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dan Toerki
Poetoesnja pertal jan

antara

'Djerman dan | Malia ditoedoeh

ikoet

soeroet

bagai

EN

| orang Jahoedi diserang.
-

Iaa

R

TEN
"5

r

RN

tjampoer

dimoeat

tjabang dari pada Bataljon

regiment Essex melakoekan

ren soedah poela

dari

regiment

nja disekolah sekolah particulier, ma
ka diberi tahoekan, bahwa ada bebe

pa-

rapa perobahan jg perloe diketahoei
oleh jg berkepentingan. ,
' Sebeloemnja keloear circulair tsb,
maka Landsdienaar jg berhak mem

ke II dari tentara

tiba bari ini,

Sepe an jang penoeh keroesoehan ini menjebabkan tertjiptanja perpi
han djaoeh-djaoeh antara masjarakat 'Arab dengan masjarakat Jahoedi,
Batas batas jang ada diantara kampoeng 'Arab dan kampeeng Jahoedi di
jaga dengan sangat keras. Toko toko Jahoedi jang letak dibatas itoe teroes
Beberapa tokotoko Jahoedi
erees ditoetoep, karena takoet dirampas.

erdiri dikampoeng Arab soedah dibakar.
Dilain pihak, kalangan jgtahoe berpendapatan:

bahwa

temperatuurnja toeroen“.
Dari Londen

.
,di Jeruzalem

c. sekolah partikoelier jang

mendapat subsidie, akan tetapi

dikabarkan:

dari

ini ternjata harian

tsb.

Mengingat

kepada

dier-

tsb. diatas, lebih diperlosas

dan

Djerman

bahwa

lagi, jai-

22 Januari

1932 (Stbld No 44),

maka

lang berangkat kenegeri

dingin

Tadi siang dipelaboehan Tandjoeng
Prioek, seperti biasa pada bari Rebo

roepanja tadi pagi itoe ramainja lebih

Itoe ketjoeali sebagai terseboet dalam lebih dari biasanja.
ia memegang rol penting djoega dalam keroeseehan di Palestina. (?) : fatsal a.b,c. diatas, dil mbah poela,
Sepaadjang djalan kita lihat banjak
Seorang anggota Lagerhuis dari golongan Partij Kaoem Boeroeh, John
biar menjekolahkan dis olah partikoe auto auto jg toeroet mengantar jg
Mac
Malcolm
kepada
'Gevern telah memadjoekan beberapa pertanjaan
@, mereka bi
nteri Oeroesan

lier jang manapoen

Tok

Djadjahan.

sampai inmlan
ta keterangan kepada Menteri itoe,

oes di masoekkan rekeningnja Hitler
Palestina itoe jang har
EP

SEN

Doea joeta orang Toerki dipanggil kembali oleh
: Persetoedjoean

“Antara negeri Toerki dengan keradja |
an
“Balikan telah diperikatkper

edjoean

Djadi dengan
dah

tentoe

AE

Ataturk

akan

pah jg modern,

berikan

poeia man

“orang orang Toerki jg bekerdja di ne tol mantol baroe,
Oleh karena inilah, maka oranggeri negeri loearan,- karena Pemim)|
orang Toerki di Yoegoslavia tidak
in Besar, Kemal Pasha berkehendak
1
gembira dipanggil kembali
aja mereka itoe balik kembali ke MEA
itoe.
h airnja, ,
:
1
Akan
'Doea joeta orang Toerki —
13
Menoeroet berita dari Belgrado, per
setoedjoean jang terachir antara Toerki | “Djoega

e yi

oal

kehilangan pendoedoek
banjak.

dari pendoedoeknja,

Di

Yoegoslavia

1 minggoe

mem

kindertoelage,

orang

bisa

dli.

moelai

Roe

ting masalah Macedoria dan Tbracia,

Betoel, sesoedah Perang-Doenia,

kira 200 orang kolonisten baroe boeat
Celebes, Dari tiap tiap doesoen ada

ka

“jg dalam Perang Balkan th 1912—'"13 rena Joenani mendapat kekalahan omasing-masing terlepas dari Keradjaan leh Kemal Attaturk soedah - banjak berangkat paling
Ottomania. Pada dewasa itoelah, sangat orang orang Joenani (Griek) jg ada di pendoedoek,
jak daerah besar besar kosong dari Smyrna dan lain lain negeri di Aziandoedoek, sedang di

.

Anatolia

dan

Ketjil dikirim poelang

ke

Joenani,

oerki orang bersedia-sedia boeat pe tetapi meskipoen demikian djoemlah
mindahan djiwa atas anak anak negeri nja masih djaoeh koerangnja dari 2

jang sama poelang.
ia
| Terpaksa akan meroebah 'adat

joeta,

:

lagi doesoen doesoen Toer

ki baharoe, sebahagian besar didaerah
dekat Troja.
Toerki jang hidoep dinegeri loearen — Tetapi malang, pemindahan ini tidak
| itoe akan terpaksa meroebah “adat. lah membawa bahagia, sebab pendoe. Sebab, orang orang perempoean Toer doek bangsa Toerki terserang penjakit
iki jang berdiam di Yoegoslavia dan malaria, dan banjak jang sampai ke
“ Macedonia masih tetap berfroedoeng, pada adjalnja, sehingga pedoesoenan

makai fez' (rompi).

La

baharoe

Kearah

dinegeri Kemal Attaturk soedah

Dengan

adanja

tboliek

tindakan

Katholiek

dari

doenia Ka

itoe

boekanlah

Katholiek di Prov. Raad akan
wakil dari Protestant

TN
Gr ska

wakil

tetapi

Gereformeerd.

Harian ,Sin Tit Po“ dikenakan
,

kebaratan ?

wakil

melainkan dari doenia Masehi,

toean Wardejo

itoe lambat laoen ko|

song dengan sendirinja.

|. Seperti diketahoei, pakaian seroepa

toe

baharos

boekan

conferenitie sedoenia

| Kewadjiban oentoek balik kembali
'ini soedah barang tentoe orang orang

sedang kaoem soeami masih tetap me

(9 cm.

Wardojo
—.

,

5 kelamin

“ Antara“ mengabarkan lebih djaoeh
bahwat. Wardojo jang akan berangkat ke Madras boekanlah oentoek

Soedah-itoe Pemerintah Toerki mem

bangoenksn

Toean

sedikit

breidel,

| »Javasche Courant"

tanggal 12 Juli

1938 memoeat postoesan tentang dike
baharoe nakannja harian ,9in Tit Po“ di Soe-

jahkan, bahkan mendjadi pakaian itoe berartilah sekali lagi keindahan
rabaja
jang tertaraga.
1
romantik Toerki-Lama akan lenjap,
elain dari pada

itoe,

'adat pingit dan bersamaan dengan

itoe

dan

larangan ditjetak, diterbitkan
disiarkan boecat lamanja 8 hari.

Toerki | Alasannja jalah diterangkan sebagai

empoean tidak boleh keloear roe: madjoe lagi setindak kedjoeroesan jg dibawah ini ,
)

dinegeri Toerki poen soecdlah le mendjadi kebendaknja Bapa Toerki
ahal perempoean2 Toerki jg itoe, ja'ni ke kebaratan, jg didjadikan
inegeri loearan masih kovwkoeh teladap oleh Attaturk. (? Red,).
gang 'adat lama

itoe,

sja AN sanak

£

bahwa

dengan

poetoesan

5 April

hemat.

t.

Penting
Ringkas
Soal minjak Mexico
President Mexico memperma'
loemkan, bahwa ia sama sekali
tidak mengandoeng niat oentoek
mengembalikan
lapangan2 mipjak-tanah,
tetapi pada asasnja
ja sanggoep membajar keroegian, diambilkan dari keoentoeng
an2 export minjak itoe.
Djepang tetap bersedia
rima Olympiade

Berhoeboeng

mene

dengan

berita2

kawat kemarin jang mengatakan
bahwa Djepang mengoeroengkan
niat boeat menerima permainan
Olympiade, maka-hari..ini tiba

nam
naik 4 berita dari Tokio demikian:
kapal , Marnix“ kenegeri Belanda. Ki
Matsudo Nagai, sekretaris dari
ta lihat boepati Tjiandjoer RTAA
Komite Penerimaan

Soera Nata Atmadja dan R. Ajoenja
jg diiringkan poela oleh collega'snja
dari Dj. Barat, anggota Dewan Rajat

beliau akan bertamasja
ke Eropab.
Di dek paling tinggi nampak Prins
Soerjokoescemo
dan RM
Soewardi

poeteranja

Sri

Soenan

Solo jg akan

mami Yan

mendapat

dihitoeng

dan

Pa
1938.
Toerki ada 450.000 djiwa dan di Roe I Januar
2
5 i
ni, Boelgaria dan Yoegoslavia.
menia 480.000.
5
:
Doea ratoes kolonisten ke Celebes,
Pemindahan
djiwa
demikian
besar
-Macedonia dan Thracia
»Antara“ mendapat kabar, bahwa
itoe, dalam beberapa tahoen jg achir
—. Dengan timboelnja oendang-oendang achir ini tidak pernah lagi terdjadi pada hari Senen, 10 Juli jang laloe
dari Koetoardjo telah berangkat kira
“ baharoe ini kini mendjadi soal pen- dibenoea Eropa,
ki, berselebaran di Joenani,

secretaris

Ramser, t, Mr. G.J, Evers landrechter Batavia, dan masih banjak lagi.

Moe'allimin, HIS dari perkoempoelan

karena djoem

sadja djoemlah

Sae

peladjaran kepada moeridnja

a joeta orang Toerki ini tempat lah orang Toerki disitoe sangat banjak. Moehammadijah,

mannja diroear batas-batas Negara

berangkat. Antaranja jg berang|j

Iste gouvernements

meneroeskan
peladjarannja kenegeri
dingin,
:
Antara pengantar kita lihat poetrinja Toean Besar t, van den Bussche
para anggota |Raad Indie,
generaal,
berikanpeladjaran agama sadja, dan se Bakker Elshout, gouverneur Djawa
kolah Frobel, tidak bisa mendapat kin Barat dan masih banjak lagi pembeIdertoelage.
sar negeri.
Djadi dengan adanja perobahan itoe,
Ta' ketinggalan poela soeara muzisk
moelai sekarang bagi Landsdienaar jg jang merdoe sebagai memberi selamat
menjekolahkan anaknja disekolah se djalan kepada jang berangkat.
(Aneta).
kolah particulier sebagai : AMS, Mulo.

dalam tjatatan2 statistik
ini akan
n Yoegoslavia adalah mengenai negeri negeri permindahan
nampak
dengan
njata
sekali.
Boeljoeta
doea
kembali
memanggil
garia akan kehilangan sebahagian be
Toerki.
sar

2

8 djam.
4, kalau sekolah itoe boekan sekolah rendah, moerid jg bisa diterima
masoek disitoe sedikit dikitnja haroes
soedah loeloes dari sekolah jg kelas
nja 5,
Pen tetapi bagi sekolah jg semata
mata atau sebahagian besar hanja mem

diharoeskan

demikian

tsb, €

3. sedikit dikitnja

jg sangat besar artinja ja” mengenakan pantalon, dan japon Ero

. ni menganai so'al memanggil kembali

sebagai

dari
(3 gezinnen).
2, sedikit dikitnja dalam 1 th mem
berikan peladjaran kepada moeridnja
240 hari.
:

pemanggilan itoe, s0e

mereka

kat:

|, jang
menjekelabka4”Ussiteelabib.Ph “bukkranias fihak Boeminpetang
anaknja orang 3, roemah tangga pak beberapa orang jang toeroet
nja

Haroes bertjara Eropah

Toerki-Baikan

akan

6

sa djoega mempera
Asal sekolah itoe w

jang

art.2 dari ordon

berang
Akan tetapi sekarang, dengan keloe ramai berhoeboeng dengan
dari Dept. v. Financien katnja kapal kenegeri Belanda. Tapi
arnja circulair

Ada kemoengkinan,

Lampoe

nantie dari 7 Sept 1931 (Stbld No 394)
jang dirobah dalam ordonnantie dari

tidak

oleh Pemerintah (Dept. O &E).

kend

dan Italia?

Djerman

: pengaroeh

bahwa

Raad Indie berpendapatan dan me
moetoeskan:
Pertama: melarang harian Sin Tit
peroleh kindertoelage itoe, hanja me
reka jg menjekolahkan anaknja dise- Po“ oentoek ditjetak, diterbitkan dan
disiarkan selama 8 bari.
kolah sekolah :
DE"
Poetoesan ini ditanda tangani oleh
| 'a. Goepernemen.
b, sekolah partikoelier jang menda Alg.-Secretaris t,J,M, Kiveron, (Aneta).
pat subsidie, dari Pemerintar.

bas

oetoesnja pergaoelan doea oemmat.

Kindertoelage

circulairnja Dept. van Fi- meneroceskan actienja jang menggang
nancien ttg 30 Mei 1938 No, B.6—4 goekan dan meroegikan ketentraman
—36, berhoeboeng dengan artikel 17 cemoem:
bahwa meskipoen telah diberi peri
dari
BBL 1938 jg menjangkoet de
ngan
oeroesan kindertoelage bagi ngatan jg masih teroes berlakoe, tidak
Landsdienaar jg menjekolahkan anak berhatsil seperti apa jang diharapkan.

Ia

'kota, sed ang sepasoekan (eskadron)

atoerin

karangan2 jg berisi rasa ben

tji kepada bangsa Djepang :

Dengan

tinggal panas. Perkelahian2 tetap be rdjalan. Dalam salah satoe perkelahian
Jahoedi ditikami dan diredjang dengan batoe oleh orang
toe doea oran, ' sroleh
loeka-loeka jang sangat parahnja.
' Beberapa

waktoe :

9 dan 13 April 1938 dan Il Juni 1938

masih

tetap

kabar jg dapat dilarang

merangkap
hoofdredaeteur
dan plv.
hoofdredacteur dari harian teb :
bahwa dalam harian tsb, terbit tg.

Perobahan

disana

tjahaja mata toean.

bahwa poetoesan ini pada tgl. 8
|April 1938 soedah diberitakoekan ke
pada directeur, plv-directeur djoega

-

keadaan

mewartakan dari Haifa, bahwa

Reuter

La

Hana

soerat

terbitnja oeutoek sementara

sangat besar keroesakan jang r
dari Jeruzalem,
' Sepandjang oedjar Reute
ebabkan oleh dibakarnja stasioen Kalkilieh, letakoja didjalanan kereta
:ydda— Haifa.
Kk

Djangan dipermoedah perkara

doea Oemm at Besar

agak

soedah

'Oedara , panas

Ta

|

PAI
Pada waktoe pemimpin Persatoean
Arab
Indonesia t. Ar. Baswedan poe
lang dari Solo habis mengoendjoengi |

congres

bahasa

na pernah
an antara

gal

Indonesia sebagaima

dikabarkan dalain ini hari
lain djoega singgah di Te

oentoek

mengoeraikan

causerie

(oleh oleh) congres.
Selain itoe djuega melantik tjabang
PAI Tegal sebab itoe waktoe candi
daat soedah berdiri, tinggal disjahkan
sadja,
Kini sepandjang fihak jg tahoe, me

ngabarkan

jg

ada

kl.

ada

soeatoe

Arab

anggauta

30 orang

Tegal

djoemlahnja, djadi

tanda
poen

PAI soedah

kalau

peranakan

tidak soeka

belakang,

tinggal
$

egg

Pemogokan

diteroesan Sues soedah
selesai
Dari Cairo dikawatkan oleh Reuter,

bahwa pemogokan Teroesan Sues pada
Ftanggal 13 Juli telah selesai, dan pe

kerdjaan akan dimoelai lagi pada tgi
15 Juti.
.

2G

o

Tt

Obligasi goena pembelaan nasional
Dari Paris oleh Reuter dikabarkan,
bahwa pada tgl. 14 Juli akan dioemoemkan dengan opisil poetoesan ten
tang pengeloearan obligasi dengan me
makai boenga 3'/, presen goena pem
belaan nasional. Obligasi ini dimoelai

1938: No 17 setelah didengar pendapa tgl. 18 Juli dan lamanja 18 boelan.
tannja Raad van Indie. harian ,Sin |, .Besarnja sampai berapa jang akan
Tit Po“ di Soerabaja dioendjoek se didaftarkan, beloemlah diketahoei,

Olympiade
1940 telah mengetok kawat kepada Francois Pietri, anggota I.
O.C., menjatakan bahwa sama se
kali Djepang tidak mempoenjai
niat melepaskan kesanggoepannja
menerima Olympiade 1940.
Pindjaman kepada Tiongkok?
Di Londen petjah berita desas
desoes jang mengatakan, bahwa
Inggeris membikin persediaan bagi memindjami ocang kepada Ti
ongkok. Katanja kini sedang di

peladjari berbagai bagai oesoel jg
berkaitan

dengan

Soepir2

perkara

ini.

Sovjet banjak

lalai

Pers Sovjet mengeloeh

sangat

terhadap keberanian orang berlakoe sembarangan atas hak hak
milik Tentara Merah. Teristimewa jang mengenai mobil mobil
dari regiment bermotor, karena
mobil mobil ini dalam tempoh
tidak lama soedah roesak dan sa
ma sekali tidak teroeroes, karena
soepir soepirnja sangat sembara

ngan.

Oleh

karena

itoe, maka

dimin

ta soepaja atas hal ini dilakoekan
tindakan

jang

keras,

Pengisoet Hitler di Amerika
depan hakim

Didesa Yaphank (Amerika) ke

marin

doeloe

pemimfin2

pada Duitsche Militkire

dari

Organi-

satie di Amerika dihadapkan di
moeka Hakim Mahkamah Tinggi,

Mereka dipersalahkan melanggar
hoekoem hoekoem Amerika, Pe
mimdin

anggota

Organisasi

itoe, bekas

Stormtroepnja

Hitler,

menerangkan, bahwa semoea ang

gota haroes

mengangkat

pah setia kepada Hitler.

soem

Masing masing didjatoehi hoe
koeman denda 1000 dollar, se
dang organisasinja kena hoekoem

djoega haroes
10,000 dollar,

membajar

denda

Selain daripada itoe Leidernja
dihoekoam pendjara setahoen.

-

NA ane

|

Sidang

oemoem

Es

.

Setelah kemarin tosan

selesai

Soangkoepon

oemoem”

Soal

pengeloearan

Aan

ETEEEREEEEEEE

barang2 Indone

boeng

dengan

ini maka spr. akan mem

bitjarakan anggaran belandja Justitie,
dan iapoen akan berpendek sadja,
Tentang posmbitjaraan pensioen jg
akan

diberikan

kepada anggota VR
mana dilakoekan oleh
pers), spr. amat mentjela tjara pers
Itoe membitjarakan.
:
Sebab sepandjang ia, pekerdjaan

berpidato, maka jang angkat sia spr. mengatakan, bahwa hal inilah (pembitjaraan

bitjara.

jig mendjadi pokoknja kemadjoean ke
oeangan. Ketika membitjarakan soal

Toean De Hoog
Lebih

sokongan Nederland kepuda Indonesia

doeloe ia meriboetkan

seben

tay tentang bahasa Indonesia.

Sesoe-

tentang hal kopi, spr, setoedjoe sekali,
walaupoen olehnja dikatakan JIjoega,

anggauta VR itoe lebih berat dari pada
pekerdjaan

anggauta

Tweede

Kamer.

Lebih landjoet ia membitjarakan
bahwa hal ini akan menjebabkan iri
djuega perdjalanan pekerdjaan psda
hati dari lain fibak.
Soal tanam-tanaman jang lain dibi straffen-dan beroeps-ordoanantie,
gambarkan, bagaimana keadaan sesoe
tjarakan
olebnja djoega. Lagi poela di Maka sidang ditoetoep djam:1,53 siang.
atoe negeri dalam permoelaan tjerdas.
soal pengadoean pengadoean
adjoekan
Ia menjesal tentang sikap pemerentah
terbadap
. ondernemers - ondernemers,
SIDANG INI HARI
jang laloelaloe, jang tidak mengoetamereka
ini dengan
. makan bahasa Belanda oentoek lebih perhoebeengan
Pagi ini, dimoelai djam 9.30 bagian
meodalamkan kultur Belanda di Indo- masjarakat dil
ngan oemoem
pemanda
tentang renSetelah pembitjaraannja habis, maka
nesia.
5
g
tjana
begrootin
1939
diboeka
kembali
Ia laloe mengoelangi lagi apa jg ia voorzitter VR mengoemoemkan, bahwa dan sebagai pembitjara pertama ialah
malam
Kemis
tidak
diadakan
sidang
pernah toetoerkan dan tjita-tjitakan,
tetapi dioendoerkan sampai
jaitoe: rijksraad. Sesoedah itoeia malam,
Njonja Razsux Schultz.
hari
Kemis
pagi. Maka diadakan pauze
penghargaan
soal
laloe membitjarakan
Dalam menghadapi rentjana begroooleh Nederland kepada djadjahannja moelai djam 1l,25 sampai djam 11,54 ting sekarang ini beliau tidak mempoenjai permintaan banjak. Ia sesalkan
jg dioetjapkan oleh beberapa orang pagi.
ternama.
Hn
Sesoedah istirabat ini jg angkat bitjara begrooting defensie terpaksa dinaikkan,
Soal Rijkssenheid ia mengadjoekan
akan tetapi melihat kepentingan det, Verboom
saran, bahwa dalam arti itoe termasoek
fensie itoe ja berdiri dibelakang psbekerdja bersama». Ia mengatakan le
oentoek
oesahanja
dalam
Spr ini sebisa bisa akan berbitjara merintah
bih landjoet, bahwa kaoemnja, jaitoe
memperkoeatkan
defensie
itoe,
d.
Antwoor
van
e
memori
ang
IL E. V.amatmelarat sekali, sepandj
AN
3
S1
Ga
Seteroesnja spr mengoelangi peristiwa
hingga ditegor oleh-t. Soeroso ,, Be
jang
Indonesia,
leden
sikap
Ditjela
VR 20 tahoen dengan sepintas laloe.
toelkah begitoe?“
tentang beleid peTetapi dalam pada itoe ia masih me selaloe mengomel
memadjoekan
tidak
Ketika spr. membitjarakan tentang njesalkan poela, bahwa dalam mendja merentah, dengan
sedang dan
jang
kebaikan
kebaikan
amtenar2 disini, ia mengatakan, bah wab dan membitjarakan pertanjaan2
itoe
pemerentah
oleh
diperboeat
telah
'wa kaoem Indo Balanda makin lama VR tetap koerang tjepat.
land
tentang
seperti
makin terdesak. Sesoedah ini spr laloe
Oleh karena itoe haroes ada djoega bagi anak negeri
Kesemoeanja
membitjarakan
tentang ekonomi de pembatasan,, misalnja jang mengenal bouw, veeteelt dsb-nja.
berangsserdah itoe Jaloe dibitjarakannja tentang
politik jang laloe laloe, deugan meng

pertanjaan pertanjaan pidato pidato
apalagi dengan adanja pidato pidato
nja ia berkata, bahwa kaoem TEV dalam ,.. bahasa Indonesia!
ingin sekali pekerdjaan bersama2. Dan Sebab memang ,onhoffelijk“ dan
5
sebagai pembitjaraan penghabi:an ia ,Onpraktis" Ikatanjad
mengambil soeal pembelaan negeri,
Dalam pada itoe ia tidak setoedjoe
adanja enguete dan adanja V.R, jang
Sekarang giliran sampai pada:
permanent, bahkan pembatasan haroes
didjalankan pada djoemlah anggsuta
t. Yo Heng Kam
dan lamanja sidang.
Waktoe
spr
membitjarakan
ten
Jang berhoeboengan dengan kedata
industrie,
hal-hal
ngan mengambil
paberik2. Sebeloem menoetoep pidato

tang

politik

perekonomian

peme

rentah,
dikatakan olehnja, bahwa po
litik perekonomian sekarang ini boleh

dikatakan optimistis. "Dalam pembitjz
raannja itoe diambil poela harga2 pa

sar jg tidak tetap hingga Indonesia
mendjadi koerbannja. Hal ini tidak
bisa ditjegah dengan banjaknja emas,
perloembaan persendjataan dan. perse
diaan goena berdjaga2 kalau ada pe
rang dil. Seteroesnja oleh spr. diadjoe
kan peristiwa pintjangnja nisbah (ver
houding) antara produksi dan konsum
si. Boleh dikatakan Indonesia ini sej

karang selaloe dalam

keadaan krisis.

Laloe dioetarakan tindakan-tindakan

jang seharoesoja terhadap soal ini,
Sesoedah itoe laloe dibitjarakan ba
haja-babaja jang mengantjam barang-

| barang dari Indonesia, jaitoe barang-

barang jang di Indonesia didapat dari
tanamtanaman sedang di Eropah orang

bisa memboeatnja dengan paberik, mi
salnja: karet (syothetisch rubber) dll.
Habis ini jang

ini

dalam

pemandangan

oemoem tjoema membitjarakan tentang
soal-soal jang
mengenai
pembe

laan

negeri.

Ia mengoelangi de

ngan sepintas laloe pidato-pidato dan
pendapatan t,t. Sol dan Roep
jang
membitjarakan halitoe djoega, jang ia
setoedjoei,
misalnja jang mengenai
oeroesan keoeangan dan pegawai pe

gawainja.
Selandjoetnja dikoepas

olebnja

de-

fensie-beleid dengan mengambil pida
to2 menteri djadjahan
Welter. “Spr.
poen membitjarakan djoega soal weer-

'machtsfonds jang akan didirikan dan
jang akan minta bantoean dari sport-

vliegarij, Sportvliegerij ini akan bisa
dipergoenakan pegawainja sebagai re

serve

goena

keperloean

pembelaan.

Pade penghabisan pembitjaraannja di
madjoekan tentang moengkinnja
bah

wa Indonesia akan toeroet poela dalam

kegentingan2 di Pacific, jang bisa meng
hilangkan arti djadjahan
Indonesia

bagi Nederland. '” “
Kini

berpidato

sampailah

kepada

waktoenja

oentoek

t. De Villeneuve.

Dalam permoelaannja spr.
ngatakan,

bahwa Economischs

setoedjoe sekali dengan
boekaan

G, G

dalam

soal

pem-

anggaran

belandja 1939. Selandjoetnja ia memoedji beleid pemerintah jang tahan
oedji dan kritik. Poen djoega disetoe

djoei

olehnja

politik

perekonomian

pemerentah sekarang ini.
Lain dari pada itoe iapoen senang

sekali, bahwa

perhatian

orang orang

ternama di Nederland pada Indonesia
pada waktoe ini makin lama makin
bertambah. Ternjata pada koendjoe
ngan pewimpin-pemimpin katholik
Belanda dan beberapa kepala peroesa
haan disana,

derland ke Indonesia jg spr setoedjoei
sekali, ia mengandjoerkan soepaja dari
Indonesia diadakan djoega kontak le-

itoe dimaksoedkan

dalam

tertoelis

kontak

kalau

bih rapat lagi. Tetapi

sebagai

apa

Soetardjo

petisi

jang

takoet petisi Soetardjo!

Verboom

beleid oemoem

moedji

dari pemeren

garis-garis

besar ber

woedjoed pemberian keamanan dav
kesentosaan pada kita, rust ev orde.

ia meminta, sospaja Koni
Djoega
pgin mengoendjoengi Indonesia,

BBL

Dikoepas

tang
koe

1938 teroetama ten

peratoeran inpassing jang berla
dengan tidak adil itee, Ditolak

seboctan

jang merendah

t. Kerstens

kaoem

kan

perempoean, dimana toean

soeka

(nukkig)

dan

orang

lain

ini tidak betoel

dan,

moerang maring

keterangan

mendengarkan

(onredelije),

Perbandingan

didesak soepaja ditjaboet kembali.

Terketakoetannja.
akan kelihatan
boekti pada kata katanja. jang menga
takan, bahwa dalam petisi itoe ada
vlideljk verzet“. Haroes di
signaleer! (VC-matjamkah? Red)
Selain dari itoe ia setoedjoe dengan
t Villeneuve jang me
pemandangan
ngenai soal ekonowi.

Tentang bea pengeloearan ia menga

benzine ditoeroenkan. Sesoedah ini ma

ka dibitjarakan olehnja soal defensie.
Sekarang waktoenja berbitjara |dalam bahasa Belanda) oentoek

t Wiwoho
mengoelangi
dan

jang
kan

lagi, bahwa

landjoetnja dibarapkan, moga moga
kepada kaoem perempoean diberikan

Indonesia

itoe

boekan

lain lain
pemerintah negeri, antara
hak memilih, actief kiespemberian
recht padanja.

Sekarang datang giliran toean
Soekardjo Wirjopranoto

Toean ini memakai bahasa Indonesia dan memoelai dengan menjampai
kan oetjapan terima kasih kepada be
berapa leden Volksraad jg menoeroet

Afdeelings Verslag
berdoekatjita

menjatakan

dengan

wafatnja

t. dr,

Soetomo, demikian djoega 'pemeren

tah seperti telah terboekti dalam Me:
morje van Antwoord,

tadjam
soepaja

demonstrasi,

Karena

tindakan2

dan

HENNA

aa

pergerakan
negeri!

pertentangan.

ialah :

Dalam

Tetapi

.kema

hal ini tidak

dalam

ber

oesaha
oentoek mentjapai maksoed
tadi pihak pemerentah memakai tjap
dan sembojan Belanda,
j
Ini soekar dan memang tidak da
pat diterimaoleh kita karena menoe
roet faham kita jg haroes ditegoeh te
goebkan boekan pemerentahan negeri
tjap Belanda akan tetapi tjap Indone

sia. Moga moga salah faham ini
njap teriak t Soekardjo.

Barat apa lagi anti

Nederland.

Siksa
tentang perlindoengan kaoem
Moeslimin.
t Soekardjo Wirjopranoto
Tentang halnja orang politik jg di
toedoeh lalos dibelenggoe dengan di
Ini, kata t. Soekardjo, adalah soea
tonton oleb poeblik sebagai orang dja toe boekti, bahwa djoega pemerentah

adalah diseboet oleh spr se menghormati pergandjoer pengandjoer

15 Aug.

NN :

Oentoek

Cursusjaa

/

jang baroe,

4”

boeat tiap2 sipem
vulpen.

ngan tidak melepaskan ke Indonesiaan

kita. Tjoba libat:
a, ilmoe thabib setjara Barat, gences
Pilot service Station
kuude. Doeloe dianggapnja orang In
donesia tidak bisa
menempoeh pela
djaran dokter dengan sempoerna. Te
Senen 79 Telfi. WI. 1623. Batavia-C.
tapi apa jang kita
lihat sekarang?
Kita terima reparatie vulpei
Tjoba selidiki siapa jang beroemah
di Kramat sampai Salemba dalam ko
kan kema'moeran bagi negeri dan ra“
ta Djakarta ini?
jat.
Doeloe dokter dokter Belanda, teta
Dapatkah tjita2 ini ditjapai? Ten
Ipi sekarang praktis dokter dokter In toe dapat. Lihat misalnja Philippina,
donesia,
India dll, nja. Philippina soedah terang
b. badan badan perwakilan adalah akan merdika, sedang India poen me
barang import dari Barat. Soenggoeb
noedjoe kesitoe,
poen demikian, kita dapat mendjalankan kewadjiban kita selakoe lid dari
Nederland
badan perwakilan itoe dari R R sampai
Indonesia seolah olah dilarang ber
Volksraad ini.
tjita
tjita kemerdikaan, padabal Nece. Bahasa Belanda djoega barang
derland
sendiri berdarah daging dawn
impors, toch kita anak Indonesia pau
mendjoendjoeng
tinggi
kemerdikaa
dai memakai bahasa itoe, baik dengan
kebangsaannja.
:
lesan (spraken) maoepoen dengan ber

Toko

soerat (scbriftelijk).
Toecan Koesoemo Oetoyo misalnja
oleh salah seorang Belanda sendiri di
anggapnja begitoe pandai berbitjara
dalam bahasa Belanda, sehingga kalau
dia didoedoekkan dalam kamar dan di
soeroeh berbitjara dalam bahasa Belan
da orang akan mengira, bahwa jang bi

tjara itoe seorang Belanda

toelen.

dahal

itoe

t. Koesoemo

Oetoyo

Pa
tetap

beliau boekan mengisap rokok sigaret
ini dan itoe tetapi “rokok klobot.
(sidang tertawa).
d, pakaian seperti memaksi pantalo»
dsb-nja

barang

import,

tetapi kita anak

pandai
dapat
over dengan moedah dan

mengambil
tjepat.

Lihat saja sendiri misalnja, t. voorz

kata t. Soetardjo.

Ini barangkali dianggap barang ateu

OISHI

Lihat sadja soempah Radja Belanda,

dimana
Radja
bersoempah oentoek
membela dan mempertahankan kemer
dikaan negeri dan ra'jatnja,
Dan .. kemerdekaan
tsb boekan
diperolehnja
dengan begitoe sadjaakan tetapi dengan soesah pajab. Dari
itoe
kita selakoe
,moerid“ dari Nelerland
haroes
meniroe
sepak ter-

ljang ,goeroe“ kita jaitoe Nederlaad
jg dengan soesah pajah dan keoeletan

jang

tidak

terbatas

mengedjer—d.

kemerdekaan tadi.
Tjaranja
Radja

Indonesia

diperintah

Belanda Opperbestuur, sedang

Wali Negeri Algemeen Bestuur. Apa- $
kah peratoeran demikian inisjah? Ka

rena pihak Indonesia tidak mengaimbil

bagian apa apa dalam membikin grond- $
wet dan Volksraad tjoema dimintai '
advies belaka tempo hari,
NN1.

hal jang
ketjil ketjil
belaka, akan
tetapi apa jg dimadjoekan itoe adalah
hal jang besar dan bertalian rapat de
ngan
soal penghidoepan sehari hari
dan bangoenan magjarakat kita.
Pendek kata —kata t. Soekardjo —
kita jakin dengan sejakinnja, bahwa

berdasar

dapat mengganti tempat-tempat jang
doeloe-doeloenja hanja dipe gang oleh

Sbepaja pemerintah dan pergerakan
lapat bexerdja bersama2 dengan da-

kita

Dikoepas haloean

Menoleh

kebelakang

Leloehoer bangsa kita soedah pernah
mengalami kedoedoekan jang gilang
gemilang. Kalau doeloe bisa, sekarang.
apalagi nanti, tentoe kita lebih pandai

menjoesoen

pemerentahan ne-

Imitasi

tetapi kesemoeanja itoe barang

pang asal Vjepangjdapat mengoeasai
pa
sar doenia, Moela moela imitasi, tetapi
pada achirnja tentoe imitasi itoe akan
mendekati atau melampauiorigineelnja
Dari itoe jang kita ingini dari pe
merintah: berikanlah pada kita kesem:
patan jang seloeas loeasnja
oentoek

tanggoeng

djawab

art.

1

berhoeboengan

,Rijkseenbsid“ jg

dari

Grondwet

dengan

djoega Petitie Soetardjo.

terhadap

bangsa dan tanah air, djadi boekan
hanja beroepa pemberian pangkat ini
dan itoe akan tetapi tidak ada verant
woordelijkheidnja,
merasa
menanggoeng djawab. Azas kita ialah: keadi

dan

itoe dikoepas

11

w

"

sar

Boeka

harga

kartoe!

menghargai,

hormati, maka

perloe

hormat

"

meng

-

politik,

“
|

diadakan

djandjian atau permoefakatan
politiek agreement.

nja.

Ikoet

Rijkseenheid

dalam lapangan apapoen djoega

tiroean. Tetapi perdoeli apa kata, Dje

spr minta soepaja diadakan perlindoe
ngan oleh fihak pemerintah kepada
pendoedoek2 ini. Soepaja diadakan pe
nambahan dalam Boekoe Hoekoem

Moelai 15 Juli samp

Kita

Tetapi tidak mengapa, asal imitasi
sama apalagi melebihi dari origineel
nja. Lihat Djepang misalnja. Semoea
barang bikinan Djepang itve sebetoel
nja tidak lain dan tak boekan: imitasi,

sikap kaoem

UITVERKOOP

telah mamboektikan, bahwa kita pan
dai dan tjakap menerima dan mema
kai hal2 jang datang dari Barat de-

at itoe barang ingitasi, barang tiroeao,

propagandis Kristen itoe amat menja
kiti :pendoedoek, tetapi jg masih dita
han djoega
oleh pendoedoek, maka

mean

le

tiroean,
imitasi, teriak orang. Baik,
kata t, Soekardjo, apa jg kita perboe

olehnja,

VULPENHOUDERS

Modernisme.
Dari inlander kita soedah mendjadi
Indonesier, dari bovmipoetera kita men
djadi anak Indonesia.
Ini adalah hasil dari termasoeknja
semangat dan aliran modernisme pada
kita dan sekali2 boekan berarti anti

Ja,

jg oleh voorz. V R dianggap

sekali laloe ditegor
sedikit haloes.

ada

dalam
geri.

bahasa

9pr mengadjoekan keberatan2 kaoem
moeslimin jg selaloe mendapat perla
koeaa perlakoean
jg tidak enak dari
pihak propagandis2 Kristen, begitoe
orang orang Leger des|
poela dari
Heils di Minahasa.

Spr.

Lip

tenaga Eropah, asal kepada kita dibe
ikoet rikan kesempatan jang” seloeas-loess

mendjelas

pemakaian

maksoed
moeran

Se Indonesia

kesempatan lebih banjak oentoek mem
Ketika Verboom sampai pada pem| pengaroebi perpoetaran roda mesin

bitjaraan petisi itoe lebih dalam seakan

anna

itoe memperbandingkan sifat Volks anak Indonesia, baik dalam pakaiannja
raad seperti sifat perempoean jaitoe madepoen dalam , , , soal rokokrja,

ia tidak tetap (grillig) dan. ..tidak maoe

amat bentji, sebab tak mempoenja!
goena jg praktis. Disini ia laloe ditegoer t. Thamrin: “Kalau begitoe mana
alasan2 toean ?“

ini me- hanam,
Groep

pidato

di Ne

takan amat berat sekali, misalnja bea
keloear oentoek karet dan defensie-uit
voerrecht, dan minta soepaja harga

tampil kedepan

£ Kruyne

Spreker

ngan2 pemimpin? peroesahaau

baroes berdjalan dengan
angsoer, djangan dipengaroehi oleh
sifat terboeroe-nafsoe. Dari itoe ia me
tah, jang dalam

naNPpan sam anna

-

itoe dibitjarakan, Soal ini tergolong
pada pemandangan oemoem, Berhoe

Oleh: Wakil kita sendiri:

5

ES

dapat pewerentah tentang pertanjaan,
dimanakah tindakan tindakan sosial

Volksraad

Bagian - »SPemand angan

sa

KUE Pe

per

Disitoe haroes pemerentah memboe

':

'

ka kartoenja, memberikan keterangan
jang seterangnja tentang sikap pemr .

rintah terhadap soal persatoean dikala
ngan

kita.

Semangat

persatoean

itoel

lah jang dengan sendirinja menita'
boelkan persatoean dalam bahasa,”
bendera,lagce-kebaugsaan. X
Tiga hal ini boekan oeroesan ketjil 4

akan
tetapi penting sekali. Dsri itoe
perloe mendapat perhatian dan penga
koean sepenoehnja dari pemerentah,

$.
“:

Di Philippina misalnja soal soaltsb '

telah diatoer dalam

pemerintahan

negeri

oendang

disitoe.

.

oendang

Jang “

bertalian dengan soal bahasa Indonesia
dikoepas
pendapatan
dan
faham t
Kerstens.
8
Kesimpoelan
Kita —kata
t Soekardjo—

kan aliran baroe,

“

mengoeat

|!

modernisme itoe ja 4

itoe menoedjoe kemerdikaan bangsa "|
dan tanah air dibawah pimpinan kita NW“

sendiri.”

Djalan jang njata jang cuncreet ia
lah telah dimadjoekan dala
motie '
Dj 'jadiningrat cs. tertanggal 3 Decem 1

ber 1918 jg telah ditegima baik oleh '
Volksaaad

dan . . . sampai

wa pendapatnja berlainan dengan pen

Baik maksoed pemerentah maoepoen

hankelijkheid

kita dapat

mendatang

berlakoe,

karena

sekarang

dan
anak negeri. Ma'loem jang dihormati
kera'jatan. didapatilah penoendjoek djalan jang
,machtwellusts. (Disini voorz. itoe boekan toean dr. Soetomo selakoe lan, kemerdekaan dan
Apakah
tjita-tjita
ini
dapat
hidoep njata, bagaimana orang haroes beroe
VR menegoer kembali).
pegawai negeri, selakoe tabib akau te
Lebih landjoet oleh spr dikemoeka| tapi dr. Soetomo selakoe pengendjoer dalam keadaan seperti sekarang ini saha menoedjoe kema'moeran Indone
atau apakah keadaan jang sekarang ini sia itoe.
kau larangan larangan rapat agama
Fa
gerakan ra'jat, Alangkah baiknja, dji
oleh polisi, misalnja rapat rapat jg di ka sifat dan sikap hormat-menghbor- jang haroes dirobah, Kita rasa : kea
,Motie
terseboet kita ambil over,
daan jang haroes dirobah dan boekan
adakan oleh MD. Pada hal perkoem mati ini diteroeskan,
toean Voorzitter|
tjita tjita kita!
poelan ini amat loyaal,
:
Djam Il t, Soekardjo selesai bitjara
Sesoedah ini maka spr, memaling
Pemerentah dan Pergerakan
dan datang giliran tocan dr, mr,TGSG.
Indonesia Merdika
kan pemandangannja ke t. Kerstens
Soeatoe ftjita2 jg paling tinggi dan Moelia. Verslagnja akan dimoeatkan '|
Dikoepas
dan diloekiskan perhoe
oentoek meladeninja,
paling moelia, dari itoe tidak boleh besok demikran djoega motie tertang ||
boengan
pemerentah
dengan
pergera
Sekarang bagian berbitjara tiba pada
1918 tadi. Mal'oem, |
dilepaskan, sebaliknja haroes Jipegang gal 3 December
kan,
|
Maksoed sama, akan tetapi tjaranja tegoeh, Karena hanja dengan djalan bari ini tidak ada tempat lagi. —
Toean Lonkhuizen
kemerdekaan nasional, natiovale onaf
Spr, ini memoelai mengatakan, bah mentjapai maksoed itoe berlainan.
3
bagai satoe tjontoh jg menoendjoekkan

masih

cp sma

beloem

$

aan

HIN |

Seorang dioeroe terbang rahasia
Tadi

malam

dan

gedoeng Biosesop

malam berikoetnja

,,Cinema

mempertoendjoekkan film

: Peperangan
Kana
Tiongkok Haag

Palace“

, The Myste

rous Pilot“ atau ,Seorang Djoeroe ter
bang rahasia“ Adapoen ja”g meme
: Soesra

gang

dari tanah Partikelir

Sebelas

orang

“melanggar
Pembantoe SE

Pada tanggal

litoe- Fil

11 Juli 1938 kira pk
dari

bagian

ini

ialah

ini

adalah

seboeah

|

film

jang amat ngeri sekali itoe. Maka

kamp,

Pasoekan
Tionghoa
dak didjebak?

da

itoe sSaksikanlah film jang amat
lodadap termasoek tanah partike ringeri,
seram dan hebat ini dan poela
Land ,Ek Hien“ jang diseboet djoe|
jang penoeh dengan perkelahian.

lir

ga Tanah ,Keng Bie“ telah dipang-|
.gil dimoeka kantoor Ass. Wedaua Tji
bitoeng,

karena

t. Tanah
“.

film

jang ramai sekali dan lihatlah bagai
mana hebatnja pertempoeran di oedara

menoelis :

pagi 11 orang

didalam

Hawks, jang terkenal sebagai de

»Menecnelijke Kanonskogel de Lucht"

didakwa

adat?

hoofirol

Frank

mereka

didakwa

dari tanah tsb.

garadatf.

ada

kepoetoesannja banja moendoer2 sadja.

27 Juli 1938

datang mereka

Tionghoa

toekang

Keterangan

berenang

Mengoendjoengi
nesia.

0

priksa oleh Lanigerecht beloem
Tanggal

nona

,melang

:

menghadap

Tiongkok

Tadi pagi dengan SS Tjibadak, di
Tandjoeng Priok telah tiba Miss, Jang
San

King toekang berenang

jang

ter

disini atas panggilannja

waktoe

toeroet

poela

7

orang,

Oentoek

beberapa pen

sementara nona

toekang be

djoega dari kampoeng terseboet, jang renang itoe akan berdiam disini-akan
mempertoendjoekkan kepandaian bere
didakwa seperti itoe djoega.
Pendakwaan Toean Tanah itoe di nang dan permainan soelap. (Rep)
alaskan

katanja

sebab

orang

orang

—

bekas Amtenar

perkakas Stalin ?

di Tseng chen, Tiongkok Selatan jang
dilakoekan oleh
bang Djepang.

O—

pesawat-pesawat

ter

itoe telah berani mengangkoet padi jg Setelah teraniaja d.hanjoetkan dikali
.
Tidak ada perliwanan
baroe naik dari sawah, sebeloem di
Doea agent politie kemaren jang se
Shanghai,
13 Juli (Transocean)
|. “#joekai, kebalaman roemahnja.
dang meronda di djalanan Tanah Se- Orang orang dari kalangan Djepang
Menoeroet pengakoean orang orang
itoe,sebabnja mereka mengangkoet padi
kehalaman roemahnja karena hal ini
telah mendjadi adat kebiasaan

|

real dapat pengadoean

bahwa

di kali

mengatakan, bahwa hari ini djoeroe
djoeroe terbang Djepang menghoedjani
bom kepada
lapangan lapangan di
Ichang, Yushan dan Tig-chow dengan
tidak menemoei perlawanan.

jang mengalir “disitoe kedapatan se
orang jang merintih berloemoeran da
rah. Di kaki sebelah kanan, poen ba

dari dahoeloe kala kalau ditjoekai jaitoe gian2 anggota lain berloeka parah.
Dalam pemeriksaan politis ia tak

. dihalaman roemahnja,
Selandjoetaja orang orang itoe me
ngatakan bahwa sebabnja mereka sam

Aksinja kapal2 perang

bisa mengasihkan keterangan jang dje
las dan tak bisa kasih oendjoek siapa
pai didakwa itoe, oleh karena mereka siapa orangnja hanja mendjawab: ,sa
| tidak maoe mengambil oetaog dari t. ja dikerojok, dan boekan saja,“
Tanah itoe, jang diseboet oleh orang
Beberapa pendoedoek didengar kete
doesoen

disana

,wang

accept".

ranganvja.

menoetoerkan

bahwa

Selain daripada

di

Sampai "dimana kebeneran penga kampoevgnja dalam tempo jang bela
kaoean mereka kita blon bisa pasti |kangan ini terganggoe keamanannja

kan,

akan

tetapi

Lagi poela, demikian oedjar pihak
Djepang, ada doea boeah goedang me

sioe kepoenjaan orang Tionghoa dekat
Tienkiahchen diserang bom, dan han
tjoer.
'

perloe djoega men

dengan adanja pentjoerian2 ketjil disi
toe, sehingga semoefakat melakoekan
Bagaimana boeahnja ini perkara ki pengintipan.
ta akan kabarkan poela kelak.
Begitoelah roepanja orang jang tera
“ Disini perloe diterangkaa bahwa 'niajs itoe hendak berlakoe djahat sebe
Toean
Tanah itoe pada waktoe itoe
loem berhasil terpaksa mengalami na
djoega telah menarik tjoekainja dan sib diatas. Lebih landjoet, ternjata kor

djadi perhatian oemoem.

sekarang

—.

tjoekai2oja

itoe telah toean
— beres,

Tanah

dari

Il

orang

terima dengan

ban itoe baroe keloear dari pendjara
mendjalani koekoeman 3 taheep» di
koei Tangerang berhoeboeng dengan

itoe, kapal kapal ps

rang Djepang jang dibantoe oleh pesz
wat2 air telah menembaki tempat ba
risan artillerie Tionghoa berpoesat.

Daja

oepaja hendak

merampas

kem

bali Shansi gagal
Tokio, 13 Juli (Domei). Pertjoba
an pehak Tionghoa oentoek mereboet
kembali Shansi selatan dengan pasti

Sovjet jang penting

gemeente, diantaranja di Senen, Tanah

Abang dan kota Betawi,

Soos , Djakarta
— Telah ditentoekan, bahwa soos , Vja
karta“ (digedong Voro Kramat, 96)
akan diboeka dengan oepatjara nanti
pada hari Saptse djatoh malam Ming

goe tg 30/31 boelan ini. Antara lain
lain akan diperdengarkan gamelan dan

kronijong.

Pertemoean

akan

Toean ass-wedana jg segera diberi
taboe kedjadian tsb (dari sectie Ill)
tiba ditempat tsb dan bisa mentjegah
penganiejaan orang-orang kampoeng
Dengan keadaan pingsan pentjoeri sial
itoedibawake

CBZ

oentoek diberi obat

(Aneta)
—O9) —

GO.
(Gemeente

BD:

Onderwijzers Bond)

cendangan dan ingin mengoendjoengi
oepatjara pemboekaan terseboet boleh

berhoebcengan dengan sekretaris s008
jaitoe t. Masihono, Voro, Kramat, 96
Demikian djoega mereka jang ingin
namanja ditjatat sebagai anggota dari
8008 itoe,

vergadering

bertempat

volkeschool Setjangweg.

di

kan diri ke Tokio menerangkan
da wakil wakil pers Asing

kepa

sebagai

be

rikoet :

»Kini, sesoedah Stalin dengan dja
lan systematis memboenoeh semoea ka
oem revolusioner dan kaoem bolsjewik

toean toean, maka partij komoenis tidak
bisa

berdiri

Lebih

lama

djaoeh

lagi“.

Lushkoff

menerang

kao, bahwa pada sa'at ini ada 2.000,
000 orang jang ditangkap di Sovjet,
sedang beberapa miljoen lagi sedang

menocenggos

vonnis

jang akan didja

toehkan atas roereka,
Maksoednja
mengadakan

manoesia“

jalah oentvek

,djagal

membasmi

sampai habis
kepada pengikoet2nja
dali12 komoemis jang doeloe doeloe
ditablighkan oleh Lenin,
5
Ia menerangkan lagi, bahwa segala
kekedjaman itoe dilakoekan goena me
maksa orang jg tidak berdosa oentoek

mengakoei

teroes terang,

kehendak

jang

4 Oaderwijzerswoning

5 Promotiekansen
6 Renteloosvoorscehot boeat pendirian
roemah

Bestuur
' Sociteit

dan Commissie
Djakarta

nja di Sawah Besar 65.
—O—

Instituut

7 Rondvraag.

Jubileum
Reg. Raad Mr-Cornelis
(Kelak pada hari Djoem'at tgl. 15
12 setengah tahoen
1938 jang akan datang, pada djam
Berhoeboeng dengan oesianja Reg.
8,30 petang Bestuur dan Commissie Raad Mr-Cornelis sampai sekarang
Sociteit Djakarta akan
mengadakan tjoekoep
12 setengah tahoen maka
rapatnja bertempat di Studio VORO., Raad tsb mengambil
kepsetossan
Kramat 96, Betawi. Agendanja rzpat akan mengadakan peringatan dan &
terseboet ialah sebagai berikoet:
Ikan berexcursie ke tempat tempat jg
1. Hasil pekerdjaan Commissie,
dikerdjakan (boeah pekerdjaan) oleh
2. Soal Installatie 30 Juli '38
(Reg Raad tsb dalam tempo jg 12 se
3. Diharap membawa jang telah di tengah tahoen itoe.
san ggoepkan goena keperloean Biljart- |. Excucsis
ito3 akan memakai
om
tafel,
.
inibus, hanja tanggalnja beloem ada
won AP setan
Iketetapannja.

Kelak

pada

hari Sabtoe,

tanggal

16

Juli 1938 jang akan datang pada djam
8 petang di Moeslim Instituut, Defen

Partij Komoenis

dimatikan

oleh Stalin

sendiri

Hanja isapan djempol

Stalin sadja

Kemoedian Lushkoff menerangkan,
bahwa sesoenggoehnja di Roeslan sama sekali tidak ada kawanan soempah
oentoek memboenoeh Stalin, Segalagala itoe hanja isapan djempol Stalin
sendiri, soepaja ia bisa melenjapkan
beberapa orang jang tidak disoekainja
Tentang

—

Lushkoff mengoeraikan, bahwa Ni
kolaevy,
pemboenoehnja
Kulov se
soenggoehnja orang gila, jang ingin
djalan

melakoekan

Maksoed

Stalin

dengan

pemboenoehan.

dengan

Tiongkok

Keterangan Lushkoff jang berkaitan
dengan Timoer—Djaoeh ialah: Stalin
menganggap
Tivngkok
itoe sebagai
perkakas semata mata goena kepentipang itoe. Dan dengan djalan ini, ia
bermaksoed “soepaja achirnja Djepang
kehabisan soember bantoean.

Hak Inggeris dari Soengai Yangtze

Gg. Amil (Mr Cornelis), telah
ketjelakaan

ta'ada.

(Hal ini, soedah dilakoekan beberapa
kali: tetapi ta” merapportkan kepada
politie).

Agaknja

gi

sipengetjoet

memainkan

Minggoe

rolnja,

ini moelai Ia
sebab

dalam

jbl poen telah mendjalankan

rolnja pada roemabnja seorang Indo
nesier djoega, jang kini sedang dalam
penjelidikan politie.
Moedah-moedahan sipengetjoet ini
lekas terbekoek batang lIebernja, s0oe
paja djangan bersrimeradjalela! .
s

kebohongan

Spanjal
Soenji dimedan perang
Havas mewartakan dari Saragossa
babwa pada tanggal 12 Juli j.l, soenji
diseloeroeh medan
perang didaerah

antara Teruel

hingga

di Laoetan Te

ngah.
Dalam sa'at itoe kaoem Pemberontak mengatoer lagi pertentaraan ditem
pat tempst jang baharoe djatoeh keda
lam tangannja. Dan mendirikan djoega

perkoeatan perkoeatan kepada tentara
jang mendjagai djalan djalan raja.

Jnggeris
Inggeris

akan

menambah

pelempar
Inggeris

dengan

pesaw

at

bom
mengambil

segera

ke

mengirim

oetoesan oetoesan
ke Canada boeat
bermoesjawarah tentang meminta di
boeatkan sedjoemlah besar
pesawat?

Bekas

kanselier Von

Perantjis
Perantjis merasa poeas atas
djawaban Jltalia.
Dari Rome diberitakan oleh Havas
Wakil Peran'jis, Blondel menerangkan

kepada

Grasf OCiano, bahwa

Pemerin

tah Perantjis merasa poeas terhadap
djawaban
Pemerintah Italia tentang
incident ditapal w tas Italia Perantjis

jang baroe baroe ini.
Karena,

Pemerintah

mendjatoehkan

Italia

hoekoeman

telah

kepada ser

dadoe pendjaga disitoe, dan telah di
boeat atoeran keras boeat mentjegah
beroelangnja.
Pe

Ea

Burgemeester
permakloemkan,

opgave

pada

dari Batavia membahwa pemasoekan

Batavia,

hari

20: Juli j.a.d.

sampai

RR

boeat anggota2 dari stadsge-

meenteraad

kan

Aa

djam

haroes dimasoek-

Selasa

19 atau Rebo

moelai

I sore

djam

8

Schussnigg.

Ta

LELANG
Memasoekkan

MATANG

pagi

di Gemeentese-

cretarie.

Nixolaev.

Djerman

9

di

dikatakan

Sesoenggoehnja partij komoenis itoe
dimatikan sendiri oleh Stalin, karena terbang pelempar bom.
Ostoesan2 itos diketahoei oleh Sir
ia tbama”, ingin mendjadi diktator.
Hardman
Lever, dan terdiri
antara
Orang orang jang dikira berperasaan
lainlain
dari
pada
Maarschalk
Oedara
anti-Stalin
ditangkap tangkapi dan
didjebloskan kedalam barak-barak ta Ellington dan Handley Page,

dihoedjani batoe.
'Keroesakan dan

—

Baroe

Betawi, akan

anak2.

ini

Pemerintah

Perboeatan pengetjoet !
Ketika malam Minggoe, kira-kira
djam 845 malam, diroemahnja seorang Indonesier jang sedang bermain
gamelan
(repetitie)
dikp. Pisangan

de Bosch,

adakan perajaan

Kabar
besar,

poetoesan

TokJuli
(Domei) 13
Craigie,
io,
ambasadeur Inggeris telah mengoendjoengi Horinichi, vice-Minister Loear
Negeri dan bermoesjawarah dengannja
doea djam lamanja.
Kabarnja jg mendjadi pokok pembi
tjaraan itoe ialah kepentingan orang
Inggeris disepandjangSoengai Yangtz:?

sielija van

djalan demikian perikatan Italia
Djerman bisa kekal.

menoeroet

ngan politiknja jang bersifat anti-Dje

Parajaan anak2 di Moeslim

membikin soepaja parang di Spanjol
itoe berlakoe lama sekali, soepaja de-

memaksa.

dirinja mendjadi terkemoeka

Besar.

Pada malam Minggoe jad ini, (16/17
Juli) Tjahaja Kemadjoean akan menga
dakan perajaan moerid moerid berhoeboeng
dengan penoetoep
tahoennja.
Perajaan itoe bertempat dipergoeroean

Gemeente

Agenda:
1 Mensahkan notulen jl.
2 Verkiezing Gemeenteraad
3 Salarisregeling Gemeente 1938

tahven

Kemadjoeans

Sawah

Hari Ahad 17/7'38 djam 9 pagi, G
t, OB akan mengadakan Algemeene leden

Toean toean jang beloem mendapat

penoetoep

»Tjahja

dimoelai

djam 8 malam, dibawah pimpinan
Mr. Dr, R. Ng. Soebroto selakoe ketoea

Rapat

Perajaan

Katanja, Mussolini sangat moerka
terhadap daja oepaja Hilter jang ingin

koff, bekas amtenar Gipoe jang dari
daerah Sovjet ditimoer djaoeh melari ngan

telah digagalkan, oleh penjerangan2
militer Djepang jang berlakoe seming wanan 30 tempat, tersebar dimana2
perkara tjoeri. Ia mengakoe nama goe lamanja dimoelai sedjak tanggal
Pengetjoet
Komite pilihan Nasiona
Doelkarim tetapi menilik sifat2nja ia 7 Juli.
i
Ketika ia ditanja, mengapa Zino“Kepada kita disampaikan berita se ada seorang Tionghoa.
Demikian
itoe berita jang dite
Sementara korban itoe masih dira rima dari Taiyuan (iboe kota Shansi), view, Gamenew dan Rykow telah me
perti berikoet:
Nanti pada hari Minggoe tg 24 boe wat di roemah sakit,—
jg lebih djaoeh mewartakan poela bah ngakoe sadja demikian djinak, maka
lan ini digedong bioscoop Rialto, See
2
wa gerak serangan Djepang sekarang Lushkoff menerangkan, bahwa ada ti
Pentjoeri dianiaja
nen, akan diadakan
rapat oemoem ber
ini meningkat kepada bahagian (sta- ga sebab jang berkaitan dengan itoe,
j”ni:
Soeboeng dengan aksi pemilihan leden
Tadi pagi kira2 djam 4 pagidikp. dium) kedoea Dalam aksi inilah, pa
stadegemeenteraad jang akan datang
soekan
pasoekan
Tionghoa
jg
terkoe
Djawa Miskin Betawi, pendoedoek di
1. mereka itoe orang pengetjost jang
ini,
akan dipan
kampoeng tsb sama terkedjoet mende roeng dipegoenoengan
tidak mempoenjai keberanian oen
Agenda:
ngar dengan sekonjong konjong teriak tjing keteroengkoe (dj:bakan) lalos atoek memegang djandjinja sendiri
1. Soal technik verordening
dan
nja orang ,maling-maling”. Orang2 kan dihantjoer leboerkan,
didepan
hakim:
'Tooilij '-politiek oleh wakil Pasoendan. sama keloear dengan bersendjata golok
.
mereka
dianiaja
soepaja mengakoe:
Pasoekan
Tionghoa
teroesir
2, Perhoeboengan antara Gemeente tongkat, kajoe dsbnja,
. mereka ditindas, dan kawan-kawan
moendoer
?
dan Ra'jat oleh wakil Kaoem Betawi.
Ternjata jg berteriak tadi ialah seo
nja djoega djika ia tidak maose
Pasoekan pasoekan Tionghoa jang
3. Soal Gemeente dan Kaoem Boe
rang pendoedoek disitoe jg telah ke- sangat koeat, jang menjerboe ka Shansi
mengakoe.
roeh oleh wakil Sarekat Ambon.
tjoerian. Orang itoe teroes mengikoet

4. Soal soal jang telah tertjapai oleh ikan penfjoerinja jg sedang berdjalan Selatan dari Shensi, bersama sama pa
anggota anggota gemeenteraad sebagai menoedjoe ketempat jg agak soenji soekan pasoekan jang masuek kesitoe
dari djalanan kereta api Lunghai, se
wakil dari Comite Pilihan Nasional oentoek menjimpan
baraug
barang
telah djatoehnja Hsuchow dan Ksioleh t. I. Wirsatmadja.
pentjoeriannja, dan ta'tahoe bahwa jg |feng, djika didjoemlahkan sama sekali
' 5. Keterangan oemoem oleh t. Ma poenja roemah mengikoetkan dibelakira kira terdiri dari 40 divisi. Tetapi
sihono.
kangaja.
gerak Djepang jang seminggoe itos da
Lebih landjoet diberitakan poela,
Dengan sendjatanja jg dibawa maka
bahwa nanti pada hari Minggoe tg pendoedoek sama memoekoeli pentjoe pat mengoesir sebagian besar dari
31 boelan ini Komite Pilihan Nasional| ri jgseial itoe sehingga mendapat bebera mereka, hingga moendoer menoedjoe
daerah daerah pegoenoengan.
akan mengadakan moment actie jaitoe
ps
loeka
dibagian
kaki,
tangan
dll.
ba
dengan mengadakan rapat diberms| gian badan,”
tjam matjam tempat dalam lingkoengan

a

Beberapa soerat kabar Djerman sa
ngat mengedjek kepada berita jang di
moeat dalam Volksfrontblad Peranfjis,
karena disitoe dikabarkan, bahwa pa
da sa'at ini timboel selisih paliam he
bat antara Hitler dengan Museolini.

Keterangan bekas ambtenar Gpoe
Tokio, 13 Juli (Transocean|. Lush-

240 koerban djiwa
Canten, 13 Juli (Reuter). Beritaberita opisil dari pihak Tionghoa me
ngatakan, bahwa koerang lebih ada
240 orang jang mati disebabkan sera
ngan bom ditempat perchamatan orang

' poela dimoeka Landgerecht di Bekasi. 'doedoek Tionghoa di Malang.
Ini

Hitler lawan Mussolini ?

Indo-

jang akan mashjoer. di Tiongkok. Kedatangannja

disoeroeh

hen

Ia

Satoe

oleh

Doea orang dari mereka jaitoe na
ma Sempong dan Patil telah 4 kali di

Banjaknja koerban penjerangan
. di Concentratiekamp

BORONGAN
BARANG

MAKANAN

boeat pendjara di POERWA-

KARTA, selama tahoen 1939.
Lihat ,Economisch Weekblad

Nederlandsch-Indis“ tanggal

voor

24 Juni

dan 8 Juli 1938 no. 25 dan 27.
Keterangan dikantor p.t. AssistentResident Krawang di Poerwakarta.

PEMBERI

TAHOEAN

Autobus exploitant toean LIAUW
TJOEN BIE, tinggal di Sidamoekti,
Tjibinong, soedah memasoekkan soerat permintaan,

soepaja

disahkan ke-

autobus openbaar oentoek membawa
penoempang
pada djalan BETAWI

(Senen)—TJISALAK— TJIBOEBOER —
BOGOR p.p., dengan pengertian, bahwa djalan itoe dioebah djadi BETAWI
(Senen) — TJIBINONG—TJILEUNGSI
T
:
p.p.

Barang siapa jang berkeberatan

tennegeri Djerman di tang permintaan itoe, boleh
memaakosi, bahwa bekas kanselier Oosten- djoekan keberatan itoe
kepada College
tijk, dr. Von Schusenigg telah kawin van Gedeputeerden
Provincie
Westdengan Veraf Fugner dengan volmacht
Java,
jaitoe
dalam
tiga
poeloeh
hari
Tetapi orang berpendapatan, bahwa
sesoedah pemberitahoean ini. Soerat
perkawinan seroepa itoe tidak sah me
noeroet hoekoem geradja Katholik. permintaan toean Liauw Tjoen Bie itoe
boleh dilihat tiap-tiap
Bekas Kaneelier itoe kini masih tetap pertjoema di Provinciale orang dengan
Secretarie di
dalam tahanan, sambil
menantikan Betawi.
proces jang dikenakan atasnja,
Oleh pembesar2

“

pindahan soerat izin jang tertoelis atas nama TAN SENG HAY di
di Tjisalak, jaitoe boeat seboeah

-

CINEMA

PALACE

"Ini malam dan malam

FRANK

,THE

MYSTERIOUS

PILOT

Sebagai piloot dari Royal Canadian"Air Force dapet perentah boeat basmi pendjahat2 jang pada ngendon
di oetin2 dari Canada, bertempoer dengen heibat di oedara dengen membantoe kapal terbang politie jang

berikoetnja

HAWKS

jaitoe dinamaken

PERKELAIAN

NGERI

DJOTOSAN

SEROEH

TJEPOLAN

dan

BANTINGAN.,

|

dalem

Moentius,

ct.
r

sek adi

raba ea BNN

messi

aa

meme akn

DE 20 STUKS
IN CELLOPHAAN

hari

Selasa

12 Juli 1938
malam
Sawah

dan

berikoetnja

Bat,-C.

Besar

si se

Boeat

Ta

kesan

Bagian kedoea (serie 7ysampej12#penoetoep)

(Keradjaan 20.000 kaki dari boemi)
NAT

LEVINE

PRESENTS

“-

eneath ae Earth Pa
IN THE

Satoe seriefilm dari UNIVERSAL
Moehammadijah Tjabang
M. U.L. O.—
H. Il K.
—

A. M.S.

—

Betawi menjediakan SEKOLAH

dapat menerima
dapat menerima

moerid
moerid

MENENGAH

oentoek Voorklas, Klas I, II dan IlI,
oentoek klas I, II, HI.

dapat menerima moerid oentoek klas I, II, Ill.

Tentang pengadjaran, selainnja pengetahoean oemoem
sebagaimana
dengan pengadjaran dan pendidikan Agama Islam.
:
:
Goeroe-goeroe pada sekolah-sekolah terseboet diatas terdiri dari :

Ir. Soetjitro
— Directeur

Drs. S.H. Soebroto-

Ir. Kasian
Mevr. Mr. Santoso
(Mr. Maria-Ullfah)
Mr. Tjokroadisoemarto

jang

memakai

(leerplan

moestinja,

ditambah

poeia

pai 1 AUGUSTUS 1938.
S3
Permintaan akan mendjadi moerid dan lain-lain keterangan jang perloe, bisa didapat dari Directeur
Sekolah, atau Bestuur Moehammadijah bahagian Pengadjaran di Kramat No. 97 — Batavia- Centrum.
Oentoek mentjoekoepi keperloean bagi anak-anak jang walinja tinggal djaoeh dari kota Betawi,
kami telah menjediakan roemah pondokan (Internaat) jang baik dengan pembajaran jang ringan.
Djoega perloe kami terangkan disini, bahwa orang2 toea moerid dari ini sekolah jang mendjabat

KINDERTOELAGE.

:

Anak-anak jang diterima di M.U.L.O. Moehammadijah,
H.LS., Schakelschool,

La

E.L.S., H.C.S., dan

mereka jang telah

lain-lain sekolah jang disamakan

diterima di H.I.K. dan A.M.S. Moehammadijah,

Be bsa
Toean

ingin

dengan

beladjar

dari

itoe.

mereka jang telah tammat dari sekolah

toean poenja peroesahaan? — —..

Dengan advertentie di ,PEMANDANGAN"
tja oleh segenap golongan
TR

tammat

2

memadjoekan

:

Bekarang:tida

jang diba-

toean akan berhasil,

7

5 — 7. sore
tel. 3995 WI.

:
Manna
TER ANUA

perloe

lagi

Ditoelis

ini

Isinja memoeat

berpenjakitan

penjakit?.

Vi-tabs

membikin

toean

segar betoel, mengasih kepada toean sapenoehnja tenaga kehidoepan dan kenafsoean
dan dengan begitoe toean merasa 10 tahoen
lebih
moeda,
Djika
tida
begitoe,
toean
kombalikan, sadja ' boengkoesannja
jang
kosong
dan
toean
terima
kombali:
toean
Cena oeang. Satoe botol speciaal dengan
erisi
dubbel dari 48 Dr. Nixon's Vi-tabs
harganja moerah dan pertanggoengannja ada
toean poenja kepastian,
£

Djika

tida

bisa

dapat,

toelis soerat

kepada THE KNOX COMP, Batavia

k.l. 160 roepa2

re-

cepten dari roepa2 koewe-koewe dan
masakan jang perloe2.
Ini boekoe lebih bagoes dan ter-

atoer

£

baroe.

Nixon's

oleh:

pat Diploma dan terkenardimana-ma
na tempat.

Didalam
24 djam
toean merasa
moeda
lagi. Mata toean bertjahaja, toean merasa
segar dan penoeh tenaga moeda,
$
ni obat kelandjer dan tenaga baroe jang
mengagoemkan:
Dr. Nixon's
Vi-tabs ada
dipertanggoengkan.
:
£
Ini obat tablet ditjoba oleh beriboe-riboe
orang di negeri Amerika dan disini poen
sekarang ada terdapat diseloeroeh roemah"
obat dengan pertanggoengan:
,,Sangat memoegaskan atau kombali oeang.''

Dr.

dikeloearkan

POoObPOo

Ini pendapatan beroepa tablet jang sangat
gampang - dan
enak rasanja di telan, ada
soenggoeh tida berbahaja, mendjadikan tida
perloe lagi di operatie dan mengombalikan
poela kepada
beriboe" orang kemoedahan
dan tenaga.
Ini tablet bakerdja langsoeng atas -kelandjer' dan asabat dan membawa darah baroe
didalam
toesan poenja
oerat? darah..,....

kenafsoean

dan

-

Pemimpin masak jang telah menda

kekoerangan tenaga dan kenafsoean, lemah
ingetan
dan seloeroeh anggauta, kebingoengan, darah kotor, tampang berpenjakitan,
plesoe dan tida bisa tidoer, sebab sekarang
“satoe thabib Amerikaan telah mendapatkan
sogatoe djalan jang gampang
dan
tjepat

menjemboehkan

lagi

Boekoe recepten koewe2
dan masakan bagian ke I.

kelandjer dibikin moeda
/Oldalam.
24. djam
oentoek

Wassalam
PENGOEROES.

Keterangan :

Baroe selesai ditjitak

Tenaga baik kombafi
sam-

Mengagoeru-

seriefilm

sebagai djoega , FLASH GORDONS.

Aris
bitjara
panggil

l

jang sangat adjaib, heran dan

dari lain-lain

ABDULRACHMAN SALEH
Djam
Boeat

Soekonto

f

bisa memperoleh

.. mengherankan

kan...

KWITANG

Penerimaan moerid barae oentoek peladjaran tahoen 1938 — 1939 moelai dari SEKARANG

pekerdjaan di Goepernemen,

berbeda

Dokter

:

Soetopo
B. Gandasoemanitrie
Moh. Kamel Jamel

' Mej. Soegijarti (Hoofdacte)
Soemadi (acte M. 0.)
Mochtar Abidin (acte M. O.)
Pandi Soeriahardja (Hoofdacte)

sangat

biasa

locar

HANDS OF MURANIA'S
VICIOUS OUYEEN!
“4

lebih rapi, beres dan terang

hingga akan memocaskan
pembeli, lantaran: .

semoea.
Maba

BEGITOE MEMBATJA, BEGITOE MENGERTI
DAN BEGITOE BISA MEMPERPRAKTIJK:KAN.

Harga bagan ke I f 0.69 ongkos

£ 0.004...

3

Harga bagian ke II f 1.—
f 0.04

puan
Djangan

5

ke I dan II
toenggoe

|

ongkos

i

dengan ongkos
lama, lekas pe-

. sekarang djoega: nanti bisa, keha
ISan,

|

Jang menoenggoe

pesenan

POPO
Kedjaksan

135 CHERIBON'

Adm. ,JPEMANDANGAN”
Batavia-Centrum,

$
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Ka
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Didalam

NJONJA

SETI

Taman Isteri tg 7 Juli jbl

TABRANI:

LAAN

KADIMAN

4

TELF,

WI.

2620.

Terbit tiap-tiap hari Kemis

Internaat

PALING

djadi tidak perloe

dioelangi lagi disini.

akan dibitjarakan

POETI

nie:
NI
SA
TJAP DEWA
»

BATAVIA

C.

sekarang

jalah tentang komite bangsa kita oen
toek pemilihan anggota Gemeenteraad.

ae

PANAS

Na

aa

yan

TE Ne

pa

an

San GN Be

f

T

ANN Ken YAI
PALING ALOES

2, Djokjakarta

Waktoe toean M. Tabrani singgah di Mataram goena mengadakan pi
dato teatang, Pers dan Masjarakat" jaitoe sehabis kongres Bahasa Indonesia,
beliau telah adjar kenal dengan ,,Neutraal Internaat" disitoe dibawah pim
pinan dan pengawasan sehari2 dari toean dokter R. Soekonto
Goena mereka jang barangkali berkepentingan
dalam soal ini, maka
ada baiknja, djika disini disadjikan sedikit keterangan dan penerangan ten
tang internaat terseboet, disertai dengan beberapa gambar jang bertalian
dengan instelling itoe,

Pidato terseboet soedah terang dan
Gjelas, poela tentang badan perwaki

lan Gameentersad,

RAHAJOE

Sindoenegarin

perwakilan,

Jang

3

Rit Kamariah

Gan hari ini termoeat pidato Nj. San'toso Mr. Maria Ulfah tentang kedoe
“ docekan kaoem Iboe dalam badan
badan

DD,

Neutraal

GEMEENTERAAD
Oleh:

mandangan
Kemis 14 Juli 1938

LID PEREMPOEAN

|

OI BL An Mp

4

Pan |) In
|

ha, Ne

Ka
pa
SL
b f Et

UG | ) Me
n

Kang AU

aa

VTO)

ada

jg

dibentoek

di

Djakarta

dil

berkepentingan senantiasa

soeatvoe

Komite

goena

SA Ta
RN AAN Ag

tempat

pemilihan anggauta
maka

MANA NA

Tiap tiap

Gemeenteraad,

mer

PE

dapat beberapa koersi oentoek kandi| daat kandidaatnja
dalam
Gemeente
raad.
Soedah barang tentoe jg sekarang
djoega ada Komite itoe.
An

»K

Kedoedcekan anggota
dalam Gemeentersad
ria
taOism

“Di

perempeean

kepada

bin

n

|t
5 1
f
fara

1

j

seorang

Iboe

Ge
kan

kaoem

Iboe

Indonesia

seoe

Internaat

dang

Ongkos

Tiap tiap anak membajar f 12,50 se
boelan dan pembajaran haroes lebih
dahoeloe (vooruitbetaling). Anak jang
dalam vacantie besar poelang keroe-

mahnja sendiri, tidak membajar oeang
pondokan.
Maksoed

diboeat menoeroet atoeran

moemnja, bahasa kaoem Bapak kita kesehatau djaman sekarang. Tempatj
menganggap kita sama deradjatnja de boeat main sport seperti tennis, athle
ngan kaoem Bapak"
: tik dil. nja disediakan. Gedong dapat
1
4
menerima 49 anak, Kamar makan loe
x
as sekali dan disamping itoe disedia
Maka besar pengharapan saja, jang kan kamar boeat bermain main (reKomite pemilihan anggota Gemeente- creatie zaal).
raad bangsa kita di Djakarta akan
Oeroesan sehari hari
mengkandidaatkan paling sedikit seorang Iboe Indonesia oentoek mendja
Dilakoekan oleh seorang poeteri, di
di anggota Gemeenteraad.
bawah pimpinan dan pengawasan ke
pala internaat.
Dan hendaklah para kiezers Gemeen
Toezicht atas peladjaran anak anak
teraad soeka menjokong pekerdjaan dilakoekan oleh kepala internaat, se
kesehatannja

Komite bangsa kita tidak oesah ta- oleh seorang dokter,
koet bahwa Iboe Indonesia

x

Indonesia.

tadi,

didjaga

baik baik

Maksoed
naat“

pendirian

boekan

toengan,

toedjoean

akan

oentoek

tetapi

,Neutraal

Inter

mentjari keoen

sekedar

boeat

menolong anak anak jg sedang bela
djar, soepaja mendapat pondokan jg
pantas dan moerah. Peroemahan jang
teratoer disertai dengan pengamatan

Tennisbaan dari pada Neutraal Internaat Djokja.
9

jg teliti dapat menambah kemadjoean
peladjaran anak2 Kepala dari inter

Keterangan
Semoea
keterangan,
baik dengan
moeloet (mondeling) maoepoen dengan
soerat (schriftelijk) haroes dialamatkan
pada
Kepala
,Neutraal Internaat",
Sindoenegaran 4, Djokjakarta.

naat selaloe berhoeboengan dengan
Directeur2 dari sekolah apapoen djoe
ga, jaitse goena dapat melakoekan ke
wadjibannja selakoe kepala dari internaat tsb, teristimewa dalam seal
madjoe-moendoernja pengadjaran anak
anak jg menoempang disitoe,

di Djakar

gota Gemeentergad,

Fa

t

Apabila Komite kita tidak mengan
didaatkan seorang Iboe Indonesia oentoek mendjadi anggauta Gemeenteraad

dan apabila

|

Voorzitter: KRT Notojoedo, Boepati
'Najoko, Hoofd Sultanaatsbelastingkan

Neutraat Internaat

toor.

te Jogjakarta

Sekretaris:

terhadap

poela

kekalahan

daklah

|

hen

kesempatan ini kita goenakan !

Siapakah diantara kaoem Iboe Indo
u,

an

'nesia di Djakarta jang

dipilih

oentoek anggauta Gemeenteraad ?

Menoeroet pendapatan saia kita ba
roes berdiri di atas atau diloear par
tj Hendaklah dalam pemilikan seo
rang Iboe

oentoek Gemeenteraad

berpendirian “neutraal,
“4.

akan

kita

asal seorang

poetri jg tjakap dan poela jg dapat
kita banggakan sebagai wakil kaoem

Iboe Indonesia di kota Djakarta
kota Indonesia,
Moedah

moedahan

oeraian

Iboe

ini

dapat perhatian, pertama tama dari
| kiezsrs Indonesiers boeat Gemeente| raad di Djakarta.

Tambah

1 meisjes-vervolgschool

| Oleh karena ternjata banjak sekali
janak moerid peremposan jang minta
|masoek disekolahan isteri: maks kita
|mendengar kabar, bahwa besosk 1
|Augustus dimoeka ini di kota Solo
lakan diboeka 1 lagi Inl. meisjes-ver| volgeschool, jg biasa dinamakan ,kop
|#chool”, Dimana akan berdirinja seko

sana.

6
Disini kita diberi kesempatan,”

Tech

Perkabaran

kiezers Indonesiers tidak

kaoem

Sigidpawira,

Ambtenaar,

sectie-Chef Water

Penningmeester:
R, Sindoetomo,
Chef Bouwkundig Bureau ,Sindoetoe
mo",
Commissarissen: R. Roedjito, Directeur O. L. My, ,Boemipoetera“: K.

Prawirodirdjo,

Boepati-anom,

Controleur Zsifbestuurskassen: dr, Sam
poerna, Directeur Geneesheer Zieken
huis Moehammadijah.
Kepala Internaat: dokter R, Soekonto,

Situntie 19200

“ memilh seorang Iboe,
inilah tidak
sadjs keroegian terhadap diri sendiri,

akan tetapi berarti

R.

nisch

echap Opak-Progo.

R.T.

Pengoeroes

ta tidak tjakap oentoek mendjadi ang

Sg

Sedia kleur DADOE, POETI
beli di koeliling tempat.
Monster gratis

Diatas adalah gambar ,Neutraal Internaat” dilihat dari depan (front gebouw, |

Semarang dan Soerabaja Komite?

Letaknja
Saja bertanja disini
bagaimanakah
Didalam kota, tetapi pada tempat
pendapatan
Komite
bangsa kita di jang tidak terlaloe ramai dan
sehat
Djakarta? Dan bagaimana pendapatan bawanja. Dari roemah pondokan
ipi
para kiezers Indonesiers di Djakarta ? anak2 dapat lekas datang keroemah
roemah sekolah Mulo dan AMS. kare
Boekankah soedah waktoenja kaoem na tidak djaoeh.
Bapak
seoemoemnja memboektikan
Gedong dan pekarangan
baik kepada kaoem sana maoepoen

-...

dapet

f0.30 en f 0.10.

'Ul fab sawa sekali tergantneng dari
kiezers |djadi kaoem Bapak),

/ “didant2nja
..$
21
£
ng |

Biik f0.80,
Bisa

telah dikatakan

“(pemilihan
Indonesiers
oentoek
“@ meenteraad
soedah mempoenjai

:
Peanai

Harga

(lahan itoe, sekarang ini echoolopzie| ner baroe mentjari tempatnja.
Pan
Pa AN
slaapvertrokken
IVenV Accesoirs

Tentoonstelling

, Taman-Iboe"

Mataram

|.

Madoeratna

mepoelis:

Jang menarik hati kami jalah tjara

membikin
berbagai soegoehan
jang
lazat, sedang memboeatnja menoeroet
resepresep jang ketela mendjadi ba-

hannja.

Soenggoeh

amat

berfaedah

bahwa

hasil boemi kita, dapst dipakai demi
kian roepa: Boekannja jang dikarang
oleh mevr, R A. S.Soerjosoebroto kini
sedang ditjetak jang ke 1V (4) kali,
Diroeangan dalam kami melihat ba
gian costuum, handenarbeid, lingerie
dan masak masakan.
Pada

hari itoe diidarkan

poela lot

jg dioesahakan oleh Komite jg membantoe

kemadjoean

sekolah

nasional

| Telah dilangsoengkan pertoendjoe oentoek gadis gadis kita,
"kan keradjinan gadis gadis jang ber
Lot jg pertama jg 10.000 banjaknja
. sekolah di , Taman Iboe",
terdjoeal habis dalam waktoe 20 hari.
| Moelai dari hari Saptoe sore hing Kini moelai dengan jg ke II.
| ga Minggoe pagi dan perkoendjoengan
Pertoendjoekan diramaikan dengan
| memoeaskan sekali,
| Diroeangan bagian moeka kami me gamelan, dan gadis gadis kian kema| lihat boeah pekerdjaan gadis gadis se ri, hiboek melajani para pengoendjoeng
perti fraais handwerken,
minoeman, bagi merasai masakannja.
Patoet
disokong oesaha nasional,
atjar, rendang dllnja, Dipertoendjoek
kan poela pekerdjaan ekaamen di ,Ta pendidik Iboe, dimana Bangsa tergan
toeng padanja.
man Iboe“,

Pan
N PN MANA N EMNMAN An EN SEN apaPaaAN anne

Huishoud-school

Iboe

pagi 10 Juli
| Pada hari Minggoe
Wismo"
sekolah Nasa
ini And
jalah buishoud-school jang didirikan
oleh

',Santjojo Rini” kaoem

Solo

maian

—

telah

Peer ara

dalan
perwakilan

Kaoem

Solo

Di

1

5

Sega

'Mardi-Wismo

Ae

SEE

“ Oleh : njonja

poetri di

badan2

Santoso Mr.

Maria

Ulfah

mengadakan sedikit kera

dengan

diadakan tentoonstel-

ling dari handwerken dan koewe2
bikinannja gadis-gadis moerid dari
sekolahan itoe, jang dibawah pimpi
nannja nona Soeparti
sekolah.
3

sebagai kepala

II (Samboengan
Keisrecht

dan

penoetoep)

Di
hak pilih kepada perempoean,
|Madras jang moelai dengan memberi
membitjarakan: kan hak pilih bigi perempoean, ada

dinegeri negeri Timoer

Sekarang saja akan

keadaan dinegeri negeri Timoer tentang

Orang toea dari moerid dan tamoe soal hak pilih bagi perempoean Toerki lah Dr, Muthulakshmi Reddi mendjadi
anggota peremposan jang pertama.
jang dioendang banjak jang berhadlir, jang sedjak tahoen 1923 mendjadi ne
Dr, Reddi ini ialah dokter peremsemoeanja sama membeli barang? dan geri republiek dipimpin oleh Must aposan
jg amat pandai , pekerdjaannja
itoe.
moerid
makanan bikinannja anak
pha Kemal dengan tjepat mendjadi sebagai anggota raad
di Madras di
mn ae
negeri modern. Tjita tjita Mustapha hargakan oleh oemoem, sehingga be-

Bandjir

Minggoe

malam

Pada hari Saptoe

Kemal
Toerki

ialah akan membentoek negeri
djadi negeri jang modern dan

Roemah

Internaatshoofd

2»

vice.presidente dari
liau dibenoem
dan kota2
provincie
raad tsb. Dilain
djoega sekarang telah doedoek perem-

raad kaboepaten (regentschapsraad)dan
provinzialeraad hingga sekarang hanja

tee pada th 1928—1929 tertoelis:
bahwa soedah saatnja oentoek memperoleh lebih banjak anggota perem

de
IS)

milih lid perempoean

Kuropa

bake

dja giat akan memperoleh satoe @
beberapa tempat dalam gemeenter

sama deradjatnja, dengan negeri negeri
laki laki anggautanja. Batas itoe tidak
jang modern di Eropah.
. poean dalam raad-raad. Dalam verslag
Adapoen dari kalangan perbimp
orang
kebiasaan
Sebagai
| sangat lebat.
Dizaman pemerintahan Sultan da- dari Indian Central Commit- diadakan bagi Volksraad: dalam Soe- nan perempoean Indonesia. Pasoendan
orang kampoeng, djika toeroen hoesoenan negeri Hindia Belanda | Wet op
dibawaban Singaparna toeroen hoedjan

mentjari ikan dika

djan soeka sekali
3 orang

l.—

perempouean diantaranja

mendjalankan

telah

Nji H, Patimah

hoeloe kaoem perempoean di Toerki
tidak mempoenjai hak bersoeara sedikit djoega, dan dalam penghidoepan

kali oemoem hampir hampir tidak pernah

ini pekerdjaan, tidak tersangka2,

'Tjiwoelan mendadak bendjir dan tiga

orang tsb. teroes hanjoet. Oentoeng sa

toelis beloem djoega bisa ketemoe,

dalam raad raad. Sedjak tahoen

kelihatan. Akan tetapi dizaman jg ba
roe, jaitoe dizaman republiek mereka
mendapat lebih banjak kemerdekaan

1927 pada tiaptiap tahoen diadakan
conferentie jaitoe:
All Indian
Women's Conference dimana

pat madjoenja djika perempoean bang
sa itoe bodoh dan pitjik pengetahoean
nja. Sekarang perempoean Toerki soe

bagi mereka, Boekan sadja perempoe
an bangsawan jg mengoendjoengi con

boleh dipilih atau diangkat

mendjadi

anggauta Volksraad ialah rakjat negeri
Belanda jang telah tjoekoep 25 taboen

oemoernja, pendoedoek Hindia Belan
da dan seteroesnja. Kata laki-laki“
sebab sepandjang pikiran Mustapha beriboe riboe perempoean datang oen (mannelijk) tidak tertoelis didalamnja
di Kemal sesoeatoe bangsa tak akan tje toek membitjarakan soal jang penting
Oleh sebab itoe kaoem perempoean

dja jang 2 bisa ditolong dan terdapat
soedah tak sedar. Malang bagi Nji H.
Patimab, karena sampai kabar ini

poean

staatsinrichting
van Ned. Indie
fatsal 55 dinjatakan bahwa jang

Rapat pendidikan Openbaar

ferentie itoe akan tetapi

perempoean

Raad djoega di raad raad jang rendah perloeas. Pada tahoen itoe 5 miljoen
telah
banjak
anggota
perempoean, perempoean jang mempoenjai hak me
$
Salep Soebang.
Anggota
anggota
perempoean
dari ba milih (kiesgerechtigde vrouwen) be
a
besarnj
akan
Berhoeboeng dengan
dan
perwakilan
dinegeri
Toerki
telah ramai ramai ikoet berlomba dalam pe
perbatian rapat P en T, Landen, ka
memperlihatkan
kepada
oemoem
bah milihan, sehingga lebih dari 60 pe
rena Rapat Openbaar itoe, dimana Nji
wa
mereka
djoega
pandai
dan
tjakap.
rempoean India mendjadi anggota da
ara
dan Ki Hadjar Dewant
akan berpidato, maka pergoeroean diperloeas. Bagaimara keadaan dinegeri Mesir? ri (Legislative Ccuncil (raad), tiga
vice-presidente
dan satoe
“Pendoedoek Pen T Landen baroe Djoega di Mesir perempoean berdjoe- mendjadi
ang
akan
memperoleh
lebih
banjak
persmpoean
mendjadi
minister.
Njata
kenal namanja sadja kepada Bapa
hak.
Pemimpin
pergerakan
kaoem
pe
lah
bahwa
ditanah
India
telah
banjak
kita
karenanja
oleh
itoe,
Siswa
Taman
perfjaja akan besar perhatian terha rempoean di Mesir (dinegeri Mesir ha perempoean jgi doedoek dalam raad
pja ada satoe perkoempoelan perem raad dan soedah memperlihatkan ke
dap rapat oemoem T'S itoe.

Besoknja hari Senennja ddo 187 38 poean jaitoe Djami'ataanissa, artinja
perempoean)
ialah
meninggalkan
Soebang perkoempoelan
Ki Hadjar
Njonja
Hoda
Charouni-Pasha,
ia
seo
mengoendjoengi Rapat Openbaar
di
rang
anak
Toerki
jang
menikah
de
TS Kalidjati, jang djaoebnja dari Soe
ngan orang Mesir, ia keras berdjoebang 15 km,
3
Pada hari Minggoenja ddo 17-7-38 ang akan memperoleh hak pilih bagi
perempoean Mesir.
sebeloem singgah ke Soebang. Ki Ha
Pemimpin nasional Zagatul Pasha
djar pergi mengoendjoengi TS Pema
noekan doeloe, djoega akan berpidato
dimana rapatnja TS Pemanoekan.

Bersiaplah rajat P en T Landen
oentoek menjamboet kedatangan Bapa
Taman Siswa itoe.
Moedah moedahan sadja kita berdoa,
2

—

O—

tjapai maksoednja, akan tetapi minister
jang sekarang Mahmoed Moehamad
Pasha, roepanja tak maoes memperdoe

-

»slametan” sekedarnja,
Boeat di Mangkoeriegaran

madjoekan tanah airnja. Didalam pro
pesta se- grammanja terlihat: 1. memberantas
lapanan itoe telah diadakan pada ma pernikahan anak2. 2 memberi pendidi
lam Rsbo ini, dengan diadakan per kan kepada perempoean India dengan

djamoean djoged
mengambil

,Langendjij.n” dan

tjeritera

,matinja Ronggo

Lawe", Beberapa kaoem pembesar dan
kaoem bangsawan dioendang merta

janz baroe dibawah

gerakan itoe, perempoean Mesir ketika jang tidak oemoem bagi laki laki:
itoe besar pengharapanvja akan men artinja : beloem semoea laki laki mem

berlangsoenglah dengan selamat seka likan perkara hak pilih perempoean
lian tjita tjita TS itoe.
itoe. Dengan singkat perempoean di
Mesir sekarang beloe m mempoenjai
Selopanan penganten di Mangkoe
hak
pilih,
Bagaimana
keadaan
di
:
negaran
See,
tanah India?
:
“Nikah dan temoe dari penganten
Pada tahoen 1917 di India didiri
agoeng di Mangkoenegaran pada 1 kan di Adyar oleh nj. Jivarajadasa
“Juni jk ssedah kita kabarkan, Pada perikatan perkoempoelan perempoean
hari Rebo-Paing tg 6 Juli ini adalah India, jaitoe Women's
Indian
35 harinja, jg di Djawa dinamakan Association
jang
bermaksoed
»selapan” Menoeroet adat istiadat Dja memperkoeatkan perkoempoelan peitoe diadakan rempoean jang bekerdja oentoek me
wa selapan penganten
sp

kat pemerintaban

seloeas-loeasnja.

memperoleh

3 berdjoeang

hak

pilih

bagi

centoek

perem

berdjoeang

lah bagi perempoean soeatoe lan
jg baik. Akan tetapi sepandjang hemat
saja perempoean haroes benar-benar '
giat mentjampoerinja, Dalam keadaan:

jg seperti ini adalah semata mata ter”

rempoean

apa

doedoek

dalam

Volksraad,

pada

pihak laki-laki sadja,

perempoean akan memperoleh tem'

pat dalam raad atau tidak. Apa faedah

nja perempoean doedoek dalam gemeen '
teraad kota? Olehnja dapat bekerdja«
dan dapat diperhatikan kepenting
perempoean, lain daripada itoe sebag,
lid gemeenteraad ia mendapat hak ak

memilih

lid-lid

provincialeraad

dan

'

hanja dipilih tetapi ada djoega jg di Volksraad,
Boekankah
lidlid provincialers
angkat oleh Goebernoer Djendraal se
dan
Volksraad
itoe dipilih oleh lid2
bagai telah dikatakan tadi sampai se
karang jg boleh dipilih djadi lid stads- gomeenteraad dari Regentschapsraa
gemsenferaad
regentschapsraad
dan Hal itoe bagi provinciale raad tida
bi
provincialsraad hanja rakjat negeri berfaedah sedikit djoega, sebab jg

Belanda laki laki.
Djadi baik perempoean Indonesia
maocepoen perempoean Eiropah tidak
bisa djadi lid raad raad terseboet. A-

kan tetapi dalam

tahoen

'

leh mendjadi lid provincialeraad ito
hbanja lakilaki. Akan tetapi oentoek «
memilih lidlid Volksraad ada faedah»
nja, sebab boekan hak perempoean

laloe djoega boleh mendjadi lid Volkeraa

jang

tentang stadsgemeenteraad ada peroba

pada oemoem bahwa mereka tak oesah ban. Roepanja orang tidak. berkebera
kalah pada laki laki.
tan lagi bahwa
peremposan djoega
Tidak djaoeh dari tanah kita, jakni mend:pat hak pilih oentoek stadsgedi Filippina, kaoem perempoean ber meenteraad, baik hak memilih maoe

pimpinan president Manuel @uezon
telah mendapat hak pilih. Bagaimana
keadaan dinegeri kita sendiri.? Hak
dan minister jang dahoeloe
Nahas pilih oerhoem dinegeri kita ini beloem
Pasha, kelihatan tidak merintangi per ada. Jang soedah ada baroe hak pilih

akan

kan memperoleh tempat dalam ra
Djadi mendapat hak dipilih itoe

berdjoang soepaja ada lid pe- gantoeng

dah banjak jg terpeladjar dan pada th rakjat kelihatan djoega. Conferentie ini Ini berhasil dalam th 1935, ketika
1934 perempoean Toerki telah menda dapat
disamakan
dengan
bededjoengioleh Nji dan pat bak pilih (actief dan passiefkies- vaartsoord, dimana beriboe riboe oleh Goebernoer Djendraal Nj. Razoux
Schults presidente IEV Vrouwen orKi H. Dewantara,
Irecht) djoega.
,
orang datang.
ganisatie diangkat mendjadi lid Volks
Sedjak tahoen itoe 17 perempoean
Pada tahoen 1937 (April) diadakan raad. Keinginan
pihak perempoean
Malam Senen, ddo. 17/18 Juli '38, Toerki mendjadi anggota raad jang
- Taman Siswa Soebang akan mengada tertinggi di Toerki jaitoe Nationale Grondwet baroe bagi tanah India, dan itoe dapat dikaboelkan dengan moe
hak pilih bagi kaoem perempoean di dah, karena lidlid Volksraad tidak
kan Repat Pendidikan Openbaar, ber
Siswa

soearanja, mereka

hingga sekarang teroestama perempoean

Eropah

Dimanaakan dikoen

tempat di Pergoeroean Taman

Isteri dan baroe djoega Isteri Indon
dan P.I.P,B. telah memperdenga

poen hak dipilih. Akan tetapi
oleh
karena peratoeran jang bertali dengan
hal itoe tidak moengkin dioebah de
ngan sekali poekoel maka
dipoetoeskan perempoean dinegeri ini sekarang
djoega diberi bak akan dipilih (passief kiesrecht) bagi gemeenteraad kota.

Dalam
pemilihan lidlid
Volksra
moengkin oleh lid lid perempoean g

meenteraad

perempoean

an

kota itoe dipilih kandidat
poela.

memperoleh

meenteraad

tetapi

lagi, apabila
dengan

perempoe»

kota, sepandjang

saja adalah soeatoe
kipoen tidak besar,
Akan

Bahwa

hak dipilih bagi ge:
pikiran

kemadjoean
sy

barangkali»

peratoeran

mes
-&

4 tahoen R

jahgr bertali

hal itoe soedah dioebah perem'

poean dinegeri ini akan meludapat
baik
hak memilih maoepoen hiak di
boe

Peratoeran itoe moelai berlakoe
pilih bagi gemeenteraad kota, iiraka
lan Februari 1938.
al
Maka diambil kepoetoesan jang de dapatlah perempoean beramai-ran
terse mikian, karena orang mengingat nanti ikoet berloermba dalam pemilihan, Hr al
pera dalam boelan Augustus (baroe dirobah jang demikian berarti kemenangan j3

poenjai hak pilih. Laki2 jang ingin
mendapat hak pilih haroes memenoehi

bermatjam matjam sejarat jang
boet dalam bermatjam maijam
toeran mitsalnja : Osntoek memilih ang
gota gemeenteraad, sampai sekarang
si pemilih
haroes orang lelaki jang
terhitoeng
pendoedoek keradjaan Be

landa
moer

(Ned. Onderdaan) jang beroe
21 tahoen lagi poela ia haroes

bisa membatja dan menoelis. .
Di Indonesia banjak sekali orang

jang beloem dapat membatja ataupoen

menoglis baik dalam golongan laki-laki
maoep?en dalam kalangan perempoean
liang dapat membatja dan menoelis
adalah 6pCt). Lagi poela orang jang
berhak

memilih

haroes

soedah

mem

bajar padjak boeat tahoen jang telah
laloe, jg terhitoeng pada penghabisan
sebanjak f 300,
Anggauta Regentschapsraad dipilih

poean. .
Pada boelan December 1917 bebe oleh kiesman jaitoe orang laki jang
rapa perempoean terkenal, jang seba telah beroemoer 25 tahoen dan djoega

tadinja pada boelan Juli) jang akan lebih besar lagi, karena perempoean”
datang soedah tiba waktoenja akan dan laki2 dalam pemilihan anggauta2'
memilih lid-lid stadsgemeenteraad. Dja gemeenteraad akan sama benar haknja,
Akan madjoe selangkah lagi djika'
di perempoean dinegeri ini baik pe
rempoean Indonesia maocepoen perem bagi kaoem isteri diboeka djoega pin'
poean Belanda moelai tahoen 1938 ini toenja akan djadi anggauta regent-

j
telah mendapat hak dipilih bagi stads schapsraad dan provinciale,-raad,
Djika pintoe itoe telah diboeka, ma ka $5
gemeenteraad, Apakah faedahnja ? Se
bagai lid gemeenteraad perempsean
itoe dapat memperhatikan kepentingan
perempoean jang semata-mata misal
aja memperloeas kesempatan kerdja
dalam gemeente bagi perempoean ber
daja-oepaja memperbanjak sekolah ba
gi gadis,

sepenoeh penoehlah kaoem perempsean
disamakan haknja dengan kaoem laki.
laki, Dalam pada itoe soenggoehpoen'

Dapat djoega saja kemoekakan tjon
toh tjontoh jang lain lagi tetapi dengan
doea boeah tadi itoe rasanja tjoekoep
lah. Oleh karena perempoean hanja

kemadjosan jang menoedjoe kepada :
persamaan
jang sepenoeh penoehnja

kaoem Isteri dinegeri ini hanja mem
dapat passief” kiesrecht (hak dipilih

bagi gemeenteraad

kota sadja, sepan

djang hemat saja hal itoe soedah ber
arti soeatoe langkah kemadjoean ajaa
antara perempoear dan laki-laki dalam

-moe dalam Poera Mangkoenegaran ,
hak pilih. Marilah
kita meminta ke
hingga djam 2 tengah malam baroe gian besar pemimpin2 dari Uusiversiteit dapat membatja dan menoelis. Kiesman mempoenjai hak dipilih, boekan dialah pada
saudara-saudara lelaki seepaja
dibikin boebaran dengan selamat.
perempoean di Poena menghadap pa kiesman ini dipilih lagi oleh pendoe jang dapat menentoekan apa dalam pada tahoen ini kaoem perempbean
6
—
——
jang
beroemoer gemeenteraad akan doedoek seorang lid djoega dapat mendjadi anggauta geda minister Inggeris, jaitoe: minister doek regentschap
Montagn
jang
ketika
itoe
ada
di
21
taboen
dan:berhak
oentoek
memilih perempoean atau tidak. Bvekanxah lid meenteraad dan Volksraad, Karena itoe
Tentoonstelling boeah-oesaha
gemeenteraad itoe pilihan semoeanja? kita kaoem perempoean
akan diberi
tanah
India,
Mereka
meminta
kepada
kepala
desa,
Kopschool
Di beberapa desa diantara orang jg Oleh karena hak memilih hanja diberi kesempatan
oentoek melihatkan ke
minister dan gouverneur generaal Lord
Sebagai pesta ansk-moerid karena Cheliusfurd hak pilih bagi perem berhak memilih kepada desa, ada djoe kan kepada laki laki, merekalah jang pada oemoem bahwa kita, kaoem perem .
penghabisan tahoen cursus, maka pa poean, permintaan ini djoega dima ga orang perempoean, Djadi dari da dapat menentoekan apa seorang pr. poean dalam soal ini djoega tak vesah
da bari Minggoe pagi 10 Juli ini di soekkan pada Southboroughb-kieseomi- hoeloe ada djoega perempoean jang akan terpilih atau tidak. Bagi perem kalah pada kaoem laki-laki. Sekianlah 2
Inl. Meisjeskopschool di Beskalan (So te. Pada tahsen 1919 dikota Madras berhak memilih kepala desa. Pemili- poean, dalam hal ini tidak banjak jg
“
lo) telah diadakan sedikit keramaian, dan Bombay
diberikan hak pilih han anggauta gemeenteraad diseboet dapat kita kerdjakakan lain dari pada
dengan diadakan tentounstelling dari kepada
perempoean. Sedjak tahoen rechtstreekse verkiezing dan pemilihan berseroe kepada kaoem laki-laki bahwa
boeah-oesaha pekerdjaan anak perem 1925 disemoea provincies di India, anggauta Regentschapsraad diseboet sekarang soedah tiba waktoenja, bah-

poean moeridrja sekolah itoe, jang di ketjoeali Bengal dan Assam, diberikan

bawah

|

pimpinannja

nona

Roewinah:

getrapte verkiezing. Gemeenteraad,raad

kepala dari sekolah itoe. Djam 9 pagi
datang
banjak toean2 dan njonja2

partij partij

Orang
bahwa

mengabarkan
baroe2

kepada

ini bestuur

kita

dari ,San

tjojo-Rini“ jalah perhimpoenan kaoem

poetri di Solo telah memadjoekan per
mintaan dengan soerat kepada pem
besar
pemerintah
Kraton
Djokja
boeat melihat imasoek dalam Kraton
Kalau

diperkenankan

diminta

besoek

hari Mivggoe-pagi tanggal 21 Aug.
dimoeka ini, dan koerang lebih ada
100 kacem
poetri jang akan toeroet
ambil bagian delam excursie itoe,

itoe

Indonesia

kalangan

roepanja

ada

Persediaan
sederhana
oentoek 4 orang dan 13
F3
1 boedjang

F

(Harga2

Betawi)

Makanan :
Rempah,
kan kandidat perempoean, dengan ti- Besengek daging,
dak memperdoelikan apakah ia lid Tomis papaja moeda atau laboe Siam
partij atau boekan, jang dimintanja Sajoer kare,
“
YA yA
hanja ia haroes tjakap. Setengah partij Sambal dengan lalap mentimoen,
lagi tidak moepakat dengan mengemoe Boeah,

ke

Djokja.

Dalam

pserempoean dalam raad.
Oleh golongan itoe akan

9 mn

Kraton

toeroet

dalam raad,
apakah seroean

bermatjam matjam perasaan, Setengah
dari pada parlij itoe moefakat bahwa
tahoen ini djoega haroes doedoek lid

sekedar

excursie

perloe perempoean

djoega
tetapi

ki ta” tahoelah saja.

nja.
Sanftjojo-Rini

amat

akan diperhatikan oleh kaoem laki la

jang memperloekan menghadiri kera
maian Itoe dan banjak sekali jang
membeli barangebarang bikinan anak

moerid dan djoega makanan

kan

doedoek
Akan

Kamar

Internaat

boeat seorang

dimadjoe-

kakan alasan, bahwa dalam partijnja Oecang belandja
ia beloerm mempoenjai kandidat jang Daging
tjakap: djadi kalau golongan itoe me Kelapa jang agak moeda
madjoekan kandidat dari loear partij- Kelapa
nja dianggapnja ia kehilangan seboe- Laboe Siam atau pepaja moeah tempat, Ada lagi golongan jang
ketiga, ja'ni jang tidak perdoeli akan Kool, wortel, boontjis
hal itoe Beberapa boeah perhimpoenan Oedang
Kuropa misalnja I,LE.V, soeka akan me Boemboe2 dan minjak
“

&&
NT

wa

Besengek daging

Pendidikan

Dagingnja diir's iris sebagai mengi
|lrisnja oentoek dendeng, sesoedahnja
| laloe memboeat boemboe sebagai beri
koet: empat boeah bawang merah, se
saing bawang poetih, sepotong ketjil

(Pokok chotbah

Ma

1

makan

bawang

merah

jang

gcmoeoeoek |! Makan

saja ,,,

pakaiannja ral|garam

saja

kan enaaak, bini

malpoetih jang soedah diiris haloes, lada,
dan

sesaing

poetih.

bawang

|.

|

|
|
—

|

'

| ama empu,

ama abang

kirim

Wassalam saja
t.L.

Hla-dhala,

Di Taman Isteri di

, boleh tjoba“ boekan

sediakan roebrik

maksoednja boeat djadi makanan ba
rian. Boekan gitoe, tapi kalo sedang

ada. .. mboleh tjoba", soepaja diwaktoe

perloe nanti (misalnja ada pesta, atawa
ada tamoe) adak kakoe lagi.

moesti kloear doeit, dat is

masaknja,
toh

— doeit,

boeat ,tjoba”

sadja,

. Soedah temtoe
logis,

ndak brani k'oear

Kalo”

kalo” ndak brani korban setalen

atawa doea ketip, ja, itoe namanja
:
pajah.
Maksoed roebrik ,,boleh tjoba“ en
mode“

menjoeroeh

boekan

kan

njonja sekalian.
Adalah soeatoe kewadjiban,
pendidikan oentosk mendjadi

manoesia dan

pertinggian.
Dalam pekerdjaan

-menanda

ini ta” sedikitlah

ita mengetahoei,

diberi air sedikit

bahwa

orang

hampir 100 pCt hidoep
siapa jg ingin didjaoeh

bangsa jang
sehat. Djadi

katakan kini hanja ratoesan djoemlah
nja belaka. Toean toean dan Njonja
socatoe
pentje-

dari

soesah

labir, djaoehkanlah

dirinja dari penjakit.

kit

dapat

Beberapa

hinggap

penja

dimanoesia,

oleh

karena
kesalahan
sendiri.
gah lenjapnja soeatoe bangsa.
itoe
dapat
ditjegah,
asal
Dengan djalan pendidikan, kita ha
roeslah menanam soeatoe ideaal
lam sanoebari tiap tiap orang,

dalaki

perempoean, bahwa ia berkewadjiban

Salah

soeatoe kenteken, gelagat dari

kemoendoeran ja'ni koerangnja djoemlah bangsa. Maka oleh karena itoe wa
djib ditanamkan

dalam

sanoebari

ma

Penjakit
manoesia
Siapa jang berkehinggapan pe
itoe menjoesahkan orang lain,

maoe,
njakit

isteri atau soesami, itoe dapatlah kita
namakan orang jang “sociaal.
Djadi

tiap tiap orang, laki laki atau

pereampoean,

teroetama

djiblah sedar akan

wanita,

doktersverklaring. Ini

soea

boekan

sebagai soeatoe permainan

adalah

soeatoe

tetapi ba

gi saja doktersverklaring pertama kali
itoe, beloem tjoekoep, djika dikedoea
fihak, teroetama dari kaoem lelaki tia

da kehendak oentoek menetapkan bestaande

gezond toestand

itoe.

Minta adanja dokters verklaring itoe

seja

anggap baik sekali dan menoen
kesedaran atas kewadjiban
mereka sebagai pemangkoe
hidoep
langsoeng Bangsanja.

a- djoekkan

tau sembojan :, Sekarang kawan, besok
lawan”, adalah berkewadjiban berda
ja oepaja memperlengkap sjarat sjarat
nja. Bagi saja boekan sjarat materie,
boekan . pangkat jg terkemoeka.
Sjarat jg pertama dan jg teroetama
sadanja pikiran bahwa langkah itoe
adalah langkah tot beter wezen."

Maka oleh karena itoe in

soea

tanda, bahwa keinsjafan dibangsa kita akan perloenja hidoep sehat,
masih

noesia, laki maoepoen perempoean,
soeatoe ideaal bahwa berkawinan itoe ada dan beloem mati, Akan
adalah soeatoe heilige plicht, goena
mentjegah lenjapnja bangsa,
Soedah. tentoe, sidang jg terhormat,
sjarat2nja goena mendjalankan heilige
plicht itoe haroeslah kita penoehi lebih
dahoeloe.
Siapa jg menganggap perkawinan

Wa-

itoe, Adalah

toe verblijdend teken, bahwa dari ka
langan wanita ada soeara oentoek min
ta bilamana mereka akan berkawin,
dari kedoea fihak, soepaja diadakan

Seorang
bernama

empoe

dalam abad ke 16

Desiderius

berkata

kepada

Erasmus

pernah

kaoem Wanita demi

kian: , Die willens en wetens een ongezoude
man
huwt, verdient
miasehien haar ongeluk, dat zij zichzslve
op de hals heeft gehaal d,—hoeweel
wanneer ik de baas was—ik zsu z8
beiden uit de samerleving, uit de etad
verbannen.

principe

kita ta' menjetoedjoei vroeg-huwelijk
apa lagi perkawinan anak. Sebab anak
oemoemnja beloera mengetahoei kewa
djiban2 hidoep. Auak anak masih soe

ka bermain, pikirannja masih belsem
dapat disatoekan akan levensproble-

Maar alseen vrouw iemand trouwde»
die

men, djadi dapat kita katakan
moes
tahil anak jang soedah beranak dapat
menget:hoei
kewadjibannja
sebagai
iboe atau bapa. Djadi anggapan, bah

met

een

voorgewend

ziekte

had

behept

gezond

was en

te zijo, dan

zou ik, — als mij de persoonlijke macht

was opgedragen — dit huwelijk ontbinden,

al

ware

't cook met

nog

wa buwelijk itoe adalah stap tot beter huwelijkscontracten — bezsgeld.«

wezen, soedah

tentoe tidak ada dalam

Babasa

zoveel

demikian :

Indonesianja

kelapa toe bangsa adalah djoemlah “individu sancebari anak anak, Dan djika fikiran
»Wanita jang dengan sengadja ber
itoe beloem ada dalam sanoebari orang
Dji
menit. jang berkepentingan sama.
kawin dengan seorang lelaki jang ta'
itoe,
jang
lebih
dewasa,
terserah
kepada
individu
djoemlah
“ari
dima
ini
banjakan
boemboe
laloe
ja
Sesvedahn
sehat,
boleh djadi dapat dikatakan
soekkan dalam sajoeran jang telah di jang kita namakan bangsa, berperangai mereka jang ta' mempoenjainja.
menderita tjelaka itee, jang
ia
sekali
Djika
mereka
masih
soeka
hiloep
pantas
soesah
tentoe
soedah
baik,
mendidih tidak
godog tadi. Kalau soedah
ia
adakan
sendiri
— meskipoen djika
dan airnja hanja tinggal sedikit, laloe bagi bangsa itoe oentoek menjamai sebagai anak-anak, itoe terserah. Ha
saja
jg
berkoeasa
—saja
akan djaoeh
sentau
nja
kita
katakan
disini,
makin
banjak
diberi santan kental lima mangkoek bangsa bangsa lain dan hidoep
oemoem,
pergaoclan
dari
mereka
kan
bangsa
annja
soeatoe
bangsa
terdiri
dari
individu
Kebalik
agnja.
teh dan haroes digodog teroes sampai sa Gisampi
djika seorang
tetapi
Akan
kota,
dari
lam
dewasa
demikian,
makin
koeranglah
hilang
akan
at
bergelag
n
demikia
masak.
ernsti bangsa itoe oentoek menjamakan wanita berkawin dengan seorang lelaki
bat laoen.
aa
bangsa dirinja dengan bangsa lain.
jang mempoenjai penjakit dan berpose
bilang moesnanja
Akan
Sambal dan lalapnja
«
Ideaal jang kedoea jang haroes di ra-poera sehat, saja — djika saja dibe
djanganlah kita ketawakan, Banjaklah
doea
tjeraikan
kekoeasaan,
kita, timboelkan oleh pendidikan dalam sa rikan
” Mentimoennja dikoepas, sesoedah- tjonto tjonto jang menardakan
perdjan
ada
perdoeli
ta”
itoe,
tak
orang
noebari
manoesia
ja'ni
mempertinggi
bangsa
sosatoe
nja laloe diiris iris pandjangnja satoe bahwa oleh karena
djian apa poen djoega.
djari penoendjoek, Sambalnja diberi mempoenjai soeatos ideaszi koeat, oen kwaliteit bangsa.
ahankan
"lang
hideep
mempert
toek
bawang merah dan asam atau djeroek
:
nipis, atau limau. Tjabai merahnja oen seengnja, hampir moesna.
Pendoedoek Australi& asli, toean2
toek sambal ini diboeang bidjinja, dan

dan digoreng dengan 'minjak
- lamanja lebih koerang lima

tobil-tobil, hla itoe kan

sendiri.

salahnja

Ambun.

kemoedian

to, Kini dapatlah kita pastikun, bah
wa djoemlah bangsa itoe amat sedikit djikalau jang berpenjakit toeroenan,
sekali. Tjonto jang kedoea, bangsa In soesah dapat hidoep sempoerua. Baha
dianen di Amerika jang kita dapat gia seseorang, sekeloearga, soeaioe

tiap tiap individu.

Boemboe2? ini semoeanja ditoemboek

salam l baloes,

orang jang koeroes2, jang dalam satoe
tahoen hampir sakit sahadja, apalagi

dapat
kan adanja watak jang wasih
dan
an
perhaloes
,
perbaikan
mengrima

memperhiasi

lahir ja'ni kesehatan

kwaliteit

djazad, badan, toeboeh manoesia. Soea
toe bangsa jang terdiri dan banjak

mempertahankan kemoendoeran bang
sanja, Pendidikan berkewadjiban me
panam dalam saneebari tiap2 individu,
bahwa hidoep langsoengnja
soeatoe
bangsa tergantosng pada soembangan

tenaga wanita jang diperloekan, ja, da
patlah saja katakan, adalah soeatoe ke
moestahilan, djika kaoem wanita tidak
toeroet tjampoer tangan.
Djadi djika kita musih soeka dina
mai bangsa jg hidoep, soedah seharoes
an, bersama sama
pCt. begrooting boengboe2 tjepaaat digodog teroes sampai pepajanja men nja laki, perempoe
mendjadi peng
oepaja
berdaja
tosroet
maiknja.Kaleng kaleng mentega men djadi loenak. Kemoedian diberi ketjap
a,
Sempoern
Indonesia
galang
satos
sendok
makan,
dan
kalau
me
soe
dadak penoeh dan kaleng kaleng
te op
doelbewus
perloe
itee
Goena
njediakan,
bawang
jang
soedah
digo
perkedel
bistik,
at
806 bekas memboe
baik
tertentoe,
jg
n
pendidika
voeding,
bertoempoek toempoek, bon kon be reng tadi dihiaskan diatasnja.
x
ka
bagi
maoepoen
lelaki,
kaoem
bagi
nang soetera, kain jg matjam matjam
Kare
wanita,,
oem
dong
tekor
g,
bingoen
penoeh, adoeoeh
Soeatoe pendidikan baroe dapat kita
saking nafsoenja hampir kedjadian
ja ialah kool, wortel dan namakan tertentoe, djika mempoenjai
Sajoerann
drama, hampir sadja bini saja kena boentjisnja dipotong potong. Tetelan
eroes selosin, oentoeng dia main nja digodog dengan air sedikit saha- toedjoean jang pasti...
Djalannja dapatlah berobah2, menoe
adminton, baroe hampir, soedah . . dja, sesoedahnja kalau soedah mendi
waktoe dan keadaan, akantetapi
roet
redih .. gelepoek adja kena tarang dih laloe sajoerannja dimasoekkan
nja haroes terang, .
toedjoean
4
ada
koering, redih! redih! redih!
poela. Kemoedian memboeat boemboe
abli pendidik bernaseorang
Salah
ri
soesab,
serba
aih
sadja,
kena
kali
empat boeah bawang ma Herbart pernah berkata demikian:
berikoet:
sebagai
begrooting
toeroen,
gadjih
poeh!
merah, sesaing bawang poetih, satoe
kunboengboe boengboe, tjita2 naik, ke sendok teh ketoembar, sepertiga sen »Slechts doelbewuste opvoeders
yormenh.
te
karakters
doelbewus
nen
na
jaaa
bengkak
pala kepala pada
dok teh djintan, empat boeah kemiri,
siiib. Tjobs saja toeloeng nasehatin sepoeloeh boetir lada, sepotong ketjil Weten wat men wil als men de opsche
Sama bini saja, djangan semoea di pala, sepotong ketjil kentjoer (tjikoer), voeding begint, is de paedagogi
”.
kernvraag
1
:
!
tjobain gitoeh
sepotong ketjil djahe, sepotong langTa? adanja dasar jg terpasti dalam
Sebab kalau saja, betoel lakinja, koeas, sepotong ketjil koenjit, empat
n, soeatoe toentoenan toem
pendidika
engga njanggoep dah, baroe sadja: boeah kemiri, goela dan garam sera
individu, berarti pemoeda2
boebnja
ngam
,Tjoba eneng itoe. . . aih soedah
:
sanja.
kita berdasarkan perangai jg onevenred... , ah stop! teriak saja..

bil raket.
hampir!!! Terima kasih sebeloemnja

makan

masih ba
hal itoe baroes kita akoei,
njaklah jang haroes kita perbaiki. Ki
ta ta? oesah maloe mengadakan zelizelfcorrectie
kebalikannja,
correctie,

pih mentereng anak saja semoeanja Bawangnja jang soedak diiris haloes
ke
rapih. Dus model model pakaian jg itoe tadi laloe digoreng sampai
tertera disitoe semoeanja diikoetin tja ring. Lada, garam dan bawang poetih
“ranja memboeatoja dan memakainja nja ditoemboek haloes, sesoedahnja
meniroe gambarnja, adoeh adoeoeoeh | laloe dibsri air doea sendok makan.
Boemboe ini laloe digoreng dengan
bini saja kelihatannja perawan lagiih.
Pendeknja senang ngahenang ngahe minjak kelapa, lamanja tiga menit,
ning laloegina tidak ada kasoesah. Isesoedahnja laloe papajanja dimasoek
Maar jaa alhamdoelillah lagiiih . .. Ikan, begitoe poela oedangnja. Kalau
keloearan wang adoeoegeh alhamdoe soedah mendidih laloe diberi daoen
lillah berkeh noeoen tekor, naik 80 seladeri jang soedah diiris haloes dan
|.

dan selaloe dipertinggi. Jang saja na

an

tong langkoeas, goela dan garam sera
BRDJAKAN
sanja, dan tiga boeah kemiri. Boemboe
Waktoe Isteri Sedar menjampaikan
e ini semoeanja ditoemboek saja soeatoe permintaan, oentoek toe
boembo
adal
doeloe
| Meskipeen Nji Badjat
haloes, sesoedahnya laloe digoreng de roet berbitjara dalam rapat oemoem
— maksoednja ndak maoe djawab soerat| ngan
koerang
lebih
miujak kelapa
lama lama mrasa kepaksa dioega, da empat menit lamanja, sesoedahnja Ta nja, ragse ragoelah saja, apa saja akan
soerat. Kalo” ndak di| loe dagingnja dimasoekkan, dan sesoe menerimanja. Ragoe ragoe itoe hilang
ri banjaknja
| djawab takoet njang salah paham ke| dahnja laloe diberi santan kental empat moesnah, sesoedah saja fikir dalam da
lam, faedahnja toeroet menjoembang
batjoet salah. Djadi. . jah, njerah sa| maogkoek teh. Kemoedian digodog te fikiran
goena kebaikan oemoem, sebab
Mn aa
dja.
roes sampai keloear minjazknja.
kini Isteri Sedar Tjabang
jang
apa
da)
jaitoe
Na, salahvnatoe soerat itoe
&
:
Tjirebon oesahakan, ta'lain ta'boekan,
ri t L Ambun, njang boenjinja begini: '
“| Tomis papaja moeda atau laboe Siam soeatoe pertjobaan goena memperbai
|. Jth Po Bedjat di “Pa Papajanja dikoepas, laloe diiris pan ki masjarakat kita.
djok Pemandangan.
Dan kita semoea mengetahoei, bah
djang dan ketjil2, Oedangnja dikoepas
dalam masjarakat kita meskipoen
wa
Baroe baroe ini selama ada Taman Ambillah oentoek boemboenja, doea
sendok

Kwaliteit lahir batin haroes didjaga

t. A. G. Soeriokoesoemo dalam rapat cemoem
Isteri-Sedar tjb. Tjirebon,
um

leh tjoba“ alhamdoelillah adoeh . , , 'soedah diiris haloes, doea saing bawang

@uantiteit sahadja beloem dapat di:
djadikan soeatoe garantie, bahwa bang
sa akan hidoep lama dau sentausa,

Perempoean

anak

koenjit, doea boeah tjabai merah, sepo

Isteri ig memoeat djoega rubriek ,Bo

-5—-—Pa
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djika ingin agak

pedas

haroes

diberi

dan

njonja

njonja, adalah

soeatoe tjon

nambah begrooting, tapi njoeroe kaoem: tjabai rawit serasanja.
yah ngelmoe, nambah kapin |
iboe na
S. Mohamad,
lebih. gecchikt djadi
. teran, abah
TO
njonja roemah.

djangan dikenang

| “Dalem ,tjoba“,

kenang ,enaknja" tapi moesti dikenang

,manpangatnja“

“kenang

(manfaat?

Corr|:

Kalo' perkara sport” nji Bedjat
ndak maoe bela toean Ambun, tapi
memihak

mevrouw

|

Ambun,

Doeloe doeloe kaoemnja bapaknja | |
botjah, main srampang. Sambel koe

rang asin sedikit sadja .
«.

. gabroek | :

Plok, main tabok,

La, sekarang toh moesti dibolehken
djoega kacewnja Nji Bedjat bladjar
“sport, selain boeat
kalo kalo pinter

loe . ., bikin

tjari sehat, djoega

pareeren

en kalo' per

tegenoffensief.

NJI BEDJAT,

Mentimoen

—.

BAROE

handai taulan kita hendak berkawin,
kita memberi hadiah kepadanja. Bia
sanja oentoek hadiah itoe kita mem

beli sahadja ditoko. Akan tetapi alang
baiknja djika kita dapat mem

Tetelan daging oentoek sajoer ,, 0,02”2
2
S3
» Boeah

bosat

hadiah

itoe sendiri.

Barangkali

hadiah itoe, walaupoen sederhana, le
bih dihargai oleh mempelai itoe-- Di
Djoemlah
» 0,40
gambaran ini kami menjadjikan patroon oentosk tas tangan dan selen
Rempah
dang, jang diperboeat dari pada kain
tjang
difjin
itoe
g
crepe de Chine oentoek selendangnja
Sepertiganja dagin
Se.
d.
diparoe
nja
dan soetera taf oentoek tasnja. Warna
kelapa
haloes,
|. smpai
k
| soedahnja laloe memboeat boemboe tas dan selendang itoe sekehendaoen

.

Jang

"

goo

IN:

SU
:

-

laloe dagingnja ditjampoerkan. Kemoe

digoenting. Soelaman ini dapat djoega | kapannja berwarna
disoelam dengan mesin djahit. Tjara | gitoe selandjoetnja.
memboeat

perhiasan

pada

gambaran

sama sahadja dengangaw|
'dian dibangoenkan boendar boendar|jang kedoea
. Rangkapan oen
pertama
jang
baran
kering.
| dan digoreng sampai

di gelanggang

maloe berfjampoer baoer

tida

N.LA.T.W.U. — SCHOLEN
TN

jang memboeatnja, hanja benang
seb:gai berikoet:
doea
mbar,
ketoe
toek menjoelamnja itoe haroes sama
teh
Satoe sendok
ngan warna kainnja.
ba-|de
boeah
tiga
poetih,
bawang
| saing
5
1
:
:
5
:
$
| Wang merah, sepotong langkoeas, seini warnanja baroes jang 88
tas
toek
atnja
memboe
sebagai
lamnja
Menjoe
|
asam,
,
0.0. helai daoen djeroek poeroet
goela dan garam serasanja. Boemboe| loebang anak bosah badjoe, pada'gam | soeai dengan warna kainnja. Oepama
|.
| kainnja berwarna koening gading, rang
ini semoeanja ditoemboek | baran pertama jang bergaris garis itoe
boemboe
hidjau moeda, be

'haloes, sesoedahnja laloe kelapa ditoem
'boek haloes djoega dan kalau soedah

POEAS,

oemoem, penoeh dengan kagembiraan semangat, bila memakai saban
hari minjak wangi de Noor (fjap Snapan) bisikan saorang gadis terpeladjar.

Hadiah oentoek mempelai.
Soedah oemoemnja, bahwa kalau

SS... 9011, Ikah
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van 27 November

Besluit

Ardjeenaschool

Tjidengweg Oost 15 Batavia-Centrum
Ardjoenaschool

Baloewelweg Meester-Cornelis

Landstaal:
Javaans en Maleis
3e Ardjoenaschool
Salemba No. 33 Batavia-Centrum
4e Ardjoenaschool
Laan Kadiman No. 8
Landstaal: Javaans en Maleis
5e Ardjoenasehool

Petodjo Ilir Gang III Batavia-Centrum

, Ardjoena

Muloschool

Batoetoelisweg No, 57 Batavia-Centrum
Alle Niatwuscholen verzekeren

8, Mohamad.

1926 No. 0.)

Aanmeldingan

van

Juni bij de Hoofden

nieuwe
van

U van kindertoelage.

leerlingen

7.30 u—1

u.

gedurende

de

maand

nyamame

MAS UN
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—
T.—

nannja

tosan H, Abdul

Rachman
Berhenti

:
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12.— siang
He305
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ho
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2. —
5,—

sore
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6:30

Zender

Lagoe Ambon
Berhenti
Lagoe Soenda
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L3goe2 Hawajiian .
Lagoe Melajoe Seberang
dan

ta

Lagoe Tionghoa

dan

“5

Lagoe
krontjong
Stamboel
Membatja sk.

Lagoe

7145

,-

Pemandangan

JJ.

Koetoek

dan

pinanpja tosan Abdullab
Saleh
Berhenti

Sabtoe 16 Juli
- pagi Lagos
tidak memakai
1

. njanjian

8

» ' Lagoe Hawaiian

Ta
Ta
siang
»

Lagoe Gamb. Kromong
Berhenti
Lagoe Djawa Lagoe Arab

7

Lagoe

31,

Lagoe Soenda

130
2.—

Krontjong

dan|

9,

—

dari

12.— siang

Re

1

—

6,30

,

7,— malam

Hati“

dipimpin

NIROM TIMOER
10.—

Djawa Barat

PLP 27, PMH

Batavia

Kemis14
5.—
Ono

sore
gi

II

2. —

45, PMN, 29

3

Juli,

7.10 malam

1130

,,

4.30

Tooneel ketoprak
,

Menterdjemahkan gur'an
Pantoen Soenda

Toetoep

6,—

6,30
645
Fan

5,—

1

3 Toetoep

5,30,

Studio

6.30

Chasidah

645

', -

»

6,55
',
7,40 malam

8.—

,

90—,,».
OlB "

x

9,

Lague2 Melajoe

Cursus
djoged
Perkabaran

Tjeritera2 Soenda
PAB.

:

mendjawab

port2 pendengar

10,45“,

11.30

orkest

Krontjong
Java
Gambang

orkest

Orkest

Toetoep.
PMN 29
—N,— malam Gambang Orkest
12.—.,
Toetoep

Ing

kagoengan
gamelan Kg.
Pata

hari Saptoe

sore

Plaat,lagoe Langendrijan
Samboengan dengan So
siteit Chuan Min Kung
Hui

Toetorp.

Djawa Timoer
'SoerabajaI 31: Soerabaja II 95:
Seerabaja Arcbipelz. Zender 68
Djokja II 128 : Semarang II 111:
:
Solo IL 120.
:
x

Djam

bagi

anak2

pin oleh Boe Djar
6,—
6.40

5, Obat
Ta

dan

rapport

dengar

1.20,

atas

rap-

»

|

dari

pen

Ketoprak
dodo“

Penjiaran

oleh

,Sriwi-

99

dari 11.00t/m 12.00

m. West-Java:

Batavia

92, Soekaboemi

126,
192,

Kemis,14 Juli
sore New May fair Orchestra
njanjian

dar

pidato

Njanjian Spanjol
Penjiaran
tentang

pro

" gramma
7.— malam Perkabaran
1,20,
Njanjian dan muziek dari
Zweden
To: ta
Pemandangin
minggoe
an Loear Negeri

810

Piano Syncopation

9—
958

Concert
Koersen dari Amsterdam
sche Beurs

.

Sabtoe, 16 Juli
pagi
Pemboekaan
»
.Lagoe gramdfoon
Idem
Toetoep
Pemboekaan
Concert

rabaja III 196, Semarang 122, Malang
Djokja 181, Solo 188, 'Tjepoe 186

Muziek,

mal di film
Toetoep

Si

Oost dan Midden—Java: Soerabaja 131
dari 7.30 sampai 2.00 atas 25 m. Soe-

|

BELI

Componisten jang terke

Barat2

Bandoeng 120,Buitenzorg 182, Cheribon

,,

DAPAT

Concert
Sherlock Holmes Redivivus
»The West An iCelebrity
Orcaestra
Peojiaran
koers
dari
Beurs Amsterdam
Lagoe dansa

sana

Toetoep

Archipelz.

Kemis,
4 Juli

Djokja Il 128, Semarang |! 1,
Soerabaja II, 68 dan IV 129,
Sololl 120

S5

Barnabas von Geczy

MATINEE CONCERT
Harmonica soli
Perkabaran
CONCERT POPOELER
Lagoe marsch
Mengoelangi perkabaran
Toetoep
Pemboekaan
Orkest
Lagoe Serieus
Pemand. programma
Perkabaran

Lagoe

,Mana Soeka"

PIDATO oleh Anna Klaa
sen
Melandjoetkan lagoe Ma
na Soeka
Zangrecitel

B. R. V.

Louis Levy

Perkabaran
Toetoep
BBC EBasembles

OI

2 SOe
Ng
5,03 sore
Op

6109.
6.40

GT.»

”

5.01

| Njanjian anak anak dari

»

1

7,— malam
(na
10”
“9

L
3 S5

Matjan!

DI SEGALA

TEMPAT

plaat gramophoon
Lagoe lagoe aaekawarna
Cabaret Dutsch

Tentang

penjiaran pro-

gramma
Perkabaran

Beberapa soli
Pidato
Bovene

oleh t, G.A,

van

sore

6, —

”

IK

”

645
7.— malam
8—

t030.

3

Operette

programma

Orkest muziek
Berita s. kabar
Viool dan muziek piano
Phohi Relay
Programma Hawaiian
Muziek gramofoon

Il—,
' Tsetoep
. Djoem'at, 15 Juli
7.01 pagi
Concert pagi
HO
7,40,

12.—

siang

12,30

Berita s. kabar
Menjamboeng

gramofoon

Penjiaran
Toetoep

lohor
sore

Beberapa lagoe lagoe
6,—
Cursus radio
”
6 30
Muziek militair
»
6.45
Berita pers
7.— malam Beberapa lagoe lagoe
7,15
Deutten
gu
Phohi Relay
:
@uintette of the Hot Clu
8.10
»”
of France
855
Vocaal '
»
930
Symphonie Concert
10,40
Bob Scholte dan Jetty
»”
Cantor menjanji
11.—
Toetoe»
»
Sabtoe,

.

16 Juli

7.— pagi
7,30
7,40
»

Concert dari lagoe gram,
Berita 8. kabar
Melandjoetkan lagoe gra
mofoon
:
CN

3.—

siang

5, —

sore

Toetoep
Pemboekatin
Vocaal
Orkest

5.01

»

6,—

6,45
T—

7,40
1,45

»

malam
»

Berita s kabar
Orkest
Intermszzo

:

Pem. Loear Negeri oleh
toean Dr, L. F, Jansen
Phobi Relay

»”

8.—
8.20
8 40
Opsi
9 40
10,—
k2—

Njanjian

Louis

Phohi

6

Lagoe

dansa

Davids
.

Phohi

Programma

anekawarna

Toetoep.

Kabar

Penting !

Djika Toean2 dan Njonja2 terganggoe
dari penjakit:-Bawasir, batoek darah,”
Batoek kering, penjakit koelit. Radja ' "3

Singa, dan lain2 penjakit roesiah, jang

soedah Tama atau jang baroe, bisa baek
dengan

lekas. Datanglah

pada

PROF.

S.S. MOH. ALI
Matramanweg 39atau panggil diroemah
(Mr.-Cornelis)

muziek

oentoek orang

orang sakit dan djempo
Melandjoetkan progr.

»

230
501

Draaiorgel

Toetoep

Pam

Tjap

3

Ss

Toneel Wajang Orang
aan Tionghoa

»

:

Perkabaran
“ goni

8,—

—

BISA

Urdu
Pendjawaban

atas 205

00000000000004

z

dipim

Lagoe Krontjong
Lagoe Hindoestan

7,40

oleh segala bangsa.
Dalam. 'perdjalanan uda
boleh . ketinggalan. bekel

Harprecitel
Djoem'at, 15 Juli
Programma anekawarn
6,33 pagi Muziek gramophoon jg
Intermezzo
menjenangkan
Lagoe Dansa oleh Orkest
Menjamboeng
7,01
muziek
dari ,Hotel des Indes",
gramophoon
Betawi
8,—
Toetoep
Toetoep
11.03
Viool sonates
11.40
Tango orkest
12,—
Internationale
theater
orkesten
Batasia
1 157,89 m. Batavia
1161
Ten
Matinee concert
66m. 4 Buitenzorg 156,25 m, Sceka
1.20 lohor
Perkabaran
boemi 12,18 m.
Ne pn
. Matinee. concert
Kemis, 14 Juli

RENJIARAN NIROM TIMOER
Lief

”

Berhenti

Marjan

soedah. terkenal di seloeroe doenia
dan terpgedji kemoestadjabannja

Benteng
Chabar cbabar dalam
bah, Belanda
Plaat, lagoe Hawaiian

madijah

Djawa | 2,— lohor
rap

2,—

,

Toneel Wajang Orang
Lagoe Bali
:

ee

pers

bat
Tjap
:

Lagse Krontjong

1,29.
140
5.—

2

Tan
2

Lagoe Tionghoa

Baar

—

perkoempoelan Hawaiian

Hawaiian muziek sokongan Pemoeda Moeham

—

N

MO

- Ng. Hadiwijoto

8.15

Toetoep

dari Setinggil (Kraton)
Hawaiianorkestsokongan

Berita

.

Djoem'at15Juli
sore
Lagoe anak2 Djawa

Hawaiian

Gamelan
Loedroek Soerabaia
Pidato tentang Roemah
Tangga oleh njonja Tj,

108, Pekalongan

Moenggang

Bali

PROGRAMMA NIROM

Kasidan Djati oleh toean

'
PMN. 29
11,— malam Lagoe? Arab
Orkest , Pengliboer Hati" |. "dg
111053
—

- Auw

saben:

N

Handoko

1, —4

16Juli

Boenjian
dhalem
lon

Perkabaran

,

Boys

Peladjaran bek3a bedaja
dan Srimpi dari Kraton
Toetoep
Kjahi

Muziek Arab jg modern

7,40,
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Bentoeknja tjita-tjita soepaja ditos terogs djoega melakoekan aksi jang soedah didoega2 lebih dahoeloe. Kalau lebih djelas lagi.
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an oentoek lama, lebih lama dari menambah dan mengoebah
jang ter
g seperloenja menilik keadaan : ma njata perloe dalam praktek.
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tjita tjitanja tidak

“Iberat sebelah, dan lain daripada itos,
Pa kalau dia kembali ditempatnja jg dahoe
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da segenapfamilinja,
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agar jg djatoeb

bertempat di ,Semirang“ terseboet.
Kita merasa amat girang sekali, me
balik. Doenia makin toea, makin poe dan palitie, soepaja bisa dengan le lihat hampir semoga oravg2 jg men
sing.
kas minta pertolengan dokter.
apat oendangan memerloekan datang,
Roepanja nasehat kita itoe tidak hanja satoe-doea orang jg berhalangan
Salak bang Bedjat bah, ab, nggak |
pernah ngabohong. Boeat apa bang di setoedjoei, tentoe sadja kita tidak ta'dapat hadir.
Agenda jg akan 'dikemoekakan ia
Bedjat sekoenjoeng2 teroes terang, zsu bisa bilang apa apa, melainkan terse
rah
kepada
familinja,
kewadjiban
ki
lah
:
der ditanja , . . wel? Kalau dia tanja
sih, tentoe didjawab, tapi selama ng- ta asal kita djalankan.
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kini sisakit itoe masi dio
2 gak tanja, boeat apa bilang bilang. Be
1. Pemboekaan bati diroemah sadja,
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doa
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Pada tg. 9-10 Juli "38 di

Pendopo

pergoeroean Taman
Siswa Gadoeng
Tataan telah diadakan malam berp:
sahan,

Abis, kalau teroes terang dong, ...
Pertemoean itoe
use
Gjam 9
“hosi padet, en —..... boei jaumil malam. Setelah t, Soesanto memberi
jar dapat djoega.
kan 2 bosah piagam kepada daea
anak
jg tamat beladjarnja di Taman
"3 “Biso Bedjat sih, soesah2 gam“pang. Bang Bedjat kasi dalil sekali: Moeda 4, kemoedian mempersilahkan
kemoeka oentoek ber
— »Amat berdosa orang jang mace taoe sdr, Soemarto
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. nggak

pernah bilang apa-

. Djangan ditiroe lo,

Rapat dimoelai pk. setengah 10 (pagi).
Ketoea membilang terima kasih kepa

da hadlirin, tercetama kepada jm, Sul
tan Anom (beliau sendiri ta'dapat ha
dlir, karena berhalangan), jg telab

me

og'zinkan rapat bertempat di Semirang
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kepada

Kanoman
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pat asalnja - baal ame
di Djawa,

Soematera dll.
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Tentang

interneering

Jang terseboet dibawah ini dikoetip
oleh Balai Poestaka dari Soerat Djawaban Pemerintah dalam Volksraad:
Oleh Pemerintah soedah diberitakan
dahoeloenja, Pemerintah tidak soeka
. melakoekan

exorbintante rechten,

ka

lau tidak betoel2 terpaksa. Jang s0e
dah mendapat hoekoeman pendjara ks
rena dahoeloe toeroet denganaksi ko
. moenis, diinterneer lagi, biasanja ia
— lah djoega karena menilik tingkah la
koenja waktoe didalam pendjara, dan
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menilik

tjitja2nja
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boekti dari tingkah lakoenja itoe,
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Asia Rumba.
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KARTINI

Slamet

banteng

15.—

GOE

LA

Dateng.

1035

Paris
MISS
KARTINI
Kron: Election.

Ster int Oosten.
Stam: Sinar boelan.
Kron: Bidara.
MISS SITI MOEDJENAH
Kodoran Oude liefde.
1032
Extra Talaga Warna.
DJAJADIE
Extra Ala sajang.
Kron: Green Ice Rumba.
1036
Extra Senang hati,
Kron: Terang Boelan.
Kron: Waterloo,
Kron: Jong Magelang
1037
Extra Hati Melajang.
Kron: Dibawah aer.
Kron: Malaise,
Kron: Ingetlah Solo.
1051
Shanghai Street.
Kron: Rumba sadja
Bodoran Aspirin Alima.
TERNJANJI OLEH ANNIE & AER LAOET
Miss Djenap & Tijaij
1040 - Kronz Liberia:
Extra Nona Siapa.
Bodoran Baby.
Nasehat roemah tangga.
Stam: Senang hati.
1043
Stam: Rindoenja
Dateng.
Kron: Pasar Baroe.
Kron: Hati Girang.
1046
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Solo Populair.
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Kita kirim 10 platen, nomer-nomer toean haroes pilih, menoeroet
diatas, Dan 8 platen Furopeesch, kita kirimken 8 matjem.
in
TOTAAL 18 PLATEN AL.F, 13—
Kita tarik per REMBOURS en dapet ONGKOS
VRIJ.
Memoedjiken

Hoofd

dengan

Kantoor

hormat

Toko

P.B.K.

Radio-Gramofoon Juwelier & Rijwielhandel
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Sekarang

kijai

pengoeroes

kipajab“.

jang

mendapat

Madsoem,

giliran

salah

ia

seorang

dari perk. kematian ,, Amal

Beliau

mengataken,

kita itoe wadj:b

ber'ilmoe

bahwa

dan

jang

beloem memposenjai haroes mentjahari,
begitoelah perintsh Nabi kita Moe-

mengoetjap terima kasih a- hammad s.a.w.

tas perhatiannja.
Dengan siagkat ketoea

Telefoon

No.

34

toean Adnan

Setelah selesai, maka datang ke agen
da no. 3, izlah pilihan pengoeroes.

Pada tg 7 dan 8 Juli jl Komisi Laloe
(Lintas (Wegverkeerscommissie) meng
adakan rapat
doeng. Ketika

pidato

itoe

ke enam belas di Banitoe ketoea komisi bar

memperingati,

telah

genap

bahwa

komisi

lima taboen

oemoer

I-lah

tt:

kaoemnja

Hidoeplah

dan

berhasilah

SOTKT.!
Linjaplahdengan ti mboelnja SCTKT,
segala demoraliserende invloeden jang
datang dari loear dan dalam.

vetama

Aduan

Wakil ketcea

Svendang
K. Kartaningrat
A. Dendabrata
O. Adiningrat

Pencelis
— Bsndahara
Pembantoe
idem

N, Bratadiningrat
Sekarang

idem.

rapat

berhak, ialah

SCFKT,

schriften dsl. pergaoelan, mengoendjoe

tiara

toean

Mob.

Soelaiman

commissaris

A.

Ibue,

Pembitjara

ketoea

Didalam agenda penghabisan ialah
spertanjaan oemoem", jg toeroet bi
tt:

Kaoem

dipimpin oleh jg

t, Adnan, sebagai

ga dari: membatja soerat2 kabar, tiji
ngi lezing2 (pidato2) aeb.
Kemuedian ketoea mempersilahkan

dari

1 nona Soeprapti tentang Aras I.S., 2
Nona Aminah tentang Vrouweunhandel
3 ynona Svebartati
djoega
tentang
Vrouwenbandel 4 t, AG. Sserio Koe
soemo tentang pendidikan waria.
Poekoel Il rapat ditoetoep dengan
selamat!

Ketoea

Moh. Soelaiman

Rabardjaksprabon,

S,

Tedjasoebrata (Dir. Practieche-school
di Cberibonj dan O Adiningrat Sari

pidatonja pembitjara2 ini, mendo'a soe

set raga ) P3 BAT. «
TELF, N9 526ebt.

paja SCFKT dapat hidoep soeboer
bau dapat perhatian dari familie se
pekerdjaan jg penting jg dilakoekan
cemoemnja. Setelah ta” ada lagi jang
dalam lima tahoen jg soedah laloe itoe.
Pembitjaja antara lain-lain menge- akan berbitjara, rapat ditoetoep pada
Pandjan lebar diperoendingkan ran moekekan, bahwa pengetahoean saha lk. poekoel satoe dengan selamat —
tjangan2 soerat izin (vergunningsbeslui dja, baik pengetahoean
Perloe djoega dikabarkan, bahwa ha Aa ——
lahir, maoe
ten) boeat pengankoetan barang ba poen pengetahoean bathin, beloem fjoe dlirin
atas perivtahnja jm. Sultan
MODE KITA
teng dengan vrachtauto oemoem dan koep, djika tak disandarkan atas ke Auom mendapat djamoean. Koewoe2
Koendjoengilah
peroesahain
tidak oemoem
(opb. en
niet opb. loehoeran boedi,
jg rasanja lezat dan goerih itoe, dalam
bangsa
sendiri
oentoek
memesan
vracbtauto's) didjalan djalan jg ditoen
Pembitjara disana-sini membikin le sekedjap mata dari kaleng (beschuitkabaja jang indah2 pakaian anak2,
djoekan oleh Goeb. Djenderal menoe loetjon, rapat mendjadi gembira teta blikken) soedah lontjat ketempat jang
keperloean penganten compleet
roet pasal 40 Ordonansi Laloe Lintas pi tetap bersemangat.
lebih ,dingin".
(Wegverkeersordonansi) Lain dari pa|
e dki
nja. Dalam pidatonja itoe diseboetnja

da itoe dibitjarakan

model

model

soe

Comite

tampil kemoeka oentoek mem

bitjarakan: Faedahnja familie kraton
Tjirebon mempoenjai studie- club.

Achir,

pembitjara berseroe, soepaja

SCFKT mendapat toendjangan dari
tarkan
barang barang jg dibawa o seloeroeh familie ketiga kraton (Kase
poeban, Kanoman dac Katjirebonan),
leb keadaraan motor itoe.
Sesoedah itoe dibitjarakan oleh ko toendjangan mana akan diterima de
rat moeatan (ladinglijsten) jg mengan

misi itoe rantjangan ordonansi oentoek
mengoebah dan menambah Ordovanti Laloe Lintas den rantjangan semen
sara verordening Pemerintah oentoek

ngan kedoea tangan oleh ,S. C.“, ,So
konglah oesaha kita ini, baik dengan
ocang, tenaga atau fikiran begitoelah
pembitjara berseroe.
5

Sedikit indruk

kita:

Kita

merasa.

bahwa walaupoen rapat ini berdjalan
separti rapat2 biasa, hawa-familie (f4
milie-efeer) disitoe terasa sekali. Hadlirin ta'merasa

kakoe

(stijf),

merasa merdeka (v'ij), Memang

mereka
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wa" inilah jang mendjadi salah satoe
f-ctor, maka rapat selaloe bergembira

(“pgewekt) dan bersemangat.
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Demikianlah Vverslag jang kita teri
ma | Kita mengoetjap sj sekoer Alham
madoelillah, tosan2 familie tiga Kraton
di Tjirebon berhimpoen mendjadi sa
toe oentoek menaikkan
kedoedoekau

menerangkan, bahwa dari sedjak fami
Comite meletakkan djabatan, dan ra
lie kraton moelai beladjar
memBeliau
menerangkan,
bahwa pada bangoen perkoempoelan dan menga- pat dipimpin oleb t Moh Soelaiman
Rapat Oemoem Isteri Sedar
malam itoe. malam jg pengabisan bs moedi organisatie sampai sekarang be jg dipilih oleh hadlirin mendjadi haPada hari Rebo jbl. terdjadilah Ra
gai beliau oentoek berhadapan moeka loem ada parkoempoelan jg menoedjoe mer-yoorz Stemcomwissis dibangoen
dan
sesoedahnja
diadakan
pilihan,
ter
pat
Osmoem Isteri Sedar tjab. Tjire
dengan saudara-saudara di Gad, Tata ke onderwijs dan agama, Selandjoet
nata jg mendjadi pengoeroes SCFKT oon. Jang datang menjenangkan, ter
an, karena beliau pada boelan jad.
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penerangan ten
akan pindah ke Telok-Betong,
tang toedjoeangja ,S C F. K. T.“ dan
BANG BEDJAT.
Setelah sdr terseboet meminta mzsf diberitahoekan poel2,
bahwa
ketekepada hadlirin apa jang telah d'per rangan jang lebih terang dan djelas
boeat oleh beliau dalam 8 th lama nanti akan dibentangkan
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lain
nja, kemoedian pertoendjoekan wajang lain pembitjara..
“ Anggota jang bertanja,
adakah koelit di moelai, dengan ambil tjeri
Ketoea laloe menjerahkan pembitja
wakil perbimpoenan politiek pada tera Moertjaning 'djimat kaksodo.
raan kepadat, Soendang (Penoelis Co
—9g —
oemoemnja terlarang berpidato ten
mite) oentoek menerangkan
tentang
Komisi
laloe lintas
tang s0'al jang tidak mengenai politik,
studie dalam oemoemnja.
dalam pertemoean perkoempoelan pe
Pembitjara antara satoe sama
lain,
Dengan perantaraan Balai Poesmoeda, diberi aa
tidak terlarang. taka
kita terima commuoigus Wag- menerangkan bahwa pengetahoean idari boe
verkeerscommissie tentang rapatnja jbl: toe didapatnja tidak sadja
Poelang kempah dari Digoel koe2 jang tebal tebal, akan tetapi djoe

Mh. menoelis:
Dengan kapal telah tiba pada bari
| Benen di Soerabaja orang2 jang datang dari Bovedi Digoel, karena dipoe
langkan kembali. Semoeanja ada 40
familie, laki - perempoean dan anak-

& Co

4 Pertanjaan oemoem

pa

Malam

pi:

tjap

J.

F

Kita jg sebagai orangloezr, akan lagi laloe mangabvelkan permintaan
kepada tetapi wadjib memberi nasehat keps Comite itoe, jaitos mengizinkan rapat

“djaman" memang soedah lama, Ada
jang bilang sekarang ini “djaman" ter

|.
—

terima

J. 1 Kron: Rose Rumba.
Stam: Pasarbaroe.
J. 3 Kron: Harmoni.
Kron: Nori Mas.

tanja bagaimana
hoekoemnja djakat pohon mangga boeat mengambil bosab wan). Sewirang
itoe, ialah sebosah
boeat orang mawmpoeh (ada nisab),
'nja, entah
apa sebabnja, setelah ia tempat
jg dari zimaz poerba djoega
Sedang si Aom sendiri seoemoer bi (mandjat kl 5 meter tingginja telah dipsrgoenakan oleh familie kraton, oen
doepnja ta' maoe keloearkan djakat, djatoeh ketanah. Oleh familienja de toek meroendingkan roep12 hal jang
'meskipoen ia mampoeb.
ngan segera dibawa poelang keroemab baik mengenai oeroesan kraton, maoe
Na! Bang! Djaman apa sekarang! nja. Waktoe kita datang boeat mem poen jg berhoeboengan dengan agaa
boektikan, jg djatoeh itos adalah sa ma atau ilmoe.
'Tabe dari
ngat penahan, karena loeka loekanja Menoeroet kepada adat ini (traditie),
S(obat) Afnjar)
maka jm. Sultan Anom tidak ragoe2
ada berat.

perkara kasi ketetapan

Lim

Batavia

Abang djadi fabriek
Comite pandirian ,Siudie- Club Fami
| sngarahoel“.
lie Kraton Tjirebon“ pada beberapa
Oempama jang lain andai kata: 'doedoek di Kp Kota Bimboe Bat C 'bari, telah
diadakan rapat
ditem
»Aom/“ djadi Adjengan, datang orang nama Sairi, waktoe ia mandjat satoe patnja di ,Semirang“ (kraton Kano

aa

Indonesia

Chun

18

seseorang.

Gwan

Hoofd
- depot

PLATEN

empo' Bedjat, palang pintoe tentoe | memboeang
dansa dikepala, terkadang air mentah

VIRGINS

N. V. H. Mij. Kian

Baroe

rum privilegiatuur (hak jg dilebihkan
| sengsara djoega.
bagi golongan bangsawan)
sebagai
Atau djika “Abang poenja empo |oekoeran
oentosk
menetapkan
atoeran
|.
moeda, cempama teroes terang »“sama |

pakailah selaloe
Sole— Agents

perloe
oentoek kesehatannja, tetapi
dari mana ini Rig?
t.
Tjipto
Mangoenkoesoemo
menolak,
|
Bagaimanasi Djoerig haroes djawab?
diperiksa
cleh dokter
Kalau dia bilang sebenaruja, tentoe tidak soeka
sengsara. Apabila berdoes
haroes oentoek keperloean itoe.
“dia herakun Ia di Jaumel Mabsijar, jal Pemerintah keberatan memakai fo-

poelisi, lantas poelisi tanja, ajam

nona tida me-

»BEDAK

itoe dibitjarakan

djoega rantjangan tentang tanda tanda
djalan (webakening)
dan
tentang
atoeran laloe liatas.
Achirnja dinjatakan poela dalam ko
misi itoe, bahwa
cemoemnja
masih
sangat koerang pengawasan tentang di
toeroet orang atau tidakoja
atoeran
atoeran lalos lintas itoe dan demikian
djoega pengawasan tentang beberapa
atoeran penerangan dan kelengkapan
kendaraan dan sebangsanja, jg sangat
penting boeat keamanan laloe lintas,

ia diberi tempat lain, kalau sekiranj-

sama

kaseha-

tan koelit.

jg lebih baik boeat gerobak dan gero
bak toeuda (handwagens| dan tentang

Lain

dengen

Peladjaran memotong roepa2
pakaian, nut. -|- fr. handw. dan

Corsages

dalam bahasa Belanda

atau bah. Indonesia.
adil-adilnja dengan

Bajaran se
diploma

atau tidak. Kernolongweg 13 Bt-C
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