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EMPO hari kita memboeka ru

»Masoek

kampoeng kelc

kampoengs.
Maksoednja soepaja kampoeng
semoea stadsgemeenten diperbaiki.
0.

|.

Apa

kabar sekarang?

Semoea

A3 mendapat

dari

pihak

oeraian
perhatian

man Maa
MEP

kita itoe tela
sepenoel

jang berwadjib. Jang

| mengenai stadsgemeente Betawimi-|

Mane a Sena
aa

Perhoeboengan Djerman-negeri-negeri
. Oetara baik

“salnja, dari bermoela moentjoe
« Perikatan
| rubrik itoe (kita beloem mendj
anggota stadsgemeenteraadj ditoen- |

militer Djerman:ltali

ditanda

tangani

7 Aan SN

Yr H3 $ Ha

20 Mei

Gjoekkan tenaga spesial goena me-|
ngikoeti dan menjalin semoea goe-

: Berlin, 12 Mei (Havas). Konon kabarnia graaf Ciano, menisi teri oeroesan loear negeri Itali, pada tg 20 Mei depan akan ke
gatan dan koepasan kita terseboet,
Berlin.
Perloenja oentoek menanda tangani penataan
militer
sehingga
pendirian kita tentang
Djerman—Itali
»perbaikan kampoeng“ boekan asing

lagi bagi pengoeroes gemeente. Djoe-|
ga komisi perbaikan kampoeng jang
dibentoek dengan gouvernements-

Perhoeboengan

Djerman

dan

negeri?

oetara

baik

Berlin, 12 Msi fHiyas). K non kabarnja negeri-negeri Oetara
jang pernah menerima oesoel Djerman oentoek mengadakan perbesluit tg. 25 Mei 1938 no. 30telah
kini sedang mengadakan moesjawarah
adjar kenal dengan
soeara »Peman- 5 djandjian Non-Agressie,
dengan
Berlin.
Maksoednja
ialah oentoek
menetapkan
keteradangan“ pasal soal perbaikan kamngan-keterangan dari kedoea belah fihak, dengan perdjandjian,
poeng itoe. Verslag pertama dari|
bahwa perhoeboengan jang sekarang ada dan baik itoe, akan di
komisi terseboet telah kita terima

dan sebagian dari isinja disadjikan

dilain bagian (lembar IV). Setelah
kita peladjari dengan teliti: dalam)
garis garis besar pendapatan komisi |
| tidak
berbedahan djaoeh dengan |
perdapatan
kita jang telah dioemoemkan
tempo
hari itoe. Dari

itoe kita poedjikan pekerdjaan komisi jang terdiri atas t.t.

3

1. Mr, W.H. van Helsdingen bekas
. voorzitter volksraad selakoe lid:
voorzitter

2. Dr. H.J. Levelt, fd. Riribara
desentralisasi (lid)
"
3. Ir. F.M. Razoux Schultz, hoofa
afjee ing gezoadmakingswerken dan
volkshuisvesting dari hoofdkantoor
dienst Volksgezondheia (lid)
4. Mr. R, Ng.Soebroto, burgemeester Madioen jang sekarang (ia).
Pada oemoemnja komisi tidak

kekalkan antara kedoea fihak tadi

Djepang tjampoer tangan dalam
oceroesan Polen -- Djerman?
B 1 okio, 12. Msi (Domei). Baroe2 ini pihak Djepang telah men
datangi-wakil Polen dan Djerman dengan maksoed oentoek mendja
di kadan perantaraan dalam mas'alah Polen
— Djerman itoe. Per-

loenja soepaja kegentingan diantara

Djerman-Polen

negeri

diperhatikan

itoe

hilang

Djepang

Inggeris-Turki tolong menolong

Pergeseran Itali- Perantjis
koerang

bekerdja. Ia diadakan sekedar oen- Statusguo

toek mentjegah kerewelan teroes-|
meneroes.
Tetapi jang mengenai

kedoea

dan soepaja krisis Eropah dapat dihindarkan. Tetapi hal ini kalau disetoedjoei oleh kedoea pihak terseboet.
Demikianlah toelisan dalam s. k. Djepang ,,Asahi Shimbuns.

s....

KER

Polen—Pjerman

setoedjoei Amerika —

jang di

Inggeris

-Selandjoetnja sk. ,,Asahi Shimbun«

RINGKASAN
Perdjandjian Ingger's — Turki
saling menolong

Inggeris — Turki soal
dan militer

hari

akan

diberi

Perdjandjian Inggeris —
didjeraskan

menambah,

Turki

&

Djerman

dan negeri2 Oetara
rapat

makin

&

Pidato

Chamberlain dan Daladier
dikuepas pers Djerman

Balkan

&

Tentang

slagschepen
Neder land

goena

Perikatan hilitor Itali — Djerman.,
ditanda tangani 20 Mei

bahwa per-

djandjian itoe poen mengenai
Gjoega negeri2 Balkan. Selain
dari pada itoepoen akan diadakan pembitjaraan2 djoega soal
militer, goena
mendjelaskan
apa isi perdjandjian
antara
kedoea negeri tadi.

Barat Laoet
#

Berhoeboeng dengan berita
Reuter jang mengenai perdjan
djian Inggeris— Turki, maka
Havas

mengirimkan 50000 orang

ke Tiongkok

Londen, 12 Mei (Reuter).
Koresponden Reuter di Londen
mengabarkan, bahwa perdjandjian Inggeris—Turki itoe menetapkan antara lainrja soal
bekerdja
bersama-sama
dan
Saling menolong,
manakala
ada serangan didaerah Laoetan
Tengah.

keterangan2 ketjil2nja, jang kemoe
dian

Roeslan

PENTING

Pergeseran Itali-Perantjis
berkeerang

Rome,
:

12 Mei

(Reuterj. Pentja-

boetan larangan pemasoekan barang
dapat dioemoemkan oleh s.k. Perantjis

,le

Temps«

malam

itoe,

bahwa kedjadian itoe adalah satoe
boekti makin berkoerangnja perge
seran Itali-Peruantjis.

tahoekan

djoega.

Reaksi

kepada pidato Chamberlain

Bantoean

Roeslan

kepada Tiongkok.

dan Daladier
komisi
perbaikan kampoeng ini tadi mengatakan, bahwa apa jang |
Tokio 12 Mei: 50,000 orang tentara
Sovjet Roeslan telah meBerlin, 12 Mei (D.N.B.j.
'ternjata tidak demikian. Ia beker- didjalankan oleh fihak Djepang deninggalkan daerah Sovjet. Demikian berita dari Nichi-Nichi Shimt oen.
. Sebagai telah dikabarkan, badja | keras dan loeas.
1 'mikian 'itoe boekan nasehat atau-|"
Tentara itoe dengan melaloei Sinkiang (Turkestan Tionghoa) te
ini Chamberlain dan Dala
| “Ini moedah megan karena| poen ramalan, melainkan oentoek | -roe2
lah
menoedjoe bagian oetara barat: dari Tiongkok. -.
dier telah memberikan pemansoal perbaikan kampoeng itoe boe- mentjegah makin gentingnja keada
Menoeroet berita2 dari kalangan jang boleh dipertjaja, korespon
dangannja
berhocboeng
dekan soal jang berdiri sendiri akan an antara kedoea negeri Polen dan
den s.k. itoe menerangkan, bahwa pemerentah Chiang Kai Shek telah
ngan kedjadian? baroe ini. Pi- tetapi berhoeboengan rapat dengan | Djerman tadi. Semoea itoe masih
mengangkat pemimpin2 kominis, Chu Te dan Mao Tse Tung, masing2
datonja
itoe disamboet
oleh
- soal soal lain seperti....
sebagai kepala militer dan kepala oeroesan
politik dioetara
barat
informeel.
3
pers
Djermau
dengan
tidak
2. politik tanah
Tiongkok. Tidak lama antaranja setelah diadakan perdjandjian mili'Kemoedian “dikabarkan
djoega
enak. Katanja pidato demikian
b. politik keoeangan "4
ter aatara Chungking dan Moskou, daerah itoe
diberikan
kepada
oleh sk. tsb, bahwa sebetoelnja baitoe tjoema oesaha jang gagal
c. bouwverordening
Roeslan.
dan perantaraan goena menghilang
oentoek mengadili.
d. politik La benak
kota kan krisis itoe dalam waktoe ini
Pekerdjaan bersama2 antara tentara Roeslan dan Tionghoa, akan
.
Istadsvorming| d.s.b.-nja.
Debat politik loear negeri
memberi perlawanan jang tak hingga hebatnja terhadap Djepang di
ialah Amerika dan Inggeris, jang
0...
Pendek kata: perbaikan kam- selaloe menghendaki soepaja »Sata:
Perantjis.
oetara barat itoe. Pemerentah Moskcu djoega dengan kapal terbang
poeng adalah so'al jang loeas sekali. tusguos Polen — Djerman ini tetap
Paris,
12 Mei (Reuterj. Pada akan mengirim ahliahli oentoek pembikinan kapal kapal terbang dan
Dari itoe hanja dapat: dibereskan begitoe.
debat politik loear negeri maka Ka lain lain alat perang dan djoega oentoek membikin mesioe.
| dengan baik, djika diadakan perDjoega akan dikirim instroektoer2 ke Sian, iboe kota provinsi
Tetapi sk. ,,Asahi Shimbun“ me mer menerima motie kepertjajaan
obahan dan perombakan radicaal moedji sikap Djepang itoe, karena: kepada
Daladier
dengan
soeara Shensi, goena mempertjakapkan tentara Tionghoa didalam taktik pedalam mentaliteit dan kwaliteit dengan djalan itoe, maka artinja 315 lawan 230,
-|rang guerilla.
kebanjakan anggota dan burgemees- satoe langkah madjoe oentoek me
ter stadsgemeenten. Selama mereka negoehkan Anti-Komintern-As.
itoe berpendapatan pitjik dan meDjepang
menjokong Itali dan
: nganggap perbaikan kampoeng itoe
Djerman.
'boekan kepentingan oemoem selama
Soerat
kabar
,,Asahi Shimbuns
i oe tjita-tjita jang terkandoeng
menoelis
landjoetnja,
bahwa
dalam komisi perbaikan kampoeng
memang dengan seratoes prosen
| akan kandas ditengah djalan.
Djepang menjokong permintaKulangsue, sjorga Tiongkok selatan
— Politik jang didjalankan sehingga
an
Itali
dan
Djerman
oentoek
didoedoeki Djepang.
£ sekarang oleh kebanjakan (praktis
memperbaroei perdamaian jang
Kulangsue dirampas
Shanghai, 12 Mei fReuterj,
semoea) stadsgemeenten ialah djamoeanja itoe digagalkan. Sedangnja
palsoe, jang ditetapkan di VerMarinier
Djepang
mendarat
di
“lan jang soedah lebar dibikin lebih
itoe tentara Tionghoa sebelah sela
Kemenangan
Djepang
dibantah
sailles
itoe.
Poen
djoega
dalam
daerah internasional, dipoelau Ku
lebar, djalan jang soedah bagoes
perdjoeangannja
dalam AntiChungking, 12 Mei (Reuter|. tan dari Siangyang dipantai barat langsue. Terkenal sebagai ,,sjorga
| dibikin lebih bagoes, sedang kam'Komintern-Pact,
dengan
niatan
Militer
opsir Tionghoa tinggi me- dari soengai Han, diperentahnja me dari Tiongkok selatan“,.'/, mijl le.
poeng-kampoeng jang tidak pantas
.oentoek
mentjiptakan
perdanerangkan
kepada Reuter tentang njeberang soengai itoe. Maksoednja taknja dari Amoy. Kemoedian me
didiami manoesia dibiarkan begitoe
maian
jang
baroe.
pertempoeran
dimedan peperangan menjerang dari belakang adanja ge noeroet
berita Djepang, maksoed
. sadja. Hasilnja: dari loear tjorak
Siangyang. Diakoeiolehnja, adanja rakan kolonne Djepang ke oetara. nja akan membantoe menangkap
Djepang beloem mengambil langstadsgemeenten itoe bagoes, molek,
kah mendjadi badan perantaraan serangan Djepang jang mendadak
pemboenoeh Voorzitter Kamer van
indah akan tetapidari dalam djelek,
Ketika djoeroe bitjara dalam De- di Hupeh oetara. Serangan itoe di Kembali Chungking dihoedjani bom. Kocephandel 'Tionghoa jang pro de
bobrok, tidak dapat dilihat disebabkan patoet diseboetkan kandang -partement oeroesan loear negeri di lakoekan oleh kolonne Djepang, me
Chungking, 12 Mei (Trans Oceanj: ngan Djepang.
babi. Setali tiga oeang dengan po- 'ttanja oleh djoernalis2, betoel dan noedjoe Siangyang. Kota strategis Tadi malam kembali Djepang meLagi poela akan melindoengi cp
litik penerangan. Djalan jang soe- tidaknja langkah Djepang berhoe diatas soengai Han. Disitoe tidak ngadakan serangan oedara terhedap Sir marine tinggi Djepang, jang ki
dah terang dibikin lebih terang, boeng dengan badan perantaraan terdjadi kemenangan Djepang dan Chungkirg: 36 pelempar bom men ni mengadakan perdjalanan inspek
sedang
djalanan
kampoeng jang dalam soal Polen—Djerman, maka atau tentara Tionghoa jang banjak djatoehkan Il Lom diberbagai bagian si, ketika dilakoekan pemboenoehan
gelap gelita disoeroeh menoenggoe. djawabnja, bahwa Djepang betoel nja 150.000 dikepoeng olehnja. Opsir kota. Sebab itoe bagian2 kota ter- itoe. Djoeroe bitjara marine Djegaris Tionghoa
Disini perloe diperdengarkan soe- 'betoel menghendaki soepaja kedoea itoe menerangkan:
ketika
diadakan konperensi
bakar. Berhoeboeng djeleknja oeda pang
| ara, bahwa perbaikan kampoeng| negeri tsb. djangan lagi berselisih disebelah timoer Siangyang masih ra, penahan serangan Tionghoa ti pers pada hari itoe memberi tahoe
sedang tentara Tionghoa
itoe haroes berdjalan dengan tidak idan soepaja sama-sama saling me tegoeh,
kan, bahwa aksi seroepa itoe, ter
memberi perlawanan kepada gera- dak dapat memberi perlawanan,
oesah memberatkan beban pendoe- ngerti.
hadap
daerah
internasional
di
Mereka
sama2
melarikan
diri
dedoek jang soedah berat itoe. Apal Tetapi sebaliknja dikatakan, bah kan Djepang didekat Siahsian. Ge ngan tidak meninggalkankekalahan. Shanghai, moengkin .terpaksa, dji
goena kampoeng diperbaiki, djika wa Djepang telah mengambil lang rakan jang tiada terdoega, adalah Banjaknja korban
den keroegian ka
incident masih tiiggal tetap
otak rata rata pendoedoek, dibikin kah mendjadi badan perantaraan serangan Djepang dari kl. 10.000 beloem dapat ditentoekan.
sebagai
di Kulangsu Shanghai.
' lorang menoedjoe Siangyang. Maroesak disebabkan tidak mampoe| toe, tidak benar sama sekali.
. hidoep dengan tenang dalam kam-| Keterangan Chamberlain tentang noeuvre Djepang ini dapat dikatakan tindakan jang bagoesatautak
' poeng jang soedah diperbaiki itoe| | perdjandjian Inggeris—Turki
tik memboenoeh diri. Ketika ada
disebabkan haroes membajar padengan berita ten- berita tentang geraknja Djepang
| djak-padjak baroe seperti straat- Has
ndjian itoe, maka kabar .menoedjoe oetara, dan sampai ke| belasting dsb-nja. Dari itoe andjoeran dsn pendirian kita: perbaikan Sa djoet-mengatakan, bahwa pida komando Tionghoa, tentara
Bandoeng,
tel, 2558.
Hoofdkantoor:
Merdikaweg 13,
perdana men- Tionghoa segera bersiap lengkap.
kampoeng haroes berdjalan dengan: Neville Neng
Di
sebelah
timoer
Siangyang
de
tidak oesah menambah beban pen- teri Inggeris, pada hari Kemis j. 1.
Kantoor Batavia-C. Noordwijk No. 8, locaal no, 5 tel. WI. 2308,
telah memberikan keterangannja ngan segera disoeroeh mempertahan
doedoek!
—.. Baroe Bani eng itoe diperbaiki dengan mendjelaskan, bahwa per- stelling. Tiap2 oepaja Djepang me
Mintalah keterangan tentang atoeran kita poenja Spaarkas!!
soevaja pendoedoek tetap senang djandjian Inggeris—Turki mengenai moetoes dari Timoer oentoek mem
bentoek perhoeboengan dengan ko'Ditjari Agent jang actief.
disitoe dan boekan oentoek mengoe- djoega negeri-negeri Balkan.

Kemenangan

Djepang

dibantah

Hoedjan bom lagi di Chungking

Simpanlah

pada:

,Algemeene

sir mereka dari sitoe!

M.T.

Selandjoetnja

Ka

ada djoega

lonne jang

bergerak ke oetara, se

Centrale

Bank"

N.V.

Aa

Perobahan
Dalam

Kemis
moeat

aan

BNN anna

aan

:

2

Rapat Anggauta PTTR.
Batavia
harian Pemandangan hari

Mei 1939, kita me

11

ddo.
chabar

bahwa

PTTR.

Tjb.

I

@

dan

Timoer

Dari

SL

2

$

NUR

$

ada gempar bersamaan|

rALAU

pagi dimoelai djam 9, ddo 14 Mei
bertempat di Gedong Pergoeroean

di Barat. 1
Roemah obat hari Minggoe

14 Mei|

2

|

Kwaktoe di Timoer dan di Barat, Bavosta, Rijswijk

Co., Senen
Djepang haroes actief diTimoer dan |Rathkamp &Pasar
Baroe
3a t.
Bara

|” Kaboet

AnaPa ba

|&

Peak

Dengan
wa
hal

ini diperma'loemkan bah

berhoeboeng dengan beberapa
jang menjatakan, maka Rapat

dioendoer

di| De Gedeh,
soekar hendak ikoet berdjoeang

114.

Ra'jat, Kramat

djadi

Beng Seng Apotheek, Stad

ia bertambah hebat, lebih2 sesoedah
174.
c
. Rectificatie
Mengharap jang berkepentingan
Inggeris dan Roeslan membantoe.|
Kemaren kita beritakan, bahwa soeka memperhatikannja.
Inggerisidengan oeangnja dan Roes|
me X9 oom
!
lan dengan balatentara dan dengan sebagai wakilnja Boepati Tjiamis
Iselama

dalam

beliau

verlof

Eu-

ke

ropa ialah toean Raden Machmoed
ber-eeloer|Natakoesoemah, Wedana Kota Tji-

Perang di Tiongkok
bagaikan getah, sebab sepandjang
kejakinan

O rang,

kok'dapat bertah

ki an lama Tiongan kian berkoerang

tenaga Djepang, lebih2 bahagian ke
oeangannja.

0.
|

Sebaliknja, pehak Djepang sendiri
ada jang mengatakan, bahwa Dje-

- pang masih djaoeh dari lelah,

Betapapoen djoega, oesaha negerinegeri demokrasi bersamaan dengan
Roeslan (meskipoen tiada sesoeatoe

perdjandjian| maksoednja ialah oen

toek membikin Djepang lelah, dise
belah Timoer dan mengepoeng negeri-negeri
rat.

diktatuur disebelah BaS
5

itoe keliroe

tapi

amis,

moestinja :

sebagai wakilnja t. Boepati ialah
toean Patih dan pekerdjaan toean

Patih akan diwakilkan sama toean
Wedana.
Oleh kesalahan itoe, harap pembatja ma'loem adanja.
—G—

Programma

A

pertoendjoekan amal di

Stadsschouwburg (Comediebuurt)

Padahari Selasa tg. 16
17 Mei 1939 oleh Perhim
poenan ,/Marsoedi-Bekso“ ,LakonKamandaka"
Kasa(atau Loetoeng

roeng).
Pemboekaan

oleh

,
Ketoea

e Toko
KRAMAT

4

sepasang

cent

30

“Mar-

Balai Pengetakoean

hanja

oekoeran

A e
OKAMUR
TEL. WL. 59174.

BATAVIA-C.
PASARAN
N
BRA LN
PE

djam 7 malam
“39 dimoelai
Mei
(malam Senin) tempat tetapdi Gedoeng Pergoervean Ra'jat Kramat

ek, Meester
di Timoer beloem habis, Centraal Apothemany

pesawat-pesawat terbangnja.

b

semoea

1

sore

Minggoe

Baroe

Terima:

Korsi Tjoekoer
Ea LN

&

TENNISSCHOENEN

Batavia akan melangsoengkan Rapat anggauta pada hari Minggoe

| Di

1

membaektikan

Oentoek

Poetih,

AL TT

Masjarakat

Model

dan

Baroe,

Chroom

Kleur

Nickel

Goenting Electrisch Merk
»SPEEDIK”
Lemari Katja Ketjil Tempat Per-

Indonesia
Perkoempoelan tsb. jang baroe di
dirikan dikota ini oleh beberapaka
'intelektoeil Indonesia, nanti
oem
pada hari Selasa malam djam 8.30
tanggal 16 Mei, akan mengadakan
digeTempatnja
rapat anggauta.
doeng U,S.I., Kramat 45.
AdJapoen agenda pembitjaraan:
1. Pemboekaan oleh Ketoea.
2. Notulen rapat 18 April 1939.
3. Bidato “Peroebahan pemerinta

kakas
3
e

“3

(Disinecting)

Dan lain2 Barang Perkakas Tjoekoer, seperti: Piso, Goenting, Sisir,
etc. etc.

han negeri di Tanah Seberang (mr.
Koentjoro Poerbopranoto).
4. Kesempatan bertanja.

:

—O—

Fertanjaan toean H.H.
Dewan Ra'jat.

Kan

ta

di

TO

3,

"

MA

KO

YAM

tanggal
Dikirimkan
39.
Mei19
12
Kalau perloe, sekarang Djerman disertai dengan vlaggen-parade.
Tel 5247 ..1
ae
Batavia-C.
——
Senen 97
Seperti didengar kabar, telah di
boleh bermoerka sekehendaknja.
oesoelkan boeat pemasoekan beras
Djika koerang sabar-sabar Hitler, . Panembromo.
dan
barat
dipoelau2 Bangka dan Billiton, sedi
t
Paridjoto
kaboe
Sinom
ada
Peroebahan ,,Alhambra".
aja
Gending
nistj
Mardi Wandowo
:
:
jang dimainkan (dipoekoel oleh a- lain oentoek orang jg bekerdja dadi timoer. -—
Berhoeboeng
dengan akan dibikin
Perangramai.
lam tambang, hanja diidzinkan ke— 'Disebelah timoer masih tetap bi nak anak oemoer 9-12 tahoen).
gelapnja
kota,
maka
tgl 15 Mei '39,
Nanti malam tonil Djawa modern
perdagangan
badan
Keterangan: Dengan pertoendjoe pada satoe
sa dipegang oleh Tiongkok sendiri,
seperti
djoega
'bioscoop2
besar2,
ini akan mempertoendjoekkan seboe
“dan disebelah barat oleh negeri- kan ini oemoem akan menjaksikan bangsa Eropah sadja.
Alhambra
bioscoop
hanja
bermain
Balelo.
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Pengoeroes Harian Perdi memin- F.N. Wensel, oleh Hooper
Kjai
Wirangrong
dihadap
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Berhoeboeng dengan Nj. Siti Daman dengan Polen.
Siaran Nirom.
Keroegian300roepiah.
berangkat.
nilah mengoendoerkan diri sebagai
Memang terang, bahwa bahaja laloe
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Arrabitatoel Alawijah, pada hari
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Joe lawan “Batling Oesman kampi mentjegah salah faham kita resiategas .,Inggeris berhadapan dengan strijden“. Peringatan itoe akan di mcerid jang soedah loeloes dari se oen Singapoera.
kan namanja doeloe, soenggoehpoen
adakan diroeangan atas dari Maison kolah terseboet diatas.
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masih
itoe
pada
dari
Selain
Boeat
mendjelaskan
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ini,
Versteeg, Noordwijk 28 Batavia-C.
Kongkoerensi lama.
njak lagi partij partij jang tentoe ini poetoesan tentoe haroes diambil.
Dan akan dimoelai pada djam 7.30 lebih baik pembatja lihat adverten- nja akan berlakoe dengan sangat Dari itoe soedilah sidang ramai sadjam tienja sekolah terseboet dipagina

ke Tua
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5.

dengan

berachir

pada

hebat.

3 diatas

Fighting Mieck tidak djadi,

iga

$

bar doeloe.

Disekitar 'oetoesan ke

Setelah itoe Ialoe tampil kemoeka

Geneve

hoofdpartij antara Blanco danMieck.
Blanco beratnja 68.5 kg dan Mieck
17 kg.
$
|. Lebih dahoeloe Boelen sebagai

Siapa pengganti dr. Soekiman?

djoeroe
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|

maka timboel pertanjaan:

pertanjaan terseboet,

mendjawab

Oentoek

siapa penggantinja?

diterangkan

perloe

di

Sini, bahwa pendirian dari doea vak-organisasi besar jang mendjadi
anggota P.V.P.N. dalam pengiriman oetoesan adalah seperti berikoet:
1, Oetoesan haroes orang dari vak-beweging dalam lingkoengan

PPN. Djadi tidak boleh diambil dari loear P.V.P.N.

"2. Djika haroes diambil tenaga dari P.VEN.) ambil sadja

| Indonesia jang soedah ada di Nederland.

sekarang

tenaga

dimadjoekan

dan beker vdja actief dalam gerakan boeroeh dan pengganti t. Palar
selama meninggalkan Nederlandj.

dari pihak

jang haroes me-

ngenali doedoeknja perkara. Djadi terang nama H.A. Salim sama sekali
tidak diseboet-seboet, baik doeloe maoepoen sekarang. Dan sepandjang
pendengaran kita, tidak ada harapan sama sekali, bahwa t. H.A. Salim
akan ditoendjoekkan selakoe technisch raadslid.
Djadi jang haroes
kita samboet meloeloe nama-nama diatas.
Tentang diri t. Soeroso, kita taksir beliau tidak akan dapat menerima kewadjiban itoe. Pertama berhoeboeng dengan pilihanl:d College van Gedelegeerden, djadi semoea anggauta haroes memerloekan
kehadir. Kedoea beliau tentoe tidak a kan sanggoep mengerdjakan

. wadjiban terseboet dengan agak sempoerna.

Ma'loem, beliau

itoe ti-

| dak faham bahasa bahasa asing, terketjoeali bahasa Belanda. Betoel.
kewadjiban dan pekerdjaan technisch raadslid itoe boekan berpidato
pandjang lebar dan selaloe, akan tetapi walaupoen demikian soenggoeh

bahasa asing paling sedikitnja bahasa

diboetoehi kepahaman tentang

.Inggeris

Blanco

berkesempatan

ambil sadja t. Abdoel Madjid Djojoadiningrat.
beliau.
kans mengganti t. Soekiman ialah t. Abdoel Ma(terketjoeali djika P. V. P.N, menjoekai tenaga
jang boekan asing lagi bagi doenia gerakan badi Nederland. Poetoesan hanja tergantoeng pada
N.V.V. dan P.V.P.N. Djika P.V.P N. menoendjoekkan t. Abdoel Madjid N.V.V. tentoe tidak akan menaroeh keberatan.
Ada djoega bisikan jang menjeboetkan nama mr. Hindromartono.

Ma naa,

x Ga
na

Pe TPA tt BAN Pin

dari loear Indonesia,
Begitoelah pendirian
Djadi jang ada
djid Djojoadiningrat,
lain) seorang tenaga
ik disini maoepoen

kita dapat terangkan, bahwa” beliau tidak dapat menerima

ke

wadjiban itoe berhoeboeng dengan kepentingan P.P.S.T. dan halangan
prive.
bahwa selama Nederland
| Achir kata: kita tetap berpen dirian,
tidak soedi memberikan keroegian beroepa ,,inkomstenderving" itoe.
“selama itoe P.V.P.N. tidak akan sanggoep menoendjoekkan tenaga
dari Indonesia sendiri jang patoet dimadjoekan kemoeka internasional. Ma'loem, diantara djempolan gerakan vak Gisini tidak ada jang
-dapat meninggalkan roemah tangganja begitoe sadja, karena mereka
itoe tidak mendapat gadji vol dari vak-beweging. Dari itoe Nederland boleh pilih sendiri.

1. memberikan keroegian jang ditoentoet itoe

(Soekiman djadi

“ berangkat).
| :
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2. memberikan hak dan kesempatan pada Indonesia (djadi Indische Regeering| oentoek berdiri sendiri dalam mengirimkan wakil
ke Internationale Arbeidsconferentie.
Maoe mendapat nama baik dilapangan internasional tetapi tidak
'maoe keloear ongkos. Mana bisa, boekan?

Pertjobaan menggelapkan kota
15 Mei j.a.d.
“Dan

kiriman

raan

kantor

Mieck

perantapos.

Berhoeboeng dengan pertjobaan
menggelapkan kota jang akan datang ini, terdjadi pada tanggal 15
Mei 1939, dimoelai djam 8.45 malam, maka oepas-oepas pos jg sebe-

agar

tornja pada djam 7.30 malam
soepaja mereka

bisa selesai dengan

baan terseboet

dimoelai.

-pekerdjaannja, sebeloemnja pertjoakan

karena

“Oleh
jang

tidak

reta

api

itoe

akan

soerat-soerat

diterima,

jalah

— poststukken jg datang dengan kereta
api an 1 malam, antaranja ke,,Si

Tjepat

Empat“

dari

Medertand
Slagschepen

malam

akan

- riman pagi
tanggal 16
“Selainnja
terangkan

boeat Nederland.

Menoeroet ,,Rotterdamsch Nieuwsblad“ adalah pasti, bahwa sedikit

hari lagi akan dimadjoekan wetsvoorstel oentoek pembikinan slagschepen goena keperloean kon. ma
rine. Telah didjalankan pembitjaraan dengan memperada di Amsterdam dan Rotterdam.
Menoeroet sk. itoe, plan
tahadi
menghendaki pembikinan 2 slagsche

pen dari 30,000 ton, jg akan

pada

strasi.
Moela2 Kid Herman (53 kg.) ig.
berhadapan dengan Mac Neill (36
kg) bertanding dalam 6 ronde dari
2 min. Pada ronde ke 2 Mac Neill
dipihak menjerang, tetapi sedjak
itoe berbalik, dan dengan sangat

Setelah
itoe laloe diadakan demonstrasi oleh Baby Mondiola, ada
nja ,shadow boxing“. Demonstrasi
itoe didjalankan dengan sangatloe
tjoenja dengan memberi pedoman
tjaranja berboksen.
Setelah itoe laloe Fighting Tom-

tanda

legitimatie jg

nan,

diroemah2

makan

Polen,

dan memetjah-metjahkan katja-katja djendela dalam kantor s.k. Polen dan meroesakroesak

gambar

djenderal

Pil-

soedski.
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Berhoeboeng dengan kedjadian2 ini maka senaat jang
sebagian
besar
terdiri
dari
kaoem Nazi, mengirimkan

sesalnja

dan

'pembesar2

ma'af

Polen,

rasa

kepada

serta

keroe-

sakan2 jang ada didalam roemah pegawai douane.
Selain
dari itoe jaag mendapat loeka
dari serangan tadi ijalah seorang kepala station di Maria| nau, hingga mengaatjam djiwanja.

Djerman
Apa

kata

,,Deutscher

dienst" ?

Berhoeboeng dengan pidato kedoea perdana menteri itoe maka
s.k. Djerman tsb. mengatakan, bah
wa sebetoelnja pidato 1toe tjoema
oentoek menoetoepi politik pengepoengannja.

Bahwa Djerman akan bersahabat
baik. dengan
negeri2 Oetara itoe,
perdana menteri Inggeris meloekis
kan,

bahwa

perboeatan

Djerman

Peranjjis

Perhatiken !
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Minggoe,

djam 9.15

boeat ini Seizoen di Kota Betawi
Djangan ta' datang tengck
poenja
lawan
Java
Singapore
poe: ja Kampioen

my berhadapan dengan Eddy Marck
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BATTLING

melawan

Kampioen

1

Ka

Besar

Party

OESMAN

KAMPIOEN
AMATEUR
peganti dari Fighting Meick jang tida b'sa
pertanding ini malam 13 Mei di Prinsen Park,
lantaran dapet loeka dalam pertandingan tadi malem 12 Mei 1939.

Party
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dari

Party
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djaoe

batja

kita
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Na

biasa.

ta
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oke
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NET

GELLISSEN
57 Kg.

programma—

poenja

Ktontjong Concert Besa
IJEM Tjilatjap terbantoe

Star“ Orkest.

UNITKD ARTISTS OF CHINA
ini malam toekar programma baroe
lebi rame dan menjenangken

H

f

Ini malam

diadaken
Pesta

ada
pa

sel

A-

Golden

DIREOTIE.

”
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Miss

Berhoeboeng dengen penggelapan kota Batavia,
Prinsen Park tida diboeka pada tanggal 15
Mei 1939. Dan moelai dar i tanggal 16 Mei
gn

BATTLING

s

Ini malam diadakan

PEMBERIAN TAHOE
diboeka

E

g

melawan

— Lebih

76 KG.

SINGAPORE

Ka 2

2 menit.

melawan

1,

55 Kg.

moment, dimana pendjagaan Gill
lemah. Kow dapat memberikan djo
tosan hingga Gill mengeloearkan
(darah dari hidoeng.
Hingga rondeke6 beloem djoega
ada jang kalah. Fada achir ronde
kedoea bokser oelet itoe bereboetan
punten, lebih2 Gill dengan poekoelan2 jang hebat, dimana kemoedian
nja didapat olehnja..

Sementara di Polen dan Dantzig orang memperingati bekas
president Polen marhoem, maka segerombolan Nazi menimboelkan
keriboetan2 didjala-

Satoe bekalaian Boksen jang paling heibat den seroeh

'rat2nja pada waktoe jang telah di ketika menoendjoekkan kepalannja
tentoekannja, terketjoeali mereka Gill berdjaga djaga dan sekali sejang akan menerima soerat-soerat 'kali mengadakan serangan: Satoe

sjah pada djam 8 malam sampai
9 malam, sedangkan soerat2 expres
akan dikirimkan.

menteri
seorang

menteri-menteri mempoe

Hari Saptoe malem

mengoeroes soerat2 jang tergesa2 dengan poekoelan jang kiri dan jang
misalnja telegram dsb.nja, (depe- disoesoel dengan jang kanan. Perches) di kantor Pos dilakoekan se lawanan Ah Kow sangat tegoehnja
perti biasa, sehingga potsbox-dan hingga Gill tjoema dapat kemenatrommelhouders akan menerima soe ngan punten jang sedikit. Ah Kow

noendjoekkan

oepatjara peringatan
Pilsoedski.
Gdynia, 12 Mei (Reuter).

njai pendapatan, bahwa berita de itoe oentoek mendjadikan negeri2
mikian 'itoe tidak menjebabkan ke ketjil tadi mendjadi koerban bela
koeatiran pendoedoek Belanda jang
ka.
mendjadi boeroeh di Djerman, jang)
tiap waktoe dapat menemoei ben—K—
tjana demikian itoe. Apakah tidak
perloe oentoek dimadjoekan
protest berhoeboeng dengan perampa
san kemerdekaan masing2 manoesia
demikian itoe.
Perantjis mengoemoemkan pinSelandjoetnja
apakah
menteri2
djaman pembelaan nasional
itoe bisa memberi keterangan, apa
kembali
kah kiranja boeroeh
Belanda
di
Paris, 12 Mei (Havas). Dalam
Djerman
tidak moedah menemoei
pidato depan radio kepada rakjat,
bentjana oentoek dimasoekkan ke
maka
nanti
pada tanggal 15 Mei
dalam concentratie demikian roepa
Paul Reynaud akan mengoemoemitoe.
:
Kalau sekiranja kabar2.tsb. be kan adanja pindjaman pembelaan
nar, apakah kiranja menteri2 tsb. nasional.
Hal ini ditanggoeng oleh kekoea
tidak mempoenjai pendapatan oen
tan alat pembajaran Perantjis dan
toek tidak lama lagi memaksa boe
negeri, jg
roeh
Belanda
goena
kerdja di oleh kekoeatan obligasi2
ditinggi
boelan
6
tempo
semendjak
Djerman.
kan dengan 15 prosen.

PRINSENLAAN,

ki-

| rat2itoe, maka mereka ini bisa me
— ngantbil kirimannja di kantor pos
dan tak pakai bajaran dengan me

dan loear negeri, apakah
menteri itoe tahoe, bahwa

MP kd II Ki

kan punten.

menga-

meroesakroesak

Pada

Pertandingan Boksen
Internationaal
|

Tadi
malam
telah
dilangsoengkan pertandingan boksen, dengan dimoelai extra serta demon-

Nazi

kekoea

Stop!

dikalahkan Blanco

jang pertama djam 9.45
Ah Kow — Rio Gill
Mei 1939.
Partij ketiga dimainkan oleh Ah
itoe, masih perloe di
disini, bahwa pekerdjaan Kow melawan Rio Gill. Gill moelai

tetapi tidak mempoenjai busrechthouders dan hendak menerima soe

mem

poenjai ketjepatan loear biasa.
Oleh para ahli dinjatakan, bahwa
slagschip jg 4 boeah banjaknja,
de

jang dibawa post itoe itoeia dinjatakan kalah.
dikerdjakan

Menjebabkan

tiran pendoedoek Belanda.
Den
Haag,
12 Mei JANP)
Woeudenberg memadjoekan pertanja
an kepada menter!2 oeroesan social

Apakah

. Dari kl. 30000danke
tjepatan loear biasa.
Rantjangan oendang2
akan
dimadjoekan
boeatkredit 300 millioenroepiah.
Rotterdam,12 MeifA.N.P. Anetaj.

jang berkesoedahan pada ronde ke
Bandoeng, poen djoega post dari
karena loepoet poekoelannja,
doea,
'Bogor dan dari Soekaboemi, soerat- Tommy djatoeh terpelanting. Hingsoerat mana jg sebetoelnja goena
beloem,
ga hitoengan kesepoeloeh
Wa
kiriman malam.
djoega ia bangoen. Hingga dengan

| Kirimaa2

hendak

ada alasannja telah dianiaja.

narnja pada djam 8.45 haroes meninggalkan kantor, tetapi itoe kali moedahnja Kid dapat mengoempoel

. mereka itoe haroes keloear dari kan

bahwa

jang

pendoedoek Belanda bernama Span
broek, sepandjang penoetoeran men
djadi
boedjang
pemeras
soesoe
sampi, telah ditoetoep dalam consentratiekamp
dan
dengan tidak

KAWAT

begitoe sadja. Dan
seberapa dapat ha-

| roes diambil tenaga dari Indonesia sendiri. Dan djika haroes di ambil

EF

memegang

peroet Mieck dan didjoto nja, terlem
par ke tali. Hingga tidak dapat lagi Mieck memberi perlawanan.
Dengan ini Blanco dinjatakan me
nang, dengan mendapat samboetan
tepoek ramai.

Djika orang memilih t. Palar, beliau itoe haroes berangkat dengan

Disini

kabar,

rantjangan oendang2

toek ini digoenakan. 300 miljoen
roepiah. 225 miljoen osntoek pembikinan slagschip dan jang 75 miljoen
oentoek persediaan dan perbaikan
hoedjan poekoelan diatas kepala. dari wal-accomodatie dsb.nja di
Mieck memberi perlawanan jang ga Soerabaja, dan djoega pembikinan
gah. Pada ronde
kelima nampak dek2 dengan oekoeran jang diper
nja kedoea bokser itoe masih segar. lgekan..
"7
Pa
Mieck roepanja masih akan meneDapatnja djoemlah itoe dengan
roeskan pertandingan itoe walau- adanja penaikan kapitaal selama 4
poen dengan soesah pajah.
tahoen, atau dengan
djalan
pin
Sedang Blanco masih kelihatan djaman.
bermoeka djernih. Dan poela Miecck
masih mendapat peringatan bebeKeadaan djenderal Snjjders
rapa kali lagi. Satoe poekoelan Blanmakin madjoe
co jang dahsjat telah mengenaima|
Dari Hilversum A N.P. mengabarta Mieck sebelah kiri, hingga ben- kan, bahwa keadaan djenderal Snjjdjol.
ders jang sakit itoe, kini makin
Pertandingan itoe masih diteroes madjoe, hingga tabib tabib meakan dengan seroenja hingga ronde djadi sedikit senang.
kesembilan. Nampaknja kedoea bokseritoe akan melakoekan pertandi Seorang Belanda dianiaja di Djerngan hingga achir menoeroet perman.
djandjian.
3
Tetapi apa hendak dikata, sekali

atau Perantjis.

| terboeroe boeroe. Dari itoetidak dapat menerima
poela dari bermoela beliau berpendapatan, bahwa

roepiah.

|lah mendapat peringatan, dan masih teroes sahadja bokser Bandoeng
itoe dengan poekoelan2nja. Tetapi
pada ronde lainnja Mieck mendapat

|
jang haroes pergi t.Soeroso, ketoea P.V.P.N. sendiri.
djika tidak bisa haro@s dipilih antara tt. Palar (jang sedang ada
disini) dan Abdoel Madjid (ber tahoen-tahoen ada di Nederland

Demikian soeara jang kita tangkap

Aneta mendengar

menggantoengkan diri.
dimadjoekan itue, mengenai pembiNjata pada ronde ketiga Mieck te kinan 3 boeah slagschip, dan oen-

desakan pada P.V.P.N. oesoel seper ti dibawah ini:
a.
b.

ongkos 75 miljoen

moek

atau

Akibat dari pendirian demikian itoe, maka jang ditoendjoekkan
toean dr. Soekiman, ketoea dari P.P.P.B.lid dari P.V.P.N. Oleh karena

toean Soekiman tidak djadi berangkat, maka

Kaoem

Didalam membikin 4 boeah slagschip, seboeahnja ditaksir memakan

memperingatkan

Mieck soepaja djangan main sikoet

dengan gagalnja dr. Soekiman berangkat ke Geneve,

Bab

pemisah

ngan terisi materieel jang ringan,
mendjadikan armada jg harmonis.

dihadiaken

Anak-anak.

roepa-roepa

prij3!!

GRATIS!!!

,,Antigo“

Matramanweg 107 telef. Mr.-C.
408.
djam bitjara (poetri2 dan anakanak)
5-—6 sore

terboekti

ketjoeali

Flacon

Japan

isi

Obat

Patent

dari

2

Pa ai

Y bih baik dan moedah beladjar.
| Menerinfa anak-anak dari moe-

perti: Tennis Racket, Badminton, Voetbal, Pingpong dan sebageinja.
Roepa-roepa perkakas dan keperloean soelam
menjoelam, Breien,
bocat Corsage dan Kunstbloemen dil.
Selamanja sedia roepa-roepa Vulpenhouders
» PILOT“ jang soedah
terkenal dimana-mana dengan banjak pilihan,

Toko

,SANYO“

Kramat

—

» lai sekarang

| pagi

djam

10

pagi

1 Goeroeweg

Diakoe

oleh

besluit

dari Directeur

dari

O.

en

£.

tanggal

25 Mei 1936 No. 15473/B
Dapat subsidie
dari Gemeente Batavia menerima
moerid lagi oentoek cursus 1 AUGUSTUS 1939.

Electromonte ur afd. A. lamanja

hanja anak moerid

2 tahoen. Jang

Batavia - Centrum.

.

KP KN Banana
i ena nama

Naa

Minta

dikirim

»Pewarta

pada

adres

Kewarasan”

dari

jang

terseboet

Obat

Tjap

dibawah

ini

Padi.

menjebabkan, djikalau dialpakan,

Nama

PEkErAjAAN

! Kamp.

begitoe banjak kali barah berbahaja. Dalam hal jang sedemikian

“nara...

atau Straat

)

orang? isi roemah jang boediman
berkata ,,Taroelah Puroi”. Karena
Purolsedapmengoerangkan, menjemboehkan dan

Tes,

! Postkantoor

bisa masoek

jafig soedah loeloes lagere scholen.

Electromonteur afd. B. lamanja 2 tahoen, oentoek abituri8n-

menawari

'
dapat diploma

s»STATION
HOTEL
KEMAJORAN”
Vliegveldiaan No. 19 depan Station S.S.

Satoe-satoenja sekolah jang paling tertoea di Hindia ini.
Mintalah

keterangan “dari

Directeur

Ki

Ia,

Djaga Monjet 2 — Batavia-C.— Telefoon 732 WI.

:

jang tinggal boelianan,
Dan bisa berdamai.
.

Bevoegde en

Kundige

:

|

Leeraressen

Su.

en Leeraren
Deskundige
Leiding

TYPEN

«

u

-

Memberi
boeat

kantoorpractijk
moerid

jang

MARDI
x

:

Sekolah Mijnbouw itoe moelai pada 1 Augustus 1939.
Boeat sekolah itoe bisa ditempatkan kira-kira 20 orang moerid,
. jang mempoenjai diploma Mulo B. atau diploma lain jang sama.
—.
Sekolah jang terseboet ada mempoenjai internaat, dimana moerid2

tinggal dengan bajaran
diberi

koerang lebih f 25.— seboelan

gratis,

"
moerid2

sedang

:

loem

Permintian2

15 Juli

LUENTO

boeat

1939

S.W.K.,

djadi

kepada
dengan

moerid

boeat dan

hendiklah

toean DIRECTEUR
menjehoetkan

oemoer

sebe-

LI SAWAH-

mengirim salinan

Matahari-Gelatik ? Djika

“

soe-

»

'89 Tan Hong Thay, Bogor,

»
»

'39 Khoe Hiap Bie, Indramajoe,
89 E.R. van Muyen, Bandoeng,

389 Ho Nai Chong, berniaga pakai merk ,,The Far Eastern Sports
Coy”, Betawi,
12
»
'39 Lie Soey Hong, berniaga pakai merk Soei Kie Tjan, Serang,
3 Juli '39 Tjia Tiauw Keng, Batavi
:
VERGADERING oentoek VERIFICATIE poekoel 10 pagi dalam gedong
R.v.J. Betawi tg.:
2 Juni '39 (djadi tidak 26 Apr. 39) Oey Kian An merk Eng An, Soeka-

»

89 Bulchand, berniaga pakai merk ,,Hatchand Mayaram”

»

89 Loe Joek Djin, berniaga pakai nama firma ,,Thaian Seng Ho”

21
»
2
»
28
»
5 Juli

koep boeat 4-5x masak, ha-

tsb.,
tsb.,

89 Tan Hong Thay tsb.,
89 Koe Hiap Bie tsb.,

89 E.R. van Muyen tsb.,
39 Ho Nai Chong, berniaga pakai m erk ,,/The Far Eastern Sports

28 Juni 39 Lie Soey Hong, berniaga pakai merk Soei Kie T'jan tsb.,
19 Juli '39 Tjia Tiauw Keng tsb.
JEDIAKAN LIJST PEMBAGIAN oentoek jang perloe melihat, “didada, sakit moeloet membangoenk:n selera makan enz.
kantor
Rv.J: Salinannja di Weeskamer moelai 16 Mei '39 selama:
Harga p. 10 zak boeat 10x minoem f 0.40 dan f 0.75 boeat.20x.
Lu Wie Chia merk Seng Hoat, Bandoeng (jang pertama dan
0... 8. Djamoe KENTJING SJORGA, boeat sakit kentjing lantaran pele- 2 minggoe
Ha
pengh. cone. 04),
20
siran doenia, tanggoeng mandjoer !
:
2
53
F.
Boreel,
Haoergeulis,
Indramajoe
(jang
pertama
dan pengh.
Harga p. 10 zak boeat 10x minoem f 0.50 dan f 1.— boeat 20x.
L...conc. 6,64),
— Pesenan dari loear kota sedikit2nja f 1.— tambah ongkos 10”/, wang
Fs
Mas Soemawidjaja, Mr.-Cornelis (jang pertama dan pengh.
3
— debih doeloe, rembours lebih mahal. Prijscourant gratis.

. Agent

& Depot2:

Kebondjatiweg

No. 4 dekat

Bioscoop T.

—

Batavia-C.

Abang. Gg. Voaden No 20

Sawah Besar. Gg. Kepoeh Oost 290 Kemajoran. Bekassieweg 46B
. Mr.-Cornelis dan Zuiderboorweg No. 85 Tandj. Priok.

"3

Djam »e Indus'rie ,SOEK ANAGARA"

Secottweg

Ilc

SCHOEVERS

Muba
- MODEL

4

cone. 9845),

Ta

H.E.

BERACHIR
- an.
$
28
3 Mei

Rookmaker,

doeloe

Djambi

(jang

kedoea

sebab dihapoeskan dengan poetoesan R.v.J. tg.:

3 Ia
389 Yap
'39 LM

ta Be
eat
(Kit) Siong Betawi
Kip
Tn Heumen, Bat-C.

dan
pengh.
conc 204).

BAROE

harga moelai f1 5
GRATIS graveer
nama.
Terima reparatie dan
graveer nama Jain?
merk Vulpenhouders.
Pilot Service station

Toko

OISHI

Senen 79 Tel. W1.1623
Batavia-C.
Loear
toelis

kota dikirim rembours
adres biar terang.

PATJAR

Ben

oeat. membetoelkan dan membersihkan segala roepa Mesin toelis
dan mesin Reken kita pergi sama

“Fa. M. MASSING,

Coy” tsb.,

f 0.25.

6
“2. Djamoe SERIAWAN ANGIN
jang amat moedjarrab boeat roepa2 penjakit peroet, bengek, sakit

. Th. Abang Heuvel 12-14

&

—

»

boemi,

14
21

hatan. Dari itoe, tjobalah sekarang djoega:
1. Djamoe godog ,,SOEKASEHAT”, jang chasiatnja sebagi namanja, boeat laki2
& prampoean, 1 pak tjoea aa

i

Batavia-C.

Bandoeng,

vb

“Toean2 dan Njonja2 beloem.
mengetahoei Djamoe jang TOELEN dan berharga bagi kese-

DA

GOEMBIRA

$

kalpinang,

5
5
14
20

#
2

asalkankirimlOct.boeatpostzegels

5 Juni '39 Loe Joek Djin, berniaga pakai nama fi rma ,,Thian Seng Ho”,

tjap

dah, 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

—

BALELO:

PATI PESANTHENAN)
bagian I
LOETJOE
—

Franseh,

Engeisech,

BOEKHOUDEN.E
Prospectus.
dikirim gratis, |
Proeiles boeat orang jang baroe
moelai atau jang soedah sedikit $
mendapat peladjaran bisa dikirim, B

Pa

ag

Djamoe

(BABAD

tjerita:

Senen

MEMASOEKKAN SOERAT? PENAGIHAN selambat-lambatnja pada:
30 Mei 89 Bulchand, berniaga pakai merk ,,Hatchand Mayaram”, Pang-

Soedahkah Njonja2 dan Toean2
minoem

malam

bahasa

NEDERLANDSCH
Steno, Tachografie, Typen dan
Kantooropleiding,
Spaansch
Italiaansch dan

331

TJAP ,MATAHARI - GELATIK"
SEHAT, KOEAT DAN TJANTIK!
pernah

dalam

Duitsch,

DIPOETOESKAN dengan vonnis 10 Mei '39 (R. Cs. Mr. A.P.C, Nelso n):
Tjoeng Tjhioeng Lim, doeloe saudagar, Soengailiat,
Kiong Jam To, rijwielreparateur, Molenvliet-West 109, Batavia-C.:
dengan vonnis 12 Mei '39 (R. Cs. Mr. D.N.A. de Lange):
Tjong Ngo Seng, pedagang, berniaga sebagai medefirmant pada
firma
Liong Hin Hap Kie & Co, Tapiokafabriek, Bandjar,
Oey Bie Seng, doeloe saudagar, sekarang employ& N.K.P.M. dan Njonja
Thio Pe Nio, saudagar boeka peroesahaan pakai nama Bloemenhandel ,,Fleur de Lis”, doea-doean ja di Palembang (R. Cs. Mr. A.P.C.
Nelson).
z

diploma jang dimaksoed serta salinan cijferlijst, 1 verklaring Dokter
jang meserangkan koeat bekerdja didalam loebang menoeroet sjarat2
:
'keuriagsreglement, dan 1 portret jang baroe.
!
N.B. Hanja moerid jang diterima mendapat djawaban rekestnja.

DJAMOE2
PANGKAL

IPELADJARAN SCHRIFTELUK
DAN MONDELING

-

KAILLISSEMENT

diharoeskan

dimasoekkan

M.B.S.
dan

Petani

(oeang makan

- bekerdja didalam loebang menerima gadji f 1.— sehari.

dan

“PRAGOLO
Mempersembahkan

.

“dan lain-lain).
. Peladjaran

hormat

WANDOWO

Ini malam

prospectus!

SEKOLAH-MIJNBOUW
Pa

dengan

obat
atau

makan.

“di Unie Theater Mr-Cornetii

Di Sawah Loento S.W.K. lamanja 3 tahoen boeat mendidik men-

djadi opzichter tambang.

sama

JAVAANSCH-TOONEELGEZELSCHAP

toelen

Mintalah

tot f 35.

Pengoeroes

Rhythmisch

mesin toelis

baroe:

f 27.50

Menoenggoe

akibat jang memoeaskan

menerima

tarief moelai dari

. |

Batavia-Centrum.

—. Dalam hal-ichawal mengetik
waktoe

10-Vingers-

Blindsysteem

200
Snel
Aesthetisch
Practisch

a

£

G. Sentiong 42

Tiap

|

CURSUS

Disegalia roemah
dan toko2 #0.40
# 0.75 sedoos.

Inilah satoe Hotel jang paling lama berdirinja di Kota Betawi, adanja
di Centrum Kota. Menerima tamoe segala bangsa, rawatan baik.
Memoedahkan pada jang berpegian ke Z. Suematra dan lain2 tempat,
via Merak, Tg. Priok dan St... Weltevreden. Dan menerima tamue

nara

- Electromonteur.

sega-

la loeka? koelit,
kebarahan
dan
penjakit
koelit.

nya

ten Mulo dan H.B.S.
KATA
Radiomoateur lamanja 6 boelan, sesoedah

Persatoean

na

meva snake enensenesenoneenesae

SCUMDOL

(Inrichting voor Electrotechnische Ambachtsonderwijs.)
:
—
Didirikan 1931.

di

2D.

AA
YKUS 2
SERA
RAN CDPAD 0 A)

ELECrROTECUNISCHE

7 —10

dan sesoedah

) Memoedjikan
dengan hormat,
Il Mevrouw Steevensz— Eickhoff
dari moelai
1931
goeroe
di
| sekolah terseboet.

& Co.

—

dari djam

disekolah

onani

7,

8

pada le H. I. S. di Petodjo
# Kirimlah anak2 toean dan njo- #
nja pada sekolah saja, agar
| soepaja di sekolah rendah le-

".

Tel. 5995 WI.

-

wes

| Voorklas & Frobel School

dan segala roepa perkakas Sportses|

10-12

:
& £

-

30.caps. ,, 1.15

roepa-roepa

dan

Pabean

E STTARNIP”
,La CHEMERREOKNET

Mendjosal

Minggoe

2

njoet sekalian koeman-koeman.panjakit itoe.
»Antigos adalah soeatoe Obat penjakit: a
kentjing nanah jang soesah bandingnja. N
Flacon isi 100 caps. f 3.—
Flacon isi 60 caps. ,, 2.25

OGRAMMA
PR
EL
BB
Du
.
0.0
a
3
Film ke ts Se

hari

hari besar.

Ao tema

kota Be-

|

ea
me lonjakan

minoem

Arts

:

berobahnja Air seni dengan warna kehidjau-hidjauan, ialah sebab bekerdjanja ,.An
tigo“ tadi. membasmi serta membawa ha.

extra-film jang bagoes-bagoes. -—

|“ ALCAT

ken-

MOEDINEM

aan rona

Sesoedahnja

| tawi pada- tanggal 15 Mei 1939 bioscoop hanja main satoe
eorstelling sadja, moelai djam 8.30 malam dengan
|. .

tambaban

penjakit

Nona

,,Tjap Padi”

MANTRA IN LAN:
aa Ae
5 Pe

HATIKAN!
PER
—..
| Berhoeboeng dengan pertjobaan menggelapkan

capsules Obat

Obat-Obat

ying nanah (Gonorrhoea).
»Antigo” caps. terbikin beserta dengan
tjampoeran Sestarine dan Methylenblauw.
(Co HISNSCI —2 H2 0)

Ne

|

Pryscourant dari

Pan aan

adm

»Antigo”

— berikoetnja

NI

0

Kewarasan”

praktijk

Bes

»Pewarta

| Ini malam
— dan malam

Memboeka

jang djoega mendjoeal

segala roepa

mesin toelis dan mesin Reken dengan garantie, serta djoega ada
sedia roepa-roepa onderdeel,

Ini

adres

jang

toelen.

Molenvliet West 24. Telf. Welt. 840.
Batavia-Centrum.
-0
Pa

sa

500/, sampe 60"/, KORTING, Kinderpakjes, Sokken, dassen, Overhemden
en Pijama's. Djangan toenggoe lagi,
ekas
dateng nanti keabisan. Ini
tjoema boeat 7 hari sadja. TOKO
HOAT Pasar Senen 115 Batavia-C.
Telefoon 2894 Weltevreden.
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Andaikan tiada keadaan demikian, doenia pastilah koerang sempoerna, antap #oelita, 'katjau tas

“Oetomo

per

pa
ali 8 Boe
didirikan di
jakarta.

-

Sh

Poon

—.ri

1at, tjoema moedah dan enteng. Tetapi dalam hakekatnja berat sekali.
1.20 Siang dan malam bekerdja, tak nam

Skabonin

1 Mei Pergerakan na

ional Indonesi
..

ng

damai.

boopostr-

. memperingati

1a.

Taha

kaoem

peringatan

gn TRI,

pandangan

Tjinta jang dalam ichlas toeloes, kebadjikan jg
an moerni, kasih sajang tiada hingganja," ampoenan
jang adil, d.1.1.
kenal

2.

dalam

empoenjai harga jang tiada ternilai. Soesah
oentoek menarik garis jang tentoe, betapa
arga tadi.
g HN
| Apa2 sadjakah jang tidak kita dapati dari iboe?

-d

iboe nikmponjal ha

oemoem

djoega:

Day“. Indonesia

mem

lpak bagi kelilingnja. Sebab kalau

anak2 soedah datang dari sekolah
atau telah bangoen, maka pekerdjaan te
“selesai beres. Seakan2 se
moeanja itoe berdjalan sendiri.

. Tetapi. pekerdjaan iboe jang se-

berat dan sepajah itoe tak terbajar,
Nano jang ditetapkan oleh be bahkan kerap kali mengoedji keich
Hierepa perkoempoelan kaoem iboe. lasan dan kesabaran jang loear bia-

2

»Hari “Iboes

Peringatan

ha 2

Beana

pada

tg. 22

ini baroe beberapa th.

jang silam. Beloem

sa.

lama.

Iboe jang menggendong, memangBetapa keadaan kaoem iboe seloe koe, menjoesoe dan menimang2 anak
roeh doenia internasional? Soedah nja jang masih ketjil, selaloe meanak itoe keada djoega hari peringatan demi- mimpi2kan soepaja
“kian, bahkan beberapa poeloeh ta- lak akan mengikoeti djedjak jang di
'hoen lebih doeloe dari pada na idam2kan olehnja. Koeatir serta ka
sih sajang selaloe ada pada iboe.
ther Day“ Indonesia.
Tetapi anak tak tahoe akan halini.
—

Kalau

orang

tahoe dimana

,,Hari

Selaloe

mentjoba

oentoek melolos-

Iboe“ tadi pada pormoelaan diada kan diri dari tilikan iboe, sedang
kan, tentoelah sedikit banjak heran kalau soedah besar dan dewasa laloe
djoega. Tak
tersangka2, diloear mendjadikan pikiran berat bagiiboe,
doegaan. Amerikalah jang memoe bahkan menentangnja.
lai dengan
peringatan demikian|
Ada pepatah jang mengatakan:
—— itoe. Amerika adalah oemoem dise|
kleine
kinderen
boet ,,Doenia Baroe“ (New World") “De
moeder
op de
Soal pergerakanpoen masih terbela treden de
de-groote.
haar
kang dengan Eropah,,,Doenia Toea". sehoot”

— Tetapi

memang

lang- harts.

segala

:

kah dan perboeatan Amerika mena-

saga

—.

Maia,

»Hari Iboe“ jang pertama

dimoe

Beginilah keadaannja. Tetapi wa
laupoen
demikian, sang iboe tak
pernah melepaskan. Tjintanja ter-

— Jai dalam tahoen 1910 di Philadel- hadap anak tetap kekal, tak bergo
phia. Kemoedian 10 tahoen lagi, jang Maa
dalam tahoen 1914, hari peringatan

'itoe soedah oemoem diseloeroeh Amerika. Segala daerah memperinga

Doa.

Menkes

kebaikan

iboeitoe orang

tak lekas mengetahoeinja. Tidak da
lam waktoe sehari, seminggoe, seboelan ataupoen setahoen! Bahkan

Setelah ini jang mengikoeti lang
Amerika ialah negeri2 Skandiaroe setelah

aka

dalam

seloeroeh

tahoen

negeri2

baikan

iboe

orang tahoe akan
tadi,

ke-

apabila . soedah

kasip. Disini'baroe

ingatlah ia ke-

di pada iboe.

Eropah meniroenja.

Apa ,,Hari Iboes tsb ?

— Hari Iboe“ itoe boekan haripes
ta-pesta, soeka

kebanjakan

ria dll. Boekan'

Seorang
ahli
filsafat
bangsa
Zwits, Iselin, berkata: “Dari
10
orang jang ternama dan kesohor,
sembilan oranglah jang mendapat
kemasjhoeran tadi dari iboenja".

Bahkan tjoema diadakan dalam|
Dengan pendek, segala pekerdja“kalangan keloearga. Perloenja oen an iboe tadi ialah pengorbanan jg.
toek Tan

lelah.

ichlas tak berbatas.

Bagi beberapa orang
oetjapan
demikian ini sedikit djanggal ragpa

“Hari Iboe“ tadi dimaksoedkan
soepaja kepada iboe diberikan “haBa Djelasnja :
ri istirahat“ barang sehari seboemendapat
jang
Boeroeh
lan.
Pekerdjaan apa sakjakah jang kerdja 42 djam seminggoe masih
tidak dikerdjakan itoe! Sampai se beloem begitoe berat dibandingkan
| gala tenaga mesti digerakkannja. dengan pekerdjaan iboe sehari2nja.
Keloear keringat.
Soesah pajah, Tetapi sebaliknja jang terdjadi. Pa
tak kenal berhenti. Hiboek selaloe! da hari tsb. iboe boekan lagi malah
mengasoh, melainkan mendapat haOentoek menjeboet pekerdjaan ri kerdja extra.
jang tiap hari kita saksikan dengan

soedah

besar,

akan

mendjadi

naliste sebagai iboenja.

»En

last

but not

least hebben

we

hier als Europese vrouwen tegenover de Inheemse wereld toch minstens ons prestige te bewaren..

Dus,

dengan

lain perkataan, me

reka protest karena pertoendjoekan
»telandjang“
itoe ditonton oleh
bangsa

kita!

Akoe djadi bertanja kepada diri
koe sendiri: apakah mereka akan
memprotest
djoega
kalau tidak
ada bangsa kita jg melihatnja ?
Tetapi,
bagaimana djoega,
pertoendjoekan
matjam
,,Marcus
Show“:
itoe sedikitnja membikin
noda kepada Europese beschaving!
Hendaknja, hal jg sematjam itoe
mendjadi peladjaran bagi bangsa
kita, jg beranggapan, bahwa apa2

No.
Vraagt
1.
2.

bagian kita jang tak dapat direng-

saan, sampai hal-hal jang memboe gangkan. Ja: boe! Artinja: napas,
— toehi “zakelijkheid'! Tak djarang dan pengharapan, kebidjaksanaan, iman,
bahagia.
(tak asing iboe diseboet: Minis- sajang, pelindoeng dan
tervan
oeangan|.

Financien
ya

(menteri

ke- Iboe mempoenjai
dan haloes.

arti

jang

Dari Bandoeng beliau melandjoet

au sangat terpoedji kebagoesannja.
Seorang schiider Indonesier jang
dapat dibanggakan!

soetji

Geesteliyke

—

inlichtingen

den
het

ddo.

diadakan

rapat

jang

terdiri dari

AAA
7 K
en
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bij:

Directeur, Lombokstraat
Hoofdbestuur
der
Ng
13,

26, Bandoeng.
Aren We D.

Bandoeng,

tel:

2558.

-

Berdjalan teroes!
Poetoesan soedah djatoeh. Diantara mereka jang diangkat mendjadi lid Volksraad tidak didapati tenaga perempoean Indonesia.
Betapa keketjiwaan kita telah diloekiskan setjoekoepnja oleh djoeroemoedi ,,Pemandangan“ dalam hoofdartikelnja tanggal 9 boelan ini
berkepala

,,Volksraad

Baroe“.

Dari itoe tidak

oesah

kita tambah

apa-

apa lagi.
Disini kita sekedar ikoet sesalkan, bahwa adviseur2 pemerintah
ternjata koerang awas dan koerang tjerdik dalam memetjahkan so'al
ini. Djika didapati doenia jang memboetoehi perwakilan di Pedjambon
ialah doenia kita, jang sedang berdjoeang itoe. Doenia perempoean
Belanda disini tidak begitoe memboetoehinja. Soenggoehpoen demikian
diangkatnja seorang njonja Belanda jaitoe njonja Razoux Schultz
Inilah jang menoesoek kehormatan dan perasaan keadilan kita bersama
Dinegeri sendiri kita disingkirkan dari badan perwakilan, sedang jang
diambil tenaga asing.
Tetapi tidak mengapa. Kita berdjalan teroes!
Oei

Perajaan

Mauloed.

itoe,

tentoe

akan
mercepakan
perajaan jang
besar, ramai dan hebat!
Jang
menggembirakan 'hatikoe,
ialah dengan berdirinja V.C.T,IB.
itoe! Moedah-moedahan sadja bekerdja bersama-samaantara perge
rakan2 Islam jang ada di Bd. dan

telah

meninggalkan

boeng

dengan

.Bd.

berhoe-

dienstnja.

demikian,
sekarang
raad Bd. ada koersi

Dengan

di Gemeenteterloeang.

Lowongan
ini roepa2nja akan
mendjadi
reboetan
lagi
antara
Pasoendan dengan... (tentog sadja!) Rarindra!
Pasoendan
njat.

go

Parindra
Toean

sebagai

dja-

doeloe soedah

koersi Gemeenteraad

wakil

keloear

djago-

sedang

t. Kadmirah.

Kadmirah

mendoedoeki
liau

memadjoekan

MohSatari,

Pasoendan.

dari

Pasoendan,

Beke-

moedian ke Parindra dan sekarang
didjagokan oleh Parindra.
Djadi,... tidak lama lagi akan ada
verkiezingsstrijd antara Pasoendan
dan Parindra.
Inilah
,,hasil“ dari meerderheidstelsel. Sebentar2
verkieZzingsstrijd, sebentar2 seboetan koer
Isi. Lama-lama kiezers bosan datang
kestemkantoor! Kiezers sering ,,poe
sing
kepala“ dipropagandai oleh
party-party
jang
ikoet mereboet
koersi.
Hal

ini, sepatoetnja

haroes

me

narik perhatian pergerakan2 kita,
Soepaja diadakan aksi bersama oer
toek
merobah
meerderheidstelsel
Hn ea
evenredigheidstelsel!
Pasoendan
atau
Parindra jang
akan
dapat mereboet koersi itoe,
bagikoe
boekan mendjadi so'al ig.
penting.

Jang penting : kita memboetoehi
wakil jang soenggoeh2 maoe mewa
kili ra'jat, boekan jang ,,tjala-tjoe
loe“ tjoema mengingatkan kepentingan diri sendiri sadja!
Ps

Hajatie,
Masih banjak jang akan koekata
kan kepadamoe, tetapi karena akoe
tidak
mempoenjai tempoh banjak

menoelis, baiklah koetoen
kokoh dan te- oentoek
da sampai disini sadja.
goeh, dalam oesahanja. ..... mem

semakin

pertinggideradjat
seloeroehnja !

Islam

Verkiezing!

bewapening.

Seperti telah koeberitakan dalam
Minggoe besok 14 Mei. Ta' ada
Boeat jang melihat, seakan2 iboe | salahnja oentoek mengadakan peri soeratkoe jang terdahoeloe, dipendo
po
Kaboepaten
Bandoeng
telah
'itoe tak Men ean pekerdjaan be- ngatan sedikit disini.
ai a

en

Merdikaweg

Tetapi walaupoen demikian, mari
— mata sendiri dikeliling kita ialah:
mendjahit, menggoenting2, -masak- lah kita sama sama tahoe, bahwa
Schilder moeda ini telah beladjar
masak dan mentjoetji, mengobati, iboe itoe selaloe mempoenjai tem- 3 tahoen lamanja di Academie voor
menghiboerkan hati, mengoeroes ke pat dalam hati kita masing2. Iboe Schoone Kunsten, Den Haag.
- oeangan dil. Dus dari hal-hal jang selaloe dekat "pada kita, mendjadi
Di Negeri Belanda gambar2 beli sekitarnja

dikerdjakan dengan hati dan pera-

19887 /B.

goerroe-goeroe dalam reg. Bd.
bestuursambtenaren, pegawai2 desa,
pegawai kaoem dan pensioenan, di
mana Regent Bandoeng membitja,made in barat“ itoe, bagoes!
rakan tentang geestelijke eri moreele
bewapening. Rapat tsb. telah me»Garet Gan...
So'al toekang djoeal rokok ini moetoeskan . oentoek mengirimkan
kawat kepada Sri Baginda
kembali menarik perhatiannja se soerat
boeah soerat kabar Belanda di Ban- Ratoe Wilhelmina jang maksoednja
dan
doeng.
Akoe
katakan ,,kembali"', menjatakan -persetoedjoean
sanggoep
memberikan
bantoean
karena
seperti kau
tahoe, so'al
»katjoeng sigaret“
ini beberapa atas seroean Ratoe Wilhelmina itoe.
Atas persetoedjoean tsb. Ratoe
boelan jl. sangat menggemparkan
Wilhelmina
telah membalasnja de
|pendoedoek bangsa Huropa.
Mereka
gempar sebab — kalau ngan oetjapan terima kasih.
Alangkah baiknja, kalau disam
mereka sedang berdjalan-djalan
—
pingnja
,,menjoesoen persendjataan
sering terganggoe ,,kemerdekaantsb.
ra'jat dipersiapkan
nja“
oleh toekang2 sigaret jang bathin“
djoega
,,persendjataan
lahirnja"
menawarkan
sigaretnja.
Mereka
seperti
jang
diseroekan
oleh
t. Oto
protest, soepaja toekang2 sigaret
Iskandar di Nata
dalam
congres
itoe dilenjapkan dari djalanan.
Oentoeng, jg wadjib tidak mem Pasoendan jbl. di Tjiandjoer, agar
perdoelikan permintaan jg ,,loear soepaja ra'jat bersedia dalam segala
biasa“ itoe, sebab dilarangnja me galanja oentoek memperhatikan ta
reka mendagangkan sigaretnja, ber nah airrja sendiri dari serangan
arti merampas sesoeap nasi jg dapat moesoeh!
»menjamboeng oemoernja".
Perajaan Mauloed
Sekarang, roepanja orang sana
maoe mentjoba-tjoba
menggoegat
Atas
initiatiefnja " Vereeniging
lagi soal—jang dikatakannja !—,,de Combinatie
Tablig
Islam
Bankatjongterreur
in Bandoeng itoe! doeng (VCTIB), pada hari Minggoe
pagi tg.14 Mei '39, dengan bertem
Toean Basoeki Abdoellah.
pat di pendopo Kaboepaten Ban
akan
diadakan
perajaan
Kau tentoe kenal t. Rd. Abdoel- doeng
lah seorang toekang gambar jang Mauloed Nabi Besar kita.
Moelai pk 7 pagi akan diadakan
termasjhoer itoe. Toean Basoeki ada
lah poetera dari t. Abdoellah. Seba optocht oleh moerid-moerid sekolah
dengan
anggota2 perkoem
gai boenjinja peribahasa Soenda, agama
agama Islam jang ada di
anak merak koekoentjoengan atau poelan
Kemoedian, pk 9 pagi
oejah mah tara tees ka loehoer, Bandoeng.
perajaan
Mauloed
di
begitoelah adanja (halnja| dengan diadakan
Kaboepaten.
toean Basoeki!
Baroebaroe ini di Concordia teDiantaranja, akan diadakan choet
lah diadakan tentoonstelling gam- bah oleh t. H. Ahmad Hidajat dari
bar gambar boeah
tangan
toean A.H.I.,
t. Ahmad
Dimjati
dari
Basoeki sendiri, jang mendapat per PRS., t. Ahmad Sanoesi dari All.
hatian besar dari segala golongan Soekaboemi.
bangsa.
kan perdjalanannja ke Djawa Tengah dan Djawa Timoer. Kemoedi
an akan teroes merantau ke Huropa dan Amerika.

B.

te BANDOENG
Gelijkgesteld bij Besl. Dir. Oen E ddo. 20-7-38

jour-

Sekarang, marilah akoe memoelai
dengan ,,bingkisankoe“, dan terlebih doeloe akan
koetjeriterakan
senang"
:
Marcus Show
Pertoendjoekan ,Marcus Shows jg
baroe2 ini di Schouwburg Concordia, ternjata menimboelkan ,,kegem
paran“ dikalangan bangsa Europa.
Polemiek. dalam s.s.k. sana timboel. Diantaranja timboel protest
keras terhadap pertoendjoekan jg
hampir telandjang itoe, karena
memaloekan : golongan barat disini.
'Diantaranja
mereka
berkata:

afd.

Taasindigw

Sifat2 iboe aa cemoemnja

SOENDARI.

(MS,

Hk

: Oleh :

doenia

PAR

diperingati seloeroeh

NI. 5. IT. W.U.

daa

" 14 Mei

tiba

5

Sebeloem akoe Pi ahiioctkan soe
8
:
ratkoe ini, perloe rasanja disini di
kabarkan kepadamoe, bahwa pada
hari Selasa jbl, tgl 9 Mei '39, pk.
4,05 soeboeh, tante Toetie telah me
lahirkan candidaat journaliste dan
diberi nama
Kananga.
Orang
toeanja mengharap, kalau anak itoe

”

Pa

.

Kau
dalam

barangkali telah membatja
s.k. bahwa t. Soeriaatmadja

wakil

Pasoendan

di Gemeenteraad

Hal
kan

jang lainnja
dalam

akan

soeratkoe

Wassalam

koeberita
kemoedian,

saudaramoe,

NANIE

Ar

Dindakoe Hajati,
:

|

Sgerat dai

Peringatan

20

p adapad RA Kartini

TT

HS

&

dinegeri Belanda

K0

"3

Kana

2

Peladj

. (Oleh Corr.:

46.
BATAVIAaan de Modevakschool

»

Vereeniging

tr Indonesia

,Antara“ dinegeri Belandaj

| Alat-alat pelengkap medja toelis
. Jang

mor

terloekis

satoe

digambaran

ialah dasaran

no-

loe kita toetoep dengan kain jang
warnanja sama dengan kain oentoek
dasaran

toelis itoe tadi. Bila soedah

toelis laloe kita memboeat saksenja dan

(schrijfmap).Dasaran ini diperbcat sakoe itoe kita soelam, kemoedian
Idari pada karton, dihias dengan a.tahit pada kartonnja.
dam 3t jang ketiga meloekiskan
kain linnen katoen jang disoelam
Idengan benang mouline. Kainnja
berwarna koening dan benang oentoek menjoelamnja warnanja tjokelat. Menjoelamnja dengan soelaman
datar (piatte stekenj. Kertas isap
jang ditaroeh di tengah2nja warna
nja poetih. Menempelkan kainnja
dilekatkan dari belakang, melekatIk nnja dengan pelekat, Bila soedah
la oe belakangnja semoeanja ditoetoep dengan kertas sampoel jang
tebal (kaftpapier).
TE

pengisap tine“- Pengisap itoe kita
dapat beli ditoko." Bana 2 aa
dengan kain jang warn V8

80

dara2 semoea jang telah menaroeh perhatian atas kelahiran anak

5

-

s

5

ah

dengan warnanja
dasaran toelis
dan tempat soeratnja, begitoe poela
benang oentoek menjoelamnja.
Oen
toek pembatja-penbatja Taman Isteri jang tak mempoenjai banjak

MN

M. TABRANI

Djakarta,

memperingati hari lahirnja R. A. djadi halangan jang sebesar besar
Kartini, Initiatief oentoek menga- nja, akan tetapi apabila ,,het stu-

menghias

kaoem Roekoen

Peladjar Indonesia.
Sampai pada
saat ini, perhimpoenan inilah jang

mendjadi organisatornja, akan tetapi pada oemoemnja

perajaan

se

matjam ini soedah mendjadi ke
poenjaannja 'masjarakat Indonesia

Bagaimanakah tjara

dent zijn“, ,,collegaliteit”. dan per
samaan keboetoehan pemoeda jang
mendjadi dasarnja,
nistjaja akan
dapat dibentoek seboeah dasar, da
sar mana menjebabkan adanja be-

kerdja bersama2. Lebih

doeloe ha-

roes dinjatakan, bahwa dalam

beker

makan

ma-

kanan jang kita hidang

kan

dimedja

makan

persediaan
itoe
nafsoe
makan?

LA

kita, soepaja

dapat
menambah
Dibawah ini kami

menjadjikan-bermatjam-matjam per
sediaan jang kita hias dengan sederhana

soednja.

dan

memenoehi

akan

5

mak

dan ISTERI.

13 Mei 1939.

Otak

otak bandang.

Bermoela bandangaja kita bersih
kan, . sesoedahnja
laloe .dipoekoel
poekoel oentoek mengeloearkan dagingnja, akan tetapi memoekoelnja
djangan
sampai koelitnja petjah.

itoe

diparoet

kelapa

dan

moeda

harves

itoe, penghargaan

pa

ASIB EXIT!

f
t

diberi boemboe : ketoembar, djintan
sedikit, lada, kentjoer sepotong ketjil, langkoeas, bawang merah dan
poetih, goela dan garam serasanja.
Kalau soedah haloes menoemboek
nja laloe digoreng dengan minjak
atau mentega sampai koening sesoe
dahnja

laloe

dimasoekkan

ka

dalam

bandang itoe tadi, Bandang
itoe
tadi laloe kita lingkarkan dan diba
kar dalam pembakaran koeeh dan

moeloetnja kita beri tomat jang ke

tjil. Kalau
taroeh

soedah

diatas

diisi dengan

masak laloe kita

piring

socen

jang

soedah

di4
UD
Tt.
x
rendam
dalam
air
panas
dan
soedinegeri Belanda. .
:
da masing masing kedoedoekan dan
Gado-gado
dah dimasak dengan lada dan gaSebagaimana terdjadi djoega di | asing masing toedjoean haroes di
Sajoeran
oentoek
gado-gado
ini ram serasanja
dan
dadar
teloer
tahoen jang telah laloe, djoega pada | perhatikan. Bekerdja bersama sama
ialah
katjang
pandjang,
kool,
taoge
jang
soedah
diiris
iris
haloes.
Datahoen ini perajaan itoe dilakoekan djanganlah menjebabkan mengorpendek, semoeanja
direboes. Ken- dar dan sooen itoe meroepakan se“bersama-sama dengan perajaan hari | bankan tjita dan toedjoean sendiri.
'Itang
dikoepas, sesoedahnja laloe bagai sarang dan bandangnja laloe
Jlahirnja ROEPI sendiri. Beberapa
Berhoeboeng
dengan
perloenja
.diiris
tipis dan digoreng sampai kita taroeh diatasnja.
keadaan menjebabkan mempersatoe | memberi pertolongan pada orang2
kering.
Teloer
ajam direboes- se
kan perajaan peringatan ini.
jang sengsara di Bodjonegoro,
masoedahnja
laloe digalir memboe
Bermatjam matjam goreng ikan.
Pada tanggal 25 April'39 di| ka ROEPI berpendapatan akan bedjoer. Bila soedah laloe diiris boen
Clubhuis ,,Indonesia di Leiden, roesaha oentoek membantoe pada
Jang
perioe disediakan oentoek
dar boendar. ,Boembcoe oentoek gaperajaan ini dilangsoengkan. Pada rakjat Indonesia jang sedang menpersediaan
ini jalah abon jang meng
do2 ini boemboe biasa, Kalau soedah
hakekatnja jang beroesaha menga- dapat kesoesahan baik
ekonomis
gorengnja
ta?
memakai minjak. Oeselesai memboeatnja boemboe laloe
Gdakan dalam
perajaan ini, ialah maocepoen sociaal. Konperensi kedang goreng, menggorengnja ekor
sajoerannja
diadoek
dengan
boem
anggauta2 poetri Roepi, jang beker boedajaan jang akan dilangsoengnja ta' diboeang, akan tetapi haboe ini.
a
dja dengan giat oentoek langsoeng kan pada boelan Mei, akan haroes
Daoen selada sesoedah ditjoetji roes dikoepas. Berigedel jang di. nja perajaan terseboet. Clubhuis dipandang sebagai satoe toendjasebagai
wortel
dan
dan
dibersihkan laloe ditaroeh da- bangoenkan
»Indonesia“ jang dihiasi dengan ngan goena memadjoekan
keboeda
atasnja diberi daoen peterselie. Da
lam
piring
pandjang.
Diatasnja
aneka warna boenga, dikoendjoengi jaan rakjat Indonesia.
.Idacen
selada itoe laloe kita beri Gar teloer tipis, sebesar piring jang
oleh tamoe-tamoe
dari berbagai:
Dalam tiap tiap aksi jang diladadar
teloer
jang besarnja menoe- akan dipakai oentoek persediaan
kota dinegeri Belanda. Diantaranja koekan oleh ROEPI selaloe dapat
roet
besarnja
piringnja.
Sesoedahnja itoe. Bermoela dadarnja kita taroeh
kita lihat
njonja Deventer-Maas toendjangan dari segenap
organilaloe gado-gado itoe tadi kita taroeh diatas piringnja. Bila soedah laloe
bersama-sama dengan toean Gobee- sasi Indonesia. Pekerdjaan dari pe
perlahan lahan diatas dadar itoe, ditengah tengah kita beri abon. Di
ex adviseur Inlansche Zaken Seba- ngoeroes jang baroe tidaklah moeakan. tetapi menaroehnja djangan tengah tengah abon itoe kita beri
gaimana
diketahoei oleh cemoem dah. Pertama kali pengoeroes baGambar jang kedoea meloekiskan sampai dadar dan daoen seladanja loebang dan dalamnja kita isi devan Deventer itoelah jang mempoe roe haroes mempertegoehkan
orngan oedangnja mengisinja sampai
njai perhoeboengan jang dekat seka ganisasi, kedoeakalinja haroes mem seboeah tempat soerat. Tempat soe tidak kelihatan. Bila soedah laloe penoeh. Berigedelnja laloe kita taatasnja
kita
hias
dengan
kentang
rat
itoe
diperboeat
dari
karton
djoe
li dengan
sekolah sekolah Kartini pertegoehkan ikatan jang telah ada.
jang diiris tipis dan seedah digo- roeh berkelilingnja abon itoe.
di Indonesia. Djoega hadir pada ma dan ketiga kalinja
haroes dapat ga. Karton itoe sesoedahnja digoen
S. MOHAMAD.
ting sebagai bangoen tempat soerat reng tadi dan dihias poela dengan |
lam perajaan itoe njonja Prof. Ha- mentjiptakan ikatan jang baroe.
jang
terloekis
digambaran
itoe,
lateloer
dan
mentimoennja,
zeu. Dari kalangan Indonesiers jg.
Toendjangan dan penghargaan jg
nampak
pada malam itog, ilaht.t. diterima oleh Roepi dari tanah air,
Da Nela Ae Pe
on
PA aa Nan
MAAN Gp IA la
Soejono dengan istrinja, ex-regent menjebabkan hasilnja segala peker
Pasoeroean, regent Tjiandjoer dan djaannja.
istrinja dan Mr:
Soewandhi serta
istrinja.
:
- Pemimpin dari malam peringatan
Lebih landjoet tampaklah pada Kartini ialah Njonja Soeria Nata
Oleh : A.G.8,
kita peladjar-peladjar bangsa Tiong Atmadja, jang selandjoetnja mene|:b
hoa, jang datang speciaal dari lain2 rangkan riwajatnja R.A. Kartini de
kota, dan djoega hadir peladjar2 ngan mengambil beberapa tjontoh
Nama Asib soedah tas asing lagi
Akan tetapi menoeroet keadaan orang bapa' dan pendjaga Kema'bangsa Belanda.
dari riwajat terseboet, jang oen- bagi chalajak. Diwaktoe
G.G. De djaoeh dari itoe.
|moeran Indonesia, mentjegah keloe
Pertemoean itoe dipimpin oleh ke toek gerakan kacem iboe dan gera Jonge berkceasa di Indonesia ini,
Segala keoentoengan besar tidak arnja kekajaan Indonesia.
Pemerentah soedah sejogianja me
masoek kantong pendoedoek Indone
toea ROEPI toean B. R. M. Hertog. kan kebangsaan Indonesia sangat Asib mendjadi boeah bibir.
Teroetama kalangan B.B. hiboek sia, akan
Setelah pimpinan mengoetjapkan besar perloenja.
tetapi masoek kantong ngoeasai perocesahaan2 jang berarti
hanja
tinggal besar akan kema'moeran ra'jat In
banjak terima kasih pada tamoe2
Kemoedian berbitjara Nona Soe- sekali dalam pekerdjaan sociaalitoe. bangsa lain jang
Seringkali diadakannja bazaar, beberapa tahoen sahadja di kepose donesia.
hadirin, laloe dibentangkan ver:lag tjinah Aboechair, jang memberikan
Mengapakah goela, minjak tamringkas perihal keadaan organisasi. gambaran ringkas dari gerakan ka pasar malam, lotery goena mengem- lauan ini, atau dalam kantong me
Olehnja diberikan keterangan ke- oem iboe di India. Pembitjara me peskan kantong mereka jang dipan- reka jg beloem pernah mengindjak bang, ararg poetih Jelectriciteit)
dsb haroes ada ditangan particulier
madjoeannja organigasi.jang baroe ngemoekakan gambar pekerdjaan dang mampoe.
tanah Indonesia.
jang hanja memikirkan kantongnja
sadja berdiri, sekarang soedah koe dan masalah2- dari kaoem iboe In
Asib didirikan dengan maksoed
Djika
kita
Fabriek sendiri?
“rang lebih 90 pCt. dari peladjar2 Gonesia dalam keadaan sekarang. menolong pendoedoek Boemipoetra
bertanja.
Indonesia jang ada dinegeri Belan- Oleh pembitjara diterangkan kebe teroetama jang toelang roesoeknja siapakah itoe?
Dengan djalan demikian kita rasa,
Djarang kita dapat djawaban:
da mendjadi anggauta ROEPI. La- saran rol kaoem iboe oentoek me dapat dihitoeng. Dan djoemlah ,,0osematjam Asib tas perlse
loe diterangkan maksoed toedjoean madjoekan rakjat Indonesia.
rang jang hanja
tinggal toelang Fabriek Pa' Kromodongso, akan te badan
nja ROEPI, ialah mempersatoekan
Apa lagi Sekarang, kata pembitja koelit belaka itoe“ tidak - sedikit. tapi selaloe terdengar oleh telinga: dihidoepkan,
Sekarang Asib masoek liang koe
bangsa Indonesia agar soepaja me ra, dimana kesoesahan jang besar Boektinja dimana mana orang hi- fabriek Si Jan, Si Tie, atau Si Sa
boer. Dus.... lenjapkah orang2 jg
lim bin enz ..... !
. reka maoe memperhatikah roepa2 itoe terdjadi ditiap-tiap daerah, ka boek mendirikan Asib.
,Njenen Kemis"?
:
Sawah siapa itoe ?
masalah, jang mengenai dengan pe oem iboe haroes dimobiliseer, agar
Ini adalah satoe erkenning, peSawah
si
ladjar peladjar dan Indonesia,
soepaja mereka bekerdja disamping ngakoean dari jang wadjib, bah- . Pasti djawabannja:
Pertanjaan itoe kita djawab dePerhoeboengan antaraIndonesiers kaoem bapak goena kepentingan- wa pendoedoek Indonesia dalam Kromo. Akan tetapi djika orang ngan kalimat jang kita dapati da
bertanja: Masoek loemboeng sia- lam ,,Het Noorden dd. 8 Mei 1939,
masing masing dan perhoeboengan nja rakjat.
ocoemoemnja djaoeh dari kaja.
dengan lainlain collega dilain lain
Malam itoe discedahi dengan oe
Soenggoeh ini adalah tragiek. Ke pakah padi itoe. Tentoe djawaban- berboenji demikian :
negeri makin njata kemadjoeannja. dara jang menjenangkan sekali. De poelauan Indonesia jang dari Mul- nja: ,Boekan diloemboeng si KroToch zou het Asib ook nu nog,
Djoega perhoeboengan dengan
In- mikianlah peringatan R A. Kartini tatuli dapat seboestan ,,de gordel van: mo“.
|
Na
wat nuttig werk kunnen ver- donesia makin hari makin erat.
dirajakan .dinegeri Belanda. Peri- smaragd".
richten, maar blijkbaar is-men te
Keadaan demikian itoe perloe pe Buiternzorg
Lebih menggembirakan kata ke ngatan pada Pangeran Diponegoro
Kepoelauan
Indonesia terkenal
van meening, dat dit
toea, hoeboengan dengan kawan2 telah poela dilangsoengkan atas oe kemana-mana kekajaannja.
robahan, djika soenggoeh2 kita ma werk beter aan andere lichamen
bangsa Tionghoa, sedangkan hoeboe sahanja Perhimpunan Indonesia.
Apakah
jg ta' terdapat dinegeri sih soeka hidoep sentausa dalam kan worden overgelaten.
ngan dengan peladjar2 bangsa BeTak
oesah didjelaskan, bahwa ini! Padi, kopi, kina garam, berma kepoelauan ini, djika kita tidak akan
Adakah perobahan ?
landa sendiri masih dapat dan ha- memperingati pahlawan2 kebangsa tjam-matjam logam dsb Indonesia hanja berkeloeh: Oh, soedah takdir
» Het woord is nu aan die andere
roes dieratkan lagi.
Toehan!
an dinegeri asing, tidak sedikit me hasilkan.
5
lichamen die het werk van Asib
Tentang hal ini oleh ketoea dite- nambah pada mempertinggikan ke
Menoeroet
logica
pendoedoek
Wadjiblah Pemerintah jang seka overnemen",
rangkan lebih landjoet. Pembitjara sedaran kebangsaan.
Appa
Indonesia pasti Kaja-raja.
rang berkoeasa,
jang diseboetkan
dja bersama2

-

tadi laloe kita toem-

haloes dengan

jang soedah

#

perajaan ini ialah keloear

I

Amin.

boek

Tjara menghias laoek
paoek diatas talam

kalangannja

dengan

dapatlah ia 15"4P terpelihara,
serta hidoep dengan Sehatnja.

Daging

Kartini

kalangan bangsa Indonesia, oentoek | adat kebiasaan, dalam hal ini men-

—

S8. MOHAMAD.

ADA beberapa tahoen jang ter- menjatakan bahwa oesaha oentoek
achir ini soedih mendjadi ke mengadakan bekerdja bersama2, ma
biasaan dinegeri Belanda diantara sih terlaloe sedikit hasilnja. Tardisi.

dari

jang ke-empat:

Moedah - meedahan

Dp

dakan

kami

berkat-1”'2 Sekalian saudara3,

kembang (eretonne).

AR Adjeng

kasih

keloearga, de“Atas nama
kami menjaini
djalan
ngan
takan diperbanjak-banjak tekasih kepada sekalian
rima
njonja2, dan toean2, serta sau-

PRIBADI

sebagai jang terloekis digambaran
itoe, dapat djoega perhiasan itoe di
perboeat dari pada kain jang ber-

2

:
te 's Gravenhage

Terima

tempo oentoek memboeat perhiasan

Na

|

» Telf. Bat. 699 |

(Verbonden
(Holland).
. Mendidik djadi: Costumi€re. Coupeuse. Potongan France. Modiste
Hoeden. Bloemen dan Shanghai Dress. Dengan pemberian Diploma dari Modevakschool-Vereeniging 's Gravenhage. (Huropeesche
Diploma). 3 Boleh djoega dididik sampe mendjadi Leerares. Keterangan lebih djaoeh dateng sendiri pada DI REECTRICE.

perajaan jang ke III dari Roekoen

Hari

|
CENTRUM.

Oost.

. Molenyliet

GOUW“

,MAISON

Costuumschool

jang soedah

2

-

MIDRUaO Om

Tidak maoe ketinggalan
Marsoedi Bekso dan pertoendjoekan amal.

nNenyana

Pikelah

selamanja

Mi njak

Ramboet

JO TEK TJOE

Digedoeng Schouwburg akan

ada INN Upen Dahan kunst lagi
jang besar.

us.

lekas

mati".

Fantasie : Nanie

teroesnja.

Nji Bedjat soeka liat, orang prem
oeau djalan, sambil nggendong...

gitoe, orang nggak sangka dia maoe
djoealan: (ma'loem kadang2 istri

orang tjoekoep), dan iagi
atawa

at

»Panas

badannja

depan

pajah !

djawab isterinja, ,,jang lebih meng-

kainnja

doea

potong.

'Itoe lantas bisa diterka, tamtcs |

pergi ke tempat djoedi.

:

membi-

»Kau tengok sadjalah loes-..

»Boleh djadi karena. ..terlaloe

panas",

"

:

. »Jang mSngherankan

lagi,.....

Si kain boeat “digade“, boekan di la Sering sekali menangis .... Tadi
gade diroemah gadean, tapi boeat 'poen waktoe akoe datang, ia mena-

persediaan kalo' kapitalnja
abis. ingis tersedoe-sedoe... .«
»Tidak kau tanja apa sebabnjaia
Ndak sedikit njang loepa ngoe-

roes makan soeami njang pajah2 menangis ?“
Bag Pe ea
dateng dari kantor:
»Apa katanja ?“
Dan sisoeami djoega ndak bisa
»Orang katakan membisoe !«
apaapa, sebab' .... dia sendiridjoe
,Roepanja karena ia sedih sadja
ga main djoedi kalo“ malem.
memikirkan sakitnja....
anaknja.
bertanja
disoeroe beli : »Zusterpoen

Tapi pjang kesian
Makan,
tjoekoep,

23

kepada-

akan

Soepaj a

mengada-

Tidak

diri,
oleh

D

tetapi dibantoe djoega
Solosche Tooneel Gezel-

schap
,,Tjipto Oetomo“
oleh
,,Surya Wirawan

kartas.

..

:

Kwitang

100 pCt
dari hasil bersih
akan diserahkan kepada Armenzorg
Parindra,
Roemah
Piatoe
Moeslimin,
Roemah
Piatoe
Roekoen
Isteri dan
Steunfonds Wirawan, masingHarga

stales

tempat

f 1.80,

loge

f 2.40,

parket tribune

f 1.20, frontbalcon f 0.90, zijbalcon f 0.60 dan tempat ber
diri f 0.30.
z
Moelai besoek pagi soedah

“bisa

dibeli

kartjis digedoeng

itoe moelai djam 8 pagi.
Lebih djaoeh lihatlah

”
pro-

Moeka

'

tidak

adahal

hatinja.....

djar, soepaja anak-anak kita nanti

Tetapi zuster tetap
mempoenjai
sangkaan, bahwa
Noeraeni
ada
mempoenjai hal jang mengganggoe
fikirannja, dan kalau ia mengenangkan halnja itoe.... hatinja sangat

Na psoe makan ta ada,

kerdja

terlantar, makan zonder regelmaat,

ajebabkan makanja
nangis itoe....“

djadi poetra2 dan poetri2 Indonesia
sedjati. Tapi kalo" dari ketjil soeda

tidoer ndak perdoeli dimana, bladjar atawa ndak, djoega ndak dja
di perhatian
sigiboe, entoeh, ,..nji
Bedjat belon liat ada oesaha boeat
basmi.
£
Barangkali kalo“
ada lid-prempoean Indonesia di polksrad
,,ba-

rangkali“ soeka madjoeken

perka-

ra ini. Minta sama pemerentah soepaja ada wet, melarang djoedi boeat
prempoean, dan boeat laki2, kalo"
ditempat peralatan njang pake idin
sadja. Djangan pake waktoe sembarang.
:
Sa
Kalo' penjakit djoedi mendjalar2,
tanggoeng
toeroenan
Indonesia
njang akan dateng, djangan2 lebih
merosot dari generatie njang seka
rang.
a
3
O, ija, barangkali,... boeat moreele bewapening ? Djaoeh dari se
roean Seri Ratoe.

—

NJI BEDJAT

terharoe. Inilah roepanja jang me»Hal

apa?“

ia sering mese

djawab

soeaminja,

»Kita toch tahoe keadaan Noeraeni
maocepoen lahirnja baikpoen bathin-

Oja

an

» yAkoepoen

:

heran

....«

»Kalau mengchawatirkan, ... .ki-

ta bawa sadja poelang.“
»Ach, jg boekan?! Juist karena|
mengchawatirkan,
kita

soeroeh datang tiap2

hari.“
»Diroemah sakit behandelingnja
lebih sempoerna dari pada pemeliharaan kita diroemah."

»Tetapi ....diroemah, kita dapat
menengoknja setiap waktoe, karena
kita sendiri jg mendjaganja ....«
,Ach, .... biar sadja
sakit“, sahoet isterinja.
a1

diroemah

»Katakan Noer, ,... katakan ke
padakoe, .... apakah jg meriaukan
hatimoe .... ?-

Noeraeni membisoe sadja:
»Akoe

heran,

....

kau

Sedangkan biasanja,....apa

Dick

Powell

dan

de

Havilland (Warner -Bros).
(de aanhouder|
»Hard to Get"
wint atau siapa tabah akan menang) adalah tjerita jang loetjoe
kelosaran Warner Bros jang akan
lekas

ka-

Oleh

dipertoendjoekkan.

oem pengeritik film jang ahli film
ini diseboet satoe film loetjoe jang
banjak hasilnja. Roinja dipegang
oleh Dick Powell dan Olivia de Ha-

villand.

Film

ini mendjadi terbaik

dalam produksi
— 1938.
Sebetoelnja

memang

La

aneh sekali,

apa sebab pimpinan studio mengambil kedoea orang itoe baroe sekarang. Masing-masing soedah mempoenjai
kehasilan jang choesoes.
Misalnja salah satoe film Powell
jang baik djoega ialah ,,Cowboy

From

sa-

dja jang terkandoeng dalam
hatimoe, kaukatakan dengan vertrouwelijk kepadakoe, dan kau selaloe
minta advieskoe. Tetapi sekarang,
«...roepa roepanja kau menjimpan
soeatoe rahasia jang tidak maoe
Olivia

kau mengatakannja kepadakoe ...“
Powell dalam film ini minta variasi
kepada Warner Bros. Ia tidak maoe
lagi mendjadi pemoeda bago:s jang
pandai menjanji, melainkan ia ingin
mendjadi pemain jang oeloeng. Hal
ini diloeloeskan oleh Warner Bros.

Dan

dalam rol

ini

ia banjak kali

nampak dengan soenggoeh (ernstig)
sedang tidak poela loepa hal-hal
jang loetjoe. Dimana-manapoen di
samboet dengan gembira.
Kedoea pemain tadi dibantoeoleh
lain2 pemain
jang
pandai meloe
tjoe.

Misalnja

Charlie

ahli

leloetjon

jang

terkenal

djoega

Winninger,

kesohor jang

dalam ,,€ap'an

Andy”

dan

dalam ,,Show Boat”. Isabel

Brooklyn“ dan film Olivia de Joanes adalah seorang perempoean

Havilland

jang bagoes ialah ,,Four's

jang

mahir

benar

meloekiskan

la-

a Crowd”. Roepa-roepanja setelah gak lagoe orang perempoean dikapimpinan film mengetahoei, bahwa langan masjarakat tinggi. Allen
kedoea
dalam

orang

itoe

soedah

permainannja,

sedjoli Jankins adalah pemain jang gembira, poen djoega jang ikoet main

maka moeng-

kin djoega dikemoedian hari akan
disatoekan kedoea itoe.
Jang memegang rol pentingdalam

“

|

mengepalai da

lam pembikin ,,Hard to Get“ dari
pengerdjaan film oleh Jerry Wald,

moesiknja. Tjoema doea lagoe, jaitoe

Maurice Lee dan Richard Macauly.
Tjeriteranja ialah diambil dari tje
ritera
Wally
Klein
dan
Joseph
Schrank, disuggereer oleh Stephen
Morehouse Avery.
Inilah patoet mendjadi perhatian

must

have

been

a beautiful

baby“ dan ,,There's a sunny life to
every situation“ dan kedoea-doeanja
dinjanjikan oleh Powell dengan
penoeh

|

Bonita Grantville jang baroe oemoer
15 tahoen.
|. Ray Earight jang

. permainan itoe ialah Powell, tetapi
film itoe boekan film jang banjak
You

semangat.

Lagoe

itoe tjip-

taan ahli-ahli moesik Harry Warren
dan Johnnie Mercer.

:

para

penonton.

HERCULES BLOEDWIJN

itoe.

Noeraeni menggojangkan kepala
nja. Pada moekanja jang
poetjat
itoe tergambar kesedihan hatinja.
,Och Noer,....akoe

ini

adalah

saudara kandoengmoe sendiri jang
kaupandang sebagai pengganti iboe
moe almarhoem, ...itetapi kau tidak
maoe mentjeriterakan
rahasiamoe
jang kau simpan didalam dadamoe...
Kau
tahoe bahwa akoe sajang
kepadamoe sebagai akoe sajang ke

pada dirikoe sendiri?”
Noeraeni
Kau

menganggoek.

tahoe bahwa

akoe

bersedia

danang

taanmoe itoe, kalau kau katakan
dengan berteroes terang kepadakoe
tentang hal jg mengganggoepikiranmoe itoe?“
Si sakit menggojangkan kepalanja.
»Akoe berdjandji,.... akan koelepaskan kau dari penderitaanmoe
itoe,.... pertjajalah! Katakanlah,
soepaja akoe tahoe! Tidak,.... tidak akan koekatakan kepada siapapoen djoega..... s3
Noeraeni menggojangkan kepalanja.
Kemoedian
ditoetoepkannja
matanja, sebagai
soeatoe isjarat
menjoeroeh pergi kepada saudaranja.

menjem-

— Iboenjikan sesoeatoe hal kepadakos.

,Hard to Gets

melingken :

kita bawa ia ke akan melepaskan kau dari penderi-

roemah sakit.,,..«
:
,Kita ambil sadja dokter partike

lir dan

ta' mampoe,

Obatnja

»Katakan,... hal apa jang menje
dihkan hatimoe itoe ?“ tanja sau
daranja sambil menghapoes airmata
si sakit

poetjet,

TU

»Akoe djawab,....

jang. meroesoehkan

2 Telefoon 855
Weltevreden
BATAVIA - CENTRUM

#,

Njang Nji Bedjat heran, kog ndak
ada satoe manoesia njang berkaokkaok, soepaja tertjegah kesenangan
kesenangan
njang
|... njang begitoe,
—... terang2 meroesak roemah tangga.
“Katanja, banjak njang
menge-

Obat

masing 25 pCt.

grammanja dilain bagian.
koe...
“sMenanjakan hal apa ?“ :
saben ari.
Noeraeni memandang kepada sauDidikannja soedah terlantar, pla-| '»la'bertanjakan,..... halapa jang
daranja.
Air matanja meleleh kepi
meroesoehkan
hatinja
Noeraeni
...''
terdjarannja (studie diroemah)
pinja.
AN ant
»Kau
djawab
....?«
:
lantar djoega.
j
,

Tele

2D

TEK TJoE

Lakonnja, ialah ,,Kamanda| ka”
atau ,,Loetoeng Kasaroeng'"',

periksalah

ANAK

Roemah

dan
Dja-

:

tertipoe

Tjap

,,Marsoedi-Bekso“ sen

gado-gado plus nasi. Dan...amper

: 53

djangan

kan pertoendjoekan amal.

.

'»Membisoe? Ach kom ....i!s

ini perhimpoenan ,,Mar-

Soedi-Bekso“

berkoerang ?«

'»Akoe katakan semakin

chawatirkan lagi,..... ia
kliatan soe.
2 a
5
:
.

cain batik.. Kalau soedah

tjoemah satoe

Nge

Soedah dapat poedjian
Harga 1 botol f 0.20

Rebo, atau

tanggal 16 menghadap 17 Mei

Sudarma.

Na
dfssdt sekarang!
ini menoeroet penglihatan Nji
tanja soeaminja,
aima
»Bag
angneBea ?“
koer
Bedjat kog lama lama djadi “modes. | »ber
Boekan kaoem soeami, tapi di »Tidak", sahoet isterinja sambil j
Betawi ini soedah banjak kaoem doedoek diatas koersi didepan soea-j
isteri main tjeki, main koetjing, minja, ,,malah: makin pajah djoe. main babi, main matjan, dan- sa'
ga

Jaitoe kelak pada

hari Selasa malam

»

TN

,Minoem

laloe

»Mengapa,...

dengan

segera

keroe

mah sakit.
Dari dokter ia mendapat kabar,
bahwa saudaranja membantah tidak
maoe minoem obat.
Laloe ia masoek kedalam zaal tem
pat saudaranja itoe.
»Noer“, katanja sambil dihampiri
nja saudaranja jang sangat ditjintainja itoe.
Noeraeni memboekakan matanja.
Ia menangis.
,Kau tidak maoe minoem obat?“
Si sakit menganggoek.
»Mengapa ?“

»“- bi.. biarlah akoe... lekas..
mati..“ sahoetnja dengan soeara

jang poetoes-poetoes.
»Apa katamoe ?“ sahoet saudara
nja, hatinja girang karena ia telah
dapat poela mendengar soeara Noer
aeni.

,,Kau

maoe

mati?

Och .., djangan poetoes asa Noer,
Iboe toch tahoe.., agama kita melarang tidak boleh berpoetoes asa.

obat

Noer....

Si sakit menggojangkan
maoce. makan
Kau

mengapa

soepaja

lekas mati....“
,Ach,... jg boekan!...
Tah ie Ne
,Akoe

maoe

kepala.
kau tidak

obat....?«

do'akanlah

EU

PANTJORAN
BATAVIA.

Noeraeni memandang kepada sau
daranja. Air matanja mengalir. .

Setelah diterimanja berita bahwa
sakit saudaranja bertambah keras,
ia pergi

J

akoe

Minoem-

mati '“ Noeraeni me

noetoepi moekanja dengan kedoea
belah tangannja. Ia menangis tersedoe-sedoe.
»Katakan,... katakanlah kepada
koe,... apa jg mengganggoe pikiranmoe itoe? Apakah kau berboeat
dosa
Si sakit menggojangkan kepala.
»Kau sajang kepadakoe ?“ tanja
saudaranja.
Si sakit menganggoek.
»Djika kau
soenggoeh2
sajang
kepadakoe,... katakanlah kepadakoe apa jang terkandoeng
dalam
Khatimoe itoe....“
Kau toch tidak akan dapat menolong ..,.
,Kau sangsiakan kesajangankoe
kepadamoe ? Demi jg. Maha Soetji
akan koelepaskan kau dari dalam
penderitaan itoe....“
»sTidak,.... kau tidak Japat me
nolong akoe,.... biarlah akoe ma
kie 5

Itoekah jg. mengganggoe
pikiranmoe ? Itoekah sebabnja makanja
kau begitoe berat mengatakan hal
itoe kepadakoe....?“
Noeraeni

menoendoekkan

kepala

nja. Dihapoesnja air matanja jang
meleleh kepipinja.
»Kau tjinta kepada Soeradi ??“
pertanjaan itoe dioelangnja poela.
»Ja,...

ik houd

djawabnja
,Kau

dengan

tahoe

veel

van

hem

!“

tegas.

bahwa

Soeradi

ada

soeami dari saudaramoe sendiri, jg.
mengasihi dan menjajangi kau dengan sepenoehnja ?“
»Ja akoe tahoe!“
Kau sajang kepadakoe ?“
Sajang !... Karena akoe sajang
kepadamoe,.... akoe pertjepat datangnja kematiankoe. ..."
Saudaranja termenoeng.
»Apakah tjintamoe kepada Soeradi terbalas....?«
»Akoe tidak tahoe."
»Soedahkah kau katakan perasa
an hatimoe itoe kepada Soeradi?
,»Beloem

dan

tidak

akan

koeka-

takan...
.Noeraeni....!“ sahoetnja sambil
menarik napas pandjang. Ia berdiri
Kau berpoetoes asa, padahal kau
dari tempat doedoeknja.
beloem beroesaha oentoek melepas
»Kau sajang kepadakoe ?“
kan dirimoe dari penderitaan itoe.
Si sakit menganggoek.
Kalau kau mz20e semboeh, toeroetlah
»Djika
kau sajang
kepadakoe,
dengan setia perintah dokter. Miakoe minta kautoeroetkan perintah
noemlah obat jang diberikan kepada
Demi
Jang Maha Koeasa akoe dokter.... Minoemlah obat-obat jg
kau. Bila kau maoe melepaskan
lepaskan
kau dari penderitaanmoe diberikan kepadamoe. Makanlah madirimoe dari ganggoean jang meng
kanan jg disediakan
bagimoe....
ganggoe hatimoe itoe, berkatalah itoe.....
»Akoe tjinta kepada Soeradi...!" Dan....- tentang...., pertjajalah,.
dengan berteroes terang kepadakoe,
nanti akan koelepaskan kau dari perkataan itoe keloear dengan spon |. . akoe lepaskan kau dari pende:
ritaanmoe itoe...."
taan dari moeloetnja. .
penderitaanmoe. ...
Noeraeni berdiam diri.
,Apa katamoe ?“ saudaranja ter
,Akoe heran.... kakak Soeradi
,Kau maoe menoeroet permintadalam beberapa hari belakangan ini kedjoet. ,,Kau tjinta kepada Soeradi,
ankoe ?“
»... Sosamikoe ??«
tidak ada menengok dakoe...?"
Sisakit menggojangkan kepalanja.
Noeraeni menganggoek.
,Ia sakit... tetapi tidak berapa. ..«
»Do'akanlah,“ sahoetnja, soepaja
,Ja Ilahi Rabbi, ....Noeraeni..."
Sakit?“ tanja Noeraeni. ,,Ia ada
akoe....lekas
mati."
si
sakit
dipandangnja
beberapa
ladisini ? “
,Diroemah....” sahoet saudara manja. ,,Kau tjinta kepada Soeradi?
ISlotnja Saptoe depan)
nja, ,,tidak apa-apa....tjoema ia ..... Kau tjinta kepada Soeradi....?
Oei
perloe mengaso. ...
saman

2

Yeon

/
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Pidato darie hal ,”ToenYeah djiwa didalam
Peladjaran
Toetoep

2
»
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Sokonglah !

Bantoelah

Wireng

!

OngrON

Peroesahan Bangsa Sendiri! Dan Kalau ganti VEER,
pasang GRATIS. Zonger bajar apa2.
:
pe

Nasib-Kaoem

tani

Mengerdjakan

sawah|

menjedihkan

tentang)

9.30

“nasib kaoem tani, maka kita ter- Wa
paksa membikin penjelidikar, betoel
dan tidaknja segala kabaran, jang
sampai pada telinga kita tadi.

Penjelidikan ini “pertama kali kita

Krontjong

'Lagoe tembang

:

na

«

memperdengarkan

lagoe2 Gamelan Djawa

12.— siang “Melandjoetkan

1.30

schap Tjilatjap..
Di tempat tempat terseboet di-g| '220
2PEN
atas, banjak sawah sawah jan

Soenda

Dihoeb. deng. gedoeng
Museum di Bt.-C., goe

1

»
toedjoe pada tempat tempat, dima- 12.30
rita.
Ih2a5
mende
k
banja
na kaoem tani
"007.
egnnaang
Menggoeloen dan
koeng, semoeanja termas ak regen

Lagoe

na

III

Game-

lan Djawa dari Museum

Lagoe2 extra
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—

Beritaak.

Melandjoetkan Kr -Or.
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»AROMA«

Mengoelangi berita sk.
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Toetoep

em oeang |
"soedah pada tangannja kaosewaat
au)|

TAG
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Pengadjian
Soetji

Plaat? lagoe Arab

Ti
Tjlempoengan compleet
3 Se
RO
Toetoep
5,— sore Kinderuurtje
.
6,30
Plaat? lagoe Hawaiian
GK
malam Samboengan
dengan
Societeit Habiprojo

9—

Maa

10,—

hn
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|.
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25 Nisan
|

Toetoep

Senen

15 Mei

pagi

Peladjaran jbekso Be-|
dojo dan Srimpi dari
Kraton
2—
Toetoep
5.30 sore
Plaat? lagoe Djawa
830-155.
Berita pers
7.— malam Peladjaran sembahjang

pala

aa La.

ESAN GA

eren

naa.

Manasi
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fr

mba

Phantom)

TOKO RADJA PLAAT “
silih pesanan pada:
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(130...
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a
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Klenengan
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aan
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| Bandoeng I-Batavia II PMH
BAROE TERIMA GRAMOFOON.
Pibat2 lagoe Soenda
8—
soedah mendjadi miliknja sendiri 415 sore Dihoeb. deng. gedoeng | PBR en
Pembalasan soerat2
Dari Socara Ditanggoeng Keras,
Arabitah Alawijah
—....
aa
F 20,50.
Isawah jasan|.
Gramofoon Model Menoeroet Zaman.
Klenengan
Oo —
Tentang Kepandoean
F 15,50.
3
Netjis
ida
Gramofoon
Toetoep
nh
ph
Gambang Kromong
Kaoem tani disitoe, ini roltpe 645
,,
9,50.
F
Radja Plaat
,,
“Gramofoon
pen
2
7.— malam Pembitjaraan tentang
F 12,50.
ake Tjorong
' boekan lagi sebagai tani jg toelen
,,
Gramofoon
S.R.V.
PROGRAMMA
boekoe batjaan Baroe| dalam arti: mengolah sawahnja
Menoenggoe pesanan, serta kedatangan Toean.
| Tender YDL. 2 Golflengte 62 m.
“dak
sendiri, Hula tabimata mata hanja
Pryscourant Compleet dikirim dengan Gratis.
Solo 60,35
7,30
., Pembitjaraan. tentang
sebagai boeroeh belaka. Mereka
SNN END m
TU AE
AA IL OA ABU SAAT
ra MA
Da
Ea
Kesehatan
mengerdjakan sawahnja lain orang
Minggoe,
14
Mei
CO,
Berita sk. dan Sport
dengan djalan maro dan jg selaloe
Gramofoon muziek
6,20 2
8—
'»
Dihoeb. deng. penjiaran 8.— pagi ANN
:
2.80
Kntbep
terikat oleh. perdjandjian2 jang be—
oetoep
Lentgnan
:
(.—
malam
Berita
s.k. dan sport
sitoe|
di
x
MAVRO
di
Djokja
tani
kaoem
sehingga
rat,
4.30 sore
Genderan dan
TjlemMare
Tanya Pa
:
Batavia-Centr. PemanToetoep
boekan sadja haroes bekerdja se- 1—.,
poengan
dangan programma .
PMN 29
11520,
koeat tenaga dengan: mengoetjoerLagoe Tionghoa
CK
Berita Sport Soerabaja
oen10—
malam
Dihoeb.
deng.
penjiaran
boeroeh
sebagai
kan keringat
mengko dateng swarga"
ah
Kepandoean
TENG isa
Organist Donald
Mavro di Djokja
toek membela peroetnja sendiri dan
:
Peladjaran Tembang
6:30 ,,
Therrne
Lagoe Batak
anak bininj2, tetapi, djoega tidak Il,
| 71,30 malam Pidato hal kesehatan
Le Aam SN
Lara
1190:
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Omroep Orkest
11.30
,,
Lagoe Krontjong
bisa terhindar dari Hengkeraman
8,30“,
Siaran dari Geredja
12—
,
“ Toetoep
:
:
hoetang.
at
Hn
ta
7.20,
Berita Pers
Wiener
Sangerknaben
"
PS
1.25 ,,
Soeara dari Miss Ijem 945 ,,
Senen, 15 Mei.
10.—
Pikler's
Band
onto
tjonto-tj
dari
satoe
Senen i5 Mei
TO
Peladjaran bahasa
Salah
PMH 45
11.—
Toetoep
akan kita kemoekakan, soepaja si
10. — pagi Klenengan
-.
Belanda “
o
Bandoeng II, Bandoeng III,
:
£ "Senen, 15 Mei
4,30 sore
Genderan
dan Tjlem-|
8.—
Disamboeng dengan :
. dang pembatja bisa terang, bagaiBatavia II
6,30 pagi
Pemboekaan
mana tjaranja kaoem tani“di sitoe
gan
Studio dari M.A.V.R.O.
6.— "pagi Lagoe Gamelan Djawa
325
Berita soerat kabar
5.45
Berita
soerat
kabar
di
Djokjakarta
bekerdja dan bagaimana tjaranja
6.30
,,
LagoeHawaiianTimoer
6,35,
Gymnastiek
kaoem oeang memegang rolnja.
bahasa Barat
1—
Toetoep
T—
Lagoe
Tionghoa
645
,,
'Gramofoon muziek
jakan
(maro) I
Boeat mengerd
K3
Hal
,,Loen
Gie"
“Senen,
15
Mei
7.30.
. Toetoep
—
Tanda waktoe
" bouw sawah, orang perloe oeang
6,30. .,
Melandjoetkan Gende- | njokja II 128m, Semarang II 197m 1.301
Bandoeng 1, Bandoeng mi,
Mengoelangi berita s.k.
oentogk persediaan moelai matjoel|
ran
SoerabajaII 61 dan IV 129 m
dd
Gramofoon muz.
| sampai sawah itoe koleh ditanami. 12.— siang Pemboekaan
7.30 malam Berita$ soerat kabar
2
Solo1I 120m
8,—
Toetoep
Studio-Orkest
Bibit dan ongkos-ongkos ,smatoen“ 123
bahasa Indonesia
6.— pagi Wajang Orang ,,Vocal« E—
Tanda
waktoe
pemb.
120
..
Berita sk.
mereka haroes bersedia, Akan teta
145
».
Lagoe Tionghoa — |
6290 ,,
Lagoe krontjong dan
H:02
,,
Concert Jazz
SME
ii
Loedroek Soerabaja
pi dari sebab kacem tani oemoem
8,—
Klenengan
stamboel
11,40
Chotbah Agama
2—
Gambang Kromong
nja serba kekoerangan, maka kese
12—
Toetoep
Ti
Lagoe Tionghoa
12,10 siang
Gramofoon muziek
2.20
',,
Mengoelangi barita sk
moeanja itoe terpaksa pindjam dari
Tip
Toetoe
1,20 lohor Berita s.k, dan oedara
2.30
Toetoep
jang poenja sawah.
C.LR.V.O. golflengte 86,58 m.
na
Au
| Batavia II
el
Gramofoon muziek
Tentoe sadja jang mempoenjai
Minggoe, 14 Mei
12.— siang Pemboekaan
220
Mengoelangi berita sk.
sawah bisa kasih ini semoea, teta- 12.— siang Pemboekaan
1.— pagi
Klenengan
1203
,,
Wajang Orang ,,Vocalf
Lagoe Krontjong
230
,,
Toetoep
pi dengan perdjanggian jang berat 12.03
7

tani

haroes

me

Toetoep

128011,

Lagoe
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Toetoep
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Pembalasan soerat2
Krontjong-Orkest ,,Bin|

l—
Ta,
1.30
,,

Ketoprak ,, Vocal"
Berita soerat kabar
Lagoe krontjong dan
stamboel
Lagoe Soenda
Mengoelangi berita soe

Tionghoa

ngembalikan 1 datjin padi, diwakK0
5
2—
toe panen. Djika dapat pindjaman
Tg
2.20
,,
beroepa padi, haroes kasih kembali
tang Poetih"
2
rat kabar
“dubbel fl datjin kembali 2 datjin).
1530-25,
Toetoep
28013
Toetoep
2
Menoeroet penjelidikan, boeat me .6,30
',,
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2
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8
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dari jang poenja sawah
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',,
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3
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Membalas soerat dan
Menoeroet oemoemnja, djika sa
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Java Gamboes Orkest
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Toetoep
rapport
wah itoe kebetoelan tidak tergang 11—
Toetoep
(-— malam Lagoe Tionghoa
7.20,
Lagoe Bali
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PMN 29
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»
Peladjarampendjagaan|
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,,
Membatja
Kitab Indjil
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Lagoe2
Geredja
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5
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g
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Terbang Orkest
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,,
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Indian
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|
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Disamboeng
dengan
»Penghiboer Hati"
Band
3
.
Missigit
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AmSekarang bagaimana bagian oen 12.—
Toetoep
9.30
Huang Na
pel, Soerabaja
toek bapa tani?
FLO1O
Lagoe
Krontjong
dan|4, EL,
:
Stamboel
n
Toetoep
Sebagai boeroeh maro soedah te
PROGRAMMA
V.O.R.L.
rang dapat bagian 20 datjin, tetapi
10.35
,,
. Gending-gending Da
BROGRAMMA NIROM
Zender YDH. 9 golflengte
5 dibe'akang itoe, ia soelah mempoe
107, 53 Meter.
wa
Tengah
Penjiaran Barat
njai pindjaman 8 datjin, jang ha
11.—.
Toetoep
Minggoe14
Mei
Archipelz. 99 dari 11.— t.m. 12.—
roes di bajar 16 datjin.
8.30 pagi Lagoe
Djawa
|Genatas
205m. West-Java : Batavia 126,
Theoretisch bapa tani hanja mem
PENJIARAN NIROM TIMOER
6
dingan|
Bandoeng 120, Buitenzorg 182, Chepoenjai restant 20—16 datjin& 4
Djawa Timoer
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Lagce Soenda
ribon 108, Pekalongan 92, Soekaboedatjin, tetapi
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Lagoe Krontjong
Minggoe,
14
Mei
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192. Oost dan Midden-Java : Soekoerang, karena hidoepnja sehari- 10.45
.,
Lagoe Gambang
krorabaja 131 dari 1.30 sampai 2.— atas
Soerabaja II dan IV,
hari haroes makan, sehingga selaraa|
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25 m. Soerabaja III 196, Semarang
menoenggoe hasil sawahnja itoe, di 1l—
8,— pagi
Penjiaran dari Geredja
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Djokja 181, Solo 188,
loear soedah memaksa tjari lain 11.30
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Toetoep
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pindjaman, jang akan dibajar djoe|: 5,— sore Lagoe Soenda
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',,
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rapport
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Berita s.k. (Soenda)
mengoeloerkan tangannja boeat mesBing Sing"
5.— sore Tanda
waktoe. Pemb.
Lagoe Krontjong
ngadakan penjelidikan lebih lan- 0623
Igo
Lagoe
Bali
DOB
Pemand.
programma
6,30,
Pauze.
djoet dan mengerdjakan apa mesti190-715
Gamelan Kjahi Ka5,04
,,
Gramofoon muziek
'-— malam Lagoe Hawaiian
nja.
—
N—
njoet Mesem"
&—,
Tjeritera Indjil
15
Berita s. k. (Indonesia)
”

4

5.—

sore

D.02”
5 Ob

Tanda

waktoe.

Pemb.

Pemand. programma
Gramofoon muziek

3g

6,—

Oentoek

SR
Tek Da
EN Pi 1

Koki
2

SL KANAN

SANA
AN
gnb ae
2

“dibakar SU 2 Dmna
3 RN ing Sian UI
NB abankbeka

siang

4.30 sore
6—
7.—malam

anak-anak

6.30,,
Gerswin programma
7..
malam Berita s.k. dan Oedara
Pemand. programma
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Merkelbach Concert
Lagoe Dansa
Koersen
Tanda waktoe
Toetoep

aan

oeang 60 sen atau 70 sen

Berita sk. dan

B. R.Vs
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Pa

2

Strijkorkest ,,Bellonis

Batavial 157,89
m.
Batavia Il
61,56 m. Buitenzorg 156,25 m. Soekaboemi 12,18 m.
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Orgel Concert
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10.01

,,
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3,

Brandenburg

Idem
Prog. Anekawarna
Lagoe piano
“

5

Lagoe Belanda
Barnabas v. Geczy dengan Orkestnja
Soeara Tino Rossi dan
“ “Lucienne Boyer
George

Boulanger

de-

ngan Orkestnja
Toetoep

2—
5.—

waktoe

Concert

Vocaal

12.— siang
Toe

Sd 30Er

Pemb.

sore

Tanda

waktoe.
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»Songs
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Pemand. Loear
Tusschenspel-

Negeri

Berita Sport
Marek Weber Orkest
Mendjawab soerat2 dan
rapport-rapport

9.30
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“

,

Bah
Satar

: Dengan

2
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10.30

Dihoeb. dengan Sociteit
»De Harmonie"
Discotheek

Il

Toetoen.

Me

jang

kui?

II Bandoeng
Batavia II, PMH

Na

hanja sebagai boeroeh|
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“kabar

Djawa

SU

—.

Minggoe t 14 Mei
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MELAJOEN

NA

:

. Pembantoe M. menoelis:
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Soedah

3 Golflengte

86,96. Meter.
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(NG BELOEM HILANG

ATOE TJITA' Ji

ARA

N.I.A.T.W.U.

Oleh: P.A.A. Djajadiningrat.

itoe terbookti dari gambaran dibawahini:

2...

hatisaja ke-|
roebahan atau tam
., jang

MU.LO.-

7 tahoen

Sekolah 'rendah

Sekolah Menengah
Sekolah Tinggi

5 tahoen
5 tahoen

Djoemlah

RIOUWSTRAAT

gan tjara oesa-

Tetapi oedjian achlak meminta |

Ox

aan saja

poela

tjewakan, karena disini seseorang

njatakan dalam zaman-peroebahan,

saja

Kenanga «

didalam

dengan djelas dida sdvat overgans-periode haroes ada

soerat kabar ini.
tapi tidak poela perloe orang he

koerban, sebab

orang Indonesia soe

dah terbiasa didalam keadaan men
apa besarrasa ketjewa hati tah, beloem dewasa, sehingga dian
3,
karena selaloe dan selaloesaja. tara orang2 jang soedah dewasa
| ndapati berita2 didalam soerat masih djoega ada jang merasa ma

rat kabar harian jang menjata sih beloem dewasa, dan berboeat se

|.

adanja kekoesoetan2 jang dila bagai beloem dewasa poela. Dan di
tan oleh beberapa orang boepati, dalam keadaan demikian itoe sikap
didalam waktoe ada harapan moerah tidak tepat, tidak bisa mem
-srdekaan berboeat oentoek ka- bawa manfa'at.
bestuur Boemipoetera itoe.
Kelak djika, (djika perloe) ada
“bahkan ada djoega seseorang tjontoh tjontoh jang menakoet2i di
iti jang soedah pernah berke mata Boemipoetera, bahwa pimpi-

“1 doenia, ikoet bersalah dida-

4

|,

lah patoetkah saja

|!

1

atas ra'jat

mengoer

bankan amtenar jang bisa dipikoeli

berpoe- beban pertanggoengan djawab, ma

Xsa dan mengeloeh: ,lagi2 sa' ka disitoelah baroe orang tahoe,
tcta tjita saja lenjap“ ? Me- betapa karatnja jang sesoenggoeh

Menar

1.

nan merdeka

Lerkara itoe.

saja

soedah

hampir nja dari pada staatsdienaren
terdidik itoe.

M(enjai sikap demikian, tetapi

82?/pe ingat kepada peribahasa
5 Jai 'terszogn

Coen

peri niet".

&

,,ende deses-

Oleh karena itoe, maka patoetlah disini kita menjatakan eere

bc

SE9

saluut

pernah saja katakan:ti- sekarang

| @p-tinjerkara

jang hak

tidak

kepada

n, marilah

setjara

jang

perkara kedjoeroesan

matjam
jang

keketjewaan dan ke
tersangkoet, ftidak

menggerakkan hati beliau oentoek
mengkelokkan kemoedi kelain haloean. |

itoe perkara hak,

bisa disangkal.

ong

Negeri

Saja berharap, moedah2an se

artikel 76 daripada Regee- beratan

glemert

Wali

ini, ijang dengan segera

mengarahkan

moed-hegitoe sadja dapat dising- 'itoe.
|. Bahwa apa-apa jang dimak gala

eh

jang

Wali Negeri jang
sekarang.

Kirg

kita jsekarang

selaloe-lintas

Sebab,
hanja kalau kepala-kepa
jang| la itoe soedah menempoeh oedjidn
jang achir-achir ini dila- keras, sehingga ' memoengkinkan
“oleh beberapa orang hoepa- bisanja berlakoeartikel 76 itoe, ma
. disitoe'kita bisa nampak, ka segenap inegeri dan ra'jat bisa
segala

kekoesoetan2

2skoesoetan2itoe sebahagian ikoet mengambil
' adalah mengenai

tempat didoenia,

jang kalau dikerdjakan dengan aan
leg sendiri,dan dibawah pengawasan

ara

oerkara achlak, dan istime
li termasoek oeroesan fi- Nederland tentoe moengkin.
laloe bertoemboeh

Tidak

menje-

ada “amal jang besar dari

imboelnja ketiadaan ka- Nederland sebeloem Ia membikin
at mana 'dahoeloe ada soepaja -oendang2 dalam Hoekoem

Pokok
pimpinan
langsoeng dari
kepala-kepala sendiri“ dari hoeroef
mati biasa didjadikan barang jang
hidoep. Djika ,Pemerintah Hindia
dengan segenap
amtenar2nja Sadar akan hal itoe, maka sajapoen

ada leloehoernja. Oentoek
boekti, bahwa perkara ke
pikiran (inteWect)| bangsa
- tidak ketinggalan dengan

iropah, soedah barang ten
soekar, dan tidak oesah
akan tempoh

lama.

jakin

Hal

poela

bahwa

lambat laoen

Toean R. Toelki Tamoebrata, Bes
tuursschrijver kantoor A.W. Tjoege
nang (Tjiandjoer), diangkat sebagai Bestuursschrjjver le kl. dan di
tempatkan diitoe kantoor djoega.
|

Toean

pada

Hasan,

kantoor

Bestuursschrijver

Wedana

Tjibinong,

diangkat djadi
Bestuursschrijver
» Ie kl, dan ditempatkan di itoe kan
toor djoega.

mendjadi korban air

TJIAMIS
Pembantoe menoellis :

Bapat keloearga Taman Siswa
i Saptoe jl. seorang anak
Pada malam Minggoe tg 6-7 Mei
t tahoen bersama teman 39 Taman Siswa Tjiamis telah me
andi dikali Tjipekantji- ngadakan rapat keloearga, ialah
pertemoean orang2 toea moerid dan
idi karena beloem pan- pamong2. 'Berhoeboeng dengan ke
, @itengah tengah ia esokan harinja akan diadakan con
oes sambil berteriak2 ferentie Ressart Daerah Priangan-

eng. Oentoeng

dilihat

Timoer, rapat itoe dihadiri oleh pa

ang sedang berdiri di mong? .dari Bandjar, Soekapoera
itoe, sehingga dengan dan
Madjlis harianDaerah Priangan
kan

pertolongan, laloe

eroemah orang toeanja!
in kaoem.

ini mendjadi perhatian
paja berhati hati me

B. B. di Bogor.
Singal, le klerk pada

disi Caroet

5Poekoel 8,30
$
rapat dimoelai. iPemimpin rapat Toean Rahajoe moela

moela mengenalkan

diri sebagai pe

P. A. A. Djajadiningrat.
tentoe

berhasil.

laloe,

beberapa

bahkan

Tidakkah

se-abad,

koerang dari se-abad jang
amtenar

Eropah

di Indonesia djoega tinggi atau
rendah, memboeat kesalahan dan
keamteprarannja ,
dipergoenakan
sekedar
oentoek
kepentingan
nja sendiri, jang tjeriteranja kini
boeat
kita soedah hampir mendja
di dongengan ?

kan Pergoeroean Taman Siswa.
Dari orang toea moerid ada jang
teroes berbitjara ialah toean Kosasih sebagai penjamboet akan pedato tadi karena merasa masoek sekali dan menilik keterangan2 tadi,
memang azas T.S. itoe sesoeai se
kali dengan azas ke Islaman. Laloe
pembitjara mengeloerkan beberapa
dalil jang menjatakan bahwa azas

T.S. itoe soenggoeh

tjotjok sekali

Rapat Oemoem Gerindo ditoenda
Berhdeboeng dengan keadaan dan
kedjadian
jang
memaksa
maka
pengoeroes Gerindo minta dichabar
kan, bahwa rapat oemoemnja, jang
tadinja akan dilangsoengkan pada
7 Mei

'39, akan

dioendoerkan

pai tanggal 21 Mei

'39.

Tentang tempatnja ada

tiga

sam-

se-

dang dioendi jalah atau di Madjelis Oemoem
dispeeloods |Pasoen-

dengan Islam. Rapat itoe meskipoen dan atau disekolah
Taman “Islam
soedah
djaoeh
malam
kelihatan di Tjipoko.
banjaklah jang sama mengeloearBetapa soesah soekarnja “di Soekan pembitjaraan, mengeloearkan kaboemi hendak mengadakan sesoe
roepa2 pemandangan, sehingga poe- atoe openbare
vergadering
sebab
koel 2 malam baroelah selesai.
tempatnja
jang
soesah.
Apakah haroes kita katakan, bah
Pada ke esokan harinja diadakan
Moga-moga teroes iangsoenglah
wa peroebahan jang menggirang- Conferentie Ressort daerah Priaopenbare
vergadering Gerindo itoe,
kan itoe berkah bangsa Poetih be ngan Timoer jang dipimpin oleh sir.
soepaja
Gerindo
dapat dikenali lelaka? Hal itoe kita lebih tahoe.
S. t. Soedibya sebagai Wakil Madje bih dalam oleh ra'jat Soekaboemi.
Didalam abad jang terachir sen lis Loehoer bagian daerah Priangan.
diri ini, pembahagian pekerdjaan,
Pembitjaraan dalam rapat tertoe
Rapat pemboebaran
dan dengan itoe djoega pengawasan toep ini sifatnja memperdalam 'ten
satoe sama lain pada beberapa tja tang pendidikan dan pengadjaran
Perajaan Mauloed
bang oesaha, mendapat kemadjoean jang choesoes2 dan mengoreksi pe
Cmite
terseboet minta dichabar
pesat, dan" bersamaan dengan itoe ratoeran daerah
dan :poetoesan2 kan, bahwa pada malam
Minggoe
dari pehak poeblik jang tidak ter conferentie jang telah laloe soepaja jtl. telah mengadakan rapat pemmasoek golongan amtenar
makin dapat semoea didjalankan dengan boebarannja.
|
banjak kesoekaannja ikoet tjampoer baik.—
Saldo dari
pendapatan
bersih,
dalam perkara negeri, dan dengan
jang banjaknja f15,70 oleh rapat
demikian bahaja bahwa kaoem am SOEKABOEMI
telah dipoetoeskan, jaitoe:
tenar
melengahkan
djabatannja
f 6,— didermakan pada Pemoe.
poen berkoerarg poela. Kita tidak
Pembantoe menoelis:
f6,— didermakan pada Balai Pimempoenjai hak, oentoek menentoe
atoe A.I.I.
kan bahwa amtenar2 Indonesia jg
Perajaan Mauloed
f 3,70 dipasrahkan pada H.B.A.
demikian itoe, tidak mendapat per
I.I. oentoek pendirian combaikan jang seroepa itoe.
Pada hari Minggoe tanggal 7 Mei
Miradj
jang
akan
daDidalam waktoe jang achir2 ini, 1939 djam 3 siang Moehammadijah
tang.
terdengar2 soeara-soeara jang me- tjabang Soekaboemi dengan baha5 lijst jang kini beloem diterima,
njatakan, bahwa tjaranja Pemerin giannja Aisjijah telah mengadakan pendapatannja kelak akan dipasrah
tah melawan kelakoean2 jang tidak Perajaan Mauloed,
bertempat
di kan kepada : Comite Pendirian Scha
sah daripada boepati2 didalam dja clubhuisnja - Gang Kaoem No. 18 keischool A.I. I. di Soekaboemi.
batannja itoe sesoenggoehnja mem dengan mendapat perhatian jang
Siapa jang ingin mengetahoei dan
bikin merosotnja prestige Bestuur memoeaskan.
berkepentingan tentang 'kasverant
Boemipoetera pada oemoemnja dan
Pemboekaan
dimoelai
dengan woording comite
terseboet, dapat
kaoem boepati pada choesjoesnja, membatja beberapa ajat @ur'an de melihat dan meriksa pada Bendasehingga dari pehak itoe terdengar ngan di artikan dalam bahasa
In- hari jalah
toean Miraatmadja di
soeara ,stop“ kepada Pemerintah. donesia. Seteroesnja dipersilahkan Kebondjati Soekaboemi.
Dengan tindakan seroepa ini saja kepada Nji Edeng Abdoellah jang
tidak ikoet setoedjoe, dengan ala mengoeraikan maksoednja mengaCommite Pendirian
Schakelschool
San-alasan jang nanti dengan djelas dakan Mauloedan, setelah itoe SitMadjelis
pers
A.I.I.
minta dichasaja oeraikan didalam artikel saja ti Rochaja telah memberi penerabarkan
:
jang akan menjoesoel.
ngan riwajatnja
Kandjeng Nabi
Menoeroet poetoesan conferentie
Moehammad s.a.w. dan di samboeng
A.LI. j.l. maka telah dipoetoeskan,
Djomin, 5 Mei 1939.
poela oleh toean S. Boenjamin.
bahwa di Soekaboemi akan didiri
Sebeloem pertemoean
ditoetoep kan soeatoe Schakelschool dengan
oleh ketoea tjabang
dioetjapkan
dibentoek soeatoe Comitedahoeloe.
diperbanjak
terima kasih kepada
Adapoen soesoenan commite jaalat alat peladjaran.
masing2 atas pemberian
peneraOesoel ini oleh rapat diterima de ngan dan sokongan, seteroesnja be lah: T. Moh. Sanoesi (ketoea).
T.R.O. Soemaatmadja (Penoengan gembira, sebab sama menger
liau mengadjak bekerdja giat oenlis).
ti akan keperloeannja.
'
toek
memadjoekan
langkah
terT.H. Sandoesi (bendahari) dan
Pembitjara kedoea T. S.A. Soedjang M.D. jang berarti meninggi diperlengkap dengan beberapa orang
dibijo mengoeraikan, tentang: ,Ke
kan Agama Islam, dan mengharap
Comite itoe, se
pentingan pendidikan boeat. Iboe oentoek mengerdjakan perintah Al- pembantoe. Kini
Bapak. Dikoepasnja tentang arti lah djangan sampai ada berselisi- dang kerdja dengan giat kearah
itoe dan siapa berkepentingan bo
dan maksoed pendidikan, sehingga
han, sebaliknja haroes mengoeat- leh berhoeboengan
jdengan com.
terasa akan kepentingannja dan ha
kan persatoean dan persaudaraan. terseboet.
roesnja ada bekerdja bersama-sama
Djam 6 sore pertemoean dan pec—
)—
antara
pamong
dan orang toea
rajaan di toetoep dengan selamat.
moerid.
|

Djawa

Pidato ini memakan tempo 1'/,
djam, memoeaskan sekali kepada

Sidang

Pada
hari Rebo,
tg10 Mei “39
Gemeenteraad
Soekaboemi
telah
mengadakan rapatnja moelai djam
( malam
digedoengnja di Tjikoleh
diganti oleh Toean S.A. Soedibijo weg.
dan pembitjaraan diserahkan kepa
Agenda jang paling penting jang
da Toean Soetara oentoek memben dibitjarakan jalah soal arbeids beurs
tangkan tentang ,,Arti kebangsaan dalam mana
bangsa kita sedikit
dalam Taman Siswa! Oleh pembi sekali, jang masoek mendapat petjara diterangkan dengan djelas apa kerdjaan dan terboekti jang tertjaarti kebangsaan jang dikandoeng tat sedikit dan jang lain tentang
oleh T.S. jang loeas sekali ma'nanja. penoeroenan tarief rooigeld.
Pembitjara
keempat
'Toean S.
Perhatian publiek loemajan djoeGandaatmadja
mengoeraikan ten- ga dan kira kira poekoel 10 sidang
tang ,,Azas ke-Taman Siswaan dan ditoetoep dengan selamat.

ga mendjadi

azas hidoep dan dapat

dipakai oleh sekalian orang oentoek
mentjapai hidoep sempoerna agar
Kemoedian pimpinan rapat dise- soepaja mendapat salam dan baha
'1e klerk pada
'Buitenzorg, di rahkan kepada Toean Soetara, se- gia.
3e Commies dan bab ia akan mengoeraikan tentang
Diandjoerkannja soepaja sekalian
pada Residentiekan- verslag Pergoeroean.
orang toea moerid soeka memper
Setelah diverslagkannja keadaan dalamkan akan arti azas T.S. itoe
1
sep, Bestuursschrijver pergoeroean menoeroet penjelidikan soepaja dapat bersama-sama meselama 2 boelan, maka timboellah njempoernakan pendidikan terhadap
a AR Kantoor Bui- niatan oentoek mengadakan kena- anak2 dan dapat poela bersama-sa
wd. klerk.
ikan
bajaran
menjempoernakan ma mengoeatkan dan menjoeboer

Rapat

oemoem

terboeka dari A.L.I.

Berhoeboeng
dengan
kepentingannja jang bertalian dengan kepoetoesan2 Congres
M.LA.I.
jang
baroe

laloe

Tengah

Gemeente

hadirin. Laloe diadakan pauze dan
didjamoenja dengan soegoekan se
kadarnja.
Sehabisnja pauze pimpinan rapat

mimpin Pergoeroean jang
baroe,
|dan melahirkan kegirangan hatinja masjarakat".
:
karena soedah dapat berdjoempa
Satoe persatoe dikoepasnja akan
dengan para orang tusa moerid, maksoed jang terkandoeng dalam
pengharapannja moedah2an dapat azas T.S. jang toedjoeh itoe, sehing

Buitenzorg, di selandjoetnja mengadakan perhoeA.R. kantoor Tji- boengan jang rapat oentoek kesoe
boerannja TS. Tjiamis.

toor

BANDOENG.

Inlichtingen bij bg. adres of bij het
Hoofdbestuur
der N.LA.T.W.U
Tel: 2558.
Bandoeng,
Merdikaweg 13,

BA
5 perseorangan haroes membentoek
ahirnja madj- diri bersama peri-keadaan lingkoe
. (regentschapsra- ngannja. Soedah barang tentoe di

soedah

—

I7tahoen.

lebih banjak waktoe dan jlebih bajalan, soepaja be-|n njak oesaha, moela-moela soedah
bisa melakoe- 'tentoe didapati halhal jg mengekira kira

42

SCHOOL

di Solo,

maka

Pengoe-

roes Besar A.I.I. telah memoetoeskan akan mengadakan soeatoe openbare vergadering nanti pada tg. 21
Mei '39 dan mengambil tempat di
Madjelis Oemoem.
Lain
daripada itoe- akan diben-

tangkan poela hal hal lain jang
penting. Programma dan oendang2
nja sedang dikerdjakan.

KEBOEMEN
Pembantoe

Bapa

menoelis:

Volksonderwijs

mono

t. Djojodar-

di Karanganjar akan
diperingati
Pada hari Minggoe tg. 7 Mei ini di
schoolopzieneran Karanganjar diada
kan pertemoean oleh beberapa orang
goeroe goeroe,
bekas
goeroe dan
Schoolopzieners, diantaranja
ada
oetoesan VOB. Koetowinangoen. Per
temoean itoe atas oesahanja Voor-

loopig Komite Peringatan Djajadar

manan, dibawah pimpinan t. Wirjosoedarmo.
Djam 10 pertemoean itoe diboeka

oleh

toean Wirjosoedarmo sebagai

pemimpin rapat, siapa laloe mene
rangkan maksoed-maksoednja pertemoean itoe, dengan singkat dite
rangkan bahwa djasa2 toean Djojo

darmono

ada

besar sekali kepada

bangsa kita seoemoemnja teroetama
kaoem goeroe, sebab toean itoe ada
lah bibit Volksonderwijs jang moe
la2, dan pantas sekali diperingati.
Setelah diterangkan sedikit maksoednja Voorloopig Komite itoe, ra
pat

itoe

laloe

Reksodihardjo

diboeka,

dan

Scpolopziener

toean

Ka-

Bank

PE AE aan

a
k
i
r
e
m
A
i
d
NegeSrarikat
ra Pmagama

Patoet ditjontoh sebagai

pendidikan social

instituut

langgautanja lebih dari 100.000 orang. Dalam tahoen 1927 bank ini
mempoenjai kapital sendiri sedjoem
lah 80.000 dollar, sedangkan
total
balansnja 500.000 dollar. Perpoetaran modalnja lebih darienam
kali

Oeraian Drs. Moh. Hatta dalam ,,Doenia Dagang“.

|

Pa

jang bernama “The Independent Or.
der of St. Luke“, jang djoemlah

perloenja!

Bank emigrasi boeat kita sangat

|

bernama “St. Like Bank and Trust
.|Company of Rcanmoid“. Bank ini
adalah salah satoe dari jang pertama didirikan. Bank ini boleh dipar
dang sebagai ,,gedoeng bendahara"
bagi perko-mpoelan agama Neger

Tit TBenoetcoep1
2

GEBAB

“penjimpanan

diharapkan dari

kapitalnja. Jang mendjadi perhatian poela disini ialah bahwa jang
memimpin bank itoe diwaktoe itoe

teroetama|

kaoem

| (seorang perempoean.

boeroeh|

Neger jg berpendapatan besar, ma-|
ika

bank

Neger

| didaerah

bermoela

industri

Gerakan bank

didirikan |

dibagian oetaraf

Amerika Sarikat.
1
Djoega bank2 Neger jang datang |.
" kemoedian terpaksa bertempat di:
daerah industri. Kaoem boeroeh
-

“Neger

propaganda dan oesaha. Misalaja
»Club simpangan", ,,perkoempoelar
mendirikan roemah", ,,perkoempot

jang mendapat oepah sama

ngan

etap

kaoem

boeroeh koeli poe-

hidoep dengan berbelan-|

lan menjimpan boeat belandja mev
didik anak“ dan lain-lainnja. Ad:
poela ,,ciub assuransis jang mene
rima simpanan ketjil2 dari moela)
10 sen ke atas seminggoe. Oeang
jang dikoempoelkan itoe kemoediar
dipetaroehkan ke bank.

tjil sebagaimana hidoepnja
NA

ahnja sendiri. Sebab itoe

bihan oepahnja. Ini soe

eoentoengan bagi bank jang |
0

at anan menjamboet kelebihan |

oepah itoe soepaja mendjadi oeang
simpanan. Kalau oeang jang berle-|
'bih

itoe

tidak lekas disamboet, oleh

bank, soedah

tentoe akan

diroyal-

Mohammad

adalah

Hatta

kredit pendek. Se-

djoemlah
ini menjatakan
bank
tidak begitoe soeka

kalau propaganda boeat bahwa
kredit pendek, jang ha
oentoek ,,roemah sen- menerima
diri“ dan ,,belandja didikan anak" nja dapat dipindjamkan sebagai
mendapat perhatian, bank akan men kredit pendak poela kepada pernia
dapat hasil jang bagoes. Doegaan: ga'an. Djika sekiranja ada permin
taan kredit pendek dari golongan
itoe tidak meleset.
Dalam 30 tahoen orang Neger dagang orang Neger, soedah tentoe
dapat mendirikan bank jang djoem bank beroesaha menerima kredit
lahnja tidak koerang dari 80 boeah, pendek: Rekening courant atau desedangkan oeang simpanan pada posito jang boleh diminta kembali
semoea
bank
itoe lebih dari 22 setiap waktoe. Ketiadaan ini menja
takan, bahwa peroesahaan Neger
millioen dollar.
Na
Dibandingkan dengan bank orang jang biasa mempergoenakan kredit
koelit poetih, jang dimasa
itoe pendek tidak ada. Kalau diperhati
mempoenjai oeang deposito lebih kan bagian activa, jang mendja
dari 49 milliard, jaitoe lebih dari di tjermin peroesahaan bank mem
2000 kali sebanjak simpanan bank beri kredit, ternjata bahwa hampir
Neger,
djoemlah
simp'nan
itoe rata rata modal bank itoe dipin

E:

habis. Dan
menjimpan

beloem berarti."Tetapi

ditilik dari

djoeroesan pendidikan social, keadaan itoe menjatakan satoe kema-

5

Be

” djoean besar. Apa lagi karena jang

2

menjimpan oeang itoe teroetama
kaoem bceroeh.
Djoemlah orang
jang menjimpan diwaktoe itoe ada
“kira-kira 320000 orang, sehingga
dipoekoel rata simpanan seseorang
69 dollar. Djoega
tidak banjak,
tetapi bagi orang Neger satoe kemadjoean jang tidak dapat diabai-

kan.

Sekarang

kedoedoekan

itoe

tentpe soedah djaoeh lebih baik
“dari sepoeloeh atau sebelas tahoen

jang soedah.

Sajang

angka-angka

jang menjatakan kedoedoekan bank

Neger sekarang tidak ada pada kita.
Bank

Neger

bernama

jang

paling

,,Douglass

besar

National

Bank

of Chicago“ dan mempoenjai modal
sendiri
209.000
dollar.
Dioekoer
dengan
kedoedoekan
bank orang
koelit
poetih,
bank
seperti itoe
sangat ketjil. Tetapi dalam lingkoengan ekonomi Neger boleh diseboet

Es
PA

P5.

besar.
Djika

—.

diperhatikan

i

peroesahaan

bank2 Neger itoe dari pada balans
nja, tampak bahwa pos jang teroetama bibagian passiva ialah ,,simpanan“. Ini jg paling besar djoemlahnja.
v
35
Djoemlah rekening courant sedi

kit sekali.

Oecang

pada

rekening

ranganjar laloe dipersilahkan meri

3
Kay
B

Drs.

kan dengan djalan tidak keroeap,
sebab orang Neger membiasakan courant
hidoep dengan berapa dapat berapa dikitnja

2

wajatkan
darmono.

almarhoem
-

toean

Djojo

“Sebagai soeatoe,,kapitaalmachts.
golongan kapitaal jang mempoenja)
pengaroeh, bank Neger boleh dik:
takan tidak terhitoeng. Bagi neger
sebagai Amerika-Sarikat ja tidak
berarti djoega. Tetapi sebagai in
stituut pendidikan social besar ha:
katnja!
Kita loekiskan dengan
ringkas
disini dasar dan kedoedoekan Bank
Neger

di Amerika

mono

ini diketahoei

oleh

Kg. Boe-

pati

Karanganjar

Tirtokoesoemo

I laloe dibesarkan, dan waktoeitoe

ini boekan sadja meriwajatkan toe itoe
djoega
an Djojodarmono, tetapi djoega ri Volksschooi
wajat Voiksonderwijs dan goeroe Karanganjar,

goeroenja. Dengan singkat dapat
kita toetoerkan, bahwa sebagai per

BN,

moelaan

sg

bahwa keoetamaan dan keloehoeran

pembitjara

menerangkan,

boedi itoe tidak hanja terdapat pa
da orang-orang jang pandai, ber

, bangsa dan berpangkat tinggi, teta
pi dapat djoega, dan malah banjak,
terdapat pada orang jang meskipoen
bodoh dan toeroenan orang desa.

Hal

itoe dapat

salah soeatoe

diboektikan.

atau

boekti adalah

halnja

toean Djojodarmono didesa Alang
alang Amba, Karanganjar.
Sebeloem dimana-mana ada Volks
school,

mono

pada

1907 toean Djojodar-

itoe soedah mengadakan

Sarikat,

soepaja

mendj: di teladan. Birangkali banjat
djoega diantara bangsa kita jang
akan melihat keadaan kaoem Neges
disana sebagai tjermin hidoepnjz
sendiri. Betapg
poen djoega, gerakan soeatoe Hnea jang terhina
mentjapai perbaikan nasib dengar
oesaha sendiri patoet mendjadi pe:
hatian bagi kita, sekalipoen kita
di Indonesia tidak koerang mempoe
njai oesaha sendiri. Memang gera
kan bank Neger itoe mesti ditilik
djamkan boeat ,,kredit roemah“ dan dari djoeroesan struktur negeri jg
hypotheek. Dalam hal ini boleh di boleh dikatakan hyperkapitalis. T.
katakan, bahwa gerakan bank Ne- tapi bank sebagai alat kemadjoear
ger itoe berhasil maksoednja : mem social dapat
diperhatikan lebih
bangoenkan keinsjafan social. Hy- landjoet.
3
potheek
itoe tidak lain dari pada
tanggoengan bagi kredit jang dibe
Dalam tanah airkita, teroetama3
rikan oentoek memboeat roemah. di poelau Djawa. beriboe-riboe pe
Jang
dikenakan
hypotheek ialah moeda jang menganggoer, jg mao
roemah jang didirikan dengan kre bekerdja tetapi tidak mendapat pe
dit bank tadi. Lambat laoen roemah kerdjaan. Sebaliknja di tanah seitoe mendjadi
kepoenjaan orang berang
banjak tanah moeda jang
jang memboeatnja.
Kalau kredit menanti
tenaga poeteranja boeat
nja soedah diloenaskannja, ia bo dioesahakan. Apakah ini tidak me
leh berkata: ,,sekarang akoe mem nerbitkan ingatan bagi bangsakita
poenjai roemah sendiri".
jang
mempoenjai perasaan social
Djoega propaganda boeat
me- dan
poela modal oentoek membangoempoelkan ,,belandja pendidikan ngoenkan
soeatoe Bank Emianak“ baik hasilnja. Ini kelihatan grasi, jang bisa memoedahkan
pada
beberapa maskapai assu- pemoeda jang bertenaga itoe men
ransi jang tjepat timboelnja. Da doedoeki tanah baroe dan menda
lam beberapa tahoen sadja maska- pat penghidoepannja disana ? Ten
pai2 assuransi itoe dapat mengoem tang pergi ke tempat baroe itoe
poelkan oeang sampai 510 millioen dapat diminta beberapa kelonggadollar. Ini angka
dalam tahoen ran pada pemerintah. Tetapi me1927. Sekarang barangkali djaoeh ngoesahakan tanah baroe beserta
lebih besar dari itoe. Maskapai as- djoega
membabat hoetan
perloe
suransi dan bank bekerdja bersama ongkos. Perkakas jang agak mosama. Kelebihan ocangnja dari jang dern bergoena oentoek meringan
perloe boeat peroesahaan sehari2 kan kerdja dan memelihara tenags
Giserahkan oleh maskapai assuransi jang perise dipergoenakan oentoek
kepada bank.
penghasilan. Pikirkanlah dengan
-Boeat membela pergerakan aga- mengingat
oesaha
orang
Neger
manja orang Neger djoega mendiri bagi bangsanja!
—I—
kan bank dalam tahoen 1907 jang

:

r

boeka mata ra'jat kedoenia kemadjoean, oentoek mengangkat Ra'jat
dari

doenia

Dengan pandjang lebar toean S.O. djoega atas oesahanja Kg. Boepati oetamaan

E
ku
$

Neger itoe dapat

mentjapai kemadjoean jang begitoe
besar dalam sedikit tempo, karena
dibelakangnja ada beberapa perge
rakan social jg membantoe dengan

diadakan
sematjam
dalam
regentschap
sebagai
pertjobaan

boedi

kegelapan.

jang

Soeatoe

ke-

se- besok

akan kita oemoemkan

djoe-

toean-toean

terdapat

Soesanto,

Prawirodi-

ma Volksonderwijzers. Soeatoe dja-

Betelah pergoeroeannja t.Djojodar kan Ra'jat rata-rata, oentoek mem-

peringatan atau memoeliakan koeboernja Ki Djojodarmono atau baik

oentoek

mengadjar

mem-

Dengan

menilik
hal-hal diatas
toean Djojodarmono
pantas sekali dianggap BAPA

batja dan menoelis. Segala alat-alat itoe semoea,

pengadjaran
sangat premitief, me
djanja dengen lintjak, tempat doedoeknja daoen kelapa dianjam, anak
batoenja
hanja
dengan petjahan

ada

dari Volksonderwijs, djoega BAPA
dari goeroe2

Boemipoetera teroeta-

apa-apa sadja asal dapat ditjoret sa jang besar, karena Volksondertjoretkan.
|
2
wijs adalah alat oentoek menjedar
4

Karanganjar,

oentoek

memboeat

PEGAWAI ONDERNEMI:NGEN BANGSA AWAK

Kira-kira djam satoe siang rapat
itoe

ditoetoep.

Tambahan kita, verslaggever, kita
r:sa pantas sekali P.G.I. teroetama
V.C.B.
seloeroehnja,
membantoe

oesaha

ini.

Makin

tjepat,

makin

baik.

Madjelis Kaboepaten

Keboemen

bersidang

Pada

hari

Senin

tanggal 8 Mei

ini Madjelis Kaboepaten

soedah

mengadakan

Keboemen

persidangan

Masih

tetap

diam,

tenang,

sepi!!

Sidang
pembatja
tentoe masih
ingat toelisan pembantoe Pemandangan
di Soebang
(toean OD.)
jang mengoeraikan tentang nasibnja
kaoem boeroeh bangsa Indonesier
jang bekerdja pada Ondernemingen.
Djoega pencelis sendiri telah mem
boeboehi keterangannja toean O.D.
agar Soepaja seoemoemnja pegawai
Onderneminger bangsa kita mem

bentoek

soeatoe ikatan

fvakbondj

vemoem bertempat divergaderzaal goena
membela
positienja
jang
seperti biasa. Dari 27 anggauta, jg tidak boleh dikata menjenangkan.
jatang hanja 22 anggauta sadja.
En, apa kabar?
Ja, tinggal sepi,
Djam 10 persies persidangan di tidak seorangpoen jang menjamboet
boeka oleh Voorzitter.
nja oeraian itoe. Roepa-roepanja
Voorzitter menerangkan
bahwa pegawai
Ondernemingen
bangsa
ida tiga orang anggauta jang ter- awak tinggal diam, tinggal tenang,
paksa berhenti karena pindah, jaitoe soedah
enak merasakan nasibnja
'oean A. R,D.H. v/d Meulen, toean, atau kedoedoekannja
jang sebalikDaroesmin
dan Sarikoen. Kepada nja dari menjenangkan.
tiga toean2 itoe akan diberi soerat
Sebagaimana jang yenoelis oerai-

Landa terima kasih atas

djasa2nja

selama mendjadi anggauta R.R.
Voorzitter laloe memboeat samboctan kepada anggauta baharoe,
pengganti anggauta jang pindah
itoe, jaitoe kepada
toean H. W.

kan,

makseednja

ikatan mendjadi

'/

satoe Seoemoemnja kaoem boeroeh
Ondernemingen itoe tidak bedanja
dengan
vakbond
kaoem
boeroeh
lainnja, baik pegawai negeri maoepoen pegawai partikoelir ialah goe
Schroder, A.R. Keboemen
baroe, na:
Mendekatkan
f(mengekalkan)
lan toean F.S. Harjadi kepala H.I.S. persaudaraan,
goena
melindoeng!
Karanganjar. Lowongan koersi t. nasibnja
soepaja
tidak
begitot
Sarikoen beloem ada gantinja.
kelantar, lain dari itoe djika m
Waktoe membitjarakan soerat? agingat kemadjoean djaman tela!
jang datang, diantaranja dari Insp. sepantasnja djika kaoem boeroe
Technisch
Onderw. di Bandoeng, Ondernemirgen bangsa awak me:
ka”1
toean
Soehadi mendesak soepaja poenjai vakbond, jang mana tel:
voorstelnja doeloe jang minta soe- ketinggalan
djaoeh oleh lain-la | :
paja di Gombong diadakan filiaal golongan!
:
Ambachtsleergang, jang disokong
Oleh t. O.D, telah diperbintjar
djoega oleh openbare vergadering- kan, bahwatidak koerang diant:
aja ra'jat di Gombong, soepaja da- nja pegawai ondernemingen jg
pat dikaboelkan, voorzitter mendja kedoedoekan tjabarg atas dan
wab, keberatan, beralasan pertama terpeladjar tinggi. Ja,
oentoek
hal keoeangan, sebab
menoeroet reka jang berkedoedoekan tjak
rentjana dari Insp. Techn, Onderw. atas tentoe berlainan sekali y
toe oentoek ongkos
mengadakan rasaannja dengan jang
sebali
sekolah
itoe tidak koerang dari dari itoe, jang berdoedoek ditia
f 35.000, dan tiap-tiap tahoen haroes tan rendah. Golongan jg ters?t
mengeloearkan ongkos f 3000. Ala- belakangan itoe jg sangat mede
san keberatan jang kedoea, jaitoe toehi persatoean. 'Bocat gol2en
Voorzitter menerangkan bahwa seko tingkatan tinggi kebanjakan 'iP
IE ai
lah itoe beloem
mendjadi maat- nja tidak dibedakan dengan
schappelijke behoefte fbeloem men- ncel bangsa asing,
tentoe sdjadi keboetoehan masjarakat!, ter merasa poeas! Si ketjil itoel
boekti masih banjak anak anak jang moesti dilindoengi.
tammat dari Ambachtschool tidak
Seroean penoelis sekali lag MA
mendapat pekerdjaan.
Hai Toean-toean pegawai '
Meskipoen alasan Voorzitter itoe nemingen bangsa Indonesier
banjak anggauta jang tidak menje kanlah persatoean kaoem
b
toedjoei, tetapi pendapatan voor- golongan Toean, teroetama '
-.
ziiter tetap, dan hal itoe laloe be- Toeantoean jang
berkedoe
ioem dapat dipoetoeskan.
tingkatan tinggi dionderne
Agenda pembitjaraan jang perloe perhatikanlah
positienja
kita oemoemkan jaitoe:
Toean
jang doedoek
ditir
a. Tentang
“poetoesan konduite- rendah!
Se

staat

dari

ambteraar

regentschap,

jang bergadji f 50 kebawah, pengoe
asa jang tertinggi sendiri jaitoe Re
gent, sedang jang bergadji f 50.
keatas, pengoeasa jang tertinggi
sendiri jaitoe Madjelis van Gecommitteerden.
b. Anggauta toean Tji King Han,
merasa tidak poeas dengan adanja
Armenzorg koemisi, ji.pg tidak mem
poenjai kewadjiban apa, ketjoeali
hanja membitjarakan apabila ada
vereeniging minta sokorgan oentoek
menolongorang miskin. Oleh karena
dalam regentschap Kebocmen tidak
ada -vereeniging itoe, koemisi itoe
poen djoega tidak bekerdja apa2.
C. Amandement dari toean Wignjoatmodjo, tentang minta peroebahan onkost centrale bank dan
loemboeng desa pada AVB tidak di
terima.

Toear ingin
Menjimpan
f 1,—
dan

f2,

didalam

akan
waktoe

bisa

mendapat

»

»

seteroesnja.

Kandangsapi Estate,
awwal Mei 1939.

Agenda

lain-lain

SNN aa

TEGAL.

Ada apa di inheemsche Fr
Meski

bagaimanapoen dj.

tara bangsa kitajang doc”
lam sidang gemeenteraad”
dah dapat mendirikan s9e
Ikatan seperti
“fracties
boet “Inheemsche Fractie'

Te

Toean | «

menolong
jang

roemah

pendek

saban

seharga

f

»DBERINGIN”
JANG

Keterangan

Buitenzorg

boelar.

500,—

f 1000,—

Mereka jang soedah mendapat pindjeman
djadi penjimpan koerang dari 2 tahoen.
NESIA

koeranj

kita oemoemkan, kepada:
hanja hamerpunten sadja.:
Djam setengah satoe pers
itoe ditoetoep.

roemah

,BERINGIN“

Bank

pada toean

hardjo, Kadardjo, Moehamad, Wanlowodihardjo, Mardjono dan Hardjowisastro.
Maksoed Komite itoe akan mengoempoelkan
wang
teroetama
goeroe-goeroe, boekan sadja di Ka
ranganjar,
tetapi djoega
diloear

diatas,

apa-apa kepada anak isterinja jang |
ditinggalkan itoe.

dan keloehoeran

Djojodarmono
pantas diperingati
dan dimoeliakan, oleh bangsa kita
diadakan 40 boeah, dan berhasil ocemoemnja dan goeroe2 Boemipoebaik. Moelai itoe djoega adanja se tera choesoesnja.
kolah Volksschool. Toean Djojodar
Kemoedian setelah menerima pem
mono
poen ditetapkan mendjadi bitjaraan dari beberapa orang, dan
goeroe pada sekolah itoe.
laloe dibitjarakan masak2,
dapat
Dengan pandjang
lebar toean dipoetoeskan berdiri Komite jang
3.0. itoe menerangkan tentang oe- tetap, beraama Komite Peringatan
saha-oesaha jang didjalankan oleh almarhoem Djojodarmono. Sebagai
Kg. Boepati tersebcet oentoek oen pengoeroesnja, dipilih toean Reksotoek mengadakan Voiksschool, be- dihardjo S.O. Karanganjar ketoea,
gitoe djoega tentang keadaan goe- tocan Kartowinoto S. O. Gombong
roe-goeroenja.
Semoea itoe boleh ketoea II, toean Soempeno penoelis
dikata bibitnja dari toean Djo- I, toean Tjokrodiwirjo penoelis II,
'jodarmono terseboet diatas, (riwa toean Wirjosoedarmo bendahari 1
jat jang lengkap dari toean Djo- toean Sastrosoedjono bendahari II
'jodarmono sedang dikoempoelkan, Pembantoe2nja ada 7 orang, jaitoe

.kolah diroemahnja didesa terseboet gaj.

djoegakalau dapat memboeat hadiah

semoea 2 |
Sta

ADALAH BOUWSPAARBANK

TERBESAR.

lebih

landjoet

pada

Directie,

1

Schoolw

atau agenten.

N. 8. Soerat menjoerat haroes disertai franco goer Th
waban. Dimana beloem ada agent, bisa diadakan,
n
0

Cursus Stenografie
DIBOEKA 3 JULI 1939
BELADJAR
“0OEANG

3x1 DJAM SEMINGGC

SEKOLAH

F

"METROPOLITAN"
Schoolweg Noord 10—Telf. WI.
Pasar Baroe,
2.

cg

Batavia-C,

3687

350

S.

2 3

Djawa Timoer

kepada poetoesan dalam rapat itoe. djlis Pergoeroean Poesat,
2. Verslag Congres “Al-Islam
Baroe sadja ,,persatoean“ ini ber
Indonesia“
di Solo.
“| Idjalan, jang doeloe kita samboet
. Mdengar penoeh kegembiraan, kini 3, Soal pergaboengan perhimpoe/. jIroepanja kena penjakit. (Penjakit nan2 Islam, oleh sdr. Toean A. Dje
baik de man Comm.

HBPO.

VI. Rapat

(Boeat

tertoetoepke

Oetoesan2

Tjabang

Sifat atau tindakan ondisciplinai Apak tjabang P.O.)

Intermezzo.

|.

Doedoeknja perkara:

na
Gelap
Oleh karena pian gemeente akan
KITA Betawi maoe dibikin gelap meroebah padjag2 jang berarti me

Bi

Jap

0.

Didalam

|

kan

Pep

waktoe gelap,

nambah beban ra'jat ,,Inh. fractie",
15
kita ng- dalam voorvergadering soedah se

gak boleh ngelajap, tapi moestinge

|

ringkoek. Dan diwaktoe itoe mesin”

moefakat akan stem ,,tegen“. Achir

ada satoe lid jang tidak me

menjerang.
2 megang tegoeh akan djandjinja dan
. Itoe semoea dinamain ,,peladjaran ..menjokong“ adanja belastingherperlindoengan dari serangan oeda- ziening itoe. Djika hal jang dibitja
'rakan itoe mengenai perkaraketjil,
ras,
Orang2 kampoeng, sedang baroe barangkali tidak mengapa, tetapi
pladjaran hatinja soedah gab-goeb- I(Penaikan Padjag boekan soea
toe hal jang remeh, sebab menge
IT “gah-goeb.. «U..
«
Barangkali kalau ditanja, jang
banjak akan bilang: kita minta di
adjar .... lari tjepat.
Djangan minta adjar kepada mi

|.

salnja ,,Nenek Semboer“. Nanti boe

oedoek oemoem.
nai pada
Berhoeboeng dengan tindakan lid

Dradjat

bangsa kta, toean Raden

itoe,

tjang.

maka

fractie

Lebih-lebih

lantas

bergon-

mengherankan

dipimpin
voorvergadering
kan diadjar lari tjepet, of melindoe sebab
ngi diri, djangan2 diadjar noebroek. oleh beliau sendiri, sebab leidernja
Oemoemnja dalam hoekoem pe- masih dalam bepergian. Voorvergarang, agressie itoe mempergoe dering jang dipimpinnja soedah
.. | nakan sendjata, dan

defensie

«. memboetoehi sendjata.
. Dus, boeat beladiri . ... kemana
konkloesinja

?

5

Hari

| Kabarnja, tanggal
—

»hari

Iboes.

Bang Bedjat djoega

stem

semoefakat

,,tegen“,

tetapi

achirnja beliau sendiri jang menje-

bal.

“Oleh sebab Raden Dradjat adalah

wakil P-P.B. (Pensioenbond), maka
organisatie ini akan mengadakan
rapat pada tanggal 18 Mei 1939
perloe membitjarakan tentang tin-

Iboe

14 Mei itoe idakan jang
'

kepengen ada

boeng

akan diambil berhoedengan tindakan wakilnja

5
shari bapak“. Misalnja tanggal 3 itoe.
Kalau kita boleh memadjoekar
Mei, hari kelahiran Bang Bedjat.
Sebab, bang “Bedjat, bisa diang- oesoel jaitoe ....... kasihkanlah

|

gap

|.

,.bapak

toelen“,

ma'loem anak-

nja nggak ada jang
mati. En
ling noendoek sama empok.

—

»Hari Bantjis

moesti

pa:

di adaip.

Boekan boeat ditiroe, tapi boeat
singkirin.
Apa lagi kalau ada mannelijke
vrouw, atau vrouwelijke man.

$

. Heerendienst.
:
per
sekarang
Dari doeloe sampsi

kataan2 ,,heerendienst maoe hapoes“
kedengeran.
Bang Bedjat dari mempoenjai oe

koersi Gemeente pada lain
organisatie
boekan ? ?

P. P.B.

figuur:

tidak koerang

Indonesia“ jang ke XVI
(Moelai tanggal 26 sampai
29-30
Mei '39 atau 7-11 Rabi'oelachir 58)
? Programma :
I, Rapat tertoetoepkel.
(Boeat anggauta Pengoeroes Besar
ian Hoofdcomite van
Ontvangst

Agenda:
1. Pendjelasan
dap Palestina.

rid. Sesoedahnja ketoea, Dr. R. Moh.

sikap P,O. terha|,

Stamboel, memberi terima
pada jang hadlir, notulen

2. Memeriksa kepoetoesan2 Cong

Il: disahkan

laloe.
3. Menerima voorstel?.
VII. Rapat tertoetoepke
VI f(Boeat Oetoesan2 Tjabang dan

tang

Pendeknja boeat bang Bedjat se POI. Tjabang Tegal. (Oleh Hoofd
moea lagoe welkom, asal jang nge
comite v. Oatvangst).
lagoein djangan... itoe orang di| 2. Penerimaan piwp nan dan pida

Il. Batjaan

Al-@oeran

aja.
2. Mengoemoemkan

kepoetoesan Congres.

Biar

pakai perkakas

anti

sia-sia semoea.
Ahli radio beloen ada perkakas

Fa anti-geledek.

BANG BEDJAT.'

to pemboekaan,
Lngoeroes Besar.
3. Gerak dan

hanjalah

Ketoea

langkah

Pe

pergera

tetamoe

oentoek

melahirkan

kepoetoesan-

pang.

Oetoesan2

hendaklah

lidmaatschap,

kan

membaStatuten,

2

DX

haroes

dan

mendjadi

—-—

dari pimpinan se-

toendoek|ma Pergoeroean P.O., oleh P,O. Mg

kin-

soedah

M.

kekal

dari

menoelis :
baroe

PEN

aa

EN

se

doel

SENEN

serba
pantas,

baroe

meninggal doenia

mem-

anggauta.

SAN"
BATAVIA-C.

Beng

Seng)

perkakas

dan

modern

pekerdjaan

tjepat

dan

rapi

menjenangkan.

toean-toean

portret

sekalian

di

Es

saksikan dan

Studio

MODERN

itoe.

SN
NN
AAA AN

kita jang

D

EN

LAGOE

MELAJOE:
DARI

V

A

LI

ALBAR

,,Tjipto-Ka-

LAGOE

MELAJOE KRONTJONG
DARI

S. ABDULLAH

AG

paling sedi-

Lg
3

kit 6 boelan, djika meninggal, $

asal tidak menoenggak, dapat ?
uitkeering £ 25.— (doea poe- $
loeh lima roepiah).

d.LI.

Penjanji-penjanji pilihan dari
TJAP ,BOEROENG CANARY«

plaat

Bisa

dapet

minta

?

KEMATIAN

Abonne's lamanja

penning-

Kita minta dengan hormat soepaja

bikin

wedar“,
Tambakredja
(Tjilatjap)
Persatoean Kaoem Boeroeh Penjadar akan
mengadakan rapat
oemoem, dimana dibitjarakan soe'al
Islam dengan tperboeroehan,
Perdjalanan riwajat PKBP,
asas dan
toedjoean PKBP dll.

FONDS

pindah

semoea

Ditanggoeng

@

dan

beri terima kasihnja dan sekarang
afdeel'ng itoe tidak banjak animonja. Dalam
boelan Juli ia dapat
mengirimkan 5 anak
dan
dalim
boelan Poeasa 6. Mereka mendjadi
sehat dan beratnja tambah 0,58—
1,5 kg. Afdeeling terseboet ingin
mengirimkan anak jang lebih dari
toe, tetapi tidak dapat karena hanja sedikit
anggsutanja. Mereka
berharap
soedikah
kiranja orang
jang beloem mendjadi lid, mengasih
namanja kepada secretaris oentoek

—
Studio

bekas

Dengan

2

Mangkoe-

Bangkalan

secretaris

dibaeka

129

»Fenjadars.
ditobong

lof,

mendjadi

Persatoean Kaoem Boeroeh
Ini malam,

Gaffar,

Studio "SAN

e

R.A.

luitenant

RAN EA

(Gedong

Harga

dan

gas

m3ester, N.W. Gies. comm ssars,
menerangkan, bahwa sfdeelng ini
dalam achir tahoen 1933 mempoenjai anggauta 20-25 anggauta dan
beberapa penjokong. Mereka jg me
ninggalkan tempat itoe karena ver-

Jaedah

Foto

xU

Afdeeling dariperk.
Orang
toea moerid.
Perkoempoelan ini jang dibawah
pimpiran tt. P. Hei, ketoea, R. Ab-

2

AN

MaatschappI

Soemenep
akan
toeroet beladjar
dalam cursus gas.
Ceatraal Genootschap boeat kinderherstelling dan vacantie kolonie

pada

Comite

Imbzan

inngrat,

jang diterimanja

lebih

Handel

Kesekolahan

ada

inspectie

2 Cos

lijk militair commandant dan ass.res. dan tt. van Boss, Alting Siberg, Hein, van Sprew, Broers, R.
Soemonegoro dan Abd. Azis nanti
pada hari Rebo jad. akan mengadakan rapat comite jg'pertama di
moelai djam setengah 7 malam.

Hari Minggoe tg 7 Mei diroemah
ass.-res. diadakan rapat oentoek
mendirikan comite jang permanent
boeat merajakan kelahiran2 keloearga radja Belanda. Comite itoedi
pimpin oleh anggauta terhormat
tt. res. Madoera, boepati plaatse-

WONOSOBO

Wedana

L. €. Tels

menerangkan,

dalam

Oranje
2

pada

jang pake.

doeloenja.

d. Agenda diatas bilamana perloe

Pembantoe

adviseur

kopscholen

akan diobab.-

00000000129400900012200000090

bagai berikoet:

gampangken

ialah anak2 perempoean jg keloea
ran dari sekolah kelas II, seperti
di Minangkabau.
Sesoedahnja ketoea membilang
terima
kasih
kepada
rapat,
rzpat ditoetoep djam setengah 11
Gengan selamat. Dengan adanja ra
pat ini moga2
pertalian antara
arang2 |toea moerid dan goeroe2

c. Tiap-tiap p:mboekaan vergade
ring akan dibatjakan ajat2 @oeran.

—

““X

dibikin begitoe roepa,

kolahan terseboet disetoedjoei oleh
jg mereriksa, T Abdoel Gaffar me
madjoekan oesoel
keradjinan taingan boeat moerid perempoean da
lam waktoe anak lelaki bergerak
badan.
Pedoman bertjita2 akan mendiri

diboeka. “
Bewijs

pada toean,
EVER-READY

itoe di

tentang

perkoempoelan

niatannja,

H. Moh. Thohir dari Kediri.
Peringatan:
a. Mandaat Oetoesan2 hendaklah
diserahkan kepada Secretariaat H.B.
P.O. sebeloem persidangan pertama
b.

T.

bahwa

4. Doenia terang tjoeatja setelah
gelap, oleh sdr. Toean Aminoedin
Hamzah bekas Student Mesir.
5. ,Hak
dan kewadjiban. Laki-

wa

menerangkan

sam

V. Rapattertoetoep kelV
. oentoek menoendjoekkan persatoean
dalam sidangnja gemeenteraad, dus (Boeat Oetoesan2 Tjabang dan A| soeara bangsa kita, meskipoenprin|nak tjabang P, O.)
| cipieel “tegen“ haroestergolong sa
Hari Ahad 28 Mei 1939 (9 Rabitoe soeara. Onderwerp2 atau lain2- 'oel-achir 1358), moelai djam 8,30
.nja jang akan dibitjarakan dalam bertempat di .....
:
sidang, terlebih dahoeloe diadakan
Agenda:
1. Perbaikan Leerplan dan sche— voorvergadering dan semoea ang-

| gauta Indonesia

moerid2

wasan
kerna

soepaja sanget meng-

dertoelage boeat anak2 Frobelschool
dan pendirian sekolah HIS seperti
di Bangkalan, Soemenep dan Sam-

lam.

kan POI dan Fatimijah.
4. Memberi kesempatan kepada
wakil2 perhimpoenan dan tetamoe

boetan.
5. Pembalasan
badan itoe segenap anggauta 'teri-

. kat. Maksoednjata' lain

oleh

penerimaan

bitjara

dan tafsir

3. Doenia dan kebangoenan “alam
el Islam, oleh seorang Tiong Hoa Is-

: COLLDLLLOLOLPIPA

| roemah.

. sember, of microfoon, of apa sadja,

seboeah

Dalam
agenda punt jg terachir
t,
Dr.
P.W.
van Dam ass.-resident
2. Sifat-sifat pemimpin Islam, oPamekasan
berpidato tentang ,On
leh ketoea dari PO.
derwijs
dan
Economie-. Dalam ra
3. Oesaha -mengadakan pemimpat
itoe
ternjata,
bahwa pidato
Lin-pemimpin PO.
itoe
didengarnja
dengan
kegembira
4. Pidato perpisahan.
an!
Diwaktoe
pertanjaan
jang lain
VIII. Rapat terboeka
(fOlain banjak dan jang hadlir sama
penbare vergadering).
Malam Selasa 29-30 Mei '39 (11 menanjakannja tentang hal2 jang
Rabi'oel-acair 1358), moelai djam beloem terang oentoeknja. T. Pandjo memohon apakah (kiranja dira
830 bertempat di...
pat jad. maoe berpidato tentang
kindervoeding.
Selaudjoetnja pemAgenda:
:

ngan2)
Malam Ahad 27/18 Mei
1939 (9 Rabi“oelachir 1358), moelai

Bedjat dengar,... lagoe serak, dari
djam 8.30 bertempat di...
Nirom.
Rcepanja plaat2 lagoe Ja
Agenda:
pan
jang ada di Nirom, perloe di
1, Pendahoeloean kata sambil me
import lagi jang lain.
nerangkan setjara ringkasriwajat

dibentoek

boea-

H.I.S. goepermen.

1. Daja oepaja oentoek mentjapai
plan 3 tahoen!

Malam Saptoe 26-27 Mei “39 I8
mati“, sampai
sekarang ,,koeboeRabi'oelachir
1358), moelai djam
5
i
rannja beloem ada".

“apa sadja. Djoega lagoe Japan.
Tapi,... jang baroe2 ini bang

EVER-READY

commissie jg terdiri dari nj. Stam-

Beloem lama ini kita telah kabar
Hmm, kog pandjang oemoernja, 8,30 bertempat di..,.
kan
bahwa Wedana dari district
Agenda:
meskipoen nggak ada jang ngado' |
Sapoeran-Wonosobo. R. Soedjak di
1.
Soeara
Hoofdcomite
van
Ontain soepajapandjang oemoer.
pindah ke Loano-Poerworedjo. BeIvangst Congres.
lau
amat ditjintai oleh pendoedoekx
Pidato pemboekaan oleh PengoeDjoeroe terbang
Sapoeran.
roes
Besar,
Kabarnja disini maoe diterima
Maka gantinja jang datang dari
3. Pemandangan
Oetoesan2 Tjb.
djoeroe-djoeroe terbang Tsjech.
Loano
T. Wedana L. Soeoed Pro
beleid dan berita tahoeLo, Tsjech jang mana? Jang la- terhadap
djosoedirdjo datangnja di Sapoeran
nan
P.B.
,,Pers.
Oelama
Indonesia"
ri? Djangan ah, nanti Hitler ngam
pada hari Minggoe 1-5-39 jl de
Madjelis madjlis Poesatnja.
bek nggak beres.
agan
di iringkan dari pendoedoek
4. Sikap Congres terhadap atasEn,... lagi poela,.. tentara sini
Loano
prijaji kakoeng poetri ada
terlaloe keliatan kekoerangan toe- nja.
4 autobus dan 7 motor k.i, ada
III.
Rapat
tertoepke
III!
kang terbang. Kan...?... nggak
140 orang.
enak dong, kalau kedengaran diloe- (Bosat oetoesan2 Tjabang dan Anak
Apa
bila kita pandang dari ke
tjabang P.O.I.)
ar. Padahal didikan ada.
adaan, maka beliau djoega roepa2
Hari
Saptoe
27
Mei
1939
j8
Rabi
Sama djoega, kalau orang bilang,
ditjintai oleh pendoe
1358), moelai djam 8.30 nja sangat
negeri ini koerang goeroe. Kong- oelachir
doek
dari
Loano.
' kloesinja, . : moerid djoega nggak bertempat di....
Moedah2anlah beliau djoega baik
Agenda:
banjak, althans banjak jang nggak
boedi sebagai.... sehingga bisa di
1.
Begrooting
Peng.
Besar
POI.
| kebagian goeroe.
beserta Madjlis?-nja dalam tahoep tjintsi djoega oleh pendoedock d.
1939/1940 dan tjara daja-cepaja oen district sapoeran.
Lagoe.
Kabarnja beliau tidak senang pa
'toek mentjoekoepinja.
Kalau orang poeaja radio, tantoe
£
da
orang main kartoe (Dolbelen|.
2. Re-organisatie "POI. /Prae-ad
jang
dengan pakai oeang? moedah2
|... denger matjam2 lagoe.
vies Peng Besar POI.j:
Boeat ahli seni soeka sama semengalang-alangi teroes
(of ficieel- an bisa
3- Hal
madjallah
moea
lagoe. Asal dilagoein baik2,
sehingga
lenjaplah
sama sekali.
Orgaan).:
nggak perdoeli lagoe Tionghoa, of
IV Receptie (Boeat Oetoesan2
lagoe Djawa, of lagoe Afrika, of POI. dan Fathimijah serta oenda TJILATJAP
—

tan Amerika jang aken
mengasi banjak kesenangan serta kapoe-

dan oentoek mengoeasai

sekolahan itoe

Agenda.

bae

bertempat

jg. didiri-

koempoelan itoe, menerangkan ten-

poetib

5,45 sore dan

Ini dia piso fjoekoer

Hari Senen 29 Mei 1939 (10 Ra- boel dan nj. Siswono dan t.t. Hein,
bi'oel-achir 13581, moelai djam 8,30 Soedarsono dan Soenarto.
T. Hein jg mendjadi advieseurper
bertempat di ....

hitam,
boeat

yaa

Frobelschool

kasih ke
rapat j.

kan sampai boelan Mei mempoenjai
41 moerid

Arak tjabapg POJ).

beroebah lagi
sampai
abis

4 sampai

orang

moerid

boeat perkoempoelan orang toea moe

|

ban hitam, sampai keoeban

Agenda:
mengasah pisau tjoekoer, perkataan
1. Merapihkan kepentingan Con,mmaoe hapoes“ masih ada djoega
:
Kalau bang Bedjat bilang: ,,mace|S res.
2, Lain lain.
2
mati“, biasanjaada boektinja, lanII. Rapat tertoetoepke 1
tas masoek koeboer.
an
Kalau
Heerendienst 10 tahoen (Boeat oetoesan2 Tjabang dan Anak
jang laloe soedah kedengeran ,,maoe Tjabang)

|
|.

toea

isteri dalam. Islam" oleh sdr. Kijai

Congres ,,Persarikatan — Oelama

perkoempoelad

Pada hari Sabtoe malam MingMalam Senen 28/29 Mei 1939 (10
Rabisoel-achir 1358), moelai djam goe tgl. 6—7 Mei dipendopo kewedanan diadakan rapat dan lezing
8.30 bertempat di .....

Congres)
Reglement van Orde, Tafsir Asas
Hari Djoem'at tgl. 26 Mei 1939 P.O. jang baharoe, Plan 3 tahoen
(7 Rabi'oelachir 1358) moelai djam dan lain-lainnja jang perloe.

djadi oeban
litjin,
biasa

Rapat

nja dalam sidang gemeenteraad jg ires jang

terbang militer maoe poera2 seperti laloe

|

V
dan

menoelis :

pa

re jang mendjadi sebab.

Pembantoe

TA

Ingan djalan ,,obat keras“ maoepoen

|,operatie".

/

Ha
Se AND ema NN Dia

23

Sljang perloe lekas2 diobati,

MADOERA.

:

di antero
Daftar

tempat,

pertjoema

N.V, Hand. Mij.
SOERABAJA

pada:

HOO

Songojoedan 51 - Pekodjan

atawa

SOEN

HOO

96 - Pantjoran 32a

SEMARANG

000000121000 000001219 0000000
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e

BATAVIA

ak

era

20.

Boemi

da-

lam kwartaal IV

an

Keradjinan batik.

| '(pengaroeh

Dalam kwartaal IV 1938, sesoedah

verheid.

| berkoerang

ramsinja.

| peroesahaan
biasa:

batik

Kelemahan|

Dienst

tahoen dan pada

Nij-

Di Buitenzorg keradjinan

Di Djokja hal memboeat barang
soenji: di Bangil ramai

sedikit.

tiap-tiap daerah

“

Pekerdjaan memboeat geretan ben

Keradjinan tenoen,
Sesoedah

Keradjinan

lebih besar dari pada hasil

memboeat

:

Pekerdjaan memboeat barang2 ta
nah, teroetama genteng, di Plered,
Krawang, Tjikampek, Bekasi dan di

dalam

kwartaal 1 atau kwartaal II, Pada

ini 86.000 kodi Notog koerang: hal ini terostama
disebabkan oleh banjaknja hoedjan.
Di Pandeglang soekar diperoleh Dalam kwartaal IV Pantjasan dan
awai tenoen. Oleh karena itoe' Adjibarang mendjoeal genteng keang jang mempoenjai peroesaha- pada Dienst Pestbestrijding 300.000.
Pengiriman ,,barang2 tanah“ dari
an tenoen banjak jang ingin meminGahkan peroesahaannja ke Madja, daerah Kedoe Selatan bertambah ba

kwartaal

IV

(1.72 djoeta)

hasil

saroeng.

' sebab orang-orang disana tas berapa injak, dalam kwartaal IV kira-kira

lebih pandai '/, Gjoeta kg lebih banjak daripada
dalam kwartaal III.
Ta

mahal oepahnja, dan
menenoen.
Di

Bogor

ditjoba

menjediakan

Keradjinan

benang-benang bagi toekang tenoen

didesa-desa. Pertjobaan ini —dilakoe

' voor de Nijverheid di Betawi—
dilandjoetkan.
Pekerdjaan memboeat saroeng
senkeldraad“ dan lain-lain barang

karena fbanjak hoedjan. Hal memboeat
sadja

— seperti hydrophile gaas, handoek

mandi — mendapat perhatian
semakin lama semakin

biasa

Didalam kwartaal2 jang soedah,
keradjinan
ini selaloe bertambah
besar, dalam kwartaal IV hasilnja
tidak bertambah lagi. Harga hasil
itoe menoeroet banderol l.k. 14 djoe
ta roepiah, djadi 1'/, djoeta roepiah
lebih rendah dari pada kwartaal III.

Keradjinan menganjam
didaerah

Madicen jang dikirim dengan kere
ta'api di Tjaroeban selama kwartaal

IV '38 ada 113.520 kg. Djadi lebih

besar daripada dalam kwartaal2 jg
soedah. Menoeroet

barang2 koelit seperti
adanja.

Keradjinan memboeat seroetoe,
sigaret dan rokok

jang

besar.

Banjak tikar mendong

koelit

Hal mengeringkan koelit di Semarang berdjalan koerang keras,

kan oleh kantor Consultatiebureau

.

Pembantoe

dja|

amat

Oeloem

.hebatnja,

Baros.

Arak2an

penoeh

semangat

Moetasi

(BANKA).

menoelis:

Disambar

Pandhuisdienst

petir

Pada hari Saptoe tg. 6

ini

boe-

lan tiga orang penangkap ikan jg.
sedang .mentjoetji ikan dipinggir

laoet telah disambar petir. Salah sa

toe dari mereka telah meninggal
dan kegembiraan, Tak koerang da doenia dan jang doea dirawat di
ri 500 anak2 sekolah jang toeroet hospitaal.
Optocht, dan beratoes2 poela jang |
sama2 mengiring, dari bermatjam2
Penghematan di B. T. W.

golongan.

aa

Waktoe arak2an tiba di tiap2 se
ikolah disamboet dengan pidato ke
gembiraan dan melehirkan rasa per
satoean. Dari Djamijat Cher oleh
Tjek Anang, dari Moehammadijah

“Berhoeboeng

dengan

penghematan

dikalangan Banka Tin Winning, ma-

Optocht selesai poekoel 9 malam.
jang kemoedian publiek sama2 ber
koempoel oentoek menghadiri.

barang-

tanah

barang

Lebaran laloe, keradji-

- nan tenocen djoega berkoerang ramai |
nja. Soenggoehpoen begitoe hasilnja

5

i
perarakan menoedjoe

SOENGEILIAT

dengan

Isin atau pemantji didaerah Banjoe
ka banjaklah pegawainja jang di(anu
Ba
lepas, sehingga banjak jang soedah
bermatjam-matjam mas iscenji: di Ngoenoet keradjidalam kwartaal IV: nan ini lebih ramai daripada dalam
dienst toea toeroet djoega dilepas.
oleh t. Baheramsjah Tamim, dan
selaloe baik. Banjak kain poetih kwartaal III.
Bahaja perangkah ?
Icambrics dan greysj jang dipakai . Keradjinan memboeat barang pe dari Anwaroel Oeloem oleh t. Hasfani.
rak di Djokja dan di Solo ramai.
“kira-kira 24 djoeta yard.

batik.
Penjediaan
| bahan batik
“

ga kali.
Moela2

waroel

Penerangan

ini kelemahan kceningan

ia tampak pada tiap-tiap

moerid2

diboeka

laloei mesdjid, membeiok Wilhelmina Straat, moeka H.P.8. kantoor,
Juliana straat dan kembali di An-

kain berkoe- ini bertambah madjoe djoega, di
rang: karena itoe pemboeatanka 'Soekaboemi tinggal seperti biasa.

| Lebaran pendjoealan

seantero

lan Juliana straat arah kelaoet, me

DiIpetik dari .Perekonomian Rarjat"
:

dan

optocht

alfatehah di iringi dengan takbirti

tahoen 1939

00

hadirin

sekolah,

persangkaan hal |

Keradjinan memboeat barang2
. ini disebabkan oleh karena pengiri
kajoe
man tikar dengan vrachtauto soesah, berhoehoeug dengan banjaknja
Barang2 kajoe jang dikeloearkan
hoedjan.
Up
dari Pasoeroean
dalam kwartaal
Pekerdjaan memboeat

tikar pan-

IV

harganja

Lk. 45 riboe roepiah:

dan didaerah Lamongan dan Bodjo djadi kira2

5 riboe roepiah lebih
rendah dari pada kwartaal III.

negoro sebelah Selatan bertambah
banjak,
sebab
pekerdjaan
disa
Pengeloearan dari Japara djoega
wah sawah tidak banjak lagii '”
merosot, harganja hanja 28 riboe
Pekerdjaan memboeat bagor di roepiah. Sebabnja merosot karena
Koelonprogo moendoer sedikit.
keadaan
Jlaoetan koerang
baik:
“Pekerdjaan memboeat tikar men ma'loemlah barang2 kajoe dari tem

dong didistrikt Godean dan
tilan bertambah

Moen- pat ini biasanja dibawa kelain-lain

banjak.

tempat

dan

kelain-lain

Pekerdjaan memboeat topi pan- ngan perahoe.
dan didaerah Kroja, Gombong dan
Pekerdjaan
memboeat
Koetoardjo

madjoe:

hal ini

poelavu

:

de

barang2
kajoe didaerah Betawi |(Djatinegara,

terli

Priok dalam

pengangkoetan

kwartasl

kirakira 4 djoeta bidji.

IV

38 ada

Keradjinan

memboeat miujak-minjakan Keradjinan memboeat pajoeng
Pekerdjaan memboeat minjak ciPekerdjaan memboeat
pajeeng di tronella (minjak sereh) bertambah
Pasikmalaja dan di Kalibagor se banjak. Didalam boelan2 sebeloem
perti biasa
sadja. Di Djoewiring Lebaran pekerdjaan memboeat mi. pembikinan pajoeng masih
selaloe njak banjak sekali, sehingga harga

bertambah besar.

nja di Betawi toeroen dari '£ 1.05
sampai f 0.83 sekilo. Kebetoelan pe

Keradjinan memboeat barangh
barang logam
Di

kang

ngeloearan minjak ini dapat ber
tambah besar djoega.
.
Semarang
perocesahaan
toeOleh keriboetan politik maka pa
besi mendjadi besar karena sar bagi laiv2 minjak soenji sadja.
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Tanah Seberang
LAMPOENG

3. Toean BaheramsjahTamim (Moe

Pembantoe

'
4. Toean

Perajaan Mauloed Nabi Besar
s.a.w.

sa

(Djamijjat

diroeangan pergoeroean

5
hammadjjah)
R. Hamdani (Moehamma-

15. Toean

Pada malam Minggoe jl, dengan

bertempat

Anang

Cherj

menoelis :

Moehammad

'Tjik

dijah|

2. Toean

:
M.

Azhari

0.
dijah)
(Moehamma-

dijah,|

Openbare vergadering, pad aSelasa
1 Mei 1939.
Openbaar jang tadinja akan ber-

tempat di Sir

Moeslimin Anwaroel Oelama'Baros |

school

lain-lain telah mengambil ketetapan

moerid2

Mauloed Nabi Besar Moehammad

roean Anwaroel

satoe Perajaan

sekolah

perempoean,

saw. jang dibentoek oleh satoe Co gang lampion

mite

terdiri dari toean-toean jang

terseboet dibawah

Voorzitter, toean

Secretaris,

toean

ini:

:

Sayid M. Saleh
M.- Ali

Samid

(Moehammadijahj

Moehammadijah

di

Kam-

poeng Baros.

Koendjoengan,

sederhana.

Vergadering dipimpin oleh t. L.
Soetan
Doeahis
|Persatoean Minangkabau| dan toean Salam dari
Taman Siswa selakoe secretaris.
Poekoel 9, vergadering
di boeka
dengan oetjapan terima kasih sebagaimana biasa .'Toean M. Taib
Djaelani, menerangkan keadaan

Arah,

sebeloem

Nabi Moe-

hammad dioetoes, keganasan
kekedjaman bangsa Arab.

Kekaramanja

dalam

dan

kerendahan

dimoeka

pergoe-

Oeloem Baroslaki2

dengan

masing2 meme

bermatjam2 bentoek

dan perboeatannja siap akan berang
: kat optocht,

Setelah voorzitter Comite toean
Sayid Saleh memboeka optocht dengan terima kasih atas koendjoeng-

kr

beberapa

riboe

telah

kertinja jang

terpoedji itoe.

Sedikit tafsir dari soerat Alag,
wahjoe jang moela2 diterima Nabi

Toean
toeng,

sepak
dalam

A. Kadir dari Teloek

menerangkan

langkah

Bedan

terdjang Nabi Moehammad
mengembangkan agama Is-

lams ampai wafatnja.
Poekoel 12 tengah hari sesoedah

hadirin

didjamoe

makan

minoem

sekadarnja rapatopenbaar ditoetoep
dengan selamat,

Pono-

3e klasse, toean Soeardi.
Indramajoe (Cheribon)| ke Losarang (Cheribon), beheerder le kl.
toean M. Martodihardjo stbno 1238,
Bondowoso ke Poerwosari (Kidi
ri), beheerder Ze klasse, toean Soemodiwirio stbno 2758.
Sigli hoofdbeheerder
2e klasse,
toean
Waldemar Woeta Galoeng.

Sampang (Madoera)
ke Goerah
(Kedirij, beheerder je klasse Jatiman stbno. 1281.
2
Soemenep (Madoera) ke Weleri
(Semarang), hoofdbeheerder 3ekl.
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PANEN LL
DANKBETUIGING
Aan Mevr. GOU W,
Ind. Kruidenhandei,
Kosambi 233F-Bandoeng.

dipakainja.

Dari sebab itoe maka zeifbestuur- Geachte Mevrouw,
»
der itoe dipetjat.
Beleefd deel ik U het volgende mede:
Pada masa ini ta" ada bibit oen
Uw
RHEUMATIEK-KRUIDEN
toek menggantinja
djabatan
ini:
heb
ik den 27sten Februari jl. ontvajang mempoenjai banjak penghara
pan oentoek mendjadi gantinja, ja- ngen, Is heden den 1iden April oplah seorang
anggauta keloearga gebruikt. Volgens de voorgeschreven
kuur moet ik gedurende 100 dagen
bestuur
Hanopo,
masih
terlaloe
de kruiden gebruiken. Niettegenstaanmoeda.
de ik ze pas 46 dagen gebruikt heb,
Moelanja selama waktoe menan- heb
ik momenteel geen pijnen meer,
tikan sampai kandidat itoe tjoekoep
welke ik langer dan 3jaren heb moeten
oemoer, Seharoesnja ada orang jang verd
ragen. Na een week gebruik van
mendjadi pengganti zelfbestuur.
Uw
kruiden voelde ik al verlichting.
—AJ——
De
pijn
en gingen langzaam, doch zeMEDAN .

verzeker U Mevrouw, dat ik mooie
lah mengandjoekan pendakwaan ter
recl
ame zal makene voor Uw RHEUhada landschap Deli kepada LandMAT
IEK
- KRUIDEN in de Lampongs
raad.
Pendakwaan sipil ini mengenai en omstreken, waar die ziekte nogal
oeang6 ton, dimana ahli waris ter veelvuldig voorkomt. Mevrouw, nogseboet mengakoe mempoenjai hak maals betuig ik U hiermede, mijn
diatasnja. Hal ini berhoeboeng de- welgemeenden dank voor de door U
ngan 37 tahoen lamanja landschap bereide kruiden tegen rheumatiek.
Deli itoe dengan tidak sjah mem- Ontvangt-U-de hartelijke groeten van
berikannja tanah hak mereka kepa Uw steeds dankbaren patitnt.
da konsesi jang darinja mendapat
Hoogachtend,
keoentoengan.
W.2.
R. SANTOSO,
Perkara ini moelai boelan Januari
telah dimoelai, tetapi berhoeboeng Telokbetong, 11 April 1939,
dengan kekoerangan formoel didalam 'pendakwaan, laloe sementara Fil. Batavia C: Sawah - Besar 2NTel. 5563, Buitenzorg: Gasiaditolaknja.
briekw.
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,hoofdbeheerder

ker weg. Ik voelde met den dag de
voor
uitgang naar beterschap. Ik ben
Deli-affaire,
heusch niet in staat hier een beschrijvitg te geven, hoe dankbaar ik ben
Perkara tentang9ton.
rah Nabi Moehammad dari moelai
Dari Medan Anip-Aneta menga- jegens U voer Uw heilzaam geneeslahir, sampai beroesia 40 tahoen barkan, bahwa advocaat Mr. Grups- middel tegen Rheumatiek. Nu kan ik
(menerima wahjoe).
tra atas nama ahli waris Tengkoe weer normaal loopen. De pijnen in
Diterangkan sifat2nja, boedi pe Soelaiman boeat kedoea kalinja te- mijn knie€n zijn geheel verdwenen.
Ik
boedi pekerti enz. dengan pandjang
lebar!
|
Toean Baleramsjah Tamim dari
kota Agoeng, menerangkan sedja

jaitoe soeatoe andjoeran Islam, ke
pada mempeladjari toelis batja, pe
nerangan zelfcorrectie, dan adjakan
malam Selasa 1—2 Mei j,l. menoentoet pengetahoean setinggi2
apa2 jang perloe dikerdja- 'nja.

pertemoean . Pada
Islam serta setelah
sekolah-sekolah di-Kota Agoeng.
Ikan comite selesai, begitoelah djam
. Dalam pertemoean mana antara 7.30 sore berkoempoellah seantero
akan mengadakan

Theater,

tempatkan diroeangan

djeleknja, pemerintah telah membe
ri ingat kepada Zelfbestuurder, oen
toek memperbaiki kekoerangan itoe.
terpaksa di
Akan tetapi ternjata ketika diaStandaard dakan pemeriksaan, oeang sebanjak

Malam perajaan Mauloed

telah dilangsoengkan
dari perkoempoelan2

|Cheribon|,

fMadioen|,

La

doenia
Penningmeester I, toean Hanafi
|(Anwaroel Oeloem)
II, Nona R.N.A.
Djoesirijah | Aisjijah)
Commissarissen
1. Toean M. Tahir
(Moehamma-

Losarang
rogo

Menoeroet chabar jang boleh di
pertjaja, bahwa saudagarz beras di
Soengeiliat dapat perintah dari Re
sident
bahwa mereka haroes moe R. Soemartojo.
Tabligh Akbar
lai sekarang mempoenjai voorraad
Weleri (Semarang)
beras oentoek tiga boelan dalam rabaja), beheerder 1e ke Ploso (Soe
klasse R. Soe
Tabligh oentoek perajaan iniber goedangnja. Perintah ini boekan di
momihardjo stbno 1254,
tempat diroeangan
Anwaroel Oe- Soengeiliat
sadja, tetapi oentoek
Brebes
(Pekalongan) ke Djati
loem, jang dikoendjoengi oleh laki seloeroeh Banka,
(Pekalongan), beheerder le klasse
laki perempoean dari segala goloKarena poelau Banka itoe beras
R. Siswooedojo Pontjohardjo stbno
Ingan,
sehingga tempat jang begi nja tergantoeng pada 'loear negeri,
toe loeas tas termoeat, sampai me harapan pendoedoek soepaja Peme 1097.
limpah keloear gedoeng.
rintah mengamat amati harga beras
Djati (Pekalongan)
ke Bantoel
Bermoela
toean
Baheramsjah di toko2,
sebab sekarang soedah (Djokjakarta),
beheerd
er
le klasse,
Tamim, mengatoerkan terima kasih ada jang moelai naikkan harganja. toean
Djajengswirjo stbno 1223.
nja
atas koendjoengan
hadirin,
Tjoekir (Soerabajaj ke Wonogiri
baik jang toeroet optocht- dan me
Tanah lapang bal
(Soerakarta), beheerder le klasse
mohonkan ma'af atas keketjewaan
toean
Sardi alias
Wirjoatmodjo
jang terdjadi karena langkah jang
Di Soengeiliat ini ada doea lapa stbnol 737.
sebagai ini, baroe jang pertama ngan bal, jang
satoe kepoenjaan
kali diadakan.
B.P.W. oentoek main pegawainja,
Dienst Ykwezen
. Kemoedian
voorzitter Comite t. dan jg satoe kepoenjaan Gemeente
Sayid
Saleh
melakoekan chotbah oentoek oemoem. Menoeroet chabar
Oleh
Direktoer Economische Za
iftitah dari perajaan Mauloed. Pem ditanah lapang itoe akan didirikan
ken,
pada
permoelaan tgl. 13 Mei
bitjaraan goer'an oleh toean Soebli roemah sewa dari gemeente. Kalau
1939 dengan permintaan, dipetjat
jang
diselainkan kedalam bahasa ini memang betoel ra'jat Soengeidari djabatan negeri t. Mohamad
Indonesia.
'Toean
Baheramsjah liat akan kehilangan lapangan sport. Saboer,
ijker pada Dienst IJkwezen
Tamim, disilakan oentoek menerang Moedah-moedahan gemeente mengkan ,,Keadaan doenia sebeloem ke ceroengkan
niatnja dan mentjari
Dienst boschwezen,
datangan Nabi Moehommad s.a.w. tempat lain.
tegas diterangkan peristiwa jang
Niat memperbantoekan toean R.
terdjadi tanah Arab, Perzie, India,
Taman - Siswa
5
Sarkowi Satjawinata, boschopzichTimoer, Andalas, Europa dan lain
ter pada dienst houtvesterij Balalain,
sebeloem
kedatangan Nabi
Berhoeboeng dengan kemadjoean poelang,
telah ditjaboet oleh Kepa
Moehammad
s.a.w. Toean Hasfani pergoeroean 'Taman-Siswa di kota
la
diens
t
der bosschen 'di tanah se
menerangkan kelahiran Nabi Moe- ini, maka atas oesahanja eigenaar
hammad, serta langkah dan peker dari toko Laris, sekarang soedah berang.
djaannja. Kemoedian toean H. Bar berdiri gedoeng pergoeroean dan
Dept. v. V. en W.
lian menjeroekan agar orang akan roemah oentoek goeroe goeroenja,
mengikoet langkah Nabi Moeham- Constructie roemah pergoeroean di
Dengan permintaan, berhoeboeng
mad, dan bersatoe dalam oeroesan bikin begitoe roepa, sehingga moe
dengan kesehatan badan, dihitoeng
kebaikan.
dah oentoek membikin rapat dan daritg.
17 Maart 1939 dipetjat "de
Begitoelah 'poekoel 11.30 fabligh toneel opvoeringen.
ngan hormat dan mendapat hak pen
ditoetoep dengan alfatehah,'diiringi
Dalam boelan Juni nanti Tamandengan
makan
nasi geboeli bera- Siswa soedah dapat menempati ge sioen, dari djabatan negeri, "toean
mai-ramai.
Publiek poelanglah de doeng baroe titoe jang tetaknja di Intje Djaja Moehammad
Saleh, beheerder 2de klasse dari hultp
ngan perasaan gembira dan insaf. kampoeng Sri Pemandang.
postkantoor di Paloppo.
Sajang
sedikit bahwa straat, di
-Diperbantoekan pada
Provincie
Openbare vergadering di
mana pergoeroean itoe berdiri be Djaw
a Timoer, insinjoer di YLands
Talang Padang
lom ada lampoe electrischnja.
Waterstaat, Ir. Goesti Moehamad
—
Noor, sekarang ditempatkan di DeOleh satoe comite jang
tergaBOLAANG
MONGONDOU.
partement V. en W.
boeng dari, Taman Siswa, Moeham-

madijah dan Persatoean MinangPemetjatan zelfbestuurder
Mr. Cornelis dan Tjikampek)
se kabau di Talang Padang telah di
topi dengan kereta api.
perti biasa sadja. Di Klaten dan langsoengkan satoe perajaan MauOleh karena keadaan oeang land
Banjak topi pandan jang idikirim di Bogor keradjinan ini menjenang loed dengan
mengadakan
satoe schap Bolaarg Mongondou
amat
ketanah loearan meliwati Tandjoeng Ikan hati.
:

hat pada angka2

Dipindahkan dari roemah gadai:
Ponorogo (Madioenj
ke Batang
(Pekalongan), beheerder le klasse,
toean R. Martosoedarmo tshno. 1222

6A- - Tel,

385.
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Gemandangan

' Saptoe 13 Mei 1939
«

»

Maa

| Nerbaikan

Kampoeng

keachlian dari jg wadjib:
Dengan

pandjang

toetoerkan

ini hal

lebar

satoe

sesoedahnja mana lantas

komisi
persatoe,

ambil ke| -

n sebagai dibawah ini:
| Angka angka iri bisa berobah, simpoela
Verlag commissie pertama.
dari sekarang tidak lantas
Djika
diantaranja lantaran desakan komi dikerdjakan,
di hari kemoedian
Ik OMISI perbaikan kawpoeng jg. si soepaja diwaktoenja bisa diam10 kali dari sekaoeang
djoemlah
ANdiadakan pada besluit Gouver bil over kampseng kampoeng terlan
tjoekoep. Melibeloem
masih
rang
30
nement tanggal 25 Mei 1933 no
tar jang ada dibatas gemeente, ka hat keadaan dari sebeloemnja tersekarang telah mengeloearkan ver rena djikalau terlambat pengloeaditerbitkan san batas itoe kemoedian hari bea djadi dan lantas ambil atoeran seslagnja jg. pertama
menjimpan
perloenja bisa ibarat
:
oleh Landsidrukkerij di Betawi.
mahal menambah kesoekaran ocang masjarakat dan wadjib, seba
.|selain
Ini verslag ada terbagi dalam 5
sebaliknja dari itoe artiKomisi berpendapatan, sedapat2 gaimama
ng oeang.
memboea
nja
| bekerdjanja Komisi, pemandangan| haroes diserahkan kepada jang wa

Djawa

Barat

BOGOR.

rawi Prawirosoemarto sebagai Ressort Commissaris S. W.. pada boelan j.a.d. S. W. Bogor akan menga
dakan perajaan, sambil selamatan
Surya Wirawan Bogor telah berdiri
4 tahoen.
Federatief
Typenexamen
jang laloe te
Minggoe
hari
Pada

lah diadakan examen typen bertem

Persaujaraan Tjipat di Gedong
dibawah
Bogor,
'28
keumeuhweg
pimpinan

toeantoean

Drs.

Soehro-

to, R. Soerjodipoetro, Noerasa,Mhd.
Sjafei dan dibantoe oleh toean toeK.B.B. berexcursie.
an Alwi, Soetarto dan Doele.
patan,
berpenda
komisi
an
Kemoedi
Diantara namanama jg. merang
perbai'menveroet riwajat tentang
Menoeroet
poetcesan
dari Bedjib itoe didaerah. Djikalau didasar bahwa persediaan pekerdjaan oen:
adalah
|
sekarang
n
kan kampoeng, keada'a
kan kepada alasanjang baik dan ber toek mentjegah keboeroekan kam- stuursvergaderinvg Kampvuur Bewe
Boerdasih, Soegitoe, SoeNona
ini
di
dari
jang
tentang itoe soal, penjegahan lebi
(K.B.B.J
zmg Buitepzorg
alasan boeat menjimwpang
dilaboleh
nona
terbatas
Harsono,
dengan
poeng
Soebardi,
prapto,
|
n
boeroekaja kampoeng dan padoma
atoeroeran, apa apa jang ditetapkan
dari langsoengkan pada hari Minggoe Rohanah. n. Winowatan, R. Moehd.
san
perongko
dengan
koekan
ran
.
peratoe
techniek
masih kasih kelonggaran boeat Diil di roemah t Soekadi, TjiparigiTan Erg Lie, Kardjono,
— Dari rapport jang pandjang lebar recteur Binnenlandsch Bestuur me oeang subsidie.
Bogor, jaitoe pada boelar Moechtar Liong, Rasmad, Soekar3abakan
bil
n
ja
poetoesa
mengam
Sebeloemn
Tjoen
The
dan djelas itoe, ,,Aneta“ koetip se- ngaboelkan keinginan ini.
2
berexcursie ke Pl:
nona
tidak ada oeang bocat adakan pero Juni j.a.d. akan
Sidik, Soemarna,
no, Mohd,
bagai dibawah ini:
Oetoesannja keperloeannja stadsge bahan penting ini, gemeente2 ito soean Ratoe.
Soepario
Achmad,
Kho Tjeng Lin,
Adapoen K.B B. ini didirikan pada
meente jang tertentoe komisiing:n haroes tanja pada diri sendiri apaSoeparOerip, Ibrahir, Soekardi,
Tentang pemberian subsidie.
pimdilakoe
dibawah
penetapannja
j.l.,
dapat
sedapat
djoeroesan ooelan Januari
ditengok
d
bisa
Soetedjo,
Noer,
Moehama
man,
masih
kah
1938, meski kan oleh pembesar pembesar daerah
pada pinan toean?:
Sebeloemnja tahoen
Iljas, Soetj pto, Mht. Amir, Moepenceroenan beban, apakah
tomisiber
sekali
Terang
terseboet.
Voo zitter: Soekadi, Tjiparigi-Ba
da
menoen
jg tidak terlapoen banjak gemeenten
oemoem
an
pembikin
hamad, Abd. Kadir, Tan Tek Djoe,
soepaja
pekerdja'an itoe, pada perbaikan maksoed dengan sengadja,
penting tidak dapat di- »akan, Secretaris: Goernada, Pasir Tan Hok, Tjsen, Jbesoef, Moenir,
sangat
loe
Saamin,
oesoel permintaan oeang subsidie
Penningmeester:
Koeda,
kampoeng telah dikerdjakan dengan
:
pikirkan.
Soebanda, Soekanii, Saripin, ». Siti
itoe dipakai goena pertama memGang
Satoer.
baik.
Komisi itoe andjoerPjoelaeha, Nazef, Eka, Didih, W.
an
Kemoedi
sekali
perloe
Commissarisen : 1. Machmoed Gz
Sampai 1 Januari dikeloearkan perbaiki keadaan jang
gemeenten pisoepaja
sangat,
kan
loe, Tan Oen Giok, RoekHoetadjoe
3. R
Inilah djoega
ongkos boeat itoe f 3176.£15.- djoem dapat perbaikan itce.
tentang soal penje- Menteng, 2 Oetja. Lodji dan
benar2
kirkan
Said.
dan
man
toedjoean kowilah mana adalah subsidie dari pe jang menjebabkan
ja kampoeng. Teroe Soerbardi Ging Kebon Djae.
boeroekn
zahan
Menghormati
Regent Bogor .
toedjoean
A.B.C. Cursus Parindra.
merentah banjaknja f 1262.209.- se si—tetapi djoega boekan
tama diandjoerkan:
hanja
satoe
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itoe di soengai Koeang.
Inggeris kawan Islam, Djerman

loeas oentoek|
itoe, dan

kepoenjaan

Penghoeloe Logas, jaitoe disoengai 'Tampalo bertentangan de-

Voiksscholen!
Beberapa tahoen jang Man: pernah kita mepgandjoerkan, 'soepaja|
didirikan Volksscholen, disampingnja pendirian dari pemerintah sen-|
diri. Tempat

adalah

' koeto Sinaro,

Sapoe tangan Pyramid mempoenjai

dengan

perantaraan

Damas-

radio,

ANGGOER

ada

BANJAK

Dari sebanjaknja Anggoer itoe, melainken ada satoe jang
paling terkenal ia itoe: ANGGOER KOEAT ,,TJAP DEWA”
soeda terkenal 18 Taon, hingga soeda RIBOEAN orang lelaki
dan perampoean jang soeda djadi semboe dari penjakitnja,
kerna mandjoernja ANGGOER itoe jang terbikin dari Obatobat Tionghoa.
Badan lema (zwak)

de-

Badan geraknja lesoe dan males.

ngan katanja: Bahwa Perantjis ada
lah kawan Islam dan ialah satoe2nja pemerentah jang akan bertang
goeng djawab atas kemerdekaannja
Syria, dan

Koerang enak tidoer.
o
Kaloe minoem 1 glas ketjil saban malam, segala roepa dari
7 penjakit bisa di semboehken dengan ANGGOER KOEAT.
Harga 1 fl. f 1,20. dan "2 fl. f 0.65,
“Harga terseboet belon teritoeng ongkos kirimnja.

persatoean dari

pemeren

tah2 di Syria.
Sekianlah dengoengan jang
sangat merdoe dan manisnja itoe, pa

dahal Syria sekarang ini beradada

Kepala sering sakit.
Pinggang pegal.
Kaki dan tangan meloewang
Koerang

lam pengaliran darah jang ta' ada
berhenti.nja, dan adapoen sebab2nja sebagaimana pemerintah Peran
tjis ketahoei sendiri, adalah
oleh

enak

dan ngiloe.

makan,

Fir

a ,TJAP DEWA“

Mole

liet Oost 84 BATAVIA-CENTRUM.

karena pemerintah tas henti mene-

pati djandjinja terhadap permintaan ra'jat Syria jang soedah ditentoekan oleh Perantjis sendiri, kemoe
KEMADJOEAN ISLAM!
dian dengan adanja atoerar2 jang KEDJARLAH
Telah terbit Tafsir Al—@oeran ditoelis dengan hoeroef latijn berbakeras terhadaiporang2 jang disang
kavja, dan kadang2 agama
terke- hasa Indonesia jang sangat moedah diartikannja, diberi arti dalam
perea Barat.
tiap2 kalimatnja, begitoe poela-dimana pengabisan ajat2nja diberi katera
na
djoega
dalam
atoeran
ini.
MOEARA LEMBOE
Kalau
sekiranja maatschappij
Sekianlah tjorto dari kata bersa ngan oentoek pendjelasan dari maksoed ajat itoe, dikarang dan disoeRa'jat Moeara Lemboe Soengingi
menghalangi orang berladang ma- habat dengan islam dari keradjaan scoen oleh KJAI HADJI AHMAD SANOESI Soekaboemi.
| terhalang berladang olek
Dikeloearkan paling laat 25 hari satoe kali, tiap2 kloear satoe djoez.
oekah ia memberi makan pendoe- itoe, jang boleh dibilang ostjapan
Maatsehappij
OEMAT-ISLAM berlomba-lomba, berdoejoen-doejoen membelikitabnja
doek Moeara Lemboe
selama
20 hilang di oedara
sadja, tas ada
Pengho eloe2 dan ra'jat boelan, sampai mereka akan men- boekti jang di peroleh, malah ben jalah Al @oerin, oentoek dipeladjari sedalam-dalamnja, soeatoe kewadjirekes kepada Contro- Gjalang berladang poeia.
tjana jang
didapat oleh oemmat ban jangtidakbisadiabaikan, sangat loeas oentoek orang2 jang akan ne
leur Pakan Baroe.
Pendoedoek Moeara Lemboe meng islam, apakah itoe masih boleh dan nambah pengetahoean.
Toean2 dan Njonja2, anak2 dan peladjar2 1
e
Penghoeloe dan ra'jat Moeara harap pertimbangan padoecka toean moengkin berkawan dan bersahabat
Inilah soeatoe keoentoengan dan sa'at jang sangat baik, djangan dili' Lemboe menerangkan, bahwa. Cha- Controleur seperti berikoet:
dengan Islam? ? ?
watkan, pesanlah ini hari djoega soepaja tidak kehabisan.
lipah memberikan tahoe, bahwa ras
jat tidak boleh berladang disebelah
1. Pertahoenan
mereka berla- Perkataan manis di oetjapkan deTafsir @oerain mana ditjetak dengan letter jang: terang, kertas tebal
kiri djalan lori. Pelarangan itoe
dang soedah
dekat betoel, dan ngan lesan mereka, beralasan per- dan haloes, omslagnja menarik dan
modern, sangat memoeaskan. Hardatangnjadari Maatsehappjj dengan
soedah bekerdja. |
sahabatan jang ichlas dan sedjati ganja sangat moerah:
persetoedjoean
toean
Controleur
“2. Benih2 padi tidak bisa dipa dan tjinta pada perdamaian, padaDjika membeli dengan contract 30 djoez hanja haroes stort wang
.. Pakan Baroe.
Fe
tepi GANOeNOe AA
2 mata Selb a0000ss.cocosendonasano000o0on89
kai lagi.
hal tangan berdjalan.
kaki beker“ “Tidak hanja raat sadja jang
Losse nummer (1 djoez)....... oococeosososoedoooeengoo00000 Das
3. Hoetan tanah jang dimak- dja, akal memoetar
teroes, dan
mempoenjai ladang disebelah itce,
PA NA
AE Pe aa ai
Aa me Si Sai
soed oleh Maatschapy itoe tidak soedah barang tentoe sangat berdjoega ada berapa orang daripeng
setahoe Penghoeloe.
bahaja sekali.
hoeloe2 itoe. Semoeanja ada 12 oADMINISTRATIE
4. Kalau terhalang mereka akan |
Agenten di Batavia
Ada kabar poela jang mengata
2 rang jg terhalang pekerdjaannja. | mati kelaparan.
adres boeat pesenan
Soebrata, administratie
kan bahwa
pemerentah
Inggeris
.
Oentoek pendoedoek Moeara Lem
Pemandangan Batavia-C.
akan mengirimkan 5000
serdadoe Moh. Sanoesi, Vogelweg No. 132
' boe ladanglah jg mendjadi soember
SOEKABOEMI
Demikianlah pengharapan mereka, balabantoean hoeat Trans Yordani,
R. Kartaatmadja
penghidoepan. Mereka djoega soe- soepaja mendapat pertimbangan de kalangan
pemerentah
di Londen
p/a Ichtiar Kemadjoean Tanah Tinggi.
dah
mengirimkan soerat kepada ngan seadil?nja.
M. Sastrowiredjo
membantah keras kabar inj, kare
wakil Maatschaprij jg bertempat
Kp. Djohar
(G. Tengah)
na Trans Yordani berkeadaan ten
arti memberantas boeta hoeroef
ngan djalan TE ea

Tanah

Seberang

abal

|. di Bandoeng seperti berikoet:

Aa
Mas AN

ts hari akan

AR Ona

moedah

Ketoeroenannja?

Ai aa

kau

Ach,

,Goejoer-Bandoeng”

dapat-

ini!.
ia

toch

Oleh : Nanie Sudarma

itoe!

Kekajaan? Kau tentoe melihatInja dengan matamoe sendiri! Makannjapoen

beioem

tentoe

iri sekali! Tidik maloekah

kau ber-

»Tetapi boedhinja..

"Aceh, boedhi,
.. tanya

Neh

Mann itoe dapat dimakan »ye
»Tetapi..
“Soeria berdiam diri.
A3 tetkbi sioa muoe, kau me- | »Kalau kau tidak akan menoeroet
noercet kata orang toeamoe ...! kata
orang toeamoe, kau boleh
20 Akoe heran,
. soenggoeh heran, pergi sadja dari sini! Kau boleh
kau seorang “pemoeda terpeladjar, berboeat apa sadja sekehendak hati
berani melanggar larangan orang| moe, tetapi kau haroes mengarti
— toea!! Akoe heran, pikiranmoe be- sendiri, bahwa akoe tidak maoe ta-

gitoe tjoepat! Tjoba kau

| centoengan

apa jang

akan

pikir, ke- 'hoe-menahoe akan hal dirimoe !“
kau da "Pak,

.. ananda bersalah,., ananda

pat, kalau kau kawin kepada si Min- berdosa, .. amposnilah kiranja dosa
tarsih!

Roepanja ?

Ia

toch

tidak

ananda

itoe.

tjantik! Perempoean matjam si Min| ji MEI
targih itoe seriboe orang dalam

sa koei

Bu

dosamoe

kau
dan

Hadji

maoe

menga-

kau minta

am-

AL ANAPELT car

NS RAL EYE
ERP

RA ERP
TAI NAK ERA
SE
PPA

ea TANAM SEK

poen poela! Kau tahoe apa artinja itoe miskin, tetapi loehoer boedhiampoen?
nja. Auanda sangat tjinta kepada
Soeria diam.
nja,.
apakah
tidak “lebih baik
»Kau tahoeapa artinja ampoen ?“ kalau ananda ambil! ia boeat isteri
tanja bapaknja poela.
ananda ?“
»Ananda mohon dima'afkan dari
»la boekan orang ketoeroenan !“
kesalahan

»Och
dosa,.

ananda

itoe

soenggoeh
lantas

Ahmad

....«

pandai

kau! ber

minta

ampoen!

berboeat

lagi ke-

"kau

»Betoel
ia boekan orang ketoeroenan, -tetapi baik pekertinja..."

S

tar

Sanoesi

s

senyan

dengan bapakmoe, iboe tidak kenal
apa artinja tjinta! Tetapi apa djadinja sekarang? Kautahoe sendiri!
Kau tahoe sendiri bagaimana kaSih-sajangnja bapakmoe kepada iboe
padahal sebeloem kawin ia berkata
kepada

iboe,

bahwa

ia maoe

dika-

winkan kepada iboe itoe hanjalah
semata mata didasarkan atas ke
baktiannja kepada orang toeanja.
Djadi, ...ia tidak tjinta kepada
iboe.

»Ja,... tetapi kau loepa, bahwa
perkawinanmoe dengan si Mintarsalahan, lantas minta ampoen ...!“ sih akan berarti membikin maloe
»Ananda ampoen,... tidak akan Kn orang toeamoe sendiri. Dan
berani melanggar
lagi apa? jang |.
.kau djangan poela loepa, bah
“Kalau Neng Mariam tidak tjinta
dilarang oleh bapak dan iboe....
wa Ken
telah meminang Neng kepada ananda ?“'
»Bagoes!« sahoet bapakrja de- Mariam..
»Ach,...ada sadja tjikapmoe !«
ngan gembira. ,,Tetapi hati-hatilah
Kalau 'enanda
tidak tjinta ke
»Boe,... apakah Nji Mintarsih tikau memegang djandjimoe itoe, se padanja...?«
dak perloe kita bela ?“
bab....
kalau kau tidak
pegang
»Iboe heran, ».. mengapa
pemoe
»Iboe tidak berkeberatan bila kau
tegoeh djandjimoe itoe, tentoe kau da2 djaman sekarang, tjoema tjin- ingin membela Nji Mintarsih, tetahoe sendiri apa akibatrja. Per- ta sadja jang dioeroeskan! Apa tapi belalah dengan djalan lain,
gilah kebelakang, minta ma'af ke kau kira bahwa hidoep itoe tjoema djangan.... kau ambilia boeat ispada iboemaoe !“
tjoekoep dengan tjinta sadja?
terimoe."
3
Soeria berdiri dari tempat doeKau djangan takoet....iboe beSoeria termenoeng. Kemoedian ia
doeknja, laloe, ia pergi kebelakang. rani bertarohan, kalsu panti kau berkata : SN
ta
pagi Neng
“telah kawin dengan Neng Mariam Mariam kesini,.
0
0...
.
aa...
|ketjintaanmoe kepadarja akan tim
»Maoe apa 2
Bon,
“katanja dengan soeara hoel dengan sendirinja. Ketahoei(Akan disamboeng ),
jang lemah
lemboet, ,,Mintarsih lah »» doeloe waktoe iboe kawin

satoeha |Kemoedian

isterikan dia ?“

|

KERANA MPN

an

—. Iketoeroenan orang biasa sadja!
|Akoe kenal betoel kepada bapakInja jang mati ditempat pemboeaIngan

Kjai

tram.

Ikan dalam kota Bandoeng

107

Karongan

de| ka tidak demikian tentoe mereka
akan beroleh bahaja kelaparar, barang kali kedjadian itoe akanlebih
hebat dari pada kelaparan di Soe-

kau

Sia

dibilang, Delta. doea go-

goena bagai toean.

On

Boer

Pyramid akan ber-

Ne ikan Sia In

acem Missie gan Kadin

aa

| toe si ata kac kaoem Kristen, jang
Lending.

“SERDJALANAN

Trans Yordani tentram? ? ?

“

di lagt Deng
jang diwakili |
oleh toean Directeur Dr. Ir. CH.
“H3. Wilhelm tinggal di Pakan

| langan Volksorderwijs bagian particulier jang memegang record jai-|
dibagi atas

Juni 1934, oleh NV.

2

bahwa kemadjoean dika- |

13

oirtie Bengkalis jang tinggal |

MPA

njatalah,

Exp
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ment. Onderwijs en Eeredienst, ter|” doeng
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'Bahwa adalah jang bertanda
Hakan dibawah ini seorang Me3 lajoe jaitoe Dt. Mangkoeto Sina- |

