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A.A

Djepang R

oeslan

bertambah

terang

nampaknja
g mengamoek
pehak S Ovjet

ertindak keras

Akan

Kai Shek, terpaksa oleh keadaan,

nja 110 orang anak kelasi
bangsi Inggeris hari ini djam 10 malam dengan
| naik kereta api dari Kowloon bagi menambah koeatnja matros2
jang di

soedah

di Hankow.

Djika sewaktoe waktoea

asing

| bekerdja bersama-sama pembesa

— lindoengi kepentingan dan hak-mi

| jang memaksa, maka mereka akan

jang ada disitoe bagi

meriam Amerika dan doea boeah

mendjadi adviseur kemiliteran
dari Pemerintahan Hankow telah
menerangkan,

ihan perbatasan beloem selesa

Shek itoe

bahwa Chiang Kai

berperang

desakan

n, perbatasan Mandsoeria, be

Komintern

dan

kaocem

komoenis.

Katanja p

bahwa akibat
1 Moskou.

dek memperbai

jang dise

eps
jepang, dan So
lan bisa bersenang2 atas berhasil

oelkan badjat “Djepang ini, maka
pg pembajaran keroegian atas tera tasan selama ada pertaroengan diper-

.

Doea oetoesan

Djepang hilang

2d

amen Djepang

h Sovjet
a sekiranja Pemerinta
kan politik

:

nja pertjampoerannja
kepada
Tiongkok itoe, Selair daripada—
| itoe, demikian oedjar djoerue ka

tikan
toe.

bar itoe, tidak satoe negeri poen

jang bersoenggoeh2 moengkin bi
Hi sasa
membikin
berhenti
pepe
rangan ini, Sebalikoja, dalam ha
tinja negeri negeri asing itoe

: | Keadaan je demikian itoe memboek:

| mendo'akan

betapa pelik (genting) keadaan |

gitoe kelax

2 g@ di Pala:

psir Djepang
B3

cean mewartakin |

jg terdjadi di

( hebat kepada daerah jang

letak-

| Kaoem

kaoem

dan

pereman

tera bahwa doesoen-dossoennja, sawah-

nota

“lk

diamoek lagi.

diiringi oleh|

pesawat pesawa! pemboeros sekali lagi
'melakoekan penghoedjanan

sangat

besar kepada

gian depan.

bom

jang |

Kiukiang baha|
Pa

Tembak menembak
.

dengan

Tidak

antara

Ugaki

moengkin

Itagaki

bisa didapat kete

|rangan, soedahkah atau beloem pem
| besar pembesar Djepang memoetoeskan
sesosatoe tindakan militer,
Menteri Perang Itagaki malam tadi
membitjarakan hal itoe dengan Ugaki
menteri oeroesan Loear.
Pembitjaraan kedoea orang besar

'|itoe berlakoe doea djam lamanja,
Rapport

kehadapan

Kaiser

Lampoe

Tiongkok

Sementara itoe pagi ini poen ada2
bocah kapal perang Djepang didekat|
3: | Hukou bersoal djawab “dengan api|

melawan

Kai

| Oleh

Serangan

— Konperensi opsir opsir tinggi
Setelah
Itagaki
mohon
diri dari
Istana, iapoen mengadakan konperensi
dengan opsir opsir tertinggi dan men
teri perang lain lainnja.
2

Pers

karena

Chiang

Kai Shek.

habis pengaroehnja.
itoe,

Chiang Kai

Shek kini dalam kebingoengan
keras, Disitoe ia ingin mempertoendjoekkan loyaliteitnja sambil
sebentar

sebentar

mengemoeka

kan perkataan perkataan
Persa
| toean Nasional, dan mengemoe

kakan perkataan , memberi perla
wanan terhadap Djepang :
meriam dengan tentara pesisir Tiong|
Demikian oedjar pembantoe
hoa.
:
|| Nichi-Nichi Shimbua,
Re ra
.Tiga boeah kapal perang Djepangjg
1Ilainnja sambil berlajar moedik men
tjoba meneradjang pendjagaan Tiong-|
Roeslan bersiap
Ihoa, tetapi tidak lama antaranja mere| Oedjar Transocean dari , Tokio, beri
| Ika terpaksa balik kembali menghilir| ta berita jang asalnja dari orang Dje
— Idisebabkan oleh api meriam artillerie pang mengatakan, orang orang Sovjet
Tionghoa jang sangat hebat itoe,
Roeslan mempertarohkan senapan2 me

| Pasoekan Tionghoa menjerang,

oleh

Seorang penanam
berolehloeka.
Dari Garoet diwartakan, bahwa kemaren pagi dionderneming Soemadra

“Itelah dilakoekan penjerangan oleh se
orang koeli kepada t. CF. WL. Weber, Iste geemployeerde,
tsb. beroleh loeka parah

seketika

hingga toean
dan dengan

itoe djoega laloeia diangkoet

ke Provinciale

Ziekenhuis,

Adapoen sebab?nja serangan ini ialab tidak diketaboei orang. Kini polisi

Alamat bertaroeng dengan
beroeang merah.
Komentar komentar

jang d'lakoekan
seorang koeli

Djepang

tidak ragoe ragoe lagi, bahwa keadaan
pelik diperbatasan antara Sovjet- Unie
dengan
Korea dan Mandejoekuo itoe
melahirkan keadaan jang sangat mem
bahajakan.

di Garoet telah moelai dengan
koekan penjelidikannja,

mela-

Ketjelakaan penerbangan
Dari Remini diwartakan, bahwa ke
tika dilakoekan penerbangan mengeli
lingi Itali, maka adalah seboeah pesa
terbang

melanggar

seboeah

boe-

kit batoe didekat San Marino hingga
djatoeblah pesawat ini,
Seorang mecaniciennja telah
mati
dengan seketika itoe djoega dan 2
orang djoeroe terbangnja beroleh laeka berat,

haroes bekerdja

djatoeh, maka jakin, Chiang

Shek

hemsai.

perkenan per

gi menghadap Kaiser bagi mempersem
bahkan rapportnja. Orang orang dari
kalangan politik beranggapan, bahwa
/menghadapnja Itagaki hampir doea
djam itoe soedah tentoe mengandoeng
rti jg sangat besar.

dja

Dan kalau sewaktoe waktoe Han
kow

jang

Tidak lama setelah selesai pembitja
raan, maka Itagaki diberi

boleh

vinsi jang ada di Tiongkok sebe
lah barat daja semoeanja berba-

| Pagi tadi, dosa pelempar bom Dje li
im

tidak

inejaf, bahwa

Pemimpin pemimpiu dari pro

k ada|rang Djepang.

jang besar besar

Pembitjaraan

wat

“Melawan Chiang Kai Shek ?

toe|ladangnja dan rosmah2nja habis dise

pang

berangkat menoedjos

haroes

. djang menoendjang satoe sama
lain bagi mentjapai kamakmoeran kedoea negeri itoe.

tjerita jang sa
ar di-iboe kota| jagat mendahsjatkan dan membangoen
kan boeloe tengkoek. Mereka bertjeri

j9eKUO

demikian

bersama sama, soepaja dapat toen

pelari jang soedah tiba di

Kiukiang

Sovjet

lan satoe satoenja ialah: Djepang

itoe menje- Kiukiang membawa

ih

pandangannja,

tidak, ia akan
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Keroesakan

pihak

Djika kiranja Chiang Kai Shek
awas

nja 3 sampai 5 mil sebelah hilir Kiu-

kiang.

bisa meman

Tiongkok —Djepang
bersatoe.

-melakoekan penjerangan jang pa

ja

mereka

tjing ikan dalam air keroeh.

Djepang|
mengamoeek habis habisan
epang tidak mempoenjai lain|
dengan melakoekan | Reuter mewartakan dari Hankow, ||
, terhadap Moskou. bahwa tentara Angkatan Oedara Djeitoe...

peperangan

antara doea bangsa koening ini
bisa berlakoe lama, “Dengan be

meneroces mendjalan
jang menjolok mata itoe dan
goeh ola
men k segala badjat Djepang, Tentara Angkatan Oedara

oerat kabar

soepaja

dari

dari Slavyanka
ke Matita,

melawan

. Djepang semata mata disebabkan

pembitjaraan bagi menjelesai |

-

kabar

menerangkan lebih djaoeh, bahwa orang Djerman jang doeloe

g terdiri dari pada 220 orang.

apal

Lebih
djaoeh dikatakannja poela,
bahwa pagi tadi beberapa barisan ber

hendak

- Djoeroe kabar soerat kabar itoe

boeah kapal meriam Inggeris didekat

kowbund dengan anak kapalnj
200 Selain daripada itoe a
kapal Perantjis ikoet berdjaga disitoe,

niatnja

demikian oedjar soerat
»Niehi Nichi Shimbun',

memper

Inggeris di Hankow.

Pada dewasa ii ada berlaboeh

boelat

membela kota Hankow sampai
kepada orang jang penghakisan,

Ha

“

mati.

ritakan, bahwa Djenderal Chiang

wa disana ditoenggoe kedatangan

akan mata toean wang

djoega pssoekan2 Sovjet dari Novokiesk dan Slavyanka serta 60 bocah
vrachtauto
penoeh dengan serdadoe

Kemarin dari Hongkong dibe

Reuter mewartakan
dari Har

| persediakan

berbela sampai

Ingatlah

djangan diboeang-boeang.

mesin

k westik Inggeris di

|

Pedoesoenan

sin besar besar demikian poela meriam
snelvuur didaerah boekit Changkufeng

Kebakarsn
Gerindo

tidak

akan

mascek

dalam

didalam seboeah
kertas

Doea

BAPEPPI.

orang

paberik

perempoean

beroleh loeka
«Dari Tivoli diwartakan, bahwa doea

Karena kepentingan
organisasi,
Orang perempoean beroleh loeka berat
»Antara“
mendapat kabar bahwa dan doea orang perempoean lagi be
»Gerakan Rakjat Indonesia“ tidak (be roleh loeka ringan ketika tertimboel
loem) akan
memasoeki Badan Peran kebakaran didalam seboeah paberiktaraan Partai Partai Politiek Indonesia kertas, oleh karena tertimpa olsh atap
(Bapeppi| karena perbatian dan kekoe jang roentoeh jang sedang terbakar
atan haroes ditoempahkan kepada par poela itoe,
Menoeroet penaksiran orang keroe
tai sendiri teroetama, meskipoen par
tai itoe principieel tidak menolak tji gian jang ditimboelkan oleh kebakaran
ta tjita itoe, Sebagaimana ternjata djoe ini ada 50000 lire banjaknja.
ga bajangannja dalam pidato toean

Sebseah

A. K, Gani ketika resepsi oemoem da
ri Gerindo, memang soedah dapat di
doega
tidak

bahwa Gerindo bosat sementara
akan toeroet dalam ,perahoe“

Bapeppi,

menoenggoe

sa'at

dan

ke

tika jang baik.
!

Sae
Kp nga

Gempa boemi di Griekenland
Seboeah desahilang
oleh

karenanja,

oesoel kepada

Pemerintah

Tentang
wetgeving
karet
Diwartakan, bahwa rentjana oentoek
wetgeving karet jang baroe dibentoek
di Indonesia jg akan dilakoekan kelak

pada

tanggal

datang,

1

didalam

Januari jang akan

boelan

ini akan di

madjoekan oleh Departement Oeroesan

Ekonomi

kepada

Pemerintah,

Dari Athene diwartakan: Hampir
Wetgeving
ini akan berlakoe ter
seloeroeh
Griekenland kemarin di hadap kepada restrictie-periode baroe
amoek oleh gempa-boemi hebat.
jang akan dimoelai pada tahoem jang
Berita jang beloem tentoe menjata akan datang, dimana pembahagian
kan,
bahwa karena disebabkan oleh guantum karet Indonesia antara karet
beberapa

roemah

roeboeh itoe

ada
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jang orang mati. Selandjoetnja di
| 'Pasoekan pasoekan Tionghoa tetap jang mereka doedoeki itoe, Lagi poela wartakan poela, bahwa ada seboeah
menjerang orang Djepang di Peng diwartakan, bahwa barisan artillerie desa jang lenjap oleh karena gempa
ng. Berhoeboeng da tseh, Dalam pada itoe mereka berha Sovjetpoen dipertempatkau dimoeara boemi ini.
ma
itoepoen soedah di sil bisa mendoedoeki boekit boekit jg soengai Tu-men, ja'ni soengai jang
Kini orang masih beloem menerima
ormoesjawaratan antara pem letaknja sebelah tenggara kota, demi meroepakan perbatasan antara Korea berita jang lebih landjoet tentang ke
,
tertinggi,
kian oedjar ma'loemat Tionghoa.
dengan Sovjet Unie,
djadian ini.

onderneming

periksai poela.
Sebagaimana

dan karet-ra'jat akan

telah diwartakan,

di

ren

tjana oentoek wetgeving-karet ini akan

dibitjarakan oleh Dewan-Ra'jat sebe.
loem tanggal 15 September jang akan

datang,

meng men

» msk

Peta

Moeham-

Congres

mboetan

modijah

Soerat

be 27

Hari

Pentjinta

Oleh:

|
D. Hoofibestuur haroes
21 Juli :
Nanti malam Moehd akan mengada mengadakan boekoe2 peladjaran, tidak
tetapi djoega
kan resepsi Congresoja di Malang, dan sadja bagi madrasah2
2 babasa
boekoe
sedikit
Tu'
HIS,
boeat
ara
pembitj
i
esok harinja akan dimoela
Belanda jg mentjemoohkan agama ki
| an pembitjaraannja.
membatja

ta. Boekavkah hal ini telah dibitjara
kan oleh T, Ssangkoepon dalam rapat

ma'luewat

dari Hoofdbesiuur jg sekarang, maka

ini.

menampaklab, bahwa gaja dari Dewan Ra'jat jg baroe laloe
»kabinet Mansoer“ jalih akan menda2 Pemoeda Moehd. da L HW.
jamkan segala oesaha Moehd. Soengwaktoe
ng
Telahdata
,
gseh tepatsekali
Dalam congres jtl. H'zboel Wathon
njaoentoek memberi poepoek kepada be telah mengeloearkan keinginannja: ta”
nih jg telah sekian lama ditaboerkan. maoce lagi dibawah Pemoeda, teta
" agar bosabnja kelak dapat dipetik dan pi disamping Pemoeda dan di3
lezat rasapja.
bawah Moehd. Soenggoeh keingi
Tiga hal kami ingin madjoekan:
nan jg pida tempatnja,

| akan

1, Pergoeroean Moehd.
A. Perloe
sekali diadakan poesat

Pemoeda

pimpinan (Centralisatie), hingga Hoofd

Moehd. —gerakan

moeda.
Hizboel Watban — taman
dikan
Pemoeda.

bestuur berhak mengatoer Pergoeroean
Moehammadijah diselosroeh Indonesia.
maka akan lebih
demikian
. Dengan
mempersatoekan peladjarannja, hingga

Pe-

pendi

»Mendidik“ boekanlab pekerdjaan
pemoeda, tetapi kewadjiban orang toea

begi moerid2 ta' soekar oentoek pin
dah atau menerosekan peladjarannja

Bagi

bahwa

| boekan

dipergoeroean Moehammadijah lainnja.

kami

soedah

terang

ivi kita menerima

orang waker

soerat

benderang,

kedoedoekan HW jg sekarang
kedoedoekanejang semestinja.

lam

sakit. Djangankan sakit ingatan,
uibawa

sakit

ke

gigipoen

Porong,

sedang

tidak.

Soerat itoe ditandatangani oleh

SAutara“

nar dari Soerabaja.
Perloe kita beritakan, babwa
berita jang berkenaan
dengan
sakitnja toean Ajat adalah dari
»Antara".

koesoema,

memang be

journelist,

betoelkan dengan

dongkrak, auto itoe

diangkat goena membneka roda.

Katah bagaimana auto itoe terbalik
menindihi soepir dan knecht jg apes

itoe, Seorang mati pada seketika itoe
djoega, sedang seorang
tangannja. (Rep),

patah

sebelah

g

Aneta
koet:

mengabarkan

beri

sebagai

Rebo siang kemarin kira-kira djaw

9

Djakarta

—

"ia

ke Boyen-Digoel

sendaagse ssedah berangkat kaoem , Pa
risten“ jg 9 orang seperti soedah dika
Hosfdbestuur Moshammarijih
barkan bermoels, dari station Gambir
Ta'
perloe
Moshd,
mengadakan
ba
Keijoeali itoe, djika diadakan Con
ke Soerabaja dan dari sangakan mene
tralisatie,
maka Hoofdbestuur akan dan baroe oentoek menerima HW.
roeskan perdjalanan ke arah Buven
Bsgian Pengadjaranlah tempat jg
berbak
sepenoehnja oentoek menga
Digoel.
wasi segala tindakan tjabang atau groep seaman amannja bagi HW,
Di s'ation Gambir Djakarta itoe
Pengadjaran
dan kepandosan ada
jz berkenaan dengan pergoeroeannja,
masih pagi pagi. boeta soedah ramai,
Djangan seperti sekarang, semoea itos lah doea hal jg ta” dapat dipisahkan. bandai tolan kaoem
psrgerakan itoe
harja diserahkan kepada kebidjaksa
menanti
dan
mengharepkan
bersala
3
Madjellah
,
Soeara
Moehammadij
ihs
naan mereka masing masing. Memang
man dengan mereka jg akar berang
bagi Hoofdbestuur bal ini meringankan
Haroes
dicesahakan agar semosa kat
i
tetapi onverantwoord (berat menang anggauta menerimanja dengan ijoema
Apalagi karena isteri dari tt. Yahja
. goeng djawabnja).
tjoema (gratis), seperti telah dikerdja Nasution, Beno dan Oemar djoega toe
—.
B. Doronglah bekas moerid moerid kan oleh perkoempoelan perkoempoe
roet. Kira kira 20 menit lagi maoe
H1K. Moehd,, agar mereka mempoe lan Jain lainnja,
berangkat tt. Yabja Nasution, Beno,
njai perkoemposian sendiri, perkoem
Tentang isinja sepandjang hemat ka Namin, Doel, Maocen. Abdoel Salam,
poelan mana haroes selaras dengan
Oemar, Darmin, dan Abd, Hamid de
mi
beloem memoeaekan.
azas dan toedjoean Moehd, Tidak se
tjoe

koep dengan pendek sadja fpuntgementjari djalan mana jang akan di wij:|, Sebagian besar dipakai oentoek:
tempoeh oleh Pergoeroean Moehd. Ha mengoepas hal hal jang mengenai per
roes toeroet mentjari psepoek bagi Per serikatan, mengobarngobarkan
dan
goeroean Moehd dan menolak oelat mendjelaskan tjita tjita baroe, memoe
jang moengkin masoek kedalamnja. at soeara pers jang mengenai perseri
Tentang nasib goeroe tak perloelah di
katan Islam oemoemnja dan
Moehd.
katakan, bahwa soedah
wadjibnja teroetama dan sebagainja.
Hoofdhestuur melindoenginja.
:
C, Hilangkanlah
anggapan kolot.
bahwa seakan akan semoea goeroe
berbahaja. djika mereka doedoek da
lam kalangan Bestuur bagian Penga
djaran.
Bagi goeroe goeroe jang ke

loear dari HIK. Moehd., anggapan ini
tidak sadja meloekai perasaan mereka,

tetapi

djooga merasa terhina dan....

anggapan
jang demikian hanja me
nimboelkan dan
membesarkan
se
mangat
kaoem
boeroeh", semargat

mana akan meroegikan Moehd sendiri

4
Ketjelakaan auto hebat
contra

agan autopolisi sampai k-station Gam
bir, lantas didjaga polisi dengan 'rapi
dalam

kamar expeditie

They

tennja.
Sedang pengandar motorfiets
itoe dari djoercesan Javaweg waktoe
membelok
ke Griseeweg terlaloe ke
kanan membseang siuurnja. Hal ini

menjebabkan terdjadinja toebroekan
jang hebat itoe,
Toebreekan itoe terdjadi begitoe
roepa sehingga radiator sebelah kanan
dari auto tsb mendapat keroesakan
besar djoega senter | mpuenja.

Tidak moestahil bahwa pengandar
motorfiets mendapat Joeka Iseka jang

mengerikan, berlooka dikepula bagian

disaksi

dikendarai

oleh

toean

Weller

dari

Soendaweg Batavia,
Doea doeanja kendaraan itoe menda
pat keroesakan besar. Toean Weller te

roes dibawa ke C BZ Setelah diperik
sa ternjata otaknja toean tsb bergerak
dan selandjoetnja ia akan dirawat di
roemahnja sendiri.
LAJ—

Ketjelakaan

membawa

korban

djiwa

Kemarin di Gang Solutide terdjadi

Won't Forget

Siapa
pemboenoeh
nja Mary Olay?

auto

djoeroesan Grisseeweg dengan ketjepa

post,

kan oleb handai dan tolan. Dengan ke
moerahan hsti toean M. Saleh, mantri

Didjalanan Java-Grisseeweg Batavia

gatoe toebroekan hebat, antara motor
fiets contra auto
jang datang dari

Yamin

particalier,

Sanoesi

boeroeh,

juri-

goeroe.
men

Toebroekan di Salemba 4 korban
djadi rawatan CO BZ,
Didjalaa Salemba

oedjoeng

gang,

toesbroekan

terdjadi

CBZ

menoedjoe

austinette dengan auto, Dalam

mana

satoe diantara kendaraan itos
terda
patseorang njonja dau doea anak ke
tjil pencempanguja.
Kedoea kenlara
kentjang, ma
an itoe masing masing

ka toebroekan itoe demikianp»en
rasnja,

Ketjoeali

kedosa

ke

kendaraan

itoe roesak njonja dsn kedoea anaknja
tadi mendapat
loeka ioeka, djoega
kueccht dari austinette itoe mandi da
rab, Lantaran CBZ dekat, dengan tjs

pat 4 korbau itoe
rawatan

orang

dibiwa

ketempat

sakit itoe. (R-p)
kami

3

tot regeling

de inrjcbting der
f cidemie

dengan

sekarang

landjoetkan

Kita

Bestuur:

termiju kedoea jg membitjarakan soal
landjoetoja tsb diatas.
Sekarang jg angkat bitjara direktoer

Moela2 epr ini menjatakan kepoeasannja

tentang

tang

penerimaan

bestuursicademie

oesoel2 tenoleh anggauta

V.R. ketjoerli beberapa orang, Jaitoe
t, Soeroso dan fraksinja, Sesoedah itoe
lsloe dibitjarakan

merentah

bahwa

pendapat pe-

dan pendapat

t. Soeroso ten

tang soesosuan bestuur sekarang ini
amat djaoeh sekali. Dalam pada itos
toean2 Soetardjo, Mapoedji dan Soang-

koepon membela # epaja bestuursamb-

tenar dari daerah Seberang diiginkan
djoega,
Dan pemerintah akan memberi igia

ivi dengan memberi pewbatagan2 se
bagai telah dioestjapkan dalam termij
pertama.

Setelah
ini maka
raan djatoeh kepada:

direktoer Dep

t

giliran pembitja

Idenburg

Onderwij: & Kerediensi.

Spr mengatakan (berhooboeng dengan
oetjapan dan pendapatan t Soetardjo
bahwa
bestuurszcidemie ini adalah

Ioheomeche instelling),
tardjo koerang

roepanja,
lebih

ini

Laloe

mengerti

t, Soe

batoel

roepa

diterangkan olehnja

landjoet tentang

laloe

bahwa

didjawab

itoe. Segoedah

pertanjaan t. Soe

tardjo tentang secretaris dari college
ini dan djsega soal toelage kepada

KAS

Sotongin Indonesia oentoek kong seeretaris fersebusi.
Atas pertanjaan tentang examen oleh
res Pem-eda Sedsenia
t.
Helsdingen maka spr menjata
Dengan cesaha njonja Latip, Dja kan yaneguangoja.
Tetapi terhadap t. Kar
karta

maka

soedah

terkoempoel ocang

sedjoemlah f 52,85 oentoek penjokong
ongkos delegasi ladonesia ke Kong
res Pemoeda Sedoenia di Amerika da
lam

boelan

ifos

soedah

Augustus

jad

dikirimkan

isi. Osang

dengan

past

oedara kepada Pengoeroes Roepi di
Leiden,
Osang itoe diterima dari:
De Malaihollo f 1I—, Dr Msh Djos

fowisaatro

tidak

hagitoe,

Seteroesnja

disamboet olehnja perhatian t, yan
Helsdingen terhadap AMS, HB3 dan
Lyceum

dengan

Sesoedah

singkat.

itoe laloe didjawab perta

njaan t. Kartowisastro tentang sjarat2
jang heroes diponoehi oleh candidaat
candidaat examen jiitoe bihagi Perantjis dau Djerman
dalam oedjian.
doktoral,

Lagi

p sela ditanjakan oleh f,

hana f 1— Dr Wirssmo f 1— Dz: Per
msdi
f 1— Dr Sosleiman f 1—, Dr Kartowisastro apakah kepada orangMoengkim f 0,35 — Dr JE Karamay orang jang doeloek dalam 3 tahoen
fIi—, Dr RM
Notoworo f 1—,
Dr jang penghabisan masih perloe diada
kan ejaratsjarat tadi,
Sardjito f 2,50— Dr Moseebtar f 2—,

Dr Soeparno f 1—

Dr Hardjonof 1 —

Dr Soebardi f1— Dr RM Notosoerasno
f 2,50— Dr Latip f 2,50.
Dr
Soeharto f 150— Dr Scediraf I—
Dr
Marsadi
f i—,.
Dr, Soetops
fl,—
Dr, Soerojof 1,— dr. Soewandif
1, —
dr. Adang Djajawiredja f 1,— dr. Ab-

dur Saleh f 0,50, dr, S Sudibyof 1,—
dr, Soewadji f 1,— dr, Hendarminf I—

Spr. mendjawab bahwa soai ini na
mang ta” terdapat diordonnansi. me
lainkan di regeeringsverordening,

Sesoelah
ini laloe sampai pada
penghabisan
pendjawaban termija jg
kedoea jg bermatjam2 posia..
Sehabis oetjapan jang penghabisan,
maka voorzitter VR mengatakan, bah
wa sidang soedah selesai, hingga di

dr, Moh Josenoes f 1,— dr, Aulia f 2,50,
dr. Soetomo Tjokronegoro f 2,50,—

moelai

dr. Sasirawinangoen f 1,— dr, Goonawan f 1,— dr. Sosjoenoes f 1,50,—
Mevr, Abdulrachman f 1,— Mej, Soekessih Soekaria f 1,50: Isteri Indonesia
tjabbang
Djakarta f 5,— dan madjal
lah , Doenia Kita“ f .5—

toek mengganti transport Warns Sari f5

—.
r3 mx

dengan

pemoengoeian

ssegra

Semoea sedjoemlah f 171.52,
Saldonja

Dari

tjatatan

keloesr

masoek

oeang

seperti diatas dapatlah diambil kesim
poelan saldo f 25 53, tetapi disamping

itoe ada oeang contant lagi selakae
dermsa ketika orang mejakoekan yoorpolitis PID maka jang
menoenggoe
sehingga
djoemlah
saido
Di Gg. Kali Baros Oost verkoop,
aoenggos itoe dibolehkan memberiSeperti erang tahoe, bahwa puda ma semoea ada f 29 59.
kan salam kepada mereka jang akao lam Sabtoe dau malam Minggoe jbl,
Dari hasil ini jang f 22,62 masih
berangkat, kemoedian tidak antara be di Gang Kali Baroe Osst 10, perkoem beroepa bon, jang pembajarannja di
rapa jama semosa naik dalam
trein poelan tooneel Ichtiar Pelita Hati de tanggoeng oleh kaoem voorverkoopers,
Sebentar tampak perasaan terbaroe ogan bekerdja bersama sama Cowite hal mana dengan psnoeh pengharapan
Pendek kata memoeat soal2:jang ha
pada beberapa orang, tapi dengan se Amal 'O3moem serta bantoean Kunst- agar segera dipenoehi dan disampaikan
pgat bagi perserikatan.
kedjap mata perasaan terharoe
bero vereeniging
Warna
Sari“, zinger kepada tsean Biginda Marah Moesa,
Dengan pambitjaraan pembitjaraan bab mendjadi perasaan gembira, gem Mas'ved, dan pemain fietskuast Kasim Tjempaka poetih.
dalam Congres dengan sendirivja akan bira ma'lihat bahwa kaoem keloearga telah mengadakanpertoendjoekan amal.
Oetjapan terimakasih.
lebih moedah dan menghemat waktoe. nja jang ditinggalkan dengan jang be Artinjahasil bersih dari pertoendjoekan
Dengan djalan ini, Comite Amal
rangkat sama dalam sehat wal'afiat, doea malam itoe dengan perantaraan: Osmvem meminta beribse2 terima ka
Sekianlah samboetan kami,
serta satoe gama lain mengerti keadaan comite amal Oemaem diserahkan ke' sih kepada IPH, Waraoa Sari, toean
dip! pada polikliniek dan kepandoesa.
Moedah moedahanlah Allah menge jang dihadapi itse dan tampak
Mas'oed, toean Kasim, lebih lebih ka
koel
dengan
hati
tawakkal,
Sebentar
Sekedar bagi peodjelasan, dibawah oem voorverkoopers jg dengan ichlas
rosniai semoea pengoendjoeng Cong
lagi dengan lambaian tangan serta ce ini kita moeatkan verslag hasilnja, ja'ni membantoe, Tidak loepa pbsia kepada
res hingga tertjapailah makeoednja.
di sebagai berikoet:
tjapan selamat treinpoen berangkat
Amiin!
:
publiek jg memerloekan datang seoma
mata
pseloeh
toeroeti oleh berpseloeh
ta
mata bagi Amal, kaoom adverteer
Oeang masoek.
sampai bilang dari pandangan,
dera, teroetama sekali broodbakkerij
Dari
sokongan
anggauta2
C)mite,
se
Dari Soerabaja akan tosroet 2 orang
.Emnpire“ jg dengan ichlas menjoembelakang begitoe roepa poela bagian dalam
zending ini. Perloe diterangkan, lakoe stamkapitaal diterima f 51.50: bang banjak sekali krantenbrood de
poenggoengnja, sehingga mandi darah
bari hasil pendjoealan kartjis f84 21, dapat
beberapa
ngan madxsoed soepaja didjoeal dan ha
dalam keadaan pajah diangkoet ke bahwa njonja Simin
dikewinkan kembali gemeente “belasting f 37.63, silnja 100 pOt boeat amal itoe.
minta
berangkat
sebeloem
CBZ.
Struis- kembali dari kleine kas f 190, basil
Toean Wijkmeester Tanah Tinggi
Po'itie jang datang melakoekan dengan Bsno dalam pendjara
wijk, soepaja dapat memikoel tanggoe advertensi f 12-—, kembalian begroo poen berar djasanja, karena sangat ba
|pemerikesan terhadap kefjolakaan tsb. ngan ketjintaannja (Antara).
ting buffet f 3 —, keoentoengan bufAneta memberitakan sebagai berfet f 2.55, keoentoengan pendjagaan sar perhatiin dan pertolongannja, de
On
——
ikoet:
sepeda f 0.75, derma njonja Soma mikian poela toean gepensiceneerd

terdjadi toebroekav autaranja seboeah
auto (nummer B 9773) jg dikendarai
| Kemarin sore kira djam 6 di tikoe oleh toeen Veldman dari Lembangweg
ngan Grisseeweg — Javaweg terdjadi dengan sepeda motor (nummer B 8610)
Motorfiets

Muh.

masing pekerijiannja, goeroe, secreta
ris Jah. Handelsvereeniging, advocaat,

Kacoem
,Paristen«
jg
tertoedoeh.
Tadi pagi djam 6 liwat sedikit dengan

Verslag rapat tjabangtjabang

Mr.

sa
Gg resa

Dari

ba

bahwa

Iyst kan

Paae, Tabrani N stosoedirdjo, Tempunu, Wilopo dan Roespandj', masing

disch student, dan

,

ini

kabar

mengirimkan

vin

t. Drosaaers.

wi, jaitoe t.t. Anwar Mahjoedin, Indra-

teroes dibawa keroemah sakit dikabar
kan lebih landjoet bahwa tadi malam
jang loeka itoe djnega mati.

sendiri, Akan dapat diadjak

menerima

telah

Ootwerp-ordonnantie

B.B.

|

didatennja oentoek Gemeenteraad Bsta

tempat ketj'laka'au itoe
Laianja mendapat loeka loeka jang

dikit manfa'at perkoempoelan

S.S.

——
Kandidaten Gerindo oentoek
Gemeente Bet:wi

Gerindo

3 lohor terdjadi ketjilaka'an jang me
ajebabkan dosa djiwa melajang, jalah
didjalanan Laan. Solitude.
Doea orang koeli jg djadi korban
itoe hendak mengganti roda reserve
moter kotoran Relnigingsiienst Gsmeente. Sial roepanja bagi doea orang
itoe: band roda reserve meletoes se
sehingga
kelogar melontjat,
djoega
besj dari roda tsb.
Besi itoe menganai kepilanja koeli
jang pada waktoe itoe djoega mati di

gi Moehd.

dari

penjelidikan. (Rap)

t Ajat sendiri dan terkirim dari
Soerabaja E nbongmalang 55, dan

menilik poststempel

sigoaalwezen

telah kedapatan mendjadi wait dengan
gantoeng diri.
Raban namanja itoe waker jang ne
kat, sebibuja oleh politie masih da-

blad ,Expres“ jang mengatakan,
bahwa beliau sama sekali tidak
dan

di Mc. Cyraelis, se

kemarin

Petang

dari t Ajat.
Tidak sakit.

dari t Ajat, Hocfiredscteur dag-

Moehd.

beroesaba

Barangsiapa

SIDANG VOLKSRAAD OEMOEM

Nekat gantoeng diri

forget,

Tbey won't
tjerita roman

dari

terambil

The Deep South“
ngandoeng arti

Siapa

adalah

dalam

socatoe
, Death Ia

mana

me-

sociaal jg terpenting.

pemboenoehnja

Mary Ciay?

adalah satoe pertanjaan jang mendjadi

teka teki, jang mana
digedong

Alhambra

akan

didjawab

Biosesop

moelai

malam ini dan selandjoetoja, Dalam
film itoe akan mendjadi,peringatan jg
tidak dapat akan diloepakan djika
soedah melihat, teroetama bagi orang
jang memang menghargai film film

ketjelakaan jang membawa korban dji besar seperti diatas, hanja bisa mengoe
wa. Batos taxi waktoe tiba disitoe, se tjap sebagai poedjian : spannend dan
boeah diantara baudnja meletoes. Soe bagoes sekali.—

pir dan knechtnja sogera toeroen, mem

Hasil pertoendjoeken

fopmaker
f 336,

'amel

Pem) f 015 dari Rt. Oemar

Semoeanja

berdjoemblah

f 197.05

Oceangkeloear
Dalamgaris-garis besar osang keloear

adalah: memoslangkan stamkapitaal
f 5150 kteins kas (termasoek djoega
gemeente balasting pertama, bagrooting

buffet cscarde dan versiering) f 33—
Gem,

Bel kedosaf 24 83,

bajar IPH

f 30, minjak dan tali f 0.50 dan
f 013
ongkos mengarak

programma

£ 0,40 versieriag oleh IPH
f

wijkmeester Rameni Raidjoenin, jang
kefjoeali mendjadi badan perantarasn
kian
njak

melawan gatel, bengkak, koerap dli
jang serelah ditjoba
ala sangat
moedjarrab,

Kemoedian tidak loepa, Comite min
ta disampaikan oetjapan terima kasih
kepada Toean R, Soegandi, pemimpin
psrtoendjoekan bioscoop DVG sekalian
tocan toean jang membantos.

Achirnja, poen

2 kali

053 sewa

sjoekoer

dan

f 9—, tji pada djasa

sangat

terima

kasih

besar
comite

rasa
ke

dan amaluja
toean dan
tak kartjis (voorverkoop daa kartjis njonja M, Slamet jing memindjami
biasa) f 4 rokok Warna Sari dan repa gelas kepada buffst dan ketika ada
rasi sepeda f 050 bajar stroom listrik jang petjah tidak soeka menerima ke
dan beli z:kering f 0,50 ongkos me roegian, apa lagi sewaan, melain ke
rombak versiering f 0,35 ongkos anak loearga itoe berikan semata? goena
anak jg menjanji f 0,68 disediakan oen amal dan bantoeannja,
kerosi f 6, tjitak programma

-

Mena

kemari, poeu menjoembang mi
,moedjizat“ sematjam obat gosok,

dengan:

ke pada

Oleh Soeardiman

Tavggal
'menoedjoe

sendiri.

16 berangkat dari Djakarta
Bogor oentoek keperloean

Esok hari melaloei Soekaboe

mi feroes ke Bandoeng.

Djam 408 dataug di Bandoeng dan
Pengalamannja di
Waktoe spr berpropa teroes keperchemahaa ditanah lapang
djam 5.30 kelihatan awan moelai
dak hoedjan. Seheloemunja terang

pada itoe dimadjoekan

dee

gan psmoeda.
anjak kepada perda
, jaitoe dengan ada

2 tarip jg tinggi,

oentoek

1 masoeknja barang2 dari Isin

ngan faham-atau ideolo

pa poendak

jang memis

| Dengan

Ijana kini
kemakan
jg tj

desapoen

Soal kemadj

asjaalah minderheid, misalnja
dan

“0. b.hjja koncenis.

litik:

&

1. perdjocangan sekarang jang ada

5 di Spanjol, Tiongrok dan Palstina.

Semg3a ini oleh epr, dikoepas.

|

Politik

In-| Sesoedah ini leloe dikatakan oleh
ja

,irama”

dalam perdjoeangan

Manan

saaD,

ke

jg mengenai po|

derindo adalah partai po

si

1, bahwa

oedara

makiao

kelihatan

ipsen

haroes

perge
djer

menempoeh

mbang jg naik toeroen, Spr

» babwa pergerakan Indo
a sosdah
1
j
mati sebagai dikatakan
er3, Perdjoangan

: ebib

poe

Perdi jang bermaksoed

£

"

da dikatakan, bah

itpoen, sedang mereka itoe

selaloe

bersenang senang.

membanteras #

haroes

ditarik mi

sosial,

PER

Osntoek

demikian

ini

ini

kedalam

pergerakan politik ekonomi ataupoen

nasional tidak mati

| melainkan tjaranja jg dioebah menoe-| Spr mariwajatkau sedikit pergerakan
roet perosbahan djaman.
ae Gerindo
indo
jg kekelihatan makin madjoe.
jg
jg

Dengan membitjarakan ini t. Gani sekarang mem
1 «| |meng
oelangi apa, oetjapan GG. dalam

Toein

Soea

5

Ha

pa

GUS

MP

Datanguja tamoe boleh diseboet Io
majan djoega,
barhoeboeng dengan

adanja hoedjan itoe.
maban

Tempat

ada sebagian

Dokter

djoega

perche-

jg terlaloe basah.

mengelilingi tenda-

tenda oentoek memeriksa, boleh dan
tidaknja
ditidoeri.
Dengan
singkat

semoca Pandoe waktoe itoe tidoer di
tanah lapang semosa ketjoeali Pandoe
Poeteri jang diberi tempat dalam sse
atoe pondok jang dibikin oentoek ini.
Atoeran atoeran perchemahan diberita
kan dengan djelas dau tidak lama lagi

keadaan lebih teratoer. Menilik roepa

jai tjabang Ik 50. perchemahan ini Pandoe pandoe jang
oei
&
Laloe dibitjarakan olehnja pendapat datang disitoe soedah banjak berpe
aan aa
R. jg: menjatakan bah | Gerindotentangkongres Indonesia Raja|ogalaman tentang berchemah.
Terlebih dalam waktoe hosdjan.
wa dari pergerakan mesional telah|dan Madjelis Nasional jg memang di
Tgl 18 Juli
diadakan psrlombaan
ada rasa bekerdja bersama-sama de |setoedjoei, tetapi jg sampai kini masih
hi
1

|ngan pemerentah. Berhoeboeng dengan |beloem dapat toeroat, berhoeboeng de| oentoek ketjikatan Pandoe. Sorenja me
ostjapan ini, maka ada sebagian fihak

ngan

bavjak

pekerdjaan

pekerdjaan.

ngadakan

muziek

distulio

VORL

jg mengatakan, bahwa toedjoean per | Tentang pendirian Gsrindo terhadap | (Radio), Dengan singkat perchewahan

Maan

nasional soedah beroebah.
“disangkal poela oleh spr,

badan badan perwakilan di ladonesia

spr mengatakan,

bahwa

rakjat

haroes

Djawa

Barat soedah 1 dimoelai ' dengan

oegaha2

mengoerang!

semoga

ga dimana

ma

ini, Kare

mana

masih

pela timboelldakan lebih

tegas dipiosok plosok Indo

roemah

pembeli

f 0,46

Disini tarhitoeng ongkos gro
kita

djeroek

itoe

nimboen

dll,

mengetahosi

bahwa

setahoenuja

bisa

sekali,

Osntosk

negeri, di Tjikadjang

menjeboetkan

diadakan

Proeftuin. Disini orang oraug tsni bisa
mendapat
keterangan
nasehat
dari
ambtenar ambtenar disitse goena per
taniannja terostama perkebonnannja.
Sampai
di Bindjar
kita teringat
alanja navas Bandjar jg terkenal itoe,
Sajang kita tidak mempoenjai kesem
patan oentoek mengetahoei lebih ba
ojak
dari hal2-jg berhoeboengan de
ngan pertanian dil,
Dibagian
'Tasikmalaja
sawah2 di
toemboehi Padi, jang tidak lama lagi
akan diketam.
Menoeroet

keterangan

dari

orang jg

boleh dipertjaja, dahoelse peroesahaan
topi ada madjoe, tetapi seksrang bal
ini soedah moendoer lagi, semendjak
djaman meleset meradjalela.
Jang penting2 dalam pardjalanan
tidak ada, dan boeat sementara sekian
dahoelos,
Kroja 19 Juli 1938
—Yo —

tanah lapang, pengaliran air
dari fihak
losar, baik
i

dil). $Sokongan

doek

rintangan

landjoet dikoepas oleh pem dididik dalam pordjocangan pemilihan. |rintangan jang terdapat dari hoedjan.
4 tindakan tindakau
pegawai
pe
i
pagawal pe|
Sebagai penghabisan olehuja diseroe| (Memindahkan beberapa tenda, me-

kerentah
ah dalam
meugertikan|kan kepada wakil wakil Gerindo soe
japa jg dimaksoed oleh GG. itoe, hing |paja tjabang2nja soeka mempropagan

ISTRI SOENDA“

kita mengarti berapa banjaknja ocang
jg di kelilingkau osutoek
menambah
hatsiloja pentjarian penghidoepan.
Katjoeali djeroek djsega boeah kese
mek dikeloearkan dari daerah Garoet
ini, jg setahoennja bisa memoetarkan
oeang f 30000
kepada pendoedoek
negeri.
Beloem
lagi goena ongkecs lainnja,
dan
pedagang pedagang dikobta, Ber
hoeboeng
dengan keperloean pendoe

pergerakan pemoeda dan
perempoean Indonesia ada kelihatan
kemadjosanpja. Lain dari pada itoe

|oentsek menii Inggikan deradjat kacem
.poela so'al kongres
bahasa Indo
Ketika me
rakan keadaan pe-

ane

memberi
bocah
banjaknja 1000 de
agan satoe pohon menghasilkan f2,50,"

Dinjatakan oleh spr, bahwa dalam
poetoesan

satoe

Comite pendirian sekolah Pawijatan
“Boedi Oetama“ diboebarkan
Badan “Taman Kemadjoe
an“ diberdirikan

rintangan rintangan dari fihak polisi| nesia. Tidak hanja bitjara, tetapi djoega | Persatoe kita koeatir ada jang keloepaSebagaimana telah disiarkan dalam
an, tetapi hal ini tidak mengoerangi soerat kabar ini pada boelan Mei '38,
jg tidak pada tempatuja, bingga ditalbekeraja!

entoek memben | njakan oleh toean Thamrin dalam | Pidato jang pandjang lebar iui se- terima kasih kita terhadap semoea jg
Dan hasilnja ialab bahwa fihak lesai djam 9 30 malam dan oleh karena membautoe oentoek beresnja psrcha
Pemandangan VR
pegawai
oleh pemerentah
ke tidak akan memberi kesempitan ke- mahan KBI Djawa Barat.
srakannasio-i salahann diakoei
PN
Pena
«
Bh
Djoega teroetama Komite PerchealahanI
:
PTN
Ipada wakil wakil perk, oentoek me-

|. Olch Karena itoe spr mengadjoekan Ingoetjapkan terima kasih atau selamat

s0spaja dari fihak pemerintah diadakan

berkongres dan nasehat, maka malam

»fair pl:y“, sebab pemeriatah ingin itoe ditoetoeplah. | Memang seharoesmadjoekan
rakjatnja. Begitoe psela aja kita haroes pendek dan ringkas

i( Gsrindo.

entang
Tent

Idikatakan
posla
ikata
oela

penangkapan PNI

kort

en bondig zaiselija! tidak oesab

mahan

ini kita oetjapkan terima kasih,

Oleh karena oentoek menjelidiki ten
tang jg lain lain, kita tidak mempoe
njai tempo banjak, maka kita terpaksa
tidak bisa menjadjikan

oleh oleh jang

bahwa mereka ta' me banjak formalitsit formaliteit jang tak baik, tetapi persediaan oentoek menga
langgar atoeran negeri.
in perloe dan ijuema membosang tempo dakanu Kongres kaoem Ibose soedah
berdjalan rapi kelihatannjs, sedangkan
| Peristiwa pentjaboetan VV terhadap belaka! Red).

| pergerakan oleh pemerintah diadjoekan
Malam jaug dikosndjoengi kosrang
djoega olehuja Tetapi terboekti, bahwa lebih seriboe oraug itoe boebarlab
pentjaboetan2 itoe 'joema kepada per dengan selamat,
Matana

Maa

— Beloemdjoega
moe,

dari anggauta persediaan ini ada djoe
ga jang doedoek dalam Komite Perche
mahan,

Tanggal 19 Juli kita
perdjalanan kita deugan

meneroeskan
naik Expres

oentoek melihat pemboekaan Perche
moemkan dengan lengkap jaitoe sete mahan di Madioen, jang akan diboeka
lah semoea daftar djago jang telah di djam 5.30,

|| Ojoeroe terbang jang hilang

kete-)| masoekkan itos diperiksa sebagaimana

mestinja oleh jang berkewadjiban. Pe
:
| Menoeroet Aneta, berita berita ten meriksaan ini akan memakan waktoe
—. Itang mentja 1 djoeroe terbang jang hi lebih koerang 7—10 hari. Harap si
nja dengan tertib, tetapi dang ramai soedi sabar doeloe.
Menilik gelagat-gelagatnja, pilihan
ita berita itoe tidak ada jg

Dalam

kita

perchemahan

mengadakan

Djawa

enguete,

mengetahoei dari hal
berhoeboengan dengan

Barat

oentoek

Pandoe2 jang
hatsil pendidi

di Tjempaka

Poetih

telah

dibentoek

satoe Badan Comite Pendirian
Sekolah Pawijatan “Boedi Oetama", jang
mana permoelaan Cursus akan diboe
ka pada tg 1 Augt. jad,
Berhoeboeng dengan cursus tadi soe

dah mendekat, maka

pada

pstang Re

bo tg 19/20 Juli 1938 bertempat
di
roemahnja
t. Soekotjo.
di Tjempaka
Sari (Tjempaka Poetih sawah) telah
dilangsoengkan pertemosan comita tsb
jaitoe oeutoek mengosmoemkan hatsil
pekerdjaan dan moesjawaratkan
hal
ichwal tentang pendirian skolah tsb,
Setelah pekerdjaan dan hal ichwal
dari ini pendirian dibentangkan oleh
Ketoea Comite tosan Soekotjo, jang
menerangkap, bahwa hasil dalam ini

oesaha

koerang

mendapat

perhatian

dari pendoedoex, dengan diterangkan
djoega beberapa sebab dan alasannja
jang dipandang sjah, sehingga oesaha
terseboet ta' mendapat hasil setjoekoep
nja, maka pertemoean mengambil ke

kan dalam keeandoean kita, Oleh ka postoesan dengan soeara boelat, moe
rena enguete ini tjoema oentoek kita fakat oentoek memboebarkan (mengoe
teroetama, dan mencenggos koer) Comite terseboet, dan sekolahan
xengabarkan tentang berhasilnja pe sekali ini tentos ramai, lebih hebat sendiri
djoega
bagaimana
keadaan dilain-lain tak djadi didirikan.
njoesoetan, Djoega hari ini barisan dari pada jang soedah soedah,
daerah (Djawa Tengah dan Timoer),
infanterie meneroeskan oesahanja, Daj
Dengan tidak poetoes asa atas pe
soedah tentoe beloem dapat diberita
ja oepaja jang dilakoekan dengan giat
kerdjaan
jg tak berhasil tadi maka se
kan
bat-ilnja
ini.
Tetapi
pendapatan
- kemaren beloem djoega berhasil,
kita tentang Pandoe2 di Djawa Barat telah Comite Pendirian Sekolah Pawi
memoeaskan, biarpoen masih banjak jatan ,Boedi—Ostama“
tab dikoebra
- Djago Komite pilihan Nasional
kan, laloe dibentoek lagi pendirian ba
lagi jang haroes kita perbaiki.
Bagi mereka jang djadi langDjam 7.28 kereta api berangkat. haroe, jalah TAMAN KEMADJOEAN,
Kemaren kita sadjikan daftar djago |
ganan
moelai Augustus j.a.d. dari
Pagi itoe gelap sekali, dari tebaluja jang toedjoean dan maksoednja akan
arindra dan Front Kaoem Boe'
awan jang meliposti kota Bandoeng. mengadjar dan mencedjoe kemadjoean
|: ini hari dapat Pemandangan gratis
ntoek pemilihan lid stadsgeo
Kita teringat pida Pandoe2 jang de seoemoemnja.
sampai
habis
boelan.
eraad Batawi jang akan datang |
ngan riang masih ditempat percbe
ekarang kita dapat menjadjikan
Lebih djaoeh tjara dan bekerdjanja
mahan. Pemandangan jang molek dari
ago dari Komite Pilihan NaSEROEAN KITA
pendirian
baharoe ini, masih direntja
sebelah Timoer
Bandoeng dihalang

DAPAT GRATIS

sional seperti iberikoet.

andar Brate, 2 Ir. R. Djoe
Soe

IPasoendan), 4
5 R. Masiho-

lihan
Nasional), 6 Ab:
gl. Maharadja Soeangkoe
fettekohy (Sarekat Am:
Sjah Sapii, 9 H. Tam: 10 Abdul Manaf (Ka
Soebadi (BAP).

jago

beloem

idak lama

kita
lagi

'itoe dapat dioe-

Pada sekalian langganan (pem

balangi

oleb

awan

jang

nakan,

tebal,

batja) Pemandangan setelah habis
dibatja djangan diboecang, soe-

Tidak lama lagi kita datang di Tji
Oentoek sementara waktoo jang dipi
batoe. Disini adalah soeatoe station jg lih mendjadi pengoeroesnja jalah tt :
dilaloei djeroek Gtaroet menoedjoe ke

dilah memberikannja pada mereka

kota jg djoega djaoeh

djaoeh

jang beloem berlangganan dan
mereka berlangganan
adjaklah

angka angka jg kita

dapati

ADMINISTRATIE:

2

Isinja bergoena sekali bagaimana tjara
nja laki rabi. Harga f 0,40

pobon

:

nja

»KAPENGKOEHAN

Djikalau

:

toesan kongres

|Baroe terbit
Baek Gema

bak, koeli, verpakking

ta'memposenjai pengaroeh lagi kepada | kalangan

-Inegari negeri j-ny besar,

123 Teli. Mr.Corn. 330

O0000005066eeeremterotoor

f 75000.

ial.

10 kedoedoekan Volteubond jg kini!

Matramanweg

Soejoenoes

hoennja bisa sampai 1 setengah miljoen
KG. Gvena tus'chen-handelaar sadja
soedah
bisa
menambahkan
oeang

Sekarang sampai pembitjaraannja |
kepada soal

R.M.

dangan.

perhatian spr.
Lain dari pada itoe dikoepas oleh
nja kaoem intellekt toeil jg tak maoe
bekerdja oentoek kemadjoean masjara
boeroeh dikatakan

Dr.

Bisa dapat pada: Administratie Peman-

menarik

oleh spr bahwa pergerakan ini tak bi
sa dipisahkan dari
perdjosangan po-

practijknja dan diteroeskan oleh:

franco

akjat, djangan se
menempel2 bela|

katnja. Soal ka

2 dengan Tsjecho Slowakia

ga djam 815 malam. Oepatjara dioen

mengoe

tjapkan ini
eminta soepaja fihak doerkan sehingga terang.
pemerintah lekas:
ergadakan rensx
Pan
ja

memberentikan

hari

atja, dan kita semoea penoeh peri
rapan
hari akan terang seteroesnja. |

al (lapisan ra” kinkan rakjat Indonesia, dau jang se Tetepi tidak lama lagi ketika oepatja
dengan adal betoelnja haroes lekas diperbaiki. Poen ra pemboekaan hendak dikerdjakan,
jg selaloe menim- hoedjan lebat bertoeroet- toeroet sshing
karang ini).
eloeroeh

ini

arahnja.

Peroesahaan djeroek disini haroes di
pelihara sekali, sebab menilik keadaan
beberapa

tahoen kebelakang seperti berikoet:
Dj-roek dari pendoedoek negeri sendiri
dalam

setahoennja, bisa mendapat

ang sehingga f 75000.

Hak

olehnja soal idjon systeem

Moelai

HA

| Selain dari

|

rakjat di dekat Tjikoedapsteuh, soeatoe tempat
kali
se ditepi kota. Waktoe sore itoe sampaij..

SOEPARNO

|

“bahwa
jooma
1

Dr.

oe

Productie seta

Rak

ig

Ketoea,

Soekotjo

Penselis-Bendabari,

Matori Pemb, dengan
dibantoe
lagioleh tt, Soedjono, W. Soekarto,
Soetidjo dan Prawirosoekarto.

i
NO Mesnakap PENA Ae

nasi

NO 000001510 000000010190 40000

000

ohal itoe sama

kan

Orang j

PERCHEMAHAN

oleh kita oompama| £

0000000006000000

MENOEDJOE

1,

poeblik).

gp uts

s0000000000000

sa

PALACE

| CINEMA

Ini

Aris
KWITANG 7
Djam
bitjara 5 — 7 sore
Boeat panggil tel. 3995 WI.

|

dari Brimston“

djahat

Orang

ABDULRACHMAN SALEH

malam

besok

dan

Ini malam

Dokter

dan

Sawah Besar”

Kabar

malam

Penting !

brikoetnja

—

Rat,-£.

mempgrsembahkan satoe productie dari
MERVYN LE ROY jaitoe:

BROS

WARNER

malam

Djika Toean2 dan Njonja2 terganggoe
dari penjakit: Bawasir, batoek darah,

Batoek kering, penjakit koelit, Radja
Singa, dan lain2 penjakit roesiah, jang
soedah lama atau jang baroe, bisa baek
dengan lekas. Datanglah pada

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

(Java)
pk: 8

sampai

Djam bitjara pk: 8 pagi
malam. Telf. 536 Mr-C.

Baroe selesai ditjitak lagi

Boekoe
dan

recepten koewe2

masakan

Ditoelis

dan

bagian ke |

dikeloearkan

oleh:

POoOPO
Pemimpin masak jang telah menda
pat Diploma

dan terkenal dimana-ma

na tempat.
Isinja memoeat

SGoeatoe film jang sama besarnja dengan ,,VIVA VILAS.
Mentjeriterakan keadaan di ,,WILDE WESTENS, tempat siapa
jang berani mengeeasai.
BILL“ jang main Wallace Beery, tjotjok
R
VTRIGGE
Sebagai
dengan

jang

cepten

dari

dimainkan.

pembeli,

Orrorooo0 00060060000 0000000000004

00000000000004000004004011NO00004000000000104011001G

RADIO- SERVICE

|

—— AETHER—
(INDONESISCHE RADIO-REPARATIE ATELIER)
SPECIALISTEN IN PHILIPS & ERRES-SUPER-TOESTELLEN.
PETODJO OEDIK IV No:2 (DEKAT TENNIS - BAAN)
FILIAAL: TJIKINI la BATAVIA-CENTRUM
Dipimpin

oleh

Radio-monteur

jang

oentoek

membetoelkan

Harga

bagianke

datang

boleh

II f 1.—

ke I dan

II dengan

Djangan

toenggoe

ongkos
ongkos

lama, lekas

110
114
120

menoenggoe

pesenan

POPO

8081
2539
1453

135 CHERIBON
Batavia-Centrum.

atau berkirim soerat kepada “alamat Petodjo-Oedik IV No.2 Bat-C.

&

- platen

ORKEST

Kawlped

OLEH

lagoe

1455

ALIDROES

S.H

113

Anam

Maoeloed Berzanzi
Soerat Alrahman I
Seerat Alrahman I!
Kaside Sikah
Kaside Nachwan

OLEH

San:

Adm. ,PEMANDANGAN”

0000000000660000490000041531510 000400000 LLLLLLLLLLLLLL

GAMBOES

pe-

san sekarang djoega, nanti bisa keha
Jang

terima

ARAB!

18 pk: a F 15.—

f 1.68.

Kedjaksan

bitjara

Baroe

BEGI-

f 0.04

REVIMIJ

N.V.

DAN

Ne

BEGI-

t 0.04

Pn

tjoekoep

radio,

MEMBATIJA,

TOE BISA MEMPERPRAKTIJKKAN.
Harga bagan ke I f 0.6) ongkos

3

Dahoeloe bekerdja di Philips radio-atelier dari
di Soerabaja, Semarang, dan Batavia.
Keterangan

ih

:

4—8u

»

-

35

redan

lantaran:

MENGERTI

TOE-

compleet

u

Pagi diboeka dari djam 8 —1

koewe-koewe

masakan jang perloe2.
Ini boekoe lebih bagoes dan teratoer lebih rapi, beres dan terang
hingga akan memoeaskan semoea
BEGITOE

Sore

k.l. 160 roepa2

roepa2

Soerat

365.

Sri

SA'AD

I

Soerat Alimbrant
Soerat Ailmbrant

1464

Tadribana Alrasi
Ajiehal Thair

1466

Goemoe

Jave

Matasila

MEKKA

1534

Koran

2541

Koran Karim
Maoewal Mesri

Saruramadan

Foela Ja Foela
1454

Soerat Hoed I
Soeral Hoed II
Soerat Tobah I
Soerat TobahsHI!

1456

Wakfaftoel Asjik
1458

I
II

1460

Soeratoel

1465

Soeratosl Isroh |!
Nachnoe Chawadoe
Inal Firosan Naima

1569

Bina
1471

Isroh

I

Maoeloed Sjaraf Anam
Batjahan Maoeloed

Asjorogot

Kasidah Djarka
Gamboes Djarka,

Kita kirim 10 platen, nomer-nomer tocan haroes pilih,
diatas, dan 8 piaten Furopeesch, kita kirimken 8 matjem.

Ma
r

S

TOTAAL

18 PLATEN

Kita tarik

£.

|

per

3

Pane

DIWAKTOF SORE SEMOEA
PAKAIAN
Oi Sola
Dasa

REMBOURS

IBOE:KITA POENJA TOEKANG TJOE TJI TIDAK PANDAI MENTJOE.TJl BARANG HALOE
SS: TIDAK BAGOES TJOETVIANNJA.HATI IBOE
TIDAK SENANG! SEKARANG BARANG HALOES AKAN IBOE TJOE-#
IBOE

PAKAI

PERSIL,

ANAK: KEMARIN AKOE DENGAR DARI Si SITTI, TEMANKOE,
BAHWA PAKAIANNJA DITJOE TJl SENDIRI DJOEGA OLEH FS
IBOENJA: SOEDAH TENTOE DIPAKAINJA PERSIL! BAROELAH AKOE TAHOE APA SEBABNJA MAKA PAKAIAN SI SITTI
SELAMANYA SENETJIS ITOE!

£, 15.—

en dapet

ONGKOS

Memoedjiken

dengan

VRIJ.
hormat

Hoofd Kantoor Toko P.B.K.
Radio-Gramofoon Juwelier & Rijwieihandel
Telefoon No. 34
CHE BN

Obat kelandjer
pendapatan baroe
Mengombalikan
kemoedahan didalam 24 djam

SENDIRI.AKAN

HARGA

menoeroet

.

ME
nn
mad KUETOE- KOETOE

WI

GEZEL
I
II

Mersing

Agibis

Soerat Marjam II
Herab
Dari Jasin
Soerat Ibrahim I
Soerat Ibrahim I!
Kasida Aminashari

SEHEL

116

Kasidat

MACHMOED

Marjam

&

Soerat Djoem'ah
Soerat Djoem'ah
Kasidat Viaet

Oentoek
orang?
jang
berpenjakit
kehilangan tenaga, kebingoengan, kekoerangan
tenaga oentoek bekerdja, darah kotor, hilang
ingetan dan orang" jang merasa dirinja toea
sebeloem waktoenja, adalah mendjadi soeatoe
kalegahan djika kenal dengan ini obat kelandjer pendapatan baroe dari satoe thabib
Amerikaan.
Ini pendapatan baroe dengan tjepat dan
gampang dapat menjemboehkan toean poenja
kelandjer oentoek bekerdja poela dan memperbaik tenaga toean, membikin darah baroe
dan bersih, memperkoeat rohani dan ingetan
toean, dengan pendek, membikin toean didalam satoe minggoe merasa djadi moeda
kombali.
Ini
pendapatan
adalah
seb:
obat roemah tangga, satoe tablet jang
pang dan enak rasanja ditelan, dan
en
djadikan
tida
perloe
-poela
kelandjer
di
operatie.:
Didalam
24 djam
toeean soedah
lihat jang
toean
poenja
badan
mendjadi
koeat
dan
banjak
kenaflsoean.
Selainnja
itoe, ini tablet tida berbahaja dan tentos
didalam pakerdjahannja.
Di negeri Amerika kebaikannja
ini pendapatan
jang
mengagoemkan.
ada
begitoe
besar, hingga ini tablet" Vi-tabs dari Dr.
Nison sekarang telah terdjoeal diseloeroeh
roemah? obat dengan memakei pertanggoengan. . Sangat
menjenangkan
“atau
ocang
kombali.
Ini berarti, djika tablet Vi-tabs dari Dr,
Nixon
.tida
mengombalikan
poela
atau
membikin
barde
toean poenja tenaga dan
kenafsoean dan toecan tida merasa 10 sampei
20 tahoen lebih moeda, toean akan mendapat
kombali
toean
poenja
deang
djika
tocan
kirimkan
kombali
boengkoesan
tablet Vitabs jang kosong.
Satoe botol speciaal dengan terisi dubbel,
48 Dr. Nixon's
Vi-tabs, harganja
moerah
dan pertanggoengannja adalah bocat toean
soeatoe kepastian.

Djika

tida

kepada THE

bisa

dapat,

KNOX

toelis soerat

COMP,

Batavia

vaAa

AAL
KOSTHUIS

Bij een Soend. Fam. in Kwitang
(geen beroepskosth.) nog een paar
kamers
beschikbaar,
zoowel
voor
werkenden als voor studeerenden.
Inlicht:

Adm.

Persoonl.

Pem.

No.

TING
:
SATOE

of schriit.

bij de

en

eta

19a.

di medan perang
Tiongkok —Japan
ROMAN,
.

Ki

.

.

dalam
bahasa
Soenda
sangat
ngeri dan mena'adjoebkan, tetapi
memoeaskan,
Ditoelis oleh journalist

A.S, TANOEWIREC
JA
Harga

Boleh

satoe boekoe tammat
berikoet ongkos kirim,

f 0.54

pesan pada:

Administratie , PEMANDANGAN"
Senen

KN

107

—

AN TA MATA

Batavia-C,

2
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|” PEREMPOBAN

Djawa
Bird ditanah
ditwn Jbaoesia

Nancy

“—

PALING POETI
MN Teman
PALING ALOES

Iianotong
Kongres Perempoeav Indonesia ke|: : Perempoean tiki
LL!
dengan
mesin terbang
oeng dari
an diadakan di Band
Ak

boelan ini,
23 serathingga 28selengkapnja

|

disadji |

an. Kita persilahkan!

Hendak

membatjanja dengan |

peremposean

berdiam seminggoe

Igi oentoek mendjadi

di Betawi

D:ng:n pesawat terbang Knilm dari
Australia,
ja'ni pesawat PK-AFM, jang
Iboe akan berkoempoel, di
oleh kemaoean dan keinsjafan pada hari Senen sore tiba di Tjililitan

memperbaiki dan menaikkan telah

pbela

disini

Bird, seorang perampoean

Diantara soal

jad kaoem Iboe.

tiba

Miss

Nancy

seorang

IA ITOE

apala

TERBIKIN DI FABRIEK
TJAP DEWA

djoeroe

terbang jang pandai,

BATAVIA

Beladjar laloe lintas dioedara
Kemoedian

saja bekerdja

C.

(beladjar)

oentoek memperoleh idjazat laloe-lintas

djoeroe ter dioedara.

bang. Ia berniat hendak berdiam se
minggoe disini.
Ketika ditanja betapa pendapataurapat tertoetoep kita danja tentang perdjalanan jang tjepat

jg akan diroendingkan bersama,
dalam rapat rapat oemoem maose

mn rapat

tentoe amat berat,

Kemi

hari

tiap-tiap

Terbit

beroesaha

Boekan maia
dan

dalam

kerasnja

oesia

saja

19 tahoen,

soedah dewasa, dan soedah boleh ikoet
menempoeh oedjian, maka sajapoen
pergoenakan kesempatan itoe.

Saja berhasil dengan baik !
Perempseap Indo dari Sydney ke Betawi, ia menerangItoe waktoe saja terhitoeng perem
Ikan betapa kagoemuja tentang peroleh
Perkawinan
hoekoem
dalam
nesia
poean
jang paling moeda selakoe djoe
|hoeboengan
oedara
antara
Indonesia
—
rjonja Mr Maria Ulfah Santoso,
roe-terbang
laloe-lintas (verkeersvliegdengan
tanah
airnja
itoe.
njo
oleh
terpilih
b. Hak milih dan
&
ster)
di
Australia,
dan keadaan iteelah
Seperti
lain
lain
penoempang
jg
ber
- nja Datoek Toemenggoeng:

. Kedoedoekan

samaan

c. Verslag teutang Badan Pembrau

ada dalam

perdjalanan

sepor

Boeta Hoeroef oleh njonja Soe ti dalam fjerita itoe, iapben sangat ka

tsan

. parto,

en

|goem,

:

karena

baharoe

pada hari Ming

roemah goe pagi ia bertolak dan besok hari
dasar dan
d. Anggaran
|
tangga dari K PI oleh njonja Mangoen aja soedah ada di Batawi.
Bagi Miss Nancy Bird ini berter|
| garkoro ,
2
:
Ibang
itoe boekan lagi barang baroe.
jang
@. Kedoedoekan peremposan
|.
Perempoean
moeda ini dengan menge
mentjari nafkah sendiri oleh Njonja
|
moedikan
pasawatnja
jang dinamakan
A Racbi
emoeda kita oleh Leopard Moth didalaoi jiga—empat
Ole

bagian

Menjiarkan poetoesan

daerah
tralia.

psetoesan

haroes diketahoei oleh oemoem.
njonja Mangoensarkoro
Verslag
1.
tentang badan penjelidikau hak hak

verkeersvliegster
jang paling

moedaj

bosat seloeroeh Keradjaan Inggeris.
Mempoenjai pesawat seudiri

Tan

Orang tosa saja menjokgng Goang

st

boeat msmbe
3wat
tweedehandseb,
dan berkawa
“Peggy MceKillop
saja berdjalan, dengan niat membaiwa
menerbangi djerak penoempang keoedara”.

tahoen ini sosdah

ja nj Sog, jg lebih

diteriak teriakkan orang dengan loear
biasa sambil mengatakan bahwa saja

dari seratoes riboe km., seba

Menolong orang sakit

besar mengidari atas daerah-)
jg soenji senjap dinegeri Aus
:
Tjeritanja

kaoem boeroeh perempoean jang dibe . Djoeroe terbang perempoean jg pzr laki-laki toea jang berdiam didesa jang
noem oleh KPI.ke II di Djakarta, tama jang bisa terbang dalam “ambu djaoeh sekali letakaja satossama lain.

0... fi Oesoel oesoel tentang

merajakau lance vliegtuig“ adalah Nancy

Hari Iboe bersama sama tentang sikap Ia baharoe beroesia 22 tahven.
“Ketika saja beroemoer tiga
terhadap kepada perhinaan bagi ka

oem

Iboe Indonesia,

th“ demikian

An

tjeritera

nona

Bird.

belas
mosda

“litoe, saja atjapkalr bermimpi terbang.
Boekan sadja saja terlaloe mosda, poea
Soenggoeh sosatoe daftar jang pe- saja tidak bisa membajar biaja bala
noceh dengan soal jang penting2 dan djar berterbang itoe. Oleh karena itoe
— bertalian rapat dengan kepentingan ketika saja meninggalkan bangkos se
. dan kedoedoekan kaoem Iboe,
| 'kolah, segera saja bekerdja dikantor,
:

..

Kita dari

,Taman

Isteri” ikoet ber dan sssoenggoehnja saja beksrdja
segirang, bahwa Kongres Perempoean wata mata osntoek menaboeng oeang
Indonesia jang ke III ini dapat di | Maka setelah saja merasa tjoekoep
| langsoengkan.
Na
ocang taboengan
saja itoe, sajapben
Moga moga ia akan berdjalan de- berladjar terbang.

la ada isteri dan 5 orang anaknja.
Hendak bertalipon
amat djaoeh, 15
kilometer tempat talipon jang tordekat.

Bstosl ia mempoenjai

mobil,

tetapi

isterinja tidak pandai mengemoedikan
nja, lagi psela salah seorang anaknja

teiserang demam hebat. Osntoeng em
pat hari kemoedian ada seorang liwat.
Ia memanggil verpieegater, tetapi oleh
karena
sakitnja (longontsteking) sa
agat berat, dianggap perloelah 1a di
angkost keroemah sakit.
Laloe saja ditalipon goena mengam

bil

dia keroemah sakit. Sajapoen da

Bisa

dapet beli di koeliling tempat.

26 Juli djam 8 pagi di alsenaloen Bandoeng oentoek:
Excursie. (Ke Villa Isola, direntu'a

dan Jubileumpark).
26 Juli djam

Lebih djacoeh miss Nincy itoe men
tjeritakan, bahwa sekali-peristiwa
ia
dipanggil
oentoek
menolong orang
sakit. Orang sikit itoe jalah.orang

--Harga Biik 0.80, f0.30 en f 0.10. Sedia kleur DADOE, POETI

At

Rapat

8malam.

terboeka

ke III: jang akan di

bitjarakan :
a. Pemberian medaille kepada Win
naar pertandingan sepak raga.
b Soal pelatjosran oleh Nj. Soekemi,

c Menjiarkan poetoesan postoesan jg
haroes diketahoei oleh osmoem.
d Penoetoep Congres oentosk oem

moem.
27 Juli djam
Rapat
tertoetoep
roendingkan :
a
b

9

ke

dibenoem

oleh

Djadi

moelai

gratis

1 Augustus

Pertemocan

PKVI

Gg

38

di Ba

Menteng

Bogor akan diboeka sekolah terseboet.
Moedah-moedahan hal ini akan men
dapat perhatian dan bantoean seper
loenja dari pendoedoek Bogor osmoem
nja bangsa kita choesoesnja. Medja
koersi telah tjoekoep, sedang kandi
dat lain-lain telah ada k,l. 30 anak,

Selandjostnja di agenda “ini, dice
dan disetoedjosi, anggauta
moemkan
PKVI akan ditarik derma osntoek me
vjokong
saudara
leorling jang men
dapat ontsiay.

3, Hal goena dan kewadjibannja
pagi.
III: jang di orang didalam persatosan. Ini diben
tangkan

Ossoel-oesoel jang berhoeboeng de
ngan rapat terboeka ke 2.
Verelag dari Nj. Mangoensarkoro
tentang
badan penjelidikan hakhak kaoem boeroeh perempoean,

jg

lai

Monster

KPI II di Dja

karta.

dengan

sederkana

oleh sdr.

S. Tirtosoemarto,

4, Rondvraag : jang digoenakan oleh
beberapa saudara saudara kita.
Sebeloemnja pertemoean ditoetoep,
mengingat
andjoerannja
saudara S.
Tirtosoemarto soepaja saudara saudara
poeteri dan poetera sebagai anggauta
dari sesssatos perkoempoelsn haroes
soeka membantoe harta, tenaga dan
pikiran (dengan berpidato oewmpama
nja), maka dipostoeskan, tiap tiap tang
gal 15 akan diadakan pertemoean oen

tang dengan pesawat saja, laloe saja c Oesoel-oesoel
tentang merajakan
bawanja melaloei djarak 600 km lebih
Hari Iboe bersama.sama tentang
lezat bagi masjarakat kita se Sir Cbarlss Kingsford dan Pat Hall, tetapi oentoeng dengan selamat ia ti
| ah jang
sikap terhadap kepada penghinaan
Dalam oesia 17 tahoen saja beroleh ba diroemah sakit, dan kini , , sembagi kacem Iboe Indonesia.
Hidoep: Kongres Peremposan In
idjszat A, Itbe waktoe sajalah orang boehs.
£
opesia |
Sa
jang paling moeda jang beroleh idja
Nancy akan berdiam seminggoe di 27 Julidjam 8 malam.
Rapat tertoetoep ke IV.
zat terbang, diseloeroeh Australia, Soe sini, Dan kesempatan inilah ia por
:
S.R.T,
toek mendengarkan pidato pidato dari
a. Ossoel-ossoel tentang pembitjara saudara sandara jang telah dipilih (di
dah barang tentoe tidak moedah seko goenakan boeat mempeladjari organi
an dari rapat terboeka jg ke Ill. tetapkan).
Ae
lah itoe, bahkan atjap kali rawan ha sasi Knilm.
b. Penoetoepan Congres,
ti saja kalau saja misalnja memboeat
Kemoedian hendak bertolak ke Ing
Oentoek pertemoean jad telah di
kesalahan, Sesal saja ta?” habisaja.
geris Disitos ia akan menjelidiki ba djam 10 malam.
sanggoepi oleh Nona
Siti Hadidjah,
Malam
berpisahan
dari
Congressis
Boleh djadi boeat
orang laki laki hagian commercieel dari oeroesau pe
ten dan Comite comite, dan akan di Nona Soeprapti dan T Timan sebagi
berterbang itoe moedah, tetapi bagi nerbangan,

| ngan selamat

dan mengbasilkan

boe

Goeroe goeroe

saja ialah marhoem

roehnja!

adakan pertoendjoekan:

Muziek

Indo

nesia.

KONGGRES PEREMPOEAN
INDONESIA

—

Seorang

pengembala

pandai meng- |

hitoeng

: “Setelah berdjalan
“ ki22 hari, '

Programmsnja

ka-

vba

mengembala

jang bernama Hasan,

park

kam

Ia

Tegallega.

23—24

Juli1938

s8
, “030

yelis.

malam

Djam 7.30 malam: Receptie.

ri.

| dan

cma
Gg ewuan

Santoso.

Pauzo
$
b. Hak milih dan terpilih oleh

PKVI
Nj.

Datoek Toemenggoeng.

Minggoe.

ari provincie Anatolie tempat
biranpja dan djalan kaki lamanja

ga,

Ulfah

24 Juli 1938, djam 4,30 6 sore.
23 Juli 1938 pvekoel
Pertandingan sepak raga di Sport
4.30—6 sore.
Pertandingan sepak raga di Sport- park Tegallega.

telah tiba seorang bang
ekang

Nj. Mr. Maria

5.3

tada

5
F
$

Il. Memberikan

Biasanj

Pemboekaan,
Memboeka
tentoonstelling.
Pertoendjoekan,

prijip.ijs bandwer-

Iken tentoonstelling,

.|

2. Ngaradja,
3, Meninoen.
4 Memotorg
5 Rengkong
6

padi

Gondang

Pauze

6

Pertoendjoekan

tooneel

Symbolistische aarde.

Melajoe,

24 Juli 1938, poekoel 9pagi,

Rapat terboeka ke I: jang dibitja-

Irakan:

tjabang

Bogor dan (Frobelschool

Bogor

telah

melangsoengkan

leden

Vergadering bertempat di Bale Pertemoeannja sendiri,
Pertemoean dimoelai

boeka ke I.
b, Verslag teatang

jang selaloe radjin dan optiji poela,

pimpin oleh ketoeanja

djim

Badan

25

Juli

djam

9 pagi.

Pembran

Soeparto

oata), jang mengoendjoengi

Di

beramal,

NATA

PERAN

Siswa

pertemosan

me

23.24

bagai

Darsono!

bahwa

Juli '38.

nanti

Taman

ps-

Siswa

mengadakan perajaan se-

peringatan

S, telah

Bogor

Harso

Telah diberitakan,

da tgl

Bogor akan

1. Pemboekaan oleh sdr. Ketoea,

ketoea

dj 11,20 dengan

st
09 sate

memoeas

poetri

de

perasaan, bahwa pertemoe
an tzb berdjalan dengan gembira dan
bersemangat.
Taman

Agenda:

toeroet

oleh

pada

8,40 di

2. mengoemoemkan soerat dari Nj:
Rapat tertoetoep ke II, jang diroenSoediro jang maksoednja meminta toe
dingkan:
roet memakai Balai Pertemoean P K
a, Anggaran dasar dan roemah tang
ga dari KPI, oleb Nj Mangoensarkoro VI goena Frobelschool, cursus A BC
b. Ossoe12 jang berboeboeng dengan dan kalau perlse dan moengkin djoega
akan mengadakan cursus malam boeat
ini,
bahasa Olanda. Oleh karena perminta
an ini mengandoeng toedjoean baik
25 Julidjam 8 malam
Rapat terboeka II, jang dibitjarakan: soetji, maka soedah barang tentoe di
a. Kedoedoekan
perempoean jang setoedjoei oleh hadlir oemoemnja, boe
mentjari nafkah sendiri oleh Nj. A kan itoe sadja, tetapi PKVI ers poen
akan membantoe sekoeasanja, sebab
Rachim.
b. Pendidikan Pemoeda kita oleh dengan bantoean ini berarti PK V I

a. Kedoedoekan Perempoean Indone
sia dalam hoekoem Perkawinan oleh N Roemsari.

Kemoedian

(saulara Wi-

dengan pembitjaraan dalam rapat ter kan, terlebih lebih dari kaoem

mosdihan

ngan kemadjoean selangkah ini, PK
VI tjb Bogorakan lebih hangat, teta
pi djangan terlalos panas Io!

Pada hari Senen malam Selasa 15- ditoetoep
16 boelan ini, maka PK VI. tjabang lahirkan

24 Juli 1938, djam 8 malam.
Rapat tertoetoep ke I: jang akau
diroendingkan :
a. Oesoel-oesoel jang berhoeboeng

tasan Bosta Hoeroef oleh Nj.

spreker (ster) Msedah

genap

akan

satoe

berdirinja

T.

windoe.

Dalam berita tsb, ada tertoslis bab
wa porajaan itoe akan dilangsoengkan
digedoengnja sendiri: ini keliroe,

dan sebaroesnja
sono,
Dengan

di

Harso

Dar

ini dibetoelkan,

Perloe diterangkan, bahwa esok hari

nja, Minggoe 24 Juli '39 akan diada
kan rapat terboeka dimana bapaknja
TS

Ki

Hadjar

Dewantara

akan berpidato, toelis pemb kita.

La

AA

na LANan
enpN ON 1 Ea

aa Naa maa mat

EPA

MA

EA PERAN

Ae EA MIA

Kongres Perempoean Indonesia ke JII
Oleh:

Rit

Kamariah

Nama itoe boeat kaoem pengarang
sendiri djoega amat berfaedab. Seba
gai Melkmeyer of Klont bisa mendja
di seorang poedjangga

| Nanti moelai tg 23 sampai 28 Juli ' Waktoe KPI. kel dilangsoengkan
KPI kelll akan dilangsoergkan di di Djakarta pa'a tahoen 1935, maka

kota Bandoeng.
jang mendjadi anggota KPI. antara
Kita semoea dengan berdebar debar lain jalah: Permi bagian poetri (Pa
menoenggos sa'atnja kongres tsb.
dang) Roekoen Isteri (Tangerang) Pasi
KPI

ini adalah sosatoe badan

fede-

(Bandoeng) Wanita Kentjono (Bandjar
Isteri PSI, (Dja
negara)
Pergerakan

ratie dari perkoempoelan2 perempoean

“Indonesia. Dan apabila badan ini soe karta) Wanita Sedjati (Bandoeng) ds
dah tersoesoen baik, maka badan fode nja
ratie ini penting sekali artinja. bagi
pergerakan nesiona

Dikalangan film djoega pama sama

ran

banjak

jang meraakainja,

Greta

Gustaffson diganti dengan Garbo. Jo
Stera mendjadi Josef von Sternheim.
Charlie
makai

Ubaplin soedah poeas dengan
namanjajang
sebetoelnja,
se

h

:

ntein dan Poedofkis!

ama samaran itoe
p kali banjak djoe-

Oera2 djadi pengarang

Sajang jang pi
banjak. perkoe

. Sebagai

ijonto

| Heyermans

ketika

5verus“ menamakan diri
1
sebagai djoeroe pengarang bangsa Roes

dan ditjeritakan djoega

Bahwa perkoempoelan2 ketjilini be ri Tolstoi, dengan dirobab beberapa
KAMPIOEN
KASTIE
sar ertinja bagi KPI! soedah tentoe! nama.
3e
Prij:
District
|
dapat
12
barangTetapi ...! Sebeloemnja lebih da
Hal memakai nama sebagai seorang
f Ke
men aa Na
aa kemang
hoeloe diterangkan disini, bahwa boe djoeroe pengarang loearan negeri, ter barang.
Besiuur
PKMB
mengoetjapkan
ba
kan maksoed penoelis akan mengetjil- boekti dari sedjarah kesoesastraan.
MODE KITA
njak.banjak terima kasih kepada toe
an-toean jg soedah memberi hadiahTaman Siswa Bogor
|
Menjamboeng berita jang termoeat badiah, jaitoe:
1. Wisselbeker dari PTRA Probosoepaja membawa faedah bagi kita didalam lembaran ketiga ini hari pagina dosa kolom 5, dapatlah dikabar negoro (K: Regent pansioen Betawi)
semoga.
2. Wilsselbeker dari Jeugd Roode
Perkoempeelan jang ketjil ketjil ini kan sebagai berikoet:
Besoknja rapat
tertostoep, pagi2 Kiuis afdeeling Betawi.
besar ertinja bagi KPI, djoemblah jg
3. Medali-medali dari Prinses Julia
mendjadi anggauta banjak, tetapi per berbitjara tt. Mangoensarkoro dan Ki
na
Jeugd Stichting Betawi.
koempoelan perkoempoelan ini pada Hadjar
Dewantara tentang pendidi
4.
Barang-barang dari Dagblad Pe
kan.
Hari
Saptoe
malam
Minggoe,
hakekatnja berdirinja tidak kokoh.
Tjobalah kita memikirkan hal ini jg 23 24 Juli malam recsptis. Hari Ming mandangan dan dapat membsli dari
goe, 24 Juli rapat terboeka akan ber wang derma P.T. wd Burgemeester
betoel betoel !
5
bitjara, pimpinan
pergoeroean, Nji Betawi,

em

dan Ki Hadjar Dewantara.
perkoempoelan2 ini koerang sanggoep Soetarto
malam Senen, akan
oentouk mendjalankan poetoesan2 dari Hari Minggoe
kita,

:

Bagaimanakah tjita2 kita
memperbaiki keadaan ini?

oentoek

Inilah jang akan mendjadi pesenan
kita oentoek K PI ke III.

Keadaan

jang demikian ini boekan

salah perkoewmpoelen2 jang ketjil ketjil
ini. Bahasa mereka ini soedah toeroet
dengan KPI, itoelah soedah satoe fan
— Ida jang wereka mendjoendjoeng ting
ti, akan—persatoean.
Dan apalagi me

reka tidak Soe

Njonja E. Poeradiredja
Penoelis ini tidak kenal

Nj. E. Poe-

radiredja dari dekat. Oemoem

Tone an benaan

ada keroegian jang ses
bagi KPI.
MAN,
Maka dari itoe, hendaklah KPI. ke

kenali

beliau sebagai pemimpin jang ternama
dalam Pasi dan Pasoendar,

Kita harapkan moga moga pemim
pin Pasi ini dapat memimpin KPI.
ke III baik baik, agar soepsja KPI.

jang beliau pimpin ini mendjadi soea
toe historische feit dalam
sedjarah

III ini mengangkat
terdiri dari Njonja2
tjakap oentoek

soeatoe Komisi
jang soenggoeh

doedoek dalam Komisi

ini,
Pekerdjuan

Komisi

1. Menjelidiki keadaan parkoempoe
lan2 perempoean jang ketjil2 ini di
mana mara tempat. Apakah jang me
njebabkan ia tidak dapat berkembang.

Hidoep

KPI.

tonrnee” NA

ke III.

Eindwedstiijd

bersedia.

Hse

Nanti tg 30 April 1939 di New York
Amerika akan dilangsoengkan tentoon
stelling internationaal. Moslai sekarang

New York mempersediakan diri. Akan

dioesahakan oleh mereka jg memper
hatikan adanja tentoonstelling tsb soe

paja

bisa

hal hal jang

menjadjikan

beloem pernah terlihat dalam tentoon
stelling. Soenggoeh- soenggoeh orang

akan menjaksikan ,kemoengkiran jg
ta? terbatas“. Pertama akan didirikan
soeatoe arija besar dari Washington,
seakan akan memberi selamat datang
kepada para tetams»e.
Artja itoe lebih besar jang beloem
pernah didirikav, lebih besar dari pada
artja di Mesir dari Ramses li, Sebocah
djalan besar dengan ditepinja didirikan

biaja

oentoek keperloean2

sedia'an jang ketjil ketjil sadja
itoe

akan

soedah

goena

pengarang

atau djarang sekali jg menggoenakan
nja, Oemoemnja kaocem achli kesoesastra'an djika mengarang jg pertama
paviljoens jang besar besar akan men tama mentjari dan memilih nama sa
djadi pintoe masoek, Pandjangnja ada maran agar soepaja djangan langsoeng

2 km dan berschir djalan itoe dise
boeah lapangan loeas sekali, dimana
dapat memoeat 200.000 orang.
Tetapi tidak tentang techniek sadja
akan diperlihatkan poen, tentang pe-

mandangan jg endah

dan bagoes di

sediakan. Beriboe riboe matjam boe
nga dan pohon pohon telah dipesan,

Sekarang orang telah meminta dikirim
geraniums, 50,000 narcissen
500,000

menanggoeng djawab tentang tjita tjita
dalam karangannja itoe, Dikalangan
filmartisten lain lagi: sebeloemnja s0oe
paja namanja itos sedap didengarkan
orang, enak didengarkan,

Kacem componisten — toekang me
Dgarang lagoelagoe — tak memper
doelikan soal itoe. Lagoe itoe soedab
berarti losas dan bermakua lebih ba-

(nama boenga) dan 1000 pobon dan po njak dari pada soal kesoesasteraan lain
hon pohon ketjil ada 300,000 boeah nja, akan tetapi lagoe lagoe itoe tidak
Semoea ini akan menambah sedapnja
pemandangan dalam tentoonstelling
nanti, Diadakan beratoes2 air jg bisa
keatas jg akan diterangi
memantjar
oleh lampoe elektris, sehingga orang
menjaksikan berdjenis djenis warna

sinar,

Penerangan dalam tentoonstelling
akan mendzspat perhatian jang besar.
Orang ta? akan moedah menemoei pang
kalnja

sinargivar

itoe

oleh

karena

lampoe lampoenja ditanam dalamtanah.

Pada malam harinja siuar itoe ta'akan
menjakitkan mata tapi sebaliknja,

berwoedjoed,

Sebeloemnja ada bioscoop maka nama samaran itoe dalam bahasa Prantjis: ,nom

de plume“,

nama

pena.
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digemari sekali oleh kaoem pengarang,
dan sekarang dalam kalangan filmsterren psen banjak jang memakainja. Se
baliknja para achli muziek ta' pernah

3

£

-

Dan filmsterren
Dalam djaman doeloe nama samaran
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D
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3.
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goegoeran

Hn

Kan

Ap

Ss

boekit jang

Lampegan,

bisa naik sepoer

nja warnan

pagi ta' djoenja, begitoe poela taenja.
djoe

agak

soepaja

jang

dikirim

P3

2

—

kt
5.

SI 0429
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UN
HA
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Persediaan centoek
ma Orang.

dari

2

PA

2ZaADA

Membagikan prijs prijs
Dosa wisselbeker djatoeh di Distr. Il
tiaptiap District
Schoolkampioen

le Prijs Vervolgschool Tjidengweg
W (District 1!) 1 wisselbeker dan 12

barang barang dan 1 medali.

Djoemlahnja nama samaran dalam barang,
Badjse kebaja
3a Prijs Vervolgschool Gastunweg
kalangan scteurs dari ilmoe kesoesas:
|
Badjoe
kebaja
ini diperboeat dari
teraan (djoeroe pengarang) banjak se (Distric5 1) 1 medali dan 12 barang pada kain jg polos, dihias dengan anak
2
kali. Voltaire telab menggoenakan ber barang.
boeah badjoe dibahagian lengan dan
Dari bond tiaptiap District.
matjam matjam pama samarav. Nama
dada. Lenganvja dibahagian oedjoeng
wisselbe
dapat
Il
District
Prija
le
nama
sebatoelnja jalah Arouet, Moliere
terboeka, lebih koerang pandjangnja
sebetoelnja Poguelin, Yorick tak lain ker dan 12 barang barang
15 centimeter dan dihias dengan tres.
barang
12
dapat
lil
20 Prijs District
tak boekan jalah Sterne dan masih
Tres itoe warnanja haroes sama dengan
barang,
banjak lagi.

li-

(doea ksli makan)
Makanan:
Duitse biefstuk,

Mata sapi.
Sambel goreng

keroepoek

koelit.

Sajoer goedeg nangka moeda,
Sambal petis lalap dacen kool,
Keroepoek
Boeah,

9.0

Tea
A33
Aa ae

2e Prijs Vervolgechool Gg Bloentas
(District III) 1 medali dan 12 barang

MOHAMAD

ting

Ft

2

S5

mereka

Soekaboemi,
Dengan segera ganggosan itoe dihin
darkan dar djam setengah tiga kereta
api dari Bandoeng bisa teroes djalan,
Dengan kelambatan 6 djam sepoer bi
sa datang dikota Soekaboemi. (Aneta)

ta

8
3

SA

-

djati lerengan
gi dekat

Ss

—

—

BD

A4

kereta api SS

dapat teroes maoepoen kembali,
ga tidak bisa.
telah dilaloei
Karena djalan jang
tanahnja goegoer lagi. Ini bisa djoega
karena gojangnja tanah. Dari sebab
itoe kereta api seakan akan terkoeroeng. Penoempang terpaksa meman

0 —

NA

BB
UN
Lae
2.
»
0

—

Kereta api snel jg berangkat

saw

«
A

9

Dadanja dihias dengan boenga soete
cen
ra (corsagebloem) djika dipakai
dan dihias de
waktoe malam
toek
Berhoehoeng dengan adanja hoedjan ngan boenga jg diperboeat dari pada
jg amat deras sekali,pada malam Selasa wol (boenganja ketjil kefjil) djika di
jg baroe lalos ini tanah dekatnja djalan pakai waktoe siang. Tepinja (lipatan)
kereta api trajeci Soekaboemi —Tjian
dihias dengan bies jg warnanja sesoe
djoer sama goegoer, sehingga rails de
ai dengan warna kain badjoenja.
kat Tjireugas dibawa air,
djika warna ba
Kain jg dipakainja,
Dikabarkan lebih landjoet sekarang
djoenja biroe misalnja, kainnja parang
air sosdah tosroen, Djalanan antara roesak kelitik babaran
Djokja. Selop
terganggos,
Lampegan — Tjireungas
ba
ja sama dengan Wara

z

Sra
DAN

.

samaran

i

mengabarkan, bahwa -Dr.

—

Aa

ga

djoeta roepijah,
Nama

djam

Karena
tanah,

HAAA
AA

kena

dari djam7 30— 12,30,

Ganggoean didjalan

A

&»

per

ada sedjoemlah f 240.000.000. Dengan
ini orang mengarti bahwa ongkos
tentoonstelling

daripada

»Autara“

2

P4

bavnjak bal ini soedah tentoe, Sekarang

biaja

di

bond District, djoega siapa jang akan
mendapat 2 wissel beker jang soedah

beloem bisa diterangkan. Tetapi bah
wa biaja itoe nanti aksen makan osang

Pena Sena

j
1

B Sossilo, specialist malaria dikang
Hari Minggoe ddo. 17 Juli 1938, di tor DVG Palembang soedah mening
veld Dierenivin penoeh sesak oleh galkan kota itoe. Seperti diketahoei
anak-anak
tucerid-moerid - Vervolgbeliau disetoes oleh Pemerintah Hin
school jang ada di Betawi. Goeroe2 dia mengoendjoengi congres doktoren
djoega tetamoe2 kelihatan banjak jg malaria bestrijiing di Europa.
badlir, oentoek menjaksikan pertandi
Dengan diantar oleh bandai dan to
ngan kastie jang penghabisan, semoea lan beliau berangkat, begitoe djoega
ingin menjaksikan bagairsana mainnja
sutoriteiten di Palembang toeroet me
kampioen dan tiap-tiap district, bagai ngantarkan ke station 438 diboom
mana hebatnja permainan finale dari
BOW.

S1

Dea

warna anak bocah badjoe oentoek dada itoe tadi. Dibabagian depsn (leher)
memotongnja persegi dan tidak mema
kai geer,

Soesilo meninggalkan
mkota Seriwidjaja

PK MB.

Bertempat

atau tidak. Kernolongweg 13 Bt-C

Pengadjaran pada onderbouw

mo

Betawi

di
'

dan

Boeat orang dewasa diadakan sekolah
malam (3 kali dalam sem »ggoe). Osang
sekolah bovenbouw f 1.— onderbouw
f0.£0, sekolah malam f 0.25. Semoea
goeroenja orang Indonesia.

disediakan.

ongkosnja

mengabarkan, bahwa pada

di buvenbouw

O—

a

Tentoonstelling International 1939.
Kota
New
York

Djawa.

diberikan

(Perkoempoelan Kastie Moerid2 Boe

tentoonstelling

Tentang

,Antara“

boelan Augusius j.ad. di Poerworedjo
akan diadakan Holl. Arabische School.
Bahasa pengantar dipakai bahasa Arab,
tapi menoeroet leerplan akan diadjar
kan
djoega
bahasa Indonesia dan

oom
—

mipoetera)
Dierentuin.

ini jalah:

pergerakan Indonesia !
2. Membantoe mereka itoe, soepaja
£
dapat mendjadi koeat dan besar.
Sekarang, apakah jang akan men
Kalau pesenan ini dipandang sepin
djadi pesenan kita oentoek KPI ke
tas laloe, memang barang jang tidak
IL ini?
:
— Seperti diatas soedah diterangkan, seharoesnja dibitjarakan disini,
Akan tetapi penoelis merasa perloe
maka KPI. ini adalah soestoe badan
federatie dari perkoempoelan2 perem memadjoekan soal ini!
poean Indonesia.

dibitjarakan tentang kesenian Soenda,
pada m-:lam itos goeros goeroe pergoe
roean
lain akan dioendang. Hari Se
nen akan diadakan excursie dari kon
ferensi
pendidikan, pagi ke ,.Veeart
serijkuadige
Dienst”
dan kepabrik
.Good- Year,” Didalam pertoendjoekan
kesenian
itoe akan bermain moerid
mosrid Taman Siswa Bogor, sementa
ra tari serimpi dan lain lain tari akan
dipertcendjoekkan djsega oleh sekoem
poelan moerid moerid Taman Siswa
Mataram,
sebab
perdjalanan Ki
Hadjar Dewantara ke Djawa Barat se
kali ini adalah djooga sebagai ,,kuust

roepa2

-I- fr. handw.

Corsages dalam bahasa Belanda
atau bah. Indonesia. Bajaran seadil-adilnja dengan diploma

Kan

di

memotong

nut.

on “ata Daan ai

Kongres

Hosll, Arabische School
Poerworedjo

Peladjaran
pakaian,

Sm

kita, bahwa

compleet

as

na

Dan akan terang bagi

penganten

|

Sr na Fa

Pimpinan KPI ke Ill ini dipegang
oleh Nj. E. Poeradiredja.

keperloean

|

xx

Koendjoengilah
peroesahain
bangsa sendiri oentoek memesan
kabaja jang indah2 pakaian anak2,

EMAA adas

kan djasa
perkoempoelan jang ketfjil
ketjil ini. Hanja keadaan jg seobjectief
objectiefnja diterangkan disini, agar

AP

ba

yee

adanja

dan federatie dari kaoem Iboe ini.
Sedangkan KPI ini pantas dapat per
batian setjoekoepnja dari kaoem per
gerakan Indonesia.
Moedah moedahan KPI ke III ini
akan membawa hasil jang sepadan
dengan kedoedoekannja ditengah tengah pergaoelan hidoep Indonesia,

1 AI ena

gg

bio-

ka

:

tentang

graphienja: ia mentjonto biographie da

ea

|

jg termashoer

tetapi beliau ini memakai namanja jg
sebetoelnja jalah Havermout of Ossen
kop ta' ada kiranja jang mengenal.

keelit,

Keperlosan keperloean:
Satoe kati daging.
Enam boetir teloer ajam.
Keroepcek koelit.

Nangka moeda.
Kaperi, peteh dan daoen bawang,
Petis oentoek sambal,
Dacoen kool bahagian

dalam

lalep,
Djeroek nipis oentoek sambal,
Boemboe boemboe,

oentoek

3

Duitse biefstuk
Dagirgnja jang doea pertiga ditjin
tjang sampsi haloes, sesoedahnja laloe
diberi boemboe lade, pala dan garam
serasanja,

dan

haroes

diberi

poela se

dikit tjoeka. Sesoedahnja laloe dioelasi
“

«

TPST

den gan

perkawinan
Oleh:

kita banggakan. Kami'poen jakin, bah
- dibikin pelan-pelan.
.....
Nji Bedjat sendiri koeatiiiiir banget, kan sangsi jg baik djelekoja toeboeh
“Gjoega terbadep sigendoek, ni Dewi, dan tabi'at anak itoe, sebehagian besar
| Dari itoe kog kepengin banget enggal tergantoeng daripada orang—toeanja.
engga!

dikawinken,

Waktoe

2

A5
8

ia'tari

Hai ini tentoenja tjoekoep dimengerti
oemoem,
Maka dari itoe, disini perlve rasanja
kami madjoekan salah soeatoe sjarat

hla oleh

(diranja corr),

kog, djeboel nolak, Lo, lo, lo, katoela
yan apa itoe.
jang bisa menjebabkan toeboeh baik,
»Emoh", katanja.
Bapaknja . .. mringis sadja. Dasar teroetama bagi anak tjoetjoe kita, Se
tentang
tabiat
ti“dia sendiri ndak mace ngadjar anak. ngadja disini
dak
hendak
kami
bitjarakan,
karena
de
kena
ngomel,
'Ma'loem kalo" dia
bat, dibangkit ,ajah sendiri sok kloe hal ini soedak tjoekoep sering, mala
han teroes-meneroes dan tak akan ber
«. Joeran !"
»
- Naas, teroes dia boengkem, ... henti dan poetoes2 diroendingkan dan
perdalam disana sini, baik dengan per
ngalsos, we, Tobat tobat akoe.
” Tapi nji Bedjat udak koereng akal, antaraan persidangau atau rapat, ma
Teroes bilang sama gendoek, boekan oepoen boekoe, madjallah dan soerat
nja nji Bedjat maksa, boekan, tjoeman sceret chabar,
Sementara kawi dengan serba sing
— kalo” lama-lama dalem keadaan dewa
“sa belon bersoeami itoe ndak baik, kat dan terlebih dahoeloe haroes meng
pergaoelan hidoep dari
Serkara sama siapa dia maoe, lo, itoe gambarkan
— Gercesan
dia sendiri. Ai kolot mah, bangsa kita jang bertalian dengan per
mendjaga sadja, djangan sampik salah kawinan.
Pada ziman daboeloe, cemoemnja
pilih njang laen agama, atawa ngawas
kan dari djaoeh kepada njang dipilih, orang orang hidoep dengan toeboeh jg
Nab, roepa2nja dia,,.. ja. ,. emboeh, baik, oleh sebab mana mereka bisa ber
oemoer pandjang dan
antaranja, ma
rodo rodo maoe, rada-rada henteu |!

lahan tak sedikit, jang

NJI BEDJAT

bih dari

oemoerrja le

100 tahoen.

Ini

semoeanja

teroetama disebabkan oleh adanja be
dan dibangoenkan
boendar-boendar nih jang baik djoega.
sebesar osang ringgitan. Daging ini
Kami akoei, bahwa nenek mojang
laloe digoreng dengan mentega sampai kita hidoeplebih senang dari pada kita
setengah matang. Kalau soedah laloe sekarang, tetapi jang demikiar
itoe
diberi air doea mengkoek teh, dibari beloem dan boekanlah bararti, jang
ketjap serasanja, dan haroes: digodog mereka itoe beroemoer pandjang, apa
teroes sampai masak, Kalau menjedia bila benih tak baik.
kan atesnja dihias dengan bawang
Sekarang sadja ada orang jang hi
merah jang soedah diiris haloes dan
digoreng kering.

doep dengan senanguja,

ngan

ganja

mengefahoei,

Dalam

pada

lIoepa

sadja oemoer
poelang keza

itoe hendaknja kita dja

mentjoerahkan

perbatian

kami

hendak

wetoteb. laloe teloernja

dipetjah satoe persatoe didalam ijeta
| kan itoe tadi. Ambillah lada dan ga
ram dan toemboeklah itoe sampai ha
loes. Sesoedahnja Ialoe ditarceh diatas
nja teloer itoe tadi, kemoedian dipang
gang diatas api lagi dengan diberi men
tega diatasnja. Memanggangnja sampai

poetibnja teloer itoe mendjadi
—

akan tetapi koeningnja'masih
matang.
Sambal

kental
setengah

besarnja perbeda

itoe

timboellah

ada

kalanja

datang

goreng keroepoek
koelit.

. Dengan adanja loekisan ini, boleh
djadi akan ada orang jang mengatakan jang kami adalab anti modern

Kaperi dan petehnja dibersihkan
| Gan diiris iris. Keroepoek koelitnja di dan termasoek golongan kolot.
goreng

Daocen

menggorengnja

bawangnja

agak

koening,

masjarakat kita.

“sendok teh bawang poetih jg soedah
diiris hsloes djoega, satoe sendok ma
kan tjabai merah jang soedah diiris
haloes, tjabai rawit jang soedah diboe
ang tangksinja sepotong langkoeas,
satoe sendok makan belatjan (terasi).
goela, garara dan asam serasanja.
Peteh, kaperi, daoen bawang, bawang merah, bawang poetin, tjabai me
rah dan rawitnja, semoeanja digoreng

Djoega
sebagian

kamipoen
besar dari

mengerti, bahwa
mereka, jang ter

serang atau kena penjakit perempoean

itoe, masih takoet atau merasa malse
oentoek datang ke O.BZ, atau kepada
tuean dokter, meskipoen dari beberapa
fihak, istimewa dari jang wadjib, sela

loe dipropagandakan, soepaja hospita
len dipergoenakan dengan sebagaima
-moestinja

4

Lb

ana

Oteh sebab itoo dau agar toeroenan
kita sehat adanja. halmana djoega men

djadi salah soeatoe beban dari peme
rintah, maka soedah sewadjibnja, dji
ka pemerintah mengoesahakan adanja

sampai setengah

tiap orang jang

memeriksa tiap
hendak berkawin, le

perempoean.

hendak

kawia diharoeskan memeriksa

keadasu

jg njata

masing

dan

adil, artinja tjo

kekosatan mereka masing

dan kita oemoemnja.

Dan goena mentjoekoepi keperloean
ini, maka kita seroekan: Perbanjaklah
djoemlah
sia |

dokter

perempoean

Indone-

matang,

sesoedahnja

loe diberi santan kental sedikit dan
atasnja ditoetoep dengan daoen. Me-

vpambahnja santan kental itoe sampai
tiga empat kali, sampai gosdegnja men

djadi

masak

dan

Oentoek
mentjegah
hangoes, dibawahnja
menggodognja

djangan

diadoek,

baroes

diberi

toetoep

da

- Pasar

Goela

Betawi

berikoet:

bawang

merah,

ba-

wang poetih, sepotong langkoeas, ketoembar, djintan, belatjan (terasi), da

oen salam. Boemboe boemboe
toemboek

ini di

haloes, ketjoeali daoen salam

nja, sesoedahnja laloe ditjampoerkan
dengan santan tjair itoe tadi,
Kalau soedah ialoe nangka moeda
dimasoekkan dau
| dan
dagingnja
digodeog sebagai
memasaknja
nasi
(ailiwet), djadi

tidak

boleh diadoek.

(Kalau airnja soedah hampir habis, Ia

1. Orang orang jang baik dalam
kesederhanaan
atau
kekajaan tidak
Oleh Nji Sri M.
akan loepa mendjalankan kewadjiban
Inilah orang jang
Hampir tiap tisp orang mempoenjai kemanoesiaannja.
koeat
kebatinannja
dan jang soedah
tjitatjita. Tinggi rendahnja tjita tjita
:
tergantoeng kepada toedjsean orang sedar,
2. Orang mendjalankan kemanoesia
itoe sendiri.
Oekoseran manakah jang haroes kita an hanja kalau didapatnja dorongan
pakai oentoek menetapkan tinggi dan dan paksaan.
Adapoen hal hal jang bisa mendo
rendahnja fjitafjita? Biasanja crang
rong
kearah kemanoesiaan itoe ialah:
mengatakan
bahwa
tjita tjita jang
dalam penghidoepan
berhoeboengan dengan kebatinan itoe kesederhanaan
tinggi. Dan tjita tjita jang berhoeboe- jeng disertai kebaikan boedi,
Disini perloe kita tahoe apa artinja
ngan dengan doenia lahir, adalah tjita
kesederhanaan dalam penghidoepan.
tjita jang rendah.
Pendirian ini banjak terdapat diper Djika penghidoepan orang sehari-ha
gaoelan hidoep bangsa kita. Bangsa riaja hanja tjoekoep oentoek seperloe
kita sangat mementingkan kebatinan, nja sadja dengan masih dapat mem
sampai keadaan lahirnja dilalaikannja, pertahankan kepantasan dalam hidoep
nja, itoelah jang kita seboet penghi
ja sering Sering malahan dihina,
:
Menoeroet faham kami jg mendjadi doepan sederhana.
Karena penghidoepan.jg demikian
oekeeran
tinggi-rendahnja
fjita-tjita
boekannja kebatinan atau kelahirannja itoe orang laloe bisa toeroet merasakan
melainkan dasar kemanoesiaannja dan soesah -senangnja sesama manoesia, dan
terdorong
oentoek
menolong orang
kesoefjiannja.
lain,
mendjalankan
kemanoesiaan.
Ke
Walaupoen dihoeboengkan dengan
afaan
penghidoepan
jang
begitoe
men
kebatinan, kalau tjita tjita dipakai goe
na keperloean diri sendiri, ta” boleh djadi soember timboelnja tjita tjita jg
lah kita namakan fjita tjita jg tinggi moelia.
Akan tetapi djika orang
terlaloe
Apakah
doekoen
jg fakam
tentang
ilmoe gaib itoe djoega bertjita2 tinggi, miskin, ta'dapat hidoep soeboer, kare
kalau ia mempergoenakan ilmoenja na tiap-tiap bari jg dipikirkan hanja
satoe, bagaimana didapatnja sesoeap
'oentoek memikat perempoean?
Sebaliknja orang jg menijari keka nasi oentoek mempertahankan hidoep

jaan goena diamalkan, seperti oentoek

nja.

menolong kesengsaraan hidoeprja orang orang lain, tidak boleh kita kata
kan bertjita tjita rendah,
Tjita tjita itoe mengandoeerg arti me

Djoega
djika
orang terlaloe kaja
dan enak hidoepnja, akan loepa pada

beroepa

pikiran, te

naga, ocang, maceposn jang beroepa
lain lainnja.
Dimanakah tjita tjita jang demikian
itoe dapat hidoep dengan baik? Tjita

Hargaper20Juli. tjita itoe akan hidoep soeboer pada
tiap tiap orang jang mempoenjai dasar
pasir: per karoeng dari kemanoesiaan dan kesoetjian sebenar

Sambal petis
102 kg terima digoedang pendjoeal
laloe diberi santan kental empat meng
f 10,40.
koek teh dan boemboe lain lainnja di
Boemboenja ialah, tjabai merah jg
Tepoengterigoe: fjap Kodok
tjampoerkan poela, Sebeloemnja dima soedah diboeang isinja, tjabai rawit,
soekkan, langkoeasnja dipoekoel doe- garam dan goela serasanja, dan sepo f 2,20, Koeda merah f 2,10, Boeroeng
loe, Kalau soedah mendidih laloe ke tong djeroek nipis. Boemboe boemboe kalengf 2,10, Harrison f 2.10 dll tjap
roepoek koelitnja dimasoekkan, kemoe ini semoeanja ditoemboek haloes, se f 2.05 per bantal.
Minjak kelapa: per blik dari
dian digodog teroes sampai masak,
soedahnja laloe diberi petis dan air 14 tiga perempat kg bruto f 1.57 se#
sedikit.
tengah.
Sajoer goedeg
Kool oentoek lalap ialah jang ba
Bawang merah: Benterg Toa
Nangka moedanja sesoedehnja diber hagian dalam.
liap f 10.50, Tiongtoa f 9.— p.100 kg,
sihkan laloe dijris2 kefjil2. Lebibannja
g
Copra:
melihat
kwaliteit dari
daging jg sepertiga tadi diiris2 poela.
Keroepoek koelit
f 5,80 sampai f 6,30 per 100 kg. Har
Ambillah santan .tjair, dan boemboe
sebagai

TJITA
- TJITA.

ngamalkan, baik

soepaja djangan
pantji osntoek

pantji jang besarnja sama dengan
sar pantji itoe,
1

F:
3)
S6

5

diiris djoega, Am

billah doea sendok makan bawang me
rah jang soedah diiris haloes, satoe

de Noor (fjap Snapan) bisikan saorang gadis lerpeladjar,

bila keadaan jang diatas kami terang
kan itoe, tidak lekas dilenjapkan dari

reka itoe diwaktoe malam melihat bios tjok dengan
sehingga

saban

dari kita poenja toeroenan akan lebih
djelek daripada kita sekarang ini, apa

Dikota tidak sadja orang bisa lihat kan dirinja dengan ta'mengeloearkan
pemoedi dan pemoeda kita berdjalan, oeang, atau boleh disoeroeh membajar
bersepeda atau dengan pendek melan asal pembajaran ini didasarkan atas

diroemah pada tengah malam.

di gelanggang
memakai

dalam hati kami per

Tentoe sadja semoeanja ini seberapa
bisa dengan pertjoema artinji orang jg

me

bila

tanjaan, bagaimanakah roepa toeboeh
dari toeroenan kita nanti,
Kami berkejakinan, bahwa toeboeh

laki maocepoen

sama, tetapi djoega

semangat,

Banjak pemoeda jang dipikat dan
ditarik hatinja oleh mereka dan tak
ketjil djoemlabnja, jang kena penjakit
perempoean, seperti djoega pernah di
katakan cleh Dr. RM Slamet Soe
dibjo dalam pertemosan di Gedong
Indonesia
Kramat, 158 pada bebera
pa boelan jtl.
Berhoeboeng
dengan
semoeanja

an tabi'at dari bangsa kita, jg hidvep

tjong bersams

maloa berfjampoer baoer

mereka bisa bergerak dengan leloeasa,

pada zaman doeloe, jaitoe bebarapa
poeloeh atau ratoes tahoen jtl, dengan
sekarang.

coop,

#

betapa

tida

kagembiraan

melontjat

kan itos mentega. Sesoedahnja laloe kita kepada masjarakat dikota, karena
dihangatkan diatas api. Kalau mente disitoelah kita dengan tegas akan bisa dokters, jang haroes
soedah

hari minjak wangi

dengan

kebagian pela'joeran, 'halmana meski
poen soedah diadakan beberapa oesa
ha oentoek melenjap dan memberan
tasnja, tetapi roepauja masih tetap me
radja lela, malahan djika boleh kami
katakan, berkembang. Istimewa diko
ta kota jg besar, antaranja Betawi, di
1
mana pencelis boeat beberapa tahoen
lamanja
pernah
tinggal, pelatjoeran
soenggosh mendapat lapangan jang ti
dak boleh #dibilang sempit, malahan

tetapi apa 86: Lag

bab mereka itoe baroe
50—60 tahoen soedah
man baka?

Mata sapi.
Ambillah piring kaleng ataupoen
tietakan pannekoek, dan berilah tjeta

Sekarang

POEAS,

penoeh

aa

datnja dan boedi-prkertinja, akan bisa

AKOE

tjita-tjita kemanoesiaan.

Keadaannja sebagai orang jang teri
kat oleh kesenangan

dan

kelazatan

hi

doep, dan merasa tidak bisa pisah da
ri padanja

Karena

itoe pikiran

sela-

manja tertoedjoe kesitoe, tidak berbe
lok kepada kemelaratan dan kemiski
nan orang lain, jang tidak
barkan olehnja.

bisa digam

benarnja.
Orang jang mempoenjai sifat kema
noesiaan itoe bisa kita bagi djadi doea
bagian:

.Djadi saja oelangi lagi. Soember
tjita tjita jang moelja ialah penghidoe

lok kemaren ada djadi lev Juli-Sept.
f 14,65, Aug-Oct
f 14,70 Oct-Dec

pembeli, (10,25 pendjoeal per 100 kg.
Citronella olie: kamaren dja

f 15— Nov-Dec f 15,15, paling belakang
f15—: barga ini hari lev Juli-Aug

f 14,30 pembeli, f 14.60 pendjoesl, Sept
Oct f 1450

Oct-Dec

pembeli,f 14,70 pendjoeal

f 14,60 pembeli, f 14,75 pen,

pan

jg sederhana.

di lev. Juli 1,172 » harga

boeat lev. ini tahoen
f 1172

f1,15

pendjoeal, boeat lev,

ini

hari

pembeli,
lain

ta

hoen f 1,12”? nom.

Karet: sedia
Java Std. Sheets
26, Java Std. Orepe 27 cts. per'/? kg.
per 100 kg. Londen noteerinvg tatap Katjang tanah: Benteng f 7.75,
didjemoer doeloe sampai kering. Se 10-10-0 dndstper ton pembeli
Katjang
kedele: Gandja Te 2s/s dp lb, nom.
Oberibon
dari f 7.80 sampai f 8.25
soedabnja laloe digoreng. Menggoreng
Lada
poeti
Muntok:
fob per 100 kg.
nja ditoetoep dengan toetoep pantji gal fob Tegal lev. Juli f 6,59, mata
Empingblindjo:
Laboean
sampai setengah matang, kemoedian hitam Pasoeroean fob Pasoeroean lev. Pangkalpiaang kemaren ada djadilev
digoreng teroes sampai masak. Kalau Juli ada djadi f 5.90 mata hitam Pena Juli-Aug f 23,—, Oct-Dee f 23,50: no. 1 f 27.50, no. 2 f 2450, Tjilegon
soedah masak laloe ditaroeh dalam ka roekan fob Panaroekan ada djadi lev. harga ini hari lev Juli-Aug pembeli no, 1 f 21.—, n0. 2f 22,— per 100
f 22,75, pendjoeal f 23,— per 170 kg kg netto.
lo, dan haroes diberi garam jang soe Juli f 6.24 per100 kg.
Tapioca meel: kwaliteit Medi London noteering tetap 37/8 dp lb
Kentang: per 100 kg f 625.
|dah ditoemboek haloes.
um boeat roepa roepa merk dari f 3,05 pendjoeal.
Harga terseboet dari pendjoeal di
S. Mohamad
Koffie Robusta Lampong: Pintoe ketjil,
sampai f 325: AA f 3,60 per 100 kg.
ag sena
Lada hitam Lampong: ek Te 15p0t ek. Telok lev, Juli'/Aug. f10,—
Sebeloemnja

digoreng

keroepoeknja

“Mine

en, , . djalannja sengadja

laotjong sehingga tengah malam, se
bab bagaimanapoen djoega sedikit ba
vjaknja tentoe berakibat djelek. Hal
ini tidak akan kami perpandjang lebarkan,

BAROE
oemoem,

:

pemoeda,

apabila pemoeda dan pemoedi kita me

YAN

lembaga
'ndak boleh dioengkiri, lembaga kati- han negeri,
“moeran itoe paling aloer, noe pang:
Lagi poela dan sepandjang faham
aloes aloesnja, tjek Soenda mah.
— Tapi diblakangan ini kliatan banjak kami, perkawinan jg sehat dalam arti
njang ninggal disebabken keadaan ma jg loeas adalah salah soeatoe sjarat. jg
bisa menjebabkan baiknja generatie jg
sjarakat sekarang.
| Njang
paling njolok moto, jaitoe akan datang atau kita poenja toeroenan
kalo' djam 1 malem masih ada gadis Boekan sadja baik toeboehnja sebagai
njang kloejoeran, poelangnja dianter machloek, melainkan poela adat-istia-

NA

orang

Ne

ini

timoer, dan
ditanah air kita ini, sedikit banjak
ndak pernah lepas kasoekaaznja pada ada
nja
poen
berpengaroeh atas pemerinta
sebab djoega
katimoeran,

Sa

“Nji Bedjat

pgan masjarakat dan kehidoepan bangsa
tetapi djoega istimewa jg berlakoe dan

3

ga London

nsik

1/3.

kwaliteit Straits

Ek. Batavia

lev Juli Aug

f 14,65 uom

ik at abbadintak:

laki.

mengatakan se

aa

nantiasa minta perbatiap, jalah soal
. Ndak bisa dioengkiri lagi, mendjaga perkawinan.
Tidak sadja perkawinan itoe memanak perempoean itoe lebih sc&sah dan
poenjai
pengaroeh dan hoeboengan de
“lebih menakoetken dari mendjaga anak

tidak hendak

Di Waed

ANAK PEREMPOEAN.

Kami

soeatoo #pa, hanja sekedar menjata:
kan, bahwa tidak semoea jang kolot
itoe djelek, dan tidak semoea jg modern itoe baik, Inilah kejakinan kami.
Kami tidak anti kepada pergaselan
modern, asal sadja pemoeda dan pe
mosdi kita itoe mengerti dan insaf
akan batas batasnja pergaoelan, dan
insaf poela, bahwa dirinja adalah Indonesiers daan boekannja berasal dari
Barat. Menghargai diri dan bangsa ini
lah jang kami kehendaki.
Bagi kami rasanvja koerang sedap,

An

Salah soeatoe soal jg dari dahoeloe
kala sehingga pada masa ivi dan bari
ig akan datang amat penting dan ss
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Permintaan akan mendjadi moerid dan lain-lain ke-erangan 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
“pekerdjaan di Goepernemen, bisa memperoleh KINDERTOELAGE.
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Ir. Soetjitro — Directeur
Drs. S.H. Soebroto
Ssetopo
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Mej. Soegijarti (Hoofdacte)
B. Gandasoemantrie
Mevr. Mr. Santoso
Soemadi (acte M. O.)
Moh. Kamel Jamel
(Mr. Maria Ulliah)
Mochtar Abidin (acte M. O.)
Soekonto
Mr. Tjokroadisoemarto
Pandi Soeriahardja (Hoofdacte)
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Seboeah telegram dari Mussolini
Pada

Koetika saja menanja apa maksoed

tg 19 Juli jbl ini

. voor Dames

dari Rome

diwartakan: Benito Mussolini telah
mengirimkan seboeah telezramnja kel
pada Favcisco Franco sebagai berikoet:

hati sekali, bahwa disamping Spanjol
jang nasional itoe telah diberikan da
'itoe Inlander jang tidak poenja pera rahnja djoega oentosk kemenangan
jg
Issan. Maka saja mendjawab bahwa jg akan memperlindoengi Spanjol
dan
tidak ada perasaan itoe sematjam dia Eropah itoe terhadap kekoeasaan jang

baroe dan bagoes, ditanggoeng menjenangkan,

mentjotjokin keadaan

Pembeli

poenja diri. Dalam proces verbaal pu segenapnja hendak mendjatoehkannja".
lsi poen saja soedah terangkan.
Franco berpidato dengan perantara
x
GT
Mutatie
an radio
Demikian keterangan toean BadjeDi benoem melai 1 Augustus 1938 ned itos. Artinja sebab2 pertikaian
Dari Burgos diwartakan, bahwa ber
idjadi goeroe pada G uv. HIS di |boekan oeroesau Al-Irsjad, boekan oe- hoeboeng dengan perajaan oentoek
gala (Lampveng) Toean Abdoel roesan Arrabitah dau boekan oeroesan wemperingati 2 tahoen oesianja pepe
id goeroe pada 3de Usnieschool PAI. hanja kalau benar apa kata toean rapgan di Spanjol itoe, maka didalam
ia-O,
Badjened itoe, ixlah oeroesan “inlan- kesempatan ini Djenderal Franco teder“ jang tidak

Soos , Djakarta

Tetapi

ada perasaan.

kitapoen jakin

bahwa

mak

Akan diboeka dengan oepatjara nanti soedt Sahab tidaklah menghina inlan
pada hari Saptoe tanggal 30 boelan der, hanja merjamakan toeau Badje
ni djatoeh malam Minggoe digedong ned sebagai Inlander jang tidak pandai
Voro, Kramat. Malam oepatjara itoe bahasa Arab.

7

|”

akan dimoelai djam 8 malam.

Perse-

dizan2 sedang hiboek dilikoekan, Siapa beloem memberikan namanja oen

toek mendjadi anggota, boleh berhoe
boengan

dengan secretaris toean

Ma-

'sihono, Kramat, 96 telf, 731 WI,

Irsjad, Arrabitah dan P.A,I. hendaknja

Rapat oemoem

ha

Sebagaimana

telah

dioemoemkan,

besok hari Minggoe tg, 24 boelan ini

menganggap demikian poela, apa lagi
sa'at ini sa'at mentjari persatoean, per
ikatan dan persaudaraan oemmat.

Dari itoe, tjoekoeplah hingga sekian

'Comite Pilihan Nasional akan menga kita keentji. Tidak akan kita oemoem
dakan rapat oemoem digedong Bios
kan lagi sesoeatoe berita tentang itoe,
coop Rialto, Pasar Senen, moelai djam: ketjoeali djika perloe menoeroet pan

9 pagi,

dingan k'ta, Achirnja kepada kedoea
Agenda:
toean
k:ta
do'akan
bahagia dan
Pasoendan: soal techniek, Bouwveror damai dj». Anis.
5
dening dan rooilijapolitiek.
ig —
Kaoem

Betawi:

Soal

perhoeboengan

Gemeente dan Ra'jat.

Hanja

lah berpidato dihadapan radio, dalam
mana antara lain lain ia menerangkan, bahwa pertempoeran oentoek me
lawan kaoem komoenis di Spanjol itoe
moelai pada tahoen 1934, ketika di
Spanjol dilakoekan beberapa
kedjadi

Kabar

Sarekat Ambon: Scal Gemeente dan
kaoem boeroeh.
:
Toean
I. Wiriaatmadja:
soal soal
jang telah tertjapai oleh anggota Ge

,Penolong Bahaja
karan“ Batavia

Keba-

Roeslan hendak berdaja oepsja oentoek
memperloeaskan gerakan rovolusioner
di Spanjol itoe, jang poela telah di
njatakan didalam tahoen 1935 oleh se

orang

kaoem

komoenis Perantjis di

dalam pertemoean internesioval jg me
nerangkan dengan djelas tentang sepak
terdjang dan meksoed Roeslan itoe.

Memperingati

doea tahoen oesianja

peperangan

ini.

Dari Rome diwartakan :
Seorang ambassadeur dari Pemerin
tah Franco pada Heiligen Stoel dan

pada

@uirinaal,

peringati

rangan
ngan

Oleh Toean-tocan Tjiam'Kiem Hoat,

di

doea

kemarin
tahoen

dari

Disegenap

oesianja

pepe

Spaansche kolonie.

mendjadi

toko

inilah

dan

kita poenja
jang

kitapoen

dengan

Selamanja

gembira,

dengan

Sampai

di

toko

harga jang

harga

kita, kita jakin s e-

maksoed

moerah,

kita menanti

berkenalan

oentoeng

lengganan.

mengetahosi

bagoes-koeat

njonjah jang soeka

dengan

pembeli

barang

inilah dia.

kedatangan

toko

tocan2

dan

kita.

militer lengkap telah masoek

Paris

kedalam

kota dengan artillerie dan pantserwagen dan corps moesik dll.

Setelah soedah sampai di Paris djam
450
sore
maka
disamboetlah
ra
Persediaan perajaan 40 tahoen
dja radja itoe dengan tembakan2 me
pemerentahan
riam
101
kali dari benteng Mont
Valerie. Tiba distation oleh 2 golongan
Dari Den Haag
dikabarkan
oleh
koempeni telah disamboet dengan boe
Aneta, bahwa pada komperensi
pers
vji sendjata api, dan moesik militer
pada
tgl,
19
Juli
telah
dioemoemkan,
melagoekan
lagoe laggeris
nasional
bahwa perajaan pemerentahan 40 th.
,God Save The King” dan lagoe na itoe akan dilakoekan oleh segala Insional Perantjis , Marseillaise”.
dicche vereenigingen.
Banjak persediaan soedah dikerdja
“ Lebrun dan isteri menjamboet
kan.
Premier

Lebrun

sedang
isteri
radja poeteri

bersama sama de laloe

Spanjol

anggota

telah mem

oentoeng

lamanja

dengan

barang

zaman.

Bila pembeli“betoel soedah kenaj dengan

Karena itoe dari pehak kitapoen ti av2 jang berdasarkan komoenis itoe.
dak perloe ada perasaan soeatoe apa,
Kini soedah ternjata sekali, buhwa
dan anggap sadja bahwa
peristiwa
itoe mengenai persoonlijk antara ke
dosa tosan itoe,
Lain lain golongan, seperti kita, Al

Modeartikelen

Speciaal menjediakan keperloean poeteradanpoeteri

»itali jang f-se stisch itoe bersenang

| nja bangsa gado gado itoe, lantas dia
H
(mengatakan bahwa bangsa gado gado

—9—

en Heeren

menjamboet

Lebruu
Inggeris.

menoedjoe

dan sampai

ke

radja,

menjamboet
Sesoedah ini

,@uai d'Orsay"

disini djam

520

sore.

o—

tempat memperingati
hari ini,

Peladjaran perang oedara dalam boe
Dr E H. van Osstrom Soede
dan
lan Augustus
Khou Keng Tjiong sia, ketika ddo 18
Lebih landjoet dari Salamarca di
meenteraad sebagai wakil dari Komite ini boelan antara djam | lohor, telah
Oleh Havas dikabarkan dari Londen,
diatoer pembagian Amal oentoek kor- wartakan, babwa disegenap tempat2 bahwa menteri angkatan oedara telah
— Piliban Nasional.
Toean Masihono:
Keterangan oe- 'ban-korban kebakaran di Kp Kebon di Spanjol kepoenjaan kaoem Nasio- mengoemoemkan tentang peladjaran
-nal telah mempersjakan bari peringa
Djahe Gang Kober 4,
—.. moem.
tan dosa tahoen oesianja pepsrangan peladjaran perang dioedara.jg terpen
aa
ting selama pernah
diadakan
ialah
Bagiankorban2
Ind
onesier
di
Spanjol ini.
VORO
nanti
pada
tgl.
5—7
Augustus
jad.
Ocang
f 5850
Sea
bun
Soeara dari Pemerintah Nasional
f 3—
— Goena menjempoernakan keoeangan Belikan 6 bale-bale
6 lembar tikar
f 1.80
Voro maka
telah dibentoek seboeab
Diberitakan, bahwa Pemerintah Na
»
3 lampos tempel
f 050 sional di Spanjol telah mengeloearkan
badan centoek mengadakan pertoen
Hongaria tak ikoet perdjandjian
f 25v soearanja didalam kesempatan ini ter
djoekan-pertosadjoekan jang akau me Sewakan roemah tinggal
anti Komintern dan tak
narik perhatian sidang remsi. Rantja
hadap
djoemlah
jang banjaknja 20
keloear
dari Volkenbond
ngan programma seperti berikoet:
millioen pesos oentoek menjokong per

Toean

Boreel

V & W

bekas Hoofddirecteur

di Indonesia

meninggal

Oleh Aneta dikabarkan dari Den
Haag, bahwa toean Jbr. P. J. Boreel,
bekas hoofddirecteur Verkeer en Waterstaat di Indonesia jang telah beroe
moer 75 tahoen, telah meninggal doenia,

Hongoria

:

Tanggal

5 Augustus

Tanggal 6

Krontjong

Concours
Tuinfeest, Ba

“

f 6630

Bagian
. Osang

zaar, Restaurant dsb-nja

Tanggal 7

sia Minta

Hawsian
Concours

ngadakan rapat anggauta bertempat d)
23,
Meesterouen
Meeteren

ma

Oleh

—

le"

APRIL
1938
orarg-oraug lelaki dan
perempoean
Patient

Patient

lama

baroe

1306
799

339,
220

279
580

93
40

Indonesia dewasa
Anak2 Indonesiers

Djoemlah

Berhoeboeng dengan berita didalam
| »Pemandangan“ tentang perkelahiav
antara toean Sahab dan t. Badjened,

baroe

Tionghos dewasa 1282
Anak2 Tionghoa
822
diri dan sebab2aja serangan itoe, ma Indonesiers dewasa 239
ka merasa perloe menoelis ini ketera Anak2 Indonesiers 760
ngan dibawah ini, sebab pekabaran Buropeanendewasa
2
itoe selainnja serangan en pengadoean |Anak2 Europeanen
6

333
232

atau poen

ada pembitjaraan tentang

itoe sedikitpoen tidak. -

Tapi jang djadi sebab, ketika bikin

| diccussie tentang

bahasa

Arab

saja

— mengakoe tidak pandai karena beloem

1210

398

Avoak2 Tionghoa
Indonesier dewasa

762
185

280
92

Anak, Indonesier

584

anak2 Europeanen
Djoemlah

boelan

April, Mei dan

Juni

dari
pada

2745 dan 792

masing

pada

lil,

dan

H'tler mengoendjoengi
Halif .x

ter, bahwa kapitein

Wiedemann, jaitoe

April 1938.
pada 53 perempoean
39

bahwa

Tionghos
Jndonesiers

92 orang

“ perempoean Tionghoa
5
Indonesiers
3
85 orang

91

orang

rang

djoega substituutoff cier disitoe

boeat

sementara

Pembajaran

keroegian kercegian

maskapai2

Bandoeng

landeschs Ambtenaren di Bandoeng, t.
Or. JGW Lekkerkerker, sekarang lee
raar HBS di Bandoeng.
i

akan memberi keterangan tentang

minjak

tanah

nanti

pada

peng

ini akan di

loenaskan dalam tempo 10 th dan akan
didasarkan pada penjelidikan inverta
ris jg soedah hampir selesai.

—DO —

Menolong anak, ia sendiri mendjadikorban
Penolong
jang
tidak
mengindahkan bahaja
atas
dirisendiri,
Dari
Magelang
diberitakan
oleh
Aneta, bahwa kemarin doeloe seorang
setelah berhasil menolong anak

jang
hampir
tenggelam
di Bagiri
telah tenggelam sendiri.
Kemaren djenszihnja#dimakamkan.
2
o

PALEMBANG

minjak tanah '

poetoesan pembajaran keroegian2 mas

PKVI. Tjabang

Palembang

Baroe2 ini PKVI telah mengadakan
rapat tahoenan bertempat diclubhuis

Parindra 15 Ilir dihadiri oleh segenap

anggota
diantara
anggota2
Soengai Gerong
dan Pladjoe
ketinggalan.

dari
tidak”
|

Djam 7,30 malam rapat diboeka
oleh ketoea Tjabang K, Datoek Toemanggoeng

seperti biasa dengan

me

ngoetjap terima kasih kepada hadirin

| Nederland
Demonstrasi pasoekan berdjalan
teroes

Oleh Aneta dikabarkan dari Amst-r
dam, bahwa moelai hari Selasa pagi
telah diadakan hari pasoekan dengan
dan

MOSVIBA

djabatan
direktoer
Gouvernements
Middelbare Opleidingsschool voor In

Dari Mex'co-city oleh Aneta dikabar
kan, bahwa president Mexico Carde

taptoe,

sadja,
—j —

goeroe,

Mextca

boelan : habisan minggoe ini.
Pembajaran keroegian

pada 50 perempoean Tionghoa
8
Indonesiers
4

Djoemblah

mendoega,

com KG ca

kapai

pada

Reu

menerangkan, bahwa penjelesaian so'al
itoe ta? dapat ditoenda iagi.

Seng Ie“, telah

Mei

oleh

adjudant Hitler, telah pergi ke Lan-'
den dan mengoendjoengi Lord Halif:x
Katanja koendjoengan dari fihak opisil
dikatakan koendjoengan jang partikoe

nas,

diberikan pertolongan

toean mr
R Van Alphen de Veer, seka

Direktoer

Dari Berlin dikawatkan

132 orang, djoemlah 321 orang.
Sementara oleh vroedvrouw ,Jang

Juni

orang

78

Raad van Justisi Soerabaja
Dengan Beslit Goebernemen diang
kat.mendjadi substituut off cier Jastisi
pada Raad van Justisi di Soerabaja

Dengan Beslit Goebernemen, ioe
lai 1 Aug. '38 diserabi memangkoe

pemeriksaan

anak2-orok
(Kinderconsultatie)
segala bangsa masing masing

masing

dari

Wiedemann tadi mendorongkan eo'al
Tsj. Slowakia jang hangat ini, sambil

1938 soedah dilakoekan

Djoemblah

—

tidak keloear

Djerman
Adjudant

siang.

Djoemblah

Tionghoa dewasa

Komintern, tetapi
Volkenbond.

djam 12,40, dan dari sini dengan ke
reta api menoedjoe ke Paris, djam lir. Tetapi.coemoem

pada waktoe bersalin dalam

Patient Patient
lama
baroe

Buropea 'en dewasa

bangsa gado gado alias boemipoetera, |

42.
2
3

JUNI

na mestinja dan beloem pernah psrgi
— di Hadrameut. Maka saja dikatakan

di

Dari Londen dikabarkan oleh Reu
ter, bahwa raija Inggeris dengan per
maisoerinja telah bertolak dari Dover
djam 9,09 pagi dengan naik kapal
»Euchantress“ Sampai di Boulogne

sa

. Djoemlah 3111 dan 689 orang

“pernah beladjar itoe bahasa sebag-ims

Joggeris sampai
Boulogne

Didalam ini tiga boelan soedah dila
koekan djoega pemeriksaan orang ba
mil dan Gyoae cologie dari segala bang

Patient Patient
$

Radja

337, 374 dan 335, djoemlah 1046 baji.

lama

pada politie, ada dirobak tentang doe
dveknja perkara jang mendjadi sebab:
serangan itoe,
Serangan itve boekan dari sebab
saja bela PAI atau bela Al-Irsjad ka
rena saja boekan lidnja of bestuurnja

Inggeris
KOENDJOENGAN RADJA INGGE
“RIS KE PARIS SOEDAH TIBA

Dalam

MEI

Oleh Havas dikabarkan dari Boeda
pest, bahwa berhoeboeng dengan koen
djsengan abli ahli nagara Hongaria ke
Rome, maka koresponden sk, , Perti
Hirlsp“ mengabarkan, bahwa Hongaria

tidak toeroet dalam perdjandjian Aati

LO

2964 dan 692 orang

sendiri

Membatja kabaran di Pemandangan
tentang serangan T. Abdulmutalib
Sjahab ditokonja kepada saja poenja

—

polikliniek dari ini perkoem

Tionghoa dewasa
Avak2 Tiongho

tvean Badjened

lebih djaoeh toean Badjened
menoelis seperti berikoet:

Oo

poelan soedah diberikan pertoeloengan
obat boeat roepa-roepa penjakit da
lam boelan:
:

pada

tanoja sebagai hooflambtenaar pada
Alg. Ambtenaarzaken jalah toean Mr.
BTHA yan Meesterouen van Meeteren.

Keterangan

650 potong roepa

Berita ,Jang Seng

Van

Meletakkan djabatannja
Nanti tgl. 30 Juli '38 atas perminta
annja sendiri akan meletakkan djaba-

101.30

tanian ditambah2 kepoenjaan kacewm
Nasional dan djoega terhadap
djoem
lah jang banjaknja 5000000
pesos
oentoek menjokong keloearganja

Pada itoe korban korban teb poen

Pada hari Minggoe tg. 24 Juli jad,
ini PPHB tjabang Bstawi akan me

Mr. BTHA

f

roepa pakaian toea.

roemah sekolah Moebammadijih Gg,
- Ta. Tinggi Kp. Baroe Gang Buengoer

Tionghoa:
f 85—

Djadinja
ada diberikan djoega

PPHB tjb. Betawi

“Ro,

korban

pada

tgl.

20

diteroes

kan defile distadion. Beberapa
bagian bagian passekan dengan pakaian

dan kepada pengoeroes Clubhuis Parindra jg telah bermoerah hati
mem
beri tempat bervergadering di ini malam, Sebeloem membitjarakan agenda
ketoea lebih doeloe memperingatkan
atas meninggalnja. Toean Dr. R Soe
tomo bapak Indonesia,
dan #djasa2
almarhoem terhadap kepada siapa sa

dja, seperti kepada
dan

lain lainnja.

Sarikat

sekerdja

berpidato

dalam babasa

Indo

Ketjantikan

neia,

Sehabisnja Dr Maas berpidato ma
Koemaha pamendak Bang Bedjat di
poela tK Datoek
disilahkan
ka
"ina lebah ijeu ?

Soepaja
»BEDAK
N. V.H. Mij.
Antero

Dokter biasa sewaktoe di Sawah Loen
to dan sewaktoe kembali dari Europa
sebagai leider dari Malaria Bestrij tiog

Hoofd
- depot

Chun

di Geneeskundig Laboratorium Bt C.

lebih heibat lsgi atas soembangan

oeh

anak
sanah.

nja para anggauta VR jang sengadja
dalam Pemandangan Oemoem mema
Raar of niet?
kai BAHASA KITA.
Kalau memang maoe gitoe, boleh
Soenggoeh mereres sekali kalau me djoega, asal ada bahasa kasoesasteraan
lihat pemoeda2 kita jang terdidik de| nja, maar helas, maoe bisa bahasa

“ngan bahasa

ketjilnja, se Belanda tjas-tjis tjoes, ja kaga' betjoes
loepa dan ma'loem. . . sekolah-sekolah memang

dari

asing

hingga oemoer dewasa
tjanggoeng sekali bila ia berkata de

ngan

|

bahasanja

sendiri, Teringat

Pi-

boelan
beberapa
tempo
“on
berselang doedoek menghadliri rapat
nja segolongan Pemoeda dalam kota
Djakarta ini,
'Terdjadi bal jang menggelikan

tapi

en .. . biar sedikit sekolah

koerang

Belanda, moerid Indonesianja hampir
nggak ada.
sepotong,
Belanda
bahasa
:
Hasilnja
bahasa Indonesia sepotong, of bahasa

Belanda klemtoon Djawa,
Bandoeng,

ka akan berbitjara tentang salah satoe
Di Djawa Tengah: ,Alaaah,
hal, sebeloemnja is berkata: Minta niet z00 toh, jij itoe“.
— maaf banjak banjak terhadap segenap

PKVI

satoenja

lah kita berdo'a bersama sama memin

-ta kepada jg makakoeasa, moedah moe
dahan

mbok

fjita tjita dan

maksoed

beliau

,masak“ sadja, tapi soedah

Boekan

|.

BANG

BEDJAT.

Dr, R. Soesilo.
Sebagaimana pembatja telah menge
tahoei

bahwa

Soesilo

Dr. R.

saudara

kandoeng jang moelia almarhoem

Dr.

R. Soetomo, sebagai Inspecteur D VG
voor Zuid Sumatra moelai1 Juli '38

telah diangkat oleh pemerintah sebagai
Gedelegeerde Hindia Belanda hendak
menoedjoe ke Internationale Congres

jg moelia itoe dapat ditjapai oleh jang
| beliau tinggalkan ivi, dan roch beliau Troepengeneeskunde dan malaria jang
dan
diselamat dan disedjahterakan Allab akan diadakan di Amsterdam
hingga
September
Dite
26
dari
koeboer,
dalam
Rotterdam
ja
hendakn
djoea
'gaskan oleh ketoea soepaja hadlirin 21 Octeber '38, boeat sementara bel'au
semoea terpekoer sebentar ( berdiam di dipekerdjakan di Hoofikantoor DVG
ri | menit) sebagai mengingat kepada

Batavia O,
Berhoeboeng karena beliau hendak
almarhoem, hadirin lantas semoea
meninggalkan Palembang bertjerai de
- menoceroet.
—.. Setelah selesai dengan memperingat ngan kawan2 sekerdja Dokter2 disini,
kan jang moelia itoe, maka ketoea jg telah bergaoel sekian lama, maka
bentangkan dengan pandjang lebar ri oleh initiatief Dr. H Hemmes Gewes
— wajat dari berdirinja PKVI tjab Pa telijk Arts di kota ini pada malam
— lembang serta boeah dari oesaha jg di Saptoe jg baroe lalos ini terah diada
peroleh karena adanja PKVI di Palem kan diner di Palembangeche Sociteit

bang ini. Selandjoetnja dipersilahkan
|. #audara Secretaris Djoera St Maulaua
- membatjakan

Jaar verslag dan verslag

Congres PKVI jang baroe langsoeng
diadakan di Bogor.
Setelah selesai dengan berapa soal
djawab dari hadirin maka karena da
tang waktoe penoekaran Bestuur lan
tas diadakan- pemilihan baroe,
"Dengan soeara terbanjak Soesoenan
Bestuur baroe terdiri:

Ketoea terpilih lagi K Dt Toemang
goeng.

5

Sumatra ini jang sekarang tidak sem
pat berhadir disini, daa kepada k Di
Toemanggoang demikian djoega sawkasih
peikanlah silam serta terima
M
kepada
tinggal
saja dan selamat

Verplegers-sters dan vroedvrouwen jg
di Zuid

Sumatra: ivi.

Setelah selesai poela bergambar maka
hidangan poen teroes diedarkan saling

terganti tida habisnja sampai I-roet ma
lam kira djam 1 baroe perdjamoean di

dengan di hadiri oleh Dokter2 di Zuid
Sumatra ini diantaranja kelihatan djne
ga DR DR dari Pladjoe. Soengai Ge
rong Tandjoeng Baim dan beberapa

Parindra

Pem,

poetoesan Confsrentie Pa

Menoeroet

Lahat,

menoeroet

rindra Daerah Pertja Selatan soepaja
Conferentie jg kedoea ini dapat dihadiri
oleh Tocan Thamrin ketoea Dept. Politiek Parindra, maka sekarang sedang
dilakoekan soerat menjoerat dengan pi
hak bersangkoet, Boleh djadi Conferen
tie tsb, akan terdjadi didalam boelan

September dimoeka ini. Sedang #ekaraog Parindra tjb. Labat lagi giboek
dengan psrsiapan menanti Conferentie
itoe,

5

Balai Ra'jat Palembang
Tiap tiap di kota mengadakan rapat
oemoem dari beberapa perkoempoelaa.

maka hampir selaloe sadja
meminta
kepada lain orang seperti biasa minta
kepada Eigenaar Gedoeng Zenk dan

Setelah
—. roe maka
foto, serta
bing poen

gembira.

:

BISA

DAPAT

Secretaris Gemeenteraad
Menoercet
Loento,

berita

secretaris

Aneta

dari Sawah

14

Saba Ke: aman

Perchemahan oemoem II K. B.I.
Kelak pada tanggal 23 Juli sampai
tanggal 29 Juli 1938, K BI Djawa

Timoer akan mengadakan perchemahan
cemosm kedoea bertempat di Oemboelan, onderdistrict Winongan, district
Grati,' Kaboepaten Pasoerocan.
—I—

Kongres

Tamansiwa

di Mataram.

poenjai Balai jg meroepakan

Laroet

malam

baroe malam

perpi

itoe dihabisi.

Malam

perpisahan

de

Indone
ngan
Dokter
sia dan Mantri-verple
gersters
dan
Vroed-

sia di Z Sumatra

Toesap

Dokter Maas|

OKSB.
Moehammadijah

CPK.

,

3,

Wanito
Djawil
EMRO, (Eerste Madioensche
Radio omroep)
Roode Kruis
“

Pn

mib:

14

,

(Roekoening

D.

RW

14

1
-

Comite Pasar Malam

jad.

sengadja

mengatoer segala-galanja lebih menarik
dari pada pasar. malam, jg telah laloe.
Ini kali karena akan dapat bantoean
sekeras-kerasnja dari pihak autoriteiten Bangsa Belanda maoepoen Boemi
poetera sebab toedjoean jg baik dari
keoentoengan pasar malam, maka boe
at pibak publisk Bangsa Belanda akan
speciaal
diadakan
attractie
boeat
kaoem itoe seperti: dancing. draaimolen, radmolen,

zweefmalen,

hola

hola

atau Maniladansen,
mendjadi
tidak
seperti pasar malam j.t.I. hanja mem
poenjai
tontonan jang bersifat Inheemech.
s
Programma jang akan disadjikan 1
tontonan2 sengadja dipilih jang soe
dah

mendapat

3 Wedstrijd

kenamaan,

dan

1 1
3
23

2 Concours,

4 Permainan2 (Be-

hendigheidspelen) dan 5 Tentoonsteilingen
dari Landbouw, Nijverheid,

lah dapat bekerdja menghasilkan tjita
tjitanja. Stichting sekarang telab mem
telah

toea dengan

tanah

roemah

pekarangan

peroesahaan dan kacem ondernemer
ini ada
osntoek
memboeat
reclame
adres
lah perkoempoelan pemoeda2 Kristen,
Hoofd
Comite
Borneostraat
12
Madijang setiap tahoen diadakan membi-

tjarakan soal soal jang

bertaliin

ngan

kekeristenan

mas'alah

jang

kedoea

dan

boet oleh. Dr R Soesilo dalam bahasa lebar 25 m dan pandjang 40 m, terle moeda, Werkkamp jang
djoega.

TEMPAT.

mna aa

Industrie, Kunst dan keradjinan tangan,
Kesempatan javg baik sekali bagi
ngeren telah diadakan rapat rapat la-j

-Dr Ph Bloemsma dan Dr R Maamoen
Koesoemadilaga, semoea pidato disam
Belanda

disa-

na, F.R. Fresth, kemaren doeloe di
djebloskan kedalam tahanan, setelah
barang barang diroemahnja dibeslag.
Sebab sebabnja penangkapan beloem
diketahoei.

@omite terseboet telah bsroebah men
djadi Stichting dan pengoeroesnja te manja seminggoe, Werkkamp

Hemmes

doenia

Matjan!

Pa

Pa

Gomeenteraad

Tjap

DI SEGALA

ditangkap

partic. Artsen dan Ind, Artsen jang
'berdjoemlah lebih koerang 30 orang
dengan njonja. Beberapa Dr2 teeroet

berpidato diantaranja Dr H

BELI

nana

» Antara“ mengabarkan, bahwa kong
lingsoengkan moelai djam satoe tengah
res
Taman Siswa akan dilangsseng
bari karena ketiadaan
tempat boeat
kan
pada boelaa Nvvember tgl. 10
kota
sekali
njata
Maka
bervergadering
mempoenjai sampai 17. Hooflcomite telah diben
jang sebesar ini dengan
toek atas pimpinan t dokter R. Soe
beberapa perkoempoelan maoepoen jg
digdo sebagai ketoea dan t. Soetomo
Agama
dan
sociaal
bersipat pi:litiek,
sebagai
penoelis.
patoet benar mengadakan seboeah ba
:
—0—
lai boeat bermoesjawarab.
Maka atas andjoeran Dr Maas bebe Werkkamp van Christen Jongeren
Di Poerworedjo.
rapa boelan jg laloe telah dibentoek
ang
“ Antara“ mengabarkan, bahwa pada
satoe Oomite terdiri dari anggota
gota perkoempoelan dikota ini dengan tg18 Juli jbl. di Djenar (Poerworenama Comite Balai Rakjat. Sekarang djo) oleh werkkamp van Christen Jo

tak di lorong Tjandi Talang Djawa.
Diboelan Augustus ini pengoeroes
Stichting akan mengadakan openlucnt
vergadering ditempat terseboet akan

Solo,

de oen.

pe-

partama di
adakan di Gombong, pada tahoen 1936
tahoen

di Pengging

1937.

diramaikan oleh Moesik Wirawan dan

selesai pemilihan bestuur ba
diadakan pauze, lantas ber telah diadakan poela pesta perp'sahan sederhana itoe.
soegoean beroepa sate kam oleb Dokter-Dokter Indonesia jg bera
— 0 —
Zuid- Sumatra ini. Dalam pesta
-da
diedarkan poela.
Redaktoer ,Solo Bode"“ didenda
Tidak lama rapat dimoelai kembali, lini kelihatan djoega sekoempoelan
Berita Aneta dari Semarang menga
ketoea atas nama bestuur baroe beri IMantri verpleger-sters dan Vroedkan sedikit komentar soepaja bekerdja vrouwen atas nama'mereka jg di Z Su takan, babwa polisi rechter disana te
lebih giat dari tahoen jang liwat boeat matra telah dapat menggaboengkan d illah mendjatoehkan hoekoeman denda
kemadjoean perkoempoelan kita. Sete ri dalam malam perpisahan itoe bersa f 100 voorwaardelijk atau 14 hari ke
lah disilahkan beberapa orang hadirin ma sama memberi selamat berpisah pada Henk Abraas, redaktoer ,8olo
Bode” disebabkan toelisan penghinaan
membentangkan boeah fikirannja ma kepada t Inspecteur Dr R Soesilo,
terhadap dirinja residentie—rechter di
Atas
nama
Dokter
Dokter
Indone
ka djam 10 rapat ditoetoep dengan
selamat dan

&

Gedoeng2 Bioscsop. Pernah kedjadian
Openbaar Petitie Soetardjo dapat di

diminta segala perkoempoelan pemoe
da-pemoeda dikota ini toeroet meramai
kan serta akan dimintakan izin soe
vrouwen.
paja dapat
optocht sekaliannja itoe
Malam minggoenja bertempat d i beramairamai teroes ketempat Balai
gedoeng Medan Pertemosan 14 Ilir Ra'jat jang sekarang masih sangat

Warsipan

, Obat

PAN

TIP
Ie

chabar jg telah ter

dengan ada niatan dari pengoeroes Pa-

di seloeroe

dan terpoedji kemoestadjabannja
oleh segala bangsa:
Dalam, perdjalanan. .cida
boleh? ketinggalan. bekel

rindra Pertja Selatan jang | jang telah
diadakan di Palembang, maka Confe-

Bendahari

,

soedah. terkenal

Conferentie Daerah
Pertja Selatan.
Mie menelis:

Wakil ketoea Angwat
Penoelis Djoera St Msulana
Nji Tjihak

Obat Tjap Matjan

soedahi dengan selamat.

sahan

Pembantoe Abdoel Moeloe Di Soe
Ta
ngai Gerong
5.
Mas Kardjan di Pladjoe.

—

Tapi

siar akan dilangeoengkan nanti di bl.
Aug. dimoeka ini, tapi berhoeboeng

— Nak vereeniging jg boleh dikata lebih
— dekat kepada almarhoem itoe, patoet
” benar toeroet menjatakan kesedihan
| atas kehilangan beliau itoe. Dan mari

—
—

tt serta njonja njonjas

nesia, djadi choetbah saja ini terpaksa 'bergoelai, bersambal, bergaram dan
25 berlaoek, of gado-gado . .. jg koerang
memakai bahasa Belanda.
Bagimana saja tida maoe djengkel taoge, koerang katjang, koerang gadan geli, masa seorang Timoer toelen, rem, koerang tjab6 ensepoer..

“Maka oleh karens

—.

dan

rentie jg kedoeanja akan diadakan di

— iboe bapa orang Timoer, dilahirkan
| di Timoer, hidoepnja tjara Timoer,|

—

itoe,

tidak akan meloepakan sau

Nah, begitoe hasil. . bertanak ,nasi“,

hadlirin, sebab saja tidak begitoe bisa
Indo
dan tidak lantjar dalam bahasa

:

dara dan

masing

masing

tjinta

saja poen

ngo-

orang

Misalnja di
hati Pioen se mong
begini: ,Ik, mab, kaan niet“.
bab: Seorang Pemoeda muadjoe ke moe
Di Betawi: , Waaa, niet z00 dong".

djoega mendjengkelkan

sakan

saja oe

dapatlab

patah
sepatah doea
sama sama kita mera

saja berharap kepada Toean Dr Maas
akan menjampaikan salam dan terima
jang kasih saja kepada Dokter 2 di Zuid

kalau pendoed

Saperti oleh oesahanja Congres Baha toh moesti bisa bahasa sini.
#aIndovesia jarg baroe laloe ini, Demi
Disini mah kaga”, sebaliknja,
kian heibat dan menggemparkan, dja
sini moesti ditarik ka bahasa

—

dengan
raikan
sadja, dapatlah

Dan

moesti ada bahasa Indonesia, ma'loem
sini. Kalau kita ke Inggeris,
dinegeri
sangsikan atau Oo
bahasa Iuggeris. Dji
terpaksa
jab,
:
oek Eropa mave disini

tempatnja,

pada

kasib, selandjoetnja apa jg terkandoeng

dalam bati saja tak

Na an

loe kita seselin jaitoe, sekolahannja
Biar sekolahan Belanda sekalipoen toh

saja membilang banjak banjak terima

(Solo) pada

“

Malam

Pembantoe
Pada

11

Sept.

Keroekoenan

menoelis :

nanti tg 3! Augustus

sampai

38 di aloon aloon Madioen

akan diadakan Pasar Malam jg dise
boet dengan nama singkat PKM (Pa

sar

Malam

Keroekoenan

»Kereekoenan“

jg

soerat

memoecat

kabar

diharap

pekabaran

ini

Gg —.

Taman

Siswa

Bogor

Tentang TS Bogor ,, Antara“ menga
barkan, bahwa dari tgl 22 sampai 25
Juli "38 Taman Siswa Bogor akan me
ngadakan a. Perajaan Windon. b Kon

“MADIOEN
Pasar

Soerat

soedilah

Madioen)

nampak

pada

na

ferensi Pendidikan Sumatra Selatan
dan Djawa Barat. Perajaan windon
bermaksoed akan memperingati Taman
Siswa Bogor soedablah tjoekoep ber
diri satoe windee alias 8 tahoen. Kon
ferensi pendidikan bermaksoed akan
mempersoalkan dan menghidoepkan
soal pendidikan dengan djalan mem
berikan pidato2 dari beberapa orang.
Konferensi itos akan dihadiri vleh
goeroe2 dari semoea tjabang TS di

manja Pasar Malam iui soedah sela
jaknja, karena PKM dioesahakan oleh
Sumatra Selatan dan Djawa Barat.
pelbagai golongan.
Keoentoengan bersih jang akan di Malam 22/23 Juli bertempat digedong
dapatnja

dibagi

25 pCt SOVT.
14

,

Badan

seperti
Stadioen

berikoet:

4

PSM. (Pers.
Sepakraga Mn)

Harso Darsono, Kebon Djse Bogor, di
adakan malam keloearga dan pertoen

djoekan kesenian.

sai Op saja

Ea

ab"

orang

marah kalau mereka ngomong bahasa
Belanda, Itoe nggak boleh. Jang per

sekalian

vroedvrouwen

daa

ger-sters

mtoe

naa

bisa

sangkal,

tt dan njonja serta saudara M Verple

NA

engga

| rang

soedah

Perhatian dan tanda tjinta dari

djoega.

KB aan

— soenggoeh

kita

yng " a

:

bari (lama).

Toean Inspecteur lantas mendjawab
pidato 2 itoe dengan bahasa Indonesia

KN

Kalan orang mentjintai 100 pCt
terhadap Noesa dan Bangsa, tjinta —
jg berarti ngoeroes ngopenin bahasa

Abis

itoe.

bahasa

Batavia

PAN

:

ngenal

Palembang

Lim & Co

aa PE5

saja

perkataan

salahoja

'ini tolong betoelin dong.

nesia.

Hle, djangan disalain pemoeda2
dong, mereka sekolah nggak pernab

Bang Bedjat jth.

Kalau ada

kita
Indo

perkara pemoeda2
begitee bisa bahasa

Indonesia

x

4 apa 5 biji jg di latji, begitoe djoe

ga Aom). Begini soerat Pioen itoe:

' Sekarang
jang nggak

Gwan

BN MT

masih ada

satoe,

(boekan

Kian

Be

soerat lagi

kirim dong?!?!

dia

kalah,

VIRGIN“

Sole— Agents

Selandjoetnja pemb. ini menerang
kan poela bagaimana t Dr R Soesilo
sebagai Insptctcur DVG dan sebagai

tjari poenja Inja, nggak diperbatiin,nonton, katanja
Dari Dokter 2 Indonesia telah di
“ Kalau banjak jang
— tjari, lenjap poenja ada.
n barang beroepa Horloge mas
serahka
gimana
minta
— Welnu, tadi bang Bedjat bilang, si| demonstrasi. Abis
dan beberapa barang antiek tenoenan
Pioen nggak Imaoe

nona tida me-

njese!l pakailah selaloe

ini,

han

dimoeat,

Maoe

“leungit.

n koelit.

perpi

malam

kaseha-

nana
AA SN

-panja nggak maos kalah. Maar helaas, poeblik. Itoe toh boezan
“si Djoerig ambles, entah kemana, tapi wel?
£
- Volksraad kepengen diliat sama oe
| Noor alle zekerheid, bang Bedjat maoe
moem, Serenta banjak dateng, disang
sedia telkin.
—. Sebetoeluja masih banjak serdadoe| ka demonstrasi,
Aih, serba bingoeng sama madjlis
'podjok jang kirim rapport rapportnja, | Iboe..
22
tapi, djangan marah ja, soms itoe|
nonton, kata
jang
ada
nggak
Kalau
|
-masoek kantong bang Bedjat teroes|

menghadiri

dapat

kami

demonstrasi,

dengen

Aa

“Si Pioen, kopral podjok, dalam ber|

“lomba lomba sama aom Belengep roe

jang aloes ada ber-

gan'oeng
ta

paras

LA AN Si

| TENTANG BAHASA LAGI.

moeka

Toemanggoeng atus nama M. verple
Si Rioen
ger-sters dan Vroedvrouwen jg ber
ada di Z Sum, ini lebih doeloe me
begitoe.
Memang, minang, betoel
ngoetjapkan terima kasih kepala T
ba
memakai
lagi,
Malah lebih sedih
basa sendiri dikatain ,demonstrasi“. Inspecteur' Dr R Soesilo dan kepada
Padahal Fraksi Nasional Volksraad pengoerees pesta perpisahan ini ter
ada niatoja demonstrasi, tjoe oetama kepada t. Dr. Maamoen serta
»ggak
maoe pakai bahasa njonja dan kepada t. dr, Maas, karena
berdjandji
man
Indonesia, lantas volkeraad digerebek perantaraan beliau beliaujitoelah maka

dan

TEA,

telah

ia kok ngomong setjara Timoer ,min

(Ita ampoen“ tida bisa ?

