambil poetoesan, jg. malam-Saptoe 5-6 Mei, maka beslo
| kepada pemerentah gouvernement| congres ini tidak membitjarakan ten-vergadering hari Saptoe-pagi6
— Hindia-Belada, jang maksoednja sa soeal itoe. Siapa jang pegang te-| Mei mengambil poetoesan menje-

9

moea

korting), doeloe 20 pCt. seperti di
kalangan penggawai gouvernement,
tetapi sekarang
tinggal
10 pCt.
Dari soember jang boleh dipertja
ja, kita mendapat kabar,
bahwa
moelai 1 Juli 1939 dimoeka ini sala
riS-korting itoe akan dihapoeskan
sama sekali, jang bakal boleh diar
tikan, gadjinja prijaji akan ....
tambah.

1

jg ke III.

ta

Al-Islam

nada

congres

3

besoek

Perhiasan jang terelok
dari perempoecan

TN

“Oleh : pembantoe M.

Bade Sen

orang

ii
II FPekcetoop

sar

koerang

Nak

20:

mengko-

barisan masjarakat

2 Banting Ba
tam
lebih

Islam

HA Aa

“kehkan Mn

Ihimpoenannja prijaji B.B. dari Ka
soenanan dan Mangkoenagaran, tja
bang Soerakarta telah mengadakan
vergadering, bertempat
diroemahnja toean R, T. Prawirowadono on
der-regent B.B. di Krapyak (Soloj,
oentoek membitjarakan bebrapa hal
jang sangat penting bagi kepenti
ngannja golongan itoe, jang akan
bil kepoetoesan diterima baik oesoel dimadjoekan ke congres.
itoe. Hanja sadja hal itoe soepaja
dipeladjari lebih doeloe. Adapoen
Akan tambah .... gadji
jang diserahi jalah hoofdbestuur
Berhoeboeng
dengan penghemadari ,.Jong Islamiten Bond“ dengan
tan ketika timboelnja crisis, maka
minta bantoeannja pergerakan pepemerintah Rijk Kasoenanan dalam
moeda Islam lainnja.
Setelah rampoeng
rentjananja, tahoen 1934 telah melakoekan pera
akan dibitjarakan dan dipoetoeskan toeran 'mengoerangi gadjinja se-

se.

| Branlokasa

Rebo 10 Mei 1939

a(Persib. — Penonton poelang de- pai dimoeka goal Sangkoeriang dan
ngan gembira, pertandingan seroe
dan memoeaskan, tetapi ta' meloe|Ipakan

:

Tapi sajang

kesportievan.

Fertandingan

kemoedian kelihatan benteng Blauw
Wit terantjam.
sana

amal.

lapangan

betjek,

di

sini meroepakan kolam, sehing

Sebaliknja binnentrio 9kr. bertam
bah radjin
desak, dan
soekkan 1
Tidak lama
poela satoe

mereka bersama? menManorek berhasil mema
goal 3—2 oentoek £kr.
antaranja menjoesoel
tembakan dari kakinja

ga bagi kedoea fihaknja mendjadi
rintangan besar didalam sepak ter Manorek jang merobah stand men
3 — Doonia Persib
tatkala tg. 4/5-39 telah dilangsoneg djangnja. Tidak koerang hebatnja djadi 4—2. Achirnja pertandingan
Tn an kekalahan itoe Persitas, kan pertandingan dikota
baroe|s serangan2 Blauw-Wit jang memba- tsb, sampai djam 6,20 baroe diboelebih agi menambah giatnja bebe- 'Djokja antara kesebelasan VBDO hajakan, tapi barisan belakang dan barkan dan publiek Indonesier se
BN rapa serangan jang berbahaja sela comb. lawan PSIM B comb. C de- Sangkoeriang tidak maoe menjerah bagian besar poelang dengan kepoeaah di loe mengantjam bentang Persib. Se ngan stand 4—1 boeat kemenangan begitoe sadja.
san hati.—
— O—ara|karang dapat gilirannja Pangeran PSIM. Koendjoengan punk memPada waktoenja sedikit lagi akan
5 dapat bola, diberikan pada Komar, poeaskan.
Oentock keperloean Kampioens
toeroen minoem kelihatan goal BW.
oe-|dari Komar dikembalikan lagi pada
tornooi
P.SS.I.
dikoeroeng, tetapi tidak ada temba
mand pomar
:
on ber Inja, teroes diberikan pada Soegondo, |
kan
jang
djitoe,
lebih
lebih
achter
Revanche wedstrijd.
»Antara“ mendapat kabar, bahwa
bola ditembakkan 'sajang terlaloe
Pada tg. T/5-39 PSIM B dengan hoede BW. sangat koekoeh, dan se Komite Kongres dan Kampioenstor
tinggi.
:
autobus telah melawat ke Salatiga gala bahaja itoe dapat disingkirkan
. Teroes meneroes benteng Persi via Ambarawa sambil melihat rawa oleh De Groot cs. Setelah itoe da- nooi P.S.S.I. jang ke IX, sampai se
Itas digerebek moesoeh, semoea Pening, waterbron Moentjoel dll. tang gilirannja Sangkoeriang teri- karang telah menerima beberapa
hadiah jang beroepa beker dan ber
in Naa moeka Persib saling ber oentoek
memboeat contrabezoek. ima contra bezoek, pada soeatoe matjam?2 barang jang berfaedah
ganti mengirim peloeroe, tetapi Tos- Pertandingan dilangsoengkan sore grebegan jang soelit, Karta menbagi keperloean voetbalbonden dan
ni
2
Ta
spankali, satoe sama lain saling sin selaloe dapat menghalaukannja, harinja dan stand pertandingan djadi kewalahan, dan bola masoek para seperti piala2, sokken badjoe
segala tembakan dapat diterimanja 2—0 boeat kemenangannja PSIM B. didalam djaring, voorsprong 1 —0
bola, nang
(medaillej
menoendjoekkan kegiatannja, boleh dengan moedah. Persitas ber- Malammja teroes poelang dan sam oentoek BW. dan tidak lama antara Mer
dibanggakan, koeat lawan koeat, oe- (ganti menjerang, Basari dapat bola pai di Mataram via Bojolali dengan njardatang waktoenja pauze.
Lebih landjoet badiah ini akan
let lawan oelet. Kalau Persitas kema diserahkan pada Oelik, dari sini di selamat.
Pada ronde ke 2 Sangkoeriang
dioemoemkan nanti bersama2 deren soeka mengeloearkan tenaganja | berikan pada Adang, kemoedian
nampak
lebih
beringas
sebaliknja
ga
4
ngan pengoemoeman programmaper
sebagai ini hari, kita rasa sedikit bola diteroeskan pada kanan loear
pihak B.W. roepanja tidak begitoe
Friendly game.
tandingan dengan rapatR2nja.
nja dapat bikin gelijk standnja. dan tidak boeang tempo lama lagi,
pandai main dilapangan jang be— 9—
Sebagai oefen-wedstrijd pada tg. tjek. Baroe sadja beberapa menit
Persib jang sedikit hari lagi akan tembakan keras dikirim, Enang te
Badan
persaudaraan
kepan6/5-39
PPSM
Magelang
telah
berha
- berangkat kegelanggang mereboet| rima mengambil bola dari dalam
bola digiring oleh Didih
bersama
doean
Mataram.
dapan
dengan
PSIM
di
Asri.
Perkampioenschap Indonesia, di Mata- djaring, stand 2—1 oentoek Perkawannja sampai didepan goal B.
tandingan spannend dan publiek ba W., dalam satoe reboetan terdjadi
ram, ini hari dengan penoeh tena- si
Akan
melangsoengkan
njak sekali. Bagi
pemenang
oleh
ga diperlihatkan kekoeatannja, de-| Sesoedah stand ini kedoea pihak
frekick oleh seorang speler BW. di
algemeeneoefteningpa
| mikian poela bagi Persitas, dimana ganti berganti menjerang, tetapi O.L. M. Ngesti Hardjo disediakan dalam garis. Hoekoeman 12 pas di
datgi.
10 Mei 39.
pada tahoen jang laloe dapat meng hingga pauze stand masih tetap. 11 medali. Stand pertandingan 5—1 pergoenakan
oleh Didih
oentoek
»Antara“
mengabarkan, bahwa
goelingkan Persib, ini hari poen aSehabisnja toeroen minoem Adang oentoek kemenangannja PSIM dan membikin stand mendjadi sama 1—1
Badan
Persaudaraan
Kepandoean
berhak
menerima
ll
medaliterseboet.
|
kan mentjoba mendjatoahkan Tn pimpin lagi serdadoenja, tetapi Ari
Bola diketengahkan dan BW. ba— O—.
Mataram pada tanggal 10 Mei "39,
fin selaloe bersedia, dimana segala Menghormati kedjoearaan B. V. C. las menjerang, sehingga achterhoeakan melangsoengkan algemeeneoe
serangan2 dalam bagiannja selaloe
de Skr. mendjadi repot, poen KarPasangan Persib:
Berhoeboeng dengan berhatsilnja ta haroes bekerdja keras. Setelah fening bertempat di aloon2 Kidoel
|dapat disingkirkan dengan moedah
BVC
bisa mereboet titel kampioen beberapa lamanja bola mendesak dan akan dikoendjoengi oleh-k.l.
- Enang
:
nja.
1000 pandoe2.
Z. Arifin
—. Koetjit
Pangeran dapat giliran membawa didalam kalangan VBO, maka kelak pada BW. achirnja seorang dianta
mempe—a
Ene
—
Dasman
N. Permadi bola dengan Malik bersama sama, pada hari Sabtoe, 13 Mei depan ini ra voorhoede speler BW.ngiprit de
akan
dilangsoengkan
pertandingan
Pangeran
Malik Soegondo
sekali loeang Malik tembakkan pengan bola, dari djaoeh ia kirim pe
Komar
Ana loeroenja, tetapi Tossin soedak ber penghormatan antara BvVC fterse- loentoengan, salahnja Karta berdiri Sportweek Ikatan Sport Indonesia
|diam pada tempatnja, dengan moe boet lawan VBO.
terlaloe depan sedikit, jang pada
Tidak djadikeloearpaPertandingan
akan
dilakoekan sangkanja bola akan liwat
dahnja poela meretour segala peloe
diatas
da boelan October."
Oelik Ijon Adang Asikin Handa roe jang diterimanja. Pers itas dilapangan
B.V.C.
moelai
djam lat padahal sebab basah bola men
»Antara“ mendapat kabar, bahwa
Omon Amiarta Kartiwa
sedang
pasangan ' bonds- djadi berat, dan boeat kedoea kali
Iberganti menjerang akan membikin 4.45,
madjallah
Ikatan Sport Indonesia,
— Oeho
Basari
elftal
(VBOJ
ialah
sebagai
berikoet
:
gelijk standnja, poen beberapa kali
nja“ia haroes ambil koelit boendar
jang
tadinja
akan dikeloearkannja
Tossin '
| peloeroe @ikirimkannja: sajangnja
dari dalam rambang 2—1 oentoek
di Mataram pada boelan Oktober
:
D.R. de Leeuw
|selaloe mis kalautidak terlaloe ting|
B.W.
Pasangan Persitas:
E.P. Denkelaar L. Baumgarten
Pertandingan mendjadi lebih he- jad. berhoeboeng dengan beberapa
gi. Koetjit dapat lagi menghindarTjoa
Soeij
Tjiang
F.
Meeng
R.
Brugbat dan spannend. Tolib jang dja- hal tak djadi kikeloearkannja dan
Persib dapat bola lebih doeloe, kan dari kepoengan moesoehnja. Bo
man rang sekali dapat oempan terima dioendoerkan sampai tahoen 1940.
“ kemoedian Malik laloe pimpin ser- la diberikan pada Komar, diteroes
-G—
dadoe serdadoenja menjerang lawan san ke Pangeran diberikan pada J. Taihitu I. Pattiwael H.Boellaard bola, beberapa pendjaga belakang
v.
Tuyl
maar
BW. dapat dilaloeinja, dengan tepat
.nja, serangannja beloem berhasil Malik, teroes ditembakkan,
Huang Kwai Shun ia kirim tembakan, sehingga keeper Rapat Komite Kongres dan Kam.walaupoen beberapa saat lamanja melajang diatas goalpaal. Lagi Ko A. Lubach
pioenstornooi P.S.S.I. ke IX.
BW.
tidak berdaja, stand berobah
dapat: mengepoeng bentenglawannja. mar dapat bola teroes voorzet kete
Reserve:
Van
Beuzekom,
Khoe
lagi 2—2.
Persitasdengan sepenoeh tenaga ngah, diterima oleh Soegondo, de»Antara“ mendapat kabar, bahwa
Setelah stand mendjadi 2—2 BW. pada hari Selasa malam Rebo tgl.
nja mempertahankan
bentengnja, ngan kerasnja Soegondo menembak Tjong Lip, L. Beerhorst, W. van
roepanja penasaran, mereka berdaja 16/17 Mei /39, Komite akan menga|.
Basari dapat bola diberikan Adang, kan peloeroenja, tetapi bola djatoeh der Groen, Lamoh, A. Titaley.
Dari pasangan diatas kita lihat, oepaja keras oentoek menambah ke dakan rapat lengkap
| dari sin diberikan Handa jang telah dalam peloekan Tossin.
bersamaan
Dari sini bola dikirim ketergah, bahwa disitoe tidak ada orang dari menangannja,
tapi sia sia belaka, djoega dengan rapatnja P.S.LM. jg
bersedia, bola dibawa madjoe sedikit teroes dilepas, supporters Per-| hingga lama sekali bola selaloe hi BVC, tetapi nampak Bond terseboet sebab segala serangan2nja itoe se akan membagikan beberapa hadiah
sib menarik napas, oentoeng “bola lir oedik berganti jang mengoeasai, dengan pasangan ini tetap meroe- laloe dipoekoel moendoer oleh bari- oentoek pemegang djoeara dari ma
san belakang Skr.
dan serangan dari kedoea belah pi pakan kesebelasan
Sing-masing kelas.
terlaloe tinggi.
Pan jang koekoeh. :
beloem ada hasilnja. Sekali
'Enang kirim bola ketengah dite hak
rima oleh Dasman, diteroeskan pada tempo gerebekan seroe sekali di Sangkoeriang |Persibo| dapat mena'loekkan Blauw Wit (kam. Komar, bola dibawa lari sedikit, moeka benteng Persitas, bebe|
pioen S.B.B,) dengan
—. teroesdivoorzet bagoes sekali, sa- |rap tembakan selaloe mengenai ka
stand 4—2
| jangnja Ana berdiri opzet, bola di ki pendjaga pintoe, Tossin mere
(Pakai soerat garantie).
Dengan
bertempat
di lapangan
— tendang oleh
Amiarta, diterima |boet bola, tetapi bola soedah dja
Perhijasan
lapis
mas
leea (mas cekon) 22 kris roepa-roepa model
moesoeh, teroes Ajax pada hari Minggoe telah dia
— oleh Asikin, dari sini diberikan pada toeh lagi dikaki
jang
paling
baroe
dengen
pembikinan jang fjoekoep aloes radjin dan
— Oelik, tetapi telaloe keras, djadi ditembakkan, dengan ketjepatan jg dakan pertandingan persahabatan
neljis.
Keada'an
barang
maoepoen
kealoesannja pembikinan, ditanggoeng
| sia-sia. Ana dapat bola lagi diberi loear doegaan sekalian penonton. antara Sangkoeriang dengan Blauw
tidak
akan
kalah
dengan
barang
perhijasan
mas jang oemoem dan jang
Wit.
Berhoeboeng
pada
Minggoe
jg.
Tossin
dapat
poela
menangkap
bo
aa pada Malik, dari sini dikirim
harga harga mahal.
Komar, tetapi berachir corner. la jangditembakkan pada benteng laloe pertandingan antara kedoea
Koetjit dapat bola lagi diberikan nja. Bola di boeang ketengah dite elftallen terseboet berachir dengan
Gelang tangan boeat orang toea per pasang
kemarin
| pada Malik, Malik teroesdioverkan rima oleh Adang, laloe diberikan stand gelijk 1—1, maka
Gelang tangan boeaf anak-anak per pasang
“pada Soegondo, teroes dibawa sen pada Oelik, teroes dibawa sendirian, boeat kedoea kalinja mereka haroes
Gelang Krontjong 1 stel (3 warna 6 stuks)
menen
- diri, masih oentoeng bagi Persitas, bola detembakkan, 'sajang meleset. berhadapan poela oentoek
Gelang rantei biasa per stuk
Malik dapat mengirimkan bola ke toekan siapa jang akan menang dan
'beloem temponja bola masoek djaGelang rantei dioekir kembangan per stuk
Medaillon Compleet (rantei dan mainan)1 ste! :
ring. Ijon (Persitasj dapat bola di Komar, -dari pinggir bola dibawa mendjadi kampicen di Bogor.
Sajang pada hari itoe dari moe2. yoorzet keras sekali hingga diterima masoek kedalam, dengan melaloei
Haarspeld (toesoek) roepa2 model per sfuk
Peniti Kebajak roepa-roepa model per stel
| oleh Handa, tetapi baroe akan di beberapa lawannja k.I. tinggal 2 a- lai djam 3 sampai djam 5 toelebat, sehingga per
overkan bola soedah direboet oleh tau 3 meter bola ditembakkan Tossin roet hoedjan
Rantei Horloge per stuk f4,— jang besaran
Koetjit, dari sini diberikan pada) menangkap angin. Stand djadi 3—1 tandingan 2de klasse elftal antara
Broch dada roepa2 model per stuk kedoea fihak terpaksa dioeroengkan
se Pangeran, Pangeran teroeskan pada| oentoek Persib.
Harga di atas beloem ongkos, kirim ocang di mocka ongkos kirim
Bola ditaroeh tengah kembali, Pada djam 5 lebih baroelah pertan
'- Malik, dari Malik diberikan Soe-|
vrij.
Bisa kirim rembours di antero fempal.
&
|. gondo dan tak boeang tempo lagi bo Persib beloem poeas dengan ke- dingan le kl. efital dapat dimoelai.
N.B.
Prijscourant
bergambar
akan dikirim pertjoema pada siapa
— Ia teroes'ditembakkan, Tossin tang menangannja itoe, masih ingin lagi Dalam permoelaan sampai "beberajang mintak|
tetapi Persitas pa sa'at lamanja kedoea fihaknja
— kap angin, sorak rioeh. Stand 1—0 menambahnja,
djoega sekoeat moengkin memper- dengan soenggoeh soenggoeh mem
— centoek Persib.
Bola ditaroeh tengah. Adang pim tahankan bentengnja. Hingga pe- pertahankan” bentengnja masing2
pin serdadoenja, baroe berdjalan loeit jang penghabisan ditioep stand sama koeat dan giat, sehingga bola
Lana.
lamanja bola dapat dire tetap 3—1 oentoek kemenangannja tidak tetap, sebentar mendesak sam

Goena keperloeannja roode kruis,
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,T RIO”

TOELOENGAGOENG

stidak, es
| »Apakah akoe tidak menjoesah-

dan lebih penting...
dara jang sajang kepada
dirimoe,
»Tidak,. .tidak jan Heaaana
383 ..Oorang toeamoe kaja,....apa
kan kepadamoe, Soer ?“
»Kau tidak membohongi dirimoe yjang haroes akoe chawatirkan tensendiri ?«
»Apa maksoedmoe ?“
tang dirimoe ?«
Ma
»Kedatangan Bi Sarinah kepada»Ach,... kalau kau berkata, selaSjoekoerlah !“
moe apakah tidak berarti satoe
manja terlaloe zakelijk......."
in,...hatikoe tidak senang,.
Iganggoean kepada dirimoe ?“
»Kau maoe, bila akoe berkata lain
»Ach,.... kau bertanjakan aa Kanea kau tidak bertanjakan se- dimoeloet lain dihati ?«
"Isoeatoe hal jang pertas kau tanjajg tidak oesah kau tanjakan...
»Tidak“! sahoetnja, ,,tetapi.. ka
»Apakah Bi Sarinah meminta ni kan kepadakoe...
lau kau meloepakan dirikoe, .. ke(pada 'kau,.... soepaja kau datang - ,Soalap4 kau maksoedkan ?«
terlaloean !'“
'”,Apakah
kau
tidak
ingin
tahoe,
menengok
dakoe
kemari
?“
»Akoe tidak mengatakan bahwa
3 “ : 1 Oleh: Na
nie Sudarma.
. »Tidak. Ia tjoema meminta obat.“ tentang apa sebabnja makanja da- akoe loepa kepadamoe ..“
»Djadi,...ia tidak meminta kepa lam beberapa hari akoe tidak da»Sjoekoerlah kalau kau tidak loedamoe soepaja kau datang mene- tang kemari ,mendapatkan "kau? pa kepadakoe," djawabnja sambil
» Tidak ..
ngok dakoekemari?
mengoesap ngoesap kepada kekasih
Soeka hatimoelah ! ye sahoetnja. | » Tidak.“
»Kalau Nia
5 .. 'kau tidak nja itoe, ,kemoedian..ada soeatoe
Soeria memberikan aspirin. Se-| »Kautidak ada pekerdjaan diroe sajang kepadakoe? «
hal lagi jang akan koekatakan ke
| soedah diminoem oleh Nji Mintar- mah ?“
»Ach kom... Is
padamoe, ialah tentang sikap orang
— sih, laloe ia mengambil kain panas|
»Kau tidak maoe tahoe tentang toeakoe berhoeboeng dengan hal kita
NANRAPA kau
menanjakan hal
ng
menjelimoeti kekasihnja aloe 1
keadaan dirikoe ? Kau tidak mem- ini..."
“Kalau ada pekerdjaan, kau dja- poenjai perasaan chawatir, kalau
»Bagoes!“ sahoet Nji Mintarsih.
» Mana Bi Sarinah ?« tanja Nji ngan lama lama disini."
kau tidak mendengar kabar tentang
»Apa maksoed moe?“ tanja Soeria
da menang
tidak kausoe»Kau
menjoeroeh poelang
.. ? Idirikoe ?«
dengan agak heran.
»Tidak ...
'Apakau kau tidak kangen kepa.Akoe gembira karena kau telah

Aa» | Goejoer-Bandoeng”

da bear pe fame

. Soer, kau sakit ?“

TA

ak

4

.
tjat

tan

Idakoe ?«

»Kangen tidak habis habisnja,
..
egg mna
adalah lebih perloe

»Zo00

2.

»Kau ada orang toea jang
kepada dirimoe,

kasih

kau ada sanak sau-

berteroes

terang

mengatakan

hal

kita kepada orang toeamoe ..“
»Kau djangan bergembira doeloe

Min",

sahoetnja,

di..,”

sampai

,,sebab boleh djadisini

ia member-

hentikan perkataannja.
,Apa maksoed atau keinginanmoe
itoe mendapat persetoecjoean atau
tidak dari orang toeamoe, bagikoe
tidak mendjadi so'al. Akoe bergembira, .... karena
kau
berteroes
terang kepada orang toea itoe, adalah satoe2nja djalan jg akan membawa dirimoe kelapang kebahagiaan,

asal sadja kau menoeroetkan apa2
petoeah dan petoendjoek orang toeaOrang toeakoe telah mengetahoei
hal kita. ...“ djawab Soeria.
»Kau
berkata berteroes terang
kepada
orang
toeamoe,
ataukah
orang toeamoe mengetahoei hal kita
dari orang lain ....?“
.Akoe berteroes-terang ben aa «“

»Sjoekoerlah!
karenanja

Akoe

bergembira

. .

(Akan disamboeng)
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