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ditanda tangani

njak dan berdjenis-djenisitoeialah|

komisi goena

perhoeboengan eko-

— nomi antara Nederland

dan

Beloem poetoes

voor de eronomische samenwerking|
tusschen
Nederland en
Neder-|
landseh-Indie.

Djoega pasal bekerdja

Hapaaniga

| sama dilapangan industrie

belaka-|

soal cesoel

Hitler matik
Trier,

Soal jang begitoe ringan dibikin
— berat sehingga perloe diadakan ko-|
misi jang soedah tentoe .memboe-

tidak

Ciano

15

Mei

f(Havas). Adolf Hitler pagi itoe masih mememeriksa daerah jang dipe1koeatkan an-

Djepang

- Iadonesia haroes ber- |
5

lain2 ialah:

.. pangkat pangkat jg agak baik

penggadjihannja boekan ditangan
anak negeri asli akan tetapi ditatenaga
asing, teristimewa.
Belanda.
Sampai serdadoe

. haroes diambil dari Nederland, pa.

- dahal biajanja terlaloe berat boeat
Indonesia. Kita dengar, bahwa rata2

serdadoe Belanda jang
mendapat

dari f 150—

belandja

bernjonja

tidak koerang

dan

Djepang

9

|

|

(anguni

per-

militer

anti Komintern

Berlin. 15
Mei
(Haivas)
Amovassadeur Djepang, Osjimna,
pada waktoe belakangan ini kerapkali diterima mendjadi tamoe
. von Ribbentrop, menteri oeroesan loear negeri Djerman. Konon
kabarnja pembitjaraan antara kedoea ahli negara ini mengenai
kemoengkinan oentoek mengoebah perdjandjian Anti Komintern
mendjadi Perikatan Militer.
plopornja oentoek Keenan
Osjimna selamanja mendjadi
perdjandjian Djerman, Itali dan Djepang.
Dalam pada itoe kalangan2 Djepang Bi Berlin berpendapat,
bahwa Djepang tentoelah akan tersangkoet? dalam perarg jang
moengkin petjah dibenoeca Eropah. Selandjoetnja ditegaskan, bah
wa angkatan laoet Djepang tidak lemah oleh petane
Bongkok,
melainkan mendjadi tambah koeat.

Keroegian jg diderita oleh Indonesia dengan kedoedoekannja seper

ngan
orang

ke Berlin goena menanda

Berlin, 15 Mei (Havas). Konon kabarnja menoeroet kalangan? jang mengetahoei benar2, graaf Ciano, wenteri oeroesan
loear negeri Itali, akan ke Berlin antara tanggal 25 dan 27 Mei
depan. Perloenja oentoek menanda tangani Perikatan Militer ItaDe Permana.

diloekiskan dengan beberapa perka-|

.. ti sekarang ini antara

x

f(seratoes lima poeloeh

tidak memprotes

PENTING

Ciano akan ke Berlin menanda
tangani Perikatan Militer
&

Djerman
tik memprotes
berhoe.
boeng dengan siaran tak ikoet. nja Djepang dalam. Perikatan
Militer

. Perdjandjian Inggeris —- Roeslan lekas ditanda tangani?

mendjalankan inspeksi dikakikng barat

ikatan

sedikit. Djika |

Indonesia, dari negeri lemah 'maoe
didjadikan negeri koeat dalam kemampoean membeli (koopkracht).
ach...doedoeknja perkara gampang

taan jaitoe..
diri sendiri.

en ukoO

Londen?

nganini amat radjin @ipeladjarinja.|: landjoetkan pekerdjaan
Tjoba lihat!
- tara Keulen dan Trier.

- toehi ongkos

lekas

Indo-| 5

|” nesia. Dalam bahasa Belanda komisi itoe diseboetkan: Commissie |

kepada

Administratie.
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Polen

Mei (Havas).

Setelah djawab Moskou itoe
diberikan kepada Seeds, maka
moengkin djadi tidak lama lagi
perdjandjian Inggeris-Roeslan
akan ditanda tangani sewaktoe-waktoe.
Orang mendoega, bahwa ka
lau Sovjet Roeslan tetap tegak
pada pendapatan, bahwa keper
loean oentoek mengadakan per
djandjian oentoek saling menolong, maka dengan sendiri
nja Roeslan akan menjampai
kan beberapa pertanggoengan
kepada Inggeris.
Dalam
pada itoe
banjak
anggauta kabinet jang masih
beloem setoedjoe dengan pengoebahan perdjandjian tadi
mendjadi Perikatan Persaudaraan, apa lagi ketika Madrid
menerangkan, bahwa tiap per
ikatan Inggeris— Sovjet akan
menjebabkan makin rapatnja
perhoeboengan Spanjol dengan
negara-negara ,as".
Lagi poela situasi di Dantzig
akan meminta pernjataan sikap Inggeris jang niata.

berani
djoega
dengan kaoem
»

'

Soal

oesoel Inggeris kepada Roeslan masih beloem poetoes
5

Tindakan

Djepang

keras

di

Amoy

8

Inggeris

protes

soal

kedjadian

di

Amoy
2

Amerika

mengirimkan kapal perang
ke Amoy

Kongres P.S.S.I. 07/29 Mei di
Djokja

Perkabaran
Koendjoengan

,

Sri Ratoe ke Belgia.

Di Brussel telah dimoelaidengan
perhiasan kota berhoeboeng dengan
kedatangan Sri Ratoe Wilhelmina.
Pemerentah

-

berhadapan
Nazi

menanggoeng

ongkos2

-galanja. Jang mengadakan
ederland. Pegawainja orang Be-

tidak diseboet Olehnja.- :

nda. Barang
dagangan. disitoe
Belanda, terketjoeali bebe-

agian. Keoentoengan dari
e lari keloear Indonesia

21

Pers Inggeris dan Perantjis
tak

banjak

Djepang

komentar.

Pari 8, 15 Mai. “Soerat2

kabar

mengeloearkan.komentarnja berhoe

lam pertoendjoekan
“| Turjjo.

ekonomi

di

Tjoema dalam pers Inggeris dida
ati kana. satoe akn Dasaf :pati andjoeran mengelakkan toedoe
seboet haroes dioeroes oleh In- han-toedoehan, bahwa negeri-negeri
mendja-| jemokrasilah jang mempoenjai ke
sengit dan haroea
jaan Indonesia, Dandan
|salahan. Selandjoetnja pers Peran-

tjis menoelis, bahwa pidato
tidak @jelas. sebetoelnja.

:I

Moskou, 15 Mei (Reuter). Molotoff memberikan djawab sovjet
IRoeslan kepada ambassadeur Ing-

n|geris, Seeda, berhoeboeng dengan
en

Indonesia .kata-

tapi kedoedoekan Indonesia |
apkan seperti sekarang,

n

. Apa. bedanja dengan

lari.

Djika kaki jang

| di-ikat, bagaimana dia

t lari. Tentoe dia akan
. Jang akan menangiaajang bebas dari Ssemoea
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Inggeris: memprotes
Djepang
Londen, 15 Mei (Havas).
Dari

kalangan

opis 1 diterimaka

bar, bahwa Craigie diwadjibkan me
njampaikan protes
kepada pemerentah Djepang. Hal ini disebabkan
pendaratan tentara Djepang di Ku
langsu,

dimana

antaranja

bangsa

itoe as:ng ditangkapnja dan poela dila|koekan penggeledahan.

pro-| . Djawab. Roeslan kepada Inggeris.

1 toean
Pan
3
Kah,

keras di

Amoy

Itoggeris dan Perantjis tidak banjak

Iboeng dengan pidato Mussolini da- Ih

Ba

bertindak

oesoel oesoel Inggeris, tetapi apa
inja, tidak dioemoemkan.
. Djawab itoe telah dikirimkan ke
Londen, sedang katanja- Molotoff
telah bermoesjawarah dengan Seeds,
lamanja setengah djam. Katanja
pembitjaraan itoe tjoema antara
mereka jang kedoea itoe sadja.

Sir Percy Noble mengoendjoengi
. Amoy

Hongkong,

15 Mei

(Reuter).

Vice Admiraal, Sir Percy Noble,
sebagai
opperbevelhebber eskader
Tionghoa Inggeris, dengan kapal

perang ,,Birmiaghams telah berang
kat menoedjoe Amoy. Kiranja Noble

akan mengadakan

penjelidikan sen

Kruiser

Amerika ke Amoy

Kedces kalinja sebagai Voorzitter
gemeenteraad,
kepala
polisi dan
sekretaris pertama dari Gemeenteraad itoe dipintanja soepaja bangsa
Djepang. Dan djoega sebagai angguta. soepaja diangkatnja bangsa

hadap soeal soeal jang anti Djepang.
Djepang.
Dimintanja poela soepaja Voorz
Ketiga kalinja bangsa Formosa
sekretaris Gemeenteraad, komisaris
polisi terdiri dari bangsa Djepang. soepaja diberinja hak memilih dan
1 dipilih.
Dan djoega sebagai wethouder
lebih banjakkan bangsa Djepang.
-Keampat oentoek
mengisi lowo
agan keanggotaan dari 3 bangsa
Djepang dengan daerah internasio- Tionghoa, soepaja dipilihnja dsri

—.mal Amoy
Tokio, 15 Mei (D»meij: Berhoe-

boeng dengan timboelnja peroesoehan kembali terhadap Djepang, kon
sol djenderal Djepang di Amoy, me
ngadjoekan keterangan kepada J.M.

Morthouse sebagai Voorz. Gemeen-

bangsa

Tionghoa dari golongan j:

membajar belasting.
Kemoediaanja “polisi konsoelair
Djepang dengan bekerdja bersama
sama polisi Gemeente, akan mengadakan penjelidikan dan penangkapan terhadap peroesoeh2 anti Dje-

teraad.
Keterangan jang dikirim Lang.
Lebih landjoet
djoeroe- bitjara
pada hari Minggoe itoe-memoeat 5
soeal oentoek memegang perdamai- Djepang ketika diadakan konneren
“Jan diKulangsu dan poela menindas |si pers pada malam harinja, telah
Fengaroeh Djepang haroes banjak peroesoeh2 itoe. Demikian oedjar membenarkan berita jang termoeat
didalam Nichi-Nichi Shimboen itoe.
de Kulangsu
»Nichi- Nichi Shimboen“
Menoeroet Roeslan oesoel Inggeris
Lebih landjoet koresponden sk.
—.
tidak memoeaskan
“Shanghai 15 Mei (Reuter) :
itoe menoelis,
bahwa didalam ke Kruiser Amerika djoega ke Amoy.
Djoeroe bitjara Djepang menjam
'bonden, 15 Mei (Reuterj. Seterangan
Djepang
itoe,
sebagai
Kruiser Amerika
permintaan
tegas kepada
,,Marblehead«
mentara kalangan? opisil di Ingge- paikan
djoega mendapat perentah soepaja
soeal
pertama
dimintanja
penjelidiKulangsu. Didalamris masih beloem berani mengambil gemeenteraad
dengan spoed menoedjoe Amoy,
sikap terhadap djawab Roeslan, nja didapati kontrole jang loeaster kan terhadap para anti-Djepang.
diri terhadap keadaan di Kulangsu:

landjoetnja akan mengoendjoengi
Foochow dan Shanghai.
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perhiasan moelai dari stasioen sam
la
Danizig
diserang
dari
Pruisen
pai ke keraton.
orang
mendoega,
bahwa
Roeslan
Pendirian Polen terhadap
Timoer,
Polen
mendapat
keoenmemandang
oesoel
Inggeris
sebagai
Djalan laloe-lintas bangsa asing
Dantzig tetap
serdadoe makan ongkos begitoe betidak memoeaskan, oleh karena ti- toengan besar dalam oeroesanstra- dengan
dibantoe
oleh
winkelier
sar, djangan ditanja opsir opsirnja.
Gak melipoeti daerah jang
Ioeas, tegi, jaitoe akan dapat tiba di Vriij- menghiasnja lain bagian dari djaDjerman tidak memprotes!
— Gadji serdadoe Belanda biasa sama
jang bisa memberi tanggoengan ke stai Danizig paling doeloe. Sebab lanan.
2, besarnja dengan gadji sersan Indo"Toki io, 15 Mei (Domei). Bapada daerah sovjet. Lagi poela ma Dantzig itoe dipisah oleh soengai
Lebih landjoet akan dipentangnesia.
.roe2 ini seorang koresponden
sih membiarkan daerah antara Po- Weichsel dari Pruisen Timoer sedang nja tali tali sepandjang djalan de
Dari itoe oentoek menambah koop- — Iocar negeri telah mengoendjoelen, Finland, jang tidak @iseboet daerah belakang Polen dihoeboeng- ngan berkibaran bendera Belanda
kan oleh 3 matjam djalan sepoer dan Belgia.
Inegara2 batasnja.
» bitjara Djepang. Di
Ikracht anak negeri disini tidak “ngi |
Ada djoega dalam begoe tadi ti dan 7 roepa djalan besar.
oesah diadakan komisi inidan itoe “tanjakan kepadanja, apakah pe
Lain dari pada itoe kalangan2
dak diseboetkan tentang kemoengBerikan semoea pangkat dan pekermerintah Djerman tidak memOA
| djaan itoe (baik civiek moepoen
protes berhoeboeng dengan pers
kinan serangan langsoeng kepada abli jang menjaksikan dan kembali
militer) kepada anak negeri asli.
campagne
jang
mengatakan,
Sovjet. Oleh karena itoe dalam dja dari ,,pintoe gerbang“ Polen | PoolMaskapai tambang Zuid Bantam
bahwa Djerman telah mendekat.
wab Roeslan selaloe didorong2kan sche Corridor| menerangkan, bahwa
. Gengan sendirinja disini akan moenmakin madjue.
tjoel lapisan anak negeri is mamSovjet Roeslan dan, bahwa Dje
soepaja diadakan perdjandjian sa- tcedoehan toedoehan Djerman tenling menolong, baik jang mengham tang penganiajaan oleh Polen ter- Pembikinan installasi di Tjikotok pa
' poe membeli. Dan adanja ini akan| pang tidak maoe ikoet dalam
—.. mempengaroehi timboelnja middenPerikatan Militer. Berhoeboeng
bat serangan dengan langsoeng atau hadap orang orang Djerman itoe da tempat maskapaitambang Zuid
— stand jang koeat. Bea
| dengan
pertanjaan
ini maka
poen jang tidak dengan langsoeng. tidak berdasar sama sekali,
Bantam, kini madjee dengan pesat.
—.
hb. peroesahaan jang seharoesnja
djoeroe bitjara
tadi mendjaPoen tidak hanja pertanggoengan
Ditambah electiische krachicentra
Amerika dan protesnja kepada
|. dipegang oleh negeri (staat) dibewab: ,,tidak",
kepada daerah2 jang didjamin sale jang soedah selesai. Hingga de
Djepaog.
| rikan pada badan partikelir jang
Gja, melainkan
djoega didaerah2
ngan ini maka pengambilan disitoe
Itali menghendaki perdamaian,
dari masing? fihak jang mempoeberpoesat diloear- Indonesia. Dari |
Washington,
15 Mei (Reuter) akan bisa dibesarkan.
—,”
@emikian
Mussolini
njai perdjandjian tadi,
'itoe kekajaan Indonesia tidak tetap
Hal demikian ini akan didjalan
Menteri oeroesan loear negeri Ame
yana disini akan tetapi selaloe| Paris, 15 Mei. Pagi itoe Musdjoega-di.
Batoekarang jang
rika,
Gordell Huli, memberi tahoe kan
Polex berani menghadapi Nazi
ogalir keloear Indonesia. Selama solini kembali berpidato di Turjjn
dekat Tjirotan, jang mem
kan, bahwa berhoeboeng dengan bagoes
| ini tidak ditjegah, selama dengan keterangannja
oeroesan Dantzig
protes Amerika kepada Djepang poenjai isi baik sekali. Pegawai di
tidak bergoena diadakan komisi
Warsehau, 15 Mei (Reuter). jl. maka disanggoepkans-bahwa pe sini akan ditambah djoega djoem
sItali menghendaki perdamaian
i begitoe. Biar sampai botak Tetapi sebetoelnja
ada beberapa Dengan
menjindit? kabar-kabar sawat2 Djepang akan mengambil lahnja. Dan menoeroet. doegasn ma
, komisi-komisi itoe Indonesia masalah jang haroes lebih docke angin jang mengenai gerakan fas- tindakan tindakan oentoek mentje- ka emissie baroe akan dikeloearkan
tidak akan tertolong.
di bereskan, sebeloem bahaja
me- cis, maka seboeah toelisan dalam gah soepaja mereka jang tak mem dalam boelan Sept. atau Oktober.
rhoeboeng dengan pasala dan ogantjam".
IsDobrywieczor“ dengan teroes te- poenjai osroesan dalam perang, te
an
e, maka Indonesia ini pada
Tetapi dalam pidato tadi .mas- rang menerangkan, bahwa, manaka- "tap dalam keamanan.
atnja pasar Nederland dalam al:h2 mana jang dimaksoedkannja,
aa

si

& roepiahj seboelan, terhitoeng gezins |
toelage (ff. 30. seboelanj, roemah
NE kindertoelage
dsb-nja. Djika

F
£

disini,

bahwa

Studieclub,

dapat

P.V.P.N. DAN GENEVE

reductie 50pCt,

ADANYA

ditjatat

a

AT

Perloe

tiap-tiap anggota J.I.B. atas kemoe
rahan hati bestuur Studenten Islam

djika ia berlangganan dengan Madjallahnja, 'Moslim Reveile.

UB

yabaM toelisan, jang berkepala martono ke Djogja, pada hari Ming
seperti diatas dalam ,, Peman- goe jbl.
Berhoeboeng dengan oeroesan da dangan“, kemaren (Senen 15 Mei)
Dari sana kami menerima telelam dichabarkan bahwa JIB akan ada satoe alinea, jang haroes di- gram jang menjatakan,
bahwa poela mengadakan rapat anggota djelaskan.
setelah
membatja
segala
cornanti pada hari 28 Mei, bertempat
respondenties,.
lebih
baik
djangan
Kelimat2
itoe
boenjinja
begini:
| Hari Kemis, tanggal 18 Mei 1939 di Gang Kesehatan IV No.12.
Pertama: pengganti dr. Soekiman mengirimkan wakil ke Geneve.
PERKAH ketjerdikan Chamber- (loesa) berhoeboeng dengan Hari
. Toelisan diatas ini djoega mengan
Soeroso, ketoea P.V.P N. sendiri".
“It:
@ lain, langkah Hitler dan Mus- Mi'radj Nabi “Isa alaihissalam, me. Kemoendoeran kesehatan di '
doeng
bantahan atas berita dalam .
dipilih
haroes
bisa,
tidak
Djika
.
—.. Molukken
achir-achir ini noeroet hitoengan Masehi, soerat
solini diwaktoe jang
Bataviaasch Nieuwsblad
kemaren,
MaAbdeel
t.
Pe ira
dan
Palar
antarat.
kabar kita tidak terbit.
agak terhambat. “
Oesaha oentoek mentjari serda- djid:“
jang
mengatakan
PGI,
PPST.
dan
Moga kiranja sidang adverteer- doe2 oentoek balatentera dipoelau
Djerman terhambat oleh karena
PPPB. tidak moepakat atas pengiri
da
diambil
boleh
tidak
n
..Oetoesa
Inggeris
(tentoe sadja bersama- ders dan sidang pembatja ma'loem Ambon telah berhasil tas menjeri loear PVPN. Djika macoe mengam man t. Soskardjo Wirjopranoto ke
sama Perantjis) mengikat pertalian adanja.,
nangkan. Dari 100 orang jang telah bil dari loear PVPN.pemilihan terba Geneve.
:
dengan Polen......“
:
diperiksa kesehatannja 10 pCt. jang tas pada tt.Palar dan Abdoel Madjid
Pendirian
P.G.I.
tetap seperti
Italiapoen agak terantjam (al- g Tentang .Gedenkboek Pemoed
memenoehi sjarat2, dan 90 orang itoe. Jang berdiri dibelakaug ali- oeraian, jang diatas tadi. Persoon
Bip
thas merasa terantjam| karena|
telah ditolak. Angka2 dari tahoen ran ini ialah P.G.I. dan P.P.S.T.“ beloem mendjadi tjerita, tapi perInggeris mengikat pertalian dengan
Hari ini dalam lembaran 3, pagina jang laloe mensendjoekkan bahwa (cursief dari penoelis).
karanja (kwestienja| jang mendjaToerki.
SAI “in
Ba
4, kolom 5 ada dimoeat sedikit ke- hal ini roepanja soedah oemoem:
Ini ada keliroe terhadap PGI, ka di pedoman kami sekarang ini.
Djadi terang, bahwa taktik ne- terangan tentang ,,Gedenkboek Pe- ditahoen1938 kira kira 88 pCt. dari
rena PGI. berpendirian begini:
:
geri-negeri demokrasi ialah oentoek moeda P.S...“
mereka jang dipsriksa telahditolak,
Wassalam
»Dr. Soekiman atau tidak menoen |
ada keloepaan menoelis djadi hanja. 12-13 pCt. tjakap oenDisitoe
mendjaga Djerman disebelah Oetara |
ke Geneve“ selama
wakil
djoekkan
ATIK SOEARDI
dan mendjaga Italia disebelah Se- kan harga boekoe itoe.
toek mendjabat dienst.
Dr.
moendoernja
alasan oentoek
jatan kalau kedoea negeri itoe ' Soepaja djelas, baiklah kita beriKedjelekan kesehatan ra'jat ini Soekiman masih ada atau
beloem Tambahan keterangan:
sewaktoe-waktoe
memperlihatkan takan, bahwa boekoe itoe 60 sen telah memaksakan
wervingscom- dikesampingkan.
tingkah lakoe hendak menelan lagi. harga seboeahnja.
missie oentoek mentjari orang2 di
— Apa sebabnja berpendirian beDari pertjakapan dalam telefoon,
Seperti beroelang-oelang kita ka-| Kiranja ma'loem adanja.
Saparoea dimana kesehatannja lebih gitoe.
njata
kepada saja, bahwa Dr. Soe—. 2 —
takan, kini giliran Hitler dan Musbagoes daripada di Amboina, oleh
C.B., kiman akan teroes djoega ke Eudari
1. Menoeroet soerat
Tsjech
Officier2
solini jang kebingoengan. Tidak
karena disana makanan lebih ba- bahwa dengan persetoedjoean Dr. ropa,
tetapi sebagai
gedeleheran bahwa ada desas-desoes jang
Tidak ke Indonesia. goes.
sendiri perwakilan dioe- geerdedari P.P.P.B. (Perk. PandSoekiman
menjatakan, bahwa ada gelagat
—A—
Pernah dichabarkan, bahwa permenda- huispersoneel|
roengkan, karena koerang
dan menjanggoepi
seakan-akan Djerman moelai hen- | mintaan? telah disampaikan kepada
Oentoek Peladjar Indologie.
gan dari pihak sana. membawa dan mengerdjakan petoendjan
pat
dak mendekati Sovjet-Roeslan.
disini dari officier2
Pemerintah
Oentoek sekolah Indologie di ne2. Dengan mengganti orang sanan P.G.I. di negeri Belanda.
Berita itoepoen agak membikin Tsjech oentoek bekerdja pada tenta geri Blanda telah disediakan 55
boekan berarti toendjangan dan Waktoenja berangkat kira2 boelan
nja
bingoengnja Roeslan, karena djika Ira barisan Indonesia. Permintaan2 tempat. Dari sedjoemlah tempat ini,
aan mendjadi baik.
pengharg
Juli—Augustus 1939.
ia menerima tawaran Inggeris, ma- lini telah diteroeskan kepada Madje jang diperoentoekkan bagi candimaoe menghilangkan
Kalau
3.
ka gerakuja dihari kemoedian akan lis Tentara (Legerbestuurj, jg me daat dari Indonesia hanja 18 tematau tidak menghitoeng berat hala
AS
terhalang oleh-negeri-negeri demo- njelidiki tentang hal ini.
pat, sedang selebihnja 37 tempat ngan atas penghargaan
tadi, Dr.
krasi, sedang. sekarang ini ada keAnip-Aneta dari Den Haag dapat akan ditempati oleh pemoeda2 dari Soekimanlah, jang sepantasnja beSekian toean Atik Soeardi!
sempatan
baik boeat mengambil mengchabarkan, bahwa dari fihak negeri Belanda sendiri.
:
rangkat.
Kita merasa sjoekoer, bahwa soal
Djerman sebagai kawan goena me- jang berkoeasa tentang halini oleh
Geneve itoe tidak akan mercentoehhalain,
orang
an
djoekk
Menoen
lakoekan tjita-tjitanja selakoe re- Legerbestuur tidak diremboek...
.Koningin Wilbelmina School.
boekan kan benteng persatoean P.V.P.N.
volusioner doenifE son 5
Koningin Wilhelmina School ver- nja berarti omzeilen, tapi mengoe- Sari dan isi keterangan
t. A.S.
alasan
n
Oleh karena itoe, maka betapa Pertemeean Mauloed oleh Ahmadijah eeniging pada tgl. 17 Mei 1939 akan menghilangka
tjotjok
dengan
pendirian
kita
ke- .
PVPN.
wakil
iman
pengir
n
roengka
poen sangkalan orang. Pertalian| e
Ss ahore
ht
mengadakan malam perajaan. Langmaren. Dari itoe tidak
perloe
di
diintertelah
PGI.
oleh
ini
Hal
antara Djerman—Italia—Djepang
Dibawah pimpinan toean Soebandi soengnja di roeangan ,,Maxim theboeboehi
komentar
apa
apa.
Kita
an
sendiri
Soekim
Dr.
kepada
locaal
jang lazim dinamakan ,, Anti-Komin pada malam Senen telah diadakan atre", Planten & Dierentuin.
m kepada Centraal pertjaja, bahwa Centraal Bestuur
tern-Pact“ nampaknja toch hendak pertemoean di Langgar Ahmadijah
Malam kegembiraan itoe akan di dan kirim telegra
Bestuur, soepaja berconferentie di P.V.P.N. akan tjoekoep tjerdik dan
bercebah mendjadi ,,Perikatan Mili Petodjo. Koendjoengan kacem dari moelai pada djam $ sore.
awasnja dalam memetjahkan soal '
Djogja.
ter“, sehingga Tiga-Sedjoli itoe la- lelaki maoepoen kaoem iboe begitoe
ini.
Kita tegakkan pendirian kita:
me
boeat
perloe
p
diangga
Karena
loe mempoenjai asas ,,perang satoe, roepa besarnja, sehingga practisch
Studiefonds
P.A.!.
Lebih baik oeroeng sama sekali
” PGI.
perkara
ja
djelasn
ei
ngetaho
perang semoea".
Ta
semoea tempat didoedoeki.
Antara“
mengabarkan, bahwa
daripada petjah didalam. (M. T.)
Satoe-satoenja negeri jang bisa
Sesoedah toean Soebandi memberi dalam Konperensi P.A.I. jang baroe dan PPST, mengirimkan t. Hindrodiboeat pegangan oleh negeri2nja selamat kepada hadlirin, dipersilah dilangsoengkan di Solo, antara lain
Hitler dan Mussolini boeat melawan kan toean Achmad jang dengan
lain telah dipoetoeskan, jaitoe me
Inggeris dilaoetan, ialah Djepang. pandjang lebar menggambarkan ke njerahkan kepada Pengoeroes besar
Diantara djawaban jang 38000 telah diambil tindakan tindakan ba :
Sepandjang oedjar negeri Djepang hidoepan Nabi Moehammad saw. oentoek membentoek satoe badan
jang betoel lebih sedikit dari roe oentoek membrantas penjakit
itoe
sendiri, kalau sewaktoe waktoe di
Sesoedah hadirin diberi santapan Studiefonds.
paroe paroe menoeroet tjararantja
separoehnja.
Eropah terbit api-peperangan, Dje ini, datanglah santapan djasmani
ngan Seorang dokter Inggeris, dr. :
Beberapa hari jang laloe poetoe
pendapat
t
menoeroe
Oleh karena
pang masih sanggoep mengirimkan jang beroepa makanan dan minoe- san ini oleh Pengoeroes besartelah
pembatja ada jang E. Cochrane, jang dengan hasi!
diantara
kami
kapal perangnja seperloenja.
man jang lezat-lezat.
diserahkan kepada badan Onderwijs ingin mengetahoei siapa-siapa jang bagoes telah ditjoba didjadjahan?2
Oleh peperangan “di
Tiongkok,
Kira-kira djam 11 rapat ini disoe P.A.L, dan pada pertemoean jang mendapat prijs itoe, maka dibawah Inggeris. Tjara baharoe ini ialah :
boekanlah tentara laoetan"Djepang dahi dengan selamat. P.erloe diketa paling achir telah dibentoek badan
kami seboetkan nama beberapa teroetama mengoeatkan kesehatan
mendjadi lebih lemah, bahkan seba- hoei disini bahwa boeat sementara Studiefonds jang pengoeroesnja ter ini
orang jang mendapat prijs jang badan pendoedoek oemoemnja.
liknja, ia mendjadi
lebhh
koeat pergerakan tsb sekali seboelan me diri dari toean2: Abdulkadir AlseOentoek pekerdjaan
pembrantaNama jang lengkap
. (boleh djadi ditambah dengan kapal ngadakan lezing tentang Igama Is- gaf-Ketoea, Said Bahmid-Penoelis/ besar-besar.
Pedoman san pada tahoen “40 telah dikeloe
dalam
moeat
kami
kapal rampasan ?).
2
:
lam, diadakan jg di Langgarnja G. Bendahari, Hamid Algadrie, Z.A.
sedjoemlah
f 30.000,
Pa- arkan wang
(Pariwara,
Oesaha Djepang sekararg kian Krekot 4 no 12. Lezing jg akanda bin Jahja dan Moehd. Baisa selakoe Pembatja
sedang
pada
tahoen
ini
djoemlah
No. 13, jang
Aosanj
doman
| lama kian nampak betapa soeng- tang ja'ni pada malam Senen jad. pembantoe.
/
boelan ini. wang ini f 242.000 dan ditahoen “38
achir
pada
terbit
akan
goeh2 ia membentoek kawan-kawan oleh toean Soedewa tentang: Het
Lebih landjoet dikabarkan, bahwa
1 a £1750,- hanja f 177.000.
no.
mendapat
Jang
nja di Eropah.
Islamietisch stelsel (4e lezing).
Djoemlah jang besarpadatahoen .
badan ini akan mengadakan perhoe Soeradaladji, Wetan Pasar, Wates,
Mosla-msela dengan aksi membi
boengan dengan berbagai pihak dan Djokjakarta, prijs no. 2 a f 250,- 40 itoe jalah berhoeboeng fonds
kin hoedjan bom di Chungking,
- Rapat perlantikan J.L.B..
golongan diloear kalangan P.A.I. W. Gustav Batoebara, Oogsteranie, 25 millioen roepiah, dengan mana
dan sekarang ini dengan tindakan
Pemandangan
dapat oentoek bekerdja bersama-sama.
Ond. Bah Djambi Afd. 5 Pematang sanatoria2 jang kini sedang diboeat,
jang sangat keras
di Amoy, teroeta
— G ——
perhatian
dari
H.B.
Siantar (O.V.S.), prijs no.3 a f100,- Gapat diselesaikan.
ma pekan didaerah-daerah interna
beam Oi cm
II B:
M.J. Koesni Koesmaatmadja, Goe
sional.
Teka-teki
Volksalmanak
1939.
Digigit
oelar
roe R.K. Standaardschool, Rambi
er menoelis:
Tindakan itoe-dilakoekan dengan | J.I.B.
Pada hari Saptoe malam MingHingga meninggal
Seperti oemoem soedah ma'loem poedji, post Rambipoedji (Djember),
beralasan, bahwa Djepang henaak
prijs no
4 a f100,- Soebardi p/a
goe,
tgl.
13/14
Mei
telah
dilangdoenia.
djoega,
tiap-tiaptahoen
Balai
Poes. membasmi kacem patriot Tionghoa
Soerohoetomo, Dokaran kaloerahan
Pada malam Djcem'at jl. poetera
jang sebentar2 membahajakan djiwa soengkan malam Perlantikan JIB. taka mengeloearkan Volksalmanak,
bantengan, ond. Gondowoeloeng | Ko Toean Prawirosoekarto, di Tjempa:
Djepang. Tetapi dalam pada itoe ba- Djakarta di gedong Club Indonesia. dan oentoek pengembirakan pemtagede|
Jogjakarta, prijs no. 5 a ka-Sari (Tjempaka Poetih| ketika
.
Perhatian
dari
poetera
baik
poe
batja
Volksalmanak
itoe
diadakan
.njak poela orang2 asing jang dita£50,Rebo,
Lawoeweg I batavia-C, poelang djam
teri
lebih
besar
dari
pada
jang
di
teka-teki jang diberi berhadiah 208
11 malam, didepan
wan oleh Djepang, sehingga Inggeris
prijs no. 6 af 50,- R. Sastrasoewita, pintoe roemahnja telah digigit oleh
harapkan.
Djam
7.30
rapat
diboeka
banjaknja,
semoeanja
berdjoemlah
terpaksa mengirimkan .protest lagi.
Loerah
kepala desa, Karangsari, celar belang.
.
Laksamana Inggeris jang dikapal oleh T. Soejoso, dan sesoedah mem £ 3000.—
Semin, Semanoe, Gn. Kidoel, post:
batjakan
Alfatechah,
lalde
diadaLoekanja ialak didjari kaki sa-:.
Maka pada tg. 15 Mei j.b.l. ini
Birmingham“ dengan terboeroetelah ditentoekan oleh soeatoe jury, Wonosari, prijs no. 7 a f50,- Tan ngat ketjil. Oelaritoe oleh orang
boeroe menoedjoe ke Awoy itoe. kan Pilihan Pedoman.
Seso&dahnja
ditetapkan
wang jang terdiri atas beberapa amtenar Seck Lian, Klerk, Karangtoeri 317, banjak segera dimatikan.
. Tidak hanja dia, tetapi berita jg
siapa-siapa jang Semarang, prijs no. 8 a f50,- Moen
Orang toea anak moeda itoe jang ,»
datang kemoedian, menjatakan bah ioeran, jang kemoedian disoedahi Balai Poestaka,
dengan
officieus
gedeelte
dengan
wa kapal Amerika djoega dengan
beroentoeng
mendapat prijs jang djiat, Soldaat, Jav. fus. Alg. Stb. melihat bahwa jang menggigit itoe
terboeroe-boeroe dikirim
kesitoe. beroepa penjamboetan dari wakil2 telah didjandjikan
itoe, dengan no. 33730 di 2e Garn. Bat. v. S.W.K. seekor oelar jang amat berbisa, se
en Tap. te Padang-Pandjang.
— Langkah Djepang sekarang hebat perkoempoelan, jang memberi sla- djalan jang seadil-adilnja.
gera. menjoeroeh poeteranja pergi'
— Agunan
mat
kepada
lahirnja
J.L.B.
Diantara pembeli Volksalmanak
agaknja, tetapi soedahkah ja tjoe
ke CBZ.
Pembrantasan T.B.C.
T, Kasman menerangkan dengan jang k.l. 70.000 orang banjaknja
koep mengkelokkan perhatian EroDengan segera poela anak tsb me
penoeh semangat tentang maksoed itoe, hanja k.l. 38.000 orang jang
pah kesitoe ?
Tjara-tjara
baroe. ngambil sepeda dan bersamaadiknja
dan toedjoean JIB. dengan menjing mengirimkan djawabnja.
3
Oleh Dienst der Volksgezondheid ia menoedjoe ke-CBZ. Roepanja oItoe masih mendjadi pertanjaan.
jesus

kerasa

aiBedah ane: Tiri likaa naga“ AL

Langkah terhambat.

Pai

—

GG

—

|

Seperti diketahoei Inggeris tilak

hanja bergerak disatoe medan, teta-

pi disegala
Islam,

medan. Kepada negeri2

boekan hanja dengan

Toerki

goeng

soal bahasa. Oentoek J.IB

soal ini boekan doel akan tetapi
hanja satoe alat.
Sebeloem menjerahkan pimpinan
kepada Bestuur baroe, terlebih da
hoeloe dibatjakan oleh ketoea soerat

diadakan perikatan, tetapi kaoem
Moeslimin di Palestina
djoega di pengesahan
dekatkan

kepada pengaboelan

ha-

djat2nja. Boekoe-Poetih soedah hendak dikeloearkan. Sajang bahwa

langkah manis kepada negeri Islam
ini tidak djoega mengenai Albania
. jang tertelan mentah-mentah oleh

Italia baharoe2 ini.

Langkah Inggeris dengan bertindak

PELADJARAN PERLINDOENGAN OEDARA

diantara mana tertoelis bahwa dengan berita di Pemandangan H.B.
mendengar kelahirannja tjabang di- “Y

Djakarta. Sesoedah
Pedoman

tersoesoen
Ketoea

ARI

dari H.B. JIB, dimana

inidipersilahkan

memperkenalkan diri jang

sebagai berikoet :
sdr Isssemarta

EMALAM
telah
diadakan
peladjaran perlindoengan oeda
ra
sebagaimana
dioemoemkan
sebermoela. Dengan berragam pen-

'Idoedoek
"

.

Wk. Ketoea sdr Chalid Rasjid Ra. manis kepada negeri-negeri Islam
inan
:
2
. Gisekitar Laoetan-Tengah
dan La- Penoelis1
sdr Sjarbini
oetan Merah itoe memberi kenjataan
»
HI
sdr Soekatmirah
—
bahwa Inggeris ingin, soepaja pintoe PRendahari
sdr Rachini
n
— antara Eropah dengan Asia djangan DewanCom. sdr Soejoso
:
tertoetoep disitos, karena djika ter Pembantoe? sdr-sdr Pranoto f AMS)
— toetoep, nistjaja Inggeris soekar C.R.
Rainan
(Moehammadjjahj,
hendak mengoeroes oeroesznnja di Mohd. Rais Effendi (Moeslim Instibenoea Asia djika sewaktoe waktoe tute| Spoorman (KWS)| Habib (Ar
timboel kaboet di Asia itoe.
djoeno) Nona Soetinah (Middelbare
- Betapapoen
ar
“langkah de- Vaksechool|, Sinarkoro (Mr.Cornemokrasi kini sedikit banjak meng- lis), Soeparto (Tn. Abang) Adjabar
hambat nafsoe diktatuur.
(Menteng) Orfan (Kramat) dan sdr
jae iha Cj. ISoekardi (Petodjo).
#

BARET

telah

toeroet

membantoe

didalam oesaha ini. Sebeloem djam
jang ditentoekan, roemah2 telah ba

'njak dipadamkan lampoenja. Mobil

dan kendaraan memenoehi seroean
dengan memakai boengkoes pada
lampoenja dengan
bersinar kebawah
Perhatian dari pendoedoek
ada

sangat ramainja, lebih2 di

Molen-

vliet.
1
Dibeberapa bagian kota diadakan
pendjagaan jang sambil menjelidiki
pemenocehan
sjarat2 oleh pendoedoek. Diantarania nampak goepernoer Van der Hoek dengan
chef
staf devisi.

Setelah
loeroeh

sirene berdengoeng

kese

kota dan daerahnja dengan

dibantoe bedoeg, maka kota Betawi
berada didalam gelap-gelita.
Hanja nampak pada malam itoe,
oedara ada terang tjoeatja hingga
alam membantoe memberi penera
ngan kepada moesoeh. Tjahaja bin
tang2 jang djatoeh diatas gedoeng2
jang bertjat semoe moeram, mengembalikan sinarnja keatas.
Tetapi ada oentoengnja, ketika
»Serangan moesoeh“ datang, awan

melipoeti

tjahaja

itoe. Hingga
toeroet

dengan

membantoe

bintang-bintang
ini alam poela
didalam peladja

meter dari bawah. Pada

masa

dah

ditembak

rang berterbang serendah
barang tentoe dapat

roentoeh.

:

Batavia-henedenstad jang

dilempari bom, tidak kena,
kan djatoeh

Jang

pe-

itoe soe '

oentoek

melain

di Lever's Zeepfabriek.

Glodok,

djatoeh di

kampoeng Doeri.
Tentang pelemparan bom semoea
nja tidak kena pada apa jang di
maksoed.

Tetapi

bantoean pendoe-

doek dengan penggelapan kota dan

daerahnja ada soenggoeh menggem '
&
birakan. Ternjata “kap al2 terbang
itoe tidak dapat melihat dimana

letak Poerwakarta,

bagian

timoer'

ran perlindoengan oedara ini.
Didalam pelemparan bom tidak
ada satoe jang kena.
Semoeanja
loepoet. Padahal terbangnja masin

dari residentie Batavia. Tem pat itoe
soenggoeh2 didalam kegelzpan.
3Y
Pada djam 11.15 dengan peroe-

sangat rendahnja.

moeman

radio,

njatakan

berachir.

Hanja

beberapa

peladjaran itoe

di '

'

: 1 Doenta

Indonesia

I-DariBoekoe Notes—

Moeda

kb Tjabang Djakarta mengoen|. djoengi tjabang Bogor
Liat Circus
Cursus : Ie

Ka

djalankan
3

Hana

. —Beberapa

pemoeda

on Gambir.

jang

perta

Ge rug, of bambangs berdjenggot
tidak maoe
doedoek
ditempatnja,
tapi
berdiri
diroempoet, depan

netjis, lakoenja beractie.

Moendar-mandir, ada jang bertasma
item, idjo, blaoe d.i.I.

— Beli kaarEya boeat nonton Cir

' cuS, tapi.... meliatnja
kebelakang.
Dari oedjoeng
sini, sampe oeGijoeng sana.
Eagga
ada jang
keliwat, dah,
satoe per satoe dapat giliran, tapi
, tjoeman wanitanja sadja.
—Di
depan
jang djempolnja,
“wah berdesek-desek: semoea maoce

sebab

disipliner

Ja, oleh karena berangkatnja ti
dak menaik bus ataupoen moebil.
Kalau sekiranja naik moebil atau
bus, soedah boleh dikatakan, bahwa
kebiasaanpja jalah lebih Jaat dari
pada jang ditetapkan. “Tetapi sepoer
mempoenjai waktoe jang pasti!

Kira-kira sedjoemlah

lebih

koe-

rang 50 orang poetera dan poeteri
Indonesia Moeda Djakarta bersama
sama naik kereta dari Gambir ke
Bogor,

sampai

disana

kira kira

sa-

toe djam kemoedian. Teroes menoe
djoe kelapangan bola kerandjang
(korfbaiveldj jang letaknja dekat
zwembad. Kedoeabelasan Djakarta
bertanding dengan kedoeabelasan
Bogor. Tetapi sebeloem itoe lebih
doeloe

ketoea

tjabang

Bogor,

nona

Aminah, menjampaikan beberadiliat Bikin actie roepa-roepa, soe
pa oetjapan kepada tamoe, jang ke
paja menarik jang diintjer.
moedian disamboet oleh ketoea tja
bang Djakarta, toean Soejoso.
— Se orang empo toeroen, mara (Tentang verslag korfbal itoe boleh
nin koempoelan jang beractie
dibatja dalam lembaran sport hari
— Se orang djaka-toea poetjet. ini jang kesoedahannja dengan 4-0
Eloe bilang maoe pehadreng.
ocentoek kemenangan Djakarta).
mzoe ke koempoelanj
”
1,
Setelah permainan habis dan sekematian?
moea
soedah tjapai, maka
tamoe
Sekarang
eloe
disini
belaga- Gan penerima tamoe sama sama mebelagaan,
betjanda, liatin perem- noedjoe ke Kebon Radja, dan sete-

poean.
Pantes

loe

erlodji ilang pulpen

bilang ilang. Eloe masoepin roemah
gade, boeat gagah-gagahan. Oeuah
abis barang goea, loe tinggal.....
— Oedah oedah, Min maloe, kan
banjak orang, nih !
— Goea engga maloe. Eloe toe-|
kang tipoe. Ajo, poelang! keloear!
— Jang tadi actie-actiean ngloe-

joer

keloear, diboentoetin

sama

»bininja"—Perdjaka's, bambangs, nonomans
sama tjari tempat doedoek.
. Ngomongnja, bisikan.
5
GEMUK

leh bertenaga itoe djalan darah ma
kin keras, sehingga keras djoega
djalannja bisa oelar itoe kebadan.

Oelarnjapoen dibawa serta.
Sampai di C3Z tabibnja sangat
terkedjoet. Anak itoelaloe ditahan,
tidak idibolehkan poelang, sehingga
kira-kira djam 2 lewat tengah ma
lam orang tocanja menjoesoel.
Malang bagi koerban itoe, bisa oe
lar soedah terlaloe mengganas di

dalam

toeboeh,

harinja

sehingga

beresok

iapoen meninggal

Pendoedoek

Tjempaka

doenia.

Poetih i-

: kot bergoendah. Karena tidak hanja ajah sianak'itoe terkenal dalam
. pekerdjaan sosial dan perkoempoelan2 sosial, tetapi anak terseboet|
atjapkali membantoe ajahnja dida
lam pekerdjaan perkoempoelan.

roesnja menoedjoe djoega kemuseum
binatang2
(Zoologisch
Museum?
oentoek mempersaksikan bermatjam
matjam binatang jang soedah mati,
tetapi jang koelitnja dipelihara dengan baik.
Berdjalan berdoejoen-doejoen berkitar di Keboen Radja |(Plantentuin)
dengan
bersenda gcerau gembira
selaloe, ta' kenal tjapai, meskipoen
baroe sadja main bola kerandjang
jg begitoe lamanja. Seorang mengemoekakan kepandaiarnja membikin
leloetjon, jang disamboet oleh jang
lainnja, lagoe jang satoe dilandjoet
kan oleh jang lain. Begitoelah gem“biranja !
Walaupoen gembira jg soedah
semestinja (karena memangalamnja pemoeda) tetapi sebetoelnja
lebih

baik dan lebih tjotjok sekali,

apabila
segala pertjakapan dan
senda goerau itos dilakoekan dalam bahasa jang di idam-idamkan
dan dimimpi-mimpikan oleh Indonesia Moeda, sebagai ditjantoem'
kan dalam Anggaran Dasar dan

Anggaran
Moeda:

Tetangga

bahasa

Sambil

Indonesia

Indonesia!

menjelam

minoem

air,

boekan?
Lagi poela soedah sesoeai de. ngan aliran masjarakat, jang me
noedjoe pentjiptaan bahasa Indo
nesia. Dan pemoeda adalah salah
satoe pendorong jg penting goena

:
Oentoeng Soeropati.
Tiap-tiap
pendoedoek kepoelauan
han Allah melapangkah djoea akan
. roehnja, dan menganoegerahkan ke sini tentoe mengenal perdjalanan
hidoepan choesnoel Sa
dida hidoep pahlawan ini. Lebih-lebih
pemoeda jang darah selaloe menga
lam achirat.
-Nlir di oerat saraf, selama bahagia
50
hidoep beloem tertjapai.
Pidato toean Palar depan Perdi
Besok moelai djam 8 malam, toe
Dimisal boeah-boeahan telah ma
an L.N. Palar akan mengadakan
pidato tentang ,,Serba sedikit ten- tang laloe djatoeh dengan sendiri
tang Arbeiderspers dan Arbeiders- nja. Begitoelah kiranja dengan na
Soeropati.
Setelah
organisasi di Nederland” didepan sib Oentoeng
didikan
Barat selakoe
anggautaanggauta Perdi, bertem- mendapat
pat digedoeng Club
Indonesia, anak poengoet seorang Belanda se
Idarlah beliau akan kewadjiban ter
Kramat 158.
|
hadap noesa dan bangsa.
5
ed —

Kitapoen berdo'a

00.

y

Peringatan

»Loetoeng

moedah-moeda|

penting

kasaroeng".

Sidang ramai diperingatkan goena

— ikoet beramal ringan goena menjo
kong anak2 jatim piatoe, jaitoe de

ngan djalan
Manar

ini

malam beramai2

gedoeng

schouwburg,

rapat

oemoem

itoe

ditanggoeh

kan, kini beloem dapat dikabarkan.

wyeck,

I.M. sadja, melainkan oleh masing
masing perhimpoenan jang meng

hendaki

satoe

oen-

Kepada jang bertanda-tangan
dibawah ini disampaikan penga
doean2
tentang dibongkarnja
koeboeran2 Moeslimin dipekoeboeran Kawi2.
Pembongkaran ini adalah atas kesalahan Gemeente baha

Taylor

bersama?

dan Barbara

telah

Stan-

melarikan

diri. Toedjoeannja ke San Ditgs»
Disana dengan dihadliri beberapa

hanja dari

handai

taulan,

mereka

telah

berka-

win.

Indonesia.

gian

begrafenis-dienst

karena

itoe waktoe majat2 dimakamkan
Sesoedah tjapai berdjalan2 seki
ditanah jang boekan kepoenjatar Kebon Radja tadi, maka semoea
an Gemeente.
barisan pemoeda itoe menoedjoe ke
Menoeroet pendapatan saja,
Kesoekaran juridis sebagai akibat
gedaeng
Taman Siswa tempat per
tindakan seroepa itoe tidak bokeadaan Tiongkok
sediaan pengisi peroet oleh I.M.tja
leh dilakoekan, djika terlebih
Tokio, 15 Mei (Domei)|. Telah di
bang Bogor
dengan bantoean Tadahoeloe beloem diketahoei oleh.
ketahoei
oleh
oemoem,
bahwa
peman Siswa (ketjoeali menjediakan
Raad.
gedoengnja goena pemoeda2 tadi). ngadilan Inggeris di Hongkong aSebab hal ini adalah mengeSesoedah sedikit berhenti dan me kan memeriksa perkara, dimana ke
nai soeal
moedah menimboel
pentingan
internasional,
teroetama
lepaskan lelah jang moelai terasa,
kan
perasaan
tidak baik.
sementara kerongkongan dibasah- spesial bagi Langsa Tionghca dan
Dan
menoeroet
pengetahoean
kan dengan air ijs, maka sebentar Djepang di Tiongkok Oetara dan
saja, soe'al ini beloem pernah
Mandsjoeko,
bersangkoet
paoet.
kemoedian sampailah apa jang dike
mendjadi bahan roendingan di
Sebab dari proces ini karena pehendaki kini:pengoeatbadan
dalam sidang Raad.
dan penjehat peroet. Tetapi ngangkatan ,,liguida'eur“ T onghoa
Berhoeboeng dengan “itoe desetelah
poetoesan
pengadilan
di
seheloem
dimoelai, disampaikan be
ngan hormat saja berharap ke
Chungking.
Menoeroet
berita2
jang
berapa
oetjapan oleh ketoea IL.M.
pada toean:
Bogor,
sebagai pendahoeloean da- sampai ke Tokio dari Hongkong,
a. memb ri keterangan kepada
Tionghoa
itoe
telah
meminta
perto|
lam santapan tadi.
t
saja akan doedoeknja perkara
longan
pengadilan
Inggeris
oentoek
Sehabis dipenoehi apa keboetoejang sebenarnja,
han peroet dengan semestinja, ma meng-liyuideer dan mengoper harta
“ b. soeral ini soepaja
didjadi
benda
maatschappij
Chengkoe.
ka laloe diadakan sedikit pengisi
kan salah satoe agenda dari
Maatschappy
ini
mempoenjai
kaiwaktoe, goena ganti waktoe tidoer,
pada rapat oemoem jang akan
sebab
kalau tidak begitoe, tentoe- pitaal 5 miljoen joean. dan hoofddatang,
kantoornja
ada
di
Tsifu.
China
Mer
lah lekas sepi.
c. mengingat rasa hormat, soe
chants
Steamship
Coy.
jang
menda
Kemoedian ketoeca Bogor membe
di
kiranja soeal ini dioeroes de
rikan beberapa perkataan. jang di pat soebsidi dari pemerentah Kwongan
tenteram serta dengar"
samboet oleh ketoea Djakarta. Poen mintang, mempoenjai 1500 dari jg
sesegera?nja.
100.000
aandeel.
Tetapi
80pCt.
aandjoega wakil Madjelis Goeroe Taditangan
pendoedoek
man Siswa, t. Dasoeki, menjam deel ada
Hormat saja,
Kwantoeng
dan
Mandsjoekwo,
sepaikan sedikit pesan kepada pemoe
anggota kaad
dang
president
dari
Maatschappy
da pemoeda tadi jang diterima oleh
M. TABRANI.
mereka itoe dengan baik. Nasehat pelajaran itoe berdiam di Dairen.
Maatschappy Chengkeeitoe men
orang toea memang haroes-djoega|
djalankan peroesahaannja di Tiong Bat. C. 15 Mei 1939.
ada.
Setelah waktoenja
kembali ke kok oetara dan tengah, sedang Dai
Sekian t. M.T,
Djakarta, maka laloe dilakoekan ren adalah poesat pekerdjaannja.
Sedjak
tahoen
1904
firma
Djepang
Si Rewel poedjikan kegiatan lid
pamitan oleh tamoe tamoe Djakarta
dari penerima 'tamoe Bogor dan mengadakan perhoebc engan jg.rapat mintrad t. M.T. itoe. Soenggoehpoen
djoega dari toecan Dasoeki, selakoe dengan maatschappij itoe, malahan demikian berhasil tidaknja boekan
wakil Taman Siswa jang peramah ada 19 atau 20 kapal dari maat- tergantoeng pada keberanian beliau
tahadi
jang “dirantjang akan tetapi kepada keberanian me
dan jang dengan senang hati mem- schappij
oleh
Djepang.
reka jang bersangkoetan dan jang
berikan tempatnja.
Didalam
hal
ini
Inggeris
didalam
berkepentingan,
Lantara lain lain
Demikianlah koendjeengan I. M.
Djakarta ketjabarg Bogor,
jang kebingoengan. Ditakoetkan, bahwa perhimpoenan agama 'seperti: Moe
Nahdlatoel .Oelama,
meroepai bentoek excursie, tetapi dengan ini Inggeris akan kehilangan hammadijah,
kepertjajaannja
dari
rakjat
Tiongorganisasi
kematian,
komite? kamjang ditoedjoekan oentoek mengekalkan
persaudaraar
satoe
dan kok dan atau proces ini akan ber- poeng dsb-nja dan dimana perloe
pengaroeh tidak baik bagi kepenti ditoendjang oleh partai2 seperti P.S.
lainnja.
ngan
Inggeris—Djepang, andai kata I.I. Penjadar, Parindra, Pasoendan,
Boleh kita samboet disini, bahwa
koendjoengan demikiah itoe perloe memberi kepoetoesan seroepa de- Gerindo dll-nja. Dari mereka haroes
Gjoega, asal djangan laloe diambil ngan apajang diamkil oleh pengadi- terdengar soeara-protes, sedang t.
»
M.T. sekedar meneroeskan soeara
jang njaman2 sadja. Disamping ke lan Chungking.
Dan
kini
kekoeasaan
pengadilan
terseboet
kemedan sidang oemoem
gembiraan, perloe diingati kewadjiDjika
hanja
ban pemoeda Indonesia jang semes Chungking disangsikan. Sebab dida stadsgemeenteraad.
tinja dikerdjakan. Satoe opmerking lam hal2 jang penting ini, dimana t. M.T. jang rewel, sedang jang
jang patoet sekali dimadjoekan djoe pekerdjaannja di Tiongkok” Oetara berkepentingan tinggal dingin apa
,,nerimo“ semoea
oesaha t.
ga: moga? kalau rapat jang diada- dan Tengah, jang kini diperentah lagi
itoe akan
kandas ditengah
kan Indonesia Moeda dikemoedian oleh lain pemerentah, 'sedang aan- M.T.
Djika orang jang soedah
hari mendapat
perhatian
seperti deelhouders banjak berdiam di Ti- djalan.
mati dibegitoekan oleh gemeente,
perhatian jang didapati dalam koen ongkok Oetara dan Mandsjoekwo.
apalagi jg hidoep. Dari itoe soal di
djoengan ini (dan tidak seperti bia
Djika
pengadilan
Inggeris itoe Kawi-Kawi itoe tidak boleh dibiar
sanja|, maka tentoelah Indonesia
menjetoedjoei poetoesan pengadilan kan begitoe sadja. Jang si Rewel
tak sia2 mempoenjai pemoeda2 de
Chungking oentoek meng-liguideer harapkan boekan aksi sendiri senmikian: tahoe kewadjiban, giat ker
dja disipliner, setia kepada perhim maatschappij itoe oentoek kepenti- diriakan tetapi aksi bersama-sama.
ngan
aandeelhouder
jang
ketjil Pajah t. M.T. djika haroes selaloe
poenan jing mengabdi kepada Noe
djoemlahnja,
tindakan ini berarti menerima pengadoean sendiri2. Tja
sa dan Tanah Air.
anti-Djepang dan menjetoedjoci pe ra bekerdja
inilah jang antara
Kita mendo'akan djoega!
merentahan Chiang Kai Sek.
lain-lain
memakan
tempo beliau
tidak
karoean,
sehingga
beliau
Ketika timboel
perang
antara praktis tidak
sanggoep doedoek
Djepang-Tiongkok pada tahoe 1937 teroes .mendjadi lid gemeenteraad.
Anggana Raras
ada. 6 kapal dari matscehappy itoe
Akan pergi ke Bogor, jang oleh pemerentah Ticngkok di Dari banjaknja tamoe jang beliau
mengadakan
lezing soerosh -. koempoeikan. Permintaan haroes terima sehari-harinja.
dan demonstrasi tari. ke havenmeester oentoek dimerde
SI REWEL.
- »SAntaras mengabarkan,
bahwa

Tiongkok

kakan,

ditolakaja.

Banjak boekoe jang dikeloearkan
tentang

DITJARI

naa

danja.

lakoe
ba
njak
orang
jang
tidak
dapat
me. an mempersaksikan pertoendjoekan
ngetjam perboeatan kesatria de. jang menjenangkan.
£
jngan pantjaran mata diatas kertas,
Anna 5
dan ingin melihat lagak lagoepahIndonesia Moeda.
lawan
itoe.
a
Rapat oemoem tidak
djadi.
Bagi mereka: jang terachir, lebih
Rapat
oemoem jang diniatkan
beramai
langsoeng
pada tgl. 18 Mei ini, ti baik moelai nanti malam
Mr.
Unie-theater,
menoedjoe
ramai
dak djadi diadakan. Sebabnja kare
na beberapa orang pembitjara tidak Cornelis, dimana Mardi. Wandowo
pa

Robert

....

pada hari Rebo tanggal 17 Mei'39,
Keposetoesan dari pengadilanChung
kerabat Anggana Raras akan pergi king itoe bersandarkan- kepada ke
dengan autobus ke Bogor, berhoe- njataan bahwa maatschappy itoe te
boeng dengan akan mengadakannja lah mengganggoe ketentraman oe
lezing dan demonstrasi tari dige- moem
dengan mengangkoet alat2
2 opnemer (jang djoega mengerti
doeng K.J.O. Bantammerweg. Dige perang ke negeri moesoehnja.
waterpassen) permoelaan gadjih fi 50,
doeng itoe akan dipertoendjoekkan:
roemah vrij.
1 tari serimpi oleh Nona Saptarita Latip dan nona Heany AbikoesBrieven atau keterangan pada Djojono. 2, tari kiprah Gambiranom oleh bantoe terdiri dari tt.: Atjeng, Bo- soepeno, Kadaster Telokbetong atau
Krosnalienah, 3. tari golek kembar hari, Djamoed, Sakim dan Slamat. administrateur — rubberonderneming
: Berkehendaklah
beliau memberi oleh nona Ratna Haimawati Poer- Sebagai Penasehat diangkat toean Kotaboemi (Lampoeng).
dan
nona
Soetariah, Wikana.
bimbingan bangsanja kealam ba- batjaraka
4.
tari
topeng
klana
oleh
nona Soehagia dengan sjarat2
jang adapa

pahlawan

itoe, jang

” Boekan hanja amal, tetapi sekali- dengan sangat pesatnja. Tetapi

dapat hadlir. Hingga tanggal bera

Tidak

diri

Los AngeleS' 15 Mei, Bintang film

memelihara idam?2an masjarakat
Indonesia itoe.
:
Djadi
hal ini boleh diingati
oleh pemimpin2 dan djoega oleh

anggauta2nja.

film melarikan
toek berkawin

takoet

IBAWAH ini si Rewel sadjikan
salinan soerat t. M.T, kepada
College B & W. Boenjinja begini:

Amerika
Bintang

Apa

(jongelingen|' mikian ?

voorbijjongelings, pemoeda achter

tangga.

.

mala: -keraadjang

ISIPLINER ! Tah

perdjaka's, bambangs,
nonomans|)
dan beberapa orang liwat perdjaka,

—Pakean

Djangan

e

—Circus dan bintang-bintangnja, |,
' ma-tama perloe diseboet. Sebab
begitoepoen binatang- binatangnja
(oleh pengoeroes telah diberi tahoe“soedah ada di lapang Gambir (Mis Ikan, bahwa berangkatnja tjabang
tinja di t. lapang Singaj.
:
Djakarta ke Bogor ialah lebih koe
—PRada satoe malem kelas jang pa rang djam 6.30 pagi, “hari Minggoe
ling tinggi penoeh, jaitoe kelas jang
jang laloe. Berkcempoelnja distati- |

pake tangga.

dan pertandingan

persaudaraan

Mengekalkan

Si Rewel
2

akan menjoegoehkan

goes itoe.
dn jeska

tjeritera

ba-

el:
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Keroekoenan Pegawai

Trio-veer

»Antara“ mengabarkan,
bahwa |
pada hari Saptoe malam Minggoe

tg 13/14 Mei '39, bertempat diroemah
nja t. Soemantri Gang Sawo No. 3
Kemajoran Bt.C. telah dilangsoeng
kan
veer.

pertemoean
Dalam

dari pegawai Trio-

pertemoean ini telah

sepakat oentoek mendirikan seboeah
Sarekat Sekerdja oentoek pegawai2
Trio-veer dan dinamai Keroekoenar
Pegawai

Soedoet

ada
mer

Stadsgemeente

kesempatan

oentoek

(peratoeran

terdiri

dari

tt.:

M. S. Ketoea I, Soemintri

Ketoea II, Moh. Joenoes Penoelis,
Roestam Bendahari, sedang pem-

»

-

f

25.—

oentoek

diterima:

keloearan

dengan

mendapat

diploma,

tiikervaring

Buitenzorg

ditempatkan

gadjih

—

seorang
f

Inlandsche

mantri-opne-

50.—),

sarat-sarat

2de

klasse

speciaal vakopleiding

school

dan prak-

(pengalaman).

Lamaran-lamaran

Trio-veer.

Pengoeroesnja

Pada

Stadsgemeente

soepaja

Buitenzorg

dikirim

sebeloem

pada

tanggal

Burgemeester
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Mei

had,

Ini malam
dan
:

N

MARDI
WANDOWO
di Unte Theater Mi-Cornelis

malam

berikoetnja

Ini malam,

malam Kemis dan Djoema'at
tg. 16 - 17 - 18 Mei
Mempersembahkan tjeritera :
«

—. Obat koeat boeat lelaki dari segala |
.0emoer Makan Rigasta tanggoengbis:

|8

tahan lama, seneng, poeas betoel,|

—

:

TOONEELGEZELSCHAP

JAVAANSCH-

-

Oentoeng

"RE GULANGK
ana Ia
. (Obat koeat boeat lelaki)

RAME

Koerang soengsoem, badan lemes

(wak), pinggang teramat pegel (seper- |

Soerapathi

LOETJOE

—5

GOEMBIRA

ti tertoesoek-toesoek), tida ada kekoe |

watan makan ini obat tanggoeng bisa
dapet tenaga moedaen itoe rasa pegel|

bisa ilang (baek) IL fl
1.50, besar)
.t 290.
AA
TON
Pa
1
VITANOL.
5 Nyak
(Obat koeat boeat lelaki)
IM

Ada nafsoe, aken tetapitida menjoe-|

9

koepi, lantaran terlaloe lema (lemes), |
manik entjer, begitoe djoega terlaloe|
lekas

kloear,

makan

ini

obat

"S

3 fi.|

Also:

tanggoeng bisa dapet kesehatan jang |

Jane Bryan 0 Cralg Reynolds
Carlyie Moore, Jr. 0 Gordon Ellistt
Directed by Willlam MiGann

sampe tjoekoep sempoerna, bisa me-

rasaseneng poeas betoel. I fl. f. 1.75 |
besar f 3.5.
AA

:
(Inpotiem)

WENALIN.
baek boeat lelakitjongjon

:

MAA

.s0em, manik entjer, koerang tenaga. | $
Makan ini obat tanggoeng bisa dapa!!
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masi seneng plezier dengan

-
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KENTJING SAKIT

Minoem

prempoe-

DJAMOE

SAKIT

2
Kentjing

Mera,

KENTJING

,TJAP

:
Batoe

DEWA”

di

PP
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:

:

:

Kentjing jang paling soesa keloear hingga berasa sanget
sakit, djika minoem DJAMOE SAKIT KENTJING. ,,TJAP

ada oemoer,

DEWA”,di tanggoeng djadi-ilang sakitnja dan djadi semboe.

'URUNOL.

Harga

' Kentjing kloear darah, nanah, waktoe |
kentjing kloearnja sedikit en rasa sa-

Harga

kit, anggota resia bengkak en kloear
bisoel bisoel ketjil, tanggoeng

:

tanggoeng djadi lampias kentjing, dan lekas semboe.

an If. f 3.- Wenalin extra koeat f 6boeat orang soeda

Le

Kentjing nana (druiper), Kentjing
. dan roepa-roepa penjakit Kentjing.

tenaga moeda en bisa tahan lama. Ini|
obat ada penoeloeng betoel bagi lelaki |.
jang soeda ada oemoer akan tetapi
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1 fl. besar f. 8,- dan 1 pak f. 0,50.

terseboet
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teritoeng ongkos kirimnja.

3

berhasil

Firma

1 1.25 besar f 2,30. Batja s/k Peman-

,TJAP

DEWA"

: Molenvliet Oost 84 BATAVIA-CENTRUM.

dangan.

' Pesenan lebih f 2,- dengen berikoet
oewang ongkost

. FIRMA
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vrij.

Ta

Kjai

Hadji Ahmad

KEDJARLAH KEMADJOEAN ISLAM!
jang sangat ,moedah

tiap2 kalimatnja,

diartikannja,

dari maksoed

ajat

SATOE

diberi /arti dalam

Dikeloearkan paling laat 25 hari satoe kali, tiap2 kloear satoe djoez.

MAT
berlomba-lomba, berdoejoen-doejoen membelikitabnja
jalah Al @oertin, oentoek dipeladjari sedalam-dalamnja, soeatoe kewadjiloeas oentoek

orang2 jang akan me

nambah pengetahoean.
Toean2 dan Njonja2, anak2 dan peladjar2 !
- Inilah soeatoe keoentoengan dan sa'at jang sangat baik, djangan diliwatkan, pesanlah ini hari djoega soepaja tidak kehabisan.
| Tafsir @oerin mana ditjetak dengan letter jang terang, kertas tebal
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haloes, omslagnja menarik dan
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sangat
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Hindia.
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ana berlangganan
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Lapangan bagoes dan loeas
oentoek reciame dan advertentie1.
aan
Ta
besi f dan menjenanykan, tariefnja rendah dan berlang| ganan dapet rabat banjak berhoevoeng dengan djaman soesa.

-.|

Perminta'an langganan atawa pertjonfoan

:
,

Pemimpin,

tentig alawa tarief, seria masoek lid P.P.B.B. toelis pada.
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.

dan berikoet platte grond Gemeente
Betawi. Memoeat nama djalanan:
besar-ketjil diseloeroeh
Gemeente

1

Gemeente

Betawi.

Gedoeng?

terpenting-(Partikoelier

pernemen).
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Naa

pedagang
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ongkos
kirim.
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YAdm. ,,Pemandangan”

dibeli

:

pada
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PENJOELOEH

|Boekoe pengadjaran memotong pa|kaian model tahoen 1939—1940 jang
(modern dan practisch. Terkarang

loleh

(pada

Toean

KASDANI

Administratie

bisa dapat

Pemandangan

#

|

i

|dengan harga f 2.44 franco roemah.

|

petan | Lekaspesan dari sekarang lantaran

sedikit | persediaan tjoemah sedikit.
Harg:-

f 1.10 franco di roemah.
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:
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Joe Louis.
'AMA Joe Louis soedah sangat)
N terkenal. Nama jg sebenarnja

ia Sogging Joe roeboeh dalam
aan akenal Nama jg sebnan
nja disingkat mendjadi,, Joe Louis". |
ronde ke-2
Didalam gelanggang boksen ia|
bersifat ,,diktator“. Orang dipaksa
kalah. Tetapi sangat

kehidoepan

sehari-harinja.

Match-Nul

antara Tiger DollahBattling Net
:

Ia atjapkali menjingkirkan diri dari
“pergaoelan ramai.
Tidak pernah ia tampak ditempat

tapapoen baiknja, ia sangat djarang

Ia tidak pernah memperlihatkan
diri, ketjoeali kalau ia perloe diantar menoedjoe ketempat perdjoeangan. Karena soedah adat-kebiasaan

di Amerika, haroes disertai oepatjapada sa'at2 oentoek trai

Demonstratie angkat2an dari
Pauw Tek Siang jang
mengagoemkan
Demonstratie

M#MEBAGAIMANA

Mr.

bagoes.

telah diberita-

# kan terlebih dahoeloe, pada
malam Minggoe 13/14-5-39 di Prin-

ning, hanja kadarg2 sadja ia soe- 'senpark telah dilangsoengkan perka menemoei orang-orang dari kala tandingan boksen, dengan terlebih
ngan pers.
dahoeloe kepada penonton disoeIa mentjeriterakan seperloenja sa goehkan demonstratie angkat gedja. Lebih dari itoe, betapapoen oe wichten dari H. & S. Bandoeng di
saha kaoem djoernalis, tidak bisa bawah pimpinan
Mr. Pauw Tek
didapat- dari padanja. Apalagi ia Siang.
pernah sangkoet paoet didalam seTerlebih dahoeloe dioemoemkan,
soeatce perkara.

La

Joe Louis adalah seorang jg tidak

bahwa pada publiek dikasih kesem-

N OA
AN Pn pe SAN
Bea

Ne ber aan

Sd

patan oentoek toeroet bertanding
banjak kembang2 dalam kehidoepan dalam angkat djoendjoeng ini, dan
nja. Ia hanja mempersediakan diri kepada siapa jang bisa memetjahoentoek bertanding, dan djika ber- kan record jang dipegang oleh Mr.
tanding
beroesaha soepaja lekas Pauw ini, oleh Directie Prinsenpark
menang, kembedian hendak menjing akan dihadiahkan oeang contant
kirkan diri lagi.
f 10.— dengan beberapa medailles
Seorang dokter
jang
meloeloe |dari pihak loear.
mengoeroes orang2 sport, ja'ni dr.
Ini kesempatan digoenakan oleh
Newburry-Greedes, jang disebabkan seorang Militair Belanda,
hanja
“oleh djabatannja bisa berhoeboe- sajang, roepanja tenaganja beloem
ngan dengan Louis, adalah satoe? sama dengan Mr. Pauw, karena ia
nja orang jang tahoe banjak ten- tidak dapat angkat jang 100 Kg.,
tang diri Louis itoe.
: sedang Mr. Pauw dengan gampang
Louis, katanja,
adalah
seorang sekali.
:
t
jang tidak soeka berkoempoel dengan orang, lebih2 terhadap kepa
Poekoel 10 presis boksen dimoelai
da bangsa koelit poetih.
dengan
pertandingan dari
amaBoekan dia bentji, tetapi bersa teurs boksers. Sesoedahnja laloe ma
habatpoen soekar dengannja.
soek
kering
Heilmann
dengar
Ia sadar, bahwa ia itoe seorang Gelissen, sebagai le. voorpartij de-

t

3
2e

1

3e
4e
be

Slogging

Joe — Battling

»
5
A

Oost 15.

Chaulanweg

10.

Baloeelweg Mr-Cornelis.
Salemba.
Laan Kadiman.
Petodjo Ilir. Gg. 3.

:
.,
,

voor

Oesman
Overleggen :

Sesoedah doea-doeanja naik ring
laloe ditimbang, Slogging Joe berat
aja 18 Kg, sedang Battliing Oesman hanja 73 Kg.
Perloe

diberitakan

sekali

Di

ronde

kesatoe

baroe

sadja,

satoe kali poekoelan Oesman sampai
ke moekarja Joe, darah soedah me
ngalir dari hidoengnja. Dari sini
sadja soedah menjatakan, bahwa ia
boekan bokser jang sering diadoe
dan ongetraind.
Tidak lama kemoedian disoesoel

poela

dengan

kaakslag, iandaikan|

patoeng ia djatoeh tengkoeroep di
papan, oentoeng
bisa
mengaso
karena gong.
$

Di

ronde "kedoea, mentjoba

2.
3.

I

Bhs

Vaccinebewijs,
Aanslagbiljet,

Pertandingan N.I.V.U.

2.
Geboortebewiis.
I. B. 1939.

jang

akan

datang

Seperti orang soedah tahoe, maka pada hari Djoem'at 26 sampai
hari Senen 29 Mei ini akan dilangsoengkan pertandingan N.I.V.U. dikota Betawi. Dalam pertandingan ini akan toeroet Betawi, Bandoeng,
Semarang, Soerabaja dan Malang.
Penendangan bola boeat pertandingan jang pertama akan dilakoejang
kan oleh Ketoea N.LV.U., toean J. D. Hoen, pada pertandingan
kedoea oleh resident Betawi, toean Van Loghem. pada jang ketiga oleh
wnd. burgemeester Mr. Janssen dan pertandingan jang penghabisan

oleh Ketoea baroe dari N.I.V.U. jang diangkat dalam sementara wak-

toe itoe.

Toean
dari

X

Hoen

N.I.VU.

jg

akan

meletakkan

akan

diadakan

djabatannja

pada

dalam

hari Pinksteren

rapat
jg

cemoem

kesatoe

ber-

tempat digedoeng Maison Versteeg Betawi. Berhoekoeng dergan kesehatannja toean Hoen tidak dapat menjediakan diripja lagi oentoek
dipilih. Bersama-sama dengan dia djoega soedah sampai waktoenja
akan berhenti jaitoe toean A.P. van Lingen (anggoia pengoeroes N.
ILV.U.) dan secretaris-penningmeester NI V.U., toean Lopulisa. Toean
jg pertama sangat moengkin sekali tidak poela akan menjediakan
dirinja boeat dipilih, berhoeboeng djoega dengan kesehatannja, sedang
toean Lopulisa akan haroes diganti, karena ia dipindahkan ketempat
lain.

Pada waktoe mengadakan
bermatjam-matjam keramaian.
kita kabarkan djoega nanti.

pertandingan bola ini akan diadakan
Tentang perkara keramaian ini akan

Joe

mengirim poekoelan, akan tetapi
foepanja Oesman, sebagai bokser soengkan pada tanggal 97 Mei jad.
terkenal
dari Singapoer, ta' akan
Sebagaigoegatan dari fihak pehiraukan poekoelan sematjam itoe. nonton, kita dapat kabarkan, bahwa
neger, dari bangsa koelit hitam, ngan berkesoedahan Heilmann seba
Baroe sadja Joe bisa bernapas, soenggoeh sajang dalam
pertan
dan ia tidak maloe tentang keada gai winnaar.
Oesman tidak kasih tempo
lagi, dingan jang moela2 di Prinsenpark
annja. Hanja kadang? orang meli
Sebagai 2e. voorpartij masoek ge kaakslag kedoea menjoesoel dengan ini agak
mengetjiwakan,
karena
hat, seakan-akan ia mempoenjai langgang:
dahsjatnja, sehingga Joe ta' dapat koerang ati2nja Bokscommissie oen
minderwaardigheidsgevoel.
ampoen lagi, dalam ronde kedoea toek memilih
gantinja
Fighting
Tetapi perasaan demikian sesoeng
Little Louis-Flissinger
ini djoega djatoeh
tjelentang, ta, Mieck.
. goehnja tidak ada pada Louis, apa
sadar akan dirinja.
Ini pasangan soenggoeh seimbang.
lagi kalau orang melihat betapa
Ketika moekanja ditjoetji, terli
Sepintas laloe sadja, soedah keli
Dari ronde kesatoe
Louis
teroes
koeat kepertjajaan akan dirinja.
hat matang biroe,
bekas berkena hatan, bahwa Slogging Joe sama
Joe Louispoen boekan seorang jg membikin aanval, hanja sajang ia- lan dengan papan.
sekali boekan bokser jang haroes
begitoe tinggi ketjerdasan pikiran poenja voetwerk masih kakoe, seDisini kami
dapat
oemoemkan, mewakili Mieck. Satoe keketjiwaan
nja. Ia tidak soeka membatja, ti hingga seringkali, bila ia memoe bahwa Battling Oesman telah ditan jang
haroes
selekasnja
diteboes
dak ada perhatian boeat kesenian koel tidak kena teroes melajang, tang oleh salah seorang bokser di oleh Directie Prinsenpark.
atau boeat oeroesan politik. Tetapi sempojongan.
sini, dan pertempoeran akan dilang
Ini kesempatan tidak dilengahkan
ada kesoekaan jang sangat ia ge
oleh Flissinger hingga di ronde ke3
mari, ialah ,,tidoer“.
Seakan-akan ,,dewi-Tidoer“ itoe Louis djatoeh 2 kali, tetapi ia masahabat karibnja jg. kedoea, sebab sih bisa bangoen kembali.
Dari ronde ke 4 teroes meneroes
sahabat
jang karib
ialah
Jack
doea doeanja saling membombarBlackburn.
' Didalam tempoh satoe hari satoe deer, akan tetapi hingga ronde peng
malam Joe Louis tidoernja 10 atau habisanta' ada jang kalah, sehing11 dj.tidakterhitoeng tidoer
siang. ga partij ini dianggap gelijk.
Kalau orang memperhatikan roTiger Dollah—Batitling Net.
man moekanja, memang bisa lekas
diketahoei, bahwa
Louis itoe toe
Baroe sadja gong ke1 berboenji,
kang tidoer. Matanja sepertiorang
mimpi, djarang melihat dengan ta laloe Battling Net, membikin sera'Dibahagian
sajap depan
dari
tetapi diterima oleh Tiger Lima-satoe kesoedahannja
.djam, dan seperti orang melamoen. ngan,
BVC.,
terdapat
Welffer, toekang
Dollah
dengan
kalm.
Dalam
ini
per
Apa jang terpandang tidak tertam
jang
oeloeng dan djitoe.
orang tahoe, boeat ta tembak
pak olehnja, althans sehari-harinja, tandingan djarapg sekali poekoelan Ng PET
Tetapi
meskipoen
demikian banjak
hoen
ini
B.V.C.
mendjadi
kamjang mendahsjatkan, karena pertan
boekan digelanggang.
antara tembakan2 jang keras-keras
pioen
dalam
kalangan
V.B.O.
dingan
berdjalan
dengan
rapat
seKalau kita bertjakap-tjakap de'itoe njerong
Berhoeboeng dengan ke-kampioe pada hari Saptoe
ngannja tentang boksen, dan dike kali. Hanja kadang2 Tiger Dollah
kepinggir,
tidak
tepat
kedjoeroesan
nan
itoe
maka
pada
hariSfabtoej.l
tahoei olehnja bahwa kita ada djoe bisa djoega meloloskan tindjoeantiang
goal.
dilapangan
B.V.C.,
Koningsplein
te
ga pengetahoean
t
ng
ilmoe nja. Dari moelai ronde ke 6 teroes
BVC,
berhasil memasoekkan 5
boksen, maka bangoenlah perhatian meneroes Tiger Dollah diserang, lah diadakan pertandingan kehorkesoedoet matan antara B.V.C. lawan V.B.O. goal. Seperti biasa, sebahagian benja. Ia soeka bertoekaran pikiran seringkali ia didesak
sar oleh Boelaard van Tuyl. Sedang
ring, tetapi poekoelan Battling Net (rest).
tentang hal itoe.
Penonton penoeh sesak.
selaloe
gedekt.
Ha
sebaliknja BVC., beroentoeng bisa
Satoe-satoenja orang jang bisa
kehormatannja.
Bagaikan orang jang
membalas “ Antaranja ada djoega p.t. Goe- mempertahankan
— bertjakap-tjakap dengan gembira
dengannja ialah Blackburn, trainer dendam, laloe Tiger Dollah di ron bernoer Van Der Hoek, jang ketika bisa memausoekkan djoega 1 goal.
Sedjak kira-kira seperempat djam
nja. Kalau kita hadir pada pertja de ke 7 menjerang dengan sengit- pertandingan hampir dimoelai telah
kapan doza orang itoe, bgharoelah Inja. Battling Net sering kedesak menjampaikan beker kepada leider setelah aftrap, Taihitu membawa
kita tahoe, bahwa Louis sangat ketali, buikslagen dan kaakslagen BVC, disertai pedato jang sangat lari bola, bekerdja bersama-sama
dengan sajap kanan, jg ia ini poela
tahoe, tentang
bokstechnik, dan 'bertoeroet-toeroet diterima olehnja, peramah.
Lebih djaoeh ikoet poela berpeda memberi voorzet bagoes ketengah,
tahoe poela taktiek jang sering di tetapi oentoeng doea-doeanja sama
to voorzitter dari SVJA jg djoega dan hanja kepala Boelaard jang bisa
,
pergoenakan oleh lain-lain bokser. oeletnja.
Di ronde ke 8 masing-masing menjampaikan seboeah hadiah: se- sampai. Dan memang tepat. Oleh
Atjapkali
ia mempersaksikan de
ngan sangat teliti kalau sewaktoe- mentjoba menambah punten, satoe bagai tanda mata atas kemenangan Boelaard, zonder pardon, bola di
oleh
BVC
didalam disoendoel
kedalam
djala BVC,
waktoe ada pertandingan boksen. saat Tiger Dollah hendak memoe- jang didapat
Ketjoeali itoe ada satoe lagi jang koel dengan kentjangnja, Battling pertandinganz mereboet titel kam jang didjaga oleh Hamid.
Goal kedoea djoega oleh Boelaard,
sangat disoekai, ja'ni: jazz-muziek. Net duiken, dengan sendirinja kepe pioen Betawi.
Tentang djalannja pertandingan, tetapi moela2
bola menjinggoeng
Plaat-plaat gramophoonnja banjak lan menoebroek angin, dan baroe
sadja maoe dioelangi lagi gong tidak banjak jang perloe ditjerite- tangan Hamid, mengenai tiang atas,
dari mzieknja Duke Ellington.
rakan disini, tetapi nampak djelas, dan disorong lagi oleh Boelaard
Louis sangat menoeroet kata ke berboenji.
Di ronde ke 9 dan 10 pertandi- bahwa BVC sangat merasa kewala hingga goal.
| pada Blackburn. Ia tetap seorang
Sebaliknja, dari pihak BVC jang
berdjalan
dengan seroenja, han melawan VBO itoe. Lebih2 kee
sederhana dan hidoep sederhana. ngan
Isterinja, Marva Trotter, seorang akan tetapi sampai pertandingan per De Leeuw, dan kedoea back sangat berbahaja ialah Crevel, jg
peranakan, adalah typiste di kota berachir, poetoesan jury pertandi- Boumgarten dan Denkelaar boleh sekali tempoh menggerbek dengan
dahsjat, tetapi keeper De Leeuw
dikata tidak bisa dilewati.
Harlem.
ngan ini gelijk lagi.

menghormat

raan

V.B.O.

Juni

lagi,

bahwa dalam programmanja Battling Oesman haroes
bertanding
dengan Fighting Mieck, akan tetapi
karena Mieck knock out ketika ber:
tempoer
dengan
Louis Blanco di
Deca-Park, maka sekarang moentjoel Slogging Joe sebagai gantinja.
Akan tetapi, soenggoeh sajang....
Partij penghabisan
jg ditoenggoe
oleh publiek dengan hati berdebardebar, ternjata sangat mengetjiwa
kan sekali. Tidak salah dari doegaan, bahwa Slogging Joe soenggoeh
boekan bokser jang haroes mengganti, Fighting Mieck.

Pertandingan

|

Tjidengweg
Filiaal,

misalnja direstau-

rant2 atau ditempat2 dansa. Poen
menonton pertoendjoekan film, be-

ra. Djoega

Ardjoenaschool,

itoe

merpati
“Excelsi-

or“ pada hari Minggoe jl. telah me
ngadakan patjoe boeroeng merpati
kedjoeroesan timoer, dari Brebes
kesebelah timoer 255 km.
Didalam pertandingan itoe ada
80 €kor jang diadoe, dari 5 boeah
kandang.
Pertandingan berdjalan
dengan
baik dan tjepat, sehingga didalam
tempo 3 menit ada 16 hadiah bisa
Gikerikan.
Boeroeng jang paling tjepat terbang dengan ketjepatan
1018.149
dan jang paling lambat 1002.115 meterdalam semenit.
AJ

kedjoea-

B.V.C.

terlaloe koeat boeat kampioen
Betawi

Adoe

Postduivenvereeniging

menangkap
Goal

dengan

ketiga,

jaitoe

tjepat

sekali.

dibawa

ri oleh Taihitu, tetapi keeper Hamid
menjerobot
keloear
mendjoemyai
Taihitu. Bola terpental dari kedoea
orang
itoe.
Doel tidak terdjaga,
dan dengan sabar bola dimasoekkan oleh Boelaard.
Itoe kesoedahan
ketika pauze.
Dan sesoedah itoe De Rooy dari
pihak BVC bisa memasoekkan bola
sehingga stand mendjadi 3—1.
Tetapi

tidak

lama.

Pattiwael memperlihatkan aksinja
lagi. Sekali ini tidak dengan hampa,
melainkan ada djoega boeahnja, se
hingga stand dengan tjepatberoebah
mendjadi 4—1 boeat kemenangan
VBO.
Goal kelima, sangat kasian kepada
keeper Hamid. Ia terdesak dengan
hebat oleh Boelaard, sehingga ada
bola voorzet: datang, ia tidak bisa
menolak, dan oleh sajap kiri VBO
dengan moedah dimasoekkan keda

lam djala BVC,
Stand mendjadi 5—1 boeat VBO.
"Kemoedian bola beberapa sa'at
berdjalan dengan
tidak
arahnja.
Sebentar kedaerah BVC
bentar kemoedian didaerah
Tetapi betapapoen keras

keroean
dan se
VBO.
oesaha

kedoea elftal itoe, stand tetap tidak
beroebah

|

sendi
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lagi.

Demikianlah hingga achirnja. Pim
pinan pertandingan adalah ditangan
toean Mols.

CI Kakan

kemenangan

5 : R1 Malay-Club . mendapat

Dengan tjepat

bal teroes dibawa

lolehnja kearah goal Jong Krakatau.

Ketika

23

Isangat
SR

ADA hari Sabtoe sore, tg.13

BR Mei 1939, dilapangan V.I.J.
soedah dilangsoeng

Poeloe-Pioen,

kan

back

dari Jong

Krakatau

hendak merampasnja, maka dengan
ngat

tjerdiknja

dan

tjepatnja

itoe,

karena

maka

sa-

Oedit

jang ketika itoe soedah agak dekat

djeraknja dari goal Jong Krakatau,
laloe diberi voorzet oleh kawannja

pertandingan voetbal antara (rechtsbuiten) itoe. Disini poen
kesebelasan Malay Club dengan ke dengan sekentjang2nja poela Oedit
sebelasan Jong Krakatau. Sajang soedah berhasil menambah kemena
ketika itoe habis hoedjan lebat,se ngan Malay Club, sehingga kemena
hingga tidak banjak orang me-| ngan Malay Club ini bertambah
ngoendjoengi pertandingan antara| banjak dan mendjadi 3—0 oentoek

kedoea kesebelasan ini.

gi

Pertandingan dimoelai kira-kira |

Malay

Club.

bal.

menggiring

pada djam 5 sore. Moela 'moela bal|

beri voorzet ketengah2. Kemoedian
diserobot

oleh

linksbinnen

sehing-

ga serobotannja itoe menjebabkan
akan masoeknja bal kedalam goal

Malay Club.
Tidak berapa lama antaranjama
Club hendak membelokkan bal jang ka terdengarlah peloeit referee doea
sedang digiringnja itoe, maka soe
kali jang menandakan, bahwa samdah tentoe pihak svBB dapat me
pailah
pada
waktoenja
oentoek
rampasnja. Tetapi walaupoen svBB
pauze.
sangat pandai dan sangat tjerdik
poela dalam membelokkan bal jang
Stand beroebah mendjadi 2—2
hendak dirampas oleh moesoehnja
Dengan
sangat
tjepat
waktoe
itoe, maka tidak berapa lama anta
ranja centervoor dari Malay Club pauze selam dan dengan segeraper
soedah dapat merampas bal jang tandingan bahagian kedoea dimoe
sedang
digiring oleh moesoehnja lai.
Didalam pertandingan bahagian
kearah goal Malay Club.
:
"
1
kedoea ini, roepa2nja pihak Malay
-IClub
makin
lama
makin
ber
- 1—0 boeat Malay Club
tambah
lemah. sehingga bertambah
Sentervoor dari Malay Club jang
bagi
s.v. B.B. oentoek
soedah berhasil merampas bal dari bagoeslah
berbalas.
djepitan kaki moesoehnja itoe, laloe
belokkan

Djika pihak

Menjegarkan

Malay

bal teroes kearah s.v.

Hingga

lama

moedik.

sekali

Kemoedian

dan memboenceh koeman?
Odol

ada

'koeman?,

'satoe

obat

pemboenoeh

dengan

maha

kita bisa me-

njegah berdjangkitnja
penjakit jang
masoek dari moeloet. Kekoeatan memboenoeh koeman? dari obat koemoer
Odol jang telah termasjhoer di doenia,
membersihkan
sisa
makanan jang boesoek jang bersarang
di tjelah? gigi dan
didalam

lipatan slijm-

vliezen. Odol mengasih
kasegeran
dan
kabersihan
kepada
moeloet
jang
men-

djadi

pertandain

orang

bal milir-

jang

apik.

bal teroes digi

B.B. Kemoedian, ketika bal akan
Goal ke-empat |
ring oleh rechtsbuiten dari sv. B.B.|
memihak kepada Malay Club. Ke-|
Kekoeatannja dan serangan?nja dirampas oleh moesoehnja, laloe bal Sesoedahnja itoe dari soedoet dide
moedian bal dikembalikan oleh Ma| J. Krakatau tidak makin bertambah diberikan kepada linksbinnen (tesaknja ketengah?2, tetapi tidak ma mempersamakan
lay Club kearah Jong Krakatau.

pihak jang koeat. Djika/orang mem

-Sementara itoe linksbinnen dari
perhatikan dengan soenggoeh2 di| M. Club soedah berhasil merampas
tentang samenspel jang terdapat bal dari moesoehnja. Ia teroes mem
dalam lingkoengan kesebelasan Ma bawa bal kearah Jong Krakatau.
lay Club, maka samenspel

jang ter

| dapat pada liogkoengan ini ada sa
ngat

lebih

bagoes daripada samen

spel jang terdapat pada lingkoengan Jong Krakatau. Walaupoen
ketika itoe kelihatan dengan njata
' sekali, bahwa kesebelasan Jong Kra

katau

adalah pihak jang tjerdik

dalam merampas bal dari moesoeh

nja, tetapi
djika kesebelasan ini
masih
tetap kalah koeatnja dan
kalah

poela

ditentang

samenspel-

nja dengan kesebelasan Malay Club,
maka soenggoeh tidak bergoenalah
“segala
ketjerdikan jang terdapat

pada

lingkoengan

Jong Krakatau

itoe.
. Goal pertama oentoek
Pertandingan
kian

Malay
lama

Club.
kian

— bertambah hebat. Tiada berapalama
kemoedian

dari

pada

itoe,

maka

terdjadilah cornerball didalam lingkoengan Jong Krakatau. Bal ditendang kedalam dan djatoehnja tepat
sekali didepan goal Jong Krakatau

Tetapi

back

dari

Jong

Krakatau

Stand beroebah dalam pertandingan
bagian

r

kedoea

Waktoe oentoek pauze dengan tje
pat liwat dan pertandingan bahagian kedoea dengan segera dimoelai. Didalam

ini,

pertandingan

roepa2nja

kedoea

kesebelasan

Malay

Club agak kepajahan sedikit. Tena-

“bal hendak djatoeh kebawah lagi, ga serta barisan jang ada diling“ maka ketika itoe dengan
sekoe- koengan Jong Krakatau ketika itoe
njoeng-koenjoeng rechtsbuiten dari
Malay Club menjerobot dan dialah

jang dapat membikin goal pertama

Gcentoek

kemenangan

Malay

| (1—0 oentoek Malay Club).
| Goal

kedoea

oentoek

Club.

Malay Club.

Setelah kesebelasan Jong Kraka' tau mendapat

kekalahan

ini, maka

dengan segera kesebelasan ini mem-perkoeatkan tenaganja, serta serangan-serangannjapoen ditambah keras djoega. Pihak Jong Krakatau
beroesaha dengan sekoeat-koeatnja
. ogntoek mempersamakan kekalahan
nja itoe, tetapi segala oesaha jang
dilakoekan oleh J. Krakatau 'ini sedi

kitpoen

tidak

mengandoeng

hasil

jang baik.
Maka oleh karena itoe, sentervoor
dari Malay Club soedah dapat me
rampas bal dari moesoehnja dan
' teroes dibawanja kearah Jong Kra

Sentervoor

telah

ia

mengetahoei,

bahwa

bertambah koeat, sehingga oleh ka
rena itoe goal Malay
Club teroes
meneroes

diantjam-antjamnja.

. Tetapi serangan dan antjaman jg
dilakoekan oleh Jong Krakatau ter
hadap Malay Club ini dapat ditolak
dengan moedah sekali. Dengan sa-

serangan

serangan

serta

ngan

frechtsbuiten) itoe,

sekentjang

kentjangnja

de

bal

soedah ditendang olehnja kedalam
“goal Jong Krakatau. (2—0 oentoek
. Malay Club).
pa

ke-

koeatan dan tenaga jang

ada dida-

lam

itoe

lingkoengan

s.v.B.B.

dile-

bih keraskan lagi. Walaupoen sikap
s.v.B.B. itoe soedah berlainan dari

pada sikapnja jang moela moela itoe,
maka

dengah

serangan

sangat tenang

segala

serangan jang dilakoekan

oleh s.v.B.B. itoe dapat ditolak kem
bali oleh Malay Club serta dibalas
nja djoega dengan serangan jang
tepat.

Tas lama sentervoor poelalah jang
berhasil merampas bal dari kaki
moesoehnja dan setelah itoe dengan
kentjang sekali digiringnja kearah
goal s.v.B.B. Ketika itoe back dari
s.v.B.B.

soedah

berhati-hati

dan

sa

menit

lagi,

ternjatalah,

sempatan

bagi

bahwa

sv. B.B.

patlah

Jong Krakatau

meroebah

stand kemenangan

moedah sekali dapat ditangkap oleh

S.V.B.B: CONTRA MALAY
CLUB (2—2|

Stand

beroebah

mendjadi

masoek
kedalam
itoekeedisebabseorang
ia tidak

ke-

.oentoek

berbalas itoe bertambah bagoes lagi.
Pertandingan
antara kedoeanja
ini makin bertambah hebat dan ketika bal masih tetap dipihak Malay
Club,
maka
dengan
sekonjong2
rechtsbinnen

robot

dari

dan

sv.

dialah

B.B.

menje-

jang

berhasil

Probleem

Djawaban
dari tn.tn:

jang

No.
3

betoel

28 —
-

diterima

Djawaban jang betoel dihargai 2
punt boeat doea-zet, dan 3 punt
boeat tiga-zet. Barangsiapa mentja
pai 50 punt, maka
ia mendapat

beng, M. Sastrodihardjo,
dan Benjamin dari Bt.-C. Moechlissin Krawang, Doersaw Kalidjati, Soemadi
Bandoeng, dan Kgs. Hasan Basri
Palembang.

prys

Hasan

Taman

halangan

50
49
21
23

Basri

Siswa

Bogor

Doersaw

18

A. K. Pooe
D. Mahambeng

(62)

13
12

(62)

12

10
8
£

(62)
(52)
No.

Ta4,

P48, Pes3,

&»

TOY

aa

RK

sangat

koeat

sekali,

maka serangan2

jang

dilakoekan

oleh ke

haja

jang

sedang

teroes

oleh

back

mengantjam- antara satoe dengan lainnja.

antjam itoe. Kemoedian

Malay

bal dibawa

Ciub dan

pas bal dari beck Malay Club. "DeKesebelasan
sv BB itoe sangat ngan selekas-lekasnja
voorzetnja
pandai sekali dalam membelokkan poen diberikannja kepada rechtsbui
bal, djika moesoehnja hendak me ten, sehingga pada. sa'at ini sangat

kepada
rechtsbinnen
Ikawannjaj. Setelah itoe bal diover- rampasnja. Hanja Malay Club kalah

' dioverkan

kan

olehnja

kepada rechtsbuiten, sedikit

dalam ketjerdikannja mem

membingoengkan keeper Malay Club.

Dari soedoet rechtsbuiten

ini mem

akan

mamen

hoen

jang soedah,

toe polshorloge
satoe

jaitoe

harga

le Pryssa

f10.—

vulpenhouder harga

£5.— dan.
3. prys satoe
vulpotlood
harga
f 2.50.
Djadi boeat pertama kali prysini
diberikan

pada

1

November

Rubriek

ini

1939,

beroesia

satoe tahoen.
Tiap-tiap

abonne

jang

tidak

ada

Ini kali giliran toean R. Hasan
Bisri mendapat prijs f 2,50 berhoe
boeng dengan
soedah
mentjapai
50 punt.
Tn. $. Tangerang. Sleutelzet Lh4
dibalas dengan g6-g5, dan roeang
g6 mendjadi tempat boeat K.
Kita amat bersoeka karena toean
ingin beladjar mendjawab tiap-tiap
pertanjaan dalam Rubriek ini, oleh
sebab ijoe kita soedi membalas t.
poenja

rtanjaan.

1,

Boeat

Pro-

bleem atau Hindspelstudie jg tidak

ada keterangan lain, selamanja Poe
tih jang moelai main, danletaknja
poetih dibawah. Misalnja Probleem
No. '28. Mat dalam 2 zet, artinja,
Poetih jg bertempat dibawah, moe
lai main dan bisa bikin mati Radja
Hitam"dalam 2 zet.

Tn..S.P. Mr.-O, Ini kali tidak me

ngirim djawaban ? Jammer, De kans
op een der hoofdpryzen vermindert
hierdoor.

NN

CA

H4

000040000120
040000 012100600000

goeh-soenggoeh dipergoenakan oleh

Ss. v. B. B. Pada sa'at itoe sentervoor
dari s.v.B. B. soedah dapat meram

mendjawab,
harapan

Correspondentie.

wu

BAN

boeat sementara ber

|.

Probleem No. 30
Oleh: Chr. Petersen.

Nm

te

4 toenggakan boleh ikoet dalam perlombaan ini.
3
Barang
siapa jang soedah tiga
Z boelan tidak mengirimkan'tebakan,
2 maka namanja
akan dihapoeskan
dari Puntenlyst.

| Dari 4 djawaban jang kita terima
tidak ada satoe jang betoel.

Dg6,

atau

oentoek

8 waktoe mana
(58)
(57)

diadakan

Lain dari pada itoe setahoen sekali akan diberikan Directieprijs ke
pada penebak-penebak jang mentja
pai punt jang terbanjak dalam ta2. prys

1. Teb5-c5, Tb2-f2! 2. Kf6-g6, Tf2g2! 3. Pe6-g5 dan Hitamtidak ada
djalan lagi.

Poetih: Kc2,

Puntenlyst

djawaban

| Puntenlijst.

Kgs.

f2.50.

roes, djadi boeat mereka jang salah
sih mempoenjai
dapat prys.

R. Hasan Bisri
H. St. Oloan

oleh ,,00M“.

Tigazet.

w

Club

setelah

rianten boeat Doeazet, dan dengan
semoea varianten jang penting boeat

R. Hasan
Bisri, H.St. Oloan, A.
K. Poo€, D. Mahambeng, S. Maham-

NN

Ra dapatlah
Malay Club menghin- doea-doea kesebelasan ini poen sama
“ darkan dirinja
dari segala ba- sedikitpoen tidak ada perbedaannja

Demikianlah,

waktoenja habis, maka stand penghabisan dari pertandingan ini jalah
2-2
Disini Malay Clublah jang dapat
mereboet kedjoearaan dalam Jubileumwedstrijden, karena pada hari
Djoem'at, tanggal 12 Mei sv. B.B.
soedah dapat dikalahkanoleh Jong
Krakatau dengan stand 3-2 oentoek
kemenangan Jong Krakatau, kemoedian pada hari Sabtoe, tanggal 13
Mei Jong Krakatau dapat dikalahkan poela oleh Malay Club dengan
stand 4-1 oentoek kemenangan Malay Club.

Dipimpin
Oplossing
Pd3-f4.

2—1

ga sangat
berbahajalah
oentoek|
|goalnja
itoe.
Kesempatan
jang
sangat bagoes itoe dengan soeng-

itoe,

beroebah

-' SCHAAKRUBRIEK

arahnja

lam lingkoengan Malay Club, sehing

2-2.

karena

ini

“

Pertandingan antara kedoea-doea Lh7, pd2, e3, e7, g7 — 10 boeah.
Hitam: Kes, Dg8, Tc5, Th5, Pb?,
kesebelasan ini makin lama makin
Pertandingan di S.D.L.-terrein
hebat dan kekoeatan serta serangan Lh4, pc4, d5, h6 —9 boeah.
Goal ketiga oentoek Malay
Pada
hari Minggoe sore, tg. 14 jang terdapat didalam lingkoengan
. Club lagi
f
Mei 1939,
di SDL-terrein, Kebon | mereka itoe masih tetap tidak beroe
Pala
Mr.-Cornelis,
telah dilakoekan bah. Hanja samenspel jang terda“Ketika itoe roepa2nja Jong Krapertandingan
voetbal
antara Malay pat pada Malay Club-itoe sedikit
katau masih teroes-meneroes mekesedikit moelai kotjar-katjir. Kare
Club
contra
s.v.B.B.
5
nambah kekoeatannja dan beroesaha
na kotjar-katjirnja samenspel jang
Pertandingan antara kedoea belah terdapat pada lingkoengan Malay
.. Poela akan mempersamakan keka-|
' 'Jahannja itoe. Pada masa itoe sen- pihak ini dimoelai kira-kira pada Club itoe, maka
pihak s.v. B.B.
tervoor dari Jong Krakatau soedah: djam 5 sore.
mempoenjai kesempatan bagoes se
dapat membawa bal teroes kearah
Sesoedahnja pada hari Djoem'at, kali oentoek memasoekkan bal keMalay
Club, sehingga pada sa'at tg.1 Mei1939, sv BB dapat dikalah dalam goal Malay Club. Disini beroe
itoe sangat membahajai goal Malay kan oleh Jong Krakatau, roepa-| lang-oelang terdjadi cornerbal dida
yet "2
' Club. Tetapi, walaupoen gerak-gerik- roepanja kesebelasan sv BB ini di

. nja sentervoor ini sangat berbahaja perkoeatkan
lagi. . Demikianpoen
oentoek Malay Club, dan disebabkan djoega dengan kesebelasan Malay
oleh sajap-belakang dari Malay Club. Samenspel, kekoeatan serta

oleh

pertandingan

mendjadi

voorzet kepada temannja,
maka
bal soedah
terampas oleh
moesoehnja dan teroes dibawa ke
arah goal Malay Club.
Ketika
waktoe
tinggal berapa

kekalahan sv. B.B.

sehingga

stand

jang, ketika sentervoor ini hendak

ngat mendjaga-djaga akan ketente
ngat soesah pajah, bal jang
diba- raman
goalnja itoe. Maka dengan S. Mahambeng
wa oleh sentervoor Malay Club ke keberaniannja back itoe soedah da Taman Pergaoelan
arah Jong Krakatau
itoe, soedah pat mengembalikan bal kearah MaPerda Palembang
dapat dikembalikan oleh Jong Kra- iay Club lagi, tetapi bal ini tidak
Moechlissin
katau kearah Malay .Club lagi.
diterima oleh
kawannja
melain
Didalam waktoe pertandingan ba oleh lawannja. Kemoedian bal digi S. Padmodipoero
hagian kedoea Jong Krakatau mem- ring lagi kearah s.v.B.B. oleh links Benjamin
poenjai kesempatan banjak oentoek binnen dari pihak Malay Club. Ia Soemadi
berbalas kepada Malay Club. Kesem memberi voorzetnja kepada Oedit Soedirman bin Roeslan
patan ini dengan sangat bagoes se jang ketika itoe tidak berapa djaoeh M. Sastrodihardjo
kali dipergoenakan oleh Jong Kra- nja dari goal s.v.B.B.: Poen dengan
katau sehingga tiada berapa lama- tidak disangka2, bal jang ditendang
Oplossing Eindspel
nja kemoedian dari pada itoe da- oleh Oedit, jang boleh dikata dengan

Malay Club itoe, keeper s.v.B.B. itoe, soedah
hingga mendjadi 4 —1.
oentoek
kedoea
kalinja
katau. Kemoedian rechtsbuiten (ka
Kemoedian bal teroes
- meneroes goal s.v.B.B. karenaketika
wannja diberi voorzet.
:
milir moedik dan karena waktoe per masih kebingoengan,
| Dengan segera bal teroes diten soedah habis, maka orang memoe- kan, dihalang halangi oleh
dang olehnja ketengah tengah. Oedit toeskan, bahwa stand penghabisan dari kawannja, sehingga
jang ketika itoe soedah bersedia ialah 4—1 oentoek kemenangan Ma- dapat melihat kemanakah
oentoek menerima
voorzet
dari lay Club.
tendangan Oedit itoe tadi.

kawannja

bal

soedah diterima dengan baik oleh
(temannja| itoe, teroes lari dengan
setjepat-tjepatnja kearah goal s.v.
B.B. Ketika
rechtsbinnen Malay

bahwa

itoe,

soek..
Bal teroes dikembalikan lagi oleh
sentervoor Malay Club. Tetapi sa-

dari Malay Club, se- memberi

Back dari J. Krakatau hendak merampasnja, tetapi dibelokkan oleh
linksbinnen, sehingga perampasan
itoe loepoet. Kemoedian Oedit diberi
voorzet, setelah itoe Oedit jang me Club itoe mengetahoei djoega, bahngetahoei, bahwa rechtsbinnen (ka wa kawannja itoe sbedah berdekawannja)| soedah dekat sekali djerak tan dengan goal s.v. B. B., makaia
nja daripada goal J. Krakatau, maka laloe diberi voorzet olehnja, sehing
bai teroes dioverkan olehnja kepada ga geraknja sentervoor ini sangat
keeper s.v. B.B
kawannja, oleh karena hendak di membingoengkan
Ketika
keeper
s.
V.
B. B. masih darampas
oleh moesoehnja jang soe
lam kebingoengan itoe, dan dihalang
dah ada dibelakangnja.
Bil jang diberikan oleh Oedit ke halangi sadja oleh back (temannja)|
pada rechstbinnen ini diterima de- itoe, maka dengan selekas-lekasnja
ngan sangat bagoes sekali dan di bal jang diberikan oleh rechtsbinnen
alah poela iang dapat menambah Malay Club kepada sentervoor ftekemenangan oentoek M. Club (4—0 mannja)| itoe, soedah dapat dimaoentoek M. Ciubj, sesoedah itoe bal soekkan olehnja kedalam goal s. v.
milir-moedik. Pada soeatoe sa'at me B.B. (1—0 boeat kemenangan Ma:
:
mihak M. Club, kemoedian kepada lay Club).
Jong Krakatau, sehingga didalam
2—0 boeat Malay Club
waktoe pauze, stand pertandingan
masih tetap tidak berobah, ja'ni 4—0
'“ Roepa roepanja, setelah s.v.B.B.
oentoek kemenangan M. Club.
memperoleh kekalahan ini, ternjata,

| ketika itoe soedah bersedia oentoek |
menerima bal ini dan dengan tjepat
bal inipoen ditendang olehnja ke-|
arah Malay Club. Tendangan jang
dilepaskan oleh back ini agak koerang keras sedikit, sehingga bal
teroes memostar keatas dan ketika

mannja)|. Temannja ini dengan Sangat pandai sekali dan dengan sangat tjepat poela memberikan voorzetnja kepada rechtsbinnen (temannja djoegal.

Mat

dalam

2

(Doeaj

zet

Djawaban selaat-laatnja hari Saptoe tg 27 Mei mesti
ada
dalam
tangan pemimpin rubriek ini.
Djawaban tidak tjoekoep dengan
sleutelzet sadja, melainkan mesti di
sertai dengan paling sedikit 2 va-

co O6Lv 00 LOOLLOLL

ikoerang, malah ditambah dan di
Didalam pertandingan ini ternjata
perkoeatkan djoega dan beroesaha
sekali, bahwa Malay Club adalah
jakan menambah kemenangannja.

"

FONDS KEMATIAN
Abonne's lamanja paling sedikit 6 boelan, djika meninggal,
asal tidak menoenggak, dapat
uitkeering f 25.— (doea poe-

loeh lima roepiah).
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I.M. Djakarta

“LM. Bogor

Pn

“IMA

1 dan

tjoeman tinggal) Io.

jatnja.

“Dia : Kecak

bisa bertereak,

nggak

honda

Pa

supporternja!

PIRA-KIRA

djam

ta

8,30 pagi, hari

Minggoe, dimoelai pertandingan

H

kOEMAH
SENDIRI!!
Berarti harta seoemoer hidoep.
Toean2 jang berkepentingan tentang hal ini Segan an bikin
perhoeboengan sama kita.

Djakarta

sportief mainnja. Itoelah jang sepa
toetnja. Main giat, oentoek mengem
balikan apa jangtelah dilemparkan
kepadanja.
Meskipoen supporter dari fihak Bo|
gor soedah tidak menoendjoekkan

Put r Dona

DNOSIKERIN. 49

TEL. SOBIWIT

bisa ngomong, nggak bisa nangis, |' Hse
nggak bisa berdjingkrak.
persaudaraan Galam kalangan IndoKalau toean datangnja di kantoor kesiangan, Toean tenesia Moeda itoe dilapangan korf- pengharapannja kepada pemain2nja |
Pekerdjaannja, poeles. Jang idoep |: nesi
tetapi
kedoea
belasan
Bogor
tidak
|
tadinja. pajah2 mikoel dia kekoe- bal dekat Zwembad Bogor.
“toe dapat tegoran dari Chef. Soepaja-djangan sampai keboer, dimandiin, dikafankan, diiring | 'Kedoea belah fihak lengkap. Te maoe moendoer. Excelsior! Sedjadian begitoe, toean haroes: mempoenjai arlodji jang dapat
| orang banjak, dibatjain do'a, di- tapi soesoenan Djakarta 'lebih koe dapat moengkin paling sedikitnja
| tangisin, ditanem baik-baik lagi at dari pada soesoenan Bogor, mes-| moesti mendjaga djangan kemasoe
dipertjaja djalannja, sepertinja merk :
kipoen soesoenan Djakarta boekan (Ikan lagi. Meskipoen sebetoelnja sipelan-pelan.
Sekarang sesoedah
simati ber- semestinja jang akan dikirimkan kapnja tjoema defensief, tetapi ka
|dang-kadang kerandjang Djakarta
“ diam didalam lobang.... oesaha si oentoek bertanding.
»MARA Ss,
Permainan dalam tempoh 5 menit koerang sedikit botjor.
idoep tadi tjoema2, sebab.... di
»SB LECTIONs,
Bola Bogor sebentar-sebentar me
Kawi-kawi, koeboeran Selam,biki- soedah menoendjoekkan, bahwa per
»C YM As,
"
nan Haminte, banjak koeboeran di! mainan itoe selaloe ,,berat sebelah", njinggoeng pinggir kerandjang Dja
bongkar,
sebab boekan tanah Ha- meskipoen pada permoelaan sekali karta, hingga supporter Djakarta
»NOVORIS«,
minte, tapi tanah Blanda.
bola dilemparkan, teroes menoedjoe Gikoerangi sedikit teriaknja oentoek
»JUNGHAN
Ss.
| Koeboeran dibongkarin, toelang kekerandjang Djakarta. Tetapi Dja menahan napas dan tangannja di
tjengkeran-tjengkeramkan
dengan
beloelang jang ditanem disitog de- karta awas, hingga bola tak dapat |
badjoe, tanda
ngan baik-baik, dikloearin lagi, dan| lagi kembali'kedekat kerandjangnja, memegang-megang
dan lain2 merk jang terkenal dari
..,ploeng dimasoekin dalam SA- dan retour kekerandjang Bogor. Ja, satoe saat jang genting.
paberik
Zwitserland.
Malah kadang kadang serangan
TOE LOBANG.
dalam 5 menit jang pertama itoe|
kerandjang Bogor itoe begitoe hebatnja, hingBoekan dalam perang boekan da bola soedah masoek
Bisa dapat dengan pembajaran melam moesim penjakit pest ngamoek, Bogor oleh poeteri Nan y jang ma ga salah seorang supporter Djakar
kaki
tangkas ta, jaitoe toean Soendoro
en toch, majat orang dikoempoelin innja memang tjepat dan
nitjil kepada:
djadi satoe dimasoekin dalam sa poen poeteri ketjil tapi gesit ialah nja disangkoet oleh kaki t. Soebagio, sedang tangan t. Soendoro
toe lobang.
Pet,
oleh toean Loekman
Hmm, barangkali boeat pladja-|
Selain dari pada itoe bola Djakar ditarik2
oleh karena kekoeatiran
ran verplegers2 nanti kalau moe- ta lari dari satoe tangan kelain ta Hakim,
Dan setelah
kegentingan
sim perang. Haminta soeda moela- Ingan dengan tjepat, meskipven ka- itoe.
BUITENZORG
—
- BATAVIA-C.
—
SOEKABOEMI
setelah
bahaja
ti
in doeloean.
idang2 sedikit kescesahan djoega berkoerang,
Tjoba pikir.
loleh karena bolanja basah oleh em dak lagi mengantjam, maka kaki
— TJIANDJOER — BANDOENG — POERWAKARTA
—
Hoekoem koeboer, jaitoe hoekoem| |boen lapangan. Soedah bagi Bogor dan tangan jang ditarik? itoe baroe
sebab, waktoe ada kegenti
tanah wakaf. Nggak boleh digang- oentoek menghalang2i pemain2 Dja terasa,
goe nggak boleh dioesik. Itoe Ta- karta soepaja bola djangan masoek. ngan tadi, semoeanja tarikan dan
kaki tadi tidak dirasa Gene Tunney dari bokser
nah Allah semata, persis seperti Sebentar sadja Bogor hendak me sangkoetan
—emKongres P.S. S.L...
hoekoem tanah dimana ada mas- nobros kerandjang Djakarta. pena kan sama sekali. Begitoelah keada
djadi
gezant
Amerika
?
djidnja.
|han moesoeh
dari kedoeabelasan annja. Setelah itoe toean Loekman
Programanja kongres
Tapi, dasar orang selam disini Djakarta soedah melemparkan kem selaloe bilang, bahwa Bogor kadang
Itoe bekas kampioen doenia
nasibnja boeroek. Tanah wakaf pran bali kearah Bogor. Apa lagi, kalau) bisa ,,pedas" Oo egA seperti ,,roedjak
Dari Djokja dikabarkan ke
harapkan satoe kali bisa dati koeboeran nggak ada. Tjoekoep supporter Djakarta scedah berso- oelek".
pada Aneta, bahwa PSSI akan
ncempang sama Haminta. Dus, ka 'rak2 oentoek menggiatkan pemain2
patkan
titel ,,doctor honoris
mengadakan kongresnja berTetapi bekali-kali antjaman kepa
lau Haminta bongkar,...wel?.. Djakarta. Ja, supporter inilah jgimen
causa".
tempat di Djokja dan dimoelai
jah, haminta jang koeasa, boekan, 'djadi salah satoe factor dalam ke da Djakarta itoe oeroeng, meskipada tanggal 27 —29 Mei jg.
biar kita soedah bajar, soedah ka- imenangan Djakarta.
poen toean Sarwoko, salah seorang
akan datang. Programa konI Paris ada tersiar kabaran jg.
sih kostgeld boeat simati menoem- , Apa sebab Bogor sebagai peneri pemain jang osloeng, berhenti seben
gres itoe sebagai berikoet:
sedikit aneh asal dari Amerika
pang tidoer.
'ma tamoe tidak menjediakan sup tar dan dipidjit-pidjit kakinja. EH. Serikat. Kabaran itoe mengatakan,
Saptoe 27 Mei 39.
Bang Bedjat soedah bilang berka 'porter2nja jang baik? Koerang sem B.O. poenja kerija sekarang.
jang Gene Tunney itoe bekas kam
Pertandingan antara Matalikali.
Kemoedian bola difihak Bogorla pioen doenia boksen dalam segala
poerna boekan! Dari itoe fihak Bo
ram (Djokja)contra Bandoeng.
Sedang mati, kita nggak
aman, gor kekoeatannja koerang sekali, gi antjamannja.
Tidak lama lagi klas, serta seorahg jang terkenal
apa. lagi idoep.
sebab bantoean moreel dari suppor memang masoeklah. Soedah 4 kali terpeladjar tinggi dan satoe sauda
Saptoemalam: 27 Mei
Kloearga simati tjoeman bisa mi- ter2nja djaoeb lebih sedikit dari masoek, oleh poeteri Chatidjah. Di gar jang
1939.
pandai, akan diangkat
sini Bogor
moelai sedikit soeroet djadi Amerika Serikat poenja gekoel kekoeboeran, tapi nggak bisa pada dari fihak Djakarta.
Resepsi bertempat dipendopo
kasih tempat pun, aman boeat si
Setelah 10 menit kira2, bola di ausdauernja, sekalipoen kadang ka zant di salah satoe negeri di.Europa.
nja Prins Poeroebojo dengan
mati.
dang masih menoendjoekkan ketaba
lemparkan oleh toean Sarwoko
diadakan pertoendjoekan2tari.
Disini (Betawi) Span jak perkoem dalam kerandjang Bogor, supporter hannja, oentoek membela diri.
Tentang dirinja Gene Tunney biMinggoepagi28 Mei 39:
| poelan kematian. Kalau, semoeanja Djakarta bertambah ramai sorakPRoen kadang2 masih akan men sa ditoetoerkan Gi sini, jangiaitoe
Rapat tertoetoep.
menoentoet soepaja ada tanah wa- nja, jjja! masoeklah bola kedalam tjoba djoega osntoek membalas ke ada satoe ,,self made man“ sebagai
Minggoe s0re28 Mei 39
kaf (menoeroet hoekoem wakaf se- kerandjang Bogor. Dus soedah 2-0 kalahan. Soenggoeh (memang
tak mana
tjoema djarang sekali ada
Pertandingan
antara
Solo
tjara Islam). Dan Haminta biarlah boecat Djakarta.
moedah poectoes asa! Tetapi tidak tertampak di doenia. Ia ada amat
versus
Bandoeng.
sekadar mendj aga apaapajang ber
Sebentar lagi dilandjoetkan per- lama kemoedian soedah kedengaran takoet pada segala matjam publici
o kaitan sama peri kesehatan sadja. mainan, sampai dalam tempohsebe tit-tif-tit..,.
sampai pandjang. Pe teit, tetapi meskipoen begitoe, ia
Minggoemalam28 Mei
Keadaan sekarang ini memboekti- loem pauze bola jang masoek soe- loeit refree! Tanda permainan soe. toch bisa berhasil dalam penghi39.
kan: orang selam mati masih djoe dah 3 kali, hingga 3-0 oentoek ke dah
selesai
dengan kemenangan doepannja dan mempoenjai oeang
Rapat tertoetoep.
ga nggak aman, koemaha etateh? menangan Djakarta. Lemparan t. Djakarta 4—0.
Senenpagi29
Mei 39.
millioenan dollar
di bank. Tetapi
Apa lagi kalau si-inlander miskin. Sarwoko lagi!
Rapat
tertoetoep.
Pemandangan
roepa2nja
pekerdjaan
diplomatiek
dalam
pertandiKoeboeran gratis, waaa, tjelaka
Dalam pauze toean Sarwoko sedi ngan itoe boleh dikatakan baik, ar selaloe digemari sekali oleh Tunney,
Senensore29
Mei 39.
..dah.
Nggak lama lagi, pamilienja kit pajah. Sebetoelnja kepajahan
waktoe ia masih berlajar
tinja permainan dilakoekan dengan djoega
Pertandingan
Djokja
contra
sendiri nggak tahoe dimana toe- itoe soedah dalam pertengahan per menoerce
poen
t peratoerannja. Ja, me- diatas kapal2 perang, atau
Solo.
lang-toelang saudaranja jang dikoe- mainan, tetapi olehnja tidak dirasa
masih kirim
ia
memang Friendly game! Meskipoen diwaktoenja ia
Senenmalam29 Mei 39.
boer itoe.
Ikan waktoe masih main tadi. Ketika kalah, tetapi fihak
jang keras di
Bogor tetap poenja poekoelan2
Rapat perpisahan.
Padahal: koetika 'mati, dipikoel pauze laloe dipidjit-pidjit sedikit, ja
gembira,
senjoem dan gelaknja te anggota badannja ia poenja moerame,
dihormati, disembahjangin,
bereslah soedah. Dan ketika perma tap kentara dalam moeka masing2, soeh moesoeh,
dimandiin.. Kalau soedah seminggoe inan dimoelai setelah pauze, maka satoe dan lainnja
memberi salam..
Tjoema sadja penghidoepan seba ding Corporation, salah satoe peroe
. disedekahin, kalau soedah 40 hari dapatlah
ia main kembali. Kram
Boeat lain kali bolsh kita andjoer gai bokser tidak bisa memoeaskan
sahaan kapal jang paling besar di
disedekahin lagi, #scah hari, sampai pada kakinjasoedah berkoerang roy kan
soepaja supporterBogor dikirim pada dirinja, dan waktoe itoe bekas seloerceh Amerika Sarikat dan dari
1000 hari. panja.
kan jiang lebih baik, soepaja ikoet matroos dengan ia poenja kedoea
Plan Industrial Bank of New
Padahal simati dadar
antjaman
Dalam waktoe setelah half-time membantoe pemain jang tak kenal kepalan jang keras telah dapat koem Morris
York.
bahaja ,,lenjap“ nggak
ketaoean ini fihak Bogor tidak poetoes asa, tjapai itoe. Next
time better!
poelkan
tjoekoep
banjak
oeang,
Berhoeboeng dengan ia poenja kebekas-bekasnja, kita nggak pikirin.
hingga ia bisa toentoet satoe peng madjoean kemadjoean jg begitoe pe
.Hoe deze? Memang betoel jang perhidoepan baroe, jang amat menarik. sat, terang sekali Gene Tunney me
loe roehnja, tapi, ah, kan kliwatan
narik perhatian cemoem,
dan ada
“kalau majat dibikin sembarangan jg djitoe, hingga beberapa kans jz ja'ni sebagai laatste beslissing oen
Sesoedahnja ia ambil selamat ber .kaoem politici jang beranggapan,
baik
selaloe
hilang
pertjoema.
Makin
toek
sama orang, nietwaar?.
mereboest tempat kedoedoekan pisah dari ia poenja sekian titels
bahwa itoe bekas kampioen doenia
Dari itoe, seloeroeh orang Islam, lama dipihak OPI tetap kelihatan eerste klas dalam VBO.
kampioen jang paling agoeng, ia boks, tentoe sekali djoega akan me
REA
ditanah Islam, moesti minta sama koeatnja, sebaliknja pihak
SDL. berhasil mengalahkan TNH laloe goenakan ia poenja harta oen
roepakan
satoe kampioen
poetar
“Pemerintah: .... , minta
tanah rasa lelah telah mendatangi. Hing- dengan 3—1 sehingga
ia sekarang toek beli boekoe2 peladjaran jang lidah, tetapi Tunney sendiri tidak
wakaf.
ga penghabisannja walaupoen REA naik
kelas satoe sedang TNH
penting, serta seringkali dengarkan
itoe
pendapatan
mengoeras semoea tenaganja, achir rosot, lenjap dari kelas satoe. me berbagai2 conferenties universitair. bisa setoedjoei
Itoe permintaan nggak berat.
tentang
dirinja,
:
menjerah dengan
Mengapa matinja Islam, tjoeman nja ia terima
Meskipoen ia tidak dapat kantongi
Tetapi antara sobat2nja Tunney
ngoeroesnja setjara
Islam, tapi koe- stand 3—0 oentoek kemenangannja
satoe doctors titel, toch Gene Tun djoega mempoenjai banjak kenalan
—0—
boerannja tidak ber
hoekoem Ue h
Iney ada mempoenjai tjoekoep ba- diplomaten, dan antara lain-lain di
Islam, tapi berdasar
ockoem HaPemain voetbal boleh dapat
njak pengetahoean tentang oeroe sini bisa diseboet namanja Marion
Persib A-— Persib B stand 3—1
pekerdjaan,
san pengadilan serta oeroesan ke Jones dan C.F. Hofman. Djoestroe
— Gandjil-bin-gandjoel.
Hari Minggoe sore telah dilangKegemaran kaoem voetbal dibagi soestra'an, hingga ia sampai seka 2 orang ini berpendapatan, jang se
Kasian simati, koetika idoep djoe- soengkan pertandingan pertjokhaan
an
GMB semangkin sehari bertam rang masih kandoeng harapan boeat orang jang begitoe actief sebagai
ga beloen tentoe seneng.
antara Persib A lawan
Persib B. bah giat. Di
titel kehormatan Gene Tunney tidak bisa dimasoekKampit, Manggar, Gan bisa dapatkan
Kalau misalnja bang Bedjat ajadi Pertandingan mana oentoek mengdoctor honoris causa“ atas seboeah kan dalam
toeng
dan-lebih
poela'di
T.Pandan
satoe kantoor soeram
| orang mati
jang
bisa ngomong, oekoer kekoeatannja Persib A. Per
toelisan tentang Sheakespeare, jg. meloeloe. Dan dari itoe apa terdadiantara
beberapa
Employe
GMB
tentoe berseroe: 00000000000, biar- tandingan dari kedoea belah pihak
ia soedah kerdjakan boeat 6 tahoen
lah saja poeles, toch tanah masih kelihatan bersama menoendjoskkan telah sama memperloekan mendiri lamanja, dan tentang toelisan ma pat 8 senatoren, jang nanti dalam
kan
“elftal
bagi
pegawainja.
Telah
conferentie diastana.
ina
kegiatannja. Persib A ini waktoe berapa kali diadakan pertandingan na ia soedah adakan berhagaiz le diplomatieke
poetih
akan
madjoekan
oesoel, soe
- BANG BEDJAT
betoel2 menoendjoekkan permainan
zingen di Amerika Sarikat.
mengadoe
elftal
antara
H.K.-Bengpaja
dirinja
Genne
Tunney
itoe bisa
nja jang rapi, tidak sebagai pada
kel dan Bengkel-Hospitaal. 'Dibeladiangkat
sebagai
satoe
gezant
disa
proef doeloe hari. '
Tunney sebagai saudagar. lah satoe negeri di Europa.
kang
ini
didapat
kabar
lagi.
Begitoe poela Persib B, ia ingin
. Doenia P.E.RS.L.B.
Kenapa Genne Tunney djoestroe
Kalau seorang pelamar
ingin be
djoega mempertahankan kekoeatan
Berbareng dengan itoe peladja- ditempatkan di Europa?
|.
Pertandingan
competitie.
nja, tetapi pada pertandingan ini, kerdja pada GMB. lebih dahoeloe ran otak, Tunney ada jakinkan ilmoe
Inilah ada lantaran keinginannja
“Pada hari Sabtoe telah dilang- beberapa serangan B selaloe kandas diperiksa dan ditanja, "pandai. . -Idagang, dan pada masa ini ia soe Tunney
sendiri, jang pikir di Eu€
dah dapat kemadjoean begitoe ma- ropa itoeia akan bisa dapat tjoe| soengkan
pertandingan competitie di kakinja bek dariA. Pertandingan bermain voetbal!
Dapat ditanah lapang Tegallega. spannend, hingga achir pertandiDjika memenoehi sarat ini boleh tjam, hingga djadi directeur dari koep ketika oentoek memperdalam
ah bertanding REA. lawan OPI. ngan Persib B menjerah 3-1 oentoek diterima djadi pegawai GMB
dan American Commercial Alcohol Cor- kan ia poenja kesoekaan akan pela
doea belah pihak waktoe toeroen kemenangannja Persib A.
poration, tiga tahoen kemoedian di djaran ilmoe kesoesasteraan dan
tidak permintaan ditolak sadja.
Y —
pasangannja, kelihatan, sama koeat
naikkan pangkatnja djadi President hikajat.
(S.T P.J.
commissaris dari oesaha terseboet.
| nja pertandingan serin berganti Sekali lagi S.D.L. lawan T. N. H.
Ada-ada sadja lagi !
menjerang, tetapi dari kedoea be—gj
Lebih djaoen Tunney ada djadi com
Antara SDL dengan TNH kemarin
lah Pan
missaris dari New York Ship Builta' ada toekang tembak diadakan pertandingan sekali lagi,
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Didalam perdjalanan poelang itoe
i a mentjeriterakan kepada saja, bah

:1

AMartikel saja janglaloe|
n sgonekan
saja pati
$

oleh Pemerintah

nja soedah lama tidak diperiksa.
Ketika ia soedah didalam lereng
Maja |

,

menjoekai

ke- Kar

terhadap

kesalahan memakai oeang,
goeling teroes kebawah.
Memang demikian djalan
djahatan didalam tjabang
an jang manapoen djoega.

.

pada djalan jang soedah ditempoeh|
kepada|

kekoesoetan-kekoesoetan jang dila-j

| koekan oleh beberapa orang boepati,| «.

|.

|. sebab djalan itoe menoeroet penda|

patan orang

bisa membikin mero-|

sotnja prestige ka oem
-moemnja.
,

Sajapoen

soedah

poela menja-

takan pendapatan saja, bahwa saja

sesoenggoehnja tidak hisa memper|
setoedjosi kepada pendapatan jang |
seroepa itoe.
Tn
#

| koekan perboeatan

lebih

jang tidak di ngoenkan seseorang wedana oentoek

ra bahwa prestigenja tidak bisa| tertentoe, dimana dengan lain lain

hilang djika Pemerintah tidak kawannja diharoeskan memberi ke
ikoet tjampoer. Sangat anehlah terangan atas kesalahan raden ajoe
kalau kita berpendapatan bahwa| itoe, maka orang djangan mengira,
perbosatan2
jang seroepa itoe bahwa perkara itoe tetap didalam
tetap bisa dirahsiakan. Oemoem- keadaan gelap (tersembpenji), dan
hanja

orang2
bersangkoetan
sendiri,
tetapi
djoega tersiar kemana-mana hing
ga ketempat2

jang djaoeh.

innja.

“Ketika saja

mendictee

3

kalimat-

'Ikalimat ini, maka terkenarglah saja

Lagi boektijang menjolok.

akan kedjadian sebagai berikoet:

Dengan

Main

gi di |
itoe datang mengoendjoensaja

"“ia dengan tempat penginapannja

4

itoe, maka ia djawab : »bjangan eng

kau menganggap rendah kepada tem

pat penginapan saja. Toean hotelnja ialah ajah dari bekas kontelir
Serang, dibawah siapa saja doeloe
bekerdja sebagai mantri-oeloe kemoedian sebagai assistent wedana.

Toean hotel itoe pernah bertjeritera kepada saja, bahwa disitoe sering bermalam djoega seorang re-

1

. . gent moeda. Tetapi tiap-tiap datang
Raden Ajoe baroe,
' tentoe dengan
“antara siapa ada djoega njonja Be

' landa dan njonja Tionghoa".
Setahoen kemoedian saja memba
: tja didalam

soerat

kabar,

bahwa

ent terseboet mendapat perkara
Pemerintah
jang tidak baik dan
k meme
oentoe
niatan
g
mengandoen

&

| tjat dia dari djabatan
Apa sebabnja ?

Negeri.

kan

kepada

didalam

salah

seorang

selirnja

nja
lagi 'haroes
perhatian.
:

koepi

bereskan. Orang itoe dengan sangat
menoeroet laloe ikoet dengan saja,
barangkali dengan harapan soepaja
Afddeelingsbank,
sdimana
saja

|

g

“kebetoelan

datang

djoega

mendjadi

batas2, seperti

digambarkan

tebakan,

Djomin, 18 Mei 1939.
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Bogor jang

A.

berboeat

tjaboel. Terdakwa dibebaskan dan
dengan seketika ia dapat kemerde
kaannja kembali. | Aneta).
sa 9 -—

kesitoe

Bekas

1940

Poengoetan
baroe.

padjak

'mengenali ia sebagai regent jang| Berhoeboeng dengan masih koeselaloe berganti Raden Ajoe. Maka rangnja pada keoeangan 1940, maka
demikianlah perboeatan jang tidak 'perloe diadakan poengoetan padjak
— baik dari regent itoe achirnja bo- baroe lagi.
— tjor keloear, tidak hanja “ didalam
Baiknja mengenai padjak keoen| ressortnja sendiri, tetapi djoega di toengan, maoepoen jang mengenai
- tempat-tempat
jang djaoeh darisi padjak penghasilan jang paling ting

militer jang tjaboel

:

Djoestisi hari Senen jl. telah men
djatoehkan hoekoeman atas diri be

kas militer F.D'O.... dari Sinlang

laja selama 3 boelan: Permintaannja ialah 15 boelan. Terdakwa itoe
soedah ditahan 3 setengah hoelan
lamanja. |(Aneta).
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24 Virgin"
Pn
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dengan
bertempat
diroe
Kemaren
oe
dahoel
kan di Indonesia. Lebih
angan
dalam
Firma
“Chun
Lim",
oei
menter
kan
mesti dibawah penili
& Co, Pintoe Besar 32, telah dilaroesan djadjahan. Poen sebetcelnja koekan pemboekaan
prijsvraiay Be
n kekoerangan keoeangan
' Kalau misalnja itoe waktoe Pe- penoetoepa
dak
Virgin.
Sekali
ini
tebakan jang
kepada
tergantoeng djoega
|.» merintah lekas lekas membikin tam itoe gan
diterima
ada
koerang
dari pada jg.
negeri
dari
keoeangan
mat kepada perboeatan jang tidak sokon
diharapkan. Diharap 10.000 sedang
itoe
pada
dari
Selain
baik itoe, nistjaja akibatnja tidak Belanda.
negeri jang datang hanja 9728 penebak
goena pembelaan
'sedjaoeh itoe, ja'ni amtenar2 jang ocang”
Menoeroet “poetoesan jury' jang
a
dikoer
atau
tidak dikoerangi
terdiri darit.t. Saeroen, - P. :5. Sie,
“lebih rendahan tidak oesah men- jang sedikit
disang
akan
tidak
sekali,
ngi
djadi koerban daripadanja.
Lauw Pangi Soej dan M. Garri, masangkoetkan dalam oeroesan
koet
boeajoe
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seseor
Kalau
|
ka gambar diantara jang 98 kanjak

| Masih bisa ditjegah

pati pada tengab2
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ini.

yan
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nomer

67

di-

anggap sebagai gambar jang paling
mirip dengan etiket Bedak itoe.
Jang djitoe. tebakannja dengan
nomer 67 itoe,ada 2968 orang.

saja oeraikan didalam artikel saja
jang akan datang.
' .
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Disebabkan kegentingandoenia.
Seperempat miljoen lenjap.
Dari berita berita telegram dapat
dari Assen, dinjatakan, bahwa perdjalanan deKata Aneta-A.N.P.
dihari
ann“«
k assier dari Boerenleenbank Roms- ngan ,,Lisone Lindem
g se
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k
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ini
ngan
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winckel pada tanggal 26 Mei depan
ikegent
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boeng
berhoe
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Oleh
l.
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intern
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rena
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bepergianpoen kelihatan bertambah
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Agama
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Larangan boeat kazerne.
Poetoesan tentang slagschepen
Menoeroet perintah nomor 192
beloem ada.
t ertanggal 8 Mei, pers kaoem boeKabar kabar jang menjoesoel jg
roeh di Nederland tidak lagi boleh mengenai poetoesan tentang pembi
didjadikan batjaan didalam kazerne
ma
kinan slagschepen di Indonesia,
kazerne.
alat2
hingga
diterima,
beloem
sih
m0 H3 ea
angkatan laoet masih djoega beloem
Perkara penggelapan.
dapat dipastikan dengan tentoe.
Kassiernja
didepan
(Anetaj.
hakim.
— id ——
Koeliebudget.
Kassier
dari Boerenleenbank di
Romswinckel pada tanggal 26 Mei
Sidangkoemisinja
didepan
akan dimadjoekan depan
penjelidikan.
hakim, berhoeboeng dengan perkara
Hari Djoem'at 26 Mei depan koe
aja penggelapan sedjoemlah 246 000.
misi
Koeliebudget akan mengadadan pemalsoean soerat.soerat dalam kan sidangnja jang kedoea dengan
memboeat balans,
pimpinan ketoeanja, toean J.J. Och
—game
Koordirigent C Galesloot meninggal se. Perloenja oentoek menentoekan
garis2 jang akan diikoeti dalam be
AN.P.
dari Den
Haag 14 Mei kerdjanja dalam penjelidikan koe
bahwa koordirigent liebudget jang akan didjalankan di
mengabarkan,
C. Galesloot
jang
beroemoer 87 Djawa.
tahoen, telah meninggal doenia.
—i pm
Peladjaran vak.
Werkloozenzorg dan haCentrale
Dept.O &E berdjabat
diah prinselijk paar.
tangan dengan EZ.
A.N.P.
dari Den Haag 14 Mei
Hari
Kemis 25 Mei depan akan
bahwa
pengoeroes
mengabarkan,
diadakan
sidang dari koemisi dalam
Werkloozenzorg“
telah
, Centrale
prinselijk Dept. O. & E. dan E. Zakeu jang
menerima
hadiah
dari
paar goena kamp dalam pekerdjaan perloe goena menentoekan garis2nja
oentoek kemadjoean peladjaran vak.
internaat.

ber

:

diroemah

poela

? Saja mengatakan ini, ialah dengar

kara itoe barangkali masih bisa di

Kebetoelan itoe waktoe. saja men
djadi voorzitter regentenbond, dan
regent terseboet djoega mendjadi
anggota. Ia ingi | membela diri, dan)
ada saja.
minta nasehat
Sedangkan ia doedoek dengan sa

ja diserambi depan

tinda-

hal jang lain2-

alasan sebagai dibawah ini:
Badan Binnenlandsch Bestuur di
Tanah Djawa ini terdiri
daripada
doea bahagian, ja'ni bahagian Eropah dan bahagian Boemipoetera, jg
bersama-sama haroes bisa mentjoe-

dagang matjam2 barang, jang ha'roes dibeli oleh prijaji2 jang ada
dibawahannja, seakan-akan dengan |
setengah paksaan.

wartakan

Pemerintak,

melakoekan

'itoe, beberapa

asa kekoerangan oceang. Boeat men mendjadi voorzitternja, bisa mem
tjoekoepi keboetoehannja, maka ia beri pindjaman oeang kepadanja.
soeroeh

Departement

oleh Angoulvant didalam boekoenja
"des
Indes. Neerlandaises” dengan
perkataan2 . "plas€e
cote
& cote
coloborant etroitement”.
Dalam pada itoe saja ingat djoe
Seperti diketahoei itoe waktoe ga kepada: perhoeboengan jang di
amtenar2 Boemipoetera, menoeroet
gambarkan oleh bangsa Nederland
vendang oendang, tidak boleh me- antara seseorang regent. dengan
nangkap seseorang bangsa Eropah. cheftnja. Perhoeboengan itoe haDjadi saja laloe menelpon kembali roesnja, Seperti antara seseorang
kepada t. resident, jang bisa djoega adik dengan kakandanja. Orangpoen
berlakoe sebagai opsir justisi, dan haroes mendjaga soepaja seseorang
bisa melakoekan tangkapan. Tetapi regent djangan ,dikorek”.
itoe waktoe toean residen agak ter
Apakah ,,mengkoreks itoe ?
ganggoe
kesehatannja, dan tidak
Di Betawi ada perkataan ,,korek«
bisa keloear tengah malam boeta jang didalam doenia keamtenaran
itoe. Karena saja chawatir kalau? mendapat tempat baik, dan artinja
notaris tsb. boeat kaboer lebih dja- ialah ,,mentjari-tjari“kesalahan2 se
oeh, maka saja pergilah ketempat Seorang regent soepaja achirnja is
ia semboenji itoe, tidak oentoek me bisa dipetjat dari djabatan Negeri.
nangkap dia, tetapi dengan djalan
Bahkan tentang perkataan ,,kohaloes mengadjak dia poelang, saja rek“ itoe ada sjairnja, jaitoe jang
dapati dia tidoer diatas balai2, di berboenji sebagai berikoet :
tengah karoeng karoeng ikan-asin,
karoeng garam, beras dan sebagai- Korek-korek si katjang tanah,
nja, jang biasa kita dapati didalam Habis koreknja,
timboel bidjinja.
tiap tiap waroeng. Saja bangoenkan Baik-baik si abang salah, .
dia, dan saja adjak dia poelang. Ten Habis baiknja tinggal kedjinja.
tang kekoerangan didalam kas, per

Oleh karena regent ini terlaloe
banjak variatie didalam 'hidoepnja,
teroetama sekali dengan orang perempoean, soedah tentoeia senanti

Noltkenius de Man
meninggal
Aneta mengabarkan, bahwa pastoor A.H. Nolthenius de Man jang
pada hari Sabtoe jang laloe sakit
dengan mendadak, pada hari Saptoe malam Minggoe telah meninggal.
Pastoor

Mogok.

,,korek".

bahwa

TJAN

ekoenjoeng-koeni

ini bisa ditjegab

djalan

peringatkan

Baiklah saja tjeriterakan soeatoe
:
:
boekti tentang ini.
'Notaris dari tempat kediaman
Pada soeatoe waktoe, saja ber- saja hidoepnja sangat royaal. Berka
sama-sama saudara-misanan Saja, li kali ia mengoendang orang makan
patih-pensioer pergi keli- Idiroemahnja. Maka ketika pada soe
| seorang
ling Tanah Djawa, mengoendjoengi atoe hari datang kesitoe inspektoer
“ iboe2-kota. Sebagai seorang amtenar goena memboeka kasnja, maka ia
pensioenan, ia tidak koeasa oertoek hilang lernjap. Toean residen segera
saja bermalam di 'menelpon . saja dengan
harapan
bersama sama
kelas satoe. soepaja ditjari kemana larinja notermasoek
jang
hotel
t taris terseboet. Tidak lama antara
Iapoen laloe bermalam ditempape
nginapan jang moerah, jang benar Inja, saja menerima kabar dari satidak dikampoeng letaknja, tetapi lah seorang kepala onderdistrict,
djaoeh dari tempat-tempat kedia bahwa orang terseboet ada ditemman orang2 Eropah.
pat kediamannja, dan bermalam di
Sewaktoe2 saudara-misanan saja salah seboeah waroeng Tionghoa.

hotel tempat saja bermalam. Ketika saja tanja, poeaskah atautidak

MZ
timbesinja

BERITA? PENDEK

Menoeroet
pendapatan saja, Pemerintah haroes meneroeskan langkah jang-soedah ditindakkan itoe.
Poen djika diperkenankan, kiranja
patoet
djoega disini
saja mem-

Notaris jang royaal

—.

itoe ?

Nang

pada werkverschaffing
di Emmen
mereka
Sebabnja,
mogok.
telah
datangnja lain-lain kedjahatan, dan
24
oepah
rendah
e
sekalian mendjadi gambaran jang merasa terlalo
sen
sedjam.
mendahsjatkan kepada lain2 regent,
itoe tempat
(Werkverschaffing
sehingga dengan demikian orang
ja. Djadi:
bekerd
goer
bisa menepoek sekali doea ekor lalat kaoem ngang
ggoer m a0e nganggoer.
pengan
r Red.)
:
jang kena.
f

diketahoei oleh prestige regent itoe tid k tergangdidalam regentschap jang goe. Masih banjak tjonto2 jang la-

tidak

dalam

lama.dan ada dipake oleh

bangsa di selseroeh Doenia.
ta, loer dan vedara peiloe sedia

A
aku

roesnja ia ditjegah dari roentoehnja

“ PA.A. Djajadiningrat

iperkenan mata, orang bisa mengi| bersama sama dia ketempat jang

nja

tiap2 ke
pekerdja
Ia seper

? Padahal ha

lebih djaoeh kebawah

“Kalau seseorang boepati mela-

cemasihoer

itoe selaloe saldjoe2 jang dilaloei
lekat padanja, sehingga kian lama|
ia mendjadi kian besar.
:
Kalau soedah nampak seseorang
regent atau lain2 amtenar Boemi
poetera berada dilereng, apakah di
anggap lebih baik ia menggoeling

P.

Sebabnja ialah begini:

ia

ti bola-saldjoe, jang bergoeling, ke
bawah, dan diperdjalanan kebawah

|

boepati oe-|

kepada

kas jang dipertjajakan

wa

bahwa|
diwaktoe jang acfir2 ini terdengar

| soeara2 jang tidak

Djajadiningrat.

P.A.A.

Oleh:

Perapatan,
Oude
Tamarindelaan,
Kampoeng Lima, Tanah Abang, Ka

retweg.

3

Didepan barisan
sekali, tampak
toelisan Moehammad s.aw. di sebocah kain hidjau besar, dipegang
Setelah diadakan oendian, maka oleh doea orang moerid, kemoedian
jang mendapat oentoeng seperti d i Djamiat geirs, moesik partij jang
terdiri dari anak-anak, kemoedian
bawah ini,
baroelah barisan2 sekolah, sepasoeTe: prijs Gouw Tek Sien Sindangla
kan2, tiap-tiap pasoekan 100 orang
jaweg, Tjiandjoer (f 150) moerid, jaitoe memenoehi permin2e. prijs Ang Hin Nio Teloek Be taan fihak Politie. .
toeng (£ 50)
Di tanah
Rendah
datang lagi
3e. prijs Tan Lian Goa Tangerang
(€ 25) seboeah sekolah Isiam menggaboeng
10) kan diri, dan begitoe poela terdjadi
Le . prijsO-G.LeeMartapoera (f
Sido- di beberapa djalan lain2nja, sehing5e . prijs Khoe Tjoen Tiong,
ardjo (f
5 ) ga achirnja barisan mendjadi sangat
Karena waktoe tiada lagi, maka pandjang, dan oleh karena banjak
nja
djoemlah moerid-moerid jang
jang 320 hadiah banjaknja akan di
toeroet,
ta' ketahoean lagi di Laan
mosat lain kali.
Holle doea pasoekan telah mendjadi
smp
satoe, sehingga menjebabkan toean
Bafagih
sebagai Komondoer dari
Islam
2
sekolah
dari
Arak-arakan
arak arakan ini, di Laan Holle itoe
mendapat succes
mendapat tegoran dari Kommisaris
Politie jang mengendarai motor, jg
&
p
Minggoe
hari
Kemarin doeloe,
gi, moelai djam 7.30 telah diadakan memang spesial roepanja oentoek
arak arakan besar dari sekolah 2 mengamat-amati dan mendjaga ke
Islam, jang mana terdiri dari, Dia amanan di djalanan2 dari tempat
Tanah arak-arakan laloe, tapi dengan gamAbang,
Tanah
miatgeir,
Tinggi, Bogor, dan Pekodjan, Moe- pang doea pasoekan itoe dapat di
Islam, satoe-satoekan poela.
Pergoeroean
hammadijah,
Dari sebab nama Moehammad s.
Alh ja
Alisbah,
Alchsiriah, Alsegaf
a.
w. jang tertoelis diatas kain hih.
Azzainia
ah,
Alchairi
dajah
Sekolah2 ini berkoempoel di Roe djau itoe, atau dari soeara 'moesik
mah Piatoe Arrabitah Alalawijah dan ampat tamboer, atzu dari baarakara njaknja djoemlah moerid moerid se
Karetweg 47. dari mana
kan dimoelaikan, dan mengambil kolah sekolah Islam, jang menjebab
djalan, Tanah Abang, Tinah Rendah kan penoehnja manoesia dan penon
djalan,
Sc)t t, ton penonton, ditiap'tiap
Gang
Serong,
Djembatan
Gambir,:

Laan

Holle,

Kebon

Sirih,

tiaptiap Gang dan

Kampoeng.

“Halaman kehakiman.

goeroe goeroe dan pengoeroes2 sekolah sekolah Islam dan moerid2nja

MEMBELI??

Ijang telah sama sama soedi me« Jagambil bagian dalam arak arakan
itoe, serta pengatoeran ma'af atas

Abonne No. 19156

1. Pertanjaan toean 'boleh atau
bila terdapat.
tidak orang jg teken accept diatasi kekoerangan
Kemoedian Toean Abdoelrahman

itoe tergantoeng kepada:.
a. Apa diaccept tadi tertoelis »ter|

dari Pergoeroean Islam berdiri poela

Toean
en Njonja
bisa
pegi
adres jang paling baek dan
e

Toko:

zake van bedrijf“ artinja apa con- mengoetjapkan terima kasihnja atas |
oendangan Comite, kemoedian T.S.
tract itoe oentoek peroesahaan.
H. Shahab poen memboeat pidato
b. Kalau tidak ada perkataan itoe, jang berkenaan dengan arak-arakan
apa toean mendjalanka 1 peron ini. Tiap-tiap pidato dari ketiga BANDOENG.
haan.
Sian
disamboet dengan aplaus
Anak jang manis
ad a. Kalau ada tertoelis »terl spreker2
zake van bedrijf" jang
j
meneken bo jang rioeh dan gembira.
Sesoedah itoe arak-arakan dite£10.700— wang
iboe
leh digijzelkan.
toeskan
ketempat
penghabisannja
nja
dibawa
lari.
ad b. Walaupoen tidak tertoelis
perkataan tsb, asal jang meneker jaitoe di Karetweg 47 di Roemah
Pada beberapa hari jl. di Tjisi-

Djawa

Barat

Sedia

Djoemlah anak? jang toeroet ber

tadi oentoek peroesahaan-Djadi
bi |
sa digijzelkan poela, ketjoeali kalau jarak-arakan

ini, ditaksir hampir
1000 orang, tetapi kendatipoen bejang meneken dapat memboektikan|
bahwa penekenan tadi tidak oentoek gitoe ta' ada ketjelakaan jang terdjadi, karena doea orang opasitoeperoesahaan.
roet mengatoer djalan dari permoe
2. Kalau soedah tetap bahwa orang
laan
sehingga penghabisan, jang
haroes membajar dania tidak mem

bajar,

tentoe

beslag.

barang2nja boleh di

Begitoe

djoega kalau pem-

memakan

koerang lebih 3 djamla-

manja, kepada
terima kasih.

Politie dihatoerkan

bajaran koerang dari semoestinja.
Arak-arakan ini moga kiranja
Lain halnja kalau ada woeker.
Tentoe beban jang memindjam bisa| |imembawa efect, dan persatoean se
diringankan. Sebab kalau Hakim ber teroesnja karena succes jang terlipendapatan bahwa ada woeker, te hat ada sangat memoeaskan.
Disini penting diketahoei bahwa
toe ia akan moetoes perkara seadil2
pengandjoer pertama dari mengadakan arak-arakan ini adalah Toean
ordonnantie.
bija Shahab, kepadanja kita angkat
kan
topi, dan Comite menghatoerToean X. abonne No. Sa
kan
terima kasihnja poela kepada
Kalau memang keadaan 'seperti
orang2
jang telah toeroet mendertoean
beritahoekan. Saja rasa t.

nja

berhoeboeng

Seni

tak ada halangan oentoek

Woeker

mendja

lankan hak-hak toean. Soeroeh sa
dja petik lagi pohon2. Orang belan
da tadi tak bisa melarang. Ia haroes memboektikan haknja kalau
ia maoe melarang. Lain halnja ka
lau belanda
tadi maoe mendjalan
kan perkosaan. Tetapi itoe soedah
melanggar hoekoem
dan t. dapat
meminta
bantoean 'kepada politie.

ma baik jang beroepa oeang maoe

poen beroepa tenaga.
Kepada Comite diseroekan soepa
ja tahoen depan dioesahakan dari

ijaoeh hari dan dioendang sekolah
sekolah Islam seloeroeh Batavia,
soepaja lebih memoeaskan.
ban

Mahkamah

Tinggi.

Kabarnja, tidak akan lama lagi
akan datang angkatan selakoe raads
Djalan jang semoestinja dari belar heer pada Mahkamah Tinggi atas
da tadi jalah memadjoekan perkara
kepada hakim. Toean tidak oesab dirinja toean Mr. M. Mantz, presi
dent Raad van Justitie Makassar.
memadjoekan
perkara kepada haDoeloe ada berita, bahwa toean
kim. Kerdjakanlah sadja hak toean.
Mr.J.J.
Smit, president Raad van
Dan toenggoe sadja perboeatan be
Justitie disini jang hendak dianglanda tadi. Kalau ia memadjoekan
kat, tetapi roepanja t. terseboet

perkara

didepan

hakim, t. tentor

bersedia oeatoek memberikan boek
ti boekti. Kalau belanda tadi akan
mendjalankan perkosaan t. boleh
meminta perlindoengan dari bestuur atau politie.

ulos

permintaan hal prev. hechtenis ha
roes diberikan kepadanja.

| Toean ass. resident sendiri

jang

memoetoeskan, pemasoekan
hechtenis tadi. Ia sendiri jang menim-

bang perloe atau tidak orang dima
soekkan preventief. Djadi. permin
taan scepaja djangan diadadan prev.
hechtenis haroes diberikan kepada
toean ass. resident sendiri, walaukans

ada

Groepsgemeenschappen.

Pada

Dewan

soekkan
koeman,

sedikit,

sebab kalau

toean ass. resident anggap bahwa
prev. hechtenis tidak perloe tidak
oesah diminta,
tentoe
preventief

Rakjat

tiga boeah
ja'ni:

1. rentjana

no. 13658.

1. Pemascekan preventief dan pe
ngeloearan dari preventief itoe ada
tangan toean ass. resident. Segala

poen

tidak soeka menerimanja.

ada dima

rentjana hoe

boeat

mendirikan

groepsgemeenschap Palembang,
2. rentjana boeat mengatoer tja
ra pemilihan wakil wakil kepala?
kampoeng boeat doedoek didalamj
caad Palembang,
3. rentjana boeat menambah dan

meroebah

,,ordonnansi

meenschap",
:

Groepsge-

——G—

Sekolah Dokter Tinggi
Telah loeloes dalam oedjian arts
bagian pertama toean: Markatab
Poerwodiredjo. .
| Loeloes dengan poedjian dalam

oedjian arts. bagian ke II
Sarwono Prawirohardjo.

toean

doeng, H. Abdullah

nja anak
tahoen,

ia soedah

berkawin.

loge JUNGHANS

moedian baroe menoedjoe Karetweg|

lagi, diroemah sekolah

berhenti sebentar, dan

Djamiatgeir

loudspeaker

diboeka sementara, oentoek pemba
tiaan Al @oer'an dari
Djoenaidi
seorang anak moerid Djamiatgeer,

Sekolah

Hakim

PETROMAX
@ Vupenhouder. . Parker.

25

Dima-

@ Komfoor Masak myof/z
Oven

Terdiri dari wang kertas: 1 lembar

Molenvliet

contant f 12.000.— wang manaoen |

nja telah lenjap tak ketahoean per

ginja. Soedah tentoe hal itoe laloe
mendjadi oeroesannja jang wadjib.
Moedah-moedahan anak jang manis
itoe dapat lekas dibekoek batang
lehernja.
Cursus

le

klasse

Controleur

Dari
berita,

naa

DT.
bahwa

P.T.T, pada tahoen depan ini akan
mengadakan cursus oentoek contro
leur kelas satoe, jang akan diambil
mereka jang mempoenjai diploma
H.B.S. V. atau diploma jang harga
nja sama dengan itoe, sebanjak2nja
akan mengambil 25 orangcandidaat.

sofie

Giri-Lojo

dan Galih-Pakoean

hari Kemis

11 Mei 39, Theo

Loge Giri-Lojo dan Galih Pa

Tinggi

KOERANG

KOEAT

kekoeatan

Tjap

Tenaga- Baroe

jang

Koeat

obat

adalah

darah,
bertambah

naisoe

membikin

seswatoe

zenuwen

makan,

enak

orang

TENAGA

Lampoe
pada

Moestadjab

Kasehatan,
srenta beriken djoega pertoeloengan

jang

lemah,

memadjoeken

boeat

pada jang kekoerangan

tidoer,

bernafsoe

bekerdja,

bikin koeat

enZ.

TERBIKIN

OLEH

OBAT2

KOEAT JANG. TERPILIH

dan sama sekali 'tida tertjampoer lada (peper).
Tana
satoe flesch besar f 1,50, U, fl. £ 0,15.
Bisa

dapat

Djamoehandel

#TJAP

kemoedian datanglah Nj. S.

Hadjidjah dan boedaknja mengata
kan kalau poeteranja tadi datang
dan
masoek kekamar, kemoedian
laloe pergi dengan membawa boeng
koesan.. Dengan segera njonja S.H.
melihat boengkoesan simpanannja,
njata boengkoesan itoe telah lenjap.
Segera ia menoedjoe keroemah anak
nja, tetapi sesampainja disana anak

Pada

ZWAK

bbliken

SHOWROOM
1129 en 1164 BATAVIA

Tel:

62

Djamoe

Roepanja : dai anak selaloe mengin
tai bila iboenja pergi ia akan men
djalankan rolnja. Demikianlah pada
Sabtoe pagi jl. ia mengetahoei, bah
wa iboenja pergi, laloe ia masoek
keroemah iboenja, boedak jang me
ngetahoei poetera madjikan datang
itoe, sekali-kali tak mentjoerigai,
kiranja sebagai biasanja sadja, ha
nja ia melihat waktoe anak tadi
keloear membawa boengkoesan. £e

Loge

Oost

BADAN

toek moedahnja disimpan, ditoekar
kan dengan wang
kertas sebagai
tsb. diatas laloe diboengkoes rapi.
disimpan dalam kamar tempat tidoernja. Anaknja mengetahoei bah
wa iboenja menerima wang begitoe
banjak. tapoen itoe waktoe diberinja
59.

Kita

HALLER

Pembajaran sangat ringan

dari f 500, 1 lembar dari f 200, y8
lembar dari f 100, dan 40 lembar
dari f 5, Nji Siti Hadjidjah orang
jang terkenal kaja tinggal didesa
terseboet, pada Soeatoe hari ia me
'njewakan sawahnja dapat
wang

koean telah melangsoengkan lezing
nja, bertempat di gedoeng Himpoe
Loeloes dalam oedjian candidaat nan-Soedara Moskegweg Bandoeng.
sangat me
ia kirim ,stukken“ kepada presi- bagian pertama ti: Hap Lie Tjoa Jang mengoendjoengi
Mochtar, Jap Thiam Hien dan Soe- moeaskan,. pada djam 8,15 precies
dent landraad.
lezing dimoelai oleh t. Ir. MangeLamanja prev. hechtenis
tidak jono Roestam.
Loeloes dalam oedjian candidaat laar Meertens ketoea oemoem dari
tentoe. Bocsat kebiasaan tiga boelan. Tetapi bisa djoega lebih atau bagian ke-II tt: Soeleiman Binol, Theosofie Indonesia. Lezing itoe da
Kwee Tat Gwan, F.H.W. Latumeten lam bahasa Belanda, dan kemoedian
koerang dari itoe.
Pertanjaan toean apa A jang oleh dan Soeleiman bin Hadji Hoesein teroes dimelajoekan fdi Indonesia
kan)
oleh t. Soemardjo. Semoea
karena
dakwaannja B ditoentoet bin Tajibnapsis.
Loeloes dalam oedjian doctoraal pendengar merasa poeas. Adapoen
itoe, kalau ia bebas dari hoekoeman boleh menoentoet B itoe, ber bagian ke-III t. Indra Koesoema. | jang dieangkan jalah rantjangan
Toehan
dengan
kemadjoeannja
" hoeboerg dengan keadaan. Dalam
(Godsplan
dan
evolutie).
Diterang
Toekang tjopet giat bekerdja
oemoemnja tentoe tidak. Tetapika|
kannja
dengan
pandjang
lebar
dan
lau Btahoe bahwa tidak adater
Seperti
oemoem
mengetahocei, djelas, tingkatan tiap-tiap hidoep
djadi
,strafbaar feit“ sedang ia
toch memadjoekan aangifte atau| ditempat pemberhentian autobus di dari jang paling rendah hingga pa
toedoehan ia bisa ditoedoeh mema Pasar Senen, banjak datang bus bus ling tinggi, jang achirnja dapat ber
Bogor, Ban- satoe dengan Toehan. Soedah ten
djoekan aangifte jang palsoe, dan 'jang dari Cheribon,
keterangan itoe disan
kalau njata ,,valsche aangifte dapat doeng dan dari lain2 tempat. Di tem toe segala
darkan
atas
katja mata theosofie.
dihoekoem paling lama satoe tahoen pat itoe poela terdapat banjak toeampat boelan (art. 220 Strafwet- Ta
tjopet.
Kemarin
malam (malam Senen)
boek.). Tetapi jang seperti ini ten
'toe djarang terdjadi, ketjoeali kalau datang seboeah bus dari Cheribon,
“ Kita oetjapkan, selamat lahir,
seorang nj. Tionghoa hendak toe- moedah2an “dapat hidoep langsoeng,
orang memang maoe Dena
“Iroen dari bus itoe dengan membawa Gan bersama2 mendjadi penjoeloeh
“-Itas tempat oeang di tangannja. Te coemoem Na
kita.
tapi sekonjong konjong tas itoe di
Di Oude Tamarindelaan berhenti tjopet dan segera ia minta perto: Pem bela Ra'jats.
sebentar, karena disini anakanak Tongan. Oleh teriakannja nj. tsb. po-|
“Di
soafabnja
poen soedah poela
moerid disoegoehkan minoeman dan lisi datang, akan tetapi sitjopet ta'
makanan. Kemoedian ses
-ha- tertangkap. Dalam tas itoe terisi terbit sk. minggoean baharoe, jang
bis minoem, baroelah arak'arakan oeang f 105 dan kertas2 jg berharga. terbit tiap2 hari Sabtoe, ja'ni,,Pem
bela Rarjats.
mosiai kembali, disini diambil fotol
—egaran
Jang 'mendjadi directeur- hoofddjoega, ja'ni di Tamarindelaan, ke-|
Weekblad2
baharoe

hechtenis dihapoeskan. Dan lagi
assistent resident hanja dapat meng
hapoeskan prev. hechtenis sebeloem

@Kreta anak — Lampoe

na ia telah membawa lari wang orang toeanja sedjoemlah
f10 700.

diam

roepa

@ Lontjeng- wekker- Hor-

begitoe nama-

terseboet: kl. oemoer

roepa

1925

@Meubel — Speda
— Tempat Tidoer

pan ap
PA are

penekenan. accept|' sanalah diboebarkan.

djoega

Anno

a

accept mempoenjai peroesahaan di| | Piatoe Alrabitah Alalawijah dan di toe, Dago, sebelah oetara kota Bananggap

ka banjak Toko. TETAPI
moerah selamanja masi

#

pada:
&

Industrie:

LAMPOE"

Bat.-C.: Sawah-Besar No.2N, Tel. WI. 5563.
Bandoeng: Tjikoedapateuh 233F Tel. 1034.
Wettig

Buitenzorg:

Gasfabriekw. 6A.

Tj'hi: Drog.

Carely.

Gedeponeerd

Lebih
djaoeh,
sesoenggoehnja
doenia jang sekarang kita indjak
ini telah soedah ada pada berdjoeta-djoeta tahoen jang laloe, djadi
dengan demikian itoe ada lain sekali dengan keterangan2 dari segala agama. Sebagai didalam agama
Islam diterangkannja, bahwa. Toe-

ar biasa mendapat perhatian
dari
publiek berbagai golongan dan bang
sa.

han

traai

itoe

ada

berada

dimana

sadja,

Dia itoemelipoeti keadaan semesta
alam ini, Walaupoen
tiap2 orang
(individu) telah mengetahoei akan
rantjangan Toehan, tetapi sebahagian besar sekali mereka itoetidak
mendjalani
bagaimana
mestinja,
akan rantjangan Toehan itoe, Jang
didjalankannja boekannja, sifat tjin
ta kasih pada
sesama. machloek,
tetapi sebahagian besar jang didjalankannja hanja sifat laba tamas.
dengan keadaan
demikian itoelah
adanja. doenia sekarang ini.mendjadi kalang kaboet.
Kalau diringkaskan, pada ' masa
ini orang2 ini telah hilang kepertjajaannja

pada

Toehan,

soeara

dan jang dilahirkannja

batin

sekali kali

ta'ada kesesoeaiannja. Boekti dalam ssk. tiap “hari telah
dimoeat

bagaimana

kekeroehan

Disambar petir
Dari Tjimindi dikabarkan, bahwa
seorang perempoean bernama Nji
Eno pada hari Djoem'at kira-kira
poekoel 2siang sedang mendoekoeng

anak ketjil telah disambar petir
sampai mati.3joekoer anak jg didoe
koengitoe tidak kena dan selamat.
Perempoean jg malang itoe dengan
segera diangkoet keroemah sakit
oentoek diperiksa.
Yg

BOGOR.

Theater

hanja

(11-12-13-4

Bogor. Jang

oeutoek

Mei 39)

sekali,

disam

lebih

besar

dari pada Cen

Thoater, sehingga

menimboel

kan berbagai sesalan dari sebagian

banjak orang2 (penonton).
Diantaranja
tidak sedikit kita
saksikan, penonton2 jang karena
berdesak-desakan, dari opas2 dapat
pentoengan di banting dan makian
kotor, perkataan loe dan lagi loe,
senantiasa terdengar.
Banjak poela penonton jg soedah
beli kartjis tidak kebagian tempat
sehingga haroes berdiri precies didepan lajar atau mesti doedoek di
djoebin. Soenggoeh terlaloe.
:
Pendek kata,

oentoek

dikemoedian

hari, hal ini patoet sekali mendapat
perhatian
dari Directie Bioscoop
tsb oentoek
keamanan penonton
oemoemnja.
Anak

menelan

pantjing

Oentoeng

Seorang
oleh

dokter

Soedirman dapat
menolongnja.
anak ketjil diantarkan

bapaknja

keroemah

sakit

Ke-

doeng Halang, oentoek minta pertolongan dokter, sebab telah mene
lan seboeah pantjing ikan dan menjangkoet dilalam kerongkongnja.
Atas ketjakapannja t. dr. Soedir
man anak itoe tertolong dan pantjing dapat dikeloearkan, kalau tidak,

demikian,

moengkin

ia haroes

mengoendjoengi C.B.Z.
Kaku

INDRAMAJOE.

KeadaanPostkantoor Indramajoe,

kempla

ngandaritoean2oepas
tidak loepoet.
Film Fatimah dipertoendjoekkan

di Centraal

sajang

Kantor Post Indramajoe
Mengharapperhatian
jang wadjib.

' Pembantoe kita menoelis:
Nonton film Fatimah:

bermoela

djaoeh

dibenoea

Eropah
pada masa ini.
Demikianlah k.l. sari dari TA
itoe.

Oeangkeloear,

Tapi......

ping itoe kita merasa ketjiwa, ka
rena film terseboet tidak dipoetar
di Maxim-Theater jang roeangannja

4.malam,

karena' perha-

tian sangat loear biasa, terpaksa
redacteur: tidak asing lagi bagi kita, ditambah 3 malam lagi, djoemlah
7 malam.
»Soeara
Ra'jats. ialah 't.' S. Tjokrosoedarmo. Isinja
Sampai pada malam penghabisan
poen lengkap, bermatjam2 rubriek
publiek masih djoega berdoejoen?
Kita telah menerima nomor per- didala mnja.
Alamataja ialah djagalan gang 5, oentoekmenjaksikan Fatimah. Djam
tama daripada madjallah minggoean |
6 sore roeangan bioscoop soedah pe
nomor.
36 Soerabaja.
»Soeara Ra'jat“ jang dipimpin oleh
t. Kanot Siregar sebagai Directeurj. Poen :kepada s.k. ini, kita sampai noeh oleh penonton teroetama golo

semendjak
Landskas,

penjerahan
telah

Pa

oeroesan
peroeba

han (verbouwing).
Vestibule boeat dubriew ada sedi
kit diperlebar, sedang l1oket2 tempat personeel bekerdja
melajani
publiek dibaharoei dan dirobah modelnja.

Hanja keadaan

dalam

vestibule

ada sangat mengetjiwakan, karena
vestibule jang agak lebaritoe, vloer

nja, sebahagian ada tinggi dan sebahagian lagi ada rendah, dan boeat
berdjalan dari tempat

jang rendah

ketempat jang tinggi, orang haroes
sesoedah bembatjaan Algoer'an T.
melaloei tiga oembag2 (trap), indan nama Lotje kan Senapan selamat, dan bisa ber ngan Indonesiers.
Bafagih berdiri diatas podium, de- Hoofdredacteur
Soenggoeh soeatoe succes besar, richting mana ada berlainan dengan
samaZ.dengan kakak 'kakaknja ber
ngan perantaraan loudspeaker ia Siregar sebagai directrice.
beloem
pernah di Bogor ada.
per- keadaan vestibule dilain lain kandi
djoang”
membela
noesa
dan
bangsa.
itoe
minggoean
oetjapkan terima kasih atas nama
Soerat kabar
Comite

dari

arak

arakan,

kepada

terbitkan

di Sipirok.

swwdyaa

toendjoekan

film jang

sangat

loe-

torpost.

PAN Pig

22
Tn
e

''

Pada tiap tiap permoelaan boelan, ik darahnja, itoe waktoe pagi pagi

. vestibule jang agaklebar itoe, pe- benar, Parto
telah mendjempoet
inoeh sesak dengan orang2,
misal- Soekadi jang baroe datang dari sa
"“nja aa ambil pensioen, toekar wah dengan tempelengan. Soekadi
mandaat, bajar padjagenz. dan o- jang merasa terhina badannja de

rang2 jang berkeperloean dengan ke ngan ini tempelengan, laloe memba

| perlocan post.
Dalam waktoe

las

dengan

patjoel

beberapa kali,

jang riboet itoe, hingga Parto jang badannja tak
| kerap kali kedjadianada orang jg. koeat lagi djatoeh ketanah. Waktoe
hampir djatoeh terlentang sebabda itoe Soekadi
mempoenjai
tempo
ri vestibule jang gadjil itoe.
jang baik oentoek meroesak badan
Boeat publiek jang ada ditempat nja Parto dengan patjoel tadi. Rejang rendah dan berpindah keba gitoelah dengan ini barang Parto
gian vestibule jang tinggi, itoeada telah mendapatkan loeka 20 loebang
tidak membahajakan, tetapi sebalik dan mati sesaat itoe karenanja.
nja, bagi publik jang ada ditem Akan Soekadi laloe menjerahkan di
pat jang tinggi. jang berkeper- rinja pada politie.
loean dari postloket berpindah kef
loket slandskas, jang 'tidak mem
Minta diperhatikan,
perhatikan atau tidak poenja sang
kaan
adanja trap ditengah2 vesti
bule itoe, jang memisahkan antara|

Tentang

mesdjidkota

diPoerwodadi.
bagian
tinggi dan rendah itoe, kel
Seperti kita tahoe, dimoeka mes
rap kali terdjeblos hingga hampir djid besar telah didirikan gapoera
hampir djatoeh tengkoerep. Soeng setjara modern sehingga kelihatan-

lakaan

jang

lebih

hebat,

dari

pada jang soedah kedjadian, teroe
tama sekali bagi publiek jg soedab
toean2 dan
orang-orang
pensioe
nan jang telah beroemoer banjak.
Oleh
sebab itoe, kita sebagai pu
bliek, mengharap soepaja jang ber
wadjib dalam Postdienst soeka am
bil perhatian, karena keadaan ves
tibule di kantor post Indramajoe

itoe, selain

pada

tidak sedap di
lagi gandji:

berbahaja

perpandangan
3

ipoen
mata

nja

lebih

mentereng dari

tahoen2

MENOELOENG DENGAN TJEPAT DAN
SAMPOERNA SEKALI

jang'laloe. Tetapi kalau kita masoek
kedalam,

agadap

dimana

nama

kita

hendak

“3

me-

'Toehan, soenggoeh

menjesal amat, jg disitoe roepa2nja
ta' terdjaga sebagaimana moestinja,
hingga keadaan disitoe adalah kotor
belaka, disebabkan dari kotoran ke
lelawar atau lowo jg berhamboeran

jg datangnja dari bagian atas hing
ga barang siapa jg menjeboet nama
Toehan

selaloe

diganggoe

oleh

ke

adaan jg demikian itoe. Begitoepoen
tentang pengambilan air woedhoe,

meaananar aman

goeh
keadaan
vestibule- jang
demikian itoe, sewaktoe
waktoe
akan dapat
menimboelkan
ketje-

semata mata dilakoekan tjerobo sekali. Adanja disitoe hanja bak berisi air, jg djarang dibikin
bersih
Idikoeras),
jg kalau diperhatikan

|

Doktor?

poedjikan

Pembantoe

hanjak sekali perbedaan

nja, doeloe perhatian kaoem moes
limin dan moeslimaat ta' banjak jg
memperhatikan apanja sidkah me
moeljakan Nabi kita. tapipada th.
ini hampir disetiap2 soerau atau
badan2 jang berdasar Igama Islam,
atau

kaoem

moeslimin

jang

tjoe-

koep dan ingat akan kemoeljaan
Nabinja, masing2 mengadakan Mau

Pada tg 22 Mei mendatang. seba
gaimana biasa diadakan 2 kali seresident

Madoera

akan

HN
IS

me

ngoendjoengi poelau2. Selainnja ke
Sapoedi dan Kangean akan menoedjoe djoega ke Salemboe. Perdjala
nan akan dimoelai dari Kalianget

dengan G.S. Ruth. Beberapa ambtenaar oentoek perdjalanao inspeksi
tahoenan

nja, sehingga adalah sesoeatoe ma
lam berbareng Mauloedannja, keli. hatan orang jang memperhatikan

fatsal

ini,

nenteng

berdoejoen-doejoen me-

boengkoesannja,

keadaan

akan ikoet serta.

Moesim penghematan

kemoediannja 'berhoeboeng dengan
penghematan, ditjaboet.
Kini dengan tidak adanja Hoofd

koenannj1 dalam bigian keislaman.

|nan dan Tjapak tidak

kan

tempo

hari, oleh pergoeroean

di ini kota N.O.M-

D. kaboepaten

d.l.I. telah dilang.

soengkan perajaan itoe..
2
.O. jang merajakan
hari Nabi
itoe lebih doeloean dari jang terse-

'boet

itoe telah dikoendjoengi oleh

kasemboehan), dan

«

menjem(

,
$
4

banjak penjakii?.

TERBOENGKOES

TERHADAP:

GAMPANG.

Sakit kepale

Aspro

personeel lagi, dan dienst

'Tida bisa tidoer
— Sakit gigi

tape” strook jang di
patent,
boengkoesan

didalam

mana

boel pertanjaan, apakah
van Gezondheid, oentoek

Officier
3x800 o-

da badannja tjoema terdapat 3tem
melajang Ipat
seroepa oeang

ada

,,sani-

tiap? tablet sendiri?

ea
an 55

Toean
pegang

Gn

ngan.
toean

dapat

|

mendjaga

sm maya sn

Import:

pegara-

kin perdjalanan 400 km. Tentoe tim

terboeng-

koes

tida. perloe
ia dengan ta-

NIK
j|!

Lain dari itoe
bisa taroeh be-

|

berapa tablet di kantong didalam boengkoesannja jang aseli.

di

segala

roemah

ani

Mn

NAN

obat, toko-tok

dan waroeng-waroeng

JACOBERG,

Pharmaceutische

Afdeeling

Menoeroet poetoesannja Dienst der Volksgezondheid, Aspro dimana-mana boleh
di djoeal didalam semoea toko? dan waroeng? dengan tida memakai licentie,

man berkedoedoekan di Kalianget.
Baroe diadakannja dokter bagi kaoem garam
dengan
kedoedoekan
Kalianget. Doea kali seminggoe
mengoendjoengi Krampon dan Ragoeng, atau tiap2 minggoe membi

ada

Entjok

Tanah Seberang
MEDAN.
. Pemboenoeh menjerahkan diri.
Anip Aneta mengabarkan pada
tgl. 14 Mei dari Medan, pemboenoeh
bangsa Indonesia telah menjerahkan diri kepada ass-resident.
Karim,
nama pemboenoeh itoe,
telah setengah tahoen, ditjari2 po
lisi, karena pemboenoehan terhadap
agent pelpolisi, ketika kepergok me
ajeloendoep teh
d: Batoe Bahra.
Ia ditjari2 oleh polisi di Sumatra
dan Straits. Kemoediannja menje

rah kepada Ass.resident Tg. Balai.
Kini ia didjebloskan didalam
nan dengan didjaga keras.

taha

—I—

TELOEKBETOENG
Ketjelakaan sepeda hebat

selarasnja,
dau hoesoes berbakti
Siajah dan anak, naik speda ber
Didalam lapang terboeka di Tor doea. Kebetoelan ditempat
kepada Toehan Soebhana Watasala
toeroedan Nabinja, poen benar? rabaanja. dihoer seorang wanita bangsa In- nan, ada pendjoeal ikan.
(3
donesia telah disambar geledek. Se
Rem tidak lagi makan. Toebroeketika itoe djoega lantas mati. Pa kan terdjadi, sehingga ajah
Membela bakal mantoenja

Achirnja
djiwanja.

obat?

TELANLAH ASPRO

Bisa

mempoenjai

seorang anggauta dariP.T.I dari
Djember,
jang
membikin lezing
Pame
tentang asal moelanja
ia sebagai rang barisan di Bangkalan,
kasan
dan
Soemenep,
dimana
dahoe
orang Tionghoa masoek dalam kalangan keislaman. Walaupoen ba- loe dokter2 itoe mendapat toelage,
hasanja Djawa
oleh
pendoedoek tidak sebaiknja mempoenjai dokter
sini soekar dimengerti, tetapi ia di tempat masing2? Kini dokter?
poenja kedatangan di ini kota soeng- tempat setempat , pekerdjaannja di
goeh soeatoe alat penarik bagi tjaboet dan tidak mendapat toelabangsanja disini jang beloem me- ge, dimana tiap2 tahoen paling se
nganoet Igama Islam. Selandjoet- dikitnja haroes menjelidiki tidak
nja oleh anak moerid dari pergoe- koerang dari 60 orang barisan. De
zoean2 itoe diadakan pidato jang ngan tidak mendapat keroegian. Da
pendek2 semoeanja itoe menjeboet- ri itoe tidak mengherankan, djika
njeboetkan
Nabi2
kita. Dengan PI. Militair Komandant dan dokter
hal ini telah
adanja kedjadian terseboet, disini Soemenep didalam
mengambil
tindakan.
— kita hanja Japat mendo'akan moedah2an langkah jang moelia
ini
Disambar geledek
dapatlah mereka melakoekan dengan

:

menetapkan

an te

telah madjoe selangkah akan keroe |Kantoor di Pamekasan dan Mangoe

Pamardi-Poetro

ada satoe obat kasemboehan

diadakan dokter

spesial bagi mereka. Dokter tempat

ti kita. Karena dengan keadaan jg
demikian, dapatlah kita mengambil
conclusie, bahwa segenap kaoem ini
seperti telah kita kabar

oentoek

Sakit waktoe datang boeclan

mana selaloe membikin gembira ha | setempat mendapatnja toelage, jang

- Begitoelah,

ft

prampoean

,,Aspro”

Demam $ bari
Sakit tenggorokan
Sakit asabat

mekasan. Kalianget dan Krampon,
jang mempoenjai kl. 50 bangsa Eropa dan beberapa ratoes pegawai

Indonesia, tidak

rawat

Neuralgi

"

Pada baiknja tahoen, ketika pro
dengan disertai selamatan-|grarmma mempoenjai dienst di Pa-

loedan

peladjaran

beberapa

Koendjoengan poelau-poelau

tahoen,

djoeroe?

3

,

Pembantoe menoelis :

menoelis:

dan

ia taoe bahoea

!

boehkan dengan tjepat penjakit? kepala dan kebingoengan. ,,Aspro” mengoesir
penjakit? pilek dan demam panas, menoeloeng toean dari penjakit tida bisa tidoer
dan mengasih dengan tjepat dan betoel karinganan kepada orang? jang menanggoeng penjakit pinggang, ischias dan entjok. ,,Aspro” adalah obat roemah tangga
jang paling banjak
terpakai didalam doenia dan banjak meringankan ongkos
dan waktoe karena pakerdjainnja jang tjepat itoe jang menjegah toemboehnja

PAMEKASAN

Perajaan Mauloed.
Djika kita menilik dari keadaan
boelan Mauloed jang telah laloe,
dengan
keadaan boelan Mauloed
ini tahoen,

(boekoe

Djawa Timoer

POERWODADI-GROBOGAN. i

,,Aspro”, sebab

P5

-

jang toelen dan boleh di pertjaja. ,,Aspro” boleh di pertjaja karena kabersihannja.
la memenoehkan
atoeran? jang di tetapkan didalam "British Pharmacopocia”

Tambahan ,.Mesdjid besar“.
Mesdjid besar Indramajoe, jang betoel2 keadaaunja soenggoeh kotor
baroe kelar akan
diboeka
boeat belaka. Dari golongan jg berkepenoemoem pada hari Djoemahat 19/5 tingan jg kalau kita koempoelkan
j-a.d. ini
mendjadi ini soeara, baiklah kalau
Malam Djoemahatnja akan dia- jg berwadjib lekas2 mengambil tindakan perajaan
selamatan
besar dakan oentoek memperbaikinja.
dengan chotbah2.
» Gta

Djawa Tengah

egg

dan

anak itoe perloe dirawat diroemah

T, RANDAN.
Pembantoe menoelis:
Persen tahoenan oentoek pegawai
G.M. B.
Setiap tahoen oleh GMB. apabila
habis memboeat perhitoengan dan
penoetoepan boekoe2, tidak diloepa
kan bagi pegawainja
akan meneri
ma oeang persen tahoenan.
Penoe
toepan boekoe tahoen
ini hingga
djatoehnja tg. 15 ini boelan
dan
hari itoe patoet benar
bagi jang
bersangkoetan tidak boleh diloepa
kan karena hari jang didjatoehi
oleh... Rachmat Toehan !
Ada jang menerima persenan itoe
setengah dan seboelan gadji. Dian
taranja berbetoelan poela baroe di
anoegerahi pangkat
dan
gadji di
naikkan. Ada loemajan djoega boe
kan!
Langgar Kp. Parit kegelapan
: Selaloe terdjadi setiap dilakoekan
sembahjang
Magrib
di Langgar
Kp. Parit dalam kegelapan. Jang me
njebabkan lampoe
penerangkan di
pakai hanja lampoe pompa dan tem

pel

sadja,

Lampoe

mana

selaloe

tinggal kegelapan. Harap mendjadi
perhatian pembesar stadsfonds hal
jang koerang menjenangkan kaoem
moeslimin ini.
Keramaian di Simpang Roesa
Hari Minggoe baroe laloe di Keloe
rahan Simpang Roesa, West Bil
liton telah mengadakan keramaian menghatamkan kor'an dan me-

njoenatkan 9 orang anak. Keramaian ini boleh dikata loear biasa djoe
ga. 3 hari 3 malam.
Permainan diambil dari sedjarah
adat Billiton seperti beripat (poekoelan) dengan rotan dan dilengkapi poela dengan boenjian seroenai, gendang dan gong. Tidak loepa
muziek didatangkan
djoega' dari
T, Pandan. Permainan ini amat di-

gemari oleh orang Billiton sekali
poen badannja akan menerima Ioemoeran darah dan sakit. Selainnja

bermain tjampak. Dari Keloerahan
berdekatan maocepoen djaoeh orang
berdoejoen doejoen siang malam sa

ma memperloekan datang ketempat

ini, baik jang dioendang maocepoen
tidak.:Lebih poela diwaktoe malam
nja pemandangan dipinggir djalan
leretan kedai makanan ini dan itoe
jang didatangkan dari T. Pandan
hingga mendjadi tjotjok meroepakan Pasar Malam djoega bagi pen

dalam keroesakan.
pitjis jang ber sakit, dimana ta'lama antaranja
Djoega kebanjakan orang tidak
si
warna biroe. Satoe di dahi bagian ajah melepaskan napas penghabisan
tahoe memasang lampoe pompa biar
Senen j. b.I. didesa Bandjardowo kanan, dan doea di bahoe bagian
poen ada tetapi tidak dapat dipa
. Koewoe, telah terdjadi pemboenoe- atasnja. Jang mengherankan bebePentjoeri sepeda
sang dengan semestinja.
han setjara kedjam, dimana seorang|rapa meter antara ketjelakaan itoe
Pada tanggal 12 Mei jang baroe
Hal seroepa ini koerang pantas doedoek didesa desa.
.oemoer 50 tahoen bernama Parto terdapat djoerang jang garis boen laloe dikampoeng Missigit, Teloek
kalau
hanja dibiarkan ssteroesnja,
—g
8
. telah mendjadi korbannja pemoeda darannja ada kl. 1 m. dan dalam Ketoeng, seoran
1
g bangsa kita jang tambahan
lagi keadaan kampong MAKASSAR,
jang baroe beroemoer 20 tahoen nja 5 cm. Jang mendjadi pertanjaan sedang sembahjang
kehilangan se. ini pendoedoeknja
ada terbilang Invoerlicentie bureau diboeka di Ma
bernama Soekadi, Moela moela oleh apakah petir itoe lebih dahoeloe peda merk Pallas,
nomor
131353.
ramai.
Parto, Soekadi didakwa telah mem menjambar wanita itoe atau tanah
kassar 1 Juni.
Kabarnja dikota itoe soedah ada
Dahoeloe pernah kita madjoekan
Aneta mengabarkan dari Soerabikin perhoeboengan resia sama se dahoeloe lantas mental lagi keatas. 7 sepeda
hilang, semoea beloem ter dalam s.k. ini tentang penjamboe- baja, bahwa pada
orang gadis jang oleh Parto akan
tg. 1 Juni depan
tangkap.
ngan electris sampai ketempat ini. di Makasar akan dibo
AH
didjadikan menantoenja. Dengan naj
eka satoe ip
AY.
Tetapi
sajang
hingga sekarang voerlicentie-burgay,
:
$
9

,

Sa
Nikmatin
saka de
lngan 300 orang boeroeh. Perloenja
'oentoek mengerdjakan kepoelauan
tadi jang

baroe sadja ditakloekkan

| oleh Djepang.

Belgi
| Zetsel jang tertahan kemaren). |

ea

Na

Teng

: kepada

| Van Zeeland ke Spanjol
Brussel, 14 Mei (Havas). Da-'
ri soember jang

lajak

dipertjaja,

didengar kabar, bahwa bank bank
' Iinggeris. Perantjis dan Zwits (di| Jantaranja Mendelsohn| memberi ke

“Tiongkok
Tokio, 13 Mei “Tbomsij. Korban

pertjajaan
menteri

kepada

Belgi,

bekas

van

perdana

Zeeland,

oen-j.

toek pergi ke Spanjol selakoe doe
den jang mendapat kabar jg benar ta
goena memperoleh pertanggoeselaloe dari Nichi Shimboen telah ingan2
sebeloem pindjaman 20 djoe
mengabarkan, bahwa akibat dari ta sterling
Van Zeeland
pertemoean ra hasia antara pemeren| itoe akan kediberikan
Spanjol manakala pe

“ tah Roeslan dan Tiongkok, pemepemerentah Spanjol menerima
rentah Roeslan akan memberikan sar dari pertanggoengan itoe.
pindjaman dari 400 miljoen joean
ii

boeat alat perang, dan setengah da

Polen

ri kapitaal 100 miljoen oentoek ber
sama

sama mendirikan

import

alat perang.

aa

my| . Czas“

Sovjet Roeslan djoega memperke

da-

memberi komentar atas

pidato

Mussolini

14 Mei
(Transonankan oentoek mengirim pener- cean). Soerat kabar
jang pertama
bang2 dan mecanicien dengantidak jang memberi komentarnja berhoe

berbatas.
Jomioeri Sjimboen dari

w arschau,

boeng dengan pidato Mussolini di
Turjjn ialah ,,Czas“. Soerat kabar
mendapat kabar lebih djelas ten
tadi menoendjoekkan ketidak setang perdjandjian antara Roeslan
Nanking

nangnja karena serangan2 'Mussgoli-

dan Tiongkok.
Menoeroet kabar itoe Roeslan me

minta oepah dengan- bantoean jang
diberikannja,

dan

poela

didalam

. hal peperangan Djepang Tiongkok,
djika ada negeri lain hendak men
djadi badan perantaraan, Roeslan
— haroes diberi tahoenja.
Konsessi jang lain adalah, bahwa
gerakan

oentoek

berdamai: didalam

pemerentah nasional dan bagian
dari negeri itoe, dimana partijnja
mempoenjai pengaroeh, akan ditin

dasnja.
haraan

Pendoedoek

dan

pertolongan

Djerman

Hitler

di Aken memeriksa garisan
pembelaan barat.
Keulen, 14 Mei fReuter). Hit-

Dalam

kongres

oesaha

kolonial
itoe

dan

diatas j jangea

Njonja:

dapet beli bier
oendjoeken saja

adres dan kirimlah bon itoe, diberikoetin dengen

Kiriman lebih dari satoe dari
ng atawa satoe
familie diizinken, asal sadi
nan diberikoet
dengen 3 etiket bier item tjap Serimpi dan ditaroin
perangko «setjoekoepnja. Kiriman?
1 tida ada atawa

jang

koerang perangkonja

SANG

AR

EA SAK mantra Koma Tempat

Mn
a
MTA

aan

-

2

menari

ada

jang paling sama

SER
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20.

Sa

Sedjoemblah

dengen sikepnja

diterima.

Kaloe

Uni
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&
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.

»”

I—

.

»

Do

—

Me
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:

100.—

II
Ta.

60 prijs? euy 50K—
IT

RITPI

itoe

toekang menari diatas etiket bier item tjap Serimpi. Berbareng saja ada lampirken tiga etiket dari ini bier item jang
mengoecatken toeboeh.
Nama :
Pekerdjaan :
AdreS tecm—uw-—— Tempat tinggal: -

ym.

&

BIER ITAM

5

Kepada SERIMPI — postbus 25 — Batavia.
Saja. telah dapetin tebakannja jang djitoe. Sikepnja toekang
No.....

bisa

»

:

tinggal:...

PPN ON

tida

kiriman?
jang baik ada lebih dari satoe, satoe jury
“jang tida berat sebelah aken pootoesken, dan marika
-jang ikoet ini tebakan berwadjib boeat terima ini
poetoesan. Soerat-menjoerat tentang ini tebakan tida
bisa dilakoeken,
Poetoesan dari ini tebakan bakal disiarken kira-kiga
. 31 Augustus j.a.d.
Ini ada itos prijs?, Kr U bisa dapetin:
: prijs
2.1 100.—

item tjap Serimpi. Apa tocan bisa toeloeng
toko jang.paling deket dimana ada didjoeal

bier item tjap Serimpi?
Nama:

sama

itoe toekang menari diatas
dan Njonja poenja nama dan

3 etiket bier item tjap Serimpi kepada:
Serimpi.— Postbus 25, Bz:
k
Toecan dan Njonja poenja tebakan moesti dikirim
sebelonnja atawapalinglaat tanggal 31 Julij.a.d.

Kepada SERIMPI — Postbus 25 — Batavia.
Saja ingin ikoet toean poenja tebakan, tapi disini saja tida bisa

diadakan.

Archipei

Brouwerij,

Batavia

diterangkan,

bahwa negeri2 as akan saling memendidik saldadoe dan penerbang2. nolong
dalam mendapat hal-hal jg
. Persamboengan oedara akan diada Gianggapnja kepentingan2 jang terkan antara Sian dan Moskou dengan
oetama.
:
melaloei Lantsjouw, Hami dan Tiy-

Oepatjara

peringatan 40 hari dari
Boekan katjau perkara
d. dan Gedenkboek.
.»Pemoeda
£
b. jang toean soedah toelis dalam
Wafatnja Radja Gazhi.
PSII”.
Pemandangan itoe, fbatja Peman-i-£.
Londen 14 Mei (Bafagih).
Tjita2
ini
ditegaskan
dalam
kowa.
Hari ini di seloeroeh negeri Irag dangan di ha'anan sport ddo. 9-5
mentar2 s.k. berhoeboeng dengan
geruan
oemoem mengetahoei,
Dengan : penoekaran konsessi Tidiadakan oepatjara peringatan 40 39) dan kalau meriksa djangan di
$
lingkoengan Kunstkring Soenda saongkok, jang diterima baik oleh pidato Mussolini.
djoega Partij Sjarikat Islam
hari
dari
Wafatnja
Almarhoem
Ra
Dalam pada itoe s.k. ,,Montags
dja,akantetapiini boeatoemoem,
Chiang Kai Sek di Chungking, ma
Indonesia mempoenjai beberapa tja:
Post“ menerangkan, bahwa Italite dja Gazhi I, jang mana sama di jang soedah kedjadian
koetika di bang oesaha, jang antaranja terma'
ka setelah diterima pelapoeran da
hadlirkan
oleh
wakii2
Keradjaan
lah mengakoeci, bahwa hak-hak ini
Gedoeng gadjah pada ddo. 36-4-39, soek djoega ,,Pemaeda PSII“ jang.
ri Sun Fo, sebagai voorzitter dari
dari fihak Djerman mendapat sam Islam dari segenap negeri Islam. t. M.D. Soedah terangkan ini dan
wetgevende raad dari Joean |dan
terdiri dari doea
bahagian,
ja'ni
boetan dan bantoegan jang pasti.
jang memimpin persidangan itoe di
Boekoe Poetih akan dioemoemkan. itoe, dalam soerat chabar boektinja »Pemoeda Moeslimin Indonesia“ dan
bohong, tidak ada nji Mas WarnaMoskouj, Sovjet Roeslan dengan ti
Fihak Londen me- sari (Katem), tidak ada Ojeh jang kepandoean ,,SIAP“.
dak
terbatas akan mengirimkan
Boleh dikata, pemoeda PSII. ini
ngoeatkan.
soedak Publiek
kenal,
sebaliknja poen termasoek pergerakan
bantoean alat perang kepada Ti.
pemoe
Londen 14 Mei (Bafagihl.
tjoeman ada nji Isem dari Tanah dr jang
ongkok.
toea..
Oesianja
soedah:
Menoeroet Kalangan2 jang me- Abang,
toean M.D.
djoega
bikin
dengan
ngetahoei, katanja dalam minggoe katjau sama Publiek kalau begitoe tahcen, dan 'berhoehoeng
10
tahcen
ifoe,
pehak.
Poesat
ini djoega akan
dioemoemkan ten keadaannja.
Pimpinan 'kedoea badan terseboet.,
tang poetoesan2 pemerentah Ingge
jang kini didalam tangan toean Har
Iris terhadap soeal Palestina, jang
360.000 orang boeroeh kerdja .
Dan kami doeloe soedah pernah sono Tjokroaminoto, poetera ketiga
mana
akan
beroepa
pengoemoeman
kembali
batja dalam satee soerat chabar daripada j.o. Marhoem
H. O. S,
»Boekoe
Poetih),
(moengkin hari
Walanda,
Kunstkring Soenda itoe Tjokroaminoto,
New
York, 14 Mei fReuter).
telah
menerbitkan
Syria akan lebih koesoet.
Reboj.
soedah diganti (soedah ada lagi! seboeah »Gedenkhoek« atau Kitab!
Sedjoemlah 21 perkoempoelan tam
Kabinet
baroe
Syria
jang dipimpin oleh Teean? Voorzit Peringatan" jang tidak hanja ma.
bang batoe
bara
telah menanda
djatoeh lagi.
ter t. R. Tjok Moh: Zirad Secretaris nis bentoek dan tjoraknja, tetapi
. tangani kontrak',,Non-Shop“ dengan
Rome 14 Mei (Bafagihj.
t, RA Salmoen Penningmeester t. penting djoega isinja.
' »United Mine Workers", hingga pa
Dari Beyroeth diterima chabar
Akil, kenapa
sekarang ada lagi
da tanggal
15 Mei ini jang kem bahwa Kabinet Syria telah mengoen
Didalamnja kita dapati
riwajat
Kunstkring Soendadari Oetan Kajoe SIAP dari lahir hingga
bali kerdja ialah sedjoemlah 300.- doerkan diri (boleh djadi kabinet
sa'at ini.
jg. mana jg. betoel, apa Kunstkring demikian poela riwajat PMI, hing:
riboe boeroeh tambang.
ini dikepalai oleh Nasoeh Boehari)
itoeada doea di Djakarta itoe?
Daiam
pada itoe 6.boeah golo- | Katanja, asal moelanja pengoen
ga pada dewasa ini.
ngan dari selatan menarik kembali doeran ini, adalah sesoedah mende
Ketjoeali riwajat doenia pemoeda
Dan nji Katem itoe betoel diroi- dalam kalangan PSII itoe terdapat
dari komperensi dengan tidak mem ngar keterangan Komisaris Tinggi
jeerd dari Kunstvereeniging ,,War- poela didalamnja, karangan ketoes
berikan keterangan, apakah mereka Syria tentang politiek pemerentah
na Sari itoe. kalau T. M.D, maoe pergerakan itoe sendiri, ja'ni toean.
akan mentjoba oentoek membaeka Perantjis, jang mana ada bersala
djelas betoel boleh tanja kepada Harsono Tjokroaminoto.
kembali tambang2nja pada dasar han dan bertentangan dengan djan
(Loear tanggoengan Redactie)
Voorzitter cs. Warnasari adres Gg
»Non-Union“ ataukah tidak.
Tidak hanja tentang Siap
atar
djinja Perantjis kepada Syria dan
Wijkmeester Kp Poelo adannja.
PMI, tetapi jang sangat pentingis
melanggar anggaran dasarnja.
Tentang
Kuastverg.
Memperbaiki Portorico goena kepen
lah goebahan2
jang
bersangkoei '
tingan pembelaan
paoet
dengan
gerak
pemoeda
seloe.
Warnasari
Sekian.
Sikap Pers “Syria.
roeh Indonesia, baik tentang ,,PER
Washington,
14 Mei |ReuRome 14 Mei (Bafagih). Alehaw|
Mendjawab toelisan toean M.D,
DA“ maocepoen tentang ,,KONGRES
Poerwa.
terj. Dari kalangan2 pembesar di ri, salah seorang pemimpin
Pemandangan
dd. 9-5:39
Syria dalam
PEMOEDA“
seloeroeh
Indonesia
dengar
kabar, bahwa lasjkar dan jang kenamaan berkata dergan te lembaran sport.
sehingga Gedenkboek jang dikeloeDjakarta 15/5239
angkatan lacet sanggoep oentoek rang2an, Bahwa ra'jat Syria ta'kan
Toean M. D, trima kasih banjak.
arkan oleh ,,Departement Pergeramengeloearkan sedjoemlah 30 djoe| «sganggoep menanggoeng sabar, lebih Toean M.D. soedah, mendjelaskan,
kan Pemoeda PSII“ itoe tidak ha.'
ta dollar oentoek memperbaiki Por lama lagi.
halnja Kunstvereeniging Warnasari,
nja besar paedah dan goena bagi
torico dipangkalan angkatan oedara,
Oetjapan
ini
disamboet
oleh tjoema djelas boeat tcean M. D.
'balangan pemoeda2
PSII
sendiri
. goena penetapan tempat pembelaan.
sebagai bosat
kami
itoe
pers Syria dengan katanja, bahwa sadja,
melainkan djoega sangat penting
Katanja lebih landjoet, Portorico oetjapan jang sesingkat jitoe ada tosan M. D. poenja toelisan seperti,
diketahoei oleh seloeroeh doenia p€
goena Laoetan Atlantik adalah sa mengandoeng arti jang dalam: oe jang bangoen tidoer beloem minoem
moeda, teroetama sekali jang soe. ma harganja seperti Hawaai goena | tjapan
itoe
adalah .antjaman se koffie pait doeloe, soepaja sehat
dah sama semoepakat oentoek mebaperan Te
mata2 Kepada pemerentah Peran- pikiran, sebab toean M. D, poenja
ngadakan kongres bersama-sama. .
1) Agentschap dipegang oleh
tjis, djika seandainja perdjandjian toelisan, semata-mata sebagai perSelain daripada itoe, gambar? di
t. Rd. Moestapha Abdoelterhadap -“t. R. PadmadiInja taskan
diloeloeskannja, moeng Soon,
dalamnja boekan main barjaknja
kadir.
kin
akan berdjangkit pemberonta wangsa, boekan boeat oemoem, dan
Semoeanja memberikan kenang-ke.
djangan salah paham,
kan jang bersendjata jang soedah T. M. D.
1:2) Koran saban hari datangnangan akan kehidoepan doenia pe
oem
mengerdjakan |kepgelauan
tentoe akan membahajakan fihak Warnasari itoe soedah wangi soe- |
nja dipertjepat, djam
4 sore
Imoeda PSII itoe, jang tidak seloe.
Spratley
“ Perantjis.
dah sampai tjita2aja, dimana temdatang pada pembatja,
roehnja manis, tetapi getirnjapoen
Boeroeh Djepang/|
Dan kalangan pers kini mendoe pat soedah menggoembirakan ke3) Adres Agentschap: Middelpenoeh poela, sehingga
pemoeda?
.
dikirim,
ga bahwa dalam sedikit hari lagi pada. Publiek seoemoemnja, tjoema
laan 152 Poerwakarta.
PSII itoe soedah mengalami manis
“Tokio, 14 Mei (Reuterj. Hiara- pemerentah
Perantjis akan mene sadja Kunstkring Soenda jang memdan getir sangat banjaknja.
4
.ta, president maskapai industri tapkan sikap dan tindakannja jang bikin katjau T. M. D. apa artinja sa
?
Kaiyo“ tidak lama lagi akan Pe penghabisan terhadap soal PAT
katjau?
3

Amerika

Agentschap

Poerwakarta

Djepang

“.

am

2 Dikirim, kafoe: wardenge da ada sedia Bistaitentjap Serimpi.

hanja anggota dari tentara kominis djalankan kontrole sebagian dari
dapat ditempatkan di garnizoen di pembelaan dibatas barat Djerman.
Shensi, Kansoe
dan Sinkiang. Di
oetara barat akan diadakan distrik Oesaha propaganda meminta kemadminisfratief
tersendiri dengan
balinja djadjahan.
Mao
Tsetoeng
sebagai pemimpin
Berlin, 14 Mei |Reuter). Oesajang terkenal sebagai pengandjoer
ha propaganda goena kembalinja
kominis. Djendral Sovjet akan di
djadjahan Djerman didjalankan detempatkan djoega disitoe. sebagai
ngan djalan pidato2 dan pers sebe-

loem

Toean

Pesenlah lantes tiga botol bier item tjap Serimpi di waroeng. (Kaloe kebetoelan ia belon
ada sedia, kirimlah pada kita bon No. Ii jang
dibawah ini dan kita nanti berdaja soepaja
Toecan dan Njonja bisa ikoet ini tebakan). Tiopotin itoe etiket? dengen aer daribotoinja masing”,
dan toelistah dalem bon No. 2, toekang menari

di Tiongkokijer.pagiitoe telah tiba di Aken de-

Abli-ahli Sovjet akan ditempatkan sebagai instrukteur oentoek

pada

a Tak

ngen sikepnja
etiket. Isi Togan

Ini Tocan dan Njonja moesti berboeat:

dan dibikinnja madjoe. Lagi poela ngan tiba2. Perloenja oentoek men-

wakil militer.

pertanjaan

liat tOeLaNg Yimenari
Sekarang kita ma-

apa Toean dan Njonja bisa liat sikep manajang
sama dengen sikepnja itoe toekang menari
-diatas etiket dari bier item tjap Serimpi?
Boeat kenalin itoe ada tida begitoe soesah,
kaloe Toegan dan Njonja soedah kenal ini bierjang
mengoeatken badan. Tapi mesKipoen Toean dan
Njonja belon kenal ini bier item tjap Serimpi,
ini tebakan ada tida begitoe soeker.

c—
Ig ——

.

Toba “Ss?Nana
12 matjem sikep.

djoeken

ni kepada negeri2 demokrasi dan
systeem Versailles.
Selandjoetnja
dikabarkan, bah
wa kalangan2 opisil dan setengah
opisil sangat berhati2 sekali dalam
membitjarakan
pidato
Musgolini,
dan tjoema berbatas pada oetjapan,
bahwa pidato Mussolini itoe tidak
mempoenjai
fatsal2 baroe
goena
membereskan situasi kini.

pemeli

dari tentara sentral kominis

dan kekoeatan provinsi akan disa
makan.Roeslan akan mengexploiteer

bahan2

Disini
dalem

2

Igestie itoe, soeatoe

hal jg bersang

koet dengan hypnotisme.

TINGGAL

Begitoelah Lie bault memboeat
: definitie: hypnotiseur dan perka-

»Atoeran Pengadilan

taan2 dan gerakan2nja menghalau
gambaran dalam pikiran orang lain,

ditanah

jang menjebabkan timboel
bebe
rapa tanda-tanda dari djiwa orang |

ALAM s.s. kabar dan madjal-

Amerika,

# lah2 ada dikabarkan tentang se- dak

ng
orang

di

gestie dan auto-suggest ie.

15 th., jg soedah
Amerika, pernah
jemboehkan 22.000 orang | Satoe koran di ke'adj
aiban Schlat
g
tentan
is
menoel
jakitnja, hanja dengan me-

jg beroemmoer

itoe.
|
Bernheim berpendapatan, bah
wa isuggestie
itoe adalah soeatoe

(letakkan
telapak tangannja pada|ter mengobati orang sakit itoe se
badan orang2 jg sakit itoe. Andree bagai berikoet: pendjoeroe, lelaki,

pendapatannja,

bahwa

PENERBITNJA:

Defensielijn
M. Tabrani,
50 sen seboeah, terhitoeng

soeatoe hari meletakkan tangannja
badan

iboenja jg sakit

' itoe,

maka

tidak

iboenja

.

poen

«. .. soenji sepi

keras

njakit
tsb.
&

Schlatter

menampakkan diri! Waktoe saja
— kata penoelis dalam koran itoe —

lama kemoedian

semboehlah

.........

dari pe- datang mendekati Schlatter, saja
merasa

-

ketjoet.

Seolah

olah

ada

Pada pefempoean itoe seolah olah
|socatoe kekoeatan gaib jang memada terasa mengalir soeatce benda
pengaroehi diri saja. Kepertjajaan
. dengan tjepat dalam toebcehnja. saja
kepada orang itoe bertambah
| Semendjak itoe tersiarlah kemanabesar, walaupoen pikiran saja jang
| mana tentang keadjaiban gadisitoe.
melarang
warss (verstand) saja
| Kedjadian itoe ialah pada kira-kira djangan begitoe. ,,Diri saja jang |
10 boelan jg laloe. Semendjak itoe
bersifat kri(ik), jang
“hingga sekarang soedah lebih dari linsjaf
tisch dan soeka berpikir, itoe
. pada 20.000 orang jg datang memin poen djadi bimbang, hilang tenaga“ ta obat kepadanja dan ternjata nja. Roeang jang tidak
insjaf
€

pada

,,Mah-

v/d Bosch 27
ongkos kirim.

,,Pemandangan« jang tidak ada toenggakannja:
30 sen seboeah, terhitoeng ongkos kirim. Pemesanan haroes
diadreskan pada toean Anwar Tjokroaminoto p'a ,,Pemandangan", Senen 107 Batavia -Centrum, telefoon 1440 WI

suggestie

pada jang di

Djangan menoenggoe lama-lama oentoek
tidak kehabisan!

membelinja,

soepaja

.

(berdasar, tetapi
adalah

| dapat sakit limpa jg sangat berba- tangnja manoesia itoe. Sekonjong mempoenjai pengaroeh besar sekali
haja. Tatkala Andree Maurel pada konjong orang banjak itoe terdiam Doear biasa|, oleh sebab timboel
| pada

Madoera"

Indonesia)

Mr. Notosoesanto, Griffier
kamah Islam Tinggi“

jang sebe
narnja.
Andree itoe sangat dingin dan ini- mereka
orang itoe masing masing “Dr. Lowenfeld menegaskan
“lah jg dianggap orang moedjarrab sekalian
penjakit. Dari sa'at suggestie, soeatoe loekisan jang di
Menoe. kran
: mempoenjai
djiwa ataupoen jang
kesasat djoemlah manoesia bertam- timboelkan
Tiga th. jl, iboe Andreeada men bah
banjak. Laksana air bah, da- psycho-psychisch, jang loekisan itoe

Schlatter. Dari wadjah
jabang atas. Kabarnja, tangan dari menemoeidapat
diketahoei, bahwa

dan

bahasa

Islam

.Boeat abonne

hypnotiseer, soeatoe anggapan jang

Dari segenap
Maurel adalah seorang gadis dari perempoean
dan anak anak datang tidak beralasan
familie biasa sadja, boekan dari
anggapan
itoe

Agama

PENOELISNJA :
HARGANJA:

san sendiri pada pikirannja.
Hirschlaff
mengemoekakan

ialah menghidoepkan

Djawa
(Daiam

pengaroeh jang ditimboelkan pada
hal itoe biasanja diketahoei otak
gadis di Tessac (Perantjis Barat
lain orang, sehingga orang
sugroeh
penga
sebab
Andree Mau- orang dari
itoe tidak bisa memboeat loeki
bernama

Selatan)

“rel

tapi orang di Eropah ti

lagi begitoe heran, karena

SEDIKIT

nja itoe sama dengan waktoe ter
|tahannja ataupoen terdesaknja per
talian. pikiran2
biasa satoe sama
lainnja (pikiran jang baik, redelijk).
Dr. van Schrenk Notsing
definitienja tentang hal itoe pendek sadja, ja'ni membatasi tjara
Iberpikir jang baik (redelijk denken|
atas sesoeatoe
masalah
didalam
roeang keinsafan (bewustzijn|).

Sedikit tentang hal ,,merk”

(tanda) dan djalan meminta

hak
merk

milik atas
itoe.

" Tjontoh lain. Soeatoe toko pajoeng
biasa membeli pajoeng dari orang
Periboemi oentoek didjoealnja lagi.
Sebeloem didjoeal lagi, segala pa-'
joeng itoe diberi merk ,,matahari“«
Toko lain boleh membeli pajoeng
dari orang Periboemi itoe djoega,
dan boleh mendjoeal pajoeng itoe
kepada orang lain lagi, tetapi tidak
boleh memakai merk ,,matahari".
Pajoeng itoe haroes diberi merk lain
atau
djangan
diberi merk sama
sekali.

Adapoen merk itee ada 2 djenis

'Inja: merk paberik (fabrieksmerk)
Dipetik dari ,,PRerekonomian-Ra'- dan merk toko (handelsmerk). Jang
jats
"jang akan terbit sedikit hari Giseboet merk paberik ja'ni merk
Dr. Binet, orang Perantjis, me
jang haknjaada dalam tangan orang
lagi.
Balai Poestaka.
hegaskan
demikian:
tiap-tiap
jang empoenja peroesahaan mem
desakan atau dorongan pekerti (moBerhoeboeng dengan madjoenja boeat barang. Merk itoe ditaroeh
reel) atas orang lain, dengan kekeradjinan Boemipoetera, jang ber- pada segala barang jang keloear
koeatan pikiran, kekocatan sematambah tahoen bertambah besar ke dari paberik itoe. Lain-lain barang
— berhasil ....
saja, ngat dan kemaoean.
diri
(onderbewust) dalam
pentingannja, maka tidak salahlah jang tidak keloear dari paberik itoe
—. Sesoedah iboenja itoe, djoega ajah mendjadi kocat dan mengobarkan
Definitie dari Binet ini, disingkiranja kalau diroeangan madjallah tidak boleh memakai tanda tsb. Tjon
“Andree kemoedian djatoeh sakit pengaroehnja. Waktoe
diberikan
diatas:
Schlatter katkan poela oleh Vincet demi- ini dioeraikan sedikit dari hal merk : tohnja soedah
— dan kembali soedah semboeh poela menarik tangannja kembali dari kian: Suggestie itoe biasanja ialah
ja'ni dari peroesahaan tjangkir.
lagi
poela
bagaimana
tjaranja
medengan pertolongan ..u. Andree toeboeh saja, maka djiwa saja poen nasihat ataupoen perintah.
Tjontoh lain lagi dari fabrieksminta hak milik atas merk itoe. Per“Dikabarkan djoega, bahwa Andree seolah olah mendapat pengaroeh
Dalam
boekoenja
,,Zielkundige
merk:
| pernah dimasoekkan kedalam taha besar dari manoesia ini, meskipoen verhandelingen vcor de Suggestie" kara ini patoet mendapat perhatian
Saroeng tenoen: tjap Padi, tjap
dari pihak jang berkepentingan.
nan, berhoeboeng dengan pembesar bagaimana djoega perlawanan dari B. Sydia berkata
antara lain2,
Pada
masa sekarang banjaklah Kawat, tjap Patjoel, dan sebagainja.
pembesar takoet, kalau2 gadis itoe pikiran dan otak saja. Waktoe dia bahwa ada djoega orang jang meSigaret: Mascot, Dieng, Faroka
— melakoekan penipoean, tetapi bela- menggenggam tangan saja, saja ngertikan suggestie itoe sebagai tji orang-orang jang mempoenjai pe- dan sebagainja.
roesahaan ketjil. Mata pentjaharian
| kangan dia soedah dimerdekakan seolah-olah rela sekali hendak ber- ta tjita fideeen) jang bertahoen2
Rokok krerek: tjap Menak Djing
ini mendjadi soember hidoep bebekembali, karena Andree
ternjata
loetoet dihadapannja dan menjem- dan ada poela orang jang berpen- rapa riboe roemah tangga. Oleh go, tjap Kaki Tiga, tjap Bola Tiga
tidak melakoekan penipoean, poen bah-njembahrja sebagai orang ke- dapatan, suggestie itoe berarti pe karena bertambahnja pervsesahaan, dan sebagainja.
dia tidak ada mengambil oepahatas ramat.
ngaroeh jang dilakoekan sesoeatoe maka persaingan semangkin hebat,
Handelsmerk atau tjap toko, ia
. pertolongannja kepada orang orang
orang atas diri orang lain.
lah tjap jang
haknja ada
dalam
pendjoealan
semangkin
soesah.
Si
Jang pertama kali mengemoekasakit, jg disemboehkannja.
tangan
orang
jang
mempoenjai
pe
Ada djoega orang jg menetapkan pengoesaha terpaksa memperbaiki
| Kedjadian sepertiitoe, jaitoe doe- kan theorie tentang 'hal ini ialah
roesahaan
dagang.
Tjap
toko
ini
ti
suggestieitoe sebagai tanda2 orang matjam
barang
jang diboeatnja,
koen adjaib, djoega di Indonesia, Franz Mesmer, seorang dokter
berpenjakit zenuw f(sjaraf| danlain soepaja lakoe dan harganja lebih dak bersangkoetan dengan tjappaselaloe didjoempai. Ingat sadjalah: dari Tyrool, jg telah meninggal doe
poela dikatakan suggestie itoe seba pantas. Barang jang baik tentoe di brik. Ia dipakai pada segala barang
kepada kedjadian di Toba baroe2 nia diabad jang laloe. Menoeroet
jang diperdagangkan, dibeli dan di
gai alat oentoek menimboelkan kea Soekai oleh orang banjak.
ni, dimana seorang anak bisa me- 'Mecmer, tangan jg moedjarab itoe| aah pada djiwa jg tertentoe (hyp- “Soepajasi pembeli dapat membe djoeal oleh peroesahaan itoe. Tjon
njemboehkan orang-orang sakit menjebarkan sematjam benda tjair
toh tjap toko soedah diberikan di
. dengan menjintoeh sebotol air de- jg tidak dapat kelihatan. Benda noes). Kemoedian Sydis ambil defi- dakan barang si A dari barang lain atas, ja'ni dari hal pajoeng. Lain2
nitie jg berikoet ini: Suggestie .ia- lain peroesahaan, maka si A laloe
ngan tangannja dan air ini, boleh tjairini |(magnetische fluidum| bisa lah memasoekkan (mendesakkan)
memberi soeatoe tanda kepada se tjontoh oempamanja :
. diminoem oleh sisakit. Boekan sedi- memboenceh koeman2 penjakit.
Firma Lindeteves, tjap Kepala
soeatoe
loekisan
kedalam
pikiran
gala barang jang diboeatnja. Tanda
kit poela orang-orang sakit, bahkan: | Keterangan Mesmer ini sampai
erbau.
dan
dimana
loekisan
(ingatan|
itoe
jang ditaroeh pada barang2 peroe
— kadang-kadang jang soedah berta- sekarang masih banjak orang jang
“Firma Schlieper: tjap Mata.
zonder ada perlawanan fkritiek) soe sahaan ini diseboet ,,merk".
mempertjajainja,
teroetama
sekali
penjakit
' hoen-tahoen mengidam
Apakah jang bisa dipakai oendah diterima sadja mentah2
dan
Akal
'memberi
merk
ini
akan
“itoe, semboeh kembali dan djadi dokter-dokter adjaib. Tetapi, disam kemoedian zonder timbang2 lagi tidak bergoena kalau tidak dilin- toek tjap ?
Iping itos banjak djoega orang jg
sehat seperti sediakala.
Jang bisa dipakai oentoek tjap
soedah dilaksanakan oleh orang jg
“ Orang tentoe tidak loepa akan tidak maoe pertjaja akan ketera- menerimanja dan hampir tidak ada doengi oleh Remerintah: sebab si: oemoemnja :
B
akan
dapat
meniroe
merk
si
A
drs. Sosrokartono doekoen adjaib, ngan itoe, teroetama karena mereka
a. Tanda-tanda
seperti
silang
paksaan |automatisch). Pekerdjaan
sehingga orang jan memjang djoega pernah datang ke Me- soedah melakoekan selidik dan sia ini terdjadi tidak perdoeli pihak jg djoega,
Ikruis|,
boendaran,
bintang
(sterbeli tidak dapat membedakan mana
sat jg lebih dalam, apa lagi kalau
menerima pengaroeh itoe bikin per barang si A jang soedah tersohor retjes).
bergantoeng dengan pekerdjaannja
b. Nama bahan atau nama djenis
lawanan ketjil atau poen besar.
bagoesnja atau koeatnja dan mana
ramainja
orang datang dengan sehari-hari poela.
barang: oempamanja Koentji, MaPikiran itoe adalah ibarat kekoe barang si B.
Ada keterangan orang2 pandai,
. membawa sebotol air, minta disinatan jg bergerak teroes dan meApakah jang diseboet merkitoe? tahari, Padi, Kelapa d.s.b.
toeh oleh drs. itoe, soepaja airitoe bahwa adanja fluidum jg diseboet ngambang. William James ber
c. Nama orang: seperti Mac GilDiatas soedah diterangkan bahwa
itoe, tidak seorangpoenbi
# boleh djadi obat bagi orang jan
lavry,
Nitisemito, Tio Tek Hong,
kata:
Sedang
perkembangan
(proces
merk itoe soeatoe tanda. Tanda ini
sesa
memboektikannja,
:
sen| pikiran (gedachte) jg bersih goenanja soepaja orang bisa mem- d.s.b,
i Banjakak lagi tjo ntoh-tjontoh tert- hingga timboel anggapan, bahwa se dan djoega perasaan2 menilik kepa
d. Nama
pendek: oempamanja
bedakan
barang
peroesahaan
jang
g “dokter-adjaib atau doekoen moea itoe hanjalah timboelnja dari da hasilnja itoe, haroeslah dimisal satoe daribarang peroesahaanjang N.LE., S.S.S. B.A.T. d.s.b.
2.
aib, dengan mengetjoealikan ,ke suggestie belaka.
e. Boenga-boengaan
(figurenj.
sebagai kekoeatan ftenagaj jg lain. Peroesahaan jang dimaksoed
Anggapan belakangan ini didasar kan
kteran“ oentoek menipoe orang
loekisan
(voorstellingenj atau gam
senantiasa
bergerak.
kan
disini
peroesahaan
memboeat.
kan kepada natuur-wetenschap se(fabrieks-onderne- bar (afbeeldingenj. Disini banjak
Memanglah pikiran itoe soeatoe barang-barang
mata-mata.
Tetapi keterangan jang
ian
perhat
k
sekali kemoengkinannja.
| Tapi ini tidak masoe
pasti tentang apa sebabnja,,tangan kekoeatan dan ia adalah satoe ba- ming) dan peroesahaan dagang fhan
Tjap jang soedah sah, menoenGels-onderneming).
energie Ueenia,
menarik 'perhatian sekarang adjaib“ itoe beloem djoega dipero hagian dari pada
djoekkan
tempat asalnja soeatoe
Hak merk diperlindoengioleh hoe
kekoeatan jg.dim roeang alam ini,
apakak jang ter leh dengan memoeaskan.
barang.
Maka
Nang 1 pertanjaan,
dari sebab itoe oenDisamping itoe tidak poela dja- dan jg mempoenjai tenaga oentoek koem. Oempamanja: si A mempoe toek barang jang soedah mempoekandoeng dalam tangan orang itoe,
njai
merk
,,hoenga
melati“
pada
se
a chasiatnja sampai begitoe rang ,,tangan adjaib“ itoemengetj i menarik. Tetapi energie dari otak
njai tjap tas perloe diseboet nama:
(lain)
daripada gala tjangkir jang diboeatnja. O- orang jang empoenja
wakan sekali. Ada djoega orang sa ini, ada bedanja
peroesahaan.
rang lain tidak boleh memboeat
Disini perloe dikemoekakan, bahzaman doeloe orang tidak be- kit jg sesoedah disentoeh oleh ,,ta energie materieel jg lain2nja, dise- tjangkir jang diberi djoega merk
wa orang tidak boleh memakai tjap
a hiraukan, tegasnja orang ti- ngan adjaib“ itoe tidak lama kemoe babkan energie dari otak itoe sifat »boenga melati".
jang beroedjoed gambar atau loe|. dak beroesaha oentoek mentjahari dian menjebabkan sisakit bertam nja ,,haloes“ dan besar ,,nilainjas.
Filosoof Perantjis Gustav Le
parah penanggoengannja, bah
kisan jang samaatau jang hampir
| tahoe, apakah sebabnja demikian. bah
Bon
berpendapatan: Tidak
ada
mening
teroes
Tetapi dizaman sekarang, teroeta- kan ada djoega jang
sama dengan tjap orang lain.
bedanja antara bahan
(materiej bahwa energie jang ada hoeboengan
Hal ini soedah kerap kali menim
ma sekali dalam abad ke-20 ini, jg gal doenia. Tetapi kedjadian sepert i
dokteradja daripada energie, oleh sebab materie nja dengan roeang keinsjafan (be- boelkan pertjektjokan diantara ma
dinamakan zaman pengetahoean ini djarang sekali. Dari
orang beroesaha keras, oentoek ib jang atjapkali diketahoei ialah itoe hanjalah bentoek jang tetap wustzijn), adalah energie jang pa- sing masing orang jang mempoeIstabiel) daripada energie!
ling tinggi dan jang paling gandjil, njai peroesahaan.
Seorang ahli ilmoe alam orang jang kita ketahoei. Energie begini
sedang
tangannja,
dengan
toehnja
nja
'sebab-sebab
diketahoei
Tjonto pertjektjokan ini oempa— sampai
atjapkali poela dokter ibiasa tidak Inggeris berkata: Moengkin sekali hanja bisa didapat didalam baha- manja
seperti berikoet:
|. Gari segala sesoeatoe.
semoea materie berasal daripada gian2 badan jangloear biasa kekoe . Soeatoe
fabrikant jorang jang
—... Lebih doeloe, kita ingin kemoe- lagi ada harapan oentoek menjem elektris
dan lahirnja ialahdaripada atannja. Otak manoesia satoe sama mempoenjai fabriek| menaroeh
| kakan disini soeatoe kedjadian da- boehkan sisakit itoe, bahkan soetjap
lebih dahoeloe pergerakan elektronen!
meramalkan
lain djoega ada perbedaannja, ten- .Falcon“ pada segala barang per0.
ri beberapa poeloeh tahoen jl. ten- dah

| Orang tentoe masih ingat, betapa
sakit itoe.

:

| 'membongkar sampai

keakar2?nja |semboehnja orang orang jang disen

| tang hal ,,tangan adjaib“ itoe poe

la, dari soeatoe kedjadian di Amel

'Seonci
rangs
Fra

toek
sepa,toe padanama
Sehang
latter
sa-

oe kali waktoe soedah berbalik
jadi

orang

alim dan soedah men

dist

agama di Ame

an dari satoe kam

akan

kematian

sisakit

itoe.

Seteroesnja berkata poela filosoof

Karena itoelah sebagian besar ka
langan pengetahoean berpendapaitoe
tan, bahwa :kedjadian diatas
sebab
adalah dari suggestie, oleh
beloem ada orang jang bisa memboektikan adanja ,,magnetisch flui-

koenja

Ostwald

,,Grundrisz

der

dalam boe
Naturphilo-

sophie" : Dari mana asalnja energie
jang berkembang (mengalirj dalam
oerat-oerat

sjaraf

manoesia

itoe,

tidaklah diketahoei. Boleh djadi ada

dum“ itoe. Tetapi suggestie jang ke satoe matjam energie jangloearbia

loear dari ,,dokter adjaibs ini boetentoelah
kanlah suggestie biasa,
ama itoe. Disam soeatoe suggestie loear biasa djoe
banjak poela menjem ga, sehingga bisa menimboelkan ke
g2 jg sakit, boekan de adjaiban.
Apakah jang dinamakan suggesn,melainkan dengan me
oeh orang lain tie itoe ?
Ahli ahli penjelidik jang mengala pak tangannja.
Hal

poeng,

Djerman W.

oentoek

.soenggoeh mena'djoebkan rakjat rah hypnotisch,

menerangkan
“

sug-

sa, jang timboelnja karena hal-hal
biasa ataupoen barangkali jg loear

biasa

dari perhoeboengan energie-

energie terkenal satoe dengan lain
setjara loear biasa, misalnja pada
boenji dan pada tjahaja.

Lebih djaoeh dia

berkata dalam

boekoenja ,, Vorlesungen uber Natur
philosophie“: Memang kita akoei,

tang djoemlahnja dan tjaranja energie ini bekerdja,

poeatannja.

Barang

tjap

,,Falcon“

ini soedah
beberapa tahoen terSekianlah tentang pendapatan o- masjhoer ?
/
rang
orang pandai itoe tentang
Paberik lain, jang djoega memsuggestie itoe.
boeat barang itoe, memakai merk
Djika kita berpendapatan, bahwa , Velcon",
»tangan adjaib“ itoe ditimboelkan
Fabrikant
jang pertama tidak
oleh suggestie loear biasa, tidaklah mengizinkan orang lain memakai
salahnja,
apabila kita memperha- merk jang hampir sama
dengan
nan definities dari ahli ahli diatas merk dia.
itoe.
Poetoesan hakim: fabrikant jang
Sementara itoe kalangan pengeta kedoea disalahkan, sebabia hoeroet
hoean masih bergiat teroes oentoek memetik hasil kemasjhoeran fabrimembongkar rahsia2 jang
masih kant jang pertama dengan memakai
tersemboenji dibelakang lajar ,,ta- merk
jang hampir sama dengan
ngan 'adjaib“ itoe. (P.AJ.
merk fabrikant pertama itoe.
EMERGO.
(Akan disamboeng|.

Pada

1936 Roose

Tjita-tjita orang

beroemah

kan:

Dengan segera dia membikin ran Huia. Binatang ini hidoepnja selatjangan oentoek merobah soesoenan loe berdoea, laki isteri. Kemanapoen
kehakiman, dan teroetama soesoe- mereka pergi selaloe sedjodo, sebab
:
»
.
nan Supreme Court (Madjelis Hakim memang mereka saling boetoeh mem
Papa tanggal 30 Januari 1882 rika. Dari saat inilah moelai peker Loehoer|
jang
pada salah satoe boetoehi, moelanja binatang2 tadi
& FD. Roosevelt dilahirkan
di djaan njonja Roosevelt oentoek perkara soedah memberi kepoetoe- dianggap soetji oleh bangsa Maori.
masjarakat jang sekarang mendja
Hydepark, New York, sebagai anak: dikan ,,America's first lady“ begi- san bahwa New Dealitoe tidak sah Seperti ditanah kita boeroeng pela
karena bertentangan dengan Hoemereka
hidoepnja
djoega
dari James dan Sara Roosevelt. |e populair, sehingga segala oetja koem Dasar fconstitutiej. Oleh ka toek,
di poehoen2 ditjelah koelit.
Franklin ada keponakan dari presi:
pannja tidak dapat diabaikan oleh rena itoe di U.S.A, soedah terdjadi
Bedanja, bahwa hoeroeng peladent Theodore Roosevelt almarhoem | siapa
poen djoega. Setelah sakitnja
jang termasjhoer.
: bertambah enteng maka Rooseyelt pertengkaran pendirian jang hebat. toek kita mempoenjai seboeahpela
Sebagai President dari nagara
jang koeat sekali dan lidah
(F.D. Roosevelt ialah toeroenan pergi ke Warm Springs
oentoek jang democratis dan disokong oleh itoek
jg dapat digerak-gerakkan dengan
dari soeatoe pionier kolonist asal| menambah kekoeatan toeboehnja.
dari Holland ja'ni Klaes Martensen 'Seteroesnja di Warm Springs didi- partai Democraat, Roosevelt tentoe moedah, sehingga gampang mereka
democratis. Terkenal dari dapat
makanan. Sedang boeroeng
van Roosevelt jang pada tahoen 1644 rikan instituut oentoek orang jang sangat
soedah datang di New Amsterdam. sakit sematjam sakitnjaitoe' Akan Roosevelt jalah kebiasaannja mem huia ta' dapat. Mereka hanja dapat
Nama Delano djoega "ditinggalkan tetapi hingga sekarang Roesevelt boeat fire-side-talks, pertjakapin membikin loebang loebang. Akan te
radio
jang
gampang
dimengerti tapi koeasaan alam telah menolong
oleh seorang pionier, asal dari
mempoenjai seVlaanderen.
:
2 'boeh dan koeat Roosevelt kembali oleh vemoem tentang soal-soal jang nja, betinanja
“Franklin bermoela beladjar di Yagi kemedan politiek. Dalam tahoen dipandang perloe dibitjarakan. Ter boeah pelatoek jang pandjang dan
Harvard Universiteit, pergoeroean 1928 dia mendjadi gouverneur dari djang demikian menambah lagi ke roentjing, sehingga mereka berpopulairan President jang soedah doea
dapatlah hidoep. Nasib boe
tinggi jang terkenal di Amerika, New York.
roek mereka hanjalah bahwa me
teroetama dikalangan sport. Achir- | Dalam tahoen 1332 Roosevelt di-| sangat populair itoe.
Seolah-olah Roosevelt itoe menin reka
haroes
selaloe bersatoe, se
nja Franklin bergantisekolahannja, ladjoekan sebagai djago oleh partai
dakkan
perboeatan jang mendjaoeh hidoep semati.
pindah ke Columbia Universiteit 'Democraat oentoek mendjadi PreBoekankah itoe tjita tjita orang
oentoek meneroeskan peladjarannja 'sident dari U.S. A. Dia mendapat kan orang dari kedoedoekan jang
:
2
bercemah tangga ?.
kedjoeroesan kehakiman.
| sokongan sekoeat-koeatnja oleh rak lama.
Boekankah Roosevelt "senantiasa
Dalam tahoen 1907 dia diangkat jat Amerika. Akibatnja pada tg: 4
pt
mengandjoerkan
oentoek meningBoeroeng Kolibri.
mendjadi advocaat oentoek daerah Maart 1933 dapatlah
dia dilantik galkan principe ,,isolationism"', pen
hakim New York.
ag
Bila
boeroeng 'kolibri masih ke
mendiadi President, ja'ni President
Tidak lama lagi laloe F. D. Roo- 'kaoem Democraat jang ketiga se- dirian tidak maoe bertjampoer ta- tjil, maka dapat dianggap boeroeng
ngan dalam perkara jang tidak se- jang terketjil diseloeroeh doenia.
'mendjak
habisnja
Perang
Saudara.
mata mata bersangkoetan dengan Kadang kadang mereka itoe sepan
pihak Democraat.

didapat

Oleh : Soejono

tahoen

1910-1913

mendjadi anggota
New York.
:

“Dalam tahoen
njokong Woodrow

Wilson

oentoek

telah soedah kedjadian Wilson men

djadi President maka Roosevelt me
nerima angkatan memegang djaba
tan Assistant-Secretary of the Na-

vy. Memang Roosevelt gemar sekali

pada segala jang bersangkoetan de
ngan laoet. Barangkali tabi'at ini
djoega ada toeroenan 'dari n€nek-

mojangnja orang Belanda jang soe
dah terkenal pelajar jang soesah di
Gapatkan tandingnja. Poen Roosevelt sendiri pandai berlajar dan dji

vacantie tentoe se

boleh boleh digoenakan

oentoek me

rasakan gojangnja gelombang dila-

oet. Pekerdjaannja jang

baroe itoe

. ditindakkan dengan soenggoeh, soe
soenan peroesahaan angkatan laoet
dibangoennja baroe. Djabatan dika
langan
tahoen

itoe, pada

tg.

marine.itoe dipegangnja dari
1913 sampai 1920. Dalam

tahoen 1920 Roosevelt mendjadi
Vice-President dari U.S.A.
asi

neger

telah

djadi

pendekar

democratie

seoe-

moemnja dan dia tidak djemoeber
seroe pada orang Amerika oentoek
menolong
menjentausakan kedoe|Akan tetapi oentoeng kehendak si doekan demorcratie itoe. Dikatakan
Ipemboeat
chianat itoe mendjadi nja, bahwa dalam kalangan econogagal.
mie orang sedoenia itoe soedah
Setelah mendjadi President Roo| sevelt segera menjingsingkan lengan tidak dapat hidoep berpisah, jang
satoe
memboetoehkan jang
lain,
badjoenja Tg. 22 Maart 1933 adaiah dan karena itoe dalam hai politiek
hari jang penting oentoek rakjat orang djoega harces mentjari :perAmerika oleh karena pada hariitoe damaian oentoek bekerdja bersama
pemerintah memperkenankan orang sama.
:
membikin dan mendjoeal bier. Peh
Ada
lagi oetjapan Roosevelt jg
Girian ,,prohibitions dimana pembi dapat kita perhatikan jang boenji
kinan dan pendjoealan minoeman nja begini: ,,Doeloe jang mashoer
keras dilarang sama sekali, soedah jalah cultuur laoetan mediterran,
tidak diakoei lagi: U.S.A. dari ke- jaitoe
waktoe
keradjaan Egypte,
ring soedah kembali mendjadi basah Griek dan Rome, sekarang dapat
lagi.
:
kita katakan djaman cultuur laoePada tg. 19 April Roosevelt soe- tan Atlantic, dikemoedian bari akan
dah menetapkan pembatasan oen- timboel cultuur jang terbesar anta
toek keloearnja emas
fembargol: ra ketiga cultuur itoe, jaitoe cultuur
dengan tindakan ini US.A. soedah laoetan Pacific".
.
tidak mempertahankan lagi gouden
standaard (dengan akibat: Neder
land haroes djoega meninggalkan
|gouden standaard).
:

——

Roosevelt
telah mashoer karena
Tahoen
1921
membawa
nasib
malang oentoek familie Roosevelt. bangoenannja jang dinamakan NaFranklin soedah dapat dihinggapi tional Industrial Recovery Act, de
| soeatoe penjakit jang oemoem yan
singkat N.R.A. dan jang meakai slogan ,,we do our part“
'takoeti
orang
sekeras-kerasnja.
. Njonja Roosevelt soedah
mendo- (artinja: kita menjokong sebesar
Ra'jat haroes menoeroeti radjanja.
ngengkan bagaimana pada soeatoe tenaga kita).
Pada
djaman doeloe dipoelau2
N.R. A. terseboet mengandoeng
hari Franklin baroesadja berenang
Fidji,
djika
radjanja dengan tibadjoega
soeatoe
program
pembendengan anaknja laloe dengan pakaiannja alat berenang jang sedang toekan pembikinan? goena oemoem tiba djatoehatau tergelintjir, orang
basah soedah membatja soerat2 (public works program) jang ong- orang bawahannja haroes ikoet
jang baroe datang. Tidak lamalagi kosnja dirantjang koerang lebih mendjatoehkan atau menggelintjir- dia merasa badannjamendjadi panas 3.306.000.000 dollar. Program inisa kan dirinja, sehingga mereka meng
dan dokter jang segera dipanggil ngat revolutionair dan Rooseveit gambarkan, tidak ada seorang lain,
mengoeatirkan jang dia akan ter sendiri mengatakan 'jang program jg dipandang tjakap seperti radja| kena penjakit ,,infantile paralyzis“ tadi salah satoe tindakan Congress nja sendiri. Tetapi mereka menoeng
(kinderverlamming)|.
Kekoeatiran jang terpenting selama adanja Cong goe penggantinja.
tabib itos mendjadi kenjataan dan ress.. Dengan program itoe pemerin
Hoekoeman pengomong kosong.
orang
Roosevelt pada waktoe itoe tidak| tah akan dapat menolong
Australia
telah
mengeloearkan
dapat lagi. menggoenakan
oerat penganggoer jang djoemlahnja kira
kakinja. Maka dengan selekas-lekas| kira ada 4.000.000.
wet baharoe, dimara
diterangkan
“Ada program lagi jang menggem bahwa, kepada orang jang soeka
nja dia sedang berchaemah dengan
familienja, haroes diangkat ke New parkan kaosem kapitalist di U.S.A. mengoempat, didjatoehkan hoekoeYork oentoek dipelihara oleh seo- ja'ni dasar-dasar jang termaktoeb man denda oeang 50 pondsterling,
rang specialist. Dengan soesah pa dipergerakan New Deal, jang mem dari sebab karenanja, dapat terjah njonja Roosevelt soedah toeroet beri kekoeasaan besar ditangannja ganggoe ketentraman oemoem.
Nak
mendjaga soesaminja jg sakit itoe. pemerintah oentoek mengatoer dja
Tahoekah
?
Oentoek penghiboer hati ditjari lannja industrie.
Pada tg. 17 November1933 U.S.A.
oleh njonja Roosvelt perhoeboengan
Boeroeng paradijs jang terbagoes
dengan mereka jang bekerdja oen- soedah mengakoei adanja nagara diantara bangsa
boeroeng, terhitoek keperloean perempoean Ame- U.S.S.R. dan pemerintah Sovjet.
toeng famili boeroeng elang.

malah

melebihi,

neger

D

—

kap

njamoek

lalat

dan

binatang

ketjil lain-lainnja dari Metro-Goldwynstudios,
orang ini diboetoehkan
bila
ada makanan
dibikin
film. Ia haroes siap dengan pompa
binatang ketjil dan haroes menjirg
kirkan binatang binatang tadi. Kalau ada lalat jang hinggap dimoeka
seorang bintang film, akan djelek
nanti djadinja film, oeang banjak
berhamboer hamboer tidak keroean.
Djadi pekerdjaan toean Finnigan
tadi ada bergoena sekali boekarikah
beriboe riboe dollar akan terpelihara ?.

ialah : keatas,

kebawah,
kesisi
dan kebelakang.
kakikakinja amat lemah'sekali dipa
kai'dan hanja dipakai bila mereka
hinggap diranting2 pocehoen.
Radja

akan terdjadi

Djabatan jang aneh.
Salah satoe dari djabatan djabatan jang aneh di Hollywood dipegang oleh seorang toean bernama
Steve Finnigan. Ia mendjadi penang

5 cm, akan kerap kali djoe
ga tinggal ketjil.
Binatang binatang ketjil ini bila
berteloer,
teloernja
amat
ketjil
sekali dan djika menetas, anaknja
tas lebih besar dari koetoe biasa.
Walaupoen
ketjil, mereka itoe da
pat terbang seperti boeroeng2 lain
nja,

contributie

dengan
aandeel
tambang
emas
kepoenjaan radja itoe, akan tetapi
radja terseboet sesoedahnja, berganti haloean.
“Baginda fmengirimkan oentoesan
nja bahwa baginda hendak membajar contributienja dengan... 16
perempoean sahadja. Diterangkan
nja
bahwa
seorang
perempoean
iIpada masa itoe harganja dengan
10 ekor lemboe djantan. Dan oleh
karena
pada
pandangannja pada
ketika itoe lemboe djoega berharga
maka
baginda berpendapatan ta
ada djeleknja memperboeat
sedemikian.
Akan tetapi maatschappij terseboet menolak, pembajaran haroes
tetap dengan apa jang didjandjikan
bermoela. Radja hitam menggeleng
gelengkan
kepalanja memikirkan
kebodohannja orang koelit poetih
jang ta' tahoe berdagang...

15 keboetoehan U.S.A.? Roosevelt men
djang
Giu-

dia dipilih Februari 1933 orang bernama
senaat oentoek seppe Zangara
soedah
mentjoba
Pn
pa
oentoek memboenoeh Roosevelt wak
1912 Roosevelt me toe dia kebetuelan ada di Miami.

mendjadi President dari U.S.A. Se-

kalau mendapat

Sebeloemnja

8

mempertanggoengkan
diri.

Takoet

jang

beralasan

Seorang njonja Boelgaria, berna-

ma Totitonatsch, didalam perdjalanannja diperhentikan oleh doea pe
rampok.
:
Njonja itoe telah dapat memoekoel mereka Sampai alah dan laloe
dibawanja kepolitiebureau.
latan, ternjata bahwa ditahoen ta
Pada hari lainnja
njonja tersehoen achir ini, banjak orang bang boet telah hilang dan ia menerima
sa, neger jang kaja kaja memper Soerat: “Kamoe terlaloe koeat oentanggoengkan dirinja
pada maat toekkoe. Selamat berpisah“.
schappij pertanggoengan.Teroetama
kepala kepala soekoe jang kaja2
roepanja moelai menaroeh keper
tjajaan terhadap peroesahaan bang
sa koelit poetih.
Seboeah kedjadian jang loear bia
sa jang
termoeat dalam verslag
MATRYZEN, erypen. |
maaischappij
terseboet menerang
Hendak membajarde
ngan
orang
perempoean.
2
Menoeroet verslag tahoenan maat
schappij pertanggoengan Afrika Se

|

TEEKENINGEN & ONT WERpen.
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Dari

pergaocelan

00000009 00400000120000000

mentjampoeri

sevelb
politiek, memilih

radja

persetoedjoean, bahwa pem

Ibajaran

(masih lagi pintjang. Setelah sem-
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Seorang
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Ti

tg 3 November

velt telah dikandidaatkan poela
tangga
membikin pertanggoengan dengan
peroesahaan
terseboet
loleh kaoem Democraat, dan sekali
Ditanah Nieuw Zeeland ada ber- seboeah
lagi dia mendapat kemenangan, le Giam
sedjoemlah
5000 pond
sematjam
boeroeng,
jang dengan
bih boelat dari jang soedah-soedah. orang? Maori menamai
boeroeng sterling. Sesoedah pada permoelaan

Sore

sigaren magazijin ADELAAR)
6.30u

—

8u

IV no. 2 (sebelah tennis-baan)
Djam bitjara: Sore
bu— bu
DJOKJA Stationweg (Tandjoerg) 12

Dipimpin
Dahoeloe

oleh gedipl. Radio-monteur
jang tjoekoep pengalaman.
pernah bekerdja lama di Philips radio-atelier dari
N. V. REVIMY di Soerabaja, Se marang dan Batavia.

LS.
Toean hendak beli radio merk PHILIPS
Mintalah demonstratie kapada kita.
Tentoe toean tiada akan ketjewa.
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L
-k

koean iboenja. Anaknja
itoe di biarkannja sadja.
1006. a..b
»Kau

.Goejoer-Bandoeng”
Oa

Ne

« Oleh, Nanie Sudarma.

dimarahi

lagi

menangis
oleh

bapak

moe ?“
»Bapak mengoesir ananda. .
»Apa katamoe ? Kau dioesir ?

da, dengan mengatakan kepada ba
pak, bahwa - ananda
telah
ka

Iwin

kepada

»Kau

Nji' Mintarsih....«

tentoe tidak akan

membo-

Minta ampoen pak...“ katanja. hongi iboemoe , berkatalah dengan
,Kau

maoe

mentjoba

memperma

'berteroes

terang

| inkan akoe ? 'Berapa kali kau telah toelkah kau
meminta
ampoen
atas
dosamoe Mintarsih ? «
itoe...! Tidak,...tidak akan koe
ampoeni! Dosamoe terlaloe besar!!

»Tidak

dak!“

telah

boe,....

kepada

kawin

iboe, be-

sekali

dengan

lagi:ti-

' Soedahlah, djangan banjak omong...
»Katakanlah kepada bapakmoe,
(pergilah kau dengan segera me- bahwa berita jang didapat bapakninggalkan roemahkoe ini!!
moe itoe tidak benar“.
. Soeria termenoeng beberapa lama
»Soedah ananda !katakan, tetapi
.nja. Air matanja meleleh kepipinja. bapak tidak pertjaja ...
Bapaknja
Soeria

pergi

keserambi

depan.

berdiri, laloe ia pergi men

,Nanti iboe jg mengatakannja ke
pada bapakmoe ....“
»Djangan boe, ....“ bapak toch

dapatkan iboenja didapoer. Ia mem
djatoehkan kepalanja keatas pang tidak akan pertjaja djoega.

»Djadi, .... kau disoeroeh pergi
oleh bapak ?«
»Ja, .... ananda diberi tempoh
satoe "djam oentoek membereskan
pakaian ..,.«
»Tidak, .... kau tidak boleh per
gi!

Banggenlah,....

iboe mendapat

kan bapakmoe!"
Soeria bangoen. Iboenja pergi keroecang depan.
»Si koerang adjar soedah pergi?“
kata soeaminja.

marahan

hati, sahoet isterinja.

»Apakah

akoe

tidak

boleh marah

melihat atau mendengar
tentang
kedoerhakaan sikoerang adjaritoe?
»Tetapi,

.

. salahnja,

menghoskoem anakmoe
adaan marah...
»Akoe

tidak

menghoekoem
»Kalau

. . . kau

dalam

ke
Ia

dirinja sendiri !«
'ia berboeat

binatang sajang kepada anaknja,....
apalagi

manoesia....«

,Djangan banjak omorg!

"menghoekoem!

betoel

anak jg doerhaka itoe meninggalkan roemahkoe! Mengerti ?!«
»Och,.... anak sendiri dioesir!
Heran,.... heran,.... Sedangkan

dosa,

|.. ., apakah tidak
akan kau ampoeni dosanja ?«
er
Pergi kemana ?“ sa
»Tidak!...Ia
koeoesir,
dan ia
hoet isterinja ',ia ada dibelakang koesoeroeh meninggalkan roemah
sedang tidoer ....«
koe, ini hari djoega !“
»Aah?! Tidoer ?!? ... Iatidak me
, Anak satoe-satoenja kau oesir..."
noeroet perintahkoe ?! Apakah ia
Lebih
baik
akoe tidak poenja
haroes koeoesir seperti mengoesir anak! Akoe maoe poenja anak jg.
andjing?“
menoeroet kata orang toea!«
| Dioesir?“ tanja istrinja, ,,menga
»Boleh kau oesir,....tetapi akoe
pa dioesir ?“
akan melarang ia pergi !«
»Anak jang doerhaka!! .. , Iate
»Berani
kau merintangi
maklah kawin dengan si Mintarsih!«
soedkoe ?“
»Jakin?“ tanja isterinja poela.
»Akoe rintangi maksoedmoe jg.
»Jakin!.. . Akoe tidak akan me tidak didasarkan atas keadilan ...
ngambil sesoeatoe poetoesan
jang
Kau
djoega
bersama-sama de
didasarkan atas kesangsian!
ngan Si koerang adjar itoe! Ajo
Tetapi, ... didasarkan atas ke pergi kebelakang! Soeroeh lekas2

moeloetmoe!!

jang

doerhaka

sini !“

Soeroeh

itoe

Toetoep

lekas

pergi

anak

dari

Isterinja pergi kebelakang. Ia ti-

dak maoe memperpandjang perteng
Karan dengan soeaminja jang berkeras kepala itoe. Oentoek membe
reskan oeroesan
itoe ia mentjari

djalan Jain.

Ia pergi kedalam kamar anaknja.
Didapatnja anaknja jang ditjintainja itoe sedang membereskan pakaiannja kedalam koffer. Laloe ia
berloetoet disebelah anaknja.
,Kau akan pergi djoega ?«
»Ja boe,...“ sahoetnja.
»Kemana kau pergi ?«
Soeria menangis tersedoe2.
PerDan iboenja itoe tidak disahoet
nja.

(Akan disamboeng)

