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HARGA LANGGANAN:

PEMBAJARAN DI MOEKA
Boleh dibajar boelanan, tetapi berhenti

haroes diachir kwartaal.

2.

2

Bahasa

“ pihak

|.

nesia

sana)

demonstrasi

itoe soedah

. jang soedah
jang njata!

|

(kata

gerakan bahasa Indomendjadi

mempoenjai

aks:

hentoek

Sesoerggoehnja !
Gerakan kebangsaan baroe koeat
djika ia di-iringi oleh gerakan bahasa persatoean. Pagar politik beIospa mengakoei berbangsa sato:

1. memang koeat. Tetapi ia akan mer

| djadi lebih koeat, djika ia diperkoeat
“lagi dengan pagar bahasa beroepa
hahasa persatosan.
Dalam garis garis besar aksi pe
makaian bahasa Indonesia dalan
raad raad itoe akanmembawa aki-

:
:
3

bat seperti berikoet :
1. Memboeka mata sidang ramai.
bahwa keadaan di Indonesia in
gandjil sekali. Bahasa persatoear

anak negeri asli jang bermiliioenan
djoemiahnja itoe diasingkan dari
badan badan officieel selakoe bah:
—.
"sa officieel Orang tentoe akan me
rasa aneh, djika dalam parlemen
Nederiand misalnja dipakai bahas:

dis

Spanjol atau Inggeris. Tetapi

ni orang merasa biasa, bahwa dalam Volksraad dsb.-nja dipakai ba
kita:
Toentoetan
hasa Belanda.
haroes diakoe:
bahasa Indonesia
sjah oleh pemeriatah selakoe bahasa
Off:cieel disini disampingnja bahasa

.

' Belanda. Dari itoe stelsel onderwijs
disini haroes disesoeaikan dengan
at

toentoetan kita itoe. Tiap tiap px
ngosmoeman officieel (djadi djoeg:
Javasche Courant, oendang cendang

.

Gsb-nja)

tidak

terbit dalam

—

“ itoe islah
Indonesia.

sjah

doea

bahass

dar

RPelanda
8

lamaiai mengakoei

dirinja

tjakap,

aksi pemakaian bahasa Indoresia
itoe akan merasa maloe pada diri" nja sendiri, karena.... walaupoen

“Boedah bertahoen tahoen tinggal
| disini beloem atau tidak faham ba“hasa Iadonesia. Dan

dengan

sen-

mengikoeti ge-

akan Indonesia dengan

saksama,

Gjadi... tidak mempoenjai keahlian
sama sekali tentang oeroesan Indonesia. Apa hedanja dengan lid gemeentergad, provinciale raad, par-

lement di Nederland jang tidak atau
koerang faham
bahasa
Tentoe pendapatan dan

Belanda.
pemanda-

achterstandnja

mempeladjari

bahasa

dalam

Indonesia.

”

.

4. Pengakoean bahasa Indonesia
sebagai bahasa officieel (disamping
bahasa Belanda) sedikit banjak ten-

. toe

akan

menimboelkan lapangar

pekerdjaan baroe bagi tenaga2

In-

donesia (werkverruiming atau werkverschaffing). Makloem pada achirnja tenaga Indonesia tentoe akan

lebih

militer Tionghoa

pernah

mendarat didae-

Swatow.

District sebelah Selatan akan diserang.

ap:

kereta

djalanan

disepandjang

Ketjoeali serangan2

Canton-

hoa itoe poen djoega akan melakoekan serangan2nja didistrict jang
letaknja sebelah Selatan dari Canton dekat Sun Wui dan Kong Moon,
limana tjabang barissn bermobil dari pihak Tionghoa akan menje-

rang benteng? kepoenjaan Djepang.

Pehak Djepang mengirimkan

devisinja.

za

Djepang

gagal

lagi

Poen diterangkan djoega oten djoeroe vitjara itoe, bahwa pehak
Djepang, sesoedahnja gagal dalam melakoekan oesahanja jang ke 7
pasoekan2 Tionghoa dari pegoenoengan
ralinja oentoek mengoesir

Cbung-Tiao-Han
lakoekan

djoega,

gagal

poen

menderita

jdi Shansi Selatan), maka dengan tjepat teroes me-

oesahapja jang kedelapan
kekalahan

dan

kesembilan,

tetapi sesaha ini

pehak Djepang dioendoerkan dengan

sehingga

tjakap mengerdjakan

peker-

banjak.

Anti Inggeris menggoloroe
Oesoel Pemerintah disetoedjoei.

Tekio,

5 Juli (Reuterj: De

wan Rahasia

telah

menjetoe-

djosi oesoel Pemerintah oentoek
menempatkan
legasinja
di
Irak.

Kabinet hsroes "meletakkan djaba-

paja Pemerintah — sesoeai dengan
pendapatanoemk8 r-'3aroes menciak
segala atau
segenap andjoeran2

beberapa

ke-

poetoesan2.
Keterangan kepada pemerintah
Djepang

Keroesakan djalan

Itali,

telah

bahagiannja

baik

2

orang
laki laki jang atas ke
maoceannja sendiri daa tidak
mendapat bantoean opisil dari
ngambil

sepoer dekat

Bandjar

dari Napels. Orang-

Timor ditimpa bandjir lagi,
8000 djiwa terantjam
.

Poetoesan

me-

djoega.

rapat anggauta

Gabpi

a

Sekitar coesaha menghidoepkan
igakan

dipermoesjawaratkan

haroeslah

jang

poen diterangkan
Inggeris
paksaan2

ter Djepang jang bersangkoet
pacet dalam so'al ini, masih
djoega beloem tiba di Tokio.
Kedatangan
mereka ini di
toenggoe-toenggoe kelak pada
hari Djoem'at. Sesoedahnjaitoe
kedoea-doea belah partai itoe
dengan segera akan memoelai
dengan pembitjarsan terseboet.
Kemoedian
djoeroe- bitjara
menerangkan
djoega, bahwa

akan me
Djepang

membitjarakan jso'al lain.

Pembitjaraan Inggeris— Djepang

sedikit hari lagi |

Tokio, 5 Juli: Ini hari djoe
roe bitjara dari Departement

Oaroesan

Rakoe Alaman
tapal

sadja.

Selandjoetnja
oentoek

lasjkar

itoe,

berkenaan dengan

TiSotsin-affair

Loear-regeri mengoe

moemkan, bahwa pembitjaraan
Inggeris Djepang tentang perselisihan dalam soral Tigitsin
paling
iastnja
akap dimoelai
pada minggoe jg akan datang.
Adapoen tanggalnja hingga
kini masih beloem ditetapkan
djoega, karena pembesar? mili

pembitjaraan

terseboet akan di

lakoekan antara PemerintahIag
geris dan Pemerintah Djepang
dau harces dibawah pimpinan
menteri Oeroesan Loear-Negeri
Djepang, Arita, dan Ambassa-

deur Inggeris, sir Robert Crai
gie.

:

“Minister Dr. Fuck di Nederiand
Den

Haag,

5 Juli (Trausoceanj.

Minister ekonomi Djerman

Tibanja minister itoe

dengan isteri,

dengan

diiring

pcela

Londen, 5 Juli: Dengan difini
Tokio, 5Juli (United Press). tief ambassadeur Inggeris di Tokio
Didengar kabar, bahwa segenap telah memberi keterangan kepada
mempoenjai ke
Djepang
tentars
Pemerintah
Djepang, bahwa. so'al
inginan, soepaja Kabinet Djepang
meletakkan djabatannja, djika Pepertidak melakoekan
merintah
ijandjian militer dengan Djerman
dan itali

disamboet oleh D:recteur Handel dan Nfjverheid

Kiosse Ivanoff 80 menit bertemoe dengan
Berlin,

tanpja.

5 Juli

Hitler

(Transocean).

Kiosse Ivanoff telah tiba di Berlin. Laloe mengadakan konperensi dengan Hitler hingga 80 menit lamanja. Ketika itoe hadir djoega
gezant

di Berlin,

Draganoff,

negeri Altinoff dan gezant

directeur

Djerman

dept.

politik

minjsterje

di Sofia, Von

loear

R:chibcfen,

Soe'al Dantzig tambah mengchawatirkan

andjoerkan kepada Pemerintah, soe
paja mengambil sikap keras Gjika
dilakoekan permoesjawaratan di To
kio kelak.

Menoeroet partij? politik jang
terbesar dan ternama di Djepang, ja'ni Minseito dan Seijoe

kai, maka ,,partij masa sociaal",
pagi ini telah mengambil bebedjoega ke
rapa kepoetoesan2
daring
verga
spoed
tika diadakan
bahn,
angka
diter
mana
dalam
wa bantoean Inggeris kepada

Chiang Kai Shek itoe meroepakan soeatoe halangan besar atau
menjoelitkan

oesaha

Djeparg

oentoek menimboeikan ketenteraman

baroe

di Asia Timoer.

Kepada Pemerintah Djepang

Polen moelai menampakan persiapannja
Kapai perang Inggeris-Perantjis

wa

djoega,

Pemerintah haroes menje-

pang kepada pembesar Inggeris.

kata: kita tidak akan menBeberapa kepoetoesan2 poen soe
dah dimadjoekan poela kepada Pre
mier dan kepada menteri2 Oeroesan

Loear-Negeri, Peperangan
rine.

dan Ma-

Didalam vergadering jang telah
dilangsoengkan di Tokio, beberspa
anggota2 dari daerah-daerah dan
gemeentebeatuur telah mengambil
soeatoe motie, dalam mana diterang

ke Danizig

loe menghaiang-hsiangi bersatoenja

Dantzig

dengan

apakah

jang

bertindak

Tembakan

Polen, mempe-

ringaikan

pesawat

Djerman

Kapai perang

Perantjis-Inggeris

mencedjoe

Dantzig,

Polen.

5 Juli 'Transoceanj.

Menoeroet berita jang boleh di
pertjaja, dibatas batas Polen diadakan
parit parit oleh golongan2
besar soidadoe pereman. Didengar

kabar kapal perang Perantjis ,,Ailettes pada tanggal 18 Juii akan

mengoendjoengi Giynia. Kalangan
Polen merasa ketjiwa, karena Pe-

rantjis tidak meng'rim kapal perang
jang lebih besar.

Didoega

Inggeris

Warschau, 5 Juli (Reuter).
Menoeroet soerai2 kabar di

doega pemerintah Polen kini
akan mengambil poetoesan terhadap

tindakan

jang

Beck. Lebih landjoet
kan,

bahwa

opsir

opsir

Langfuhr: di
dari

Pruisen

orang?

dikabar- |diakoeinja?
dikazerne

Dantzig

adalah

pembelaan

negeri

Timoer.

hendak

diambilnja. Poetoesan itoe adalah berhoeboeng dengan persediaan militer di Dantz'g. Soerat
soerat kabar mengabarkan so'al
itoe kemaren malam telah di

remboek antara Moscicki, Smigyiydz, premier Skladkowaki,

Djerman
Dantzig, 5 Juli (Reuter). Ketika
pesawat pelempar bom Djerman jg
amat besarnja berterbang
diatas
desa Orlowo di Polen, maka sebagai peringatan Polen telah melepas
kan meriam keatas oedara. Pesawat oedara itoe berterbangan anta

ra Dantzig dan Gdynia. Setelah di
lepaskan tembakan tadi, maka pesawat itoe menghilang menoedjoe
Dantzig.
Inggeris djangan main toedoeh2an
Dantzig,
5 Juli (DN,B.) sk
»Dantziger Vorposten“ memoeat ar
tikel, jang bersifat membantah toe
doehan2 Inggeris akan adanja tin
dakan
militer baroe2 ini. Soerat
kabar itoe memperingati kepada
“NInggeris, soepaja djangan meminta
keterangan pasal Dantz'g itoe dari
ambassadeur Polen di Londep, teta

pi tanjaklah pada konsolnja Ingge
ris sendiri di Dantzig.
Lebih landjoet soerat kabar itoe
mengatakan, bahwa Inggeris sela

ME BAR

KA La

Djerman.

Alasan

menjebabkan

mereka

demikian,

kita terhadsp

Peringatan kepada pesawat2 oedara

poenjai kans paling besar.

M.T,

8

Hirschield, directeur oeroesan ekonomi, Teppema, dan dircereurdeyt.
loear negeri, Van Reenen. Setelah Funk sementara sampai disitoe laloe
mengoendjoengi Co'ija dan Steenberghe.
»

dimadjoekan

Polen akan mengambil kepoetoesan.

H.doep gerakan bahasa Indonesia!

Polen melepaskan tembakan peringatan waktoe ada pesawat
Djerman diatas Dantzig

telah

toedjoei sjarat2 jang telah di
adjoekan 'oleh pembesar2 Dje-

liknja. Dalam bahasa Belanda: met
. het bezigen van de bahasa Indonesia in de raden hebben wij niets te
Verliezen, eerder te wianen!
Dari itoe: pakailah bahasa Indonesia disemoea badan perwakilan!

Pi

oleh lain2 ambtenar tinggi, telah tiba disini dergan berhadjat tinggal
3 hari lamanja. Gezant Djerman mengantarkan Funk sampa) di Geuda.

djoega akan mengirimkan beberapa
kapal perangnja.

derita roegi apa-apa, bahkan seba-

Spa-

men-

Inggeris, soepaja Pemerintah Dje
paeg ikoet Pro Chiang Kai Shek.
Kepada sir Robert Craigie poer

bah

ken

bertolak

Polen dan

bersatoe

Permoesjawaratan Moskou
dapat kesoekaran

njol, sekarang soedah diminta
oleh pehak Djepangz, soepaja
mereka itoe mengambil baha
gian djoega dalam peperangan
di Tiongkok. Sebahagian dari
pasoekan-pasoekan itoe soedah

tentang keinginan mereka, soe

poen diandjoerkan

Pendek

Roementa

Pertemocean Djerman-Boe'garia
kan

pada boekan tenaga Indonesia. Dari
itoe kalau ada lowongan disitoe
t

Roeslan mengadjak

Di Irak akan ada legasi Djepang

djaan dalam bahasa Indonesia dari-

tentoe tenaga Indonesia jang mem-

2

perang di

djoega, bahwa
nolak
segala

Lebih djaoeh djoeroe vitjara mihter Tionghoa terseboet menecangkan djoega, bahwa pehak Djepang akan mendatangkan 5 devisinja
dari negerinja ke Tiongkok.
Menoeroet doegaan dari djoeroe bitjara itoe, devisi2 ini tidak akan
moengkin akan dilakcekan, tetapi
memperkoeatkan
serangan2 jang
ooleh djadi hanja centoek persediaan sadja.
.

OCesaha

ikoet

Pemerintah

Hankow jang dilakoekan oleh pihak Tionghoa itoe, maka pihak Tiong-

Ocdara Anti Inggeris di Djepang
Tokio, 5 Juli: Beberapa partijpartij Politik dan berbagai2 publik
dengan bertoeroet toeroet telah me
dengan pasal 2, ngambil resolusi, dalam mana di

maka lid Belanda merasa wadjib
oentoek beladjar bahasa Indonesia.
Iai berarti kemadjoean boeat mereka sendiri dan boeat deradjad badan perwakilan. Sedang lid Indonesia jang selama ini bersikap lebih
Blandist
daripada Belanda akan

menjoesoel

serdadoe

:oekan pasoekannja disekitar kota Canton ocntoek

PENTING

njol akan. ke Tiongkok
membela Djepang

Itali ikoet

djoega ?

Rome, 5 Juli (ReuterJ:
Me
noeroet berita berita dari ssem
ber2 jang boleh dipertjaja, se
Gjoemlah besar dari pasoekan
pasoekan
Itali jang
soedah

dan kemoedian djoega akan mendoedoeki beberapa desa2.
Keterangan ini dioetjapkarnja dengan mengambil kenjataar2, bah
setabagisn besar dari pa
wa pihak Djepang telah memoendoerkan

“pgaunja teniang masjarakat Belanda pitjik, pintjang, tidak karcean.
“ Djadi. ... tidak bisa diadiak be3. Berhoeboeng

perang

memoelai dengan melakoekan serangsun2 disebelah Oetarg dari Canton

cah

RINGKASAN

Kabarnja serdadoe Italia jang
doeloe ikoet perang di SpG-

Chungking, 5 Juli (Reuter.
Ketika diadakan Perskonperensi, maka djoeroe bitjara militer Tionghoa menerangkan, bahwa pascekan2 Tionghoa dergensegera akan

teroes

ahli (deskundig), djempol tentang
soal soal Indonesia dengan adanja

roending.

devisi lagi

bahasa officiee'

2. Orang-orang Belanda jang ze-

dirinja tidak dapat

djoeroe

Keterangan dari

tidak

kaiau

bitjara

1440 WI. Administratie 1810 Wi.

kb ai

“. bahwadari

ceni

sesoedah djam 4.30 sore 2620 WI. — 672 WI.
Kantoor: Senen 107, Batavia-Centrum
Tarief Advertentie, keterangan kepada
Administratie.

Pasoekan-pasoekan

Itali akan masoek
Djepang

Serdadoe

Redactie:

mendapat

Di Shansi Selatan Djepang
kegagalan

10

Lossenummer

“Penerbit: Drukkerij ,, PEMANDANGAN”
Bigenaar: R. H. O. DJOENAEDI
NOMOR
TELEFOON

M. TABRANI

me ngirim 5

Djepang

lembar,

PA

na Sneak
AN disadjikan berita, bah8
va Fraksi Nasional dalam Volks
Ft
raad akan memakai lagi bahasa
—.
Indonesia pada bagian pemandangan
| coemoem tentang rentjana begroo. ting 1940. Dengan adanja kabar
pasti demikian itoe, maka njats

1

3
He

Directeur-Hoofdredacteur

2,

1

Juli

SENANG

6

NADNMURA MMA

Kemis

De

150

PE

No

Ma

7

landjoet

Lebih

sedang

lagi soerat

i
menerangkan,
itoe

kabar ar

hak2

Dantzig oleh mereka

bah

:

wa oleh karena keadaan ekono
mi, maka
60.000 pendoedoek
Dantzig
mentjari pekerdjaan
di Djerman. Soerat kabar itoe
bertanja, apakah dalam kemba

linja

meresa

dengan

itoe

beriboe,

ke Dantzig:

orang meng-

hendaki tindakan militer ?

Tidaklah ada alasan centoek
mengambil tindakan militer, se
bab

dah

aidekatnja

tjoekoep

Djerman.

kota itoe, soe-

ada garnizoen2

Lebih landjoet D.N B. 'menga
barkan,
bahwa
koresponden

»New York Times” jang pernah
mengoendjoengi Dantzig, dan
djoega melakoekan penjelidikan
disana, menjatakan, bahwa ia
tidak bertemoe dengan mobil
bertapal wadja dan artilierie.

Djadi kabaran2 itoe bohong sa

ma

sekali.

Dalam boekti2 itoe djoernalis

Amerika tadi, hanja mendapati
taman pemain jang tidak apa2.
ae AD

2

somesdia

sea

Th

— Begrooting 1940 ja ng

Ma NAanana

TT

Knp
eniarann
Bang

tekort

2

JULI 1939
Minggoe
hebat di Tjibaroesa
Di C.B.Z. kemaren pagi telah di

(MERKENAAN dengan perkara Ibawa

keitoe roemah rawatan seorang korban jg loekanja sangat me

| ,Dantzig“ benoea Eropah ber:

'agoeatirkan oentoek djiwanja. Kor

itoe bernama Pihoel dari desa
Makin njata djoea kehendak Djer banjitarik
Tjibaroesa. Korban
man dan kehendak Dantzig sendiri ini telah daerah
dianiaja demikian kedjam
goena merapatkan diri satoe sama
ia poenja leher telah dibatjok.
lain.
2g nja,
|Apakah Tjibaroesa angkar poela ?
Pesiwat

(Rep.)

Djerman sda jang ter-

.

:

Apa

sebab dipoekoel ?

Pada hari Selasa tg. 4 Juli kira

soedah poela melepaskan tembakan

kira djsm 2 liwat siang seorang
— Boekan hendak meroentoehkan, te- nama
KW. ambtenaar kantoor Ka
tapi goena'- memberi peringatan
belaka.

5

TA

Meskipoen

.

demikian,

1

tak dapat

daster, sedang naik sepeda, dibetoe

lan Gang Hauber Bt.-C. soedah di
poekoel pipi sebelah kiri oleh seo-

disangkal lagi, bahwa kedjadian
itoe saagat membahajakan.

rang jang tidak dikenal hingga dja

pada kedjadian jg sangat menggemparkan benoea Eropah, ialah ke

Oleh karena keboeroe ada politie
maka orang jang memoekoel itoe

.Selain

daripada itce, satoe dari

hendak Sovjet Roeslan.

waktoe
teroes

Oentoeng djoega di

itoe tidak

lari

ada kendaraan.

,,sipat koeping“,

roes dioedak oleh

Ia boekan begzitoe tertarik olth
adjakan Inggeris goena membikin

pengepoengan kepada Djerman,

te

tapi roepanja lebih tepat menorroet

pandangannja, djika

toeh pangsan.

Poler,

Roes-

hamba

seijoli djoega. Artinja ketiga nege
ri itoe

mengadakan

perdjandjian

bantoe-membantoe satce sama lain
dalam peperangan.

Djika kita

:

ialah hendak

akan menerbitkan

meroepakan

menerbitkan

wet.

satoe harian, di

Barat

Oemoem,

te Bogor

Djerman,

nijptang.

maksoed
harian

kabar

Jang benar ialah Parindra Dja-

wa Barat akan

letaknja

mendjepit

soerat

tersetoet tidak benar.
Djawa

hendak membikin lingkoengan jang

te

Harian Parindra
Berhoeboeng dengen warta tersi
ar bahwa Parindra di Djawa Barat

maka djelaslah
Roeslan itoe

menjelidiki

ketiga regeri itoe,
bahwa kehendak

dan

yg meme

lan dan Roemenia meroepakan tiga dapat keterangan, bahwa

menerbitkan
dari

dengaa

Mr. Samsoeddin

dagbiad

EJiitie
,,Soeara

pimpinan dari t.

Werhouder Gemeen

| Aneta).

Sekian berita Aneta.
Dari pihak jang haroes mengetahoeirja kita menerima penjangkalan keras atas kebenaran berita
ini.

Tetapi Djerman soedah melakoe
kan tindakan2 milit€r di Dantz'g.
A2
—0—
sehingga mana jang dahoeloe, itoe
Seorang
verkooper
Belanda minglah jang ada harapan akan koeai
:
gat
sebab
lantjang
pendiriannja.
:
3
V
Seboeah
toko
Kleerinmagszijn
Sebab terikatnja Dantzig kepada
- Djerman berarti djoegea,
bahwa modern C v.d Male, toko terseboet
' Polen tidak hanja langsoerg teran- jang mempoenjai seorang verkooper
.tjam bahaja Djerman dari Djermar Belanda bernama M. C. H. Dapat
tetapi djoega dari Dantzig, artinja diketahoei verkooper itoe berboeai
kelantjangan,
waktoe diperentah
dari depan dan dari belakang.
menagih oeang rekening jang berPoen djika Roemenia soeka me- djoemblah beberapa poeloehroepiah
Verkocper

pgaboelkan adjakan Roeslan, moeng

kin

bahwa

terlebin

dahoeloe

ia menjetorkan

merasa terantjam oleh bahaja dari
Selatan. Itoe poen djika Djermar
berhasil bisa mengadjak Boelgariz

ini tak

balik, apalagi

oearg tagihan

njatakar,

.

bahwa

(Rep|

gezant Djerman

semaa (Psm

Richtingwijzer goena delman

di Sofia |iboe kota Boelgaria) mengadakan moesjawaratan disitoe.

“ Poen Boelgaria sendiri tentoenja
bisa
was-was, karena disebelah
- Selatan dari negeri itoe terletak
Toerki, jang

soedah

mengafakan

perdjandjian dengan Inggeris dan
Perantjis.

Demikianlah kini boekan sadja
kita lihat bahwa negeri-negeri sopan
sopan itoe berloemba-loemba memperbanjak sendjatanja, poen mereka
berloemba-loemba

mengatoer
Ada

dan

mentjari kawan,

barisan negerinja.

jang

memehak

demokrasi,

itoe.

Politie jarg diberi tahoekan telah
mentjari verkooper jang lantjang
ini, tapi kini beloem tertangkap

| bersatoe. Berita-berita hari ini me-

Tjara

manajang

dipakai?
S. P. menoelis:
Soedah

beberapa lamanja

diada-

kan peratoeran oentoek mengesahkan koeda berhoeboeng
dengan
kesehatannja oentoek dikerdjakas

| Ikeurenj, sedang koesir diwadjibkan djoega
oentoek mempoenjai

'jbewijs, maka sekarang

hoofdku-

reau
afdeeling
perdjalanan laloe
lintss masih menetapkan oentoek

pemakaian
delman,

richtingwijzer

jarg

akan

termoeat

goens

dslam

verkeersordonnantie. Kezdaan demi

poela jang memehak dik- kian itoe telah didjalankan di Solo

ada

Idan Djokja. Kedoea tempat inilain
tjaranja. dan harganja jang moerah
ataupoen jang sedang diadjak ber- katanja tjoema 50 sen Warnarichkawan, hendak
dibikin demikian tingwijzer itoe merah jang ditemtangkai
roepa oleh Djerman, soepaja merass patkan ditengah-tengah

tatuur.

:

Jang hendak memehak diktatuur,

dirinja terdjepat.
Rsemenia misalnja terdjepat oleh
Tsjecho-Slowakia
f(marhaem) oleh

Joegoslavia dan oleh Boelgaria, dan
oleh karena letakaja malang itoe
bisa ia menolak adjakan Roeslsn
oentoek bersatoe.
.

jang bisa dipegang, atau ditarik,
Ihingga
bisa kekanan dan kekiri.
Konon kabarnja matjam jang di
Solo itoe lebih
mahsl
daripada

Djokja. Dan mana jang akan dipa-

kai itoe sampai
ditentoekan.

kini masih
AI

- Fraksi

beloem

|

Nasional

3

Polen demikian poela, meskipoen
nampaknja masha berani.
Betapapoen djoega teranglah ki-

baroe sehingga hari ini terjiriatas

Djerman

koeron,
Soekardjo Wirjopranoto,
Mochtar,
Otto Iskandar di Nata.

ranja, bahwa boekan ketjil oesaha
hendak

litik-kepoengan

menggagsikan po-

made

in Eagland

itoe, by Chamberlain.

|

Sementara itoe di Timoer Djaoeh
hendak dihebat2kan djoega pertaroengannja.

Soepaja

Djepang

tidak

Fraksi Nasional dalam Volksrasd

tt. M,H. Taamrin, Soeroso, Soang-

151”

ten

Kemis

. nBajar

karan

Djoem'at| 7 "Pemandangan"
|8

Persatoean Bandar

Sepoeloeh

Kerintji Painan
Pengoeroes meneoelis :
Sebagai samboengan berita jang
soedah

disiarkan

djoega

dalam soe

rat chabar
ini, maka hasil lijst
derma
penjokong kebakaran di

Kerintji Sumatra's Westkust jang
dioesahakan oleh Persatoean Bar
dar Sepoeloeh Kerintji Painan Bt.-C,
adalah seperti dibawah ini:

koempoelan2 jang masih menjimpan
'ijst terseboet berisi atau tidaknja
disegerakan

:

Selain dari itoe kami

mengembaperma'loem

kan poela, bahwa

Nasional.

sekiranja Toean toean dan Njonja?
dikoendjoergi oleh kedoea lijst tsb,

Ada

harapan, bahwa djoe

tt. mr. Moh. Yamin'dan Wiwoho

Italia djoega sedia.... toe- sional.

Kata Indonesia: D.ika haroes membajar lagi saja soedah ta bisa Tocan!
:

Berhoeboeng dengan ini patoet
korban itoe diperhatikan hidoepnja

Soeara Pers tentang
“Pembangoen"

dikemoedian hari.
Karena lori jang digoenakan peMadjallah ,Istri".
ngangkoetan padi itoe lantaran soeMadjalah
,,Istri“
jg dipimpin ole:
dah toea, telah patah dan menimLijst no. 2 oleh Persatoean
ajonja
Tjoa
Hin
Hoey
menjamboe
Bandar Sepoeloeh Medan. f 6,15 pah serta menggiling seorang koeli xelahiran weekblad
kita ,,Pemba
bernama
Emin
sehingga
koeli
ini
Lijst no. 5 oleh Toeanldroes
ngoen“ seperti berikoet:
2
oentoek semasa hidoepnja ta' dapat
B. Maharadjo Air Hitam Sekajoe f 6,— berichtiar mentjari nafkah, karena
Kita telah terima nommer per
patah
kakinja. Kini koeli
jang
Lijst no. 15 oleh
Eigenaar
Pembatama dari weekblad
apes
itoe
agaknja
akan
di
potong
toko Delima Batavia-C.
£ 0,50
ngoen jang dikeloearkan oleh
(Rep.)
Lijst no. 22
Sai kakinja di CBZ
Dagbiad Pemandangan.
—Gg —
Lijst no. 24 oleh
Bestuur
Ada moeat toelisan dan gam
Perahoe terbalik
KPKAS. Batavi:C f 1,-25
bar2 jang mengenakan penghi
Lijst no. 34 oleh Bestuur OB.
Berita mengatakan, bahwa pada
doepan dan pergerakan bangsa
t-050 malam Senen jl. seboeah
perahoe
Iadones:er. Kita harap weekLijst no. 37 cleh Toean Mr.
pengangkoet, J. 41 jang ditoemvablad terseboet bisa hidoep soe
St. Harcen el Rasjid Padang f 2,50 agi djoega oleh djoeragannja, Bobeer
dan anganangan penerbit
Lijst no. 44 oleh T. Tangkas
sen, antara Mosara Gembong dan
nja bisa kesampaian.
Batavia.Centrum f 1,05 poelau Elamtelah terbalik oleh ka
ri
Lijst no. 45 oleh T. Zainoe'd
rena angin topan. Tetapi tak ada
Mata Hari
din Pontianak
f 15,12 korban manoesia, sedang moeatan
Harian ,.Mata Haris (Semarang)
Lijst no. 46 olehT Mohamad
padi didalamnja, hilang
sama se- tertanggal 5 Juli 1939, lemkar ke
Rasap Batavia-.C
£ 0,60 kali.
Sa
toelisan
doea, pagina 2 memoeat
Lijst no. 47 oleh
Hadji
'
begini:
Boestami Batavia-C. f 15,35
Tait Manila Carnaval Shows
Kita telah terima nomorper
Lijst no. 49 oleh T,
Chalib
Tidak main ditempat
tama dari madjallah minggoeBatavia-C. f 1,—
lain tahoen ini, hanja
,,Pembangoen“ diterbitkan
an
Lijst no. 51
£
—
di Prinsen-Park.
oleh Drukkerij ,, Pemandangan“
Lijst no 52 oleh
PerkoemBoeat tempo jangpadi Batavia-C dibawah pimpipoelan Kematian Kacem Teling pendektjoema7
toean M. Tabrani.
nan
tangga wijk Kesehatan Bahari,
moelai
tg. 18 —
Isinja selain memoeat berba
tavia Centrum f 295
24 Juli. gai toelisan djoega disertakan
Lijst no. 53
£
—
gambar gambar.
Menoeroet keterangan dari t. Jose
de Castro, representative dari ,,Tait
Kebangoenan
Jang sosdah diterima.
£ 116.395 Manila Carnaval Shows", ia telah
(@ten satoe contract sama Prinsen
Dagblad
,,Kebangoenan“
(BetaDjoemlah T 169,96 Park, bahwa ,,Manilla Shows“ tsb.
Onkost menjitak lijst dan
wi)
jang
terbit
kemarin
memoeat
akan
bermain
di Park terseboet
biaja soerat menjoerat
ini:
f
8,795 boeat lamanja 7 hari, jaitoe dari samboetan seperti di bawah
Kemedja redaksi soedah sam
tg18 sampai24 Juli 1939, dan lebih
Pendapatan bersih jang soepai nomor jang pertama dari
landjoet
ia menerangkan, bahwa
madjallah
dah diterima
£ - ToT
mirggoean
,,Pem»Tait Manila Shows“
tidak
akan
bangoen“ jang dipimpin oleh
main
di lain tempat,
hanja
di
Ocang jang terseboet banjaknjs Prinsen Park.
toean M. Tabrani.
f 161,07 soedah kami kirimkan pa
Koelitnja bagoes, dengan gam
Tentang tontonan2 t. Castro djoe
da hari Selasa ddo. 4 Juli 39 recu ga ada kasih keterangan bahwa
bar jang betoel2 baik:
ajam
no. 337, adres Bestuur Hoofdcomite
Gjanta
berkok
diatas
dahan
n
ok
t. Tait, eigenaar dari Manila Shows,
Penolong Korban Kebakaran Poedan di belakang ada pohon2,
lszu Tengah p,a Onderdistrictshoofd sekarang baroe pcelang dari per
sekaliannja dengan warna hidjalanan keliling Amerika, Eropah
Soengai Penoeh, sedang dari kas dan lain-lain boeat mentjari tontotam dan 'poetih, tjetakan rapi
PBSKP sendiri banjaknja £ 15,—
dan isinja sangat menarik hati,
nar2 jang paling baroe dan jang
soedah dikirimkan lebih dahoeloe beloem
menambah pengetahoean, mepernah dipertoendjoekkan
ddo. 19 Maart 39. Djadi djoemiab di tanah Hindia.
loeaskan pemandangan, loetjoe,
jang soedah dikirimkan f 176,07.
menghiboerkan dan sebagainja,
Sekarang ia telah berhasil mem
Muedah reoedahan dengan bantoe bawa bermatjam matjam tontonan
lengkap boeat madjallah-ming
an ini dapst'ah kiranja dipergoe- jang sangat loear biasa seperti:
goean.
nakan oentoek meringankan keseng
Gambar banjak.
Ride-showsdari Ameriks, AustraSaraan jang sedang diderita oleh lia, Afrika Russia dll. Zabello, The
s»Pembangoen“
tidak boleh
kaoem keloearga jang ditimpa mara Pin-cushion man Kawaba, the Guetidak tentoe akan madjoe dan
bahaja kebakaran tersehoet.
djadi salah satoe madjallah In
rila woman, beratnja tjoema
650
Kepada toeantoean dan perkoem
donesi
a jang boleh dibanggakan.
pords Vliegende balletdaribeautiful
poelan? jang soedah toeroet bersoe Russian Girls Pauline Crawford,
Selamat !
sah pajah, demikian poela kepada Kampioen lacy drome-driver MerryToean2 dan Njonja2 penderma, ka Go-Round
dari jang paling toea
mi cetjapkan sekali lagi banjak te sampai jang paling baroe dalam
Hari dan waktoenja beloem dite
rima kasih, moga moga Allah jang
tjeritanja
meriy-go-round
boeat tapkan.
mahakoeasa menoeroenkan rahmat pertama kali ditanah Djawa!
II. Kongres akan dilangsoengkan
berlipat ganda atas amal Toean2
Tait Shows tidak compleet zonder di Djakarta pada tanggal 25 dan 16
dan Njonja njonja jang dermawan.
the big-wheel, the carte-pillar, elec- December 19439.
Dan karena masih ada Jijst lijst trisch auto- dll.
III. Poetoesan2 dari tiap tiappar
jang beloem kami terima kembali,
saw NGca
meskipoen soedah kemi soesoel de Poetoesan2 rapat anggauta Gaboe- tei jang mendjadi anggauta haroes
soedah diterima sebeloemnja tg.31
agan soerat, maka dengan djalan
ngan Politik Indonesia
Augustus 39 dan tiap tiap partei
ini kami harap sangat dengan hor
»Antara“
mengaharkan:
bahwa jang mendjadi anggauta hanja bo
mat, soepaja Toeantoean dan per-

Saptoe depan ini |tg. 8 boelan ini)
akan diadakan pertemoean goena

kalah, ga

kang keproek, beroeps-vechters.

Rebo

dokter Rasjid dan Lapian.
baroe.... 8 (delapan). Pada hari likannja.

atau bidak an
aa kekalahan akan masoek mendjadi anggota.
dan kemenangan
di Timoer Djaoeh
“Diika demikian, maka djoemlsk
itoe, maka alihans menoeroet beri- lid Fraksi Nasional boekan 8tetapi
'ta Londen, bekas2 serdadoe Italia 10.
iang dahceloe mengabdi kepada
Djoemlah 10 ini sebetoelnja
ma
Franco, ada poela jang kini mem- sih dapat diperbesar, karena djoegs.
'bantoe Djepang.
:
: tt. mr. Tadjoedin Noor dan Hamong
Sapoetro sebetoelnja patoet djoega|
| Roepanja, disamping serdadoe2 memperkoeat benteng Fraksi Na-

biasa,

n

al

Djadi' hendakrja

wenjempoernakan soesoeran Fraksi

SN

Selasa

Saptoe

si
»

— bang diatas da€rah itoe,dan meriam |
emoak oedara kepoenjaan Polen

Senen 131”

2

lijst

No. 9 dan

20.16 hilang, dan kami peringatkan,

“janganlah

diterima, sebab kedoea

lijst itoe tidak berharga lagi. Lijst
20. 45 nampak

doea

kali dioemoem

pada hari Selasa malam Rebo tang
gal 4-5 Juli, di Gedoeng Permoefa

leh mengadjoekan 3 oesoel.

soerdan, PSII, Parindra, Persatoe
an Minshasa'dan:PPKI. (jg datang
nja terlambat).
Jang tidak hadir wakil dari PII.
Rapat dipimpin oleht Abikoesno.
Poetoesan2 jg telah diambil ialah :

Selain dari pada
poetoesan2 ini,
djoega telah diambil puetoesan ber
sama ialah
mengadakan ere-code,
jang maksoednja
bahwa tiap tiap
anggauta dari sesceatoe partei jang
soedah menggaboekan dirinja dalam
Gabpi, apabiia soedah diroyeer ti
dak diperkenankan masoek dalam
partei lainnja jang soedah masoek
dalam Gabpi. Pimpinan rapat ang
gauta itoe, berhoeboeng dengan ke
pergiannja toean Abikoesno, laloe

rakan:

djam

katan Indonesia Gg, Kenari1I, moe
lai djam 7.40, telah dilangsoengkan

rapat anggauta Gaboengan Politik
Indonesia |Gabpi).
Jang hadir wakil? Gerindo, Pa-

kan, sebabnja karena dikirimkan se
kali lagi sebagai ganti lijst no. 9 1. mengadakan openbare aksi (ra- diserahkan pada toean M.H. Thampat oemoem) dimana akan dibitja- rin, sampai rapat ditoetoep, kl.
jang hilang itoe.
si

Koelirijstpelte:ij jang apes.
' Sebagai biasa terdjadi waktoe ma
sanja

11.

sa

pengetam

padi,

di

Lemah

I. Mempermakloemkan
2

Gabpi.

Menoedjoe Parlement Indonesia

(Pemerintahan Rakjat).
3. Menjoesoen Barisan

au

Djalan sepoer jg kena bandjir sediGanggoean

kit baik.
djalan sepoer sekitar

Kita poedjikan, moga moga per Abang, koeli-koeli jang bekerdja pa
anti fas- Bandjar hari siang kemarin soedah
temoean jang akan datang itoe da rijstpellerij, bekerdja keras me- cist.
laloe. Segala sepoer djalan ditem
A. Tj." mendatangkan hasil isng baik bagi ngangkoeti padi oentock dibawa ke
4. Minimumlonen.
pat
jg kena bandjir itoe dengan
kekokohan benteng Fraksi Nasio- kongsi dengan menggoenakan Iori.
5. Msringankan padjak tenaga perlahan sekali. (Anetaj.
nal,
Kemaren terdjadi ketjelaka'an,
dan padjak oeang dari rakjat.
Latat

Lai

&

|

|

Na

Penganiajaan
:

TJATETAN

Ia aa

Kehendak Roeslan. .

2:

L

Permoesjawaratan dengan Moskou
mendapat kesoekaran

) kena padjak tsb. jalah mereka jang

man tidak dibitjarakan.

1 | berpenghasilan sedikit dan sebagai
nja.
:

Antara mereka

is,
jalah

fatsal

"0

An ses,

ke

pada keada

Londen, 5 Juli (Havas). Da
lam Lagerhuis Butler memban
tahuja, bahwa pada waktoe
belakangan ini telah diadakan
pertoekaran pikiran antara pe

jang membajar

padjak oepah dan mereka jang ga-

djinja

koerang

dari

f 300,—

itoe

maka jang
am perasaan masih ada perbedaan jang besar
kedoea itoe. sekali dengan kecentoengannja goTata |longan jang pertama, jang dalam
Begputgg

menjokongnja
belandja 1940 ini, peme- toek mengikoetkan
aran
oepah
sampai
dibawah|
tah,
bahwa dengan penghematan padiak
f
300.—
goena
memikoel
anggaran
tidak dikehendaki pembatasan kebelandja 1940, dengan menjondongperangan landjoet.
kan
tarip A dan B dari padjak
| Lagi poela diterangkan oleh pe
merintah, bahwa systeem oentoek penghasilan kearah padjak oepah.
Lebih landjoet mesti diterangkan
idak menoetoep kekoerargan itoe djoega,
bahwa kebanjakan dari me
ama kelamaan akan membahaja- reka jang bergadji dibawah 300 roe
n perbelandjaan negeri dan keoe
piah itoe diam didaerah Seberang,
dan
pendoedoek Indonesia disitoe
lau dimadjoekan pertanjaan,

aimana pemerintah berboeat oen

toek

menoetoep

kekoerangan? pada

anggaran belandja ditahoen2 sesoe

dah 1910, menilik keadaan pergantjorak

ekonomi

ktoe ini jang

dan

politik|

tjepat sekali, maka

dapatlah pertanjaan itoe didja
kini.

Na

Lagi poela oentoek mempertahan
kan derdiat pengeloearan setelah

'tahoen 1940 seperti jang soedah di
tjapai sekarang itoe moengkin, tjoe

—

ma tergantoeng kepada fastor2 jang

.
—..

| kelandjoetannja tak dapat dilihat
waktoe ini.
:
Tak ada politik keoeangan

| Dalam

autara

itoe

baroe.

pemerentah

| dak sema pendapat dengan bebera| pa anggauta jang memandang, bah
wa tjara mempergoesnakan oeang
jang lama soedah waktoenja cen.toek dilepaskan dan memakai tjara
jaitoe politik keoeangan bajang menjebabkan
banjak
roebahan daiam lapangan eko
an kecoeangan beloem boleh
ijadi alasan oentoek mendjalan
politik keoeangan
baroe de-

an

n melepaskan jang lama. Tam-

ahan poela dasar jang mengatakar,
hwa perbelandjaan Ualam penge

mengingat

|.

.

tak akan

kekoeatan

an, adalah didasarkan kepada schaal

djoemlah

lama sekali. Soal tsb. akan dikemoekakan, manakala kontrak 5a diper-

pendoedoek,

dan kalau kita memakai

jang tidak goena dalam tahoenitoe
| djoega, itoe berarti, bahwa kita
dahoeloei

kekoeatan

generasi

, akan datang dikemoedian hari.

lam pertanjaan

tentang hasil pem

- Nederland
Krisis kabinet Nederland
Den Haag, 5 Juli (ANP.)

Kon

Persoalan pemoengoetan padjak- | perensi antara Colijn dengan 6 voor
Ijang moengkin dioebahj atas peng |(zitter fraksi padadjam 4 sore telah

galian minjak kini masih beloem se Gimoelai dengan bertempat didepar
lesai. Oleh 'karena itoe tak pada tement oercesan oemoem.
tempatnja
oentoek memberi tahoeKonperensi itoe diboebarkan pangan loear biasaialah oentoek ke
kan
soalsoal
jang
mengenai
itoe.
da
djam 615 sore. Tentang hasil
eatan lasjkar, sedang dienst bia
Poen tentang kemoengkinan centoek dari pembitjaraannja tidak diberi
| pengelozarannja tetap biasa.
|
Kalau kita mengeloearkan loear mengoebah hoekoem tambang masih tahoekan.
| biasa, maka pemindahan demikian beloem poela dipastikan.
Pemerentah tidak setoedjoe oen
pe melihat keadaan jang sekarang,
toek
membatasi datangnja oentoeng
dak akan menjebabkan adanja
pada
veanootschap? jang didirikan
djoemlah iang lebih banjak lagi
Perasaan takoet oentoek perang
ena memadjoekar kemakmoeran, di Indonesia jang ditoedjoekan oen
soedih mselai berkoserang.
api tjoema mengoerangi kekoe- toek mentjegah terlaloe datangnja
“Instituut
Britania oentoek men
“loentoeng idengan roepa dividend
rangan pada dienst biasa.
tjoba
pendapatarnja
oemoem telah
dan jg akan mengalir keloear negeri.
mengadjoekan
pertanjaan,
apakah
Tindakan-tindakan Padjak.
Meskipoen pemerintah tak meloe
orang
mengira,
bahwa
kemoeng
— Dalam pendjelasan soal tjara me pakan, bahwa beberapa direksi ven
— Pengeloearan pembelaan.
Pengeloearan ini jang dilakoekan

Inggeris

ngemoedikan soal keceangan jang
terangkan diatas itoe termaktoeb
joega

pakah
.

djawaban

atas

tidak lebih

pertanjaan,

baik oentoek

membiarkan kekoerangan jg lebih
darif 10 djoeta dan melebihi dari
pada jang kita rantjangkan.

nootschap

itoe

ada

di

Indonesia,

tetapi tak baik menoeroet pendapat
nja oentoek

memadjoekan

taan2 sjarat sjarat
bab

dengan

ini maka

permin-

akan

tertje-

an2 baroe ke Indonesia.
Pemerintah menolak pikiran oen

kan kemadjoean pada peroesahaanj).
Perloe diterangkan djoega, bahwa
nganlah kiranja perbedaan antara kini soedah dipoengoet djoega pa— pengeloearan dan penghasilan itoe| djak vennootschap goena kemoeng
berssngkoetan

dengan

adanja

ke-

naikan padjak dan sewaktoe2 dja

—

terlaloe besar.
PAN an
Pemerentah tetap mempoenjai
pendapat, bahwa oesoel2 padjak

kinan pemoengoetan aandeel dalam
penghasilan

onderneming2 jang ada

di Indonesia, tetapi jang segala ker

jang dimadjoekan dalam volksraad | djanja d'lakoekan dinegeri Belanda.
sedjoemlah satoe per tiga
itoe skan didjalankan dengan me-| jaitoe

ngingat kekoeatan

2

hal hal jang tak

Pa

rakjat, hingga

diharapkan,

akan datang.
Oleh karena itoe adanja

| gian

|

..

padjak penghasilan

dari
tak dari

peningdan

ven-

akan
ngan

keoentoergannja. Lain bagian
keoentoergan itoe tidak dikepadjak, dengan maksoed dja
sampai trlaloe berat padjak

nja

nootechap itoe tak begitoe membeOleh karena
| 3 loear Indonesia
ratkan sekali.
Sebab2nja meninggikan

teroeta- djak ketjoeali padjak penghasilan.

ma padjak? tsb. ini ialah bahwa me

| naikkan padjak? lainnja akan ter

laloe berat sekali melihat keadaan

| sekarang ini.

Pn

| Lagi poela mendjalankan tinda-

kan demikian itoe akan memoengoet

epada mereka jang diwadjibkan

membajsr padjak mengingat kekoea

| taanja

orang2 pensioen di
tidak dikenakanpa

dari oentoengaja. Pikiran2

maka djoemlsh dalam anggaran
belandja (lebih dari f£ 950.000—)J
memang djoemlah jg satoe2rja jg
|masoek keoeangan itoe maka tak
boleh diloepakan, bahwa lebih dari
iseparoh dari pensioen2 itoe dipergoenakan

di Indonesia,

djadi

ikoet

djoegz menjokong keoeangan Indone
sia.

pada

tanggal

,,per

dalam

soeal

keadaan

Dantzig“.

tika ditanja tindakan
dak

diambilnja,

Bonnet'mengherdaki permoesja
waratan lagi dengan Moskou.

kan permoesjawaratan lagi dengan
Moskou. Tapi oesoel2 itoe soepaja
disifatkan sebagai karet dan bersan
darkan kepada jang oemoem. Pasal

mendiswab

membilang

itoe

tidak dikabarkan de-

definitief.

ngan

apa jang hen

dapat

bahwanja tidak
apa apa lagi.

voorstel

Ke

Butler

jang

Paris, Juli (Transocean). Dalam
kalangan
politik didoega
Bennet menghendaki soepaja diada

1 "Juli, telah diada-

Nederland, Zwitserland,
tanggoeng,

asal

Luxemburg

Roeslan

dibantoe,

Permoesjawaratan dengan Moskou
dalam kabinet -

Londea,
5 Juli (Havas). DjaWaba
n In ggeris terhadap nota ScoLonden, 5 Juli (Reuter). Sidang
kabinet tiap tiap minggoe sekali ini vjet Jang dikirimkan pada tg 3 Juli
telah diadakan lebih dari 2 djam ini, akan didjawabnja dalam waktoe
lamanja. Menceroet kabar jang di 48 djam. Saran2 Roeslan oentoek
bitjarakan dalam sidang itoe paling mengoebah pact 3 mendjadi pact 5,
banjak soeal permoesjawaratan de terhitoeng poela Roeslan, Perantjis,
agan Mo»skou. Setelah diadakan si- Polen dan Toerki, dalam djawaban
dang itoe, laloe pada djam 5.30 an itoe mendapat persetoedjoean.
Menoeroet kabar Roeslan menje
tara minister2 diadakan permoesja
Nederland,
Zwitserland
waratan lagi dengan bertempat di toedjoei
dan Luxsmburg diberi tang: oengan,
kamar premier Lagerguis.
asalkan Rolen dan Toerki memberi
bantoean
kepada
Roeslan. Pada
-Permoesjawsratan dengan Moslain pehak
soeal itoe dapat dipekou gagal?
tjahkan sesoedah bahaja Serangan"
Londen, 5Juli (Tr.ocean).
dihadapinja. Tetapi tentang pertang
Ssk. menjatakan, bahwa da
goengan Polen kepada Roeslan, sa
lam permoesjawaratan dengan
ngatlah dapat diloeloeskarnja, wa
Moskou itoe telah timboel kelaupoen Toerki maoe Menocercet ka
Soekaran2 baroe jang sesangat
langan jang tahoe, permoesjawa
sangatnja
Ini disebabkan per
ratan
antara Warschau, Londen
mintaan Sovjet, soepaja Polen
dan
Paris
ada diperloekan, sebe
Gan Roemenia mengadakan per
loemnja
hota
Roeslan
itoe didja
djandjian
saling
membantoe
wabnja.
dengan Sovjet Unie. Menoeroet
gsk. dalam kalangan jang me
Wellington Koo konperensi dengan
ngetahoei benar, di sidang kabi
Bonnet
net voorstel Moskou itoe telah
dipeladjarinja.
Dan
kabarnja
Paris, 5 Juli (Havasj. Hari ini
kepada Moskou akan disampai
Bonnet telah mengadakan
konpekan djawaban, bahwa voorstel
rensi dengan Wellington Koo Jang
nja itoe tidak dapat didjalandibitjarakan pasal keadaan
di Tikan, fartinja ditolak. Read). '”
moer Djaoeh, teroetama tentang
Dan akan dimadjoekan oesoel
soeal Tientsin.
niknja dari rentjana itce akan di
kerdjakan
oleh pimpinan lasjkar.
Bardjir hebat lagi di Timor
Jang
mendjalankan
peladjaran
8.000 djiwa
boetoeh kini
ialah djenderal
major Ilgen.
makanan.
Lapangan jang dipakai goena berBerhoeboeng dengan hoedjan
te baris
ialah belakang dalan dan goe
roes meneroes
selama doea
hari.
dang2
jang
ada akan dibongkar.
maka segala perbaikan djalan dan
Roemah
di bintaran jang doeloe
djembatan jang baroe sadja dila
mendjadi tempat
kerdjanja Lahkoekan, kini hantjoer sama
sekali mjjer dan jang
telah dibeli djoega
oleh adanja bandjir. Djoemlah
orang jang boetoeh makanan ada oleh keradjaan Pakoe Alaman, akan
dipakai oentoek mendjadi tempat
8.000 djiwa |Anetaj
kediaman opsir2.

atau

man. Soal soal jang "mengenai teh

berkoerang.

57 pCt. berkoerang, sedangkan jang
13 pCt. lagi tidak
mengeloearkan
pendapatannja. (N.R.C.-,, Antara").

Tsj.Slowakia

Adapoen
sjarat2 jang masoek
kelasjkar itoe sama dergan sjarat2
goena
lasjkar
Mangkoe
Negara,
jaitoe paling rendah dari keloearan
sekolah kelas doea (bagi djabatan
rendah) dan Mulo (bagi djabhatan
opsir).

AIRIK |

Havas
bahwa

mengabarkan dari Praag,
autoriteiten Djermaria telah

memerdekakan I.k. 100 orang, jang
setelah terdjadi insiden di Kladno
mereka telah ditahan. Nasibrjs
jang
masa

HI
PRINSENLAAN,

BATA VIA:

Awas!

Awas |
INI MALEM

Beberapa orang tahanan di Kladno
telah dimerdekakan

400 orang
lagi sampai pada
ini masih beloem diketahoei.

|
nBotja

8 JULI

kabar tidak lagi memperbintjangkar

—

loem

insiden

itoe. Chalajak be-

lagi tahoe siapa

pemboenoehnja.
daan

jang soedah

jg mendjadi

Akan

tetapi den-

peratoeran jang telah diambil oleh

autoriteit Djermania masih berlakoe
teroes.

Sesoedah

djam

$

malam

masih terlarang berada didjalanan
dan komedie-komedie gambar dar
gedoeng-gedoeng komedie masihha
roes ditoetoep. |NRC-,,Antara").
daa
-

6 JULI

t

!

DJANGAN LOEPA KOENDJOENGIN
:
Tjilik Krontjong
Cor. are"

HARI

Satoe

SAPTOE

hari jang

»Krontjong
—

ditimpakan pada

kota Kladno sebanjak 500.000 kroon
tidak akan dibajarnja. Sebagian

TANGGAL

22

— boeat mereboet kampioen Batavia 1939 —
dipimpin oleh Young China Krontjong Orkest jang soeda lama
disoekai publiek |
INI TJOEMA KANS satoe-satoenja boeat INI TAOEN!
Djangan tida koendjoengin, kalau tida maoe menjesel|

Autoriteiten Djermania dan soerat2
perihal

2

—nen
PR ma

Laskar Pakoe Alaman
Rersediaan mendirikan
kembali
Telah dikabarkan, bahwa pemerentah memoetoeskan oentoek men
dirikan kembali lasjkar Pakos Ala

Dari djawaban djawaban jang di

. Dalam menfjoesoen anggaran belandja pemerentah haroes tidak be toek mengadakan padjak keoentoe
gitos memikirkan keberatan2 jang ngan progessief (jang menoendjoek

2

mendjawabnja

terha

militer

dikabarkan itoe.

persediaan. militer di|

Butler

persediaan2

kinan akan terdjadi perang itoe ber

tambah

oemoemnja, se terima, 30 pCt berboenji tambahdan

gahlah akan datangnja peroesaha-

dap

BELAKANGAN

jang lebih doeloe diperbintjarngkan

soalkan lagi.

pasal

Dantzig,

kannja perhoeboengan rapat dengan
pemerentah
Polen
dan 'Perantjis

jang ber-

dalam perdjandji-

beroebah

njaan

persoealan Dantzig. Ssk.
membitjarakan kesoekatindakan bersama-sama

dari Inggeris—Perantjis

ngan perkosa oentoek meroebah|
status Dantzig. Mendjawab perta-

Riboet di Lagerhuis Inggeris.
Londen, 5 Juli (Reuterj. Da-

Perantjis,

bitjaraan dengan
Moskou, Chamberiain mendjawabnja, bahwa Halifax kemarin telah menerima djawa
ban dari Sovjet. Dan kini dengan
pertimbangan pemerintah Perantjis
lagi d'psladjari.
spakah
menaniakan
Dalioa
dengan adanja poengoetan defensie beto :l
ditimke-oe:a :.ni it e
uitvoerrecht akan dapat menghe- boelkan karena voorsiel voorstel
mat sedjoemlah f 2.— djoeta.
Inggeris jang baroe oentoek meloe
askan lijst, dimana masoek negeri2
Tak ada padjak pembelaan
jang
measdapat
pertanggoengan.
Pemerentah tidak seioedjoe, kalau Premier mendjawabpja, kahwa tipadjak pembelaan goena keperloean daklah diharapkan didapat kesoekesoekaran
dalam bagian2
pembelaan
negeri
diambil
jang karan
jang beloem dipoetoesnja.
choesoes, sebab pada satoe fihak ketjil,
pengeloearan goena pembelaan itoe Keterangan itoe ditambahrjs pola,
diambil dari penghasilan biasa, se bahwa tidaklah moengkin kesorkadang rada lain fihak penoetoepan ran kesoekaran itoe hanja ditimboel
pengelioearan ongkos pembelaan jg kan dari satoe pehak.
Lebih landjoet Cnhamberlain men
locar biasa itoe soedah disediakan
dapat pertarjaan apakah ia tidak
djoemlah2 jang chcesoes.
Oentoek memoengoet padjak bagi akan mengambil tindakan terhadap
alat alat 'perang
ke
boedjangan, boleh d.terangkan, bah pengiriman
wa oentoek ini telah dipoengoet pa Danizig jang tidak sjah. Dj'ka ma
djak jaog besarnja lebih dari f 900 sih ada waktoe soepaja dijakinkan
bagi orang jang masih beloem ka- kepada pemerentah Djerman, bah
wa rakjat Inggeris tetap dalam ke
win.
poetoesannja dengan satoe dan lain
:
Bea masoek.
nja aksi pbysiek, sepertinja mobili
Pekerdjaan2 goena memperbaroei sasi armada.
kea masoek roepanja kini boleh di
.Chambezriain mendjawab : ,,Peme
kira2kan, bahwa membitjarakannja rentah tidak akan membiarkan me
soal itoe akan dilakoekan dalam si ngambil segala tindakan, jang per
dang volksraad jang kedoea. Ba- loe dan moengkin mendjelaskan si
rangkali hal inita'kan menambah kapnja. Soeal ini dergan tegas telah
penghasilan oeang negeri.
diterangkan dalam sidang minister
be
Aandeel pemerentah dalam peng- baroe2 ini...
hasilan netto sepandjang artikel - Mendjawab pertanjaan jang moe
Sa dari Indische Mijawet jang sam la2, Butler memberi keterangan, te

locarannja mesti disesoeaikan kepa pai kini dipakai

da penghasilan

akan memenoehinja. Padanja dia
djoekan pertanjaan apakah politik
pemerentah tidak, akan menentang,
djika didjalankan daja oepaja de-

kenaan
dengan pengambilan
djadjahan Djerman jang doeloe.

Inggeris,

Belgia dan Djepang,

keterangan,
diatasmenghadapi
ini ajar Iwaktoe ini memang selajakaja oenbahwa dalam

jang—menoeroet katanja—Inggeris

sediaan militer jang tertentoe, se
perti jang dikabarkan, nampaknja
melanggar peratoeran Dantzig.
Seperti diterangkan oleh Premier

merintah

kan
itoe
ran2

Polen

LAKI

Pengembalian djadjahan Djer-

kepada

2 10 AI ka" MREI

padjak tsb. (penghasilan). Djadi jg

djandji

ANE

Hoonbelasting), oleh karena gadji

koerang dari 900 roepiah bebas dari

lah memberi

WE

mendjoem
pai Bonnet

TA baut

oepah Wellington Koo

PLAN ain KONG pat dikit urkkn Aan oat Op

padjak

Laska San

dikenakan

goe jl. Menoeroet kabar hari
ini kabinet djoega memperhati

ini

ik dikenakan kepada mereka jang |

soedah

dengan
berdasarkan
voorstel
Perantjis—Inggeris pada ming

boeat

dalem

mereboet

100 lipet kesenangan
kesenangan !!

Njonja2

kampioen

kronijong

ini concours!

Koenijoenginlah

dan

MINGGOE

perloe

ingetken! —

Club (Vaandel) Concours Besar"

10 perkoempoelan
bagian

Toean2

MALEM

kaloe

jang

Batavia

1939

—

soeda terkenal aken ambil

aken dikasiken pada sekalian penonton!!
Toean2

dan

njonja2

betoel

maoe

tjari

jang ambil bagian

“Golden

Ster,

Vos,

Sinar Betawi, Boeloeh Perindoe,

De Nachtegaal, Sederhana,

rama

enz,

Pa aa

demikian

kepada Moskou, soepaja, menga
dakan permoesjawaratan lagi

Perantjis hendak moelai lagi

sekali didjelaskar, bahwa

moengoetan padjak

es-teroesan

r "

Lief Souvenier,

De

Pauw,

Excelsior, dan Pano-

SS bb

menoeroet pen

(Lagerhuis Inggeris hiboek tero

djika kelandjoetan pertoekaran fiki
dit:
sadja, sampai oesoel2
en
'itoe dibitjarakan da

belandja

ak anggaran

gadji

5

HR gletaa SNN

i 3

sh

Oo

.

Pemberian

Selaloe

taoe

dan

teezicht boeat studienja.
Anak2 jang soedah tinggal pada
saja dalam cursusjaar 1938-1939
pendapetannja baik semoeanja
naik klas dan menggirangkan
orang toeanja atau walinja.
Siapa jang poenja anak akan
bersekolah atau bekerdja di Be. tawi atau Meester-Cornelis, silahkan dari sekarang minta tempat
pada saja ,R. Djajawinangoen,
:

:

malam

Josodipoeran

I Kanti

(R.T,

Sorosilah lan nerangaken

Aroengbinang

dengan

E. T.

"

EFFENDI

kawontenan

Goesti (Panaraga)

1 0,85

bab lalam:

ing kita Solo) ingkang

njedihaken

On
10,45,
f 0,60
1 0,55f 0,70

harga iranco

Kasampoernan regi franco

Tangga regi franco

Katjoerigan (Bab

dan

!

dateng

dateng Sinoehoen II Nalika bade pindahiII saking ing Kartasoera dateng ing SoeGantjaran Djawi. Regi franco ............. f 0,60

Latija,
Solo-Peteng (njariosaken

Economie Roemah
Rd.

pindahipoen

Kartasoera

1 ing nagari Kartasoera) Ian njariosaken

rakarta. Kanti sorosilah.

Kawoela

—

Bab

nagari

Onggowongso.

sarta memelas, Regi franco
Ir. Soekarno sebagai menoengsia

ROEKIA

Djawi.

pahanipoen saha lalabetanipoen
poen Kraton Dalem Sinoehoen

Film Melajoe jang kedoea dari Tan's Film Coy, jang dimanamana mendapat poedjian dari Pers, moepoen dari publiek.

Miss

Gantjaran

Sinoehoen Il Nalika djaman
Hadiningrat. Regi franco

Babad Kijahi R.T,

Bat,-€.

Besar

Pengarengan 17 Kalipasir Batavia

Centrum'".

Babad

Kraton Dalem
ing Soerakarta

berikoetnja
sawah

djoega di titenniklakoeannja dan

Boekoe-boekoe

Toespadjang.

Ini malam

Moelai dari tg. 1 Augustus 1939,
saja terima lagi boeat in de kost
pada anak2 jang bersekolah di
Betawi dan Meester-Cornelis dengan pembajaran 21 15.— seboelan. Dioeroes dengan baik,

Bersedia

Doewoeng)

Mawi Gambar regi Iran CO.rrvvirorvoooo.

MOCHTAR,
KARTOLO

Boekhandei
»TAMAN-OESA
H As

Kepatian

Tengah

No.

4.

SOLO

ceneso000002s30s000c00s0s005

PEMBOEKAHAN PRIJSVRAAG
BEDAK
VIRGIN

Tiap-tiap Kari 6ddvertentis #Patjar» F1.- sekali masat

Pada

disaksiken
Bedak

hari Senen

ddo.

oleh beberapa

Virgin (98 model

boeka. Nama

15/5/39

KULIS

j.l. dengen

wakil pers prijsvraag

kepala

nona)

telah

KULIS

Tjian-

2e prijis oewang

contant fi

50.-

3e prijs oewang

contant f

25.-

Tecan O.G. Lee. Langkat Company

contant f

10.-

Sirang Concessions, Mar-

tapoera, Borneo — 4e prijs oewang

Tecan Khoe Tjoeng Tiong, p.a. Toean Khoe
Dan

masi banjak

Goan

Swie,

Si-

170

menarik,

penebak?2

mana

namanja

aken

jang sangat

ditoelis

oleh

RA-

INA seorang romanschrijver
jang populair didjogal tioema f 0.54 berikoet onkost
kirim. .

doardjo —5e priis oewang contant f
5.penebak2 jang kena tarik troostprijzen seperti:

prijs dari f 050,

No.

Tjerita SARAH

10 prijs dari ?2.50, 20 prijs dari f 1.75: 30 prijs dari f 1.25: 40 prijs“

dari f 0.75 dan

|

tjerita TJIN NIO di medan
perang.

djoer — le prijs oewang contant f 150.Nona Ang Hin Nio, p.a. Toe an Ang Tian Bie, Telok Betong —
Toean Tan Lin Hoa, p.a. Toean Yap Kim Giok, Tangerang —

SARAH
DESA

jang isinja tidak kalah oleh

di-

dan adresnja penebak2 jang kena

ada seperti dibawa ini:
Tocan Gouw Tek Siem, Sindanglajaweg,

No.

Mengambil tjerita
atawa
BENTANG

Oleh

karena

persediaan

ti-

«

dak banjak kirimlah wang
dioemoemken dalem circulaires, jang djika penebak2 belon trima,
#
|
l
nja dengan segera kepada:
harep lekas minta boeat accoordken namanja sendiri, enz.
|
Etiket2 B. Virgin boleh ditoekar dengen boekoe tjerita: harep le-t
kas koempoel aken ditoekar dengen boekoe jang baroe terbit dan isi-:
Senen 107
Batavia-Centrum,
nja penting jaitoe ,Perlindoengan Oedara", dimana ada moeat roepa2i

Adm. ,PEMANDANGAN$

pengoend oekan

tentang mendiaga

bahas bom

Sole — Agenfs
N.V. H. Mij. ,,Kian Gwan"
Saloeroe

dari

pesawat terbang,

Hoofd
- depot
Chun Lim & Co.,

Pintcs

Indonesia

Besar

No. 32,

Batavia.

an
:
sx
Ini anggoer ada bergoenafbesar sekali boecat djaga kasehatan.
Badan bisa tinggal fit, makan dan tidoer djadi" enak.

Pendeknja

badan

bisa

tinggal

Fabriek

koeat.

Haroes

,,TJAP

Molenviiet Oost

Soerat2 lamaran pake nommer 1676
diadreskan pada administratie Pe-

DEWAs

mandangan,

mela... Mengasih Kombali
"0... Tangga Didalam U Nian

Bogor,

3

sini

kekoerangan

tenaga

kerdja.
Lebih baik

dari

oentoek ba-

Bakerdja didalam 24 djam.
Ini pendapatan baroe dari ilmoe kethabiban, terkenal sebagei Dr. Nixon's Vi-tabs,
telah ditjeba oleh berihoe-ribce orang di
negeri Amerika, dan ini obat tejah mempertaendjoekkan hasii? jang sangat mengagoem-

Ia

membawa
keras,

jang

kaselamatan
tida

semboeh oleh lain? obat.
Ja telah

menoeioeng

dapat

didalam

dibikin

orang? moeda

jang

Siepat mendjadi toea. Orang? toea jang soeSah rongsok ia bikin mendjadi moeda poela.
ia membawa kabroentoengan jang tida ter-

nilai Dagana

kepada

beriboe-riboe

orang

jang telah
merasa dirinja soedah rongsok
dan toea dan telah berpikir akan menjingkir
boeat selamanja dari pada kanikmatannja
rin
Ini pendapatan jang Pen ank
adal
teroetama
sekali mengasih
hasil?
baik dengan tjepat sekali.

Tahbib?

poedjikan

Vi-tabs.

Thabib' di Amerika dan di lain?
negeri
berpendapatan bahoes Vi-tabs itoe ada satoe

Obat adjaih oentoek orang? jang telah mennona

sebeloem

waktoenja,

lelah

dan

T. T. A. Ellis dari Canada beloem selan
lama telah menoelis:
Oa

Diika
Wa ma

Mn

tida
sa Ha api

djadinja,

memperkeras
pakerdjahan-

.mendapatnja

»Soean

dan

la Ia EA
EN

Dengan

dengan

kenaf-

kadjena-

»0Orang?
lelaki
.prampoean
jang

N.G.

thabib

Grannini,

»toea

Italiaan

dan

memasoeki

dewasa.”

termasjhoer,

mengasih tape pendapatan-

Ditanggoeng Berhasil,

dan tembak mati itoe binatang dengan bebe.

rapa tembakan djitoe e Kadiman adalah orang
jang paling gagah di sakitar tempatnja ....
sesoeatoe orang kagoemkan ia. Dan djika
tbean tanja kepadanja kenapa ia begitoe
gagah, maka ia djawab: Tidoer siang? dan

bangoen pagi? dan sering minoem Java-Bier.

Vi-tabs dan

Toean

Osana

tida

“an
Ia
Dab
Ba Na

man ea HA.

mna

Adm.

Kebondjae.

kirim.

Bisa

dibeli

pada

,Pemandangan”.

BOEKOE PENOCENDJUEK
DJALAN DI POELO DJAWA
Bagi: kaoem Soepir kaoem Saudagai
dan pelantjongan harga hanja f 0.90

onkos
f 0.04 bisa dapat di adm,
PEMANDANGAN.

.Huwelijk, Polygamie en Echtschsiding
in
den Islam” door Joegoef
Wibisono
verkrijgbaar bij administratie PEMANDANGAN priis f 0,58
Inel. portokosten.

Dimana

Tocan

tjetakan

jang

bisa dapat perrapi

dan

moerah.

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

Boekoe GELDSCHIETERS-ORDONNANTIE
Ae Sus

bisa pesen pada adm. Pef 0,50 franco f 0,04 &

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

portokosten,

STADSKAART
GEMEENTE BATAVIS.
(Betawi- — Tg. Priok — Mr. Cornelis), Tjitakan baroe-tebal 38 paginadan berikoet platte grond Gemeente
Betawi.

kaoem
tjong.

Memoecat

nama

djalanan?

pedagang dan kaoem pelanPersediaan tjoema
sedikit,

Lekaslah pesan sekarang
Harga
f 1.10 franco di roemah.
Adm: PEMANDANGAN,

Batavia,
man

Batavia-C,

besar-ketjil
diseloeroeh
Gemeente
Gemeente Betawi. Gedoeng?2 jang
terp€nting-(Partikoelier dan
Goepernemen).
Perloe sekali oentoek

perloe

toenggoe
lama
lagi
akan merasa IOatau20
A
tahoen
lebih
moeda,
segar dan
penoeh dengan kekoeatanhidoep.
Kalau toean poenja
7
langganan
tida
ada
secia Dr. Nixon's Vi-tabs djanganlah beli
barang tiroean atau tain-lainnja jang achirnja mendjadi keroegian bagai toean.

SI

tega

dan “kocat
minoem

sendiri

bisa mengambil kepsetoesan apa is menoeloeng atau tida. Satoe botol speciaal terisi
dubbel, 48 Dr. Nixon's Vitabs, harganja
moerah sekali dan ada tjoekoep boeat delapan
hari.
Lantaran
itoe
pertanggoengan
tida
menget Iwakan,
maka tida ada satoe
sebab jang menghalangi
oentoek
dengan
sigerah
memoelai dengan
ini
perobatan.

Tosan

nja beloem ,
pernah
/
gagal

. djam, lantas ia dapat katemoekan itoe matjan

lihatiah sendiri berapa djaoeh toean rasakan
lebih moeda,
lebih koeat dan lebih
dengan memakan ohat dari ini thabib,
Dengan memakan Dr. Nixon's Vi-tabs toean
akan merasa dapat kenafsoean barse dan
kekoecatan hidoep, dan ini tablet mengasih
toean dengan pasti sapenoehnja kasenangan.
Kalau tida begitoe, toean kirim sadja kombali boengkoesannja jang kosong
dan itoe
Pena
mengombalikan toean poenja

pembelian.

1

kepada bahaja jang
datang dari segala pendjoeroe. Dan djika
di kasih taoe ada matjan ia lantas pergi
melihatnja. Dengan ia poenja mata jang ta:

Dr. Nixon's Vi-tabs boekannja pertjobaan
lagi. Ini tablet ada mendjadi satoe obat
saderhana boeat roemah tangga dan ditelannja tida kentara, ia ada satoe recept dari
satoe thabib Amerikaan.
Hasii?-nja sangat mengagoemkan sekali.
Bermilliscen-millioen orang di negeri Amerika mendapat
kombali poela- kemoedahan,
kekoeatan hidoep dan kenafsoeannja.
Ini
hasil? jang mengagoemkan ada mendjadikan
sebab jang Dr.
Nixon's Vi-tabs sekarang
ada terdapat disini dengan perta
oengan
akan mengasih kasenangan jang sangat. Dari
sebab itoe tida perloe poela mengambil
pertjobaan dengan toemboehi-toemboeban
jang
beloem tentoe, jang kadang kali bisa terlaioe
keras bakerdjanja dan meroesakkan kelandjer? dan asabat jang sangat rawan Hoe.
Dr. Nixon's Vi-i bs boekan sadja menoeloeng
bermillioen-millioen
orang?
sakit
dengan pasti, tetapi poen ditanggoeng kemoedjarabannja atas toean poenja hal jang

ongkos!

hoetan? Ie.

senapannja, tida takoet

»-Badan' jang sangat lelah, Iesoe dan kisoet
sada sangat perioe dengan ini obat oentoek
.kekoeatan dan kebaikannja jang masoek
didalam
darah,
kelandjer', asabat dan
»djantoeng,
menambahkan
nafisoe makan
,.dan mengoeatkan orang? jang lemah dan
».Kebingoengan.""

semoea

Kadi- $

bat dengan membawa

Dr

nja:

speciaal, Tjobalah Dr. Nixon's

berani

man, satoe pemboeroe,

dan
telah

»Deroemoer | setengah

Dr, T. A. Eifis

Satoe

Gg.

ongkos

Ini

»kain tercetoerma pada

Terdapat di Roemah? Obat dan Toko? besar,
bisa dapat, toelis soerat kepada THE KNOX COMP.
Ba

te-

kelandjerr,

»diboektikan

Tida bergantoengatas toean poenja oemoer,
toean akan lihat jang toean poenja tenaga
mendjadi lebih baik dan toean poenja asabat
lebih baik bakerdjanja. Ini pendapatan akan
membawa tenagf
djasmani mocda kepada
toean. Ia akan membikin darah baroe dan
boleh
dibilang
membikin
djenaka
toean
poenja badan
dari kenafsoean
dan kekoeatan
idoep. Ini tablet ada sebagei obat roemah
tangga saderhana, rasanja enak dan lantaran
beroepa tablet mendjadi Ken an nnaan .
Beriboe-riboe oiang jang telah
makan ini
tablet menerangkan,
bahoea ini obat mengasih hasil? lebih baik dari pada perobatan
apa sadja.

penjakit?

stiepat
»Oja

kelandjer:
dioperatis

Toean
tida
perlce
poela
menanggoeng
Tebih lama penjakit koerang tenaga, ingetan
koerang bagoes dan lemah, kebingoengan,
kenapengarsehnja darah djelek, roepa djelek,
lesoe dan tida hisa tidoer. Moelailah dengan
ini perobatan jang saderhana dan didalam
beberapa
hari sadja toean dapat rasakan
tenaga baroe.
:

kan.

boekan

tapi
»Ojoega
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Baroe terbit Djoez pertama TAFSIR
@UR'AN
dalam bahasa Indonesia
jang gampang dimengerti karangan
Kjai Hadji Achmad Sanoesi jang
terkenal, per Djoez f 0:39 terhitoeng

-sngja
memperbaik
»Gjalannja
titik? da»rah merah baroe jang

Tersebab
pendapatannja
satoe
thabib
Amerikaan sekar:
telah
mendjadi gampang centoek orang" jang merasa toe» dan
rongsok sebeloem waktoenja, dapat poela
yaerasakan kenikmatannja
tenaga
moeda,
kenaisoean dan kekoeatan hidoep.
Ini pendapatan besar, —
tetapi hanja
sebagei obat roemah tangga sederhana jang
bisa ditelan oleh sesoeatoe orang dengan tida
kentara prihal roepa dan rasanja —, didalam
sedikit waktoe sadja mengasih
sebanjakbanjaknja tenaga kepada seloeroeh anggauta
dan membikin tocan dapat poela toeroet.
mengerdjakan kenikmatannja hidoep.

Y

obat

Senen

FAMILIE
SOENDA
terpeladjar
dan berkedoedoekan baik di kota
Bogor, soeka menerimain den kost
pemoeda2 Indonesiers jang bersekolah Midd. Landbouwschool, Veeartsenijschool, H.B.S. atau Mulo di
Bogor. Kostgeld £ 17,50 seboelan.
Soerat2 p/a Agent ,,Pemandangan”

. Dikin Moeta..... Kelandier' Bakerda

tan, Badan, Otak, Oerat? spier dan

KANTOOR
besar tjari satoe nona
moeda Indonesia jang sopan boeat
mendjaga tent di pasar malem.
Moesti bisa bitjara Blanda, Melajoe,

Soenda dan Djawa jarg lantjar,

di “tjoba,

84. — BATAVIA-CENTRUM.

Pendapatan dari thabib Ameriksan,
mengooatkan darah, asabat, Inge-

PATJAR

rena man

. Gemandangan
Seroean dari Clubhuis ,In-

| Tahoen 7 No 150:Lembar
Il

|

' boelan akan diadakan, kabarnja a“kan

memakan

' nja,

walaupoen

ongkos lebih dari
Maharaja nampakgaris-garis kongres

“ 1000 roepiah.

tetap dibentang-

- itoe masih-beloem

Tetapi
dalam karangan ini
“kan.
2 Tana hendak kita bitjarakan ialah
| jang mengenai keoeangannja.

kita,
goena

pengetahoean
Sepandjang
ongkos
mendapat
'Gentcek

itoe, pernah

kongres

diadakan per-

Tetapi
ini dan itoe.
. toendjoekan
roepanja komite kongres masih kemelihat gelagat
| “koerangan
oeang,
Oeang, oeang! Ongkos,
seroeannja.
ongkos! Inilah salah satoe penghalang kongres djoega jang penting.
Senen
3 Juli 1939 ,,Sin Po” me'moeat
gambar dan berita tentang
- koendjoengan
pemain-pemain
bas-

ketball team dari Sin Chew Yeh I Ti
Yu Hui jang baroe datang dari Singapoera ke Djawa. Koendjoengannja kemana-mana tempat itoe oen-

“toek bertanding.

Hasil pertandingan

itoe goena
keperloean fonds amal
Tiongkok, penoendjang tanah air.

wa

gedong

pertemoean

ini telah

mendjadi keperloean besar cemat
Indonesia di Nederland.

Pada

tiap tiap

pekerdjaan “dan

kedjadian tak dapat tiada Clubhu's
Indonesia diboetoehi dan oleh sebab
itoe maka kepentingannja makin

lama makin ternjatalah. Hal inise
benarnja tidak mengherankan, oleh
karena Clubhuis Indonesia membe
rikan pelbagai roepa faedah kepada
kta semoea, teroetama bagi sauJara saudara kita di Leiden. Fae-

dah faedah jang diberikanj oleh ge

dong pertemoean itoe ialah:
Tempat
perhoeboengan
bangsa

Indonesia, dimana mereka bisa ber

femoe dan berbitjara, tentang soal
soal jang menarik perhatian, teroe
tama soal peladjaran.

“persediaan-persediaan

daripada

me-

Oentoek

— kongres
P

hal

ini

tentoelah

komite

perloe berhoeboengan dengan
masing-masing
pengoeroes
perkcempoelan
oelah
raga, goena

membitjarakan mas'alah itoe.

Dan

selajaknja pihak perkoempoelan oelah raga jang didatangi oleh komite
“hendaknja
djangan
menolak permintaan goena keperloean seloeroeh
bangsa.

Di Djakarta ini berdiri bond bermatjam-matjam perkoempoelan, se“pak
raga, bola kerandjang, tennis,
- badminton, dll.
Djadi

“...moedah

centoek
sadja,

mengorganiseernja
asal

ada

kemaoean

dan rasa pengoerbanan sedikit. Se“bab manakala tiap machloek hendak
mentjapai sesoeatoe tingkatan jang
tinggi,
pastilah diadakan daja oepaja, giat dan tak kenal pajah! Demikian

hoekoemnja.

Orang penggemar oelah raga menjeboet dengan terang-terang, bahwa celah ragapoen goena kemadjoean tanah air. Djadi tak oebahnja
dengan kongres pemoeda Indonesia.
Tjoema
djalannja
jang berlainan.
Tetapi
sembojan
,,gescheiden
samengaan” bisa didjalankan.
Berpisah
djalannja, tetapi berpimpinan
tangan

moengkin!

:

Siapa
jang
mengambil langkah
pertama - (initiatief)
goena kema-

djoean kita bersama?

Inilah salah
satoe perboektian:
sportiviteit dan berbakti kepada tanah air.

Bagi
peladjar2Z tempat
melepaskan lelah sesoedahnja beladjar:
aneka warna permainan disediakan

oentoek dipakainja.
Tempat makan makanan

nesia djaceh
lebih moerah
pada restaurant2 dsb nja.

Banjak

diantara

baroe datang

saudara?

diNederland,

bisa memasoekkan

Indodari

jang
tidak

pikirannja lagi,

bahwa ada waktoenja, ketika
oemat Indonesia beloem mempoenjai
gedoeng pertemoean. Bagi mereks
terdirinja Clubhuis Indonesia ialah
satoe kedjadian jang soedah
tentoe. Maka tidak mengherankanlah,
apabila gedorg pertemoean kita itoe,
tidak dapat perhatian dan sokongan
jang seharoesnja.

nja tak mempoenjai soeatoe gedoeng

makanan
DOENG,
anak-anak
djara di

senang dan tenteram sebetoenja ?
c. Tahoekah
saudara saudara,
bahwa oentoek mendirikan Clubhuis
Indonesia ini, adalah keperloean
modal pertama sebesar
f 600 fenam
ratoes roepiah), dan apakah artinja itoe bagi saudara saudara kita
jang tertoea mengingat keadaannja keoeangan. terlebih poela diketika malaise dosnia meradjalela,
oentoek

maksoed

itoe, jang

dioesabakan mereka ?
d. Soedahkah saudara2 memperhatikan

betoel apa

artinja

pendiri

goena pendjara di BAN- an Clubhuis Indonesia bagi saudaroemah peliharaan boeat ra saudara sendiri, bagi kawan2
di BANDOENG dan pen- kita, dan achirnja bagi ncesa dan
SOEKAMISKIN, selama bangsa kita ?

tahoen 1940.
Lihatlah ,,Economisch Weekblad

saudara2

sendiri,

diadreskan

pada

dangan“,

Senen

Djangan

toean
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e. Tahoekah
saudara
saudara,
bahwa semoeanja pengoeroes Club
huis teroes meneroes dengan #oesah pajahnja mempertahankan roe

voor Nederlandsch-Indi8” tanggal
19 Mei dan 2 Juni 1939 no. 20 dan 22.
Keterangan dikantor p.t. Assis- mah oemoem kita ini, mendjaga
tent-Resident di Bandoeng.
soepaja hidoep selamat dansoeboer?

-

ongkos

Anwar

per

Penggelapan

di Medan

Doea orang pegawai

—ip——

bangsa

toean.

opzichter di Modjo-Agoeng

Sebagai loekisan dibawah ini kami koetipkan dari Boekoe Tamoe
(Gastenboek)
beberapa
oetjapan

ciale Irrigatie-afdeeling ,, Brantas")
ialah toeanR. Saroeso. Jang djadi
opzichter di Bodjonegoro. distrik
pertama dan di Pamekasan, distrik

,/Indonesia”.

Dr. Soetomo : (Waktoe beliau berada

keempat,

masing2

ialah

t.

J. W.

dinegeri Belandaj, 12 Novem, 1936

»Moedah2an“ Kolma ,,mendjadi poe
sat pertemoesan pemoeda kita hingga semangat nasional dapatlah kira
uja berkobar2 hendaknja“. (Kolma
jaitoe kollektief masak!

Ketjelakaan perahoe dikali Progo.
Dari Djokja dikabarkan, bahwa
seboeah perahoe dengan ? orang
serdadoe dan 3 crang koeli, jang
hendak menjeberangi soengai Pro
go, telah hanjoet oleh aliran jang
deras. Kosrban2nja masih beloem
ketemoe. Beloem terang apakah hal
ini mengenai diri serdadoe Belanda
tadi fAneta).

9

—

Sebeloemnja
Clubhuis Indonesia
berdiri, beberapa
pemoeda2
kita
masak dan makan bersama2 di:roemahnja
satoe diantaranja).
snp
Njonja E. van Deventer-Maas: 30
November 1937. ,/ saja heranlah me
Pendapatan douane Semarang.
lihat gedong pertemoean ini, keaPenghasilan douane Semarang da
daannja lebih dari pengiraan saja, lam boelan Juli 1938 dan '39 mamengingat sedikitnja alat alat jang sing2 ada £588,000-dan f 776,000.-,
dipakainja".
TK
: sedang moeiai Januari sampai Juli
1938 dan 1939 ada £4,059,000.- dan
Seorang aetoesan'
&.sedang
Students

(LS S.1 dinegeri Belanda:

29 Maart

1938

,,Saja

Wil,

soepaja

hendak

£4,409,000.(Anetal.
Sada
Taman

me-

ngoetjapkan terima kasih saja,atas
samkoetan kawan kawan bangsa
Indonesia dinegeri Belanda. Dengan

senang hati saja menjaksikan bahwa
dalam beberapa soal sociaai dan po
litick adalah banjak hal hal jang
sama diantara bangsa
kami dengan bangsa Indonesia. Saja meng
hargai semangat persatoean
jang
terdapat digedoeng
pertemoean”.
James Klugman, penoelis oemoem
dari Rassemblement Mondial
des
Etudiants di Paris: December 1938.

Siswa melebarkan
di Maloekoe.

sajapnja |

Setelah di Ambon berdiri Taman
Siswa maka sekarang disoesoel oleh

Ternate jang disana akan

diboeka

Tjabang Taman Siswa moelsi boelan
Augustus jang akan datang. Moeridnja soedah ratoesan.

keceangan. Pendirian Clubhuis ,,Indonesia" djoega kepentingan tocan !
Maka permohonan kami: Sokong-

lah oesaha kami! Sokongan oeang
meskipoen sedikit djoega akan kami

Boschwezen

naik.

Pernah dikabarkan, bahwa peng
hasilan Boschwezen dalam tahoen
ini akan naik
daripada jg moela
moela dirantjangkan dalam anggaran belandja. Katanja lebihnja dari
anggaran belandja jg dirantjangkan
itoe ada setengah djoeta roepiah

(Provin

Brand dan R. M. Koesoenarijo.
—

Penghasilan

rendah dari

kita, djika peladjar2nja bisa hidoep
tenteram
dalam semangat persa-

Service

1440

BERITA? PENDEK
Moetasi Djawa Timoer
Lapangan Waterstaat
Jang ditempatkan selakoe hoofd

kepentingan

Konperensi International

p'a ,,Peman-

telefoon

ialah sa-

djika gedong

Clubhuis

kirim. Pemesanan haroes

menoenggoe lama-lama oentoek membelinja,

plaatselijke fonds di Bagan Si Apiapi, jang didakwa
menggelapkan
ceang sebanjak f 500,—, ditahan
polisi fAneta).

tamoe2

v/d Bosch 217
ongkos kirim.

Tjokroaminoto

Batavia- Centrum,

mendjadi sempoerna, Dengan djalan ini djoega saudara2 menjokong
saudara2 kita, jang tiada mampoe!
Lebih dari itoe: achirnja saudara
berdjasa terhadap kebangsaan, oleh

jalah

,,Mah-

tidak kehabisan!

temoean kta ini berdiri teroes dan

karena

pada

Boeat abonne ,,Pemandangan“ jang tidak ada toenggakannja:

huis Indonesia dan oentoek memper

kepentingan

Griffier

M. Tabrani,
Defensielijn
50 sen seboeah, terhitoeng

30 sen seboeah, terhitoeng

baiki keadaannja

Bagi

Mr. Notosoesanto,

HARGANJA:

pada saudara2 semoea:
Bekerdjalah dengan giat oentoek
mempertahankan
pendirian
Club-

toe

adoera"

Indonesia)

kamah Islam Tinggi"

PENERBITNJA:

dari itoe, kami berseroe ke-

Pensisenfondsen.

Selesai

dalam

Augus-

tus 1940.
Pembikinan
kantor goena Indische
Pensioerfondsen
akan dilakoekan oleh maskapai pembikin ge

doeng

,,Kondor“

di

Betawi

jang

meminta ongkos f 311850 —
dan
pekerdjaan itoe akan selesai dalam

Augustus 1940.

je

Meloeaskan

lapangan.

Oesaha Gemeente.
Ta' lama lagi Gemeente Betawi
akan meloesskan lagi lapangan2 di
belakang Manggarai jang moelai
kini soedah dibagi bagi dalam perceel perceel.
Dengan oesaha ini
kirarja kekoerangan
tanah dapat
dipetjahkan.
—

Oesaha

proviasi

Djawa

Membanteras

Barat

malaria

diIndramajoe,
Indramwajoe adalah salah satoe
nja daerah jang masih dihinggapi
penjakit malaria dengan bebat. Ber
boeboeng dengan ini maka Provinsi
Djawa Barat merantjarngksn plan

centoek mengeringkan daerah itoe,
dan oesoel2 ini kini soedah dibikin
oieh Gezondheidsdienst.

PA Ka TT
LN
Pi

h

ON
2
ti

Dengan senang hati kami seka- terima dengan gembira hati!
rang mempoenjai kesempatan berSaudara? jang telah loeloes 'da
temos dengan peladjar peladjar In-

Sekoerang?nja

mendjadilah ang-

Indonesia sendiri ditanah asing, ia gauta! Sokongan jang tentoe itoelah satoe tempat dimana kita berasa lah jang kami boetoehkan|!

dan beloem lagi waktoe dan peker

Memasoekkan roepa-roepa barang

PENOELISNJA :

dan

bahasa

donesia digedong pertemoeannja di lam peladjarannja dinegeri Belanda!
Leiden. Sesoedahnja bertemoe deTentoeish saudara2 masih ingat,
ngan beberapa wakil wakilnja di
Konperensi2 dan Kongres2 di New waktoe saudara sebagai peladjar
York dan di Huropa, dan beladjar berada dikal ngan kami, sebagai se
kenal dengan pergerakan dan se- orang anggota dari oemat Indomangatnja
dan penghargaannja. nesia di Nederland. Diantara pemaka saja merasa lebih senang ka ringatan jang menjenangkan hati
rena mempoenjai kesempatan de- dan bagoes2 itoe, tentoelah saudara
uja, selama oesaha-mereka itoe ti- ngan mendjadi tamoenja mereka saudara masih ingat kesoesahan ki
ta, tersebab tak mempoenjai satoe
dak berhasil, baharoe pada tahoen di Leiden”.
tempat
sebagai
Clubhuis ,,IndoTo
mereka mentjapai tjita2nja
hesia",
dimana
kami
bisa hidoep
itoe? “
Maka dari itoe: Sokonglah Clubhuis ,,/Indonesia“ sekedar kemam- bergaoel dengan saudara2 setanah
dan sebangsa dilingkoengan semab. Tahoekah gaudara2, apa arti- poean saudara2!

Berhoehoeng
dengan ini, kami
berseroe kepada saudara2 terseboet
#dengan
pertanjaan:
a. Tahoekah
saudara2, bahwa saudara2 kita jang
toea telah bertahoen2 lamanja me
rasai keboetoehan akan mempoenjai
gedoeng pertemsean sebagai sekarang ini: akan tetapi meskipoen me
reka mendjalankan segala tenaga

djaan

Lelang borongan

Maka

Djawa
(Dalam

LAH diketahoei, bahwa sedjak
Bagaimana djoega, pada
masa
hoelan Maart 1937 oemat Indo ini kita mempoenjai gedoeng pernesia dinegeri Belanda telah mem temcean jang berbagai2 faedahnja
poenjai gedong pertemoean: ,,Club bagi kita. Merasakah saudara? adil
buis Indonesia“ Leiden alamat: dan patoet djika saudara saudara
Hugo de Grootstraat 12, Neder- mendapat hatsil dan bocah dari ve
saha dan tenaga saudara saudara
land.
jang
tertoea ?
Meskipoen
beloem lama berdiri,
akan tetapi boleh dikatakan, bah

Disini nampak oesaha dilapangan
Tempat
kesempatan
mengem
olah
raga
dihoeboengkan dengan bangkan perasaan persatoean bang
tanah air. Tidak boleh tidak oesa- sa dan tanah air: tempat pendidiha demikian itoe langkah memadjoe- kan menghargai satoe
sama lain
kan tanah air.
i
Sekalian ini perloe sekali boeat pe
Lantai
terdjaan kita pada kelak hari oer
Berhoeboeng
dengan kongres pe- toek memadjoekan rakjat dan noe
'moeda Indonesia jang akan datang sa Indonesia.
tak
moengkinkah, kalau perkoemTempat
kesempatan
oentoek
poelan-perkoempoelan oelah raga jg. membatja beberapa
soerat kabar
banjak bagai itoe ikoet menoendjang
lan madjallah Indonesia. agar soe
keoeangan
komite
kongres?
Tak paja bangsa kita, meskipoen djaoeb
moengkinkah
diadakan
pertandilari tanah air, tidak berasing dari
ngan-pertandingan dengan poengoe- soa!2 jang penting dari rakjat dan
tan
sekedarnja, ataupoen derma?
anah air. Djoega ada beberapa boe
Sebab sampai kini oesaha demikian, koe jang perloe oentoek memperda
“sepandjang hemat kita, beloem di- lam-dan memperloeaskan pengetaPatoet dilakoekan de- noean cemoem.
djalankan.
ngan segera. Lebih lama mengamBagi perkoempoelan2 Indonesia
bil waktoe persediaan, lebih oetama.
sdalah tempat oentoek mengada.
Lagi poela rasanja mengorganiseer tan rapat2
dan pertemoean? dipertandingan demikian itoe tak be- dalam lingkoengan semangat Indo| gitoe banjak memakan ongkos. dan nesia.
“ ngadakan pertoendjoekan tonil, jang
sat
“5 mesti - dipelagjari berboelan-boelan,
agar
soegoehannja
nanti
sedikit
menggembirakan
jang
menonton.
Dan hasil pertoendjoekan dan kepajahan jang didapat, tak berapa memoeaskan.

ditanah

Disiarkan via ,, Antara"
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Kaoem

Bapak,

Iboe,

Wali

dan

Kacoem Keloearga
dari saudara2
ai jang beladjar dinegeri Belanda !
:
Dengan gembira dan senang

hati

kami menghargai niatan toean oentoek memberi kesempatan kepada
gaudara2 kami melandjoetkan pela-

djarannja dinegeri Belanda, meski-

poen ongkosnja tidak sedikit. Inilah
djoega

salah

satoe

dari sebabnja

kami mendirikan gedong pertemoean Clubhuis

keoeangan

dengan

adanja

gedong pertemoean ini, saudara2
kita bisa hidoep lebih moerah.
Semangat

jang terdapat di Club-

huis menambahkan

gemar peladjar

peladjar kita beladjar!

Inilah meskipoen tidak dengan
djalan
langsoeng,. meriagankan
tanggoengan toean, teroetama hal

AI

Djawa

Barat

BOGOR.
Pembantoe

menoelis :

Rapat

Berhoeboeng
nja anggauta

oemoem.

dengan tiada adaistri Indonesia di

Volksraad, maka Rengrengan Sesepoeh dari Pasoerdan Istri Bardoeng

telah mengirimkan

sepoetjoek

soe-

rat kepada tjabangnja Pasoendan
Istri Bogor oentoek mengadakan

Seboeah Openbare vergaderirg oen
toek memperbintjangkan hal kedoe
doekan istri dalam itoe badan perwakilan. Oleh karena itoe, maka
oleh Pasoendan istri Bogor telah
dioendangnja perkoemnoelan2 istri

Pada maga ini bangsa Indonesia
di Nederland telah mempoenjai ge
dong pertemoean. Akan tetapi men
djaga. soepaja Clubhuis kita bisa
hidoep dengan selamat dan soeboer, Indonesia di Bogor.
inilah soal 'jang tak moedah. Melihat keadaan saudara? kita pada
Rapat osmoem itoe akan diadamasa
ini, soedah mentjapai satoe kan pada tanggal 9 ini boelan, jaitoe
tingkat deradjat dalam masjarakat pada hari Minggoe, moelai djam 10.
Indonesia, kami mengarggap bahwa Hendak diadakannja digedong Harsaudara2
dapat menolong kami. sodarsono Beberapa oera'an akan
Dengan djalah ini kami adalah meng dikemoekakan, misalnja: Isteri dan

harapkan atas keridlaan dan kemwoerahan hati saudara saudara.

Volksraad oleh njonja Tamboenan
(Rapiah) Kaoem Iboe didalam riwa-

Bantoelah oesaha kami dengan
sokongan ocang! sesar atau ketjil

nja Soediro dan lain lain.

,,Indonesias!

Faedah2 pendirian Clubhuis telah
kami adjoekan diatas djoega mengenai

ngat Indonesia.

ini

kami

samboet

dengan terima

kasih ! Terlebih poela sokongan jang

tertib!
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Wakai De Mai
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Kemis

KN

RN

bantaoean

ini kami sebe

loem dan sesoedahnja mengoetjap
kan banjak terima kasih!
HA

jat kebangoenan bangsa,
Pertoendjoekan

oleh

njo-

oemoem,

Pada hari Saptoe malam digedong

Harsodarsono hendak diadaksn seboeah pertoendjoekan oemoem jang

bermaksoed menolong perkoempoe-

lan armeprzorg.

Kartjis2 oentoek voorverkoop te-

lah disiarkan,

a—

“dd

:

An
LL

sokongan

oeang

Komite persiapan ini be Komite Penjamboetan

roesaha dan dengan berhasil. Sehabis Kongres Pemoeda Sedoenia dan
senabisnja delegasi Indonesia poelang kembali kenegeri Belanda, ma
ka pekerdjaan Komite ini poen ha-

bis poela. Akan tetapi timboellah
keniatan dalam kalangan kacem

Indonesia dinegeri Belanda, soepaja
pekerdjaan Komite itoe diteroeskan.
Boekankah
“setiap tahoen diloear
negeri
banjak Kongres? pemoeda
jg dilangsoengkan ? Boekankah per
loe sekali pemoeda Indonesia menGengarkan sosaranja dihadapan per
temoean2 internasional ?
Dan
boekankah
kami dinegeri
Belanda
kerapkali
kekoerangan
oecang oentoek mengongkosi delegasi2 keloear negeri?
Dari pada
itoe lama-kelamaan
terasalah oleh kami semoea perloenja sebocah ,,Fonds“, seboeah badan jang tetap jang bisa setiap kali

mengongkosi delegasi2 Indonesia.

Psda tanggal 25 Maart 1939 ter
dirilah Fonds ,,Oetoesan Indonesia", sebagai peneroesan Ko
mite jang dahoeloe itse. Pendirian
ini telah mendapat persetoedjoean
dari segala perhimpoensn2 Indonesia jarg ada di Nederland. Djadi
boleh

dikata

Fonds

,,/Ostoesan In-

donesia“ ini disokorg oleh segenap
kaoem Indonesia dinegeri Belanda.
Toedjvean Fonds ini ialah: menjokong segala oesaha oentoek membe
ri propaganda tentang Tanah Air

kita Indonesia choesoesnja: menjo-

:2

kong segala oesaha oentoek mengi
rim delegasi kelocar negeri.
Teranglah, bahwa Fonds ,,Oetoesan Indonesia“
ini memboetoehi
oeang pokok fbeginkapitasi) se
bagai dasar
boecat memberi
sokongan. Kami minta bantogan dari
kaoem Indonesia di Nederland, ber
gitoepoen dari: beberapa kacem Be
landa jang soedi menolong
Fonds
ini, Soedah dengan semestinja kami
djoega berseroe kepada bangsa ki
ta di Tanah Air. Kepentingan Fonds
ini boekan hanja bagi kaoem Indonesia diperantauan—sama sekali ti
dak! Bangsa kita di Indonesia nistjaja tahoe,
bahwa
kepentingan
Fonds ini ialah kepentingan Noesa
dan Bangsa.
Daripada itce kami
berseroe kepada kaocem Indonesia
di Tanah Air: toeroetlah
sokong
Fonds ,,Oztoesan Indonesia"!
Pengoerces Fonds ingin mengeta
hoei,adalah soeatoe Bzdan di Indone
sia jang toedjoeannjs sama dengan

Ea APA YA

Fonds
,,Oetoesan Indonesia“
tidakkah ? Djika ada, kami

sekali

hendak

boengan

mentjahari

dengan Badan

atau
ingin

perhoe-

terseboet.

Pengoeroes
Fonds

,,Oetoesan

Indonesia"

ma
G

ini

penghidoepan
Anyerlor.

ra'jat

Selama 6 hari jang baroe laloe
pendoedoek penangkap ikan di

Anjerlor

(Bantam), mendapat hasil

semangkin banjak, kzrepa dari se
hari ke sehari tangkapan ikan lemoeroe dilaoetan dekat poelau San
hiang
di str. Soenda, bertambah
besar.

zaman

Tidak

mengherankan,

makmoer

membikin

djika

di Anjerlor

ini,

perniagaan ramsi. Dida-

lam 6 hari ini pendoedoek Anjerlor
mendapat hasil koerang lebih 1600
roepiah, diharap
djikalau sampai
moesimnja ikan lemoeroe penghasilan sebarinja bisa mentjapai rata

rata f 1500. Sajang nelajan2 masih

Propaganda

Loehoer

Atas initiatiefaja salah
pendoedoek

Kota

seorang

Koeningan,

baroe

baroe ini telah dibentoek seboeah
Comite Penerimaan
Propagandis
Pesantren

Loehoer,

Jsng terdiri da

ri pada toean toean:
R. Jowono
R. Soejoed
M.T. Soepeno
M.

voorzitter.
Vice Voorz.
le. Secretaris

Maskam

Dan

2e.

anggauta2rja

3

terdiri dari pa

da toean2 R. Danoehoesarah, R.H.
Koesoemasoebada, R. Rangga Wi-

djajapradja, R, Soelaiman,
M. Hidajat, Madsahal, Madhari, Abdussjoekoer Kijai Aboebakar, M. Soedjai dan M. Iljas.
Kabarnja jang akan datarg ke
Koeningan itoe toean Dr. Satiman
sendiri sebagai pengandjoer P. Loe

hoer terseboet.

Akan mengadakan toneelopvoering
Berhoeboeng
dengan
habisnja
Cursus, maka sekolah Schakel Pasoendan
nanti
dalam
toetoepan

sekolah,

akan

mengadakan

Toneel

Oopvoering, Dari
moelai sekarang
segala alat-alatnja soedah disiapkan
begitoepoen anak2 jg akan toeroet
mendjadi
spelernja
setisp sore
soedah trainen. Moedah2an berhasil
bagoes dan memoeaskan kepada ke
doea belah pihak. (Pemain Tamoej.
Masdjid Tjilimoes roesak.
Dari soember 'jang boleh dipertjaja kita mendapat kabar. Bahwa
berhoeboeng dengan adanja Gojang
Boemi

jbl,

maka

keadaan

Masdjid

di Tjilimoes mendjadi bengkah dan
tak dapat lagi dipakai sembahjang
Djoem'at. Begitoelah sesoedah di
periksa oleh jg berwadjib. Kini be
grootingnja soedah dipikir-pikirkan.

Tjilimoes bakal mempoenjai
djid jang baik dan barce.

mas-

Tablighoelislam tambah mz djoe
Berhoebceng dengan adjakannja
kijai H. Gozali di Desa Wirarangan
terhadap kepada kijai2 Moeda soe
paja sama2 mengadji kepadanja se
tiap hari Kemis sore, dan kitab2 jg
diadjinja itoe bernama Hikam dan
Minhadjoel-Abidin. Maka dalam be

berapa kali pengadjian, dari pihak

k. Moeda telah memadjoekan bebe
rapa pertanjaan kepada kijai H, Gozali, jang achirnja ta' dapat lagi

mendjawabh

sehingga

kijainja itoe

tidak lagi mendatangi tempat pe
ngadjian. Achirnja tempat tsb. di
pakai tablig hoelislam oleh kaoem
Moeslimin dari segala Persjarikatan Islam. Jg ada di Kceningan.
Kepandoean

Barce2

BANTEN.
Kemakmoeran

Pesantren

|

terseboet.

N

mentjari

mp

bantoe

bagi mengongkosi oetoesan Indone
sia jang hendak dikirim ke Kongres

& 0003 TN

Kongres
Pemoeda
Sedoenija akan
dilangsoengkan di Amerika, kaoem
Indonesia dinegeri Belanda mendirikan Komite, ialah oentoek mem-

ini

,,H.I.P.O“

berkemah

kepandoean

,,Hipo“

(Hizboel Islam Padvindery Organi
satie| tjabang Koeningan telah me
ngadakan
herkemah di Goenoeng
Manaja bawahan Kadoegede. Jang

toeroet

koerang

Kadas

1938, ketika

dari MPI,
- Secretaris t. Soefjan PSII.
Penningm. t. Mas'oed dari P.O.
Dan anggota2nja terdiri daripada:
Aisjijah,
Moehammadijah,
Persi.
Dan telah dipoestoeskan djoeganan
ti pada tanggal 14 ini boelan akan
mengadakan rapat oemoem. Berhasillah hendaknja.

lebih 2 groep. Di

kepalai oleh t. Ojo sebagai Leider
nja. Keadaan mereka sekembalinja
semoea dengan sehat afiat.
Cursus

“POMPI.

»POMPI,“

haroes

adalah

madjoe

sebagian

dari

»P. O.“ Kini sesoedah diadakan per
baikan, ternjata
perhatian orang

banjak sangat memoeaskan.

Tiap?

malam Rebo diadakan Cursus
Oemoem | Wetenschap)j jang
berhoeboengan dengan Kasehatan dan Sociologie, dibawah pimpinan toean2
Darman dan M. Iljas. Malam Ahad
diadakan Cursus2 pidato dan Tab-

lighoel Islam. Malam

Rebo

Cursus Algoer'an

Hadist

dan

sia
keadadnnja toean
poenja
memakai lampoe PHILIPS,

ke 2-4
serta

melakoekan penangkapan ikan le- Gigih dan Tasuchid. ,Dipinpin oleh
.moeroe masih dengan tjara koeno. toean2 Kijai Aboebakar. A. Hamid
Madat masih dipergoenakan djoega serta M. Djoenaidi Mansoer. T. Ma
oentoek obat boeat membikin tjinta soed sebagai pengursus Riwajat.)
Tabligh ke loear, sedang diatoer
kasihnja dewa? laoet. (Aneta)
menad—ema
barisannja.

Lampoe?

maka

Comite pertahanan penghina Islam
berdiri

Baroe

ngadakan

Algemeene leden
bertempat

verga-

diroemahnja

Pada
hari
Ahsd,
atas
initi- t. Sastra. Jang mana keadaan wang
atipnja
t. Mhd. Tojjib Soepeno. nja sangat memocaskan,
malahan
Telah dapat dibentoek satce badan akan ditambah
lagi kapitaal
serta
Comite tsb diatas. Berdirinja badan mentjahari anggota baroe.
Padinja
itoe berhoeboeng dengan kedjadian2 soedah
bergoedang2, begitoepoen
di Pasar Koeningan atas perboea- sawahnja.
Hidoep economi ra,jat
tannja mandor Pasar Tasbo jang Koeningan?

telah

2

Pe

ea

Sdr

mentjaboet

“ik

Ps

Tni Mai

ea

dan memboeang

SE

AAN ana

WAT

na

5 Bea

Oman RS Saba

ae

Pelkat:

sad?

itoe

sangat

meujimpan
Satoe-satoenja jang mendatangkan
N.V.

9 -——#.

sadel

PHILIPS semata-mata dibikin oentoek me-

mengoentoengkan

TI

Cooperatie Poerwawinangoen (LCP.|)
barceini LCP. telah
me-

deringnja

toean

moerah, tida bisa item, mengasih tjahaja lebih terang,

Landbouw

menoelis:

djika

ngasih penerangan jang tjoekoep dengan pemakaian
stroom sedikit. Lampoe? PHILIPS memakai stroom
lebih sedikit dari pada jang dinamakan lampoe

KOENINGAN
Pembantoe

kamar

De

RE Pa
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bt
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banjah

Par
REVIMIJ

dipakainja.

oewa (37

di Hindia-Nederland

5 : Alit,

waktos boelan Aug

pada

Tengah

Ng

telah diketahoei,

Djawa

1

EPERTI

Voorzitter t. Mh. Tojjib Soepeno

Poekoel 2 siang bus kita kembali

poekoel 3 singgah di sekolah
tani
Pembantoe menoelis :
Tandjoengsari. Kedatangan kita di POERWODADI GROBOGAN
samboet oleh T, R. Anwar Adiwila
Roekoen Boedi Hardja
(RB H.)
Pengoeroes menoelis:
ga. Adjunct
Landbouwconsulent
Klangenan berexcursie ke
Moehammadijah
Soemedang dengan mendapat keteBandoeng
Pada hari Minggoe jbl. Moehamrangan roepa roepa jang bergoena.
madijah groep PoerwodadiGrobogan
R.B.H. perkoempoelan jang ber
telah melangsoengkan rapatnja ter
Perloe kita perhatikan, tentang
dasar persaudaraan
dari beberapa
boeka. Rapat jang diadakan digetjara
dan
akal
menambah
penghasigolongan dalam district Palimanan,
doeng sekolahan Moehammadijjah te
jang diketoeaioleh t. Moekadi, pada lan sawah, tanah darat dan peme- lah dikoendjoengi oleh beberapa la
hari Sabtoe tg. 1 Juli 1939, djam 3 liharaan hewan. Sawah disana,— pisan pendoedoek, antaranja wakil
siang telah berangkat dari Djam- begitoelah Toean tadi memoelai wakil dari perkoempoelan, pemerin
biang, dengan menoempang autobus pembitjaraannja—telah dapat men tah dan pers. Setelah oetjapan oleh
Moestika-Doenia
berexcursie
ke tjapai penghasilan jg setinggi-ting toean Soedar sebagai pemoeka groep
Bandoeng, dipimpin oleh t. Sidik ginja. Disini orang telah biasa ber pimpinan rapat
laloe diserahkan
tanam padi 1 bace pakai bibit 5kg.
Bratadiredja Palimanan.
olehnja pada toean Poedjotomo, da
Bus
berdjalan dengan enaknja dengan penghasilan 80 pikoel. Ten ri Semarang, jang
kedatangannja
membawa
penoempang
33 leden. tang tanah darat sedang dioesaha disini meloeloe atas namanja Conkan.
Djalan
sengked
(mendjagaatji
Poekoel 6 petang tiba di Bandoeng
soel dari Semarang oentoek melan
dan disamboet oleh t. Raden Ardi- tanah djangan terboeang sia-siaoleh tik grombolan Moehammadjjah Poermihardja, salah seorang Toean jang air hoedjan dan bandjir)| dan me wodadi mendjadi ,,groep“ Poerwonamanja oentoek di Bandoeng tak moepoeknja dengan kotoran bina- dadi. Oepatjara pelantikan sigra di :
akan asing lagi diantara pergaoelan tang dan poepoek hidjau telah me langsoengkan, jang
disoedahi deig baik-baik. Kita diterima dengan nambah loeasnja tanah darat jang ngan memberikan ,,tanda soerat pe
ramah-ramah oleh beliau. Tabi'at dapat ditanami, dengan hasil jang ngesahan". Seteroesnja oleh toean
beliau jang tak marasa lelah oen- memoeaskan. Begitoe djoega tana Machmoed
diadakan
pembatjaan
toek membela sesoeatoe kebaikan man tembakau jang kl. 15 bata sa Al @ur'andengan keterangan sedje
dengan segera mendjadikan perhoe dja, dapat menghasilkan kl. f 75.
lasnja, agenda mana kemoedian di
boengan kita tak maloe-maloe dan
ganti oleh
,keadaan
groep" jang
tjanggoeng lagi dengan beliau. Pe
Sehingga banjak keperloean pak diterangkan oleh toean Kadaroesmondokan disediakan dalam sekolah tani jang tidak tergantoeng kepada lan penoelis groep.
!
Pagoejoeban Pasoendan.
sesoeatoe hasil (padi) sadja, jang
Antaranja kepada hadlirin dibeTentang kata penjamboet dan pe terdjadi
diseloeroeh
kepoelauan ritahoekan jang adanja
anggauta
nerimaan beliau, oleh Tocan Moeka kita. Disini “oemoemnja hampir se semendjak berdirinja sampai dewa
di, atas nama RBH didjawab
beri. moea tanah dapat dioesahakan.
sa ini teroes bertambah, sedang kea
Iboe riboe terima kasih atas kebai
daan dari masing2
badan
seperti
kan beliau bersama Toean2 SckoolBeberapa desa, berkat oesahanja Assijah, Pemoeda, P.K.O.d.L.l. sehoofd dan Sehoolbestuur Pasoendan. tadi dan kepertjajaannja pada atoe laloe dalam keadaan sehat wal'afiat.
Atas pimpinan Toecan R Ardimi- ran tadi jang ditoendjoekkan oleh Setelah soedah. toean
Tjoa
Tjin
hardja dan T, Sidik excursie ber- pegawai
Landbouw, banjak meri- Tiong itoe propagandist
Tionghoa
djalan baik dan memoeaskan VORL ngankan penderitaan pak tani. Ta dari Solo mendapat gilirannja oendan Jaarbeurs jg terkenal, djoega naman
teh kepoenjaan
cursisten toek membitjarakan asal moelanja
Dierentuin telah memberi kepoea- dengan thee-restrictienja djoega di pembitjara masoek dalam kalangan
San pada excursisten. Pembangoen terangkan oleh beliau.
keislaman. Dalam itoe pembitjaraasn
pada rasa kegoembiraan
dan kein
banjaklah perkataan jang mengerai
safan VORIL, seboeah koempoelan
Setelah merasa poeas dan meng- aliran zaman pemoeda pada dewasa
radio bangsa awak toelen, jg ber- oetjapkan terima kasih, kita me- ini. Perkataan dioetjapkan
sebegimoto: ,,ta' maoce poetoes asa“, telah minta diri dan bus berdjalan teroes toe rapidan djelas hingga
telinga
dapat mempertahankan kedoedoe- menoedjoe asalnja kembali.
jang mendengarnja ta' merasa dje
kannja, tinggal menoenggoe soko
moe karenanja. Sebagai pembitjara
nganlahir dan
bathin dari
kita,
Pemandangan
permai
dikanan jang kelima nampaklah diatas poagar percesahaan kita dapat sedja kiri djalan menjebabkan ,,bentoek dium toean Gafar Ismail dari Sedjar berdiri sama tinggi dan doe- kita karena
koerang tidoer 'oleh marang. Moela2 pembitjara menedoek sama rendah dengan peroesa keindahan malam hari kota Ban- rangkan apa arti perkataan ,,keper
baan lain. Pada malam itoe djoega doeng, berkoerang. Lebih2 setelah tjajaan“. Selandjoetnja dengan sce
kedatangan kita disamboet oleh V poekoel 6 roemah kita masing-ma ara jang
berapi-api
pembitjara
ORL dan teroes disiarkan ke seloe sing tampak, kita menarik napas mengoepas dari adanja doenia pada
roeh noesa.
pandjang merasa poeas dan selamat masa ini jang bertalian sama keper
dalam peranutauan
Hidoep VORL
tjajaan manoesia terhadap Allah.

AN

12 leiden (Nederland).

TJIREBON.

1

nesia" Hugo de Grootstraat

koedoengnja seorang Perempoean
bernama Soewirah. Comite itoe ter
diri dari pada toean2:

Na Pa ANN N menanam

1

Indone-

PN LN

“-

,oetoesan

aa

Tap,

Fonds

La

Se

N

DAR“

C

pat laloe ditoetoep
“

Selamat

Pada ke esokan harinja Aissijah
(mendapat gilirannja oentoek menga
'|Idakan rapat openbaar. Kita
lihat
|Idalam ini rapat hanja tjoekoepan
|Isadja Kaoem Iboe jang
mengoen'Idjoengi, sedang pembitjara hanja
doea orang
Kaoem poetri
jalah
Mevr: Darmowinoto dan Romeiah da

seperti dibawah

ini:

dan

atau

Pembantoe

menoelis :

maka

sabar oentoek mendengarkan

baggimana poetoesannja itoe pembitjaraan laloe memberi ketokan,
dengan permintaan pada pimpinan

soepaja ini pembitjaraan dipersing
katkan sadja, karena 'mengingat
tempo moelai dekat (???)
Oleh pembitjara poen sigra diloe
loeskan. Sebagai penoetoep diterang
kan dimintanja bantoean dari groep
Poerwodadi oentoek mempropagandakan hal ini kepada mereka jang
berkepentingan. Setelah
pemoeka

mengoetjapkan “selamat malam“

ra

Aspro

beli

dapat

mendjadi

roemah

sekalipoen.

hanja

mengasih

bisa

kapoeasan.

gagal.

Obat

ka-

didalam

terdapat

diika

itoe tida

obat

boleh

badan

panasnja

sakit,

Dengan

naik

dan

kebingoengan,

kapoeasan
terhadap toentoetan
tentang
kabersihan, jang ditetapkan didalam ,,Britisch
Pharmacopoeia”,

TELANLAH
Sakit

ASPRO

TERHADAP:
Pilek
Influenza
Griep
Demam
5 hari
Sakit tenggorokan
Sakit asabat
Sakit waktoe datang
boelan.

kepala

Entyok

Tida bisa tudoer
Sakit gigi
Neuralgi
Sakit koeping
Ischias

BOENGKOESANNJA
GAMPANG £

Aspro terboengkoes gampang seka5
li didalam ,,sanitape”
P
strook jang
di patent.
terboengada
Tablet?nja
koes
satoe
per
satoe
dan
tangan.
tocan tida oesah pegang ia dengan
Djika maoe toecan bisa taroeh beberapa tablet di
kantong didalam boengkoesannja jang aseli.

Menoeroet

di

poetoesannja

didalam

djoeal

toko?

der

Volksgezondheid,

dan

waroeng?

Aspro

dengan

2 To

Terlihat oleh publiek jang pertan

ROA

dingan ini berlakoe dg. baik ramai

Voetbal
vercus

,,Ps. H.W.«

dimana-mana

tida memakai

ga jang terkenal tidak bandingnja
oentoek Bandjarnegara dan daerah
nja.
:

N

»DAMAI"

Dienst

semoea

dan hebat. Bagi schittan jang per
tamakali setelah bola terlepas dari
pengharapan Ma'roef dg. seroe dan

effectnja maka oleh Chamid didjebloskan kekerandjang Ps. HW. jg.
tertoetoep rapat. Ja...., sekalipoen

boleh

licentie.

Wandelmarsch
Pembantoe

menoelis:

Wandelmarsch

P.O.R.I.S.

Pada hari Minggoe tgl. 2 Juli
atas oesaha PORIS, maka moerid2
dari sekolah sekolah partikelier di
Semarang telah mengadakan :Wandelmarsch. Moelai djam 6.30 hala-

Nawawi
sebagai
palang
pintoe, man
Pergoeroean
Taman
Siswa,
moengkin Slamat dapat membedjad Karenweg pernah dengan para moe
—i,
SEA
RRAK KG
kan palang kerandjang (goal) se- rid darijTaman Siswa. Instituut JIB,
Berhoebceng lowongan ini doega
Pertandingan
heibat
pada
tg. 2 hingga Tjokro salah tangkapnja.
Instituut Sigit, PR, PT. Neutralean orang moengkin djoega kalau
school dan lain lainnja.
toean Soewartojo Prawiratmcdjo Juli 1939, dialoon-aloon Wonosobo
Leman
kasih voorzet oleh Abd.
Pada djam 6,45 lebih dari 250
ada kans oentoek mengisi itoe lo- moelai djam 5 sampai 6 sore, dibawongan. Djika benar demikian ma wah pengawasan T. Jansen (Wono- chalik diterima dg. gemar selaloe moerid? dan 12 orang goeroe motal usan kedjadian 5—1 boeat dia membawa masoek dalam keran lai berangkat dikepalai oleh bende
ka Parindra akan mempoenjai doea
8.
HW.
djang Damai sehingga empat kali ra PORIS, terompet dan genderang.
sedang
Dewan
diitoe
wakil
orang
bertoeroet2
bal
masoek
dengan
organisatie P4A poen akan lebih
Opstelling ada terlihat sebagai'
orangnja, demikian halnja jang de
Sekira djam 830 mereka baharoe
girang djika dd. ketoeanja dapat
ngan tiba-tiba kotjar-katjir barisan tiba lagi di Taman Siswa sesoedah
koersi di Gemeente.
DAMAI.
Kabar lebih landjcet akan meDamai, sehingga saat penghabisan. nja melaloei perdjalanan 9 km.
Dengan moeka manis hati gembira
njoesoel.
Tjokro
Setelah semoeanja minoem, maka
ea Y —
Ps. H.W, poelang ke Ba. menggon
Kidar
Nawawi
laloe disamboet oleh toean Hadidol
kemenangan
ampat.
Chasboellah
Hidajat
Palal
soenarto selakose ketoea P.O.R.I.S.
ni
3 EP”
NGAWI
Iskandar Chamid Katimoen
jang menerangkan, bahwa PengoeBoeat Tiongkok
Rahmat
Doelah
roes merasa girang bahwa perhatian
Kedaerah kolonisasi Soelawesi
Comite fonds amal Tiongkok kini dari para moerid dan goeroe besar
Selatan
2
kelihatan sangat actief. Boeat me dan mengharap soepaja lain kali
Leman
Chalimi ngisi kasnja telah dibentoek boks
djoemlah itoe dapat berlipat ganda
be4 padoekoehan
Chalil
Slamet Abd. Chalik
dan worstelwedstrijd di Glempang memilih banjaknja
pergoeroean2
rangkat.
Sardjan
Saleh Ischak
sportterrein. Sajang hoedjan se- partikelier di Semarang. Keolahra
Semadari
n
Djamil
Ma'roef
Aneta mengabarka
malam,
siang
toeroen
nantiasa
gaan perloe sekali dipelihara baikkaboepaten
dalam
Amad
rang, bahwa
hingga. ...
baik oleh para pemoeda Indonesia
Ps. H.W.
Ngawi, distrik Walikoekoen, pendan
kita haroes beroesaha sendiri.
ah
kedaer
Poen
pada
tg. 7, 8 dan 9 Juli
doedoek jang menoedjoe
Selain
sepakraga, pentjak, kasti
oehan
akan
diadakan
pertandingan
sepakpedoek
boeah
4
ada
, Didalam permainan antara doea
kolonisasi
bersama dengan pemerentah desa, fihak kesebelasan ini masing2 me raga antara Sri Koentjoro, djoeara djoega wandelmarsch perloe dipercontra TNH
combinatie hatikan.
ke Soelawesi Selatan. Djoemlah me ngoempoelkan bekal kekoeatan jang Persibas
sebarga
Keboemen.
Selandjoetnja
antara
keloea
Dengan bersorak Hidoep PORIS.,
dipersediakan boeat bertanding saat
reka itoe ada 182
2
banjak
TNH
Poerwokerto
dan
Militairen
si
Emigra
itoe,
dan
antara
2
fihak
terseboet.
maka semosanja laloe boebar.
orang.
546
njak
satoe voetbalclub jang Gombong. Tanggalnja 9 dihadapkan
ini seroepa dengan kolonisasi dide Damailah
senada
sa Bardjarsari.
terkoeat dikota Wonosobo, Rs. H W. winner-A contra winnar-B.
aa
Oi
poen satoe2nja persatoean sepakra
aa
—
mengakoei

oentoek berbitjara. Dengan te

oleh

terkenal

jang mana ada mendjadi tanda? dari beberapa roepa penjakit.
Aspro
mengasih
hasil
dengan
tida
ragoe?
lagi dan lain dari itoe Aspro ada mengasih

Ki Tjitrosatmokolantas

moem tentoenja telah makloem ja
lah organisatie PPB tidak soeka

gas olehnja diperbintjangkan hal
,Kapal Hadji“. Moela moela diterangkan dari adanja comite oentoek
ini keperloean, hal begrooting, gagalnja maksoed jg pertama kalinja,
akan
kemoedian disamboeng tentang hal pembitjaraannja sama t.
Gobee. salah soeatoe ambtenaar di
Batavia
oentoek membereskan ini
oeroesan. Politie jang roepanja koe

boeah

beberapa
ada

riboe orang jang bersym-

sedang Ki Darman
menerangkan
kan gagah kantong, eta mah, nggak azas
dan
toedjoean
dalam
Taman
masoek itoengan bang Bedjat, asal Siswa.
Pembangoennja bisa gagah.
Kalau bang Bedjat gagah, empok
. Lowongan lid Gemeente
ikoet.
Pada
ini waktoe koersi gemeenKalau empok gagah, ..... waaaa
te
terboska
satoe sebab anggauta
Bedjat
bang
tjia'lat,
2
wakil PPB toean R. Dradjat soedah
boeroe-boeroe njingkir.
mengoendoerkan diri. Sebab beliau
keloear dari Raad sebagaimana oeBANG BEDJAT.

Banjak tjonto2 dari Foear negeri
oentoek mendjelaskan
diambilnja
lnja pembitjaraan ini.
pangka
pokok
Pembitjara jang pidatonja tjoekoep
terang dan masoek diakal telah men
dapat samboetan tepoek tangan dari
hadlirin. Setelah itoe laloe t. Hadji
Soedjak dari Djokja mendapat gili

DI-

ini djalan ,,Aspro”
mendjadi sangat di soeka di seloeroeh doenia.
Aspro melawan dengan tjepat dan berfaedah:

meriwajatkan
seperloenja
moe
lai TS. sebagai kindertuin sampai
kini tergebar diseloeroeh Indonesia,

re PENA

bisa

obat,

ketjil,

sekali-kali

dapatan wang itoe akan dikirim pa
da Hoofdcomite Solo dan djoemlah
cent jang masoek boleh diboeat boek

Kalau siabdi gagah perkasa, bang
Bedjat terseret, ikoet gagah, boe-

TT

roemah.

didalam

itoe

itoe

tidak boleh koerang atau lebih. Pen-

1922,

MENATA

terpenting kenapa ,,Aspro”
negeri, adalah kamelawan
oentoek

jang

Terkenalnja

HIK Moehammadijjah di Tegal tidak
melalaikan seroean dari Hoofdcomite jang berpoesat di Solo oentoek
mengoendang kaoem Moehammadijah di Schakelschool
Panggoeng
otntoek memperingati HIK nja jang
kini soedah ada 8 tahoen atau sa
toe windoe oesianja. Selain riwajat
d.LI, hadiirin diminta boekti tanda
sympathienja pada sekolahan tjalon
pendidik itoe dengan djalan dimin
ta derma satoe orang satoe cent

jang tha'at betoel2, dan gemoeknja
»Pembangoen“ berarti si abdi ga-

,,ASPRO"

Toean

Sebab

langan

peringatan Windon Mulo

ti berapa

RI

KENAPA ,,ASPRO" TERMASIHOER DISELOEROEH DOENIA ?

Windon HI..K.

diberi

lihat

dapat

orang.

obat

pathie pada HIK-nja.
Kalau soedah poepoet poeser boDjoega
diadakan
solat hadjat
leh. Tjoeman poepoetnja tergan- semalam poekoel 12 oentoek memo
toeng sama jang pada njamboetnja. bon pada toehan moedah moedaKalau jang njamboet nggak ra- ban instelling diatas dapat hidoep
mai, jah, zonder poepoet. Kalau soeboer.
zonder poepoet, tentoe zonder kenTaman Siswa
doeri. Kendoeri toedjoeh hari, boekan toedjoe hari poepoetan, djaGoena memperingati hari lahirnja
ngan? toedjoeh hari arwah.
pergoeroean Nationaal Taman Siswa
samboetan
oentoeng
Tapi,,...
di
Indonesia, pada Senen malam
:
boekan main hebatnja.
Selasa tt.. 3 Juli 1939 digedongper
Toenggoe poepoetar, barangkali goeroean TS, Tegal soedah diada
toenggoe empat poeloeh hari, kita kan pertemoean diantara pamong2,
kendoeri, berdo'a bersama, minta penjinta dan keloearganja. Setelah
keselamatan ,,Pembangoen".
hadlirin berdiri sebentar sekedar
Selamatnja ,,Pembangoen“ berar- memperingti hari lahirnja pergoe
ti masjarakat tambah satoe abdi roean
itoe ja'lah pada tt.3 Juli

rang

tocan
dimana

terdjoeal diseloeroeh
dimakan
ia boleh
rena
beberapa penjakit.
sendirinja
adalah
Aspro

tanda bahwa tidak oesah dioengkiri

Comite

IN

LT

ada

tjabang Tegal soedah diadakan per-

Boeat bikin kendoeri, hlo, nanti
doeloe dong,.... belon poepoetan
(poepoet poeser).

ran

Disini
negeri

Barat.

temoean
diantara
anggsauta2nja
oentoek
mendengarkan
chotbah
jang penting jaitoe so'al pengadjaran dalam
Moehammadijah
oleh
toean R. Goenawan oetoesan H. B.
bg. Onderwijs Djokjakarta.
Jang datang tidak sedikit soeatoe
hal keperloeannja onderwijs
bagi masjarakat kita.

Pn

baik di toko? di kapoelauan Laoetan Tedoeh
maoepoen di kampoeng' dari negeri Malaya.
Aspro ada terdapat didalam tiap? apotheek
di seloeroeh negeri Tiongkok, Britsch-Indie,
di beberapa negeri? dari benoea
dan
Siam

Pergoeroean Moehammadjjah.
Ketika malam Senen jang laloe
oleh pengoeroes
Moehammadijah

bersama

Par

AR

SELOEROEH DOENIA!

tempo
Mevr:

TEGAL

minoeman air soesoe jang toe1En soepaja tambah soeboer dan
koeat toeboehnja, djangan disia
siakan seperti baji ,Indonesia“
soe
tidak diberi minoem ai
jang toel€en jang mana memang
itoe hak baji, moesti dikasihkannja djangan lemah badannja dan djaceh penjakitnja.
Wassalam
Moespebatcen

gah perkasa.

Ben

tiap?

dengan dirimoe sendiri orang2
toh soedah tahoe bahkan lebih
santar dari dentoeman mariam
dan lebih tegas dari soeara soe
ling.
Moedah?an Bang Bedjat dan
Toean2 dokter jang menjamboet kelahiran ,,Pembangoen”
dengan
memeliharanja
dapat
semoestinja,

ai

NTT

map

5 — tjoekoeplah jdengan perantara,,Pemandangan“

Aa Tea any

DAPAT POEDJIAN

orang Kaoem poetri, itoe rapatter
boeka jang hanja memakan
doea djam oleh voorzitster
Prawirodihardjo ditoetoep.

Te

TI,

HN

membitjarakan tentang hal ,,perga
oelan hidoep bagi Kaoem poetri Islam“ dan ,,pendidikan anak2 jang
didasarkan atas ke islaman“. Sete
lah agenda ,,rondvraag“
didjalankan jang hanja dilakoekan oleh se

Jth. Bang Bedjat!
Adik toelis soerat kepada abang, adik membilang : selamat
lahir
baji
,Pembangoen"
jang tjantik molek, kegoembiraankoe bertambah-tambah de
ngan kelahiranmoe, sajang, sa
jang benar tidak diadakan perada-peradaan atau pista-pistaan dan sebagainja dan tidak
poela kedengaran dentoeman
meriam atau Aneta
menicep
soelingnja oentoek menjamboet
kelahiranmoe.
Tetapi tidak apa, asal selamat
tidak koerang soeatoe apa, dan
an

|

ri Semarang. Diwaktoe itoe masing2

lahir

ALAH satoe pembatja menjamboet kelahiran
anaknja
bang
Bedjat, .... pardon, anaknja Pemandangan
jang bernama ,,Pem-

bangoen“

dengan slamat.
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Ketika jang so ekar
Tiongkok
ITA semoea mengetahoei dari
sedjarah doenia tentarg pepe
rangan jang bebat, bahwa ketika
jang sengetsoekar boeat satoe neperi jang sedang berperang, itoe

oentoek

salah tindaknja, dan lebih baik ba-

berdiam diri oentoek kepen-

tingan pengetahoeannja jang tingg:

dan mnoem?2an, dari pada mendjabockan pada ketika seroenja per- di promotor
pemerintahan
dari
djoangan Ketika jang soelit itoe asing.
akan daiang, apabila perdjoangan
Wang Tsjing Wei, orang jang t:
itoe moelai reda, spabila perkela- dak setia, penghianat dari rakjathian moelai berkoerang dan apabila aja sendiri, dienjahkan sebagai pe

waktoe menoenggoe hasil2 itoe te- mimpin Kwomintang. Apakah kite
lah liwat. Sebab pada ketika itoe tidak haroes poesing bila kita mer
skan datang saatoja, bahwa kita batja pesanan-pesanan orang itoe,
tidak Isgi berdjoang menceroet pe- jg mendororg bargsanja sendiri 20x
rasaan, #kan tetapi menoeroet per paja tidak setia, seorang jang mer
ketika itoe
hitoengan otak. Peda
ratjoen bagi Tiongkok lebih
n ragoe2 djadi
pikira
terbit
akan
djoeza
nja bangsa Djepang
serangan
dari
pada adanja kemenangan, pada keWang 'Tsjing Wei. seorang jang
mestian dan bergoen:nja perdjo. berdjoang dibelakang
lajar, jang
angan itoe dilsndjoetkan. Ketika bekerdja sebagai oelar, jang mera
inilah, ada satoe ketika jang sangat jap sebagai perghasoet
oentoek
sosht osntork negeri itoe satoe, ke memboenceh dengan ratjoen jang
tika jang banjak menjiebabkan ne- mengetjoetkan. Wang Tsjirng We,
geri2 hantjoer stau hil-ng kebera- penipoe,
jang dari djaoeh memeniannja oleh kekerasannja tindakan gang sendjata oentoek mendemora
jang dilakoek-n oleh moesveh2nja liseer, seorang jang beroesaha sen
deng:n meriampja. Brekan pertaha toek membinasakan pekerdjaan onsn militer, skan tetapi pertahanan rang lain jang dikerdjakau dengar
semangat jang mendjadi d:sar ds
sekoeat tenaganja dan beroesaha
ri penolakan, kekoeaten jang menseloeroeh darahnja oentoek
jang haroes dengan
. dorong dari rakjat,
mempertahankarnja.
berdaja
mempertakanken terhadap penieWang berbitjara teatang
Kenapa
rang2 jarg koeat dan haroes mera
bal perdamaian ? Adakah dia kersai getir moesarab dari kepoetoe- djakan
itoe oentoek kepentingar
san jang telah diambil ialah mem- Tiongkok ataukah terdorong oleb

pertahankan

kemerdekaannja.

kepentingannja

telah binasa

10 koeli Jahoedi.

lrrAg.

Foe, jang tadinja hendak mentjari
kehormatan, akan tetapi ternjata
ginja

itoe. Pertempoeran itos telah berdjalan 2 djam lamanja, dalam mana

sendiri,

maka terg:

Congres oemoem centoek
Sosal Palestina.

PALESTINA
Abd.

Dari Cairo diteriva berite, bahwa
dalam kalangan bangsa Arab se-

menoelis :

Resiconja

penerbitan

JInggeris

Kitab

Postih

mana

Perdjoeangan di Palestina bertam
bah hebatnja, dan berdialan bertoeroet2, jg mana tidak ada tanda
sedikit poen akan mengoerangkan
perdjoeangan

Jahoedi

poen

itoe, sementara orang

tidak

ada diterima

berita,

tabwa vakbond Jahoedi di Palestina
menjatakan, bahwa bangsa Jahoed
di Palestina sampai tjoskoep mem
poenjai kekoeatan oentoek merinta
agi berdjalannja plan-plan jg diatoer oleh Inggeris dalam Boekoe
Kan
bilamana akan dipraktik
an.
"3
Sementara
fihak
bangsa Arab
poen
menjatakan amat goesarnja
terhapap semoes tindakan Inggeris
di Palestina jang disertakan dengar
kekerasan2, dan mereka menerang
kan, bahwa mereka tidak soedi me
libat javg haknja sendiri ditjam-

poeri

akan

bangsa

dioendang

pemimpin2

oentoek

bermoesja-

Arab

warah tentang soeal Palestina dengan maksoed akan mengambil poe
toesan dan sikap jang penghabisan

dalam soeal Palestina.

berhentinja

memperlihatkan tindakan2nja jang
penoeh dengan antjaman2, sehingga
tidak berapa lama dichawatiri tim
boelnja pemberontakan jg lebih seroe terhadap kekoeasaan Inggeris
di Palestina, Dari soember jang bo

leh dipertjaja

dang dipikirkan akan mengadakan
congres oemoem, di Bagdad, jang

tentang

pesta

kawin.
Dari Ankara diwartakan, banwa
ministerie oeroesan dalam negeri
telah
mema'loemkan
kepada
oemoemnja ra'jat Turkije tentang ketetapan2 peratoeran jang melarang
loyaar fIsrafj dalam pesta2 per-

oleh lain orang. Dengan ada

nja kedoea sikap ini dari fihak Arab dan Jahoedi, kekogasaan Inggeris di Palestina achirnja akan me
agambil sikap satoe dalam does:
Memenoehi kehendak bangsa2 Arab
jang tentoedisamboet dengan moer
ka oleh bangsa Jahoedi, atsu mem
berikan keinginan2 bangsa Jahoedi
jang akan disamboet poela dengan
kemoerkaannja bangsa Arab choe
socenja dan oemmat Isiam ocemoem

NI

IN

/Dengen ini soember penera
agan jang tida bisa gagal

MI

3

Batteri? Eveready jang kesohor
selaloe toean bisa Da. Barang
bahan jang baek dan pengalaman
bertaon-taon dalem pembikinan
batterij' bantoe membikin Everead
jang seharoesnja dipoedji, djadi

toean dari bahaja

|

Peratoeran2

beginilah

Ditentoekan

1

|
|

bisa tahan lebi lama dan membri

sinar lebi terang.
Botterij" Eveready ada lebi moerah,
kerna bisa terpake lebi lama.

Pakelah tosan poenja batterif' Eve.
ready dalem gagangnja jang ter.
bikin dari koeningan tebel, sama
EA
peer Eveready: la mem.

kena
5

Driken kepoeasan boeat

tempo

jang lama.

atoerannja.

le Tidak dibolehkan meadakan
pesta keramaian kawin jang besar.

2e

Lindoengkenlah diri

|

TURKIJE

kawian,

Il

auto-suto

jang

mengikoet penganten, tjoema limas
auto sadja:
3e Dilarang
wmeadakan
pests
'#gad di roemahnpja penganten.
4, D.larang
membawa hadiah2
kepada penganten.
be Tidak dibolehkan
meadakar
pesta kawin liwat dari 1 hari.
Ge Tidak
diidzinkan meadakar
pesta2 kawin di tempat2 oemoem
atau di hotel-hotel.

NATA
TRADE-MARK

|. Nama oetoesan atau kaoem da
ri Tjabang- Groep mana.
2. Berangkat dari pelaboehan ma
aadan toeroen dipelaboehan di Belawan Deli.
3. Kalau perloe menggoenakan ke
loea matjam Reductie itoe, harap
lah diterangkan dengan djelas.
4. Segala
permintaan
Reductie

Ketika jang sangat soekar ini ada
rak dia itoe ? Tidak ada keragoe2
Jah sekarang telah moelai datang an, bahwa jang achir itoelah jang
boeat Tiongkok. Moesoehnja Ts ang sebenarpja.
Kai Sjek jang hebat itoe padasaat
Sedjarah politik dari Wang ada.
haroes
menjertakan
franco, gensekarang ini boekarlah bangsa Dje
nja seorang jang mem
sedjarah
lah
toek
KRMf
0,3'/,
Jan
oentoek
spoor
SU
32
La
pang, jang mempoenjai gerakan mi
poenjai toedjoean, dari seorang, J2
£
0,10
tiaptiap
seorang.
besangat
a
P3
Ki
W
I
jang
liter. Moesoeh2nj
tak mempoenjai kesanggoepan oen
5. Kalau permintaan
itoe tidak
sar itoe ad:lah tidak kelihatan, me
-ssma bekerdja dengan
bersama
toek
memenoehi
keterangan
dari
no. i
reka berdjalan dibawsh tanah, dida jang lain, jang mace mendjadi pesampai no. 4 kami tidak akan me!nja
npja
sendiri
kawap
lam fikirs
mimpin dan tidak mengabaikan sa
agirimkannja | memenoshinjal.
Mereka menghantjoerkan dan meoentoek mempertahankan aja.
tjara
toe
roesakkan. Sebab oentoek menolak kedoedoekarnja sebagai pemimpin.
3. Reductie
D S.M.
perdamaian pada ketika terdjadi Wang adalah sebagai tamsil dar: Djoemiah korban Palestina dalam
Congresisten
Moehammadijah.
'Ai
kesoesahan itoe adalah memboetoeh
jang tak mempoenjai pen
g
siijah,
Pemoeda
dan
Perggembira,
seseoran
5
boelan
Mei
'39.
pada
keberanian dari
kan'satoe
dirian, jang kadang2 kekiri, kadang
jang akan berangkat atau poelang
mengangkat sendjata pada tanda kadapg kekanan, kearah mana sa- Djoemiah orang orang jg mendjadi
dengan DSM (Deli Spoorweg Mij)
babeja jang pertama. Makin mengi Palestina dari bangsa AMBON
#3
dia dapat melihat herapannja korban
merdapat korting hanja 10 pCt, dan
dalam gigitannja kekoeatan? oen- dja
Arab,
Jahoedi,
das
Ing
selama
jang,4JOo€
seorang
itieknja,
HW. jang berangkat bersama sama
dalamipol
Pengangkoeiaa
makanan,
dan
alat?
tock memerdekakan, makin terang
1939'ada di tjstat 16
bekerdja bersama sama sekararg boelan Mei
dengan berpakaian uniform, menkelihatannja
sjarat2
perdamaian ga
Dari Ambon dikabarkan, bahwa
sedang jang loe
binasa,
jang
denganjorang
nanti
dan
ini
pibak
an
deng
dapat
Reductie 50yCt.
itoe, makin memoedahkan- fikiran fihak sana dari keradjaan? loear ka ada 296.
barang makanan dan alat-alat KoOsntoek mendapat Reductie tsb,
nja oentoeck menerima semangat,
ninkliik
Aardrijkskuadig
Genoot- hendaklah membawa soerst ketenegeri, asalkan mereka itoe inace
jang pada beberapa boelan jang menolong dia mendoedoekkan dia-| Pertempoeran antara orang2 Arab schap jang diangkoet oleh Gouver- rangan
(mandaat)
dari
Tjabsrg
lampau masih tidak bisa dilakoekan tas koeda.
nementsstoomerReiger dengan tidak atau Groep doea lembar, goena di
dan koeli keeli Juhoedi
12
Hn
Kadang2 mengchawatirkan oenkoerang soeatoe apa, telah Giang- toendjoekkan ketikaakan membeli
Begitoelah Wang di Tion gkok bertoek melihatoja, apabila pada keti- ajoen ajoen diantara penghormatan
»Bureau National Arabes dari Da- koet poela dengan kapal terbang kartjis (satoe oentoek berangkat
ka saat kelemahan itoe kita menje
dan pemboeangan. Dia adalah sslah | mascus ada mengabarkan, bahwa di dari Teloek Etna ke Gahau danau lan satoe jagi ocentoek poelarg).
rahkan d'ri, padahal kita telah ber seorang pembantoe dari Soen Jatjdjalanan antara Alpa dan Tel Joe- Wissel (Wisselmeren). Penerbangar
Oertoek H'zboel- Wathan tjoekoep
djoang bertahoen2 dan telah meSen dan pada ketika itoe dia - me soef serombongan kacem Moedjabi- ini berlakoe baik. Selain dari pe- lidjadikan satoe oleh Pemimpinnja,
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rang jang
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peroleh Reductie 50 pCt.
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telah mengangkat sendjata.
kan oetoesannja,
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a
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oentoek
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Tiongkok, satoe pekerdjaan jang wan
itoe tidak mendja tjoba di Tokyo dan berseroe dari raplah Congresisten mintak soerat
hanja bisa hasil oleh orang2 jang setelah waktoe
Aksi seai pembelaan negeri.
halangan oen tempat itoe pada rakjat Tiongkok
satoe
(Reductiebewijsnjaj kepada kami
dikan baginja
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Akan tetapi soeara itoe tak ocebab oentoek
a
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peke
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ditoendjoekkan
-diwaktoe
menj
Maka djoega tidak heran, apabila tcek
Menoendjang
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Tokyo jang ber aja seperti seorang pemikat boe membeli kartjis itoe Berapa banjak
pada hari-hari jang achirini Wang pada pemerintahan
roeng,
dengan
soearanja
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seper
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Gja oetoesan atau kacoem |(Moehar
Tajing Wei timboel kembali dan halocan kana
terdjadi perlakcearnja ii hianat merdoe, dengan socara mana madijah, 'Aisjiah dan Pemoedaj ha
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rapa
pesanan2nja
dengan
memoelai lagi
'Aneta dari Medan mengabarkan,
pimpinannja Tsjang Kai bisa terpikat orang2 jang lemah. raplah diterangkan, bersama-sama
centoek rakjat Tiongkok, dalam dimasa
Kita melihat dia berkelilingan seba berangkat dengan satoe spooratau bahwa hari Senen mslam j.l. telah
pesanan mana dia mentjeritakan, Sjek.
gai bajangan dihari malam, mengoe
liadakan pembitjaraan jang menge
Pada waktoe sekarang ini Wang loerkan: tangannja menjengkram lain-lain spoor.
bagaimana moedahnja mengadakan
nai
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nja
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Soerat
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oentoek
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oentoek
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Djepang di Peking. Ini mendjadi danja
boeskan ratjoennja.
daklah
diatoer setjara gezelschap Negeri.
diterima kasihkan, ketika
boekti, bahwa orang2 di Tokyo ti- bai
Kawat itoe ditanda tangani oleh
ha
eri
memb
lagi
seperti
jang
soedah-soedah.
Wang Tsing Wei, jang menjelam
dak lagi memperdoelikan Woe Pei Tsjoengking tidak
Tichelman, voorzitter Algemeene Ne
apabila bahaja mengantjam pada
derlandsch Verbond afdeeling Soe
ELO AAA
2.Reductie K.P.M
Meegummaaen
aja, jang memperdengarkan soeara
matera Timoer.
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Congresisten
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nja apabila bahaja sedang besar me
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atau
poelang)
Diatas oedara, dalam hoetan besar, dalam keboen boenga,
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memperoleh
Reducdil
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n
menang dengan pekerdjaannja jang
Giroemah pondok, dilaoeta
bersifat menghantjoerkan. Seorang tie 25 pOt., maka haraplah memios
Semoeanja ini orang bisa bikin fotonja pada:
Corr. Pradata menoelis :
jang memainkan sendjata, dengao ta goerat keterangan kepada kami.
Persispan B.E.I.
b.
Padvinder
Moehammadijah
sendjata mana ta' seorangpoen ma
FOTOGRAAF
Dalam waktoe jg achir2 ini ham
noesia jang ta" dapat diloekainja. (H:sboel-Wathan) jang berpakaian
uniform
dengan
lengkap
menoeroet
pir
setiap mingeoe dalam pekaraAkan
tetapi
djoega
seorang
jang
BATAVIA-O.
SENEN
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melebih tinggikan kepentingan diri moestinja akan mendapat Reductie agan T. Siswa Fort de Kock ada
sementara pemoeda2 Indonesia jg
aja sendiri daripada kepentingan dari K.P.M 50pCt.
Tida oesa pergi djaoeh2, bikin fotonja dalam Studio-nja
Boleh
minta
soerat
keterangan
berbaris? dan mempeladjari
lair2
dipoeh
ta'oesa
l,
aegeriaja,
jang
bekerdja
terlaloe,
terkena
p
' THE SUN, fotograaf jang tjoekoe
kepada kami, jang mana soerat per soeal dengan kepandocan
K.B.I.
ventoek
kepentingannja
Tokyo,
se
tjepat
ringkas
dji dan direclamekan lagi. Multifoto jang
yemimpirnja
jaleh t.
'Idangken berjoeta joeta bangsanja mintaan terseboet haroes via Pe Adapoen
dan bikinannja djoega sempoerna (natuurlijk) roepa2 oekoesendiri hidoep dalam kesergsaraan, ngoerors bg. Femoeda dengan dige Karisoemar, seorang hekas dari K.
ran bisa diambil semoea badan.
satoe bentoek manoesia, jang ta' da zien oleh Pengoeroes Tj -Gr. Moe- B I. di Djawa, Msnoeroet keteraogan beliay perhatian pemoeda ang
dan
Kawin,
pat penghormatan, baik dari kawav, hammadijah ditempat itoe.
'Djoega ditambah dengan, boeat Potret orang
gota?nja
itoe ada besar, dan sediebih lagi dari moesoehnja. Pen..hi
di Kereta api, sebeloemnja preksalah kita poenja studio
Keterangan:
kit hari lagi kalu dspat, tertoe
anat sesoenggoehnja memang diba
jang serba compleet.
halangan lain2
Kalau akan meminta Reductie 1 nja kalsu ta' ada
jar, akau tetapi tas pernah dapat
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SUN”

penghormatan,

(N,R.C. ,Antara".)

dan 2. hendaklah diterangkan:

akan dilaotik di Fort de Kock

ini
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soeatoe

tjb.

Kepandoean

Indonesia.

Bangsa

-

mt

Tetapi berhoeboeng dengan bebe

OBAT

rapa hal maka maksoed itoe tak
djadi dilangsoerngkan, dan katanja

Bergeraklah pemceda
Minang,
itoelah oetjapan kita, djangan ting kalau dapat tahoen depan maksoed
gi

mengelamoen2kan

semaraknja

Merapi sadja.

Persiapan Patjoe

Koeda

penjakie grlep.
Kalau kita mendengar (jerita tentanc
obat kinine, maka jang moela-mocis se
kali kita ingat, dalah penjakit malaris:

itoe akan dilangsoengkan
djoega.
Kita mengharap sadja maksoed
ini akan berlangsoeng dan berse'|roe pada rakjat Padang soepaja-

Hal

patjoean

boet

terseboet

orang

mengadakannja.

Minggos renbaan

Pcen

telah ri-

setiap

' Mengoendjoengi Fort de Kock.
Pada

tgl.

29 Djoeni itoe tiba di
moerid2 Taman

penoeh soedah de kota Fort de Kock

ngan orang jg melihat kesana akan

pertjobaan2 jang orang soedah moe

— Iai itoe
Penata
Poenfpersediaan Pasar Keramaian
telah hampir selesai, hingga pada
waktoe sekarang inipoen orang ra
mai disana setisp malam.
Menoeroet chabar jang

Siswa dengan goerdenja 5 orang jg.
maksoednja selain dari pada hen-

dak mengoendjoengi Pasar Keramaian djoega hendak bertamasja,
Pada hari itoe djoega mereka te-|

roes

berdjalan

dengan

mainan

bertambahnja

persiapanZ

didirikan

lainnja bertam-

sakit

moerid?nja

mendapat keterangan, bahwa sekolah pergoerceannja
soepaja dari
sekarang ini dipersediakan oentoek

tempat moerid?2nja jg akan datang

dari tjb.2 lain: puen oentoek pamong2njasoepaja diadakan tempat,
sebab akan datang bersama-sama
mengoendjoengi hari keramaian ter
seboet. Djoega dari Tapanoeli Sels
tan sementara radja2 akan datang
poela oentoek bersama meramaikan.
Poen sementara hotel dan tempat2
penginapan telah mengadakan per
sediaan tempat oentoek menerima
tetamoe jg termoelia2 terseboet.
Pendirian P.P.T SS.

Dalam boelan jang terachir ini di
“ Sementara tjb:2 T, Siswa telah di
dirikan P.P.T.S. (Persatoean Pemoe
da T. Siswaj.
Djoega soal ini telah
mendapat
perhatiannja tjb: Fort de Knck, dar
chabarnja pada boelan Augustus ini
diadakan pengesjahan pendiriannja.
Dalam conferentie T. Siswa jang Ge
kat ini, djoega conferentie P.P.T.S.
daerah Minangkabau akan didirikan dan penetapan pemilihan kedoe
doekan dan anggota2nja.
Moedah moedahanlah langsoeng

maksoednja ini.

Pasar Keramaian lagi?
Menoeroet chabar jang sampai
pada kita, bahwa sehabisnja pasar

Keramaian jang di

Fort de

Kock

ini, nanti pada pertengahan boelan
Juliakan diadakan poela di B. Sang
kar.

Selain dari pada itoe sadja banjak

Setiap dilakcekan pembagian Cou
pon di Billiton Oost- West
ada djoega
terdapat nama orang
Tionghos fsipenanam) getah. Ber

moela hal ini didiamksn oleh pih:k
HPB. Dibelakang ini setelah diada-

tetapi Couponnja.... memaksi

nama Boemipoetera. Sedangkan di
pakai ngma si Tionghoa haroes men
dapat izin dari jang berhak dengan
dikenakan bajaran eigendom jang
boekan ketjil lagi.
an

Brgitoelah sehingga tiap pembagi
Coupon

sendiri

beres

Telah beroelang2 dioeraikan dalam g,ch. ini teniang keberesan PSM

Orang berteriak kesoekaran wang,
tetapi pasar keramaian maradjalela,
apakah ini tidak akan
memberatkan pada kaoem sang bapak ? Boleh toeantoean comite fikirkan se-

hasil baik

bitjaraan

malahan

kaoem

oesah

2

di-

telapi bahpetah Kamoe
bahu PR

Tera

mendjadi

pem-

muslimin waktoe

memperhatikan keadaan kekotoran
ditanah pekoeboeran dalam pengoe
roesan PSM.

focar? dokter Uoe
Ojvega ventook.
send jaga dir

IOPS: ik

AGAN

Jana

sendiri.

Walaupoen

ada

dan t. Os. Johan jang menjebabkan

Toean moesti mempoenjai kepasiian!
Kapastica, bahoea tosan poenja horloge cendjoek
tempo jang bener dengen sanget teliti. Maka

Gjoega toean moesti beli satoe horloge Sterling.
Ini ada djempolan dari Zwitserland poenja kapandean bikin horloge. Potongan manis, ankermechanisme atas 15 batos, kast jang tida bisa
masoek

daa

harga jang

beeat

horloge

STERLING

Kaoem Muslifnin oemoemnja ini.
——

Djawa

aboe,.

begitos bagoes ada sanget rendah!

Barat

ANKER

HORLOGES
'-
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Pergerakan Ratoe Adii dibilangan Tjibaroesa.
Oleh Landraad di Bogor, ini hari

HOTEL

Rebo 5 Juli diperiksa perkaranja ke

SOERABAIa

Senen 44 Teli, No. 2105 Weltevreden
Inilah satoe2nja
didalam

kota

Letaknja

Hotel

Indonesia

Betawi.

dimoeka

djalan

tram,

(Osman

jang terbesar dan

dan

Weltevreden,

berdekatan

De

»Kita mendo'asadja kepada Toehan,

kinan — kita akan dapat membong
dapat membongkar per- kar bermatjam matjam
raLasia.

koempoelan Sri Gawa itoe dengan se
tamat. Sebab,... tidak boleh tidak
perkoempoelan itoe teratoer orga-

. Goejoer-Bandoeng”
148
Oleh:

»Maksoedkoe,...

Nanie

Sudarma

apakah

pat menolong kepadakoe
njelidikankoe itoe ?«

kau da

dalam

pe

Achmad Gadjalie berdiam diri.
»Bila kau perloe dengan tenaga
koe,“ gahoet kemoeiian. ,,sewaktoe2
akoe bersedia oentoek membantoe
dalam pekerdjaanmoe itoe.«
»Terima kasih."

»Msedah2an,... oesahamoe
berhasil dengar baik.

Dan...seperti persangkaanmoe bo
leh djadi tentang hilangnja sauda-

ramoe itoe, ada perhoeboengannja
nisasinja. Dengan demikian kita a- dengan
perkoempoelsn Sri Gawas,
kan berhadapan. dengan moesoeh
»Moedah2an,«
sahoet
Achmad
jang koeat...«
Gadjalies,
»Ach, tidak oesah koecatir« sa»Dan, ....tentang
perhoeboehoet Achmad Gadjalie: ,,bila kita ngan atau pertjampoeran dengan
berdjalan diatas kebenaran, teristi
mewa poela kalau perdjalanan kita

itoe berarti pembelaan

sama

mschloek

kepada se-

Allah, ... bagaima-

aspoen besarnja bahaja dan

rinta

ngan jang kita hadapi, ...kita akan

mendapat perlindoergan dari
han Jang Maha Koeasa."
»Perkataanmoe

itoe

Toe-

membesar-

kan hatikoe,“ djawab Salim. ,,Moe
dah moedahan kita dapat bekerdja
bersama sama dalam penjelidikan
itoe itoe. Bila penjelidikan kita itoe ber

si Soeria,.. ... kau haroes sedikit
berhati-hati, malah sebaiknja, kau
poetoeskan
sadja perhoeboenganmoe dengan dia. Boekankah kita

lebih baik berhadapan dengan moe

soeh jang terang-terangan dari pada

berhadapan dengan moesoeh dalam
selimoet ...?«

»Memang”, djawab Achmad Gadjalie, tetapi. . . akoe rasa tidak
perloe akoe memoetoeskan persaha

batankoe dengan si Soeria, karens
sekarang akoe soedah tahoe, bahwa

hasil dengan baik, — akoe barkeja- ia sesoenggoehnja moesoeh

»Dan tentang nasibnja Nji Mintarsih“, kata Salim. ,,apakah tidak
akan kau pikirkan ?”
»Ja” Achmad Gadjalie menarik na
pas pandjang, kalau

memang

benar

sebagai perkataanmoe tadi, bahwa
Nji Mintarsih dilarikan oleh si Soe
ria, tentoe hal itoe tidak boleh di
biarkav. Tenteng nasibnja Nji Min
tarsih

tidak

akan

koepikirkan.

Ia

ada seorang peremposan jang tidak
berharga lagi dalam pemandangan
koe. Jang tidak dapat terlepas dari
dalam ingatankoe, ialah ... , tentang penghinaan si Soeria kepada
bapakkoe. Akoe tidak akan dapat
tidoer njenjak kslau akoe beloem
dapat mengembalikan kesakitan ha
tikoe kepadanja . .,."
» Dengan djalan apa akan kau kem
balikan kesakitan hatimoe itoe ?«
»Ach, hal itoe tentoe beloem da-

pit koskatakan,“ djawab

Achmad

kita", Gadjalie. ,,Dan, .... maksoedkoe boe

Ta

am

ta

termasjhoer

dengan

Menerima tetamoe segaia bangsa, djoega tetamoe
ngan harga pantas.
Perkara
tarief boleh berdamai.
Tempat bersih
memoecaskan,

Menoenggoe

Hotel)

Batavia-Ceutrum

aa

Pena

kita

kena.

Oia

djabatsn Secreiaris t. Os. Johar
ada berhak melakoekan pekerdjaan
itoe tetapi tida berartisama sekali.
Begitoelah baroe2 ini disesosatoe
tempat di Kp. Parit telah terdja
di pertjektjokan antara t, A. Jahja

pala ,,gerakap Adil“ jang membikin
keadaan pendoedoek bilangan Tjidikit.
Dahoeloe hai organisatie koerang baroesa bergolak, karena katanja:
memoeaskan dan keadaan keoeangan Sedikit waktoe
lagi dinegeri ini
Mendirikan MULO Nasional (Taman selaloe tidak dapat keberesan
se- akan timboel peperangan sabil. Dan
Dewasa)
:
hingga sipemimpin jang diserahi siapa jang mace loepoet dari baha
Pengoeroes Taman Siswa tjabang berpindah ketangan lsin orang. Ba ja boleh mendapat ilmoe dan
isjaPadang ada menerangkan pada kita roe ini pimpinan PSM. diserahkan rat dengan
bajaran
f1,!2
bahwa mereka dalam tahoen ini kepada t. A. Jahja (Vice Voorzit- f 11,20. Sesoedah ada 84 orarg atau
djoega sebenarnja ada berniat hen terj. Selama ini poela pengoeroesan djadi korban dari ,,Ratoe Adil“ men
ter
dak mendirikan Mulo Nasional atau Administratie baikpoen boekoe ke- seboet, baroelah
ia
ketangkap
oleh
Taman Dewasa.
oeangan PSM. dikerdjakan oleh si politie. fAneta).

/jagar

ie

Na

pemimpin

hingga sekarang beloem djoega ber BOGOR

menjoesoel poela.

tidek

Keloerahan

beloem djoega

dapat

dengan

angin,

oervesan PSM. jang
ma meng
timboel perselisihan antara pihak Ti anggap dirinja lebih tinggi diahaonghoa dengan anak Kampong. Pi tannja hingga mendjadi keliroe niat
hak jg pertama ingin Coupon dikem dan akibatnja meroegikan sesoeatoe
balikan
kepadanja ia ig menanam perkoempoelsn dan jang belakangan
getah dan jg helakangan menanam ini terasa olehnja kewadjiban dan
Couoon atas namanja sendiri apa berhak pekerdjaan Secretaris selalagi memang kebonnja sendiri. A- ma ini diserahkan kepadenja.
chirnja pihak Tionghoa akan mema
Berarti awak sama awakber....
djoekan hal ini kepada pengadilan dalam sehoeah perkoempoelan Aga
karena ia berasa dircegikan.
ma Islam famal djarijab), akibatnja
Haroes
mendjadi perhatian oe- selama itoe poela perdjalaran permoem teroetama kepada jang ber koempoelan ini tidak akan dapat
wadjib mengambil soeatoe tindakan keberesan selamanja. Diharap kepa
seperloenja
hal jang koerang di da badan pengawas
jt. Demang
ingini ini.—
West-Billiton) tidak akan membiar
kan hal jang koerang diirgin oleh
dibeherapa

Oeroesan PSM

lagi tontonan jang akan ditoendjoek
kan djoega beberapa pertandingan
voetbal akan diadakan.
Baroe sadja diadakan
di Pajacomboh, dan sekarang Fort de Kock,

dan B. Sangkar

Haroes mendjadi perhatian cemoem

ra

karena

toek mentjegah penjakit jang sanga!
berbahaja.
Prof. Berger, Seemayer dan Schnets
di Graz ada mentjeritakan socatoe kedjadian jang sangat angh. Pada soeato:
waktoe dikota itoe berdjangkit penjakit
griep. Verpleegster (diceroe rawat orane
jang sakit) dalam roemah sakit dikota
itoe kedjangkitan dioega. Maka ditjobg
membagi-bagi 250 mg kinine (1 8 2 pil
kinine) kepada 173 orang verpleegster
tiap-tiap hari. Baroe sadia pendjagaan
itoe dimoelal maka banjaknja pegawai
roemah sakit jang kena penjakit itoc
sangat berkoerang, dari 10 & 13 orang
mendjadi satoe orang dalam sehari, Ha'
itoe penting, karena terdjadi lama sebe
loem penjakit itoe berdjangkit dengan seh€bat-hsbatnja, Waktoe pendjagaan Itos
beloem didjalankan, banjaknja verpleegter jang sakit ada 21.6X, sesoedahnja
Silakoekan tjoema 4.89, sadia lagi.
Banjak lagi perkara jang demikian.
jang soengoeh-soenggoeh soedah terdjadi
dan mendjadi boekti, bahwa obat kinine
itoe boekannja baik centoek mentjegeh
penjakit malaria sadja tetapi sangat baik
djoega oentoek mentjegah penjakit grlep.
penjakit influenza dan penjakit masoek

Pembantoe menoelis:

ken pepjslidikan lebih djaoeh terda
patlah beberapa Tonghoatelah me
makai tanah bertanam getah zonder
idzin jang berhak. «:
Menoercet penjel'dikan kita ada
djoega begini. Diantara Tionghoa
itoe mencempang bertanam getah
dikebon (tanah) orang Boemipoete

mengherankan,

manocesia jang masih merasa ragoe-ragoe
tentang kebaikan obat kinine itos cen-

T. PANDAN

bah besarnja diadakan.
Dari dkcenia T. Siswa sadja kita

tidak

tolong ol€h dokter dan sebab hampir
tidak ada mengandoeng bibit ratjoen,
lain dari pada itoe atoeran memakainja
soedah diketahoei orang”.
Dalam beberapa tahoen jang achis
ini ahli ilmoe pengetahoecan socdah men.
dapat chasiat obat kinine jang baroc
jaitoe obat kinine itoe baik oentoek
mentjegah penjakit griep dan penjakit
influenza. Chasiatnja ternjata sangat besar, sehingga tidak seorang djoea lag!

: poetra dan poetri jg. sedjoemlah 40
sampai itoe menoedjoe si Arok, meliwati
pada kita dalam 'waktoe pasar ke »Ngarai” dan akan bermalam di
ramaian ini, segenap kantor goeber jana pemoeda2nja itoe akan
menga
men dan sekolah?nja akan ditoetoep lakan rapat P.P.T.S. nja
dan badjoega oentoek ikoet merajakan
pe pak2nja jalah berconferentie.
rajaan nasional ini. Dan sampai tgl, 3akan tinggai di
Koendjoengan ke Pasar. Keramaian T,S. For de Kock, dan baroe poeke Padang. Tetapi
.. Orang banjak mendoega bahws lang kembali
sekali ini pasar keramajan akan mereka poen akan singgah poela di
P. Pandjang oentoek pergi berman
loear biasa banjaknja mendara
di2
di ,,Loeboek Mata Kce jing” jg.
perkoendjoengan. Memang ternjata
| akan opzetnja pasar keramaian jg ternama sedjoek airnja dan indah
$
sekarang ini. Gedoeng tempat per- pemandanganja itoe.
djooga

itoe

kinine Itoe soedah ternjata sangat baik
centoek mentjegah penjakit malaria itoo.
sedjak dari dahoeloz, socdah berabad
abad lamanja dan sampai sekarang beloem ada obat lain jang walau sedikit
dapat menjamai kebaikan kinine oentoek mentjegah dan mengobati pehjakk
malaria.
Hal jang terseboet itoe boekan sadja
menoercet pengalaman riboean dokter
dan professor diseloeroeh doenia ini, tetapi soeatoe badan officieel jaitoe Komisi
Volkenbond oeroesan penjakit Malaria
goedah djoega menerangkan jang demikian itoe dalam soerat keterangan boelan
December 1937, demikian hoeniinia :
2
nj 2g
»Obat kinine itoelah jang paling
dipakai, karena dapat dipakai oleh Sasi

Sebagaimana kita oemoemkan ba lah mereka menoendjoekkan symroe ini bahwa pada awal Djoeli pathienja dan menjokong seberapa
akan diadakan perlombaan patjoe dapat, sebab satoe satoe2nja oesa“koeda, maka pada waktoe sekarang ha Nasional.

ini segala perabot keboetoehan per
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MORDOJARRAB
OENYOSK
MENTJEGAH PENJAKIT MALARIA
Gjsega dipakai soepoja djangan latne

station

boelanan
dan

de-

rawatan

dengan hormat
Directie
ERA

BEE

kan hendak membinasakan dirinja,
tjoema akan memberi
peladjaran
kepadanja, soepaja ia mengerti dan

dapat

merasakan

sendiri,

bahwa

perboeatannja itoe, adalah soeatos
perboeatan jang terkoetoek 1! Soepaja

ia insaf

poela,

bahwa...

. me

lakoekan perboeatan jang
djelek
itoe, akan diikoeti oleh hockoeman

jang

Moe...

setimpal

dengan

dosanja

Salim berdiam diri. Ia termenoeng
beberapa lamanja, Perkataan Achmad Gadjalie itoe mengenai hatinja.
»Kau tahoe soeatoe perkoempoelan jang bernama P. Pp. ?« tanja
A. Gadjalie.

(Akan disamboeng
),

