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Nama
P.V.P.N. boekan asing lagi.
NDibawah pimpinan t. Soeroso ia

meroepakan benteng

jang

koeat

kedalam

maoepoen keloear ia dalam|

Protest

poer beloem

Djepang

Kata Duce Mussolini tak takoet perang!

mendekati kesempoer-

Negeri2 demokrasi ditjela habis-habis

P.V.P.N. jang boleh dibanggakan

itoe

sekarang

masoekan

roepa-roepanja ke-

benih-perselisihan

jang

— Djangan lekas mengambil pedang!"

. moengkin menerbitkan perpetjahan.
| Jang mendjadikan sebab... gara-|
gara Geneve.

Marilah

kita

"

loekiskan dengan:

kata

N.V.V. minta pada P.V.P.N. soe-|

Mussolini

Mussolini tidak bitjara tentang

Duce

perdjandjian

Polen,

Dantzig,

(Reuter).

14 Mei

— Turjjn,

singkat doedoeknja perkara!

Inggeris — Turki dalam pemboekaan

pertoendjoekan ekonomi. Poen djoega
soal permintaan Itali kepada Perantjis.

paja
menoendjoekkan
orangnja
boeat dikirim ke Geneve selakoe
technisch raadslid pada internationale Arbeidsconferentie di Geneve
jang akan dimoelai tg. 9 Juni 1939.
Permintaan

tjoema

Ia

,,Pada

berkata:

waktoe

ia tidak menjinggoeng2
$

ini tidak

ada mas'alah jang

hisa
menimboelkan
perang
hebatnja,
hingga
oemoem menoceroet pendapatan pikiran jang logis. Memang ba
njak kesoekaran2 dalam politik Bropah. Tetapi kesoekaran2 itoe
roepanja bisa djoega dilenjapk an. Oentoek hal ini tidak perloe
oentoek lekas2 mengambil pedang. Dalam pada itoe mestilah ke
soelitan? itoe dihilangkan, meski poen kadang2 haroes djoega me
makai hal2 jang dengan kekerasan, karena hal ini lebih baik da
keragoean.
ri pada kalau kita selaloe hidoep dalam

begitoe

diterima dan poetoesan

djatoeh pada diri t. dr. Soekiman,
ketoea P.P.P.B. Dengan pengetahoean, bahkan andjoeran atau pertimbangan centraal bestuurP.V.P.N.
dari pihak t. Soekiman dimadjoekan

Djerman,

djoega pendapatan

ditolak oleh pemerintah Nederland.
Akibatnja . . . 'dr. Soekiman tidak
djadi berangkat.
i
Berhoebveng dengan itoe, maka

dus pendapatan seloeroeh

kedamaian

membawa

akan

Kita

as.

di Eropah!"

teriak Mussolini

Turijn,14 Mei "Reuterj. Ketika Mussolini menampakkan diri
roeangan pertoendjoekan, maka ia disamboet 'dengan gembira
depan
timboel doea aliran.
poeblik. Antara poeblik itoe ada djoega 20.000 orang anak anak.
Pertama: pengganti dr. Soe- oleh
Duce mengatakan:
kiman t. Soeroso, ketoea P.V.P.N.
mendatangkan
oentoek
»Kita akan berdjalan dengan Djerman
sendiri.
dan oentoek .memberikan keadilan djoega”.
Eropah,
di
n
kedamaia
Djika tidak bisa haroes dipilih
t. Palar dan t. Abdoel

Ma-

djid.

aliran ini ialah P.G.I. dan P.P.S.T.
Kedoea: pengganti dr. Soeki-

negeri bahaja, poen djoega tidak oleh
perang”.

man t. Soekardjo Wirjopranoto, lid
volkraad. Ini dioesoelkan 'oleh P.K.
V.I. seperti diterangkan
oleh berita
“Aneta dilain bagian.»

«»

3

perang
takoet

kita

karena

kepada

£

tahil,

bahwa

perpetjahan

dapat ditjegah lagi.

tidak

Sa

Dari itoe adalah kewadjiban kita
bersama jJdjadi djoega kita selakoe

panjoeloeh oemoem)j oentoek
tjari obatnja.

men-

Kita tidak maoe tjampoeri siapa

-

Abdoel

Madjid,

t. Palar

t. Soe-

atau

'siapa sadja. Jang mendjadi

koepasan

—

kita

meloeloe

Nah, menoeroet

faham

jang kita hadapi begini :
-. Toean

soalnja.

kita soal

|

dr. Soekiman tidak djadi

karena permintaannja
berangkat
ditolak.
Th
Dan permintaan terseboet diketahoei,

bahkan

Centraal

disetoedjoei oleh

Bestuur

P.V.P.N. Sikap:

jang paling baik dari P.V.P.N. tak
lain dan tak boekan: tidak menoendjoekkan lain orang oentoek

mengganti

t.

Djika P.V.P.N.

dr.

Soekiman

itoe.

menoendjoekkan

lain tenaga jang maoe menerima ke
wadjiban

itoe

Molotoff

dioendang

ke Londen

“

Goering

kembali

ke Djerman

2

Kekoesoetan besar

di Bolaang

Mongondouw
uk

16 Mei pesta Mangkoenegaran
8 windoe
8

'|Perantjis

di Tunis dan
Itali

permintaan

.

Arbeiderspers boleh masoek
. kazerne lagi

Warschau,14

sadja

:

Mei

patan oentoek mengeloegrkan
. soeara rakjat dengan merdeka
menoeroet
keinsjafan sendiri.
Oleh karena itoe poengoetan
soeara demikian
itoe adalah

| Ane-

ta). Soerat kabar ,,Telegraaf
mengabarkan, bahwa
berhoe
boeng dengan kabar2angin ten
tang pemoengoetan

mengaboei mata belaka.

soeara rak

Herman

jatnanti pada tanggal 28 Mei
- depan, maka pemerentah Polen
djang Hoekoem

5

Bangsa,

Livorno, 14 Mei (Reuter). Her
man Goering, menteri Djerman, pa-

gi itoe dari kapal “Huescaran“ dengan naik kereta api menoedjoe ke
Bologna, dan akan teroes ke Brennerpas. Dengan berita demikian ini,
maka kabar jang mengatakan pada
tanggal 9 Mei, bahwa ia menoedjoe
ke Spanjol, adalah tidak benar.

orang

tidak oesah mengakoei sahnja
poengoetan soeara rakjat. Da
lam pada itoe Polen berpenda
kekoeasaan

Nazi

jang
meradjalela
itoe
akan bisa menjebabkan
poengoetan soeara jang
karena polisi Nazi dan
kan S. A. dan S5. S. dengan

bahwa

tidak
adanja
bersih,
pasoe
penga

Goering tiada ke Spanjol

Kemoedian

dari

Berlin

dikabar-

kan, bahwa ja soedah kembali dari
I koendjoengannja keLaoetan Tengah
itoe, ke Berlin.

o

hendaki kedamaian djoega?

5000 orang tiwas karena bombardement

:
dalam landjoetnja :
Kita terpaksa menanjakan kepada diri kita, adakah fkiranja tjitanegeri-negeri
tjita dalam dada
demokrasi dengan ichlas oentoek
kedamaian seperti jang kita dapati

negeri

dalam

totalitair ?

negeri

roentoek:

Versailles

Perdjandjian

dengan

pasti

Ketika Mussolini' membitjarakan

daerah

soal

sangkoetan dengan

jang

'

ber-

peroebahan

Djepang

Lebih
djaoeh
tentang akibat
bombardement
Djepang, dari
Chungking, 13 Mei, Central Agency mengabarkan adanja serangan oleh 27 pelempar bom Djepang terhadap poesat pemerentahan
Chiang Kai Sek. Berloesin-loesin bom didjatoehkannja, lebih2 terhadap
Kiangpei (disebelah soengai Kialingj. Disana dan tempat tempat jang
lain sebelah barat dari telah timboel kebakaran jang besar.
Dengan tidak opisil diterangkan, bahwa ada 5000 orang jang ti
was, dimana antaranja kaoem
pelari dari Chungking, jang mentjari
perlindoengan disitoe.

Menilik sepak terdjangnja kita masih ragoe ragoe.

jang haroes dipilih mendjadi oetoesan ke Geneve. Apa t. Soeroso, t.

| kardjo Wirjopranoto, t. Thamrin

«

Polen menolak adanja poengoe
| tan soeara rakjat di '”
Dantzig

Jang
Berhoeboeng dengan soal perang
soepaja dja-|itoe, maka Mussolini mengatakan

madjoekan seboeah nama dari loear
| PV.P.N. Djika kedoea-doeanja berkeras kepala boekan barang moes-

Mussolini. mengoepas politik
negeri2. demokrasi

negeri demokrasi terseboet.

jang lebar dan dalam sekali.

ngan mengambil tenaga dari loear
P.V.P.N., sedang jang kedoea me-

tw

Oesoel Itali-Djerman so'al
perikatan militer ditolak
Djepang
Berlin, 13 Mei fHavasj.
Dari kalangan jang soenggoeh
boleh dipertjaja, Djepang telah
menolak oesoel Itali dan Djerman oentoek ikoet dalam militer. Adapoen alasan-alasannja ialah:
a. kepentingan? Djepang di
Timoer Djaoeh.
b. Djepang ta? mempoenjai
alasan-alasan oentoek menentang negeri-negeri demokrasi.
c. alasan-alasan ekonomi berhoeboeng dengan kepentingan2
dagang Djepang dalam negeri-

. Iaman2nja, tidak memberi kesem

Terang, bahwa antara aliran pertama dan kedoea didapati.djoerang

pertama Meng

oesoel Itali—

militer"

pat,

Versailles tjoema kertas

Perdjandjian

menolak

Djerman dan perikatan

memberi tahoekan, bahwa sepan

Dengan tjara jang mengedjek Mussolini menerangkan:
»Kita menghendaki kedamaian itoe tidak hanja situasi kita dalam

Oetoesan tidak boleh diambil dari |

loear P.V.P.N. Djika maoe mengambil dari loear P.V.P,N. pemilihan
terbatas pada tt. Palar dan Abdoel
Madjid itoe. Jang berdiri dibelakang

tak takoet kepada

Mussolini

—

:

de-

hanja pendapatan Itali sadja, melainkan

tidak

ini

Perboeatan

permintaan. keroegian beroepa inkomstenderving.
Permintaan
ini

antara

Amerika berhoeboeng
ngan hoedjan bom di
Chungking
&

'kemadjoean, lahir dan bathin. Dari|

itoe boleh dibanggakan, soenggoeh-

. PENTING

. RINGKASAN

lekas

oba perdamaian djangan
menghoenoes pedang!

bagi doenia sarekat sekerdja. Baik|

3

Fi

Mann

'ikonomi

ikat: pertoendjoekan

Mussotini
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NOMOR) TELESOON

oleh : Drukkerij ,,PEMANDANGAN

Kigenaar:
R. H.O. DJOENAEDI .

e
Dalam

lembar, Sh Lossenummer

“Mussolini

.

Penahan serangan oedara telah menembak djatoeh 3 hoeah pe
lempar bom Djepang. Dari Tokio oleh
Domei
dikabarkan,
bahwa
jang diserang ada meloeloe gedoeng militer, dimana segenap alat penolak serangan oedara tidak
diberdajakan. Dengan ini maka poesat
pemerentahan
Kwomintang
telah toendoek kepada Djepang.

peta doenia, maka ia mengata:

kan:
»Dalam

waktoe2

belakangan

inipetadoenia beroebah

oebah.

Tetapi Djepang, Djerman dan
Itali tidak melepaskan daerah

sedjengkalpoen, ataupoen pendoedoeknja tidak dikoeasai oleh

negeri negeri demokrasi. Tjara
dengan pistol ditoedjoekan ke-'

pada Djerman dan Itali, jang
ditetapkan di Versailles. Tetapi
perdjandjian itoe roentoeh dengan kepastian.

| Amerika mengirim protes kepada Djepang
Kepoengan

Chungking, 14 Mei (Tr.Ocean):
Djoeroe bitjara tentara Tionghoa
pada Saptoe pagi membantah kaaran Djepang. Disitoe diterangkan,
bahwa 20 divisi Tionghoa jang me

ngadakan

dengan perdjandjian

tentara Tionghoa
dibantah

serangan dimedan Hupeh

pe- telah dikepoengnja.
demokrasi weni
t. dr. Soeki- Negeri2
doeloe.
lebih
rang
".
man itoe berarti:
'a. meloekai kehormatan t. SoekiMussolini melandjoetkan pidato- Akibat bombardement Chungking

dibawah permintaan

man dan vak-organisasi jang beliau nja dengan oetjapan: ,,Bahwa nepimpin dan
Centraal
Bestuur geri-negeri demokrasi memang be-

Chungk ing, 14 MeifTr.Ocean).
Dengan opisil dioemoemkan, bah

#Berdjamoe

Akibat

sambil

membitjarakan

politik.

hoedjan bom di
Chungking

Tokio,

14

Mei

Kemarin

malam

'|dengan bertempat diroemah premier
1 Djepang, baron Hiranoema telah
Di| berkoempoel semoea minister.

Setelah menjatakan tidak ada ke
roesakan pada kazerne itoe, mereka
kembali lagi. Sampannja oleh stoomer terpetjah mendjadi doea dan
terlempar kesoengai jang deras ali
rannja. Setelah beberapa waktoe be:
renang kian kemari, mereka menda

dalam perdjamoean itoe menoeroet

Mijako
politik

Shimboen, telah dibitjarakan
didalam dan diloear negeri

dari Djepang. Semoeanja dengan
mengingati keadaan jang kini. Hasil dari pembitjaraan itoe akan di
madjoekan

sebagai

voorstel

jang

pemerintah. Dan
P.V.P.N. sendiri. |
perang,| wa ketika dilakoekan bombardement: pat pertolongan dari toekang sam penting. kepada
menghendaki.
toel-betoel
dengan opisil akan dibitjarakan di
“ b. menimboelkan benih-perselisi- dengan njata dapat diboektikan, oleh Djepang pada tg. 12 Mei,telah pan Tionghoa.
dalam kabinet.
- han “jang moengkin berakibat per- bahwa mereka lebih doeloe memoe-: ditembak djatoeh 3 boeah pelempar
c—

petjahan dalam P.V.P.N.

“

lai dalam

damai da-

perang dalam

bom Djepang. Didalam serangan ke,

Obat moestadjab oentoek men- lam lapangan ekonomi.
Ipada Chungking itoeada 27 pesawat
jang toeroet. Jang
tjegah kesemogpanja'itoe: djangan
mata de-: pelempar bom
loeka ada 300
menoendjoekkan
pengganti
dr. ' Mereka itoe mengaboei
mendapat
dan
mati
kan
telah djatoeh
bom
Soekiman, bagaimana 'djoega pen- ngan maksoed oentoek melemah
orang. Beberapa
dipantai selatan Yangtse, dan metingnja pengiriman technisch raads- kita.
lid ke Geneve itoe.
:
|
emas roesak daerah jang letaknja 180 m
dari kazerne marine Perantjis. Di
| Kekalnja persatoean boeat P.V.- Keberanian paling atas dari
dan kemaoean.
'Isitoe terdiri firma Amerika William
'P.N. dan Indonesia seloeroehnja
cada Yebih penting daripada siapa
Selandjoetnja Mussolini menjam-. and Hunt Co. Wakil Perantjis dan
jang 'haroes dikirim ke Geneve boeng pidatonja itoe dengan: ,,Pe- Belgia, dan 2 dan seorang korespon
rang2an itoe tidak hanja dapat di: den Perantjis dan Tionghoa dengan
Djadi..... lebih baik oeroeng sama menangkan dengan emas sadja. sampan kemgren malam telah meJang lebih oetama dari pada emas njeberang soengai Yangtse, oentoek
kemaoean. Lebih oetama dari menjatakan dikena atau tidaknja
ialah
L
OUA
M.T,
emas

pada

ialah

keberanian."
”

«

kazerne

itoe.

Amerika

2

Washington,

Hull

m0

Sarekat memprotest
Djepang

ketika

bahwa de

ngan instroeksi State Departement,
diwadjibkan

protest kepada

diplomatik Djepang
ropa.

di

.Eu-

14 Mei (Havas):

diadakan konperensi

pers telah menerangkan,
Grew

Wakil

menjampaikan

pemerintah Djepang.

Tokio,14 Mei (Domei| Mijako
Shimboen mengabarkan, mengingati
kemadjoean politik di Kuropa, ada
niat dari pemerintah Djepang oentoek menghapoeskan legasi di Tsje- '

Protest
terhadap
bombardement
Chungking, Swatow,
Ningpo dan
Foochow. Protest itoe didasarkan
kepada sikap pemerintah Amerika

cho-Slowakia. Ambassadeur di Roma jang poela mendjabat gezant
Albania, dari djabatan jang achir
akan dipetjatnja. Di Roemenia dan

bardement

Hongaria dengan segera akan diada
kan gezant Djepang.

Sarekat,

pereman.

jang

menghoekoem

terhadap

bom

pendoedoek

—LI—

|

(Loeboek Aloeng)

doekan,

kita dengan

gadji

sekarang ?

dan

Djika

kedoe-

nasib
, ja“

kita

tas per

Pada hari ini ddo. 15 Mei 1939
bah hari bertambah panas. Boekan 'telah dikirimkan
loe kita berapat.
Kalau tidak
dengan perankaoem pembesarnja, tetapi kemara taraan luchtpost oleh comite
bergeraklah!!!
Mr. Amir Sjarifoeddin.
han ra'jatnja sangat meloeap, se Ikelaparan
Onder
afdee
terdjadi incident-incident.
hingga
Dengan mengambil tempat di Ge
ling
Priaman(|
Loeboek
A-|
Lebih-lebih di Danzig. Bangsa loeng) jang didirikan oleh bebe- dong Permoefakatan Indonesia, pa
Djerman

disana tidak

lagi bisa me |rapa orang anak negeri onderafdee-

hatinja. Banjak gedoeng2 ling Priaman jang berada di Djakarnahan
dilempari batoe.
toko-toko
dan
ta, sehelai Postwissel jang besarnja
Poen diperbatasan Polen—Djerman f£100,— (seratoesroepiah),
poela di
terdjadi incident, demikian

' Semoeanja menoendjoekkan beta-

pa hebat dan betapa besar rasa per
kedoea bangsa
moesoehan antara
4
itoe.

Inggeris dan Perantjis melihat
akan gelagat ini, dan melihat beta

pa besar bahaja jang mengantjam
. Danzig, sehingga ada keterangan,
bahwa

Inggeris

dan Perantjis akan

'membela Danzig, seperti djoega me
reka

membela

brug.

Dover

atau Straats-

:

Barangkali djaminan jang demikian itoe oentoek membikin soepaja
' Djerman agak moendoer-madjoe dalam bertindaknja..
aa

hari

Minggoe

14 Mei,

Perserika

Rapat

Oemoem,

tan ,,Roekoen Boeroeh Pertietakan“
telah

mengadakan

jg dihadliri oleh kl. 200 orang. Wa
kil

Pers

lengkap,
dan diantara
perkoempoelan kitalihat
| T. PALAR selakoe wakil dari N.V.V.
,
un
(SAW
Bersama ini Comite jang terseboet Nederland dan SDAP. Djoega P.I.D.
:
mengoetjapkan
sjoekoer
kepada ada hadlir.
Djam 9.50 rapat diboeka oleh Ke
engkoe engkoe dan
'Toean Toean
telah bermoerah hati toeroet mem- toea rapat, T. Rares, dengan mem
ber? selamat
kepada hadlirin, ke
derma.
moedian pimpinan rapat diserahkan
kepada T. Cholili Arif, vice voorLedenvergadering Moehammadijah
zitter.
Sebagai
spreker
pertama
groep Tanah Tinggi
Pada mailam Minggoe 13/14 Mei tampil kemoeka T. Hie Foek Tjoy,
1939 Moehammadijah groep Tanah jg membitjarakan tentang ,,GeraTinggi telah mengadakan Rapat kan Boeroeh Tionghoa“.
Terlebih dahoeloe spr. menerang:
di Gedoeng
Anggauta Tahoenan,
kan
besarnja perhatian dan perMadrasah
Moehammadijah,
Gang
Boengoer Besar No 23. Rapat dipim djoeangan dari kaoem boeroeh, boe
kepada

Balkan.

da

'Loeboek

2

Centraal

Comite

Aloeng

3

di

AG

—1

District

Koerai

2

2

Tadji oetoesan2

:

'pin oleh t.M. Soemosandjojo sebagai

kan oleh sebab2 kemodalan sahadja,
tetapi djoega dan teroetama oleh

Keadaan sekarang makin mera- kstoea dari groep terseboet.
Setelah djaroem djam menoen-|: karena ingin akan perbaikan nasib.
goe-ragoekan hati, apa lagi djika
Bahwa perdjoangan ini satoe hak
sembilan
angka
kovada
djoekkan
mengingat berita jang menjatakan,
dan diakoei, terboekti dengan adadiboeka.
moelai
pcen
rapat
maka
bahwa Djepang tidak soeka menganja Internationale Arbeidsbureau
dakan persekoetoean militer dengan Sebagaimana biasa ketoea rapat di Geneve.
Baik Negeri Belanda
atas
kasih
terima
Hitler dan Mussolini, djika perse- mengatoerkan
maoepoen
Pemerintah
Indonesia me
Samendjadi
hadirin
ngan
koetoean itoe dimaksoedkan oentoek koendjoe
ngakoei
hak
ini
dengan
pengiriman
melawan atau oentoek bertahan toe boekti atas perhatian dari se oetoesan di Voikenhond. Djika peai
mengharg
diri
terhadap negeri2 demokrasi, genap anggota oentoek
merintah mengakoei hak ini, apa
sebab teroetama
sekali Djepang oendangan Organisatienja.
kah
kita, kata spr. ta' berhak oen
Kemoedian dengan bersama-sama
masih baik perhoeboengan dagangtoek
meremboeg dan berdjoang da
Bismil lahir rahmanir
nja dengan
negri2 itoe, sedang membatja
lam soal ini? Dalam pergerakan ini
dimoelai.
poen
rapat
rahim:
kepentingan jang terpenting bagiMaka isi Agendanja poen dibitja haroeslah kita tjegah conflict2 jg.
nja
tidak
terletak
di Eropah,
soedah tentse melembekkan tiap?
melainkan di Timoer Djaoeh, dan rakannja. Jaitoe:
oesaha. Organisatie jang tegoeh, se
Djepang
merasa
tidak
ada
dan
pengorbanan tenaga
Menerima verslag Conferentie mangat
alasan boeat memoesoehi negeri- I.
dan
fikiran
haroeslah
mendjadisen
'Moehammadijah daerah Djawa
negeri Demokrasi.
di
dari
tiap-tiap
pergerakan.
Sjarat
Barat
ke-VI oleh t. Djoemad
Djika berita ini benar, maka
dan sifat-sifat inilah haroes mendja
dan
t.
M.Nawawi,
selakoe
oesepandjang hemat kita sangatlah
di sendjata kita, dan boekanstatoesan.
berlawanan dengan tjita-tjita Djeking, jang hanja berakibat ta' baik.
pang
sendiri jang
mengatakan. II. Verslag Moehammadijah groep Kemoedian spr. menggambarkan 'ke
Tanah
Tinggi
tahoen
1938.
Di
bahwa oentoek bisa madjoe, Dje-|.
“bitjarakan oleh t. M. Soemo- doedoekan werknemers di Europa
pang haroes memoesoehi Inggeris.
sandjojo dan t. M. Hadimoeljo dan di Indonesia.
Selain daripada itoe, barangkali
Dengan
adanja
Ongevallen
verselakoe- penoelis groep.
oleh Djepang beloem djoega diang
zekering
nasib kaoem boeroeh di
gap ada alasan bermoesoeh, misal- III. Langkah Moehammadjjah. '38- Europa lebih baik dari pada di Indo(39. (Plan Mansoerijah) oleh T.
nja tentang pemberian crediet Ingnesia, dimana verzekering ini akan
Mas Margono.
geris kepada Tiongkok.
berlakce pada permoelaan th, 1940.
Barangkali,
tidak
kin

meskipoen

Djepang

merasa ada alasan itoe, moeng

Inggeris

merasa ada, lebih2 ber

hoeboeng dengan hoedjan bom jang
sangat dahsjat jang dilakoekan oleh

Djepang di Chungking.

H

Betapapoen djoega, memoesoehi
demokrasi oentoek Djepang beloem
perloe, bahkan jang perloe memper
sahabati, agar soepaja pertjampoe

Rapat telah berdjalan dengan ra
pih sehingga memoeaskan pada hadirin. Karena ternjata dari bocah
oesahanja Groep jang pada seka-

-

-

- Sebagai spr. kedoea dipersilahkan
t. Pakasi,

jg membitjarakan

ten

tang ,,Kaoem Boeroeh terhadaphak“
Dengan

memberi

,,Selamat

Berdjo-

rang telah dapat mendirikan tiga ang“ spr. menerangkan perhoeboe
bocah madrasah. Satoe sekl, Stan- ngan. antara madjikan dan kaoem
daard dan doea boeah sekl: Dinijah
jang sebocah di T. Tinggi jang se
boeahnja lagi di G. Kantjil Betawi

dan

pada

achir

boeroeh. Sifat jg pertama ialah ka
pitalistisch sedang sebagai modal

dari kaoem werknemer ialah tenaga
th. “38 tambah se dan keringat. Satoe sama lain boe

boeah sekolah Ibtidaijah di G. Kantjil. Djadi djoemlah sekolah jang

toeh memboetoehi. Berbeda dengan
ran Inggeris dan lain2
kawannja
kaoem madjikan si-kaoem boeroeh
di Timoer Djaoeh agak berkoerang,
dan pertaroengan di Timoer Djaoeh dioesahakan oleh Groep adalah 4 dalam perdjoangan hidoep haroes
boeah
banjaknja.
Jang
mem- memikirkan familie
dan
roemah
itoe tidak mendjalar pandjang.
Lagi poela, Anti-Komintern Pact, poenjai moerid dari keempat seko- tangga. Dalam hal ini di Europa
ja'ni pertalian antara Djerman—Ita- lah tsb. lebih koerang 160 moerid Soedah diadakan perlindoengan setjoekoepnja, dengan
oempamanja
lia —Djepang, atjapkali boekan mem laki dan perempoean.
Soenggoeh boleh dikatakan boe- Arbeidswet, Ouderdomsverzekering
“perlihatkan keoentoengan bagi Djepang, tetapi bagi Hitler dan Mus- kan ringan tanggoengan beban 4 dsb. Kesemoeanja ini memboetoehi
boeah madrasah jang hanja dipi- organisatie jang kokoh dan perdjo
solini semata-mata.
.
Djepang tentoenja ingin djoega koel oleh kekoeatan 54 anggautanja angan, jang hanja dapat hasil djimentjitjip kelezatan perikatan itoe. laki dan perempoean sadja, setelah ka kita semoeanja membentoek sa
dari lain lainnja pembi- toe front jang koeat. Volksraad bo
Kalau negeri2 diktatuur merasa menerima
tjara
dari
loear agenda, maka ra- lehlah kita anggap sebagai satoe
perloe adanja persekoetoean militer,
mengapa tidak doeloe-doeloe dilakoe pat ditoetoep dengan selamat pada badan permoesjawaratan dan perwa
djam 2 malam.
kilan, hanja sadja soeara jang di
kan ?
Mag
perdengarkan disitoe hendaklah tjer
. Ternjata kini, bahwa segala ke— pandaian Hitler dan Mussolini per- Rapat tahoenan Spaar Cred. coop. min dari ra'jat sebetoel-betoelnja.
»Oesaha Bersama"
Oentoek ini bekerdja bersama-sama
loe dipergoenakan oentoek bisa
Ketika
hari Minggoe pagi, 14 Mei dengan anggauta raden haroes di
mengalahkan taktiek negeri-negeri
Idigedoeng 2e Taman Islam school oesahakan.
demokrasi sekarang.
Mr. Amir Sjarifoeddin sebagai
Djepang nampak sangat terboeroe di Petodjo Oedik telah dilangsoeng
boeroe dalam hendak menghantjoer. kan rapat tahoenan dan Spaar-Cred spr. ketiga menerangkan tentang
leboerkan Chungking, kalau? lekas 'coop. ,,Oesaha Bersama“. Rapat di »Vakorganisatie loear negeri.” Dekisa selesai, ataupoen kalau? bisa koendjoengi oleh segenap anggota. ngan parndjang lebar spr. memper-|terkelok perhatian doenia kesitoe. Dari Dept. EHconomische Zaken telah samakan keadaan diloear negeri dan
sebagai
wakil toean di Indonesia. Doenia ini berpoetar
Keadaan makin
meragoe-ragoe- dikirimkan
Soetopo. Poekoel 9.30 'rapat diboe- boekan sadja oleh karena kaoem
kan.
"
ka oleh Toean Voorzitter dengan modal sadja tetapi djoega oleh ka“Hati Mussolini soedah tidak tahan mengoeraikan riwajat dari perhim oem werknemers, jg djoega seorang
tagi. Pada pandangan
matanja, le poenan moelai berdiri sampai hi- manoesia jg berhak perlindoengan.
bih indah perang sekalian, daripada doep 1 tahoen. Djoega diterangkan Kemenangan werknemers di Europa
didalam keadaan ragoe2 ini, persis rechtspersoonlijkheid jang dipermo- dan di Amerika, dimana orang se'seperti dahoeloe ia berkata, bahwa: honkan kepada Dept. Eco. Zaken, minggoe gadjihnja 20—70 dollar,
daripada perkataan2 jang indah tetapi hingga sekarang beloem ter- memboetoehi oesaha tempo lama
Dalam tahoen
, indah di- Volkenbond, lebih indah dapat. Toean Penningmeester meng dan perdjoangan.
oeraikan tentang hal keoeangan dan 1800 oempamanja nasib
mereka
baginja oedjoeng bajonet.
amat ta' menjenangkan, sehingga
.. Perang lI€san ia roepanja merasa Organisatie perhimpoenan.
lemah...”
Laloe Toean Soetopo tampil ke sembojan jg dipakai pada waktoe
ak
A. Tj. moeka membentangkan tentang itoe jalah, Water and labour is
rechtspersoon. Dimoelai dengan pe sufficient.“ Di Parijs,
Londen dll.
ngoeraian arti rechtspersoon
bagi nasib mereka begitoe djelek sehing
Iperhimpoenan. Begitoepoen djoega ga anak? djoega bekerdja. Bedrijfs-

lebih

dahoeloe

Oesoel

roemah

toneszl,

Universiteit

sendiri dsb.
,
Mereka berdjoang dan minta haknja oentoek perbaikan nasib. Djika
kita merasa poeas dengan keadaan
Sekarang tas
djika
beleaem

perloe
poeas

kita berapat,
dan
senang

berdjoanglah !!! (applaus) Keadaan
economie dan sociaal kita haroes
perbaiki,
djoega
kaoem boeroeh
pertjetakan haroes bekerdja kedjoeroesan
ini. Dengan
mengatakan
bahwa
perdjoangan
di
Europa
moelai dengan kaoem boeroeh pertjetakan,
Spr. soedahi pembitjaraannja.
Spreker ke-4 jalah T. Drs. Soebroto jang mengganti T. Mr. Hindromartono, jang sekonjong? haroes meninggalkan kota Djakarta.
Spr. menoendjoekkan kesalahan

faham

dari kebanjakan orang, bah

wa vakbeweging itoe satoe bahaja.
Sebagai manoesia kita mempoenjai
hak dan kita haroes menggoenakan
ia. Si-kaoem boeroeh haroes diper
lindoengi boekan oentoek masa se
karang sahadja, tetapi djoega oen
toek hari kemoedian, dengan beroe
pa pensioen fonis kematian dsb.
Pengakoean Pemerintah Indonesia
bahwa djoega vakvereniging mem
poenjai hak berdiri, adalah satoe
boekti bahwa takoetan itoe tas benar.
:
Kemoedian,

sebagai

spr.

ke-5

di

persilahkan T.E. Rares, jang mem
bitjarakan tentang, Werkwijze en
Gezondheidstoestand
in Drukkerijen“ dalam bahasa Belanda. Spr.
menerangkan bahwa anggauta RBP
boekan sadja terdiri dari mereka

WirjepranoGeneve

dari.P:

»

KV.

I.

:

Dari Djokja
dikawatkan
kepada
Aneta
13 Mei 1939,
bah
wt
PKVI. telah memadjoekan
oesoel kepada P.V.P.N. jalah soe
paja sebagai penggantinja toean
Dr. Ssekiman, toean R. Soekardjo Wirjopranoto ditoendjoek oen
toek pergi ke konperensi kaoem
boeroeh internasional jang akan
diboeka di Geneve. Dalam oesoel

diper-

baiki dan kemoedian perdjoangan
ditoedjoekan keloear. Di Amerika
mereka soedah mempoenjai bibliotheek,

ke

itoe

djoega,

diterangkan

poela,

soepaja toean R. Soekardjo
berangkat dengan
mesin terbang.

Perajaan jang besar
Dari ArrabitahalAlawijah
Kemarin sore moelai djam 4.15

sore,

perkoempoelan

,,AFrabitah al-

Alawijah“
di Karetweg,
TanahAbang telah mengadakan batjaan
Mauloed. Gedoeng jang dihiasi serta
pekarangan jang sangat lebar penoeh sesak dengan hadirin.
Antaranja kita lihat toean adviseur voor Inlandsche Zaken
dan
toean wedana Betawi sebagai wakil
Boepati.
Pagi harinja, moerid2 dari 20 sekolah telah mengadakan
arak?2an
jang hebat.
| Setelah comite memboeka perajaan, sambil menerangkan banjaknja telegram jang di terima, maka
pimpinan diserahkan kepada toean
Sajjid Hasjim Alhabsji.
Toean Kjahi Abdoerrahman mem
batjakan @oer'an, lengkap dengan
ma 'nanja.
Kemoedian toean Habib Ali Abdur

rahman Habsji memimpin

Mauloed.
Toean Ali Alhabsji,
Alhabsji

Solo

poen

batjaan

poetra

sajjid

membatja

Mau

serta do'a.
jang bekerdja pada drukkerij, teta loedHabib
Abdurrahman Alhammid
pi djoega bahagian redactie
dan
dari Palembang meneroeskan poela
administratie. Selandjoetnja spr. me
batjaan Mauloed.
njeroekan perbaikan nasib mereka
Habib Hassan dari Bogor laloe di
oleh karena mereka itoe dalam pepersi
lahkan pola menjoembang ba
kerdjaannja dianggap seperti bas
tjaan, serta memimpin batjaan mar
rangnja (werktuig) dari madjikan,
haban.
jang menjoeroeh kaoem boeroehnja
Sesoedah itoe, Habib Ali Alhabsji
(pertjetakan| kadang2 bekerdja le
diper
silahkan.
bih lama dari pada moestinja, atas
Lebih doeloe dibatjakan doa sekeoentoengannja si madjikan sema
ta

mata,

kang

dan

tjetak.

dahnja

keroegiannja

si toe-

Selain dari pada

gadji,

djoega

tentang

renkese-

hatan badan tak difikirkan.
Penjakit TBC sebagai akibat dari
loodvergiftiging adalah kerap kali
menjoedahi pekerdjaan atau penghidoepan si toekang tjitak itoe, jg.
tak dilindoengi. Dari itoe, spr. andjoerkan, dalam hal kesehatan badan 'haroes
diperhatikan dengan
mengadakan oendang2 tsb.
Sebagai pembitjara achir tampil
kemoeka Toean Ali Kasim jg. memberi sgeroean kepada seloeroeh kacem

boeroeh,

kaoem

tjitak teroetama

oentoek berdjoang.
Kemoedian
kl. djam 12 rapat
ditoetoep dengan selamat. Perloe
ditjatat disini bahwa Perkoempoelan
ini, jg didirikan pada tgl 9 April '39,
sekarang dipimpin oleh
(Ketoea|
Vice Voorz.
Penoelis

T..Oemar

1

Penoelis

T. E. Rares
T. Cholili Arief
(Pemandangan)

2

T.

Bendaharil

T

5

2 T.

Ketoea

Dewan

Set,

”

Adres
Kesehatan

Siregar

(Kenanga|
F. Wensen
(Bat. Nieuwshld.
H.M. Hasan
(Kenanga)
Moehamsir
(Kolff)
Propaganda T. Al:
Kasim (Kolffj
T. Sohali
”
(De Unie).

Secretariaat
II, No.
—

24.
—

jalah

Gang

-

S.10
815

Pemboekaan
Mars Muziek

tanda

pem

»
»
»

9.—

»

. goena angkat bitjara
915 Daharan sekedarnja

”

Mempersilahkan

11.—

Minoem koffie biasa
Djam pidato .terseboet
- diatas,
djika dipandang
-perloe, bisa dipandjangkan kira-kira 30 minuut.
».12.— atau lebih toetoep,
yaaa

ketjinta-

Habib Moehsin bin Abdullah asSagaf dari Solo laloe tampil kemoeka

sambil

berpedato

dalam

basa Arab.

Toean Zainoel Arifin (wakil NO)
dari Mr Cornelis setelah selawat se
perloenja, menerangkan tentang ke
besaran Nabi Moehammad saw.
Tiap-tiap peringatan ialah oentoek
membaharoei ketjintaan, dalam sja

riat jang diamanahkan oleh Nabi
Besar kita itoe.
Kewadjiban kita oentoek menjeli
diki dengan lebih teliti akan sjari
'at

itoe.

Moga2 dengan adanja madjelis
ini, Allah memberi pertoendjoek.
Toean

Alawijah
bahasa

Beliau

as-Sahab, nadhir Arrahitah

berchoetbah

poela

dalam

Arab.

menerangkan

riwajat Na

bi sekadarnja, dari lelbehoer?nja,
hingga Aboetalib, dan kehidoepan
Rasoeloellah s.a.w.
Sajjid bin Hoesain bin Sahab tam
pil kedepan,
Beliau menerankan, bahwa Nabi
kita itoe jatim, tetapi hingga kini
masih

meninggalkan

poesaka.

Pada diri beliau ada 17 kekoea
tan, sehingga tidak bisa terampas
iman dari padanja.
tahoen

beliau

Spreker

menerangkan

njak rintangan dan
kaoem djahiliah.
Sesoedah

beroesaha,

kini

ada 5000.000 orang.
betapa

ba

serangan dari

dinjatakan hal Hidjrah,

didjelaskan
berdirinja pemerintah
di Mekkah.
Beliau menerankang betapa kewa

djiban

berkoerban,

oemmat Islam

Ss

tetamoe

Training
»

menerangkan

kepada Nabi saw.
Pedato jang penting ini disvedahi
dengan do'a,

23.

boekaan perajaan
8.30
Portret
Menerangkan
Riwajat
»
PRS
8.40 Idem PRSK-P
850 Idem BPRS

»

laloe

an cemmat kepada Nabi s.a w.
Tentang iman diterangkandengan
semangat, sehingga hadirin terharoe
semoea.
Beliau berseroe soepaja kita djadi
kan darah daging kita ketjintaan

pengikoetnja

Programma perajaan P.R.S.,
P.RSK.F.,
B.P.R.S.
djam 8.— Pengoetjapan trimakasih
»
»

lawat,

Ditjari seorang pemoeda Islam.
berdiploma H. I. S. oentoek bekerdja

sebagai schrijver.

Oemoer
djangan lebih dari 20
tahoen. Soerat2 lamaran diadreskan
kepada
107 K.

Adm.

,,Pemandangan”

no.

$

Senangkah

:

dalam

to

Sai ebh SU

Periaman

dengan Polen bertam|

tjetakan

:

Onderafdeeling

daan

R. Soekardjo

2

Sementara itoe, permoesoehan an

tara Djerman

"Or

kelaparan

adalah mendjadi sebab

perdjoangan.
Economische. nocdzaak atau Peroet krontjong mereka
mentjamboek mereka oentoek bersatoe, mengadakan volsfonds. Kea-

.

lebih baik perang jang benar-benar Pa
daripada keadaan jang ragoe2 ini. 'Comite

concentratie

KAB

perbedaan antara rechtspersoon Eu
ropa dan Boemipoetera dan selan.
djoetnja tentang geldschieters ordonnantie. Pertanjaan2 dari anggo
ta jang mengenai Cooperatie didja
wabnja dengan djelas dan memoeaskan.
:
:
Poekoel 12 diadakan santapan se
Te
Ragoe -rag
Idikit. Sesoedahnja
rapat
dilang
Penahanan Copy.
sangat)
ini
ng
sekara
SsSoengkan
poela sampai habis.
EADAAN
'W
meragoe -ragoekan. Hingga| Penahanan Copy hari ini banjak
Poekoel 2,30 siang rapat ditoetoep
djoega, hingga verslag dan toelisan dengan selamat.
Mussolini sendiri merasa tidak se- lainnja tak moengkin dimoeat hari
nang hatinja.
ini. Harap sabar sedikit mereka
Roekoen Boeroeh Per' Didalam pedatonja ia berkata, jang bersangkoetan.

Krakatau

-DariBoekoe Notes—

ISoerat t.M, Tabrani

Dibawah ini disadjikan soerat t.|
sn. Keban
Pada hari Djoem'at
sore, tg.Pola
12 M. Tabrani kepada College B. &. W.
IMei jbl. di SDL. terrein, Kebonpala, Aan het College van Bunsemeeatat |

IlMr.C— soedah dilangsoengkan per
tandingan voetbal antara s.v.B.B.
lawan J. Krakatau. Pertandingan

jang

dilakoekan

oleh kedoea doea

en Wethouders
Batavia-Centrum

Sembrono.

Bij ondergeteekende zijn
binnengekomen

Si Rewel

betreffende

klachten
het

op-

EPADA si Rewel disampaikan
pengadoean begini :
Tidak
sedikit koeboeran orang

'Si Rewel

teroes

menghadap

gemeenteraad t. M. Tabrani.
rian beliau begini:

lid

Pendi-

Saja sesalkan — begitoe kata t.
M.T. —
bahwa
rata-rata bangsa
kita terlaloe ,djinak“ sekali. Pem
bongkaran tadi soedah selesai dan
pengadoean baroe disampaikan se
karang. Dimana keberanian bangsa
kita dalam mempertahankan hakhaknja? Dalam soal sekarang ini

kesebelasan ini sangat ramai djoega delven van graven op de Islamietidan berkesoedahan dengan stand sche begraafplaats Kawi Kawi.
(Betawi) dibongdibantoe oleh ,,Tjipto Oetomo“
Deze opdelving zou het gevolg zijn Islam di Kawi2
|3—20entoek kemenangan kesebelakar
oleh
gemeente
dan dipindahkan terang, bahwa pekerdjaan sembrono
dan ,,surya Wirawan Djakar| geweest van de fout van de begrafesan Lang Krakatau.
ta's.
Tjara pemindahan telah dilakoekan oleh dienst koenis-dienst der
gemeente, aangezien dilain tempat.
tiap tiap majat itoe boeran. gemeente. Dari itoe asal ada
- Didalam 100pCt bersemangat
wa- itoe boekan
:
Di Poelo Pioen die lijken toentertijd begraven
mendapat
tempat
sendiri2 sebagai- desakan dan dorongan dari pihak
modern,
Dahan hari Sabtoe sore, tg..13 Mei ren op niet-gemeente grond.
Dan boekan hanja semangat ) jbl. ditanah lapang VIJ, Poelo Pioen,
Naar mijn
bescheiden
meening mana asal akan tetapi ditanam di jang bersangkoetan dan jang ber
besar.
Jang kepentingan (famili-famili| gemeenmelainkan 100pCt djoega dari
soedah dilangsoengkan
pertandi- mag z0o0on maatregel niet getroffen satoe lobang jang
bersangkoetan
sekarang
mengomel,
penghasilannja akan diserah
te tentce haroes memenoehi semoea
van den
ngan voetbal antara kesebelasan
J. worden zonder voorkennis
tidak
menerima.
kan kepada badan2 amal, se
keberatan. Ma'loem, jang salah te| Krakatau dan kesebelasan M. Club. Raad. Dit betreft immers een teere
Sekian pengadoear !
| perti Armenzorg Parindra, R.
rang
gemeente. Hal ini telah diboek
kwestie.
En
voor
z0over
ik
ben
ingeOrang orang jang mengoendjsengi
Si :Rewel teroes beraksi. Hasil- tikan dengan 3 majat jang tidak
P.M., Roemah Piatoe Roekoen
pertandingan
ini banjak Ajoega. licht is deze kwestie nimmer in den
penjelidikannja
seperti berikoet: dikoeboer kembali di satoe lobang
Isteri dan steunfonda Surya |lAdapoen stand penghahisan dari ini Raad besproken.
| Wirawan.
—
In
verband
dsarmede
verzoek
ik
Sedjak
1927
tidak
sedikit majat akan tetapi ditanam kembali sen(pertandingan jalah 4—1 oentoek ke
Memang”
ak da
U beleefd
jang dikoeboerkan di Kawi2 dita- diri-sendiri seperti bermoela. Soeng
Jimenangan M. Club.
ri manakah biaja peladjaran
a. mij op de hoogte te brengen van nah
jang boekan
kepoenjaan ge- goehpoen demikian, pengoeroes gedanpemeliharaan kanak-kanak
|
.
de
toedracht
der
zaak
meente
akan
tetapi
kepoenjaan van meente tidak loepoet dari tjelaan
Di Kebon Pala.
jang tidak ber-iboe-bapak itoe,
dan protes.
te Heusden.
Ka
jani pada hari Minggoe b. deze kwestie op de agenda
djika tidak dari masjarakat ?
Apa sebab hal jang begitoe penplaatsen van onze a.s. openbare
sore, tanggal 14 Mei 1939, di S.D.L.
Kekeliroean ini diketahoei pada ting itoe tidak dimadjoekan sela
Maka masjarakat kinisoedah
vergadering
terrein, Kebon Pala, Mr.-Cornelis,
tahoen 1932 setelah dienst koeboe| moedah mendapat djalan bersoedah dilangsoengkan
pertandi- C. uit pieteits-overwegingen gelieve ran gemeente diover oleh tenaga koe agenda dalam rapat oemoem
amal ja'ni sambil mempersak
|
gemeenteraad ? Inilah jang
akan
alle soepelheid en coulance te bengan lagi antara kesebelasan Malay
baroe jang sekarang ini. Ia sekian saja toentoet hari ini djoega.
sikan pertoendjoekanindah dan
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karena oeangnja tidak kemana
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Tabrami
djoega dan baajak poela orang2
lakangan ini tanah terseboet dimia ran itoe tidak boleh dioeroes setja
(anak-anak kita djoega, anakBatavia-C., 15 Mei '39
jang mengoendjoenginja.
'anak jang kelak menggantikan
Sekian soerat dalam bahasa Belan- ta kembalioleh jang poenja jaitoe ra ,,diam-diam“, onder-ons-je sadja.
Stand penghabisan dari pertankita doedoek didalam tengah2
da.
Salinannja akan disadjikan besok van Heusden tadi. Akibatnja ... -IRaad haroes dikasih tahoe dan di
dingan ini jalah 2-2. Setelah wak
diremboek
dengan
B.B. mintai pertimbangannja.
masjarakat.
disebabkan
tidak kebagian
tempat setelah
toe pertandingan habis, maka orang
Indonesia
(katanja
t.t.
boepati,
Demikian t. M.T,
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Imemoetoeskan, bahwa kesebelasan hari ini.
wedana kota, hoofdpenghoeloe dsb.)
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Rewel
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berani
bertjakap
Malay Clublah jang bisa mereboet
gemeente
mengambil
poetoesan: tjakap teroes karena moeka beliau
'kedjoeardan dalam jubileum wedsemoea
majat
jang
ditanam
ditanah mendjadi merah dari marahnja dan
3. Soepaja atoeran wezenfonds boe
boeat mempertahankan Islam, baik strijd itoe.
jang boekan kepoenjaan gemeente beliau teroes menoelis soerat pada
at
anak2
Ambtenaren
bangsa
EVerslag lengkapnja akan dimoeat
dengan harta, maoepoen djiwa dji
meminta
ropah, dikenakan djoega kepada itoe haroes dibongkar dan dipindah college B. & W. oentoek
besok.
ka perloe.
kan ketanah
koeboeran gemeente. soepaja soal pembongkaran koeboe
anak2
Ambtenaren
bangsa
Indo
#
Laloe toean H.A. Salim mendapat)
Terketjoeali 3 majat (atas desakan ran di Kawi2 itoe didjadikan punt
nesia.
Doenia Parindra.
giliran poela.
familienja) semoea majat jang di agenda sidang oemoem jang akan
Menjampaikan
motie
ini
kepaSpreker menerangkan bahwa
se
- knitiatief jang pabongkar-bongkar tadi ditanam kem- datang.
da jang dipandang perloe.—
gala jang
didjadikan 'Allah itoe,
teetdipoedji.
mua KD maan
bali disatoe lobang besar. Menoeroet
Betapa hasilnja, marilah kita sa
mendjadi pertoendjoek bagi maSebagaimana telah dioemoemkan,
keterangan dienst
koeboeran ge- bar menoenggoenja!
Handelsschool ,,Kasatrian".
noesia,
nanti pada tg. 18, 19 dan20 boelan
sampai sekarang beloem
Nasehat si Rewel: lain kali dja
Sebagai pembatja barangkali ma- meente,
Berlainan
dengan hewan, Allah ini di Soerabaja akan dilangsoeng
pernah
disampaikan
pengadoean, ngan kasep djika mempoenjai penga
sih
ingat
bahwa
pada
tanggal
1
mendjadikan manoesia dengan ke kan kongres desentralisasi jang ke
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ini. akan dipakai Augustus 1937 telah didirikan oleh lankan dengan tidak ada kerewelan
. Hewan hidoepnja tidak berobah, oleh Parindra oentoek mengadakan Pergoeroean Nasional ,,Kasatrian“ apa apa.
SI REWEL.
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kan penghargaan kita kepada sega- Barat di Bogor tempo hari jaitoe: rakjat seloeroeh Indonesia teroetama dari Betawi, Tjibadak, Soekala ni'mat Allah.
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Paris, 14 Mei (Transocean):
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Apa sebab Itali mempersenboemi, Tjiandjoer, Garoet, Tjikam
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pandjang s.k. ,,le Journal“ pemeren
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pek,
Cheribon,
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Itali
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boelan
Juni
jad.
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mem- badan perwakilan, djadi boekan ang jg pertama kali.Oentoek darimoerid?
dan
oentoek
mengelakkan
tiap
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Overdenking.... Waarheen
jang
hendak
keloear
itoe
akan
mem
(C.C.FE.M.
Le
Roux.
Algemeen
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Vereeniging,
Ko- kemoedian hari. Inilah didikan jg
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Javastraat 11A. — Bandoeng — Trail 2230 ru
Menoeroet programma 'peladjaran jang hendak
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7
raocengnja 'sirene, tetapi sa'atnja
Rapat anggauta P.G. I. tjabang Be jang pantas.
tidak ditentoekan.
Oentoek memberi keterangan ke
tawi jang diadakan pada tg. 8 Mei
Kalau soedah ada alamat raoe- 1939. Setelah mendengarkan pada pembatja apa jang diadjarkan
ngan sirene itoe, baharoe kota Be- pembitjaraan2 tentang peratoeran: pada. moerid2 di Handelsschool itoe
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tawi seloeroehnja haroes sah.
dibawah ini kami seboetkan nama
a. Onderbroken diensttijd,
&
Oo —
on bg naa Ira
b. Pensioen oentoek goeroe2 bang nama
The case of the black cat.
1. Maleise Taal,2. Maleise Handels
sa Indonesia
dalam gesubsidicorrespondentie, 3. NederlandseTaal
Di Alhambra, Sawah-besar, nant: |
eerd onderwijs, dan
(Dalam bahasa Indonesia)
malam akan dipertoendjoekkan ke- 'c. Wezenfonds
boeat anak anak 4. Ned, : Handelscorrespondentie,
gaiban dari seekor koetjing. Dengan |
Ambtenaren bangsa Indonesia, 5. Engelse Taal, 6. Engelse (HanGriffier pada ,,MahMr. Notosoesanto,
PENOELISNJA:
delsc., 7. Boekhouden, 8. Handelsre- tjerdik telah melakoekan pemboeMemoetoeskan:
kamah Islam Tinggi"
noehan terhadap seorang berharta.
1. Mohon kepada Pemerintah, soe kenen, 9. Handelskennis, 10 Handels
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Handelsgesch.,
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2. Soepaja
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kedjam, baiklah koendjoengan nanti
oentoek goeroe2 bangsa Indone- tingan dipersilahkan membatja ad- |
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Adm. ,PEMANDANGAN"

penjakit dialat kentiing, jang teristi-

oentoek

Adm:

ongkos kirim. Bisa
toenggge lama, lekas pe-| Adm. ,,Pemandangan”

Kedjaksan

kentjing nanah jang berwarna koening

kentjing
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Jang mencenggoe pesenan | Boekoe pengadjaran memotong paan Tn NN ah Jang
POPO

tahoen, kentjing nanah jang berwarna poe-

tih,

o
di roemah.
1.10 franc

jang gampang dimengerti karangan
Kjai Hadji Achmad Sanoesi jang
terkenal, per Djoez f 0.39 terhitoeng
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soedah

jang
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hingga

membikin hitam ram-
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dan berikoet platte grond

Ini boekoe
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sebab memakainja bisa me-
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Adm.
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Senen

15 Mei

Aang PELAN

PTN

1939

Menma

Katana. POSTSPAARBANK—
VENDU-

ACCEPTEN

| boleh ditoekar
dengan oeang pada
| sekalian Kantor-pos, Landskassen dan
Agantechap Postspaarbank.

|B.V.M. dan penoendaan pembajaran kedoea dan
Diloeloeskan.

——

Sabtve pagi telah diadakan sidang
'loleh fihak jang menghoetangkan
kepada B.V.M. Perloenja goena mem
bitjarakan
oesoelnja
oentoek me
noenda
pembajaran. Ketjoeali se

orang

ha
pada

nam

Han

ter akwa Moehamad

l.

Akij

hcekosnsa,an

e ditoedoeh

wakil2nja

semoea da

tang berhadir. Mereka ini setoedjoe
dan meloeloeskan permintaan BVM
|Isedang merekapoen mengaboelkan
djoega oesoel Departement Verkeer
enenbselikan en Waterstaat, oentoek mengang

satoe tahoen Le Taka
ng.
i

boelan

dari

kat toean

J. de Wilde, anggauta di

|reksi oeroesan bank sFactorij, men
f Idjadi bewindvoerder jang kedoea.
| (Aneta).
mam.
Di mia

pada tg 6 Octobe

| Kantor ,,Kott-Lloyds “di

dengan menggoenakan|

1 tadjam soedak meloekai
pada dirinja t Liem Ping An
t-apotheker »Sam-Soen
di

:

Tandjoeng
Moelai

Ep

SRartertenirka

terdakwa menjangkal soe membikin

Priok

bikin

boelan

Lloyd“

akan

kantor baroe dengan ka
melakoekan itoe perboeatan mar penoenggoe jang akan ditem
elakoekan itoe perboeatan patkan begitoe roepa, soepaja me
bermaksoed hendak mem reka jang menoenggoe tiap mingtapi sebenarnja mereka goe dipelaboehan sitoe, moelai kini
mendjadi chilaf karena

Liem Ping An moelai doeloean.
| -9G —

akan

|jang

mendapat

baik.

noenggoe

pemandangan

Tempatnja

kamar pe-

itoe dipelaboehan Priok

permoelaan membikin

nja dimoelai boelan depan f Anetaj).

Sekolah Hakim

Tinggi

“Telah loeloes dalam oedjian kandidat jang pertama nn. R. A. Roepiah Koesma dan toean2 Oen Boen
Tien, M. Hardi, M. Sajogo, R.J. Hey
den, R. Memet Tanoemidjaja, Ch.
K. M. Joseph, Tan Kiem Liong dan
Zainal Zaincer.
SD sa

Komite

Perajaan

Mauloed

-

ea

5

Selandjoetnja diterangkan, bahasa
chotbah-chotbah
dalam
perajaan
itoe poen djoega akan dibroadcast
dengan zender Nirom II, penjiaran
itoe dimoelai djam 4.16 sore. |Anetaj
—

9

—

Seorang

Indo Belanda mendjadi
koesir.
Dan mendjalankan
hoekoeman sebagai
orang
Indonesia.
Beberapa hari jang laloe dalam
pendjara Glodog, diwaktoe pagi ha
ri waktoe orang-orang hoekoeman
diatoer akan
dibagi pekerdjaan,
seorang portier telah mendjadi ter
perandjat waktoe melihat seorang
Ihoekoeman nama Abdoel Latip jang
mesti
wmendjalankan
hoekoeman

itoe kepada Directeur

Gevangenis,

ketika itoe djoega
diperentah boe
ka pakaiannja dan
diserahkan kepada politie.
Berita jang kita dapat,
Abdoel
Latip palsoe itoe mengakoei sebab
sebabnja ia berboeat demikian, karena sedjak datangnja di Djakarta
ini soesah pajah mentjari “pekerdja
an tetapi sia-sia. Sjoekoer ia di toe
loeng oleh seorang Indonesier jang
mempoenjai deeleman beroemah di
Kemajoran.

Oleh koesir deeleman
itoe ia di
piara sehingga mendjadi mantoenja,
dikelikan

poela

koeda

dan

deele-

man oentoek
ia sendiri mendjadi
koesir goena hidoepnja.
Sekiaa
lama mendjadi koesir te
lah beberapa kali kena perlanggaran
karena pekerdjaannja dan
dihoekoem denda oleh Landgerecht. Dan
saban kali hoekoeman itoe ia kerdjakan sebagai teboesan bajaran.
Waktoe jang terachir ia didenda
poela

f2.—,

dendaan

ini

poen

ia

djalankanhoekoemannja dalam boei,
dan ini kali baroelah ia dikenali.
Boekan maksoed ia memalsoe nama
sehingga masoek dalam boei, karena-ia merasa ia gendiri jang mendjadi koesir, ia sendiri jang kena
perlanggaran, itoe sebab ia sendiri
perloe mendjalankan hoekoemannja.
Entah bagaimana tindakan politie
terhadap kedjadian ini, baiklah kita

nantikan. (Rep.)
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Chotbah.akan disiarkan dengan
NiromlIl doea hari karena aanrijding sebagai
Komite Perajaan Mauloed menga- koesir deeleman.
barkan kepada kita, bahwa seperti
Terperandjat portier itoe karena,
tahoen jang soedah2 oleh komite Abdoel Latip itoe ada anak kenaitoe akan diadakan perajaan Mau- lannja waktoe portier itoe masih
loed atas
bantoeannja Sajid Ali mendjadi orang Militair.
Alhabsji di Kwitang Betawi. PeraDengan segera Abdoel Latip itoe
jaan akan berlangsoeng dimesdjid ditegor
dan diperiksa siapakah se
besar Kwitang dan dimoelai djam 4 |benarnja ia. Jang ditegorini dapat
sore pada hari achir Kemis dari boe mengerti ia tidak dapat berdjoeslan Mauloed jg kebetoelan djatoeh ta lagi, laloe mengakoei betoel ia
pada tanggal 18 Mei 1939.
boekan orang Indonesier, ia seorang
Jang akan berchotbah antara lain Indo kelahiran Atjeh, W. J. C. natoean Sajid Ali Athabsji sendiri, manja.
Sajid Moehsin Alsegaff jang dari
Ketika itoe djoega oleh portier
Solo dan Sajid Aloei Alhadad dari itoe dibawanja Abdoel Latip palsoe

Bogor.
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Sindang Lacet tambah sekolah
Penganiajaan keurmeester Ploso
Nanti tanggal 17 Mei depan ini
Sebagai telah kita kabarkan lebih
dimesdjid besar Djombang akan di dahoeloe di Sindanglaoet akan didi
adakan oepatjara ,,soempah boeng rikan sekolah lagi oleh kalangan?
koes“. Para toekang penjembelih Moehammadijah. Sekolah itoe akan
didakwa menganiaja seorang keur- dimoelai psda koersoestahoen baroe
meester dari Ptoso.
j-a.d. Kini katanja soedah mendanego
pat kepastian. Djadi dengan ini,
tempat
terseboet
akan
mem
HB. P.T.T.R. di Bandoeng
Dan hal penganiajaan. poenjai sekolah 3 boeah jang peilPada (malam Saptoe
'jbl. ini nja tidak
akan memsloekan
dan
di
Djonbang
diadakan
per akan menambah kemadjoean rakjat
temoean dengan anggota2 H.B. PT kita bersama.
Moga moga soeboerlah sekolah
TR. dari Bandoeng dan kemoedian
poen diadakan di Modjokerto. An- itoe oentoek penjoeloeh rakjat.
tara lain dibitjarakan tentang per
Tamoe dari Hindoestan pada Ki
kara penganiajaan terhadapseorang
Injjlegger jg dilakoekanoleh monHadjar
teur Soetjipto.
Dari Djokja dikabarkan kepada
—L—
Aneta, bahwa seperti. jang telah di
“Mardi Kagoenan"'
siarkan pergoeroean Taman Siswa
Berdiridi Djombang. akan kedatangan seorang goeroe
Berhoeboeng dengan
andjoeran dalam ilmce moesik dan tari dari
dari fihak toean gouverneur
Dja- Hindoestan, maka sekarang tetamoe
'wa, makadi Djombang telah didiri itoe jalah toean Saneideva Ghose
kan satoe perkoempoelan
“Mardi goeroe Santi Niketan Hindoestan,
Kagoenan“ dengan diketoeai. oleh telah sampai dipergoeroean Taman
toean Soewito, pamong HIS. di kota Siswa Djokjakarta.
Beliau datang
itoe.
dinegeri sini dengan kapal ,,Johan
de Witts
ja
Dr. Lekkerkerker meninggal di
Bandoeng
Perajaan
Anak-anak moerid MaAneta mengabarkan
dari Bandrasah ,,Persarikatan Oelamas
doeng, bahwa pada hari Sabtoej.l.
Hari :Rebo sore tg. 10 ini boelan
toean dr. J. G. W. Lekkerkerker te oleh
anak2
moerid sekolah terlah meninggal doenia dengan men- seboet
telah
diadakan
perajaan
dadak.
Mauloed
bertempat
di madrasah
na gi be
nja,
dimoelai djam 2 tengah hari
3 windoe pemerintah Mangkoesampai
djam
4 sore, jang mana
negoro.
oleh
anak2
moerid terseboet dengan ganti berganti diterangkan
Aneta mengabarkan dari Sema- riwajatnja Rasoeloellah s.a.w. sama
rang, bahwabesok tanggal 16 Mei tjoekoep poela.
Kemoedian
laloe
akan
diadakan
pesta
perajaan dibagi makanan satoe orang satoe
3 windoe (24 tahoen) berhoeboeng ridjen
(tempatj jang ta'habis di
dengan oesia pemerentahan Mang- makan oleh 2 orang.
A—
koenegoro sekian tahoen. Pada wak
toe pagi barisan astana akan meKaoem penganggoer di Tegal
ngadakan barisan militer
dalam
Pada achir boelan April jang ba
pesta tadi.
roe liwat, dikota Tegal adalah ter
Dan pada Madan
ada pesta tjatat 122 (seratoes doea poeloeh
besar dengan makan sop berdjalan. doea| orang jang masih mengangMalam ini djam12sesoeai dengan goer disini. Jalah 101 bangsa Indo
kebiasaan Djawa
akan diadakan nesia, 20 bangsa koelit poetih dan
perdjalanan diam disekitar tembok seorang dari bangsa Tionghoa. Moe
astana, jang akan diikoeti djoega dah-moedahan dalam tempoh jang
oleh baginda Mangkoenegoro, pega singkat ini berhasil djoega hendak
wai2 dan opsir.
nja.

ba

Seorang »Sangadi" (kepala kampoeng)|, jang sebeloem mendja
Ss
Lebih djaoeh, pembantoe Nws.|. ana tentoenja bnksih ingat ke di sangadi termasoek golongan
| van den Dag di Menado menoelis| dihdtan kira? sepoeloeh tahoen jg. Orang Mongondouw biasa, selama
laloe di Poelau2 Sangihe, ketika ti 10 tahoen ketika soedah mendjadi
7
k
Sg
orang zelfbestuurders karena sangadi berhasil bisa mempergoena
edji dian jang #ebenar- ga
perboeatannja
jang tidak sah (mem kan kesempatan itoe dengan sebaiknarnja, tidak ada orang tahoe, me
pergoenakan
oeang
kas boeat diri baiknja oentoeknja. sendiri.
| lainkan barangkali badan? pemerin
| tahan jang opisil jang soedah empat sendiri dll) telah dikeloearkan dan
Ia sekarang termasoek golongan
| boelan ini melakoekan penjelidikan diasingkan.
pembesar landschap
jang paling
Memang
kedjadian
di
Sangihe
di Landschap Bolaang-Mongondouw|
kaja. Ia sangat dilindoengi olehra
itoe
soedah
bisa
dianggap
kedjadian
(Selebes Ostaraj, badan mana sang keterlaloean, ja'ni ocang kas dja, kata orang, dan memang be
ngat soekar oentoek dimintai kete
bi dll, tetapi kedjadian itoe har, apa-apa jang terbongkar seka
rangan.
masih terhitoeng seoedjoeng koekoe rang menjatakan bahwa kata orang
—.
Tetapi, seperti biasanja, makin
itoe tidak melanggar batas.
koekoeh sesoeatoe perkara dirahsi djika dibandingkan dengan kedjaakan, makin banjak ia “botjor ke- dian didalam lima tahoen jg. achir2
Betapa pekerdjaan sangadiitoe ?
ini di Bolaang Mongondouw.
. Ioear.
Kalau
sewaktoe2 ia memboetoeh
Jang mestinja sesoedah ada ke
—
Demikianlah djoega dengan hal
kan
sebidang
tanah, maka tanah?
. nja kedjadian di Bolaang Mongon moerahan Pemerintah jang memberi jang ada -disekitar tanah jang di
beliau
voorschot
dengan
tiada
poe
@douw itoe. Maka oleh karena kita
ingini itoe dibeli lebih doeloe, atau
tahoe, bahwa dari pehak opisil toch ngoetan rente boekannja beliau men poen disewanja. Kalau tanah jang
tidak hisa didapat keterangan, ma djadi baik, tetapi mendjadi makin di-idam-idamkan itoe soedah terke
ka kita pergi sendiri oentoek me-| boeroek perboeatannja.
itoe diba
Oetang
soedah
dibajar, tetapi poeng, maka kepoengan
| njiasat perkara itoe, dan sesoedah
tasi
dengan
kawat-doeri.
semoea keterangan kita koempoel| beliau oetang lagi. Tetapi lain tjara
Dengan djalan demikian tanah
3
kan dan kita saring, bisalah ke| aa
jang
di-idam-idamkan itoe -tertoe
“Bagaimana tjaranja jangterang,
djadian itoe diterangkan sebagai,
|toep
rapat.
Jang mempoenjaitanah
tidaklah begitoe bisa didjelaskan di
dibawah ini:
itoe
kalau
hendak
datang ketanah
Sini. Kelak barangkali badan badan
-lopisil pada
waktoenja akan me- nja, boleh... melaloei oedara.
Permoelaann a
ngoemoemkan.
Kalau orang jang bersangkoetan
Jang kita Keno, ialah maen
itoe datang mengadoe kepada radja
Te “Kita kira doea atau tiga tahoen laloean“.
atau orang2 dibawahnja, maka per
jang laloe memang soedah ada dekara itoe sengadja dibikin lama se
sas desoes di Bolaang Mongondouw.
| Orang ditnotsa t&ken
kali tidak ada poetoes2nja. Achirnja
Katanja, itoe waktoe radja disana |
—soerat
cetang
jang berhak itoe merasa Pena
| didalam kesoekaran oeang. Sesoedan soeka.. - mendjoeal dengan...
- dah diselidiki, maka desas desoes
Ozntoek membikin djelas, baiklah harga moerah.
— itoe mendjadi terang. Althans beDengan djalan itoe:. jidalam tem
| gitoelah berita jang tangkap oleh disini kita toeliskan beberapa boekti
poh 10 tahoen sangadi terseboet
Ikedjadian.
orang banjak.
bisa mempoenjai keboen2 jang berisi
Beberapa orang jang baik baik
00...
Doedoeknja perkara jang sesoeng— goehnja, ialah bahwa be ar radja dengan perantaraan pegawai2 land- tidak koerang dari 20.000 pohon ke
At
Bolaang
Mongondouw
terdjerat schap jang tahoe rahsia Radja, moe lapa, dan riboean binatang ternak,
1 oetang jang besar? dan senantiasa la moela dipaksa oentoek teken soe 30 boeah roemah dan masih banjak
lagi
3
| ia mendapat
kesoekaran dengan rat hoetang kepada saudagar.
. kaoem pioetangnja.
'Soerat oetang itoe diteken oleh
dan disaksikan oleh pega- Tidak boleh
dipertahan—. Pertjampoeran Pemerintah itoe mereka
waktoe dianggap sangat perloe dan wai2 sekomplotan dengan radja itoe.
kan.
benar Pemerintah ikoet tjampoer. Tetapi oeang oetang, boekan di
Segala oetang Radja . .dibajar dan terima .oleh orang jang beroetang,
Nah, itoelah sedikit tjontoh dari
melainkan masoek kas- bolongnja
kedjadian2
di Bolaang Mongondouw
|. kembali. Tetapi, 'meskipoen tidak radja.
itoe. Boeat hari ini terpaksa
kita
B3 banjak, tetap pembesar di Menado
haroes
poeas
doeloe
sampai
sekian.
— menerima pengadoean pengadoean,
Hanan
Dari kesemoeanja itoe terboektilah
— sehinga pada achir tahoen jang
- iwat ada pengadoean jang demiklan
Kalau setelah liwat beberapa wak poela, bahwa zelfbestuurder itoeti
pentingnja, sehingga
dianggap toe si-pioetang menagih oeangnja dak lagi patoet dipertahankan da. bahwa pertjampoeran toean residen terpaksa sioetang membajarnja. Ka lam djabatannja.
Menado sangat perloenja.
lau tidak, maka teroes ditoentoet,
Kabarnja, pemetjatan-atas
diri
akibatnja “harta-bendanja di nja tidak akan lama lagi datang. Sjahdan, berhoeboeng dengan itoe dan
Pemerintah memberi perintah ke- beslag 'dan dilelang, padahal ia ti nja, dan ada poela kemoengkinan
a radja, soepaja beliau ,,perlop“ dak beroetang soeatoe apa.
bahwa beliau akan
ditoentoet
diManado.
Jang sering terdjadi, ialah orang moeka pengadilan.
— Disana beliau berdiam diroemah orang jang kena boedjoek itoe laloe
Beberapa orang kawannja moeng
leider dari Gewestelijke recherche, membajar sadja, soepaja lekas ter kin djoega ditoentoet,! baik karena
toean R.LF. Wenas
(sebab anak- lepas dari djeratan oetang jg tidak ikoet tjampoer, macepoen .karena
oentoek dia itoe.anaknja menoempang disitoe).
berboeat Plonga serena itoe.

djiban perlop”. aa
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Si sognfoeng

1 Perkara Sangihe.
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Aiko serta.

pa ba bea
aib abadikan

aa ag" s
toean L. “3

de

tan
ng Mena
sed

luka

ang menjata

Nan UG"

jang lebih atasan.
Mongondouw oentoek melakoekan pembesar
Demikiarlah maka rahsia radja
aa
jang terliti.
Djoega Jeider mane
recher itoe achirnja terbongkar.

NP

4,

mere

“tan

Na

dari

Pendirian

UI

n

salah satoe

di

Haa «AKu

ontelir serta sepasoekan

| boekhouders dll. pergi i ke Bolaang

Oentoeng,

ka ada jang memberanikan diri,
dan memandjatkan perkara kepada

groepsgemeenschap
Pelambang.
Anggauta2
Bela nda,
Indonesia, asing.
Dari Djombang dikawatkan kepa
Pemerintah
telah memadjoekan
da
Aneta,
bahasa
toean wedono
3
matjam
rentjana
ordonnansi gce
Taman, (Sidoardjo|
telah mendapendirian
groepsgemeenschap
pat tempat pembikinan oeang pal- na
soe. Oeang-oeangnja dan alat-alat Palembang dan lain-lain peratoeran
pembikiaan telah dibeslah dan me-| jg bersangkoetan dengan itoe. Mareka jang didakwa poen djoega di djelis itoe akan terdiri dari 9 orarg
bangsa
Belanda, 27 orang bangsa
tangkap.
dan
tiga orang asing.
Berhoeboeng dengan hal tsb, ma Indonesia
orang orang asing itoe
ka seorang tjarik (djoeroe toehs Adapoen
akan
diangkat,
poen
di desabestuur) Soekolilo (daerah semoesanja
Soerabaja) telah dibawa ke Hoofd djoega orang2 Belanda, sedang sebureau Politie, karena ia mempoe- bagian dari anggauta anggauta In
donesia dipilih (| Aneta).
njai oeang-oeang palsoe itoe.
2 Pembikinan ocang gelap
Djombang

ia

dan

takoet

awek

Na Matta

memaksa,

pendek

Berita-berita

Kia

Dos

ga tidak berani
kepada radja.

boleh
digadaikan
pada
sekalian
Agentschap Postspaarbank di Batavia-C.,
Soerabaja,
Medan dan Makassar.

Sa

tetapi ceang

& setangan tidak terima

|
Lt

SOERAT
OETANG
aa
BERBOENGA)

daa

ti Anakan 3 Sean

Tetapi ada djoega kalanja teroes
mendjadi perkara. Dan djika orang |
jang diperkarakan itoe kebetoelan
sahabat radja, maka pembeslagan
tidak didjalankan. Si-pioetang djoe

EFFECTEN

Pe

|

ech dan Slo

Doenia

(persatoskan dir

(Sa,

F—

(gd
Motie.
afdeeling Bat.-Cent.| h)

hat
Rapat PPB

keadaan2 sebeloemnja Islam datang
sampai Nabi Moehammad
beroemoer 35 tahoen, spr. ini menghabis
kan pidatonja kl. 1'/, djam lamainja.
5
Spr. jang kedoea t. dari Fihak
“Fatimijjah“ jang menerangkan ten
tang pergaoelan hidoep
Rasoeloellah serta Sitti Chodidjah, diterang
kannja dengan
agak djelas serta
sedikit kritiek terhadap kaoem le
laki.
24
Spr. jang ketiga t. Mh. Djoenaidi

P.P. B.
2”
ot PA

Ii jang diadakan pada hari Minggoe

tgi.

7 Mei 1939, dan

Mereka tidak akan mengakoei djcengi oleh

negerinja dipersatoekan.

K ONGRES dari bangsa Tsjecho-

dikpen-

49 anggauta, tempat

di Roemah-P iatoe-Moeslimin Stoviaweg

Djawa Barat

4a. Batavia-Centrum, setelah

N slowaak, jang bertempat ting membatja soeratnja Hoofdbestuur
PPB. di Djokjakarta tgl. 25 April
gal di Franka dan jang berdjoem- 1939
A 15 9/16, jang boenjinja
lah kl. 40.000 orang, sekarang di sebagaiNo. dibawah
ini:
boeka.

hormat, kami mewartaDiantara telegram? jang dibatja | kanDengan
kepada toean-toean, bahwa dari

KOENINGAN
Pembantoe menoelis:
Perajaan Mauloed

|

Mansoer

s.aw.

menerangkan

sewaktoe

Rasoeloellah s.a.w. hampir beroemoer 40 tahoen
dan sebagainja
sampai hidjrah ke Habsji. Spr. ini

HANDELSSCHOOL

|

|

Klassen: I en II
Kis van toelating : H.I.S of
Schakelschool doorlopen.
Schoolgeld: vanaf f72.-p.j.
Praktische vakken en
volledige leerkrachten
Aanmelding voor 15 Juli

H.LS.

kan, ada telegramnja dari Banesj.
Sebagaimana telah diberitakan
kami dalam ini tahoep
| Didalam rapat jang tjoekoep dari pendapatan
bahwa
,,Persjarikatan Oelama“ tja
1939, PPB. terpaksa tiada dapat meKongres, gezant Tsjechoslowakijah ngadakan
bang Koeringan akan mengadakan berpidato dengan bahasa Indonesia
Congresrja,
sebabnja
:
jang doeloe di Franka, Osusky, tePerajaan

lah mengadakan satoe

1. jang moela2 congres itoe akan

Dia berkata 'antara lain-lain : bersama-sama dengan C P B. kemoedian
CPB. tidak djadi memboeat

“an.

.

pembitjara

»Kami moelai mentjintai tanah air
kami lebih dari pada jang soedah2
karena

tanah

air

kami sekarang

congres:

2. kira-kira

roemah

CPB. akan

ada dalam kesoesahan. Satoe pera- djadi dalam boelan Aug,, tetapi besaan kegembiraan ada pada kami, loem dapat kepastian,
3. kami membatalkan sub. 2 cirkarena Franka, Brittania-Raya, Sa|

rekat Amerika dan Roessia diper- culaire kami pada tgl. 8 April '39
satoekannja Tsjechoslowakijali ti-INo. A 12/9/14 karena antara 15
-dak mengakoeinja. Hitler telah da Juni s-d 20 September '39 Voorzitpat mendoedoeki Tsjechoslowakijah, ter kita doedoek dalam sidang Volks-

akan tetapi dia tak dapat mendja
oehkan negeri itoe dari peta Ero5
3 Yan
pah."
landjoet

: Osusky

menerang

Lebih
dari pen
kan, bahwa kemoengkinan

raad,

nistjaja

tak

dapat

hadlir

Congresnja dalam boelan Augustus,

4. djikalau Congres dalam boelan

October atau November 1939 djoe
ga tiada
dadat sebab biaja boeat

satoe pemerintahan se- Congres dalam boelan tadi beloem
mentara diloear negeri memandang | mentjoekoepi, karena kas Hoofdbekesoekaran dari tempat jang dekat. |stuur djoega membiajai verblijfkos
Seandainja petjah perang, maka ten cetoesan tjabang-tjahang,
bangsa Tsjech dan Slowaak di Fran-| 5. kalau Congres dalam boelan
bentoekan?

ka, akan berdiri seperti satoe O- October atau November 1939 soedah
rang, oentoek mempertahankan diri dekat sekali kepada Congres 1940,
Congres 1940 sedapat-dapat
nja, kekajaannja dan kekoeatannja sebab
di Franka, jang djoega mendjadi dalam boelan April 1940.

tanah airnja. Mereka

akan

meno-

long Franka sampai sehabis2nja.
Osusky achirnja berseroe pada

solidariteitnja rakjat dari Centraal
Eropah, jang pada boelan2 jang ter
achir ini telah mendapat peladjaran

jang keras.

Achirnja Kongres mengambil seboeah resolusi, dalam resolusi mana

ke III kami

ini

boeatda

lam tahoen 1940, lain dari sebab2
terseboet diatas, djoega akan merajakan dapat rechtspersoonlijkheid

dan PPB telah beroemoer 5 tahoen.
Boeat mengganti tidak djadinja
Congres tahoen 1939, maka kami
berpendapatan dalam boelan Juni

pada tanah airnja dan bah-

Java dan di Malang boeat Oost-Java.

tak

kelakoean jang kedjam jang dilawa

Congres PPB

diatas

akan mengakoci

Tsjech

Siowaak, jang bertempat ting-

gal di Franka,

koekan

keterangan

1939 kami adakan Conferentie deagan tjabang2 di Lampoeng boeat
Sumatra, di Batavia boeat West-

diterangkan bahwa bangsa
dan

Dengan

mereka

akan

berdjoang

terha-

dap perboedakan dengan tjara, js.
bisa dipersatoekan dengan kebaikan

- nja Franka.

.

Java,

di Jokjakarta

boeat

Midden-

Dengan ini kami mengharap kepada Toeantoecan Bestuur tjabang
mengirimkan wakilnja dalam Con-

siap“.

2g

»Kita ta' tahoe“, begitoelah kata

Benesj, ,,apa jang akan dibawa oleh
kedjadian2 oentoek kita, akan tetap"
kita haroes bersiap. Bangsa Tsjech

ga bcenjinja programma jang djadi
(lampiran soerat diatas, menetapkan

bahwa Conferentie

Java di Batavia

pada

tanggal

Menimbang,
jang
terseboet
djadikan boedak, djoega tidak maoe |
1. menoeroet
didjadikan pemberi
keoentoengan
boeat kepentingannja loear negeri. sasi PPB jang

dan Slowaak tidak akan maoe di

- Dengan tidak berkompromi mereka akan berdjoang sampai waktoe

jang penghabisan sekali goena

ke:

. merdekaan 'Tsjecho Slowakija di
benoea Eropah jang merdeka.
:
. Sepoeloeh

abad lamanja

lah berdjoang oentoek

kami te-

kemerdekaan

kami. Kerap kali kami jang menang.

Kami

akan

mempertahankan

dan

kembali menang". (N.R.C.,,antara")

djadi

tjabang

akan

West-

dilakoekan

4 dan 5Juni '39.

bahwa
alasan alasan
difatsal:
kepentingan organi
semangkin lama men

semangkin

besar,

Con-

gres, PPB haroes mengadakan Congres sendiri.

2. oentoek. mengadakan
tidak perloe bergantoeng

Congres
kepada

soedah dan
beloem
rampoengnja
roemah CPB sebab Congres boleh
diadakan disembarang tempat, men
djadi hal ini tidak mendjadi oesoel

jang penting.

2

2

8 April

Day Nippon

Dari Consulaat

Generaal

Japan

kita telah terima seboeah Madjallah
berkala ,,Present Day Nippon“ atau
dalam

No.

A 12/9/14 sub 2.

itoe bertentangan dengan boenjinja
fatsal 12 anggaran roemah tangga,
sekalipoen dalam boelan Juni t/m.
September “39 Toean-Voorzitter H

pada

'B, kebetoelan doedoek dalam sidang
Volksraad, tentoenja tidak ada ha

dan di Tokyo. Didalamnja

langannja djika beliau datang djoega mengoendjoengi sidang Congres
itoe, sebab paling lama congres itoe

bahasa

kita

Japan

djaman Sekarang jang diter“bitkan oleh soerat kabar ,,Asahi"
di Osaka

39

didapati gambar gambar jang indah

hanja 5 hari.
4. alasan ini 'koerang memoeasDjoega dimoeat artikelartikel jang | kan, karena pada tiap tiap tahoen

idari kota
Manchukuo,

kota besar
Korea
dan

di Japan,
Tionghoa.

penting diantara mana: The way dalam begrooting soedah ditetapof the Emperor (Riwajat perdjala- kan soeatoe post dan djoemlah
nan Keizer Japan). Didalam artikel wang jang akan digoenakan oenini ditjeritakan bahwa dari riboean toek biaja Congres. Djika wang ti'tahoen jang laloe sampai sekarang dak mentjoekoepi,
boeat congres
jang mendjadi Keizer di Japan itoe tahoen ini sadja, oetoesap2 djangan
ialah dari satoe toeroenan. Ditjeri- doeloe diberi verblijfkosten,
ran

—

pendoedoek

desa

terseboet,

sama

bergiat mengcempoelkan batoe, ka
joe
dan sebagainja, hanja hoeat
oetoesan oetoesan P.P. B. dari se- perkara foeloes goena ongkos2 toe
loeroeh Indonesia,
kang masih mereka berichtiar. Peb. adanja conferentie tjabang ini kerdjaan mana diharap klaar pada
tidak akan bersemangat seperti ada boelan Sja'ban jad.
nja congres, dan
. Sedang pengoeroes pengoeroesnji
Cc. adanja congres akan dapat me boleh dikatakan tidak begitoe balenjapkan semoea keragoe ragoean njak, hanja terdiri dari toean tocan:
Madhawi sebagai
Voorzitter,
jang terkandoeng oleh tiap-tiap oetoesan,

karena

kongres

itoe

akan |.

tama,

oentoek

memperlihatkan

bersihannja dan ketoeloes

nja semoea

ke-

ichlasan

anggota Hoofdbestuur,

sehingga dikarenakan itselahdengan

sendirinja, semosea toedoehan tcedoehan akan mendjadi lenjap sebab
semoea

anggauta

Hoofdbestuur

te-

lah bersedia oentoek memberikan
segala sesoeatoe jang itoe waktoe
haroes diperhatikannja.
&

Memoetoeskan:

A.

dengan

soeara

boelat

rapat

Sastra

3

Secretaris.

sangat

kepada

lang

jang

masing2

bang,

afdeelingen

akan

tempat mengadakan Conferentie tja
P.P.B.

lainnja,

dan kepada Pers.
$
Laloe meneroeskan pembitjaraan.

mei Yun

Fan

— Petodjo
Batavia-C,

Boepati Bandoeng akan verlof
Diberitakan bahwa Boepati Ban

doeng

Rd. A.A. Wiranatakoesoemah

pada
tanggal 20 ini boelan akan
verlof lamanja 12 hari. Beligu akan
pergi ke Semarang dan barangkali
teroes pergi ke Bali.

Oedik

mang

soedah kekoerangan

ran,

karena

bahasa

15

peladja-

Belanda

itoe

djaoeh tikainja serta sangat berlainan dengan soesoenan dan edjaan
bahasa kita.
Kadang-kadang
walaupoen kita
maoce
melandjoetkan
peladjaran
kita lagi, tetapi karena dorongan
hidoep jang banjak ragamnja, kerap

kali kita tidak

mendapat kesempa-

tan lagi lebih-lebih bagi orang jang
soedah dewasa, pintoe peladjaran
itoe

seoempama

soedah

tertoetoep.

Mengingat kesoekaran bahasa Be
landa itoe serta kepentingan goena
nja atas oesaha Nirom, pintoe jang
tertoetoep selama ini sekarang soe
dah terboeka lebar bagiorang-orang
jang betoel-betosl mace mementing
kan
bahasa Belanda. Jaitoe pada
tiap-tiap hari Rebo
pk.6 petang
(Java-tijd) oleh t. G H H. Zandvoort
Leeraar M.O. Nederiand di Hoofd
acte-cursus Bandoeng, dengan gratis
diberikan peladjaran2 via radio ten
tang seloek beloek serta kesoelitan
dalam
bahasa itoe dengan tidak

ngetahoei

Hoofd-

dibikin

48

Menara Mesdjid
Sekarang oleh jang berwadjib se
dang dibikinkan satoe , menara“ di
moeka mesdjid, jang nama menara
itoe akan dipergoenakan
oentoek

Kehilangan anak
bestuur P.P.B. di Djokjakarta, soe
Dari
Bandoeng diberitakan bah
paja dalam
tahoen 1939 diadakan
djoega congres, sedang waktoe dan wa t.H. Svekarma dari BoengsoeNo. 59 telah mengadoe sama
tempatnja diserahkan kepada be- weg
polisi bawa
telah satoe minggoe
leidnja Hoofdbestuur.
C. Memohonkan dengan hormat beliau kehilangan anak perempoean
kepada afdeelingen P.P.B. jg setoe oemoer.10 tahoen, anak itoe pakai
|djoedengan motie diatas, dalam tem sarong rereng, belitan merah jang
belel, bangoennja ketjl se
po 7 hari darisaterimanja motie ini soedah
akan soeka
mengirimkan
soerat kali boeat anak oemoer 10 tahoen.
Siapa jang menemoekan itoe anak
“sADHESIE“ kepada Hoofdbestuur
diminta
soepaja
mengasih kabar
P.P.B. di Djokjakarta.
Motie ini dikirim kepada Hoofd pada adres Boengsoeweg No. 59.
bestuur P.P.B- di Djokjakarta, ke
pada
semoea tjabang
P.P.B. di
West-Java, kepada tjabang P.P.B.
Lampoeng, Djokjakarta,
dan Ma-

»SKASATRIAN”
Kadjiweg

dihinggakan batasnja,

menolak atas kehendaknja Hoofd- Lazan sembahjang. Orangorang js.
bestuur akan mengadakan Conferen soearanja keras lagi faseh sedang
tie tjabang West-Java jang akan ditjari dan akan mendapat belandilakoekan pada tanggzl 4 dan 5 dja poela sekadardja.
"
Juni 1939 tempat di Batavia-0.:,
B. mendorong dengan hormat, te BANDOENG.
tapi dengan

Middaglessen voor :
BOEKHOUDEN, TYPEN,
HANDELSCORREPP.
Ce

Dardja
53
Penningm.
Paedi, Djaja, Emon dan Soebari
pembantoe.
Roepanja pekerdjaan terseboet di
kerdjakan dengan
sifat ,,Gotong
rojong seisi pendoedoek desa terse
boet. Moedah moedahan dapat Taufig dari jang Mah Koeasa.

Ape
:
Bahasa Belanda dengan Radio
Doenia
Nahdlatoel
Oelama
takan poela, bahwa keradjaan dan
5. sekalipoen congres 1939 ini
Orang menocdlis:
Radja (disini Keizer| meroepakan diadakannja soedah dekat kepada
Pembantoe H R. menoelis:
Bahasa Belanda dalam kehidoe
satoe badan.
Ta
$ waktoenja congres 1940, tidak men
Pada malam Djoem'at tg. 11/12 pan Sehari-hari, dalam masjarakat
Didalam artikel ,,China and Ja- djadikan halangan, sebab soedah Mei 1939, N. O. tjabang Djakarta ditanah kita ini masih sangat pen
pan“ ditjeritakan bagaimana keada seharoesnja, pada tiap tiap tahoen telah mengadakan perajaan maulid ting artinja bagi perdjoeangan oen
an negeri Tiongkok dari permoela diadakan congres sebagaimana soe- Nabi s.a.w. dengan mengambil tem- toek soeroehan hidoep. Teroetama
an perselisihan sampai pada wak dah diatoer dalam artikel 12 ang- pat dilanggarnja almarhoem K. H karena bahasa Belanda itoe soedah
toe sekarang.
2
garan Roemah tangga, sedangkan Ach. Marzoeki
bahkan
kerap
didjadikan
kampoeng Moeara lazim
. China incident and Asahi Sinbun: perajaan P.P.B. mendapat Rechts- Mr. C., perajaan dikoendjoengi Lk. oekoeran pengetahoecan seseorang
Bagaimana actiefnja correspondent? persoonlijkheid dan telah
beroesia 1000 orang, dan perajaan dimoelai atau setidak-tidaknja
didjadikan
dari soerat kabar Asahi dalam per 5 tahoen, memang soedah selajak- pada djam 8 sore serta dipimpin tanda bahasa seseorang itoe soedah
selisihan Japan—Tionghoa sekarang nja diadakan dan
tidak halangan oleh toean Z. Arifin President N.O. pernah mendjedjaki tangga didikan
ini. Lebik dari 1009 orang jaitoedjoe' dilangsoengkan dalam tahoen 1940 | tjabang terseboet, jang mana ta” jang teratoer, sehingga dalam keroe terbang, ahli film, djoeroe ka- Soepaja bersamaan dengan genap- loepa ketoea oetjapkan
sebagai hidoepan orang2 jang tahoe berba
wat. correspondent2 d.L.l. telah di nja P.P.B. beroesia 5 tahoen itoe. 'biasa, soedah itoe laloe pembatjaan hasa Belanda itoe oemoemnja lebih
kirimkan oleh soerat kabar Asahi
Berpendapatan poela, bahwa:
dan
moedah poela ia
maulid
diserahkan
oleh
oelama2 dihargakan
kedalam peperangan, diantaranja
a. poetoesan? jang diambil oleh jang hadir, dengan segera pemba- mentjapai
sesoeatoe
maksoed
banjak jang mendapat loeka loeka Conferentie tjabang, tidak akan se tjaan maulid dimoelai hingga achir, jang sepadan dengan diri dan tjita2
dan telah empat orang jang kena padan kekoeatan dan kefaedahan- soedah itoe perajaan ditoetoep pada nja.
:
tembakan sampai mati. Banjak la- nja dengan
poetoesan poetoesan djam 12 malam
dengan
selamat,
Tetapi bahasa Belanda itoe tatap
gi artikel2 jang penting dalam ma jang diambil oleh congres, sebab kemoedian 'dari pada itoe, maka mendjadi ja
bahasa jang soe
HP
berkala Present-day Nipon dalam congres semoea pembitjara- hari Djoem'at pagi diadakan penjoe- kar bagi
"bangsa kita poen bagi
itoe.
an diperbintjangkan, didengar, dan natan anak anak jatim I.k. 10 orang. orang jang soedah mempeladjarinja
Lai
Ma oa
ES"
Ipoetoesannja diterima oleh semoea
ilebih dalam apalagi bagi jang me

ai

Schoolgeld vanaf f27.- p.j.
inclucief leermiddelen.
volledige en bevoegde
leerkrachten.

hal

tidak sebagai jang lainnja.
2
Spr. jang ke-empat toean Kijai
Aboebakar menerangkan
dari Hidjrah ke Madinah sampai datangnja
Rasoeloellah s.a.w. dinegeri terseboet. Oleh sebab waktoenja soedah
Toean Mh. Iljas selakoe pimpinan laroet malam dan masih ada spr.
mengoetjapkan terima kasih pada satoe lagi, maka spr. terseboet laloe
hadirin sebagaimana biasanja. Se- menghabisi pidatonja dengan menedang waki!2 perhimpoenan jg toe
rangkan beberapa hadits Nabi seroet menghadiri diantaranja Moe- masa beliau hendak meninggalkan
hammadiah dan Onderbouwaja, Aidbsenia.
sjiah
P.M.I. Pemoeda
MoehamSpr. jang kelima dari Pappo, ia
madijah. P.P.O.I. P.O. Pappo serta menerangkan maksoed kedatanganFatimiah
Tjigadoeng. Dari
Pers nja Rasoeloellah
serta
berbagai
tjoekoep
djoega diantaranja ini seroean kepada hadirin.
harian.
Dari Moehammadijah ada djoega
Sebeloemnja rapat dimoelai lebih jang oeroen bitjara. tetapi sekadar
dahoeloe dipersilahkan kepandoean
mengoeatkan
pembitjara2 jtl. Ber
“H.LP.O.“ memperdengarkan njahoebceng dengan waktoe soedah
njiannja jang amat merdoe dan gem
djam 12 malam, sedang hawa soebira. Kemoedian
t. Hidajatoellah dah
amat sedjoek, maka rapat di
dipersilahkan membatja Algoer'an toetoep
dengan
batjaan walasri.
dari soerat Ahzaab. Sesoedah diter Kemoedian diadakan santapan sedjamahkan laloe pimpinan menekadarnja.
rangkan tentang permoelaannja ada
“perajaan“ mauloed Nabi MoehamMoelai bekerdja.
mad s.a.w. dengan singkat dan djeGorombolan
Persjarikatan Oelalas. Rapat diboeka sekira djam 9
ma
Kapandajan
Tjiawigebang, pamalam.
Pa
3
Spreker pertama t. Mas'oed di- da ini boelan telah memoelai me
sekolahannja. Semoea
persilahkan
oentoek menerangkan ngerdjakan

sekalipoen

CPB tidak djadi mengadakan

3. selain pembatalan circulair tgl.

| Present

maka

SCHAKEL

Klassen: Voorklast/m VII

itoe telah dikerdjakan pada
malam
tg. 10-11
ini boelan bertem
pat di Madrasah P.O. jang dihadiri
oleh
kaoem
poetera
dan poeteri
jang
tjoekoep djoega banjaknja.

ferentie tadi, demikian djoega toe- memberi soeatoe lapangan jang oe-

an toean Commissaris Hoofdbestuur
res Benesj meminta pada hangsa PPB jang berkepentirgan.
Lain daripada itoe melihat djoe
Slowaak dan Tsjech soepaja ,,ber-|

Didalam telegramnja pada Kong-

Maiuloed,

&

Begitoe poela

segala

soal2

pen-

dengar tentang peladjaran2 jang
koerang djelas boleh ditanjakan ke
Soeara Nirom Oosterse Zending di
Bandoeng dan segala pertanjaan9

itoepoen

akan

didjawab

sehingga

memoeaskan.

Kepada

orang2

jang

ingin

me-

kepastian bahasa itoe kita

andjoerkan
peladjaran

boecat
itoe

mendengarkan

karena

soenggoeh-

soenggoeh banjak hasilnja dan baiklah kiranja bagi jang ada mempoe

njai radio akan mengadjak sahabat

kenalan oentoek mendengarkan peladjaran
jang
terseboet
soepaja

makin

banjak faedahnja bagi ber-

sama.
Atas oesaha Nirom jang demikian
itoe kita hargakan serta oetjapkan
terima kasih.
TASIKMALAJA.
Swara menoelis:
Cursus kesehatan.

Selainnja vak jang biasa seharihari dikerdjakan oleh Surja Wira
wan tjabang- Tasik, djoega oleh
Dr. Soewondo saban-saban malam
Minggoe diadakan Cursus kesehatan
oentoek semoea Wirawan
dan Wi
ranwani.
Ini Cursus moelai
didjalankan
jaitoe
pada
malam Minggoe jbl.
dengan

mendapat

koendjoengan

jg.

memoeaskan dari segenap Wirawan.
Satoe keoentoengan jang tidak
sedikit artinja.
Tambah
Dengan
Nahdhatoel
djoega kini
kepandoean
A.N.O.

satoe Kepandoean.
kemadjoeannja
Ansor
Oelama di Tasikmalaja
soedah diberitoek satoe
jang terdiri dari leden

itoe jang

dinamai

, Banoe".

Kepandoean Banoce jang terdiri
dari A.N.O. itoe maksoednja jaitoe
soepaja didalam mengedjar tjitatjitanja djoega
dibanding dengan
pendidikan jang berazaskepandoean.
« Uniform jang dipakai oleh Banoe
percies seperti Surja Wirawan tjoema petjinja ada berlainan sedikit.
Dengan
moentjoelnja Banoe itoe
djadi di Tasikmalaja ini mendjadi
tambah banjak kepandoean. Moedah
moedahan bisa hidoep dengan
soeboer.
Keadaan iboe bapa dan familie Dr.
Adang Rousdhy di Radjapolah.
Sebagaimana soedah ditoelis dalam Pemandangan bahwa Dr. Adang
soedah mendapat: ketjilakaan sampai ta' bisa ditolong
lagi, waktoe
mendjalankan
kewadjibannja
di
Nieuw Guinea,

Djawa

Bedjat dapet adjakan TEGAL

ana
&#

|

terbang.

Tea

| Maoesih maoe, tapi, astaga, orang

padjag

soepaja masoek kam-poeng. Gemeente adalah boeat pendoedoek,
tetapi djangan seba-

. pertjaja sama diri sendiri, dan boe|
kan nggak pertjaja takdir, tapi,...

nggak pertjaia sama mesinnja..
Ma'loem pesawat2 disini, biar si-

liknja.

Alg. beschouwing

raads
ang hari terang benderang bisal
lidt. Moh. Tahar.
djoengkir balik, apa lagi malam.
Sebagaimana soedah terdahoeloe
Djoega djangan2 djoeroe2 ter-| dicoemoemkan,
gemeente Tegal telah
bangnja nggak biasa terbang malem mengad
akan
peroebahan

,
Kalau bisa dong, nggak oesah kejantara lain-lain mensikkan padjag2
penning
pengen maoe pakai djoeroe terbang

Nah,

itoelah

Bedjat lebih

fiets mendjadi

boekan ???, kan straatbelast£1.50
ing.

sebabnja, ' en bang

itoe dibawah

soeka djatoeh keatas|tika anggauta

ini

kami

dan

Oleh

mengada

karena

sadjikan, ke

, toean Moh.
dari djatoeh kebawah. Tapi sajang|Tahar, mempertgemeente
ahankan
nja dalam
djatoeh keatas nggak bisa.

Tiap2 djatoeh kog kebawah. Kalau langzaam, mah, apa boleh hoeat,

kebanjakan

bangsa

kita

Sebagai

penoetoep

tcean

Moh.

sidang jang achir2 dan kita singkat
kan maksoednja sadja.
Setelah
menghatoerkan
terima

Penghatsilan

ikan

laoet.

Pembantoe

menoelis:

Menoeroet

tjatatan? penghasilan

iken laoet dari stichting “MisojoMino“ disini bagian boelan April
1939 dan 1938 bocat dibandingkan
adanja sebagai berikoet:
Y

Di

Tegal,

selama

boelan

April

jbl. perkoempoelan ini telah dapat
menangkap roepa2 djenis ikan sedjoemlah 77.213 kilogram beratnja,
jang telah terdjoeal dengan harga
djoemlah

itoe

f 7.180,85.

Dan

bagian

Warnasari"

Mencoeroet perchabaran jang di 150 k.ro., batas laoet djadi berkoemoeat disoerat kabar Pemandangan rang 100 k.m. Batas Lithauen seka
hari Saptoe dd. 29 April 1939, lem rang di Laoet-Timoer pandjangnja
baran
kesatoe, halaman
kedoea, hanja 20 k.m. dan berarti 70 k.m.
bagian Kota (Rubriek Kota), kolom berkoerang. Lebih landjoet pendoe
ketiga jang berkepala ,,Kunstveree- doek berkoerang sampai 6pCt. (tgl.
niging Soenda Warnasari“, bestuur 1 Januari 1939 djoemlah 2.575.363
dari Kunstkring Soenda disini mem dan di daerah Memel 153.793).
Loeasnja tanah jang ditanami di
perma'loemkan kepada sidang ramai
djoega
mendjadi
kewadjibannja daerah Memel berdjoemlah 4.6pCt.
memberi keterangan
dan
penera- dari djoemlah loeasnja tanah dalam
ngan, bahwa sipenoelis perchabaran tahoen 1938 dan pendapatan dari
itoe tidak djelas mendapatnja kete bermatjam2 panenan berharga dari
rangan,

dan

tidak

menjelidiki

'da

hoeloe dengan teliti sampai menda
pat kenjataan jang positief, bagaimana doedoeknja itoe hal.
Kalau mengingat kepada kewadji
bannja sesoeatoe orang jang- atau

boelan djoega dari tahoen j £ |maoe masoekkan

baroe
silam
adalah
96077
kg.
djoemlahnja, jang mana telah dile
lang boeat harga djoemlah f9.360 45.
Tjabang Soeradadi, soedah ber-

redaksi)

»Kunstvereeniging

tidak sedikit.

lah jang

tanggoengan

»Kunstkring Soenda" —

djalan besar adalah soeatoe djoem

Tahar mengoeatkan oesoelnja soepaja padjag padjag fiets djangan
berarti mengoesir
o- diroebah
dan tidak setoedjoe akan
“rang2 jang tidak mam
straatbel
adanja
asting.
poedaridjalan besar,

Boekan djoega bang Bedjat nggak

| dari Tsjecho-Slowakia,

bagi

lebih lebih jang tidak mampoe, te-|
tapi ,,toevallig“ beroemahdipinggir

Adanja
straatbelasting dikoeatirkan akun

Wel, sebetoelnja, boekannja bang
Bedjat sendiri takoet.
Dan empok diroemah djoega nggak takoet bang Bedjat roentoeh.

.

naiknja

gemeente

diroemah kabingoengan, tanda, ...
hmm,....masih sajang roepanja.

Iter

“ea

Mempertahankan

ILoear

Tetapi tarief f 2.— saban satoe me

Tengah

|

ngoesir mereka dari pinggir djalan|
besar dan soepaja masoek kampoeng

(CENTRAL
buro boeat statistiek
“di Lithauen telah mengoemoem
kan beberapa angka2 jang membe
rikan
gambaran jang njata dari
kepentingannja dalam bermatjam2
hal dari daerah Memel bagi Lithaves.
Dengan berpindahnja daerah ini
ketangannja Djermania maka batas
negeri bertambah
loeasnja dengan

kabar dan percha-

baran disoerat kabar jang didapataja, seharoesnja dan sebaiknja di
elidiki dahoeloe

dengan

teliti, sam

TN

TA

3

pai dapat keterangan jang djelas,
hatsil djoega
47.928
kg. dari doea pihakuja,
tapi kalau, ... krrrrrk,...tengkoek | kasih atas kesempatan jang diberi lakoe seharga sebanjak
agar soepaja
f 269155 sedang doe
kebalik, kan nggak oerces.
kannja,
maka
terlebih
dahoeloe loenja adalah 46190 kg. f 2.810.90 ia bisa mengambil kesimpoelan (con
Kalau matisih nggak apa sambilltosan Mob, Tahar menerangkan,
clusie) jang! tidak berat
sebelah,
Tjabang Larangan, kini telah da dan bisa
&
tengkoek kebalik tapi kalau idoep, bahwa sedjak
menetapk
an
dengan
kejatahoen
1930
beliau pat hatsil banjaknja
24.465 kg. kinan bagaiman
kepala meeter, waaasaaa,
kalau ber doedoek dalam gemeenteraad
a
doedoeknj
a
hal
terdjoeal
baroe
boeat f 127155 melawan
djalan njamping.
ini kalilah membikin alg. besehou-!20.858 kg. £ 1.044.30 djoemlahnja. itoe.
Kalau diadjak plesiran siang? ha wing jang agak pandjang,
Bestuur dari Kunstkring Soenda
Tjabang Kedoengkesambi dapat
oleh ka
ri ke Bali cf zooietsitoesih, nggak rena keadaan jang memaks
terseboet tidak mengandoeng kebenmenangkap
a.
Mesedjoemlah 25.501 kg.
tjian dan kemoerkaan, kepada toeapa, in elk geval ada jang «diliat, maksa—kata beliiu—oleh
karena f 1.304,94 sedangkan doeloenja ada
barang bagoes.
Pak
didalam sidang ini dibitjarakan ten lah 19.452 kg. f 899,91 hatsilnja doehan orang jang memboesoekkanaja, malahan adanja itoe mendjadi
,
BANG BEDJAT
tang soeatoe soal jang penting, ja- itoe.
keoentoe
ngan bagi Kunstkring Soen2
padjag,
Tjabang desa Kramat mendapat
Berhoeboeng dengan itoe iboe- lah hal tjita2 menaikkan
da
boeat
zelf correctie.
hatsil sebesar f 705.33 dari 13.961
bapa
dan familinja jang ada di menoerset oesoel dari Commissie.
Tjoema
mendjadi kewadjibannja
Soedah
tentoe
tirdakan demikian kg. jang sekarang, melawan f 547.96 K
Radjapolah sesoedah mendapat teunstkring
Soenda haroes dan boeat
ini
dianggap
amat
gandjil,
sebab
legram dari jang wadjib, boekan |!
dari 10.993 kg. doeloenja.
membela
diri
terhadap sidang ramai
economisehe toestand
Djoemlah penghatsilan kongsi ini
main riboetnja, teroetama iboe dan mengingat
dan
oemoem,
soepaja djangan sam
pendoedoek
sekarang dan djoega bagian boelan tersehoet diatas sebapanja sampai kelengar berdjampai
mendjadi
atau timboel pen
kan
oentoek
tahoen
depan,
beloem
wak-|moea 189.068 kg. £ 1315422 jang
djam lamanja.
dapatan
pahaman
jang salah, dari
Ini hal moedah dimengerti, sebab toenja menaikkan beban ra'jat dan (sekarang dan 193.570 kg. f 14.663.552
sebab
adanja
toedoehan
jang tidak
memadjoe
kan pengharapan, soepaja |jang doeloe itoe.
Dr. Adang jang apes itoe baroe 2
betoel
doedoeknj
perkara.
Maka
a
atoeran
belastin
g
jg
sekarang djatahoen lamanja keloear dari Nias,
Fendapatan 4 kereta api
disini bestuur Kunstkring Soenda
ngan
diroebah
PU
,
dan beleem mempoenjaj isteri.
:
Kwartaal pertama. memadjoekan
pada sidang ramai
Gemeente adalah oentoek pendos
Moedah-moedahan iboe dan bapa
dan
oemoem
apa
lagi bagi si penoe
Adapoen
pendapatan2
empat
pedoek,
tetapi
boekan sebaliknja—
pja Dr. Adang itoe bisa menahan
roesahaan kereta api |Zuster-Maat lis perchabaran jang dimaksoed da
kata
spreker.
bentjana jang dikoerniakan oleh
schappijen) jang terkenal itoe ba- lam soerat kabar ini dd. 29-4.39
Toehan jang maha Koeasa.
gian kwartaal pertama dari tahoen tadi, boeat mengambil kesimpoelan
Hal
padjag
fiets.
Ketjilakaan hehat
.
menjatakan bahwa
Spreker
merasa
“tidak mengarti, 1939 ini dan bagian tiga boelan per dan keadilan
S
l1anakdjadikorban.
tama
djoega
dari
bagaiman
sebetoeln
tahoen
ja itoe haldan
a
1938
jang
apakah sebabnja fiets dimasoekkan
Hari Minggoe jbl, kira djam 9 pagi
barce
laloe
adalah
bahwa
toedoehan
terdapat
namanja
seperti
apa
jang
kendaraan
j berbahaja,
di Radjapolah di betoelan toko Ka- sebagai
Kunstkring Soenda si penoelis per
althans menoeroet pen apatan Col- terseboet dibawah:
binangkitan soedah ada ketjilakasn
1. Semarang-Cheribon Stoomtram Chabaran tadi mendapat keterangan
| jang hebat djoega jaitoe 1 anak2 lege.
My
telah
menerima
sedjoemlah nja keterangan dan penerangan jg
Lebih2 djika sebagai alasan oenIndonesier oemoer 9 tahoen soedah
f
530.0060.—
bruto
(selama
Jan. t/m tidak djelas jang datangnjapoen
toek
menaik
kan padjag itoe bersan
ketoebroek sama opelete jang da
dar meniroe lain tempat jg soedah Maart jbl.), melawan f 519.000.— poela keloearnja dari keterangan
tang dari djoeroesan Tjiawi.
menaikkan, sedang regentschap Te- doeloenja. Dan biaja Maatschappij dan penerangan jang semata mata
Adapoen asal-asalnja begini:
terseboet mengandoeng chianat kepada nama
gal sendiri hanja tarik penningfiets ini bagian tiga boelan
Waktoe itoe opelete lagi djalan
b:i»
f 1 — setahoen. Oleh sebab itoe be- (Indische exploitatiekosten) besar- nja Kunstkring Soenda.
di betoelan toko terseboet diatas.
Djika sipenoelis perchabaran ta
liau kogatir, kalau penaikan fiets- nja f 335.000.— Sedang jang doeloe
F
ta" ketahoean lagi itoe anak soedah
di
maoepcen sidang ramai mengeitoe
adalah
f
309.000.—
penning tidak akan berarti banjak
lari ketengah djalan maksoednja
2. Semarang-Joana
Stoomtram tahoei pasal pasal dari perihal jang
bagi gemeente, sebab kebanjakan,
akan menjeberang dan tidak meli
lantas sama beli penning dari re- Maatschappij djoega telah dapat te tertoelis dibawah ini: 'jaitoe
hat ke kanan atau kiri.
a. hal keadaannja kita poenja oprima selama waktoe jang terseboet
gentschap jang lebih moerahan.
.. Chauffeur opelete biarpoendengan
f 293 000.— dan jang gave jang dikirimkan kepada NiOrang haroes ingat, bahwa har- banjaknja
oentoek
djoega
bagaimanapoen
rom dan jang menjatakan prestaga fiets pada waktoe
ini hanja doeloe itoe djoemlahnja f 311.000.
menghindarkan itoe bahaja, tapi
ties
mana kita sanggoep dan bisa
Adapoen
dia
poenja
exploitatiekos£ 2.50 sampai f 5.— dus oempamanja
sia2 belaka, dan selandjoetnja itoe padjagn
sadjikan
dimoeka microfoon, diopten
disini
bagian
sekwartaal
tadi
ja f 1.50ini terlaloe, tidak |
anak teroes ketoebroek.
sepadan dengan harga barang jang besarnjaf 271.000-— melawan f 260. gave mana jang diseboetkan nama
Dengan mendapat loeka2 jang
nja satoe satoe siahli penjanji, maoe
riboe.— doeloenja.!
£
berat di betoelan moekanja dan dipadjagi. Lagi poela perloe dite
3. Oost-Java Stoomtram Maat- poen boeat gamelan atau boeat ke
rangkan, bahwa fiets boekannja ter
badannja dengan lantas diangkoet masoek
opgave mana
lux, tetapi bagi bangsa ki- schappij poen soedah.berhatsil djoe tjapiorkestnja dan
ke roemah sakit Tasikmalaja.
jang
soedah
disetoedjo
ei dan ditega
sebanjak
f
145.000.—
bruto
sela
ta rata? soeatoe bebcetoehan atau
“Kesalahan. ada di pikak anak ter
ken
oleh
Toean
Rd.
Padmadiw
ang
ma
tiga
boelan
jang
pertama
dari
alat goena mentjari nafkah.
| seboet.
tahoen ini, sedang doeloenja adalah sa sebagai salah satoe bestuur dari
Spreker laloe menggoegat tentang
Leider
Harga kelapa naik
:
Ipadjak andjing jang doeloenja f 6.— £ 139000.— djoemlahnja. Dan dia Kunstkring Soenda dan
S2
Harga kelapa di Tasikmalaja
ja —— dan sekarang ditoeroenkan mendja poenja biaja sebesar f 109 000.— dari Warnasari.'
b. hal hari tanggal dan boelannja
- Tjiamis
— Bandjar dan sekitarnja di f£ 250. Meskipoen ini masih
melawan f 102.000.— doeloenja.
waktoe beberapa boelan berselang anggap rendah, boekan maksoed di
4. Serajoedal Stoomtram Maat- Toean Rd. Padmadiwangsa moelai
be
schappij berhatsil poela sedjoemlah officieel (memberi ketetapan) bahadat moerah sekali jaitoe tjoema liau oentoek memintak akan naikf0.80 atau paling tinggi f1.— per nja padjak ini, sebab djoegs an- f 92.000.— kini dan doeloenja f 82. wa beliau tidak toeroet tjampoer
100 stuk.
.
djing adalah keboetoehan pendoe ritos—kagian tiga boelanterseboet. lagi dengan Kuastkring Soenda,dan
Akan tetapi baroe-baroe ini ber doek sebagai pendjaga roemah.
Adapoen dia poenja biaja adalah moelai kapan oleh siapa diboebarGoe
Warnasari.
hoeboeng dengan di Tjiamis ada gatan ini hanja sekedar sebagai tertj-tat f£ 58.000 — melawanf 51 kannja
diberdirikan lagi 1 fabriek minjak | perbandingan, bahwa andjing
r boe—djoemlahnja jang telah dic. hal bagaimana programma da
dan
kelapa kepoenjaannja kapitaal Be fiets itoe paling sedikit sama sama pergoenakan disini selama kwartaal ri Nirom
boeat tanggal 1-5-1939
Lan
landa, harga kelapa ada naik sam diboetoehkan oleh pendoedoek ge pertama.
dibikin dan ditjitaknja oleh Nirom,
.
Djoega dapat diwartakan tentang djoega waktoenja dibikin dan ditjipai f1,80 »er 100 stuk. '”
: meente, dus djika padjak andjing
Ns bag
“ Moedah-moedahan derigan kensi- tetap f 2.50 soedah seprtoetnja, hal penerimaan? 4 Mijen jang ter taknja itoe programma : apa sesoe€
9
. kannja harga kelapa itoe djadi djika ffetspenningpoen tetap
seboet diatas ini bagian boelan Adjoe:
mi'nat oentoek kaom tani.
5 'pril 1939 dan 1938 oentoek perbanga f 1—, djangan f 1,50. cingan sadja adanja demikian:
Memperingati hari kelahirannja
tF
S.C.S. telah mendjoemlahkan se
.
H.K.H Prinses Juliana
Straatbelasting.
besar f186000.- sebagai voorloopig
Berhoeboeng dengan hari kelahi-|
Adanja padjag ini, toean Moh. adanja. Dan pendapatan boelan itoe DOENIA P.T,T.R.'
h
rannja poeteri Juliana,” maka pada
er malam
Tahar
menganggap socatoe atoeran dari th. jbl. adalah f177.000.- jang
Minggoe jbl. oleh pendoedoek

j3
3

Djawa

Et.

Timoer

Ie

Pa

$

TEOA

t AP

ap

Pet

-

Ogel ,,Menirs

— Pembatja ,,Pemandangan“ teroe-

“

jang asing bagi

pendoedoek Tegal,

soedah dipastikan adanja.
S.J.9. telah berhasil djoega seBelanda, soedah diadakan pesta tem
djoemlah f£107.000.- bruto jang ke
patnja di societeit Galoenggoeng. |
Jang hadlir banjak sekali, dan dan lainnja perloe diingati sebab loem ditetapkan (voorloopig) ada
sampai djaoeh malam baroe boe- adanja straatbelasting tentoe har-| nja. Melawan f 10) 000.- definitief.
ga sewaan roemah naik, sedang mel OJ.S. djoega soedah mendapat
baran dengan selamat.

Tasikmalaja teroetama oleh bangs4

tama orang Priangan tentoe soedah
banjak jang mengetahoei
sama

»Ogel Menir“ jang soedah tersohor
dari Soekaboemi itoe.

Malam. Senen

jang

baroe laloe

ogel terseboet soedah memperlihat
kan kekotjakannja di Goenoengpe1

dan javg membikin berdirinja boeloe-roma,
Nasib pegawai negeri

reka soedah merasakan potongan
roepa-roepa,
Saja merasa moreel verplicht—
kata spr.— oentoek mengingati ke
pentingan pendoedoek, sebab kalau

sebanjak f 52.000.- bruto-voorloopig:

padjag

f87000.-

itoe

telah berlakoe,

soedah

sedang hatsilan jang doeloe itoe
banjaknja f 43.000.- telah dipastikan.
S.D.S. telah menerima sedjoemlah
melawan

f 28.000.-

tentoe mengenai pada bangsa kita
Djoem'ah pendapatan2 dari boelan
teroetama jang beroemah dipinggir April
jbl.
f382.000.melawan
djalan besar. Mereka diam disitoe f358 000. Kini bertambah madjoe
tidak oleh karena kekajaannja, te KANG N makan

Propagandist
P.T.T.R. ke Djawa
Timoer
dan pesisir Djawa
»Antara“

Tengah.
mengabarkan,

bahwa

0.1 sampai 11l.7pCt.

:

Djoemlah
peroesahaan-peroesahaan soesoe berharga 23.4, djoemlah
Soesoe jang dikirimkan ke peroesahaan peroesahaan soesoe ada 6.6pCt,
hasil mentega ada 2.2. pCt dan hasil
kidjoe ada 83 pCt. Harga dari peroesahaan ikan didaerah Memel ada
46.2 pCt dari djoemlah harga semoeanja. Banjaknja indoestri2 dalam

tahoen

1938

ada 91 dengan

9113

personeel lelaki dibandingkan deugan
1441 indoestri2
diseloeroeh
Lithauen
dengan 40.000 personeel
lelaki. Andil dalam exporthandel
dari Lithauen ada 16 dan di importhandel ada 28 pCt. Selama moesim

zomer

1938

ada

26

pCt

dari

kaoem

boeroeh bangsa Lithauen jg bekerdja
didaerah Memel dan djoemlah produksinja ada 27.1 pCt. Peroesahaan
kereta

api ada 16.1 pCt dari djoemlah

seoemoemnja dan dari djalan-djalan
ada 24.3 pCt. Dari seloeroeh kenda
raan

motor

tertjatat

didaerah Me-

mel ada 20.6 pCt. Modal jang di
investeer dari onderneming onderneming ada 29 milijoen It, berarti
18.29 pCt dari djoemlah seoemoemnja. (N.R.C. ,,Antarasj.

dahnja T, Rd. Padmadiwangsa officieel tidaknja toeroet tjampoer la
gi dengan Kunstkring Soenda.
d. dan
hal peri hal keadaannja
Njimas Warnasari: begitoe djoega
hal-hainja

menjebabkan

jang

dan

pasal (kesalahan) jang Njimas War
diroyeerd oleh Waritoe
nasari
nasari maoepoen dari sedjak kapan
royeeran itoe terdjadinja.
kesimbisa mengambil
tentoe
poelan (conclusie) maoepoen dilihat
djoeroesan
dipandang dari
atau

PA

“Terbang.

belastingstelsel ini sekali kali hoekan maksoed gemeente oentoek me

mengetahoei be
dan
mana djoega
doedoeknja
toel betoel bagaimana

dan bisa menetapkan

itoe perkara,

katjau

membikin

Soenda.

Kunstkring

tidaknja

betoel

apa

EAST

bergelak gelak oentoek

e

ketawa

"1|2—3 djam. Sajang mainnja di Tasik
1 Ihanja 1 malam sadja.
3
Mag ian

wm

(bisa

Arti dari daerah Memel bagi Lithauen.

jang
atau siapa
katjau
membikin

BPEP

'Imembajar jang sedikit mahal: asal

/

tapi kebetoelan menerima warisan
dari orang toeanja
dan
lain lain
Ajadi meloeloe soecatoe ,,toeval"
Beliau pertjaja,
bahwa
adanja|

belaka,

Wp Ay BEA

koendjoengan jang banjak djvega,
ari publiek Tasik biarpoen haroes

sebetoelnja jang
belaka itoe.

Djika si penoelis perkabaran tasidang ramai
di maoepoen dari
maoe dapat keterangan jang djeSoenda
Kunstkring
las, bestuur
sedia sewaktoe-waktoe hoeat mem
beri keterangan dan penerangan

dengan

jg memoeaskan

Ng Bela

ren g Tasikmalaja dengan mendapat

disaksikan

oleh bewijs2 jang tjoekoep.
Keterangan dan 'penerangan ma
na bisa

pada

didapat

Asik Natanegara

kring

T,

adres

Rd.

Voorzitter Kunst

Soendat.s.: Oetankajoeweg

Wijk Oetankajoe Mr. Cornelis atau
adres Gg. Rawamangoen 60
pada
Btc. Djoega padanja akan bisa da
pat

keterangan

Kunstkring

jang

bahwa

djelas,

Soenda itoe boekan sa

'

toe badan federatief dari matjam
matjam
Kunstvereenigingen
dan
apa toedjoeannja.
Djika si penoelis perchabaran tadi
maoe menjatakan dan menjelidiki

apa betoel tidaknja keterangan jang

didapat olehnja, tidak sempat boeat
mengoendjoengi

maka

sedia

bestuur

oentoek

adres-adres

Kunstkring

tsb,

Soenda

datang memberikan

keterangan dan penerangan pada
nja. Maka itoe diharap dengan hor
mat
soepaja beliau soedi apalah
kiranja maoe memberikan adresnja
jang terang.
Sebegini keterangan dan penerangan,
bestuur Kunstkring Soenda
merasa tjoekoep, dan djika perloe
tentoe

diterangkan

dengan

mem

boektikan bewijs-bewijs jang menja
takan bagaimana doedoeknja inihal,
sebab sekarang merasa beloem sam
pai tjoekoep dan waktoenja bagi
oemoem atau sidang ramai haroes
tahoenja.

toean
Karta Moehari, Secretaris
HBPTTR. sekarang
sedang
men
datangi tjabang2
PTTR.,
moelai
dari
tjabang
Demak,
Koedoes,
Sebeloem dan sesoedahnja, bestuur
Tjepoe Bodjonegoro, Grisee, Bang Kunstkring Soenda membilang di
kalan (Madoera)
Djombang, Pa- perbanjak terima kasih kepada t.
soercean,
Soerabaja,
Malangdan redactie dari Pemandangan soedah
lain-lain tempat.
Perdjalanan ini memoeatkan ini toelisan.
3
dimoelai pada tanggal 8 sampai 17
Mei '39.
Bestuur dari
Kunstkring Soenda

:

16 Mei

:

1. Petamboeran
3. Hasan

Djawa Barat
“Senen, 15 Mei
Bandoeng II, Batavia
II.

— Petam-

boeran Klas 1.|

bin

1. &5-— sore

Moehamad

:
:
PMH.

Senen

Ketjapi
Manga
apron Orkest ,,Poer-

4.30 sore

Abdoerachim

Piatoe

,, 3.| 7.40

7. H.
8.

Djoenaidi Koeningan

H.

9.

&

Kalibata Doeren 3
'Tabrani

3

Ashari

10. H. Achmad
11. Gmbir bin Kiloek

”

AA en

NP

19.30
Illse

$

Tart

NN
2

Pan-

tjoran

,,

Pantjoran

17. Moesaat
18. Moestopa

Kalibata

Doeren 3

19. H. Moesiam

Mamp

,,

Sahari
Kali-

,,

»N

Goenoeng

bata Doeren 3
22. Achm.
Mardjoeki bin
Maocen Mamp. Tgp.

,,

23. H. Saoba

Kemang

,,

Teg. parang
Kalibata

,,

Abdoelloh

Arip

Doeren 3
26. H. Saibin Kebon Nanas
27. H. Abdoelmadjit
Pela

Pe“tjandran

,,

Koeningan

,,

Pr.

32. H. Hoesin

Minggoe

33. H. Moegeni
—
34. H. Mohd. Tojib
Mamp.
Teg. parang
35. H. Abdoelloh Piatoe —
36. Rameli bin Ali
Mamp.

|.

,,
,,

Prapatan

Kalibata Lt. Agoeng

,,

38. H. Machboeb
Mamp.
Tp
Teg parang
ET

,,

beras 'didaerah

Pemerentah .memoetoe

perhoeboengan

itoe

baik poetoesrja

tjoema

hagian, maoepoen seloeroehnja.

—.

sebaPe-

kerdjaan ini akan diserahkan ke-

| pada ,,Voedingsmiddelenfonds“ jang
telah

didirikan dengan

toesan J.C. van Waveren

140

,

B8

voorzitter

(direktoer

. Javasche Bank), sedang anggauta?2
inja ialah direktoer KP.M. toean

anna

.lam tempoh 3 boelan.
E
. Dalam
pada itoe kini soedah

di

baik.

Senen

5,— sore
5.30
,,

6.—

,

6,15

,,
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:

penpaa

Berita

Lagoe

s.k.

,

oentoek mengadakan

dengan

simpanan2 di

membeli beras-be-

Krontjong

Djawa

ras jang perloe goena itoe.

Dari djoemlah ini

maka

dalam

tahoen ini persediaan beras goena
akan dilakoekan dengan be-

ras dari Soematera Barat, Indragiri, Djambi, Borneo Barat, dan dae

Lagoe

Melajoe dan

86,96.
Senen

8,—
11.30

,,

030,

t1—

,

Lagoe MalayOpera

8.—
11.—

1

Strijkorkest

3

Toetoep

Toetoep

IL.

grsaag gending

:

Dja-

BNNNamamia Tntam
dari Vivo

Timoer
15 Mei

Njanjian dan dongengan anak? Tionghoa
Tentang

hal

,,Sport"
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120
C3
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8.—
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,

Lagoe Bali
Membatja Kitab Indjil
- Lagoe2 Geredja
. Terbang Orkest -

8.30

»

Disamboeng
dengan
Missigit Ha di Ampel, Soerabaja
Toetoep

:
1l-—.,,

Membalas soerat dan
rapport

:

6.— pagi

Soeara

:
0:20

Roekijah
Gending-gending Djawa Tengah
Lagoe Soematera
Toetoep

15

“5

1—
(BOxg

raga
Plaat? lagoe Soenda
Pembalasan soerat2
“Klenengan

. Toetoep

dari Miss

'

- SoerabajalI dan IV

Mei

Bete
2.20...
230

,

Pemboekaan
Soeara dari Miss Moor
dan Kwa Toemboe
Lagoe Tionghoa
Loedroek Soerabaja
Berita soerat kabar
Gamelan Kjahi Kanjoet Mesem"

Gending-gending Djawa Timoer
Mengoelangi berita soe
rat kabar
|
Toetoep

,,

Singapore

10,40

,,

11,—

«,,

dan

Koersen

2:
,,Padowo"

NIROM

5,—
5,02

sore
,,

Dila

ni

Tanda waktoe. Pemb.
Permainan Charlie Kunz
Berita

,,

ribon 108, Pekalongan 92, Soekaboe-

rabaja 131 dari 7.30 sampai 2.— atas
25 m. Soerabaja III 196, Semarang
122, Malang
Djokja 181, Solo 188,
Tjepoe 186.

Vocaal

Ma
ig
,,
5,04
6,—
6307,
Y.

Ais

Berita

G0:

53

»De
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5

9.40

,

Pianist Arthur
Dansa

Lagoe

ra

Tanda

,,

Toetoep

Selasa,
6,30

pagi

Ora,
ip
COD:

Tanda waktoe
Mengoelangi berita s.k.

LO

Gramofoon

8,—

Toetoep
,,

Tanda

waktoe

Muziek

KOO

Het Richard
berger Trio

“1,20 lohor
Ne,
2,20
,,
B0
5.— sore
bOp

5.04

,,

G9
OdO

5,

Harmonica 'spel
Schmid-

Berita s.k, dan oedara
Matjam-matjam Lunch
Mengoelangi berita sk.
Toetoep
Tanda waktoe. Pemb.
Remand. programma

Concert Teh. matjam2
Banjo
Lagoe

spel
Dansa

7.— malam Berita sk. dan oedara.

7,22
7.50
8.10
9,—

-

s
Ft
1

Pemand. programma
Blokfluiten Concert
Chotbah Agama
Mozart programma

AN

Gramofoon

muziek

kabar

de

Klassiek muziek
Lagoe roepa-roepa
,,Antike

Tinze

un

und

A-

Lunchmuziek

Toetoep

5.— sore
5.02",
Ola

Tanda
waktoe. Pemb.
Cinema Orgel soli
Berita soerat kabar

Serieus

12,— siang

1230

sakit

orang

Oentoek

“3

BRO

soerat

TAG
dl,—

5

Lagoe Accordeon
Lagoe Orkest

malam Soeara

turu
8,—
,,
Seno
Sido
Gala
in

pemb.

Gram. muz. Pop.

EKOR

Berita
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230i

1-—

muz.
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rien fiir Lautes

ROUS
5,
6,——.,,

muziek

I—
ISU
11—

siang

”

Pemboekaan

Gramofoon

,,

6,45

12,—

Berita soerat kabar
Gymnastiek

waktoe.

Lagoe

Georges Boulanger
ngan Orkestnja
.
Lagoe Orkest

OOT,

Mei

16 Mei

Lagoe gramofoon
Mengoelangi beritas.k.
Lagoe “gembira

TO

16

Tanda

10,30
.,, 2301,

Concert |

waktcoe

TO
1l—

Toetoep

PE

Schna-

Koersen

YO

,,
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:

Merkelbach

10,—
11,—

630
(ea
TOL

Band

ber

Operette

6,— pagi
SARA

Disco
Tauster's

Om-

Victor
Silvester
dengan Orkestnja
Wals dg. variatienja

Sela$a,

Voogdijraads

Julius

Sato,

O10

Pemb.

Berita s.k. dan Oedara
Pemand. programma

Gea

8.40

Oto

Pemand. programma
Gramofoon muziek
Oentoek anak-anak
Gerswin programma

malam

tusschenspel

Concert, oleh BRV
roep-Ouintet

PLOT

Mei

Tanda waktoe.

kabar

1.45 malam Phohi Relay
SAN,
Hans Bund dengan Or
Kestnja
Soon
@uintet
8,45
Njanjian
Tino Rossi
dan Lucienne Boyer

mi 192. Oost dan Midden-Java : Soe-

5.— sore

soerat

Anekawarna”

Padvindershalfuurtje

6,45

West-Java : Batavia 126,

15 Mei

Prog.

6,—

Barat

15

muziek

Toetoep

Senen,

dari

120, Buitenzorg 182, Che-

Senen,

Band

Gramofoon

030

Bandoeng

47

Batavial 157,89
m.
Batavia u
61,66 m. Buitenzorg 156,25 m. Soekaboemi 12,18 m.

Ou

atas205 m.

MEDAN
Markstraat No.
Tel: 1229.

Pikler's

negeri

Penjiaran

,,Messir"

AFIFF

Archipelz. 99 dari 11.— t.m. 12.—

2

7,15

Meter.

dalam

8
Dja-

Soenda

Lagoe Tionghoa

soerat

Indonesia.

5. R.V.

Burma

BKROGRAMMA

6,45
,,
Strijkorkest ,,Belloni«
71.— malam Berita
soerat kabar
dan kabar dagang

pagi

“3
,

2

petoep

6—

Tionghoa

1.50

Krontjong-Orkest
& Pe

4-20

Lagoe

Lagse

sokongan

Peladjaran bekso Be- 12.— siang
dojo dan Srimpi dari|12.03
,,
Kraton
|
2.
Toetoep
12.80
,,.
5.30 sore
Plaat? lagoe Djawa
TO
ta
6.30
,,
Berita pers
12015
'.— malam Peladjaran sembahjang|
1.30
».
SERI
"nah
Pemandangan Sepak

Oil
9,—

x

S. &.

Zender YDL. 3 Golflengte

rah-daerah ini akan mendapat be.
ras dari fonds tadi dari Djawa
Ba

(Aneta).

AU

030

Toko

9,58

,,Vocal"

Pemandangan ceroesan

2

Lagoe Soenda

BROGRAMMA

10,—

ag

Wajang Orang

5

Lagoe Ambon

1— malam

6.—

T.

Lagoe

diseloeroeh

10,—

1.20
7.80

Selasa, 16 Mei
|Djokja II 128 m, Semarang II 197 m
Membalas soerat? dan
Soerabaja II 61 danIV 129m
berita Administratie
Solo II 120m

—
:

»

,,/Thel

Bands

Berita s.k. (Indonesia)

Toetoep

. poen ada simpanan beras tjoekoep,
maka fonds tsb, kini masih hiboek

1-—

Orkest

Membalas
rapport

“Solo II 120m

Pidato dari hal ,,Toen-|
toenan djiwa didalam

10.—

Djawa

,

-")

bin

Islanders

3

Gending-gending Djawa Tengah
Toetoep

sa

' Hawaiian

7.15

wa Timoer

12.30

8ore

Cocoanut

Djokja H 128m, Semarang II 197 m
SoerabajaII 61 dan IV 129 m

(Soenda)|

Krontjong

simpanan berasdidaerah

0,—

Berita soerat kabar
dan kabar dagang

|

m

CHERIBON
Pandjoenan No. 9 & 11
Tel: 241.

(.— malam

12.—

netjis dan pantas di
pakainja, ketegoehan
nja poen tidak ada

ke)

tempat

ABDULLAH

Tembang Motjopat
Lagoe Krontjong dan
Stamboel

.

Pendek tiap2 pembeli
bisa loentoer dan apabila
mendjoealnja.
Bisa dapat beli dimana-mana

Peladjaran pendjagaan
bahaja Oedara

Selasa, 16 Mei
2
BN
5
siang Gending-gending

5.— sore

!

| bisa diperbaiki dan soepaja

Djawa

,,

,,

ata

bandingan,
sedang
warnanja ada berbagai2 matjem seperti:
Merah, Item, Poetih
dan roepa2 Kleur.
boleh aman 100”/, jang itoe barang tidak
loentoer, boleh lantas kembali pada jang

BATAVIA-C.
Patekoanstraat 62.
Telf: 880 Bt.

Hawaiian-Orkest ,,The
Indian Boys Ragtime

Mei

Lagoe Djawa
Lagoe Soenda

Lagoe

8—
.

“1

Senen,

sore Kinderuurtje
, -— Berita s. k. (benda)
,, - Lagoe Hawailan
.,
Pauze

SEE nh

TO

Ko

5

Hoofdvertegenwoordiger:

Senen, 15 Mei
7.— malam Lagoe Tionghoa

V.O.R.L

T.— malam Lagoe Krontjong

Sebera: ng dalam tempoh jg pendek |

Djawa,

15

Tjlem-

golflengte 86,58 m.

Djawa

Islam"
, . Peladjaran Wireng
Toetoep
Selasa 16 Mei

Mau

C.LR.V.O.
5

dan

PENJIARAN NIROM TIMOER

030,
Pange
7.-— malam Lagoe Hawaiian
145:
,.- Berita s. k. (Indonesia)

9,—

beras baroeselaloe bisa
5

Kaboepaten|

Zender YDH. 7 golflengte
107, 53 Meter.

8,30

djalankan peratoeran?, hingga per
sediaan2 beras dengan djalan men
djoeal kedaerah dalam negeri dan

dengan

4 TAS

TJAP

.GAROET.

bahasa Barat
J.P.O -uurtje
Berita sport
Lagoe Melajoe
Berita soerat kabar
bahasa Indonesia
Lagoe Melajoe
Peladjaran Wireng
Toetoep.

Tn
8—
12,—

Toetoep

PROGBAMMA

6.30

lain. Perloenja soepaja persediaan
| beras boeat sementara waktoe persediaan beras itoe bisa dipakai da

Papan

Pengenaan

Pendapa

| AF. Vasdias dan kepala kantor
' oeroesan dagang, toean Mr. J.E. 8.—
1—
van Hoogstraten,
. Fonds tsb. pada waktoe ini ma5y—
sih mendjalankan pekerdjaannja de
ngan menjediakan beras disegala &—
bagian-bagian Indonesia jangbiasa| 6.15

nja mengambil beras dari daerah

dengan

»
as

PREANGERBONTWEVERY

Berita soerat kabar

B—,
T— malam
20,
7,30

1215

Berita sk. dan dagang|

Toetoep

,,

5,

9.30,
TOTO:

Lagoe Ketjapi

Pe

12—

BD

Gambang Kromong
10.35
Mengoelangi barita sk
Toetoep :
11l—

Disamboeng

kalau

. perhoeboengan diseberang laoetan
soedah poetoes poela, tidak akan
kekoerangan beras,

Lagoe Soenda
Berita sk.
Lagoe Hawaiian

rasi
—

ae

teneen

»PADI”
dari
GAROET.
Pakailah Tenoenan
Garcet tjap ,,Padi”,
berarti Toean-toean
telah berboeat hemat.
Kerna Tenoenan Garoet tjap ,,Padi” selainnja
terpandang

29)

UAALUS

Toetoep

Genderan
poengan

Sarong

m

:

Peladjaran Wireng

Pemboekaan

Kitab Indjil

Pe

skan soal
persediaan beras di daerah
2 Indonesiaa jang biasanja mesti menda-|
tangkan beras dari lain tempat benanti

berita sk.

Bandoeng II, Batavia II, PMH.
'&— sore
Hawajianband ,,The Hi
lo Brown Babies"
6.30,
Pembitjaraan
tetang

:

pagi

8,—

"
»
PMN 29
10.— malam Disamboeng

len fonds“

soepaja

'»
,,
,,

KA

Indonesia

itoe roepa

15

7,20

Didjalankan oleh
“»Voedingsmidde
2

“4,

Tjelem-|

Toetoep
Batavia II

siang

1

Oo
@a
ke)

:

,,Sekar

poengan
Mengoelangi

,,

2—
2.20
2.380.

:

16 Mei
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- Berita sk.
Melandjoetkan
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,,
130 1

1003
1 20
1.80:

Manan

e
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Uiamahoa
Ki Ban 8
Toetoep

12,—

7,— malam Lagoe Geredja
5

,,.

37. Mohd. Ali b. Abd. Djalil

Persediaan
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—

30. H. Abdoelkodir
31. ,HYGEA“

PINGN NN

29. H. Mohd. Chair

Kan
ni
Naa

4.30 sore

,, - Tjelempoeng

12.—

7.45
Una
Naat

9.—

Hati"

PMH 45
II, Bandoeng III.
«
Batavia II
6.—
pagi Lagoe Soenda
6.30
.,.
Lagoe Melajoe Tanah|
Seberang
T—
Lagoe Krontjong
Aa
Toetoep
Bandoeng II, Bandoeng III,
12.— siang Pemboekaan

2.30.

marak

&
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Bandoeng

,,
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,,
Koeningan ,,

"28. Hasan

Selasa,

:
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5

Orkest

Toetoep

12.03

&

Mamp
25. H. Abas

bin
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»Penghiboer
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24. H.
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12—

9)
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21. Sarini b. Lioeng

,,

Tgp.

&

20. Golam Nabi

NN »

b. Sioen

,,

»»

16. Anowar

Teg. parang

PMN

10,— malam Gamboes
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15. H. Abdoelloh b. Kiming

»Soeara|
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Toetoep
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|1ll—

,,
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Bara anbrat kabar

2

«'.,
BU

dan

Moeda"" mengambil je: | "30 malam Berita soerat kabar
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de bruinkops
-Mamp.
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12. Moedjeni b. Sidi
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Teg. parang ,,
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14.

8—
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Radio-Toneel oleh Per
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15 Mei
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jang
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memilih
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Solo 60,85
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Kalibata Lt. Agoeng ,, 2.4 | 6,30 ,,
5.45
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hingga sedjoemblah satoe setengah
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25 Ban

50 tahoen jl. baroe dapat kembali
dengan djalan paksaan.
'Dengan tidak oesah ragoe2 lagi,
'Jorang bisa (mengatakan, bahasa Ita

tia menderita kekalahan jg teroes
“Imeneroes: dengan
pembelaannja

au Serikat

Negeri Perantjis haroes membe| soenggoeh2, akan tetapi kekalahan

| rikan kepada

Italia

apaapa

Inn

ig diderita oleh Italia itoe sebenar

Perantjis sendiri telah mempoenja nja hanja Sepertiga dari apa jang
hingga sampai kebanjakan Toean ka| diderita oleh Perantjis.
ja, sedangkan kita miskin. Marilah
Apakah Italia mendapat sepertiga

: kita

bagi! ta

Dan prof. Joseph Barthelemy ber
daja oepaja oentoek mempeladjari|
oetjapan-oetjapan jang sederhana
itoe hingga ia dapat mengarti apa
jang dikandoeng dalam katakata
tadi. Dalam hati sanoebarinja sendiri ia bertanja mengapakah Peran
tjis sendirilah jang diwadjibkan
menjerahkan keoentoengannja dari

Fi
5

A3

Idari apa
rantjis?

jang

Apakah

diterima

oleh

Pe-

lebih sedikit dari Peran

tjis?
Hal itoe orang bisa memoetoeskan
sendiri memberi djawaban. Marilah
|oentoek peringatan perloe diterang
Ikan, adanja 15 poelau di Laoetan
Egaeia daerah di Afrika jg loeasnja
separo dari Italia tahoen 1915, pero
|...
keekonomiannja goena negeri Ita- bahan jang mengoentoengkan bagi
- lia jang bersifat fascistich itoe? nja. Marilah djoega kita ingatkan
Amerika Sarekat dalam tahoen tentang maksoednja Italia jang ter
1937 mempoenjai orang sedjoemlah penting dalam peperangan: roesak
hingga
50.000, dan mereka ini mempoenjai nja Oostenrijk-Hongaria,
hasil lebih dari lima djoeta francs. benoea Eropah toeroet menderita
Inggeris kaja, sedangkan negeri Ca kesoesahan dan dengan begitoe Ero
nada mempoenjai padi sampai ke- pah selaloe tidak bisa memberi se
Tetapi ter
banjakan. Hindia menjimpan keka lamat kepada Italia....
listimewa
kita
djanganlah
loepa,
jaan hingga bersoesoen soesoen. Me|
bahwa
Italia
sebagai
negeri
di
Ero
ngapakah Perantjis sendiri jg pertama2 jang salah terhadap doenia, pah telah menerima djadjahan jg
karena kekajaannja? Selain dari) loeasnja doea kali dari pada Peran

ini kekajaan Perantjis

pada bebe-| tjis, Trente dan Tritst. pelaboehan2

goena angkatan laoet jang djoega
mengocarai Lacetan Adriatie, loeas
loemnja tahoen 1915 djoemlah tahoe aja sama sekali ada. 28000 km2,
nan Yari kekajaannja jang diting- sedangkan Elzas dan Lotharingen
galkan ada5.000.000.000 francs emas locasnja beloem ada 13090 km2.
Tetapi Italia ingin pada djadjasedangkan kekajaan ini pada taia ta' menerima
hoen 1937 beloem ada 15.000. 000. 000 ihan dan sedjak
djadjahan, maka Italia merasa te
(14.886.186.235)
Dalam
masa kini 5.000.600.000” lah disakiti hatinja,
Ia ingin minta Syria, dimsnasedja
francs emas itoe ada 60.000000.000
francs. Dengan demikian kapitaa! rah bagian tradisi Perantjis moelai
dari negeri Perantjis mendjadi toe timboel dan tidak ada tradisi Italia.
roen hingga tiga perempat dari po Selandjoetnja ia minta daerah Tu-'
| kok bermoela.
— nis, menjempoernakan isi keradjaan
Seteroesnja begitoelah. todis prof Perantjis di Afrika Oetara, sedjak
Joseph tsb. djikalau Perantjis jg. th. 1864 telah diadakan oesaha2
mempoenjai
hoetang, mengapakah jasal dari Perantjis, djadi sebeloem
“Italia jang diserahi oentoek minta nja persatoean Italia terdjadi. Tumenarik hoetang itoe? Bangsa Ita nis, dimana Perantjis mengadakan
lia menerangkan, bahasa mereka perdamaian dan ketentramandengan
itoe
tak merasa tentram oentoek djalan darah serdadoenja, dengan
berdiam di semenandjoengnja jang kekajaannja kaoem hartawan, desempit bagi mereka itoe. Mereka ngan ketjakapannja kacem insinjoer
minta ,,lapangan hidoep“ baroe. Ne nja dan dari mereka dari kalangan
.rapa tahoen jang laloe soenggoehsoengoeh mendjadi koerang. Sebe

geri Abyssinia roepanja tidak tjoe -keilmoean, maka Tunis sedjak tg.12
koep bagi mereka itoe. Berhoeboengan dengan itoe Prof. Joseph

Barthelemy memadjoekan satoe ke

Mei 1881, hari

berdirinja

protecto-

raat terhadap Tanis herbahmengada

kan djalan2, djalan kereta api, roe
mah sakit, dan gedoeng gedoeng

djoetkan oeraiannja, Dr. Weizman,
pemimpin pergerakan Zionisme itoe

jang kini berada di Londen, beroe
saha
dengan
giat sekali oentoek|
menghalang halangkan pemerintah
Inggeris mengoemoemkan Buoekoe
Poetih itoe agar soepaja djangan
diocemoemkan.
Weizeman giat teroes.
Londen, 12 Mei (BafagihJ.
Ini hari Dr. Weizeman telah me-

ngoendjoengi : kantoran

Oeroesan

loear negeri, dan kemoedian
ngoendjoengis poela manteri
san djadjahan.

ia me
ceroe

Ora oi
Jahoedi jang
dimerdikakan kembali.
Londen, 12 Mei fsafagih).
Ini hari pemerintah di Palestina
telah memerdakakan kembali orang
orang Jahoedi jang dipendjarakan
tempo hari di Haifa, berhoeboeng
dengan masoeknja mereka dengan
gelap dan ta' dapat soerat permisi.
Dalam

sedikit

hari

lagi,

akan

dibagi-bagikan lagi 1000 soerat per
misi boeat boelan Mei, oentoek pe
masoekan 1000 orang Jahcedi ke
Palestina.
Oepatjara peringatan 40 hari dari
wafatnja Radja Gazhi.
“ Londen,
12
Mei (Bafagih|.
Telah kembali lagi ke Bagdad hari
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Sementara achli economie sama
menjatakan anggapannja bahwa de
ngan adanja restrictie para (karet)

anak negeri itoe bentoek economie-

nja di Sumatra Selatan mendjadi
agak baik. Akan tetapi djika orang
soeka melihat sedikit dalam angga
pan jang demikian itoe masih pintjang. Karena jang sama tarik ke-

oentoengan dari adanja bevolkingsrubber restrictie itoe melainkan orang orang jang mempoenjai keboen keboen para sadja, maka mereka dapat keoentoengan bagoesda
ri coupon coupon.
Akan tetapi orang? jang mendja
di toekang potong para atau (koe
li2) mempoenjai nasib jang
kasi
kalau

pertandingan
moerid

kasti

volksschool

oempama

kita

cidak

bo

Kasti

bagi

moerid

dan

vervolg

school, antaranja:

V.S. Poeger—V.S. Kentjong berkesoedahan 9—15 boeat
Kentjong

V.V.S. Poeger—V.V.S.

Goemoekmas,

berkesoedahan 23—16 boeat Poeger.
Pada tanggal 7/5-39 dengan ber
tempat di veld Kentjong, diadakan
lagi pertandingan antara V.S. Ken
tjong— V.S.

Josowilangoen

tempat.

SOERABAJA.
Handels-Vakschool “Soerabaia,,
Moelai hari Djoem'at HandelisVakschool “Soerabaja" akan menga
dakan perajaan. Hal ini berkenaan
dengan

oesialima

tahoennja.

Pera-

jaan ini akan diadakan dengan be
sar besaran, dengan mengoendang
poela Direksi sekolah2 seroepa itoe
di Malang, Bandoeng, Djokja.
Hari Djoem'at djam 8 pagi akan
diadakan pertandingan bola antara
H.V.S. (Soerabaia) — B.H.S. (Bandoeng). Pada djam 11.30 akan diadakan pertandingan ping-pong, bad
minton, dilapangnja sendiri, Oendaan Oost 40.
Pada djam 7 sore akan diadakan
resepsi dihalaman moeka
gedoeng
sekolahH.V.S. Kepada hadlirin akan
centoek

mana Nederland

ter-

c—

GG

“

me-

njampaikan oetjapan selamat kepa
da Direksi pergoeroran itoe. Semoea
pidato akan dibroadcast keseloeroeh
lapang sekolah itoe.
Pada djam 9 diberinja kesempatan oentoek berdansa.
Pada hari Saptoenja 20 Mei, djam
8 pagi akan diadakan pertandingan
antara M.H.S.
(Malang) —B.H.S
(Bandoeng).
Pada djam 11 dilandjoetkan dengan pertandingan ketjepatan, athletik,

dimana

diberikan

hadiah.

Pada djam 1 diadakan lunch berSama sama goeroe dan moerid. Malam harinja akan diadakan ,,Bonte
avond“

cabaret
hanja

dengan

berbagai

programa

di Stadstuin-theatre,

jang

goena mereka jang dioendang

sadja.
Hari Minggoe tgl. 21 Mei akan
langsoeng pertandingan penghabisah

djam
djam

antara

330
6.30

H.V.S.

dan

M.H.S.

pada

di lapang A.C.B.
Pada
akan dilakoekan pemba-

ini Ambasadeur pemerintah Mesir leh menjeboet menjedihkan.
Sebagaimana jang ini waktoe da hagian hadiah kepada jang menang.
di
Bagdad Abdul Rahman Azzam
sangkoet, bahwa negeri terseboet sekolahan, mengadakan ketentrapat dilihat harga coupon disini se Pada djam 7 sore kepada moerid
Bey.
Selandjoe
negeri.
seloeroeh
di
man
t
belakangan ini mempoenjai lapaDan berkenaan dengan akan ada karang ada f 37 per 100kg sedang dan orang toeanja akan dihidangngan lebih sempit lagi. Sebab goena nja Perantjis memadjoekan soal kel
nja
oepatjara peringatan 40 hari harga dari ,,unsmoked sheets ada kan pertoendjoekan bioscoop, semempertahankan lapangan2
itoe ekonomian dan dengan djalan itoe
dari
wafatnja
almarhoem Radja f£ 850 franco Palembang.
dang pada djam 9 malam perajaan
Tunis
bisa
ikoet
hidoep
dalam
permaka Nederland haroes berdjoang
Koeli koeli jang bekerdja memo jang tiga hari teroes meneroes itoe,
Gazhi
I
jang
akan
dibikin
esok
hari
ekonomian
di
Laoetan
Tengah
dan
an soenggoeh2 dengan air jg.
tong
itoe seharinja rata-rata tjoe oleh Directeur toean W. Schnitzler,
ak masoek dalam negeri. Oen poela dengan bagian doenialainnja. Minggoe, maka telah sampai poela ma
mendapat oepah f 0.10. Oeang akan ditoetoep dengan pedato singmemberikan tempat diam ke
Italia memadjoekan sebagai boekti
10 cent ini tidak tjoekoep
boeat kat.
s
100.000 bangsa Belanda dalgm jalah bahasa di Tunis banjak sekali
makan
kenjang satoe hari karena
Gg
hoen2nja, teroetama mereka jg bangsa Italia, bila dibandingkan de berbitjara bahasa Italia? Hanja disini harga makanan ada mahal,
PAMEKASAN
a1
jang perloe dibesarkan, di ngan bangsa Perantjis. Tetapi hal ada beberapa orang sadja dalam teroetama di afdeeling Sekajoe.
Roemah gadai
seri makan, tempat tinggal danpa itoe sekarang tidak demikian. Orang saban seriboe orang. Dan berapa
Sedjak permoelaan boelan April
aian, perloelah Nederland berdjo- laloe bertanja, alasan2 jang sema- orang jang berbahasa Perantjis ? ini harga coupon disini ada sema
Dibanding dengan tahoen “38 kwar
ng dengan air tadi..
tjam itoe, apakah akan mempoenjai Hampir semoea. Poetra Tunis telah kin toeroen, jaitoe:
taal penghabisan, maka pada kwar
Unsmoked
sheets per
100 kg. taal pertama, tahoen '39 djoemlah
— Tetapi sedjak 1919 Ttalie merasa harga bila orang memandang dari pergi ke Perantjis. Dan.ia tidak
pemasoekan gadai hagian A bertam
katja
mata
kehakiman
atau
sedjaf
7.80
di
Sekajoe.
pernah pergi ke Italia. Orang bisa
2. selaloe mendjadi korban, sebab debah 18783 boeah atau 8.9 pCt. perah.
Apakah
Italia
berani
memberi
Wet
Slob
per
100
kg.
£
2.15
memastikan, bahasa baik persahangan sendirinja Italia di Versailles
masoekan dari B. sampai E, bertidak menerima semoea apa jang kan satoe perbandingan jang dila- batan, maoepoen persatoean, tidak di Sekajoe.
Djadi selainnja nasib koeli2 jang tambah 37 boeah atau 5.I pCt. 'Oe
diminta. Keinginan Italia jg menoe- koekan oleh banjak bangsa Italia akan bisa terdjadi jaitoe antara
jang dikelosarkan
itoe
dengan
kepentingan
jg
dilakoebegitoe
menjedihkan keadaan, eco- ang pindjaman
sifat2 Italia dengan sifat2 spa
roet anggapannja berhak dimadjoenomie di daerah para disini oe- bertambah masing masing dengan
kan I
ia minta oepahnja karenaia kanoleh bangsa Perantjis jg djoem Negeri sendiri:
£f 1154,50 dan f 4805.30 atau maDjika diadakan poengoetan soe- moemnja ada merosot. (P.A.|
- toeroet memihak pada negeri-negeri lahnja lebih ketjil.
sing-masing
dengan 2.77 pCt. dan
Bila peroendingan jg sematjam ara, berapakah soeara Tunis jang
Geallicerden dalam perantaraan pe7.
pCt.
Bertambah
masoeknja maPADANG
akan
diberikan
kepada
Italia?
Saban
itoe
djoega
dapat
berlakoe
dalam
so
inan Italia itoe ta' tersing
masing
itoe
disebabkan
keboe
inta Tunis goena didja- al djadjahan dalam oemoemnja,ma orang tahoe tentang hal itoe, tertoehan
oeang
didalam
menempoeh
Konperensi
wartawan-wartawan
hnja, (dimana , Italia ka tidak benar djika orang pandang istimewa bangsa Italia lebih faham
antara menanam dan mengetamta
di Soematera
poen berhak oentoek jg pertama-tamanja dengan adale lagi, bahasa djika diadakan 'poe
naman.
Dari
Padang
diwartakan
kepada
ang tentoe masih bih besar djoemlahnja pendoedoek ngoetan soeara, maka soeara seba
Volkscredietwezen
djatoeh difihak Aneta, bahasa boleh djadi pada boe
ban jang tepat dan dari golongan Anak Negeri. Dan te gian besar akan
lan
Juli
depan
ini
dikota
Fort
de
Djoemlah
jang dipindjamkan pada
Perantjis.
Clemenecau jang “di roetama, djikaProtectoraats
Achirnja orang masih dapat me Kock akan dilangsoengkan konpe- kwartaal pertama th "39 boeat kan
pada wakil-wakil Radja regime sama sekali diserahkan
na berboenji : » Ambillah sen- kepada Anak Negeri sendiri, seperti madjoekanpertanjaan, berapa orang rensi para djoernalis dari seloeroeh tor-kantor, Bangkalan, Pamekasan
te
masing2 f 281774:
bangsa Italia jang ada di Tuniste poelau Soematera. Antara lain akan dan Soemenep
Na
1
keadaan itoe di Tunis?
Masjalah
'Tunis, bila soal itoe lah pergi ke Perantjis dan berapa diroendingkan 'kepentingan-kepenti f 32246: dan f 60375— sedang oeang jang dikeloearkan masing-ma
memang ada, bisa roepanja dising- kah orang jg mendjadi bangsa Pe- ngannja s.s.k. 'Anak Negeri.
an ——
sing
£f 103451—, f£ 139128—
dan
ian 2
Kera a katkan dengan matjam bentoek se-| rantjis, dengan: merobah kebangsaan
f
189681.
Achterstand
ada
masing2
nja
?
sampai djelas. bagai berikoet: sedjak hangsa Pe6.18: 2,86 dan 2.27 pCt. Terketjoeali
ngan dari fihak rantjis di Tunis, maka bangsa Italia , Sampai kini djoemlah orang Italia
dari kantor Soemenep, jang nampak
ak Perantjis dalam kon-| berdiam disitoe dengan sesoekanja. jg memasoek pada kebangsaan Re- DJEMBER.
achterstand jang tetap, jang ter
si perdamaian di Parijs pada Mereka itoe selaloe mendapat hak rantjis ada 16.750, djika dibanding
Sarang pelatjoeran
boekti oleh lebih baiknja keadaan
ho n 1919 mendapat bagian jang oentoek berdagang, membeli tanah, kan dengan pendoedoek 108.000
- digropjok.
ekonomi diresidentie Madoera. Djoe
. be
sedangkan Italia mendapat bertani, mendirikan sekolahan, dan bangsa Perantjis dan 94.000 penga dari angka angka sewaktoe kri
Didaerah
Baloeng,
Woeloehan
dan
ketjil dan ia haroes poeas mempeladjarkan
bahasanja diper- doedoek bangsa Italia.
dinjatakan toeroennja
Amboeloe, djika dibanding dengan sis dapat
pa jg telah diterimanja. goeroean. Lihatlah hasilnja ini:

adaan, dalam

'

(Loema

djang) berkesoedahan 23-22 hoeat
Kentjong.
Disini ternjata V.S. Kentjong da
pat mereboet kemenangan di doea

diberikan kesempatan

Nasib koeli keboen para di Sumatra
Selatan
10centoepah sehari

han

Pertandingan

Dengan
bertempat
di
veld
Goemoekmas,
telah" di
adakan

|

3

—

Djawa Timoer

Ma rilah sekarang Aa melihat ke Berapa

orang

bangsa

Tunis jang

daerah

dikanan

kirinja

lebih

ma

achterstand.

z
ha Lok,

—

agi keroegian jang besar

Pe
Pe 'antjis mendapat tiga departemennja
lagi hal mana pada

?

Bauaan

3

— hari Rebo

Rome, 12 Mei (Bafagih). Dari ka
langan2 politiek jang lajak diperBalbo balik kembali.
tjaja di Londen, telah terdengar cha
bar, bahwa pemerintah Inggeris da|
Rome, 12 Mei (Bafagih),
Dengan pesawat
terbang Baibo
lam sedikit hari lagi akan mengoemoemkan ,,Boekoe
Poetih“
dan telah sampai kembali di Tripoli Ba
moengkin terdjadi pengoemoeman rat dari perkoendjoengannja
ke
ini pada hari Rebo jang mendatang Cairo.
ini.
ada
Alahram
| Dan hari ini Sk.
Sedang isi dari boekoe poetih itoe | memoeat artikel dari boeatan Balbo,
didoega:
dimana ia membantah tentang per
“ Pelanggaran pemasoekan Bang koeatan
perkoeatan tentara Itali
sa Jahoedi ke Palestina lebih dari di Libia, dan katanja, Itali dan ke
15.000 orang dalam masa
lima th. doedoekannja di Libia tidak sekali
lamanja
kali
wmengantjam Mesir, karena
2. Pembagian negeri kepada tiga persahabatan antara Itali dengan
bahagian, dimana moengkin Bangsa Mesir semendjak dahoeloe
adalah
Jahoedi mendapat sebahagian dari baik sadja.
padanja,
Tidak ada kechawatiran boleh di
harap, oleh
karena
ta' ada apa
Weizam menghalang halang
apa (?) dan sesoenggoehnja
jang
menimboelkan
kechawatiran
dan
ke
Rome, 12 Mei (Bafagih).
Soerat chabar di Cairo hari ini tjemasannja perintah Mesir terhaada mengandjoerkan kepada peme dap Itali dan gerak geriknja ada
rintah Inggeris oentoek segera me lah siatan siatan dari fihak asing,
chabar
ngoemoemkan Boekoe Poetih, oleh jang mengabarkan chabar
karena Bangsa Arab menoenggoe bohongnja.
(Sekian katanja
dengan
ring
noenggoe
pengoemoeman
itoe, di
samping
itoe didjelaskan poela, kas, betoel atau tidaknjalihat boek
bahwa
Bangsa
Arab akan teroes ti ada lebih baik).
mencentoet hak hidk mereka sebe
loem hak itoe diperolehnja.
sa, KP ENAU
Kemoedian Almoekattam melan-

2 Ta aa ena tan

3y, |melihat

“Boekoe Poetih“ akan dioemoemkan

Aa dpi

departemennja didoedoeki,
tra-poetranja jang mati

Sea

jang 12

ad

ini ter Pa
itoe Hunuu senjata
at kabar,,Temps"|Injatanja. Selama4 tahoen Perantjis

nja.
Baroe-baroe ini mereka sama di
irid keroemah Petinggi, oentoek di
peringatkan soepaja memperhentikan pekerdjaannja, dengan antjaman apabila didalam waktoe jang
telah ditetapkan beloem meninggal
kan sarangnja, akan didjalankan
MEN A,

Par AT

1 ma Mao

sarang-sar ang

.

FE Batam

8

Dr. Aly Aldjarim, dimana kedatangan
mereka
ini disamboet oleh
perdana menteri Irag, dan menteri
oeroesan negeri.
Poela sedang ditoenggoe kedatanga nja wakil dari Syria dan Trans
Jordani, jang mana didoega akan
sampai esok harinja.

adanja

hampir tiap-tiap watentoe ada penoenggoe

£

| dari Hamad Albasil Pasja, Toha Bey,

permintaan : ja Italia

djoe tentang
pelatjoeran
roeng kopi,

4

di Bagdad tiga orang
wakil keradjaan Mesir, jang mana terdiri

(jamin se tt AN ek

“ Peranijis di Haa Sen

KAA "BN Mat LAN

mn.

PNS

1
1 en 1 No 108 Lembar

djagal ada

keatas trottoir sehingga
patah dan atas perintah

kan dengan, le tingginja harga koe

mendjatoehkan pada persoonlijkheid

ten- lit: 2e kenjataan bahwa penjembeli

saja, sedang ia beloem tahoe

saja jang sedjelas- han itoe oentoek keperloean berbeu,
(penang
mengira saja akan 3e djoega karena keadan

tang perkara
djelasnja. Ia

koendjoengan

#

Ass.-wedana onderdistrik Larangan (Boender) telah berhasil menangkap orang pembikin oeang pal
soe. Ampat orang jang toeroettjam
poer didalam hal itoe telah ditang
kap. Diantaranja H. Sadjoeri seba
gai kepala. Setelah mereka itoe di
dibeslag alat2
Itangkap dan poela
dan oeang bikinannja ditoendjoek| kan poela barang terlarang itoe jg
ada diroemah B. Amosna dan Pak
Soetiani.
Beberapa oeang ringgit jang hen
dak dipasarkan, telah dirampasnja.
Doea orang jang belakangan ini me

waabtar,
hoewal
niaka
idza
din
hasi
Ssjarri
min

lafi

innal-insana

:

choesrin.

Dan saja poen soedah bertjakap
1 ain djoegaten
tjakap diantara lain-l
tang isinja artikel itoe dengan KT,
Boepati Poerwakarta pada hari
Kemis, kira2 djam 10 siang, dalam
societeit ,,Paroekoenan“ di Djalan
tengah, serta terlihat poela oleh

toean R.I. Singadilaga lid R.R. dan

nerangkan,

saja sembahkan

akan

nanti

perloelah

maka

moem,

ramai soea

sidang

pendjelasan tentang demikian

toe

itoe jang bisa dapat dimengerti oe
'moem djangan sampai salah faham.

Banjak terima kasih, redaksi
|
jang terhormat.
Sekian dan sabarlah doeloe

Wassalamnja

SAJOETI.

Rawabedoeg - Tjihoeni,

Dari itoe terhadap peroesahaan
ini dapat diharapkan, adanja penoe
roenan jang tetap dikelak kemoedian hari. Oeang jang dikeloearkan
pada waktoe krisis dari kwartaal
(£ 13104) :
f 6713:
1939
pertama
(f 2739).
1397
£
dan
62)
1f163
£ 11888
'Peroesahaan bank desa berdjalan
seperti biasa, jang ternjata Gari
angka-angka omzet dan sedikitnja
achterstand percentage, jang nampak pada kwartaal jang sama dari
th. 1938 dan 1939. Dapat diboektikan, bahwa pedagang ketjil didesa
memboetoehkan sekali kredit jang

ketjil, sedang pembajaran jang Se-

tia memberi kemadioean bagi, pendapatan orang ketjil. Oeang jang
Pamekasan,
boeat
dipindjamkan

dan Soemenep pada
Bangkalan
kwartaal pertama th. 1938 dan
1939

masing-masing

ada

f 31464:

mana

antara
rapat

oemoem

diterangkan

bahwa mendapatnja oe-

&

——G—

Sesoedah ini laloe toean Achmad

E

Seorang koesir telah

kan pada

kita, bahwa

Sesoedah

menerang-

koedanja

lah diboenoeh oleh poelisi

spr

menerangkan

tengah,

..Mintarsih,“

dengan

ikatan dalam kepandoean.

adanja

spr.
Achirnja
kaoem bapa dih

berseroe soepaja
iboe soeka mem-

ia berkata dalam ha

x

ae”

pafik naat

perasaan

hati-

-—

,Bagaimana katanja ?“
Ia berkata dengan berteroes

te-

rang kepada ananda bahwa ia

ti-

dak tjinta kepada

ananda ......."

»,Ach,...perempoean djaman

karang ...!"
»Kalau ia

tidak

maoe...?“

nja Soeria kepada iboenja.
»Seriboe kali ia

mengatakan

dak meoe,... kalau orang
mace....?“

kau

si ajah

telah

tentang

bertanja:

berkirim

rat kepada Neng Mariam ?“
»Betoel,“ sahoetnja.
»Apa jg kau toelis ?“
Ananda soeroeh ia datang

Oleh : Nanie Sudarma
»Ia mengatakan

jg asam

pikirannja...“

,» Bagaimana katanja ?“

soe

»Ia

menerangkan

dengan

djelas,

dikawinkan
bahwa ia tidak maoe
kepada ananda...“
.Begitoe? ...Och, pandai betoel
kau memoetar-moetar perkataan...!

ke-

PAN

di

Harga

berteroes

te-

rang djoega, bahwa.... kau telah
kawin dengan si Mintarsih !“

'AKoe larang kau keloear oentoek
ta- mendapatkan si Mintarsih! Kalau
kau maoe menemoei Neng Mariam,
ti- sepoeloeh kali dalam sehari, tentoe

koeidjinkan !“
Soeria berdiam diri.

kau maoe

,Ananda

telah

kawin?“

sahoet

Soeria dengan kaget, ,,siapabilang?
,Dus,...

4

e

gi?"

kau maoe

kri:

roepa-roepa

model

moengkir

f 8.50

f 7.—
f 7.50
6.

akan

Prijscourant bergambar
jang mintak !

N.B.

ongkos

kirim

pada

siapa

tempat.

di antero

rembours

di moeka

kirim ocang

ongkos,

beloem

atas

kirim

vrii. Bisa

pertjoema

dikirim

T oko

,TRIO”

TOEKLOEN
OA GOENG
S

membantoe

perhatikan ini soal,dan

langkah dariorganisatie anak-anak,

soepaja didapat kesempoernaan:
T. M.

Th.

Aboebakar,

laloe

diper

Azas

menerangkan

silahkan

dan

toedjoean BPKT.

Terlebih doeloe spr. mengoetjapkan sjoekoer atas terdjadinja ini
rapat dan menerangkan dengan sing
kat maksoed2nja ini rapat.
Dilangsoengkannja ini rapatikarena dorongan dari beberapa pemoeda

disini.

moeda

dan

Djadi

sekali2

3. Harga menghargai atau
hormat menghormati
kepada
pihak
kanapoen djoega.
Achirnja spr. mengatakan menesal karena rapat ini tidak mendapat
koendjoengan seperti jg diharap, te
tapi boekan soeatoe garansi boeat
tidak mengadakan lagi rapat jg sematjam ini.
Kommentaar dari ketoea diberi se
tjoekoepnja, dan pada djam
11.30
malam rapat ditoetoep dengan oe-

boekan

tjapan terima kasih.

3

karena BP KT akan memperlihatkan ketjakapannja kepada oemoem
tetapi hanjalah atas adjakan masjarakat belaka.
Oleh spr diterangkan bedanja pe
moeda

orang

dengan

pandjang lebar, dengan mengambil
beberapa tjonto.
Pemoeda jalah orang jang tahoe
soeatoe
sebagai
akan wadjibnja
bangsa, orang jg soeka mengerdja
dan
tanah airnja
adjakan
kan
bangsanja:
Sebeloem sampai pada punt pem
bitjaraan azas dan toedjoean, terlebih doeloe oleh spr. diterangkan
Ba
tentang asal moelanja adanja
Kepandoedan Permoesjawaratan

Lelang
Selasa

di Betawi

16-5-39

Commissie-vendutie oleh Krijnen
di Tjidengweg- West 65
Rebo 117-5-39
Commissie-vendutie

oleh

Feniks

di Petodjoplein
Commissie-vendutie

21/25

oleh Franzen

di Parapattan Gambir 37
Juweelen-vend.
malam oleh R, L,
Braniz
di
Parapattan
Gambir 58
oean.
kepand
l
timboe
lanja
Kemis 18-5-39 Hemelvaartsdag
Dengan singkat, keterangan ini
Djoem'at 19-5-39
mempoenjai maksoed bahwa lahirA.Th,
Montfoort, oleh R.L.Brantz
etan
toento
atas
itoe
T.
nja B.P.K.
de Sumatraweg 21
djaman.

an Tjilatjap (BPKT).

dan asal moe

Dalam garis2 jang besar, azas dan

toedjoean BPKT. itoe bermaksoed:
deradjat
1. Akan mempertinggi
kepandoean.
2. Memperkekalkan perasaan per
saudaraan antara satoe sama lain
kepandoean.

»Tidak

pak,-.,

ananda

toch

ti-

dak akan begitoe gila,... kawin de
dan
bapak
tidak setahoe
ngan
Ine
,Kau boleh moengkir, tetapi akoe
tjoekoep mempoenjai bewijzen dan
keterangan jg menerangkan bahwa
kau telah menikah kepada si Mintarsih !«
»Tidak pak !“
,Kau maoe moengkir djoega kalau akoe mendapat keterangan dari
dan .... dengan
kaoem,
pihak
melihat dalam
akoe
sendiri
matakoe
register dikaoem namamoe dan nama si Mintarsih, jang memboektikan bahwakautelah kawin ?! Selain
dari pada itoe, akoe menerima poela sepoetjoek soerat jang maksoed
nja memberitakan, tentang perka-

rena bapak melarang ahanda tidak

3
nya
»Bagoes,

ka-

garantie).

Ranfei Horloge per stuk f4,— jang besaran
Broch dada roepa2 model per siuk

dan fwinanmoe !'“
toeamoe,
rang kepada orang
Pa
teroes
berte
e
akan
...kau tento

soeroeh ia datang,

soerat

Gelang rantei dioekir kembangan per stuk
Medaillon Compleet (rantei dan mainan)1 stei
Haarspeld (toesoek) roepa2 model per stuk
Peniti Kebajak roepa-roepa model per stel

»Tidak pak,... apa jg anandaka
takan itoe, adalah jg sesoenggoeh

Ananda

Batavia-Centrum,

Gelang rantei biasa per stuk

,Bagoes ja,... kau soeroeh ia ke
mari, boekannja kau jg mendapat
kan dia keroemahnja....? !"

se boleh keloear roemah...“

toeanja

kemari,

tentang, .....

»Ananda bertanja

Soeria dipanggil ajahnja. Dengan

»Betoelkah

datang

:
datang."
warn
.Kemoedian kau katakan dihada
pannja, bahwa kau tidak tjinta kepadanja ?
5
ridaktet
Apa jg kau katakan kepadanja?“

tinja sendiri, ,,pertjajalah,.... babela
akoe
akan
gaimana djoega
Pergaa
en
KAU
Doea hari kemoedian.
moeka

ada

nja jeugdzorg, jeugdvorming dan
jeugdbeweging, laloe menerangkan

te-

tidak mendapat keroegian apa-apa.
Adapoen doedoeknja Perkara ada
:
sebagai berikoet.

roeang

.Goejoer-Bandoeng"

bahwa

Tengah

3

DEWA“

—

Gelang tangan boeat orang foea per pasang
Gelang tangan bosat anak-anak per pasang
Gelang Krontjong 1 stel (3 warna 6 stuks)

biasa,

Sadjak dipersilahkan menerangkan
tentang: Pendidikan dan kepandoean
Diambil singkatnja. spr. menesebenarnja. Ocang? itoe ditjitak de rangkan bahwa
semoea manoesia
ngan kerasnja padatjat poetih jg. ada mempoenjai garis jang hidoep
kering.
jang selaloe melangkah ke arah ke
' Soenggoeh ada succes bagi B.B.! madjoean.
5
r
—0—
Oleh spr. diterangkan arti pendw
djoega jang
dikan (toentoenanj,
djasmani.
dan
mengenai rochani
Lebih djaoeh diterangkan, bahwa
SALATIGA
pendidikan itoe tidak boleh berten
dengan masarakat. Kewa
tangan
Memboenoeh diri
tcea oentoek anak2
orang
djiban
Seorang mantri adalah soeatoe kewadjiban pertama
politie P.I.D.
sedang pendidikan dalam pergoeroe
kepada
kan
an termasoek no. 2.
Dari Salatiga dikawat
Oentoek mendidik anak2 ini, di
Aneta, bahwa toean R. Soekarno
seorang mantri-politie PID Salatiga roemah dan dalam sekolahan sebisa
tadi pagi (Djoem'at pagij telah di bisa haroes sama, karena kalautibegitoe tentoe akan membidapat mendjadi majat dengan satoe dak
pistool didekatnja. Dari keadaan ngoengkan anak2. Pergaoelan seha
itoe orang moedah mengerti. Akan ri hari dengan kawan2 anak, ada
tetapi alasan2 tak diketahoei sedang mempoenjai pengaroeh jang terbe:
oemoernja k.l. 50 tahoen. Ia adalah sar, karena di sitoe mereka amat
mengerdjakan seseorang jang amat tenang dalam merdika boeat
haroes ditilik
Halaman
hal.
soeatoe
lahirrja.
betoel2 oleh sesoeatoe jang berkeJorang toeaJ. Hasil per
wadjiban
TJILATJAP
Pembantoe menoelis:
hoeboengan bisa terdapat baik, ka
lau dalam pergaoelan itoe diadakan
Koeda diboenoceh, zonder
organisatie, karena laloe tidak mem
keroegian?
bawa sesoekanja sendiri, tetapiten
Mertjonpoenja gara toe akan taloek pada atoeran orga
nisatie.
gara.

Djawa

84

(mas cekon) 22

loca

mas

lapis

Perhijasan

ini ada pertama kali,

Neng Mariam
Soeria berdiri dari tempat doen ?
boeka
kepoela
masoek
ia
laloe
doeknja,

aon

(Pakai

100

lebih

seperti

kasih

Oost

harga harga mahal.

jang BP.K.T. menganggap penting
berhoeboeng dengan pembitjaraang
jang perloe diketahoei oleh oemoem.
Sesoedahnja laloe disoegoehkan
njanjian2 dari K.B.I., S.I.A.P. dan
H.W.
Sebagai punt kedoea pembatjaan
@oer'an, jang dilakoekan oleh toean
Rasidi, dengan diterangkan maksoed
maksoednja.

ang itoe dari jang membikin. Maitoe dibikinnja dari kajoe ran
trijs
raad Poerwakarta..
itoe
a
oeang jang sebenarnja
dimana
karen
doe,
oleh
m,
“ Achiroelkala
Te
h2.
me
soenggoe
ada
k
dibakar
onlij
perso
fat
bersi
el
artik
beudengan
bekerdja
an
itoe
rmat
Mereka
ngenai diri, nama dan keho
jang
ceang
dengan
oepresis
at
jang
arak
gel
masj
g
saja dalam lapan

R. Winatadipoera lid Land-

toean

terima

pan

Rembours.

Techniek melapis mas kekoeatan 10 tahioen

orang lelaki dan perempoean.
tjoekoep
perkoempoelan
Wakil
sedang
lengkap,
pers
wakil
banjak,
dari pemerintah terdiri dari Assistent Wedana.
9 rapat dimoelai oleh
Poekoel
ketoea t. Soedirman dengan oetja-

ceang palsoe

Penggeledahan

kirimnja.

jang paling baroe dengen pembikinan jang tjoekoep aloes radjin dan
nefjis. Keada'an baraag maoepoen kealoesannja pembikinan, ditanggoeng
tidak akan kalah dengan barang perhijasan mas jang oemoem dan jang

B.P. K.T.

koerang

'/, fl. 0,65.

,,1JAP

Firma

1 kali.

baik tjoba

ongkos

di kirim

Molenvliet

Diadakan pada malam Minggoe
taal pertama 1938 disebabkan kare
6-7 Mei jang laloe digedong
tanggal
korban sedjak
ha penjembelihan
Tjilatjap dengan mendapat
B.P.P.I.
itoe dibebaskan dari belasting.

Rakjat soedah insjaf dan tahoe
ertinja Koloniaal-politiek dan Dau:
lis.
sakit gil
O, dikirim keroemah
di Poerada
h
masi
Saja
Bogor ??
wakarta dan verstandelijke vermogens saja ada sehat-normaal seba
aimana orang biasa.
Ja,Allah bersabda: Inna sjahasad,

Rapat Oemoem

: oentoek menarik). Terhadap kwar-

aanval-kalam itoe.

dan

terseboet belon teritoeng

ini waktoe itoe koesir
Sampai
masih selaloe menoenggoe keterangan dari jang berwadjib, apakah

kapan ikan dan keboetoehan ternak

mati karena ia poenja persoonlijke

1 fl. f 1,20

Pesenan

tidak hanja dibiarkan
dja, apa poela djika mengingat,
bahwa itoe koeda dapat beli dengan
harga f 40.—

djadi

@

Harga

Harga

tapi kaloe
Toean

di pastiken

bole

Obat,

ini

koeat,

koerang

berasa

Toean

minoem

lebi djaoe tida perloe, paling

Bitjara

£ 24594 pendapatan dari 5610 dja
gal diroemah ad. f 1.50 dan 4893
batja dan
djagal. Di ja akan dapat keroegian apatidak.|
'soednja penoelis dari artikel terse ad. f 3.— diperoesahaan
tidak
berwadjib
jang
Kiranja
boet jang berdiri dibelakang lajar banding dengan kwartaal pertamadi loepa dalam ini oeroesan dan moeana
tahoen 1938 bertambahnja
1
ditempat gelap.
koeda
h
kwartaal versiag diterang- dah-moedahan jang poenja
soeda
dalam
h
h-ola
seola
lis
penoe
Itoe
begitoe sa
mak-

betapa

biasa

Toean 1 kali
koeat sekali.

jang

Tionghoa

Obat-obat

dari

Aa

Djoemlah penghasilan

II, pagina I, kolom IV, saja soedah
mengarti

Menoeroet

pai mati.

5

10 KRB

dagbiad, lembaran

ini

ilb. dalam

ANGGOER
TERPILI.

tempat potongan hewan.
Kiranja pehak poelisi berpenda
Pada
koeda itoe tidak bisa
dentie Madoera ada 12502 sapi jang patan, bahwa
dan laloe ambil
kembali
|semboeh
disembelih dan 11659 kambing dan
itoe koeda sam
tembak
n:
poetoesa
1834 pada kw.
domba (12065 dan
dan penghasilannja
achir kwartsal 1939 diresi

tanggal

termoeat

18

terbikin

Seloeroe Indonesia, sebab

di

taon

terkenal

KOEAT

soeda

jang

koeda itoe laloe dibawa ke

poelisi,

Djagal

'Itoe artikel dari Poerwakarta
jang berkepala: ,,Dikirim keroemah
gila“,

kakinja

#

Sidang ramai jang terhormat
sakit

Saja poedjiken 1 kali minoem Anggoer Koeat TJAP DEWA

1939 'kagetnja,

th.

mp

Djakarta

aa

pertama

'aran koelit masing2 ada 36943 dan melontjat

Dagblad ,,Pemandangan"

Pn

kwartaal

ak

Pada

DD

|

Redaksi

Sie

|

koerang kocat ?

poenja badan

Apa Toean

dilemparkan kearah koedanja. Dari
ini koeda laloe "berlari
sehingga bertoemboek
ja
lah
sekoeatn
sedjoem
n
| Madoera mengeloearka
dan kedoea
12243 ternak (sapi kerbau,kambing) dengan lain andong
sedang pada th. 1938 kwartaal peng landong tadi mendapat keroesakan.
Koeda dari koesir jang pertama
Ihabisan ada 17192, sedang pengeloe

- dactie).

12 Mei 1989

Poerwakarta,

jbl.

poeasa

mendjalankan

Bapa bada Peu ta

Pengeloearan ternak dan koelit

Tae Andalan

gerebeg

sedang

andongnja di pasar-straat dan de
tidak tersangka-sangka, se
ngan
bocah mertjon dipasang orang dan

l194, 0,74, 0,50 dan nihil, 0,01”/,.

na

hari

Pada

itoe koesir

dan achterstand ada 0,44,

beo

Ik 55364

£ 59509,

dan

£ 40556:

“mg Maa

IK 51385:

# Rryce & Co
Sabtoe

G. Haak,

itoe adalah berarti satoe penghinaan
! Kau

memboeat ma-

kepada orang toeanja Neng
la- loe
Mariam. Siapa lagi jg maloe? Orang

di Tandjonglaan 20

20-5-39

5

oleh Ed. Franzen
di Pintoe Besi

Weeskamer,

oleh Weeskamer
di Molenvliet-Oost

27
7

Te ena

toeamoe sendiri! Dan ... jang sangat- mengenai
hatikoe, ... kau
berani
membantah
kepada orang
tocamoe
sendiri! Kau tentoe mengerti,

bahwa

tidak

ada sebesar-

besarnja kedoerhakaan, selain dari
pada
membantah
kepada
orang
toea sendiri.
Akoe tidak dapat mema'afkan do
samoe itoe! Hari ini djoega
kau
haroes pergi meninggalkan roemah
koe, pergilah kepada isterimoe jang
kau tjintai itoe! Akoe berikan tem
po satoe djam
lamanja
oentoek
membereskan pakaianmoe! Kemoedian boleh kau pergi, mengerti! ?“
s»Pak...? Y Soeria tertjengang
mendengar kata orang toeanja itoe.
»Kau djangan menjeboet bapak

lagi. Sedjak

hari

anakkoe !!“
,Adoeh

,Nou ja, . . ..akoe mengerti kau
akan
moengkir ! Perboeatanmoe
besar bagikoe

Mr. B. ter Haar Bzn, oleh John

pak ...!“

ini kau

boekan
5

.Toetoep
moeloetmoe!
Apakah:
haroes koeoesir kau seperti mengoe
sir andjing ? !"
Soeria memandang kepada bapak
nja, air matanja berlinang linang
(Akan disamboeng)

