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? Kag

— Farief Adverientie, keterangan kepada
Adminis

. Pers dan
WJADA hari Saptoe tg. 19

memadjoekan

' ini kita

pada

Ng.

apa

boelan

tegoran

Soetardjodan

t.t.

R.

Sosrohadikoesoemo:

sebab

nama

sk.

pada

semboenjikan

e
, Djerman--Roeslan
:
. memperbaiki perhoeboengan politik

Perhoeboengan dagang

Indonesia di

waktoe ia me-|

ngoetip oeraian sk. terseboet ?

gen disampaikan bisikan seperti ber
ikoet :

— Apa toean Tabrani tidak men
atau

membatja

tardjo

pada

waktoe

coemoem

Kalau

tosan soedah mendengaratau

'membatjanja tentoe akan mengeta
hoci, apa sebab t. Soetardjo tidak

Soetardjo

berpidato tentang

:

kedoedoekan para boepati dan me-

ngoepas

|.

isi perspoetih jang penoeh

3 (dalam

dengan lesan)

simpoel,
bari1 PHalfax

.

Halifax berdiam, tetapi bersenjoem

antara be-

21 Agustus

Londen,

liau dengan pers. Perboeatan demi-

(Reuter | Pada mang

soedah

tentoe

tidak dapat

telah

di makan

Cena
nat.o: JANIN BaaN
membela: disk Onlas mNiak syah

seperti

di PRedjam-

bon itoe. Dari itoe Mr. Jorkman
memperdengarkan tegoran .....

Ae

.

sidang oemoem

njingkir dari Polen, sebab ..... Polen
!
dalam bahaja

” Apakah tidak lebih baik kalau
nama sk. tidak diseboet seboet, seperti kebiasaan dilakoekan ? Apa| kah lid jang terhormat tidak dapat
toe ?“
F
Dalam bahasa Belanda voorzitter
Volksraad berkata:
»Is het niet beter de pers niet
met name te noemen, peak,
kelijk is? Kan het geachte lid

.

njet nalaten ?“

kiin toelis
atas.

Politik Inggeris beloem

beroebah-roebah

Tjoema

sadja sepandjang faham

ngan ssk. tadi, kita pertjaja dan
| jakin, bahwa voorzitter tidak akan
memadjoskan tegoran seperti telah

| terdjadi

itoe.

Menjeboetkan nama

| 83k. atau bockoe
—

memberikan

tahoe,

sekedar

oentoek

djadi

sebagai

—.. »bronvermelding” sama sekali tidak

| dilarang.
.

Sa

Bahkan

- keharoesan

|.

—. Gjoeran

tar

sebaliknja jaitoe soeatos

dan

ialah berdasar kedjoe-

— Giperkenankan

kesopanan.

Ia

tidak

oleh pimpinan rapat,

kalau orang maos bertoekar fikiran

dalam seboeah rapat dengan sk.
ae namanja diseboetkan dengan

.

—.

terang-terangan.

Oentoek berlakos demikian boeken
| di rapat tempatnja tetapi dalam
| rocangan sk. jang memoeatkan toelisan jang maoe dikoepas itoe.

soerat

Kita pertjaja, bahwa boekan mak

ngan Djerman.
Dan terantjam kemerdekaan
oentoek

Tetapi,

didjawab

bahwa

di

poetoesan jang menjenangkan
lam semoea soeal.

83 haroes memperhatikan sikap
ini soedah lajak.
demokrasi,
Sedjak keterangan terachir dari
Chamberiain dalam Lagerhuis
dan pedato Halifax pada 29 Juni
tidak kebaikan kesempatan itoe

Lagi kabar bohong tentang Oho-

dacki ?

Warschau,
ter)
Kalsagan

dalam perhoeboengan anpemerintah
wakil-wakil

Gi Berlin dan Rome.

osntoek mene
Daja cepaja
rangkan jg sesat adanja sikap

Inggeris adalah semata-mata
oentcek menggontjangkan atau
mempengaroehi

negeri-negeri

jang netral.

bell telah

diangkat mendjadi ambas

mengetahoei

temoean antara Chodacki, Greiser dan Burckhardi pada 19

Augustus 1939.

Perhoeboengan
Roeslan

politik

Djerman-

diperbaiki

kan

komentar

tentang tertanda ta|

:

tadi akan membantoe meringankan,

dan

moengkin

enjeboetkan nama sk. terseboet pertama
gan

terang-terangan,

ngannja

sebagai

dirmpelai

lagi
8

Ambassadeur Polen di Djerman
panggil poelang

di

Toean 8. Joedawinata akan ber

Djika dipertanggoeh tentoe menda
audientie lagi dalam boelan
pat kesoekaran-kesoekaran
,
September
Warschau. 21 Augt. fReuter)
Ditersngkan poela tentang nase
Pemeriksaan Kubo dalam oeroesan
'hat kepada pendoedoek Inggeris ter
»Warta Harian“ depan Djoestisi
oetama poela kepada mereka jang!
sedikit hari hendak poelang kemba
li ke Inggeris. Sebah?nja karenaper Bekitar Instituut Tabligh Indonesia
(Hadisiswojol
orangorang jang
kemoediannja, di

oleh Daladier.

Didoega

pembi

Besoek baik Inggeris, ma

oepoen Perantjis tidak akan meng
ambil kepoetoesan kepostoesan jg
penting, dari sebab sikap kedoea
negeri itoe telah ditetapkan dengan
definitif. Tetapi didoega hasil dari
doea kali sidang kabinet itoe akan
menegaskan, bahwa kedoea pemerin
Horebelisha menemoei Daladier
Paris, 21 Augustus (Reuter)
Pagi ini ketika Horebelisha hen
dak poelang kembali telah singgah
Gi Paris dan mengadakan pertemos

Attolico

sama

sekali

moei

Hitler

Beberapa soal sekeliling N.V.

mendapat

ting sekali pada hari Kemis menda
tang. Dimana akan dipimpin oleh

memoentjak

2

Ldrs. Moh Hatta)

8

brigade

militer hilang didaerah
Minangkabau

Rebo akan menoedjoe

Moskou oen-

toek mengachiri pembitjaraan2 ten
tang non-agressie-pakt antara Djer
man-Roesian.

Attolico

mengoendjoengi
dan Ciano

Rome,

21 Augt.

Mussolini

(Reuterj

Hari ini tidak diadakan koendjoe
ngan diplomasi di Rome.
Tetapi sekalipoen demikian di Palazzo Chigi tetap didapati keaktipan jang besar. Tetapi tidak dida
pat pengoendjcekan2 apa jang
te

lah dikerdjakan. Sedangnja itoe di

doega, bahwa kemaren maiam Attolico telah mengoendjoengi Mussolini dan Ciano. Menoerost kabar
di Muenchen Attolico betoel berte
mes dengan Ribbentrop tetapi tidak
dengan Hitler.

tidak mene-

Soeara

dari Pendeta

Berlin, 21 Augustus
f(Reuter)
Dengan opisil telah dibantahnja,
Kalangan
jang mengetahoei me bahwa
Attolico telah menemoei
nerangkan, bahwa keadaan kini sa Hitler dan jang menjampaikan dja
ngat gentingnja. Dan moengkin xri waban jang tidak berhasil kepada

Rome, 21 Augt. jReuterj
Vaticaan telah membantah, bahwa
telah mengoetoes pendeta spesial ke
Warschau.
Diterangkan
bahwa

sis

hatikan

Warschau,

akan

21 Aug |Reuter)

memoentjak

pada achir Musgolini.

.

Tjobalah Hitler memoendoerkan
langkah oentoek berperang
Warschau, 21 Aug: (Reuter).
Koresponden dari “Gazeta Polska"

scmoca

djembatan?

dan

beda

membawa

Perdjandjian
Berlin,

non-agressie dengan
Roesian
|
21 Augustus
|/Havasj

Menoeroet kabar pada malam ini
Hitler akan mengadakan pertemoesn dengan Ribbentrop dan ambassadeur Ankara Von Papen di Berch

pendeta

munilus

semoea

telah

keaktipan

memper-

diploma

tik Vaticaan disana. Dalam kala
ngan Vaticaan diterangkan, bahwa
pendeta besar tidak dapat dsn tidak
soedi menggambarkan djalan jang
concreet oentoek

mengenjahkan kri

sia, oleh karena hendak tinggal be
kerdja dalam lingkoengannja sendiri
Tetapi dengantegas Pendeta meng
hendaki sgoepaja semoea
manoesia

teggaden. Jang diperbintjangkan ia
lah pertimbangan tentang perdjan soedi kepada ingat kewadjiban ter
djian non-agressie antara Djerman hadap sesama boeat kekedjian keke

dengan

Sovjet

djian

Roeglan.

Goering '"memboeka soeara
Berlin, 24 Aug. (Reuter). Da
lam

menggambarkan

perdjandjian

jg didapat dari perang, dan

meminta soepaja memakai pikiran
jang sehat. Mempoenjai rasa tang
goeng djawab kepada semoeanja, jg
mempoenjai

pengaroeh

kepada

ti.

krisis jang sehangat hangatnja. Dan Inggeris-Polen apakah sexiranja oen ap-tiap kedjadian.
Diterangkan, bahwa pendeta saini adalah mentaliteit dari Hitler, dang-cendang Dantzig termasoek
dimana pada hari belakangan ini poela, dimsna Inggeris memandang ngat sekali bersympathie, dan meng
party tampak njata.
nja percebahan keadaan politik se- harapkan dengan soenggoeh soeng
si

lebih landjoet pasal ini.
| Dslam keadaan jang genting se
Kita tetap mempertahankan te- bagai sekarang ini, perdjandjian
pidatonja,

Perantjis-Roeslan

»

an jang lama sekali dengan Daladier.

Pada achir pekan ini krisis akan

pekan ini.

Gezant Paris diangkat mendjadi
ambassadeur di Brussel.
Londen, 21 Aug. (Reuterj
. Gezant Paris, Ronald Iran Camp

jang

Permoesjawaratan militer Inggeris-

sial oentoek tetap tinggal.

tah itoe bekerdja bersama sama.

21 Aug. (Reu

membantah tentang adanja per

oentoek mengoelangi perasaan2
tadi
tara

da

menerangkan, bahwa Sovjet Unie
teroetama jang akan membeli dari
Djerman ialah mesin2 keperloean,
tehnis dlinja.

negeri-negeri

»

(Reuter). Kon

Inggeris jang tinggal di Polen oen

Lebih landjoet soerat kabar itoe Lebrun.

Londen.

kir dari Polen oleh
Pemerintahnja

toek meninggalkan
negeri itoe, ke
tjoeali ada alasan alasan jang sape

hai

boekan pertanjaan

Polen adala

Bangsa Inggeris disoeroeh menjing

di

gai boekti, bahwa kedoea pemeren tjaraan sama sekali akan mengenai
tah itos mempoenjai kehendak jang Oosroesan losar negeri dan persedia
baik, nampak kepada beberapa ke an persediaan pertemoean jang pen

boeang tempo oentoek menanjakan idari doea negeri itoe.

sk. dalam

Warszchau, 21 Aug

politik

ngan

Djer

Kalangan kalangan opisil di
sini menegaskan, bahwa sikap

Bel (misverstand) antara makroed ngannja perdjandjian dagang dari
. Noorzitter Volksraad dengan toean Roesian-Djerman. Hal ini tidak ha
. Soetardjo. Dari itoe alangkahbaik- aja perbaikandalam ekonomi sadja,
nja, djika t. Soetardjo soedi mem- tetapi djoega perhosboengan politik

oran kita: kalau orang mengoetip

antara

Femoca bangsa Inggeris soedah
soeroeh meninggalkan Polen

ganggoe, hingga
berniat bertolak

soed tt. Soetardjo dan Sosrohadi-|
Moskou, 21 Augustus:
koesoemo oentoek tidak mengharSoerat kabar opisil dari
| Bai pers Indonesia. Kita jakin, di- komoenis ,,Pravda" telah memberiBini terselip salah faham, salah wis-

telefoon

baik perhoeboe-

menjebabkan

per

Sedang ,,Isvestia“ soerat kabar
Disega Perantjis beraksi
pemerentah Roeslan jang opisil,
kembali
bahwa perdjandjian
mengatakan
Paris, 21 Augustus (Reuterl:
itoe adalah perbaikan ekonomi dan
Besoek sore kabinet akan menga
Ai Antara Tone patori Tida BEDU dakan persidangan dengan diketoe

djoengan besar dari pendosdoek

di Shanghai

hoeboengan di Polen moengkin terj

Apa jang diperboeat oleh t. Soe- sadeur di Brugsel.
di Beriin mencedjoemkan, bahwa
tardjo terhadap
,,Pemandangan"
Hitler akan berpidato jang mengInggeris-Perantjis-Roeslan
. boekan berbaoe ,,polemiek“ akan
gemparkan pada tanggal 27 Aug.
main toenda-toenda.
tetapi semata-mata bersifat ,,kosdi Tannenberg. Tetapi masih beloem
Moskou, 21 Aug. (Reuter)
tipan“, Dari... itoe nama ,,Pemanterang apakah itoe sebagai djawadangan“ haroes disebcetkan dengan | Permossjawaratan Inggeris-Peran ban jang sepantasnja terhadap pe
|
teroes-terang dan sama sekali tidak tjis-Roeslan setelah ditoenda 3 hari ringatan Polen pada 5 Mei. Atau
lamanja, sekarang dimoelai lagi.
— boleh disemboenjikan.
apakah pidato itceakan membakar

Sekian pertjakapar!

Inciaent

telefoon Djerman—

opisi! di sepandjang djalan akan
kesoekaran2.

kabar

2

Londen,
21 Aug. (Reuter)
Sidang
kabinet jang besok
akan dilangsoengkan
dengan
sendirinja akan mendapat koen

0. Atas tegoran terseboet t. Soetarpemerintah sama sekali tidak
—. jo mendjawab: saja akan. penoeberoebah. Koresponden dipio. hi permintaan toean.
Ik zal het doen,
Mijnheer de Voorzitter.
matik dari Reuter menerima ka
— Djadi...kita ketahoei, bahwa t.
bar'dari kalangan opisil, bahwa
Insaf atautidaknja negeri nege
Soetardjo (batja stenografisch ver| slag katja 378tshoen ini) menjang- |-ri as, Inggeris dan Perantjis
Polen,
tetap akan membantos
|. goepkan pada voorzitter Volksraad
. tidak skan menjeboetkan
nama pers.
Gjika negeri itoe berkonplik de
— dan pendirian kita tegoran mr Jonkman itoe meloeloe bertalian dengan
— tjaranja i. Soetardjo berpidato. Andai kata t. Soetardjo itoe tidak mej
. madjoekan pidato jang bersifat ..polemiek“ (pertoekaran fikiran) de

me-

disoeroeh

Inggeris

Orang-orang

jaitoe waktoe t. Soetardjo menjeboetkan nama sk. ,,Java Bode“....

mena uaka perboeatan demikian|

ioear negeri.

oeroesan

gedoeng

djoengi

Djepang mendaratkan pasoekan
nja lagi di Teloek Bias

sol-Djendral Inggeris pada hari ini
memberi
tahoekan kepada bangsa

dengan Chamberlain. Ketika meninggalkan Downingstreet 10
Halifax sebagai pendism. Tetapi sedikit bersenjoem sim
nampakrja
idzinkan oleh voorzitter, kalau nama
sk. diseboeikan dengan terang-te- poel kepada pemotret2 ketika menoedjoe gedoeng oeroesan loear nerangan. Makloem koerang sopan geri. Disana Halifax telah berdjandjian dengan George Landsbury
Diantaranja tamoe2 jang banjak itoe terdapat poela Arthur Greenorang atau
sk.
jang tidak
dapai wood, penganti oppositie leider. Lord Chatfield pada sorenja mengoen
kian

8

man dan Polen telah dipoetoeskan.

Kakn
sa
London, 21 Augustus |Reuteur).
diganti
telah
pagi
besok
diadaksn
jangakan
Pertemosan minister

hal ini ,/debat“, karena di|

lakoekan

hoeboengan

sehari hari

Gengen kritik rendah dan keliroe
terhadap corps boepati. Djadi....
t, Soetardjo memboeka ,,polemiek” dengan sidang kabinet.

oleh Djepang ?

2

Pada hari Senen tengah malam

“

Moelai dengan pekerdjaan

Hongkong

tidak akan dikepoeng

Pers Roeslan mengatakan, bahwa
perbaikan berhoeboengan dagang
Polen dipoetoeskan
antara Djerman Roeslan, bisa
Berlin, 21 Aug (Trarsocesn) :|

Perhoeboengan

di Londen.
boegar ketika sampai distation Kuston. |
segar
itoe
'mier
men
kan nama sk. toean.
Dari sepoer melompat dengan gembira sekali. Kemoed
— Saja ketahoei apa jang toean
djan
gi Chamberlain jang lamanja beberapa
on
itoe, djawab
kita. | WS
maksoedkan
Kedoea diplomat itoe mempeladjari keadaan internasional.
Tosan

2

pemerentahnja.

21 Augustus (Reuterj.
Londen,
dan Halifex telah sampai
ain
Chamberl

Djepang

hom

Winston Churcill membikin artikel,
bahwa kalau Eropah damai,
terang Djepang tertekan

Berlin, hari ini dengan pesawat
oedara telah terbang menoe
djoe Warschau. Perloenja oen
toek bermoesjawarat dengan

Halifax dan Chamberlain moelai beraksTNi lagi

bagian kesatoe tentang doenia B.B.?

kan

terbang menoedjoe
Warschau
Warschau, 21 Aug| Reuter):
Lipski,
ambassadeur Polen di

dengan pedatonja lagi? i

t. Soetardjo

pemandangan

PENTING

9 stoeden di Kating tewas kepertji-

Lipski

doenia

menggemparkan

Hitler akan

tegoran

voorzitter Volksraad kepada t. Soemengadakan

tjis-

Permoesjawaratan Inggeris-Pera
Roes tertoenda-toenda teroes

Berhoeboeng dengan itoe, kema-

dengar

RINGKASAN

tingkatan

dari perbaikan perhoeboe
kedoea negeri itoe, demi

pagai

“Dobry Wieczor“ menanjakan apa
kah Hitler dapat memosndoerkan
langkahnja. Kini Hitler dapat berbosat jang dapat membikin populair
namanja di Djerman, ialah menghi
langkan idam idaman oentoek berperang.
Kita haroes memperingati semosa
kedjadian? jang moengkin timboel
dan oleh karena itoe, Polen dengan
negeri negeri sahabatnja soedah Par

siap

lengkap.

kewadjiban

setoedjoean

moreel, jang ber

dengan

goeh oentoexk

menjelesaikan

soeal
damai, dimana sedangnja itoe diper
hatikan kepentingan
kepentingan

verdrag itoe, itoe dengan permoesjawaratan

maka Goering dalam ,/Essener National Zeitung“ telah menerangkan

sebagai berikoet: ',,Dalam permoe
laan minggoe ini lain-lain #oea!
akan memberi kepoetoesan dalam
hal ini“.

dan hak hak, soedah barang mesti
pentoek kemanoesiaan seoemoemnja.
Csaky soedah

kembali

Boedapest, 21 Aug: (Reuter):
Ribbentrop menoedjoe Moskou ke
perloean verdrag.
Pagi ini Csaky telah kembali lagi
Berlin, 21 Aug. (United Press). dari perdjalanannja.
Dengan

opisil Ribbentrop pada hari

ai au
as akasbonan

IA

G

Ag

Kubo-,,Warta

Harian"-affaire

roesahaannja

Keterangan

pesakitan poetar-poetar pandjang

Djerman -- Roeslan.

President

Berita redaksi.

Berhoetoeng

geleng

tidak lakos da

Ketika ia menerangkan, bahwa
ia jang mentjetakkan sk. , Warta
Harian“ goena tcean Djojopranoto,
maka keterangan itoe ia tarik kembali,

setelah

perkataan

itoe

dipe-

gang tegoeh oleh president dan di
toelim oleh griffier dengan sebenarnja, oentoek mendjaga, djangan

«

Djoestisi

aken

lam kalangan pendoedoek.

kepala

dengan bandjirnja
nye
dengan Roeslan soedah
Pesakitanj loepa kepada soal-soal jang perloe
copy, maka banjak kabaran jang
sampai perkataan?nja akan ditarik
mengadakan perdjandjian daditshan.
Demikian
poela
samboekembali, sebagai—jang
soedah2.
gang.
ngan
rapat
P.I.I.
hari
Minggoe
jl.
Oleh
karena itoe ia laloe mengata
SEBAGAI oemoem telah menge- ngan orang Djepang Iainnja jang
Soerat-soerat kabar Sovjet-Roeskan, bahwa drukkerij Tjaja Pasoen
ian menjamboetnja dengan 'sangat Haraplah pembatja makloem.
tahoei, maka pada tg 26 Mei”'39 bernama Saito.
dan
jang
mentjetak
sk. ,, Warta
gembira, bahkan oleh sk. "Prawdas
soerat kabar ,,Warta Harian“, jang
Oleh karena ia ingin mempoenjai
Persatoean pegawai jang beker
dipimpin oleh t, Djojopranoto, telah sendiri, maka dengan pertolongan Harian“, demikianlah ia memoetar
dan “Isvestia” pertalian dalam soe'sl perdagangan

dja ditepi laocet

itoe nistjaja akan

Kita dengar bahwa ada beberapa
membawa perbaikan djoega didalam
.perhoeboengan politik antara ke orang akan berichtiar oentoek me
ngadakan

doea negeri itoe.
Demikian poela sebaliknja.
pers Djerman sangat senang
hat hasil perdjandjian itoe.
Betapa poen djoega, didalam
dekati Beroeang Roeslan itos,
man lebih berhasil daripada

geris dan Perantjis.
Inggeris dan Perantjis
njoeng koenjoeng

Poen
melimen
Djer
Ing-

sekoe-

mengadjak

Roes

lan mengerojok Djerman,tetapi Djer
man

mengadjak

berniaga.

,

Lagi poela djika diingat benar-be

nar, Roesian seadiri tidak begitoe
perloe lagi ikoet mengoeroes Ero
pah, apa Isgi Inggeris memang se
djak
dahoeloe
boekan
sahabat
Roeslan.
|
Belain daripada itoe oentoek ber
perang setjara besar-besaran, wa

laupcen

sangat

dahsjat kebesaran

tentara Roeslan, toch pemimpinnja
tidak tjoekoep. Dan beloem djoega
tjoekoep. kalau sgeandainja separoeh

nja dari cpsir2 Inggeris dipindjam

persatcean

pegawai dari

semoeanja
kaoem boeroeh jang
soedah mempoenjai organisatie dan
bekerdja
ditepi Iaoet. Menoeroet
keterangan
tidak
pandjang /dari
kalangan pegawai uegeriatau maat
schappij.
2BD —

Pengozrangan pegawai

Berhoeboeng dengan

Douane

berita

ten-

tang pengoerangan pegawai Douane
kita dapat chabar, bahwa pengoe-

rangan itoe tidak sekali

goes

digeledah oleh polisi PID dengan
mengangkoet?
soerat-soerat
dan
lain-lain hal dari kantor tsb. ber
hoeboeng dengan masoeknja oeang
asing (Djepang!
kedalam peroesa
haan soerat kabar tsb.

djam

ata

Soescenan

Madjelis

tt. mr. T.N.LA.

de

sedang
dan

terdiri dari

Lange, selakoe

leden ialah mr.

mr. A. Veenhujj

zen, dan griffier mr. Frank.

Openbare
Ministerie
dipegang
oleh toean mr. Morks, sedang pem
bela pesakitan ialah t.mr. Maramis.
Jang ditoerdoehkan ialah, bahwa
Kubo,
pedagang
Djepang, dalam

Overdracht Onderwiis
boelan December 1938 telah memKita dapat chabar fihak pemeren beli zetmachine dari t. Saeroen
tah.lagi memikirkan tentang soal dengan harga f 2000, meskipoen ia
overdracht onderwijs jang soedah tahoe, bahwa mesin itoe beloem
didjalankan hampir 2 tahoen dipoe loenas dibelinja dari jang mendjoe

lau Djawa dan Madoera. Sesoeng
goehnja soal ini ada sangat penting
sekali. Oemoem soedah mengetahoci,

alnja semosla, selandjoetnja poen
ia telah membeli drukkerij Tj. Pa-

ka bersahabatan
tetapi sementara

toedjos

2

Soendan dengan mendjalankan per
Kalau misalnja Roesian tidak soe bahwa ta' ada seorang goeroe jg se cesahaan pertjetakan sedang ia ma

hasil mengadjak

dengan

adanja ovardracht.

Pendapatan kita:lebih baik ditja

Djerman dan Ita- boet sadja overdracht itoe.
— EA

lia bersatoe dalam oeroesan militer
nja, terang Roeslan bisa kepajahan.

Poen meskipoen sda djaminan Ing
geris dan Perantjis. Barangkali doea
negeri -itoe. bisa menolong. djika
Roeslan soedah banjak keroesakan

nja.

IDemikianlan, maka Stialin tidak
bodoh.
Ia timbang oentoeng roeginja da
hoeloe sebelcemnja menelan tiap2
oesoel jang datang sadja.

Kini terang, bahwa

pehak Roes-

Tan sendiri, ternjata tidak soeka
terdjerat dalam kesoekaran politik

dengan Djerman, hal mana terboek

Sendjata

makan

toean

- Se'an bin Senan, oemoernja kira?
20tahoen, ketika ia masih mendjabat

halnja djika menjerah

ngan kehendak sendiri?

de

Demikianlah,
walaupoen sangat
keras soeara2 Polen beberapa hari
jang laloe, belakangan ini nampak
soeroet kerasnja, karena Inggeris
beloem djoega bisa mengadjak Roes
lan itoe.
Djangan2 Polen
poen
achirnja
ragoe ragoe djsega kepada Inggeris,
Kalau orang mengingat2 dengan

saksama, memang dasar Sovjet lebih
dekat

“pada

dari

dasar

dasar

diktatuur

,,demokrasi“

dari

Inggeris

itoe, karena pada paham Roeslar,
Inggeris itos boekanlah sedjatinja
»demokrasi",

Sebaliknja: angan-angan Roeslan
banjak jang bersesosaian dengan
angan-angan Djerman. Pertikaian
antara kedoea negeri itoe koleh di
kata bereboetan pengaroeh semata.
Sementara itoe Inggeris soedah

izin oentoak

Ketika soerat toedoehan dibatjakan, maka oleh terdakwa disangkal
segalanja dengan keras |Bolsh di
toetoerkan disini, bahwa dalam so
“al djawabnja ini ada tolk, djoeroe

basa,

djoega

jang menterdjemah

tisi kepada pesakitan.)

Dalam pada itoe pesakitan mene
rangkan, bahwa ia telah membeli
seloeroeh drukkerjj dari tocan Sae-

Kebetoelan pada tg 11 Maart
ketika Sean hendak
ditengah djalanan

kan pertanjaan dari President Djoas

'39 roen pada tanggal 21 December '38
dengan

harga

f 11.000.—,

pergi ke Bekasi,
Pedoerenan, ia pembelian

sedang

ini dilakoekan dengan pe
rantaraan
toean Djojopranoto. Da
jang
lam pembelian ini, kata terdakwa,
ditjari oleh polisi itoe.
Sean laloe memberi tahoekan pa toean Djojopranoto tjoema posra
telah bersoea dengan Rimoen

Dalam perkelahian Rimoen meng
gosnakan pisau belatinja, jang diti

kamkan

bertoeroet toeroet, sampai

4 kali. Oentoenglah Se An itoe roe
panja pandai bermain silat, karena
semoea tikaman2 itoe dapat ditang
bil sikap memilih partij sendiri. Ia kisnja. Macepoen demikian Se An
boleh minta
perlindoengan Polen, ta' loepoet mendapat loeka loeka
Betapa

mendapat

telah mendapat perintah dari tjamat
Tjibitoeng oentoek menangkap se
orang pentjoeri boeron (pelarian)
nama Rimoen.

Dantzig dikatakan negeri merdeka, maka dia merdekalah mengam
djika ia diserang.

beloem

pekerdjaan pentjalang | polisi desa)
Selang Tengah bilangan Tjibitoeng,

ti dari soeara2 pers disana.
Sebaiiknja,
terhadap
adjakan da Rimoen, bahwa ia mendapat pe
Inggeris dan Perantjis masih djoega rintah dari tjamat, haroes menangtetap beloem ada hasil jang njata, kap
Rimoen,
sebab Rimoen itoe
sedang sementara beloem berhasil adalah seorang pelarian. Mendengar
itoe Polen terces-menerces dalam berita jg tak sedap itoe, marahlah
bahaja, apa lagi kalau diingat, bah Rimoen itoe dan laloe melakoekan
wa pehak Djerman makin lama ma perlawanan terhadap Seap.

kin mendesak oentoek mengambil
Danzig, sebab Darzig sendiri soedah
maoe.

ni.

ditangannja. Tikaman jang kelima

poen dapat ditangkisnja oleh Se An
dan disebabkan oleh tangkisannja

jang hebat itoe tergelintjirlah

Ri-

moen. Belakangan baharos diketa
hoei, bahwa Rimoen itos mendapat
loeka diperoetnja, sehingga ia oleh
loeka itoe harces mengganti alam
jang fana dengan alam jang baka.

Dihadapan Landraad Mr. Cornelis, jang memeriksa perkara pem
boenocehan itoe, Se-An menerang
kan bahwa ia sama sekali tak meng

goenakan sendjata tadjam. Malahan
Rimoen
sendiri
jang beroelang?2
welakoekan penikaman atas dirinja.

Jang meloekai peroet Rimoen itoe,
boleh djadi pisau belatinja sendiri,
disebabkan

oleh

targkisan Se-Ar,

jang ,djitoe itoe.
Dari hasil pemeriksaan,
mengangap terang, bahwa
telah menikamkan pisau
dipegang
oleh Rimoen

poera mendjadi orang perantaraan
belaka, sedang drukkerij adalah ke
poenjaan toean Ili Sasmitaatmadja.
Terdakwa
itoe mengenal toean
Saeroen, ketika toean Saeroen men
djadi hoofdredacteur
,Pemandangan“, sedang terdakwa sendiri (se
telah 25 tahoen ada di Indonesia)

doeloe

mempoenjai

s.k.

Nichiran

Sayo", jang mati kemoedian diganti
oleh ,,Tohindo Nippo”. Drukkerij jg.

soedah ia poenjai ialah bersama de

Persrondgang kedoea kalinja

17 pendjahat merampok
: roemah

2

Seorang Hadji dianiaja
Komplotan pendjahat didaerah

2

ga

actienja. Dengan

berkawan

17

da

toean

pertjetakan, oen
hoetang

Tjaja

Pasosndan, sambil menanjakan kon

masih dalam

tangan tosan Sasmita.

Terdakwa menerangkan, bahwa atas
nasehat tosan Saercen, djangan ber
lakoe
sebagai
eigenaar
terang
terangan,

Djepang,

Setelah habis ini, kita dapat ber

temoe dengan tocan Saercen jang
nampaknja sedikit koeroes, tetapi
tetap gembira. Diterangkau kepada
kita, bahwa dalam boei ia mendapat
rawatan setjara Eiropah semendjak

11 Augt, '39, dan boleh
bezoek

tiap

Minggos

sedang makanan

menerima

doea

poen boleh

kali,

ia te-

rima dari loear.
Dalam tahanan ia boleh mendjalankan sport, dan boleh membatja
boekos2, sedang ia sendiri mengerdjakan boekoe roman doea boeah.
Jang satoe beloem selesai, sedang

jang lainnja soedah klaar. Poen di

karangnja satoe risallah bernama:
»Dihari doeka tjita“. Katanja
toean Saeroen tak akan mengambil

pembela, moengkin akan membela
Sasmita, sedang licentie diri sendiri. ,,5Han journalist moet

oleh

karena

dan ada kalanja

ia

orang

nanti pe

zichzelf kunnen verdedigen, of dan
ben je geen journalist“ katanja.

Besok hari Rebo akan dilandjoet
kan pemeriksaan perkara ,,Warta
Harian“ ini dengan dimoelai Lk.
djam 9 pagi.

poela disitoe. Disini Hadji Enden
diketemoekan diseret dari dalam
roemah itoe keloear pekarangan, di
pentoengi dengan aloe dan dibatjo
ki kepalanja.

Rampok

ini

ternjata

o. dengar bahwa Hadji itoe

rang kemaren malam Minggoe, me
reka telah koendjoengi roemahnja

mendapat

ada

me-

njimpan oeang contant
£ 1000.—,
oeang itoe jang dipinta tetapi oleh
H. Sapi-ie alias H. Enden di kam- Hadji itoe tak dapat diserahkan,
poeng Njengegeng di Djonggol.
tak ada katanja.
Hadji ini oesianja soedah tingzi
Dikiranja oeang itoe di simpan
dikira soedah berdjoemlah 80 th. dalam lcemboeng padi, loemboeng
Dikampoeng. terseboet
terkenal itoe diroesak padinja diberantakagak mampos. Ia mempoenjai dosa kan. Tapi tak dapat djoega oeang
isteri dan
beberapa rosmah dan jang ditjapri.
sawah. Doea isterinja meskipoen
masing masing mempoenjai roemah
Hadji jang toea itoe soedah pajah

berlainan letaknja berdekatan.
Ketika kedjadian ini Hadji terse
boet sedang berada diroemah istri
nja jang moeda. Djam 11 malam di

loeng.

Pasar Gambir

——

Goena pembelian dari toean Sae
roen itoe, terdakwa bertemoe notaris de Honit goena actenja, sedang
dengan tosan Djojopranoto ia pergi
kenotaris Thomas. Selandjoetnja ter
dakwa menerangkan, bahwa toean
Djojopranotc mempoenjai hostang
kepadanja sedjoemlah
f 11.000.—.
hingga dengan ini maka hoetangnja
soedah ,,boek'. ftidak ada lagi).
Poen ditanja soal acte dari notaris Thomas ini, terdakwa mengata
kan tidak mengertinja, sambil me
mocengkir, bahwa ade hoetang dari
djoemlah f 11000.—
kepada toean
Djojo.
Dari Ocang pembelian
itoe se
djoemlah f 11.000 adalah dibajarkan
oleh tosan Saeroen f 4.100.— kepa

Tjibaroesa kembali menoendjoekkan

Oleh karena Hadji tosan roemah
itoe tak ada disitoe, isterinja jang
Sore ini djam 5. soedah nenek-nenek diseret-seret
Melihat gelagat ini, terang bahwa
dan dianiaja soepaja menjerahkan
kegentingan di Eropah sekarang ini
Dalam minggoe jang laloe diada- ceang dan barang2nja.
mentjapai poentjaknja lagi.
kan persrondgang dalam Pasar Gam
Perempoean toes itos tak dapat
Augustus crisis sekarang ini, roe- bir jang pertama kali.
menjerahkan apa jang dipinta se
panja lebih hebat dari SeptemberSore ini diadakan persrondgang aa aka itoe sebab segala perabot
crisis jang laloe.
lagi kedoea kalinja dimoelsi djam 5 'roemah habis dibikin roesak. Beloem
Moengkinkah Chamberlain mem- sore, jang tentoe lebih banjak jang posas dengan kekedjaman itoe, ma
boat ,,Muenchen“ lagi ?
soedah kisar mengerdjakannja dari sih penasaran, laloe diroemah iste
pada ketika persrondgang jang per- rinja Hadji jang moeda itoe dida
A. Tj.
Tang poela. Ini roemah poen dikam
tama.
Say "3 tas,
: Pem mebititan AM
d Ia
La

mesin

menanjakan

S5

Landraad
terdakwa
belati jg roemah
isterinja jang toea dikoenitoe, keda djoengi pendjahat itoe dengan me.
lam peroet Rimoen, tetapi sebagai ngampak pintoe roemah dan meroe
poela sadar, bahwa Polen dalam seorang
pentjalang, terdakwa Se- sak roesak, beberapa orang antara
masa ini dalam bahaja besar. Ing- An berhak
boecat membela diri. nja laloe menjerboe kedalam.
geris tahose, betapa besar behaja Oleh
sebab itoe, maka Ss-An dibe
Roemah-roemah jang berdekatan
jang mengantjam negeri jang is baskan
dari hoekoeman. fAnetaj. roemah itoe didjaga masing-masing
djamin itoe.
pintoenja menanti jang poenja roe
0
Boektinja : sekarang Inggeris memah kalau ada jang berani menoe
njoeroeh orang-orang Inggeris jang
berdiam di Polen menjingkir dari
negeri itoe.

mendjoeal

trak
pembeliannja djoega. Tetapi
katanja ta' tahoe, bahwa itoe adalah
pembelian dengan huurkoop, poen
ia tak mengerti goal huurkoop itoe,
dalam boslan December, sedang jg katanja.
sedjoemlah . £ 10.000 ia bajarkan
Berhoeboeng
dengan berpoetardalam boelan
Januari 1939, djadi poetarnja
perkataan ini, jang me
djoemlahnja
soedah f 11000. Keti njebabkan
djengkel dan kadang2
ka
ja akan menerima onderhandketawanja sidang dan poeblik, maka
sche acte, ia dalam keadaan sakit,
president terpaksa mengambil tjonhingga tentang isinjapoen ia tidak toh2
jang movedah, dengan maksoed
tahoe
menahoe. (Berhoeboeng de- soepaja
toch
ngan keterangan demikian ini Pre pengakoean akan keloear perkataan
djcega dari pihak Kubo,
sident mendjadi heran sekali). Da jang
achirnja hasil djoega.
lam hal ini pesakitan tjoema berDakwaan jang kedoes terdakwa
pendirian ,.pertjaja" sadja.
mengatakan, bahwa ia tidak pernah
Dalam pembitjaraan soal djawab
tahoe tentang
derhandsch -geini terdakwa selalos berpoetar-poe scbrift
jang
ditanda
tangani oleh
tar hingga soal jang bisa didjawab tocan
Saeroen, poenia tidak merasa
dengan mosdah sampai
pandjang menghilangkan
ataupoen menghansekali,
menjebabkan
djengkelnja
tjcerkannja.
president,
apalagi.
apabila
per
Sidang jang dimoelai djam 8,30—1
tanjaan jang mengenai
soal soal siang
itoe dengan tidak dipoetoes2,
jang penting, pesakitan selaloe me tidak
berapa mendapat
koendjoengatakan, bahwa ia loepa atau tidak ngan
dan
perhatian
besar,
tetapi
ingat betoel.
ada djoega dari kalangan Djepang
Ketika ia ditanja dari mana ceang jang
mendengarkan, antaranja Saipembeli itoe, maka ia mendjawab, to
jang diatas tadi diseboetkan djoe
bahwa ia pindjam
dari Djepang,
ga namanja.
kira kira sedjoemlah f 2.500—.

pinan t. Sasmitaatmadja.

kan kepada Roeslan itoe, menilik
betapa besarnja bala teptara Roes
lap.

dengan Djerman,
itoe Djepang ber

toek

pada itce pada penghabisan boeian
November 1938 ia membajar f 500
kepada
toean Saeroen, dan f 500

itoe jang menjangkoet drukkerij
»Tjahja Pasoendar“ dibawah pim-

H. Peter

Ketika soedah dibelikan ini, maka soerat perdjandjian depan nota

8.30 'depan Madjelis ris ia tidak tahoe menahoe. Dalam

Djoestisi ialah t. Tatsuji Kubo
selakoe pesakitan dalam oercesan

dia- president,

dakannja, tetapi bila ada seorang
pensioen ta' akan diganti
tempat
nja, atau ada orang
jang
afgekeurd poen tidak akan diganti, dja
dinja sama sadja artinja
adanja
pengoerangan formatie.
-

keterangannja lagi. Sasmita mendapat ocang f 30.— goena pertjeta
kan demikian itoe, sehari2nja.
Pada soeatoe waktoe ia pernah
kekantor
Tetterode,
kantor jang

tidak lakoenja peroesshaan nanti.

Kemarin pagi jg telah dihadapkan

moelai

toean Seeroen ia mentjari drukkerij.
Tetapi ia meminta djoega, soepaja
namanja
djangan
dinampakkan,
oleh karena moengkin menjebabkan

paki,

mereka

poen

an BAN SA

dapat masoek

Bibi SAE

MBA CA

NBA Set it

D0 SO

tak berdaja lagi, tetapi

ini masih djoega

pendjahat

penasaran,

di ros

Excursie I. M. Kemajoran
Tjiteureup

ke

Mengoendjoengi

pak

tani.

N. J. menoelis:
Sebagai telah dioemoemkan dalam
sk. ini, maka pada hari Minggoe j.
1. pagi2 benar beberapa pemoeda.

poetera dan posteri Indonesia Moe

da, ressort

dakan

Kemajoran telah menga

excursie

f(darmawisata)

ke

tempat pegoenoengan Tjiteureup de
ngan naik bus. Sampai disana kira
kira djam 9,30 pagi dan langsoeng
mengoendjoengi salah seorang pak

tani, ialah R, Mohd, Tojib, jang soe

ka menerima

aa

tamoe

Djakarta

itos

tamoe

moeda

dengan soeka

mah seorang anaknja poela berna-

ma H. Ahdoerrahman hendak di da
Habis dari sini laloe teroes kegoe
tangi lagi. Wektoe mereka -menja- noeng Hambalang jang djaoehnja
troni roemahnja H. Abdoerrachman Ik. 9'/, km. Perdjalanan ini dilakoe

itoe, dan letaknja ada berdjacehan kan dengan gembira, sorak sorai,
sedikit, seorang anaknja Hadji En sampai kadang kadang mengedjoet
den jang bernama Mangkoe telah kan pendoedoek oedik jang beloem
dapat melarikan diri dari roemah pernah mendengar tingkah lakoe
23 menocedjoe gardoe
itos lajaknja. Ja, pemoememoekoel Sa
tir,
titir itoe membikin pen
Pemandangan jang indah mereitoe tidak sempat lagi tiba sapkan hati dan mata memandang,
di roemahnja H. Abdoerrachman. keelokan Indonesia menarik benar!
Marsose dan bestuur bersama po Kanan kiri nampak tanaman teh.
litie baroe tiba setelah pendjahat sereh, singkong, padai dll. Dipoeas
itoe soedah pergi djaoeh, dengan posaskan apa jang dapat dirasakan.
tjepat Hadji jang djadi korban itoe
Setelah waktoenja kembali poediasoeng
ke rosmah sakit Bogor. lang, maka dari toean dan njonja
Pengedjaran oleh politie dilakoe roemah tadi, maka poetera poeteri
Soeara

djahat

kan, Minggoe
siang berdjoemlah Djakarta itoe meninggalkan tempat
delapan
orang jang tersangka te tsb. dengan oetjapan terima kasih
lah
ditangkap,
konon
wartanja kepada toean roemah,
seorang dari padanja telah menga
Sampai dikota ini djam 6 sore '
koe tjampoer dalam
perampokan dengan
kepoeasan masing-masing.
itoe. (Rep).
Sega

SA

Pan

aaAnang

ah Pas aa T

dik

Audientie

Ih tentara diteloek Bias

.kepad 3
Inggeris
bi
Tee
ME
Se

Sa
PS

stoeden tewas
2di

Katin
PRA

ton Churchil mem

ngarkan

soearanja

2"

|.

— Ketika
itoe Gemeenteraad Tg

geris

Pantang

| pondent

pengap

|

mintaan

dari Reuter

ti

kepada

pertolongan

.

menetap

Correspondent

dah

Reuter mendapat

kabar, bahwa Pemerintah Tionghoa
soedah

memberi

pesanan sedjoem-

| gs melakoekan pengepoergan
tsb., walaupoen hal ini moeng
| kin djoega akan dilakoekan se
tiap waktoe.

lah 1/4 miljoen sterling kepada pa-

Ketika orang melakoekan per

oentoek memperhoeboengkan Chung

Uh

berik-paberik

king dan Indo-China.
Pen
1 pertama

mengetahosi, bahwa semoeanja

dah

| itoe masih dalam kendaan ten-

|

teram.

Pa

2

PET

SERFO

Bea

tentaranja

—. Hongkong,
|.

haroes soe

pada

boelan jang

mengharap, soepaja djalan kereta
api itoe dapatlah diselesaikan da-

OTAK

—. Djepang mendatangkan

dilakoekan

akan datang, oleh karena Tiongkok

'

YO

Inggeris goena mem

beli rail-rail oentoek djalanan kere
ta-api jang kini sedang diperboeat

disepandjang tapal ba
@jalanan
| | tas,
maka disitoe orang dapat

bala-

lam satoe tahoen, sehingga oleh
karena itoe dapatlah poela perhoe|Trans- boengan2 Tiongkok dengan negeri

?

21 Aug.

Tokio,

21 Aug

(Reuterj:

bersiap-lengkap oentoek

nerangkan

soe dan

,,mem

ja'ni

teroetama

sekali

aa

internasional

dan pelajaran dengan Djepang.
Menoeroet sk. ,,Asahi-Shimbun",

bala-tentara-

basa

Haag,

21

Den

Brussel.

ANP):
Hari

Gila et

Belanda
Aug.

|(Aneta-

”
"
ini Staatsblad memoeat be-

slit 10 Aug.

centoek

meroebah K.B.

ngan oemoem. Denemarkan, Zwe- 8 Juni tentang tjara menoelis basa
Gaimusho kini sedang mempeladjari den dan Noorwegen dan Nederland Belanda.
menerima baik cendangan itoe. Per
Beslit itoe menjatakan bahwa ke
lagi tentang melakoekan pekerdjaan temoean itoe akan dimoelsipada
poetoesan2
edjaan
dari
minister
bersama-sama
dengan
commissie tanggal 23 Aug.
Slotemaker
tidak
didjalankan
pada
speciaal oentoek menetapkan politik
Lebih landjoet Reuter mengabar 1 September mendatang melainkan
jang dilakoekan terhadap Amerika, kan bahwa minister oeroesan loear
didjalankannja menoenggoe hingga
S.k. terseboet menambah poeia,
negeri
Denemarken, Zweden dan waktoe j.a. ditetapkan.
3
bahwa politik baroe itos haroeslah
Noorwegen basoek pagi soedah akan
Menoeroet
kabar
ditanggoehkannja
“bersifat keras, agar soepaja dapat
berangkat mencedjoe Brussel.
wakioe itoe- berhoebosng dengan
lah mempertahankan diri terhadap
kehendak
minister Bolkestein oensikap Amerika itoe.“
Beioem djoega pasti konperensiitoe? toek mempeladjari socai edjaan pa

Formule

Craigie

Brussel,

Arita tetap ber-

21 Aug. (Aneta-ANP)

da cemoemnja, jang berhoeboengan
apakah
edjaan
itoe tidak baiknja mendapat peratoeran jang sah.

Menoeroet keterangan2 darj kala dengan pertanjaan

lakoe.

ngan opisil programma

dari konpe

rensi negeri negeri Oslo itoe hingga
kini beloem definitief.

Mencoeroet berita lainnja dari To
kio, didalam kalangan kalangan
Tetapi terang, bahwa soeal soeal
akan diperkoe Djepang jang lajak dipertjaja di
internasional
akan mendjadi bahan
an.
doega, bahwa formule Craigie Arita
Hongkong, 21 Aug. (C.N.A.): Be jang soedah ditetapkan pada tang roendingan, menoerost kabar tisp2
oesaha oentoek mendjadi djoeroe

jang besarnja kira?

Edjaan

3 a5
berapa soerat-kabar Inggeris disa
dan 300 orang na memoeat artikel dari Winston- gal 22 Juli jang baroe laloe tetap pisah baik oleh Radja, maocepoen
dari pasoekan cavalerie. Selandjoet Churchil!, dalam mana dinjatakan akan berlakoe djoega, walaupoen pemerentah Belgia terhadap kegen
kelandjoetan permoesjawaratan an

infanteriz-bataljon

nja bala-tentara Djepang itoe kini

tentang

un.
e
Tadi pagi poen soedah dilakoekan
beberapa serangan? jang maksoed
hendak memoetoeskan segenap
-batas Inggeris—Tionghoa.

diterima dengan segala senang hati.

pemberian-tahoe

kepada

| soedah teroes menoedjoe ke Shum- Djepang. Artikel terseboet soedah

jepang

jang

Poen soember?

Kemoedian

pehak

tang

soepaja orang ha

iapoen menerang

perdamaian

di

Eropah,

maka sebahagian dari tentaralaoet Inggeris

akan dikirimkan

ke Singapoera oentoek memper
koeatkan pertahanan dari pa-

BN KaND
an men aon pasoekan2
ini Ia|

soekan-pasoekan
moer-Djaoeh.

Inggeris di Ti

Sambil menjinggoerg njing
goeng terhadap keadaan di Ero
pah itoe, maka selandjoetnja
Churchill menerangkan, bahwa
tentara-laoet Djerman dalam 3
tahoen (ini 'tidak akan bisa ke

terbagilah mendjadi doea bari-

Salah satoe dari barisan terseboet

teroes bergerak kearah Barat
djalanan keresta-api KowCanton hendak menoedjoe ke
ong. “Barisan jang lsinnja

pen

Churchill

kan djoega,rbahwa djika orang
soedah dapat menentoekan ten

ng telah mendaratkan pasoe
diteloek Bias dari 15
kan2nja lagi
| boeah kapai2 transport
dan kapal2

Soedah bergerak

itoe

roes memberi bantosannja kepada
I|Tiongkok,

dipertjaja

kemarin

— mewartakan, bahwa

daripada

mengandjoerkan,

mendarat djoe-

ga di teloek Bias

|.

Belain

loear dari Laoet—Timoer.

Poen ditambah poela olehnja, bah
Wai- wa Inggeris dan Amerika itoe tidak
seharoesnja beragoe2 lagi oentoek
poen kota Waichow Ini adalah memberi bantoean kepadaTiongkok,
h kota penting jang letaknja karena kemenangannja itoe berarti
i sebelah Timoer dari seboeah hendak menetapkan kemadjoeannja

menoedjoe

“hendak

kota

mana

ke

jang

pada

ta-

di Timoer,

selama satoe abad.

jang laloe soedah dirampas
Churchill mengandjoerkan poela,
pihak Djepang, tetapi laloe di bahwa
Inggeris itoe hendak mem
ggalkannja lagi dan dirampas balas perbosatan ' perboeatan Dje| oleh pasoekan2 Guerilla pang itoe.
'dari bahaja

Chungking.
ter):
ranja

dengar kabar, bahwa orang di
Londen beloem mendengar berita berita tentang pengepoengan

(0
00

jang

soedah

pihak

ditetapkan

Djepang terhadap Hong-

pat

| karena keadaan jang sematjam

olsh karena 'itoe
njak kebakaran.

1938,

te

5

&.

4

ia!

“3

.

No

.

sea.

3

«

gedoeng

f

ng

sb

BOcdaIr ManUak
oek

kebakaran

sehingga

terbitlah

ba

Sebahagian besar dari gedoeng

dau ri "Tioagtk
Hempbikgpega
et

menimboelkan

soedah didjatoehkan,

itoe adalah oelangan daripac
boelan Oct. babon

5 orang Inggeris dianta
ada 3 orang bangsa Au

Beberapa boetir bom jang da

| #an2 oentoek berkoeatir, ole
pada

21 Aug (Reu

ngan2
oleh :36 boeah pesawat
pelempar-hom Djepang kepada
Kating..

Selandjoetnja tidak ada ala-

|.

macet

stralia,
seorang perempoean
Amerika, soedah berhasil meng
hindarkan diri dari bahaja ma
oet, ketika dilakoekan sera-

oleh

|

ke|

dikampoeng dagang

Djepang

tingan internasional ini, sama seka
MH tidak moengkin.

itoe

io

Djepang soedah poela berniat de

ngan sgoenggoeh2 hendak tetap ber
diri disamping perdjandjian tsb. di
dalam tiap kedjadian jang moeng
kin akan tertimboel didalam per-

hoeboengan
terseboet.

antara

kedoea negeri
goa
2

Incident lagi di Shanghai

oleh

seorang sersan

ini terdjadi di

pehak

da

ri kota terseboet soedah roen
toeh.
:
Geredja Canada jg ietaknja
| disamping seboeah kliniek soe
“dah roesak.

9 orang stoeden tiwas djiwanja
Kemoedian diwartakandjoega,bah

pehak

Tionghoa

itoe

hendak

Djika dalam sidang besoek

soedah

ter2

memoendoer-

internasional itoe, sehingga ada
doea orang
agent Tionghoa

djiwanja
loeka

dan
parah.

“ orang
.

“Didoega,
bahwa djoemlah odg2 jang lari jang teroes ma
ek kedalam kotaTientsin itoe

Kating, setelah djatoshnja Hankow.
Sebosah pesawat terbang speciaal

jang dikirimkan

oleh Comite-Penjo

kong Amerika, soedabh bertolak dari

pimpinan

dari

Padang,

militer

dibawah

kapten Ambon

dan

litnan

Berhoeboeng dengan ini maka di
minta pertolongan B. B., tetapi be-

tetap

berkehendak

Da

minis

Bosat keberesan pengiriman
»Pemandangans dan atau,,Pem

keras oen

bangoen“

maka dapat diharapkan kedjadian
nja pada achir pekan ini atau per
moelaan dari minggoe depan.

PM
ar
ES 1
ti

TAMA MMA

ALA,

diharap

dengan sa-

ngat, soepaja siapa jang tidak
menerima koran atau madjallsh
lekas lekas memberikan tahoe
kepada
Administrasi: Senen

107 telf.1810 WI. Setelah djam

ANN

TIAP-TIAP HARI

Advertentie

Peringatan

5 sore semoea pengadoean haroes diadreskan pada telf.672
Wl., Gang Kembang 19A.

,PATJAR"

5 BREGELS F1.— SEKALI MOEAT

Protes dari Gemeentebestuur Tionghoa

Gemeentebestuur

Tionghoa

Di TJARI

soe

dah memadjoekan protes keras ke
pada gemeentebestuur daerah intar
nasional, dalam mana dimadjoekan
permintaan
tentang pemberian ke
Iroegian oentoek orang” jang telah

tiwas djiwanja dan orang agentagent jang mendapat loeka itoe de
ngan tjara memberi hoekoeman ke
pada orang-orang jang bersalah dan
dengan tjara memberitahoekan ke
(pada gemeentebestuur Tionghoa,
hoekoeman hoekoeman keras jang
manakah jang soedah dilakoekan
terhadap mereka jang bersalah itoe
dan achirnja:

menjerahkan

pengawasan

polisi

dan kekocasaan didaerah internasi
onal jg soedah diperloeaskan itoe ke
pada gemeentebestuur
Tionghoa,
agar soepaja dapat tertjegah akan

par ena kedjadian sematjam itoe
maka sanga boleh : dja|
dji
tiwas
a gi.
stoeden
orang
9
ada
wa
tendioemoemkan
akn
Djosaroe-bitjara dari ambassade
wanja, ketika bom mengenai ge
terbitnja
bahaja kelaparan.
doeng gedoeng dari Wuhan Univer- Djepang di Shanghai menjatakan,
siteit, jang soedah dipindahkan ke bahwa ,,kedjadian jang malang" ini
orang-orang

K
hari

Aneta

3 brigade

telah hilang, ketika dikirim

toek mengadakan sidang pariement,

kan diri sadja.
Tembakan-tembakan ini soedah dibalas oleh poelisi daerah
tiwas

Minangkabau

kaoem liberaal. Dan didjan

leknja.

Inggeris,

Tionghoa itoe soedah diberitaoentoek

Menoeroet

maka

djikan kepada pemerintah, bahwa
parlement segera akan bersidang,
djika keadaan soedah sangat dje

melepaskan beberapa terabakan
tembakan,
walaupoen
pehak
hoekan

di

akan dibitjarakan pada tanggal 22 loem berhasil. Dari Padang dan So
Augustus dalam kabinet.
lok serta Padang Pandjang dalam
Oentoek mengadakan sidang par pada itoe dikirimkan brigade dan
lement jang automatis sama sekali 5 orang verpleger goena mentjari
tidak disetoedjoei, sebagaimana ke jang hilang itoe.
.

Jessfieldroad disalah seboeah
kampoeng jang letaknjadiloear
Menoeroet

militer

hilang

lain. Sebab hal itoe berhoeboeng
kenjataan szo'al tadi dengan lengkap

Tionghos dari gemeentebestuur
Tionghoa dan sebarisan poelisi
dari daerah internasional jang
Inggeris.
Rertaroengan

Brigade

goena
kannja sidang parlement jang tidak patroeli dalam rimboe ke Singkarak,
pasti dibitjarakan oleh Greenwood dengan membawa simpanan makan
ketika bertemoe dengan Chamber- seminggoe.

lah pertaroengan antara poelisi

dipimpin

Inggeris

Parliement tidak pasti akan
bersidang,
Londen, 21 Aug. (Reuterj.
Koresponden parlement dari Reu“Iter mendapat kabar tentang diada-

Shanghai, 21 Aug:
Di Shanghai soedah terdjadi
incident lagi, ketika tertimboel

mendapat

5 orang Inggeris terhindar

Londen beloem mendengar berita
pengepoengan.
2
Londen, 21 Aug. (Reuter) :
rrespondent dari Reuter men .

Inggeris dan
dipoetoeskan.

daerah internasional itoe.

Ti

kearah

tara
akan

adalah soeatoe perpetjahan perdjan
djian Craigie—Arita.
tee Gp oat

Saorang GEDIPLOMEERDE mantri-verpleger boewat rubberonderneming NANGA - DJETAH-SINTANG- WEST-BORNEO.

Rermoelain

salaris

f 30.-

Sintang dapet. Kerdjain enteng.

seboelan,

ongkos

Jang di harep

dan belon lama kloear di sekola verpleger.
Soerat

dan afschrift

diploma

kirim kepada

Batavia-

orang moeda

Administrateur.
Manan

ALG.

NED,

INDISCHE

LAWN- TENNIS

anna

BOND

Landen - tenniswedstrijd
Hindia - Belanda
Fed. Malay States

dimainkan

pada

hari

Satboe

26 dan Minggoe 27 Augustus ja.d, di

baan2nja Bataviasche Sport-Club (Koningsplein-Noord).
Djsm permoelaan: Sabtoe sore djam 3.15 (doea enkelspelj.
Minggoe pagi ,,
9.15 (satoe dubbelspelj.
Minggoe sore ,,
3.15 (doea enkelspel).
Harga

tempat:

kartjis teroes2an selama doea hari pertandingan f 2.40.
kartjis sehari boeat Sabtoe f 1.20.
kartjis sehari boeat Minggoe pagi sore £ 2.—,

(Semoea kartjis soedah terhitoeng belastingnja).
Anggauta2 dari perkoempoelan jang tergaboeng dalam A.N.L.L.T.B.
bisa mendapat potongan 25 procent.
Pendjoealan kartjis terlebih doeloe dimoelai dari tgl, 23 Augustus pada

Opzichter dari Batviasche Sport-Club.
N.B, Kalau pertandingan2 ini ditanggoehkan
rena

keboeroekan

ta' akan diganti.

oedara,

maka

oeang

entree

atau
jang

dicendoerkan
soedah

ka-

dihajar

Lha30. sha

lagi

Nederland

Perloenja oentoek memperbintjang
kan soeal-soeal jang berkenaan de

memoetoeskan perdjandjian dagang

memperingati pro

Kana BG —

oentoek mengoen

konperensi

Sovjet

paganda komoenis di Egypte.

dang negeri-negeri Oslo oentosk me

loearan dapat diperloeaskan.

Menoeroet beberapa soerat-kabar

nja

keadaan

mengoesoel

beri djawaban keras" terhadap aksi ngoendjoengi
Amerika,

djandjian

Brussel 21 Aug'|Aneta-ANP).
Dalam
sidang kabinet Pierlot me

: Inggeris, menara Sabtoe dan hari Pertahanan Ogah
soedah

Belgi

Negeri negeri ketjil tidak
tinggal diam djoega

soedah bersiap oentoek

Diwartakan, bahwa Djepang

Pesanan Pemerintah Tionghoa.
Londen, 21 Aug. (Reuter):.

| kan dengan sebenar2ja, bahwa
- hingga kini orang beloem djoe

Djepang

mendjawab

steunfonds boeat

orang-orang jang lari itoe

corres-

:

Hiranuma.

burgemeester di Londen oentoek

| mengadakan

di

maka

itoe,

dengan 'perantaraan

Boeah tangan Osaky dari perdjala
nannja ke Djerman dan Italia
Djepang akanmenetapkan politiknja
Koloni#n. Moga-mogalah berBoedapest, 21 Aug. (Rsuter)
hasil.
Pada
malam ini Csaky sebagai
Ta
o, 21 Aug. Penari Diaaa
boeah
tangan
perdjalanannja
:ke
boeat 'penghawa Djepang
ga,
dan Italia telah menerang
|bisan akan menetapkan politiknja Djerman
terhadap keradjaan? “As, peneta kan sebagai berikoet:
.
Egypte
»Baik di Djerman dan Italia ti
pan mana jang akan dilakoekan da
Egypte 3
dar Roeslan
lam conferentie jang terdiri atas dak ada seorangpoen jang memin
Kairo,
21 Augustus (Reuter).
menteri menteri jang menoeroet s0e ta atau bertanja apa apa kepada
Pemerintah Egypte telah memoe
rat kabar “Kokumin-Shimbun" akan pemerentah Hongaria.
toeskan oentoek mengakoel peme
iga
diadakan besok sore oleh Premier
rintah Sovjet Roeslan dengar per

gram soedah memadjoekan per

Soenggoehpoen banjaklah ka-

. Hongkong

na

|

| bar kabar angin jang menjata

P 2

Sh

Yg

ada koerang lebih 50.000 orang

(Reu-

2 Aug.

kena bom

Me

banjaknja.

di
5 Tentang peng bepoengAn
Ki
Hongkong,

rail2

Pan
AN

Verpleegater2,

minta dikirim

telegram lagi, bahwa tanggal
6 September j.a.d. beliau kedoea kalinja akan dipanggil
beraudientie oleh Minister van

Hongaria

IN
Ba
Se AN ata An Sea

Ta

:

@udientie, sekarang kita terima

Chungking ke Kating dengan mem |bawa
beberapa dokter dokter dan

AN mek

Tion

ini Toean Joedawinata Voorzitter H.B. P,G.B. soedah ber-

BU SE

ntar

an

takan pada tanggal 17 hoeclan

na UN

mua

kalinja.

kita telah war-

PD

la

kedoea

Sebagaimana

SEA

39.

Ini malam
dan

Harga-harga

besok
malam

Sawah

Gagapg

Hitam

£ 2.50.

»

»

» 4.00.

Patra Bat,-C.

»T HE

RAT“

(BADJINGAN

KOTA?

PARIS)

» Strip hitam

,, 3.00.

»

» 4.50.

”

berwarna?

» 450.

3D

»

» 5,00.

ia

» 650,

Baroe !!

Tea

Pembeli dikasi hadiah 1 f(satoe) botol tinta special Vulpen
Patent baroe.

Pilot

Dan

harga

dan gravier
Pesanan

dari loear kota

nama

dengan

biasa Vuipen"

garantie 10 tahoen

gratis.

dikirim dengan

rembours.

RION

14

Batavia. Osntrum,
aa

Lelang

djoega sedia model

moerah

0

TOKO
Kramat

ada

special

na

Weeskamer

Pada hari KEMIS 24 AUGUSTUI 1939 poekoel 9.30 pagi dipekarangan jang terletak di Jaagpad (sebelah Koelon Opsiagplaats B.P.M.
Antjol)

di Betawi,

oleh

Weeskamer

akan

diadakan

lelang

barang jang

terseboet dibawah ini: Mesin-mesin gergadji, jaitoe tjara raamzaag 2,
tjara circelzaag 1 dan tjara slingerzaag 2, lagi poela 1 lattenbank dengan voordrijfwerk, mesin-mesin asah, boeat zaagblad 1 dan boeat

zaagmes 1, 1 schaafbank tiga persegi dan 1 schaafbank dengan voor-

Coupeur

en
26

“mendjahit

diploma.

Kleermakerschool

ILIR

Tiap-tiap waktoe

dan

drijfwerk.
'
“Lain
dari pada itoe satoe partij kajoe boelat boeat. roepa-roepa
matjam kajoe, papan gergadjian dan djoega satoe partij meubel kantor
ja'ni: beberapa medja toelis, zitje, medja dasaran, medja dan koersi.
Masoek boedel faill. B. Schupper3, Directeur Bataviasche Machi-

—

PALEMBANG.

menerima

»HOTEL BATANG
HARI”
Hoek Riauwstraat, MOEARA TEBO (Djambi)
HOTEL jang paling tertoewa bocat MO E AR A TE
Satoe2nja peroesahaan anak Boemipoetra.

Hormat

BO.

Berarti mempoenjai 1 Docter jg setiap waktoe bersedia disamping toean
Djika Toehan j.m.k. telah mendjadikan kita hidoep diini doenia,
soedah tentoelah disertakannja poela apa2 jang mendjadi keperloean
kita goena mendjaga penghidoepan jang bertali dengan kesehatar,
jang tjotjok dengan keadaan iklim (hawa). MUSTIKA KESEHATAN,
adalah satoe2nja obat jang dibikin dari bermatjam2 ramoean toem-

boeh2an 100”/,

tan badan,

mata

Djamoe

Djawa

jang

paling

kesohor

Oleh

(Djambil.

di

Kesehatan

sari2 dan zat2 jang bergoena

penjelidikan

keadaan

fitrahnja

oentoek

Atawa kirim FT: I.- dengen post:
wissel. pada N. V, Bandoengsche
Kininefabriek
di
Bandoeng
dan
tosan nanti terima satoe kiriman

pertjobata
dengen

dari

100

.pil

lapoenjs-atoeran

Joodkali
paka.

.-

keseha-

soesoenan

ang-

kaboer,

badan berasa tjapek, biri2, entjok, moeles dan semelit,

nafas sesak, makan tidak bernafsoe, perempoean koerang darah, hamil, habis beranak dan tidak tetap datang kotoran, sakit djantoeng,
batoek2, lemah sjahwat, mani entjer, kentjing menetes.

Beheerder

TEBO.

berisi

menoeroet

Moestika

gauta badan bagi jang hidoep dinegeri panas. Sedang chasiatnja boeat:
Membersihkan
kentjing,
mendjalankan
darah, sakit pinggang,

Toko M. JOESOEF & Co.
MOEARA

WEESKAMER.

Obat

BERDAMAIN.
de

kalking), bengek, darah kotor
dan sakit entjok (rheumatiek).
Bisa dapet beli diseantero roemah obat dan drogisterij jang
baik, dalem tube terisi 20 pil

tiap-

585

Tetamoe
dilajani
dengan
seksama.
Kamar2 selamanja didjaga dengan rapi.
Tjoema
terima familie jang sopan.
3TARIEF

darah
ada obat jang paling
mandjoer. bosat penjakit:
OCerat-oerat. terasa» (Aderver-

atau menoeroet perdjandjian.

Europa hingga mendapat

Lamanja berladjar 6 dan 9 boelan. Bajaran
,
«
tiap boelan £ 5.— dan f 4,-—
Pengoeroes
A.M.J. COUPEUR

penjakit pinggang
Pil Joodkali jang membersihken

nale Kistenfabriek (BAMAKIST).
Orang boleh lihat barang-barang itoe pagi-pagi sebeloem lelang

moerid oentoek berladjar potong

pakaian. Setjara

Cesir itoe

karena

ini obat soedah banjak mendapat poedjian dari orang2

jang telah memboektikan kemoestadjabannja, bisalah mendjadi soeatoe tanggoengan
aatasnja,
boekan karena semata2 mentjari oeang,
Harganja I fls. f 0,30, beli banjak dapat speciaal harga.
Ditjari agent dimana2 tempat.

Java boeat ketjantikan Memoedjikan dg. hormat, Hoofd Depot OBAT MUSTIKA KESEHATAN
MOHAMAD.

ALI Djalan Pasar Baroe No. 96. Telf. No. 172. Palembang.

LOTERIJ

OEWANG

Satoe iot f 1i,—, "/z10tf 5,50, Vs lot,
t2,75,
“so lot # 1,iO. Aangeteekend
t 0,30. Rembours tida kirim. .

LEPRA POEDER:
Obat satoe-satoenja jang bikin baek
sakit tayke maskipoen
1 2,—, ilesch f 3,80,

dari toeroenan

BRONOL PILLEN.
Kepala. selaloe. posing antero badan
sakit pinggang en leher rasa pegel
toelang linoe tanggoeng makan ini

obat bisa. baek I. fl. f 1,50 besar f2,30.
ACUNOL.
Obat jang paling baik boeat sakit
eiwit, air kentjing seperti ada poetihnja telor, makan ini obat tanggoeng
bisa baik 1 fl, 4: 1.75: besar # 3,25.

(Obat

81000

PTN

11

by

Makan

Seedah

menjemboohkani
lemah (zwak),
Badan
»
makan
Tida nafeos
koerang tenaga » Kosrang darah, otak lemah.

ken

GALIAN

dateng

kotor.

FIRMA

4

2

DJAMOE

air kentjing
beetek, selaloe
ii, t 1,75 besar f 3,25,

Bisa

tg

Firma
Molienvliet Oost 84,

TJAP
Batavia-C,

Baik

seksii

OENDANG2.
SEWA. MENJEWA.
ROEMAH perloe sekali oentoek. eigenaar dan penjewa roemah harga
tjoema f 0.90. ongkos: kirim £ 0.08

bocat

Orang sakit teringdalam batoek (t.b.ej
Orang sakit kencetian (witto viced),

Orang

waktoe

sesoedahnja

Harga
:

dalam

Wamil

dea

bisa

beranak.

:

DEWA
Teli, No. 1019 Bat,
TN

N ba

TOKO

1 botol, le 180 ce f 1.80
aa
. 280 &&. . 160

& Co., Pasar Baroe
Kramat:12
Senen 183
SEP
ME
Rae

di. Adm.. Pemandangan.

,54..

BOEKOE PENOENDJOEK
DJALAN DI POELO DJAWA

TOYO"& Co., Pasar Senen

TOKO MIKASA
TOKO SANYO,
TOKO UMENO,
RMS MAKS BERAS HRD!
0 DO

dapat

Boekoe GELDSCHIKTERS-ORDONNANTIH bisa pesen pada adm. PeTan nan
£ 0,50 franco £ 0,04 -

Gara KV. NANDEL MM LANCGANG
Gonrateio — Beton
» Gisab

Djoega bisa didapat di:

DE INDISCHE KRUIDEN:
Gang Tengah 22, Semarang.

PATJAR

diadjaka dan orang tosa.

12

merah

menambahi

Keokosatan laki-laki dan premposan,
Zat-zat penijernaan,
Bikin besar toeboeh saak-saah

semboeken: Dara poeti, ringkesken' peranakan, betoel-

Orang perampoean jang sering makan Djamoe Galian tentoe djadi AWET|
MOEDA sebab: .
1 Badan djadi keras. 2 Moeka djadi bertjahja terang. 3 Dada djadi |
kentjeng. 4 Peroet djadi tida gendoet, 5 Potongam badan djadi singset.
6 Pinggang djadi langsing. 7 Dateng boelan djadi accoord, 8 Pendeknja
DJADI MOEDA kembali.
Begitoelah sasiatnja Djamoe Galian, Djamoe Galian terbikin dari akar-akar
dan daon-daon obat serta rempasrempa Djawa jang toelen dan menoeroet
betoel receptnja jang aseli, tjoema jang pake Tjap Dewa,
Harga 1 fl. dari 350 Or. f 3.—, 1 Blik.f 050 dan It pak #0110.
Harga terseboet belon teritoeng ongkos kirimnja.
Boeat orang dagang dapet rabat bagoes.

Bisa

3 fl, tanggoeng bisa bikin

baik sakit gindjel (nier) baroe atawa
lama. Pinggang rasa tertoesoek2 sakit
pegel dan sebentar? napsoe maoe
kentjing teroetama diwaktoe malem

Tove POLY TIAMIN

diaksei

FIRASOL.,
sakit gindjel, mier)

Bagi: kacem Soepir kaoem Saudagur

dan pelantjongan harga hanja f 0.90

onkos

f 0.04 bisa dapat di adm..

PEMANDANGAN,
RASA

TaIndonesiaaa

Te

Menjamboet

Dewan Rakjat

tuut tabligh

di Sogekracp

emperlen
MMemperkoeat

“ef telah lama mempeladjari akan
gerak-gerik
djalannja penjiaran

Kristen

Hi
Na

3

Hanin

Azas

dan

memperhatikan

akan

tenaga orang jang selaloe berdaja-coepaja menipiskan Iman dan meme
tjat Islam, maka dengan andjoeran
dari seorang Doctor moeda ialah
Dr. R, Kartono-Martosoewignjo, se
karang telah dibentoek badan jang
beroesaha mendirikan Instituut itoe.
Doctor Kartono sdalah Figuur
moeda jang actief dalam kalangan

amendemeni?

warisangkatan

Toean2 Soetardjo, Tirtokoesoemo,

Harmani dan Mogot telah memadjoe

sendjata Penjiar Islam

ont Zending

ikan seboeah mosi,
sebagai berikoet:

Islam

Dewan

Burgerkunde, padjag

dil.nja

jang hoenjinja

Rakjat,

telah mendengar perdebatan

dipeladjari tentang hal Keso
EMMAT Isiam di Soerakarta jg Poela
panan setjara barat dan timoer,

Cc

dan

boepati.:

" Oleh: As. Hadisiswojo Solo

Naa

F

Mosi2

poela.

Soal jang diridhai oleh Allah, ma
ka sewadjibnjalah kita memperbaiki
Bea
kita terhadap kepada

'oehan, dengan peladjaraa FighAgoid dan Tashawoef,'insja' Allah,
dapatlah kiranja kita hidoep dalam
garis2 jang diridhai oleh Toehan
Soebhanahoe Wata “sla.
Adapoen jang mengenai alinea d
ialah peladjaren dari Instituut ini
pergerakan Oemmat Islam, jang se akan dipersembahkan kepada seka
laloe berdaja-oepaja memadjoekan Han persjarikatan Islam jang berIslam dengan berbagai matjam per taboeran diseloeroeh pelosok kepoe

memohonkan
tah:

kepada Pemerin-

a. soepaja berlakoenja rentjana
oendang2, jang tak lama iagi akan
diroendingkan di Dewan Rakjat, oen
tock mengoebah Indische Staatsregeling—rentjana mana dibcelan Juli
jl. telah sampai dimasa persediaan

jang tjoekoep (menoercet Ond. I—
Alg. Ged: st. 4, katja 2)—dan djoe

ga dimasoekkan porstel soepaja di
artikel 126 lid 4 ditetapkan, bahwa
azis8 waris dari pangkat boepati itoe
tidak berlakoe oentoek boepati-boe
pati jang telah diangkat, tetapi boe

kan anak atau sanak-saudara boepati jang ia gantikan itoe. Dan

gerakan, macepoen pergerakan Isiam lauan Indonesia, maka perloelah ra poela dalam artikelitosdidjelaskan
jang berpolitik
ciaal.

“Apabila

maoepoen

wakaf

jang 80

Pesantren

Loe-

rie pimpinan, sebagaimana kewadji
ban pemimpin, persoon persoonlijk-

toean Dr. Kartono.
i
Jang pertama mentjiptakan seko

mimpin.

lahan

iai didirikan

Tinggi

Islam,

poela oleh heid penoentoen, dan sifatsifat pe

jang kedoea

mentjiptakan
pendidikan djoeroe
penjiaran Islam dengan setjepat2-

ding dan

tjara berbantah.

tjara

penjakit maka perloelah diberi peladjaran tentang gerak badan atau

Ta-

«

(Opisiding voor de Isiamietische

Zendelingen

in Indonesia).

kesetiaan,sedapst2nja salah seorang

membela diri dari serangan

Gymnastiek E H.:,0. dan

Hygiene

jang

terachir

dipilih

Berhoeboeng

dengan perkara

Begitoelah toedjoean dan pengab
diannja peladjar jang akan diadjar
dan Kebangsaan jang termoeka, de ikan dalam instituut Tabligh Indo-

ini, dibantos oleh beberapa orang
| Gari golongan Persjarikatan Islam

ini

maka toean2 Thamrin, Lapiandan
Wirjopranoto telah memadjoekan se
bosah mosi, jang boenjinja sebagai

bagi seorang Moeballighpoen wa- berikoet :
Gjib mengetahoci dan dapat melaDewan Rakjat, telah

Badan cesaha pendirian Instituut koekannja.

ta

pada 'itoe atoeran ini

haroes dipegang betoel2, bahwa dji
ka terboeka soeatoe djabatan regent, selain dari sjarat2 ketjakapan,
keradjinan,
ketoeloesan
hati dan

Poela

Dengan boelat-boelat pendidi-

yInstituut

dalam

kan sesoeatoe saran, tjara beroen- mendjadi penggantinja.

Moeballigh Islam Indonesia ini
Indonesia.

b.

'arti ,,sanak2saudara" itoe.

poetera atau seorang sanak-saudara

kan

bligh

apakah

Bagaimanakah tjara mengandjoer boepati

nja.

dinamakan:

“

nisatie persjarikatar2 Islam, tjara
mengerdjakan Administratie, Theo

hoer dibangoenkan oleh toean Dr
Satiman,
maka Iastituut Tabligh

Indonesia

k:.
a
2g

sa diberi peladjaran tentang Orga

sa
merdengsr

perdebatan, berpendapatan, bahwa
azas waris angkatan boepati itoe se
patoetnja haroes dihapoeskan : mem

persilahkan Pemerintah mengambil

ngan giaf bekerdja beliau2 itoe ki nesia, jang telah lama dikenang ke tindakan2 seperloenja.
Dalam penerangan diseboet seperti
ni sekalian sjarat sjarat pendidikan nangkan oleh hampir sekalian peberikoet:
telah selesai kesemosanja. Hanja ngandjoer Islam di Indonesia,
tinggal memboeka sahadja. Tetapi
memperingati akan menghidoepkan

Dengan

masoeknja

dan pengab-j

diannja bekas peladjar dari Instituut

Keberatan2

Pemerintah

terhadap

penghapoesan azas waris pangkat
boepati itoe pertama? sebagai beri-

siar Islam kembali, maka Instituut Tabligh Indonesia dalam berbagai
Tablig Indonesia ini akan moelai matjam persjarikatan Islam, maka koet:
“2. Dengan di
ap azas waris
diboska besok pada boelan Sjawal. kita jakin, bahwa sendirinja HerBoelan Islam jang penoeh riwajat vorming Zending Islam akan ba- ini, djabatan boepati itos adalah se
| dan sedjarah, sosatos boelan jang ngoen dengan penjiaran Islam seloe mata2 hanja sosatoe kepangkatan
roeh Noesa Indonesia akan dapat di sadja. (zuiver ambtelijk).
tiada akan kita loepakan.
mendjadi
Adapoen toedjosan, sekedar men organiseer
satoe,
b. Hal ini dapat mengoerangkan
dan
djadi penerangan kepada sekalian ketjepatan pembangoenan Isiam- pandangan rakjat terhadap ketingorang ramai, disini perioelah kira pcen akan semerbak bacenja dima gian dan kehormatan boepati2, jg.
nja kita terangkan. Tetapi diri ss- na tempat masa.
1 kini masih dihormati sekali olehja sendiripoen boekannja pengoe-|
nja.
|
Mengingat bahwa Reladjaran fda
rces, hanja sebagai orang jang di
c. Dan iagi posia hoebosngan ba
beri tahoe dan disoeroeh mengan- lam Instituut ini hanja doea tahoen tin antara seorang boepati dengan
dalam pers Indonesia, sahadja, maka perloelah jang dite rakjat, jang dipertjajakan pada
ea
Th djoerkan
enagka posla ada kekoerangan rima mendjadi moerid Instituut ini pimpinan dan pendjagaannja Itoe,
nja.
ma hanja pemoeda-pemoeda jang telah dengan tjapat sadja dapat pos|tammat beladjar dalam Madrasah toesnja.
“.
oestha,
Instituui Tabligh Indonesia ini, Stanawijah,
ThawalibBeberapa alasan oentosk mengoe
mencedioe:

a—Memperbanjakkan

Macebal-

lighien (Zendelingen Islam).
b—Mempersiapkan Oemmat ke
arah Islam Raya.
c—Menoentoen
hidoep
dalam

masjarakat janp diridhai oleh
Allah,
d—Mempersembahkan Moebalighien

dan

Penoentoen

keloearan dari Istituut

pada sekalian

Islam

ini ke-

Rersarikatan

lam jang ada diseloeroeh

is-

Indo

nesia.
Menilik

keadaan

alinea

a terge-

boet, maka perloelah Zendeling Islam

memperdalamkan

ilmoe penge

tahoesannja, terlebih poela ditentang
agama Islam. Perloeasan Tafsir Al@oersan dan penersngan Al-Hadits,
poela hoekoem Islam jang berbagai
matjam banjak ragam dan soelitnja
itoe,
nang

wadjib dipeladjari dengan te
dan
dipractijkkan dengan

soenggoeh2.

:

Alinea b, mengingat akan menoe
djoe kerajaan Islam, maka perloe
lah
sekalian pengetahoean diper

loeas, sebagaimana pengetahocan
perbedaan Islarr, dengan ThesofieKristen-Boedha-Natuuralisme dan is
me2 jang lain. Begitoelah poela ten
tang Falsafah oemoem dan Filosofie dalam agamaiIsiam, sedjarah

Islam

Oesmoem dan sedjarah Indo-

nesia,

perloelah

mereka

| @jari dengan telitinja.
|.

mempela

Alinea c noentoen hidoep dalam
mesjarakat, berat poela peladjaran

. nja, Naah mereka haroes tahoe ten
tang Wetgeving, jang mengenal oe-

oemnja masjarakat kebiasaan oem
pamanja: Hak bersidang dan ber. koempoel,Rechtstspersoorlijkheid, Tja
ra mendirikan sekolah partikoelir,
G seroe Ordonnantie,
Hal peladjaran,
NV. dan Firma, Import dan export,

Stantsinrichting

dea

lain-lainnja.

Ira

OM

wa.

hoen

Oleh

dipersamakan

karena

adjaran

jang

pertama

kali

Pemerintah disub c. itoe.

Rapat

Taman

Djawa Barat

Sisws

ini Taman

Siswa

te-

lahmengadakan rapat bapak moerid
jg dipimpin oleh t. J. Marcinu. Jang
dibitjarakan

BANDOENG.

Pembantoe mengabarkan:
Oentoek Priangan Wetan.
Dari ,Itikoerih Hibarnas Magoeng.
Dalam Pemandangan jbl. ada di

diantaranja

menjem-

poernakan alat alat pengadjaran
dan pilihan Madjelis Tjabang Rapat

bapak moerid itoe soenggoeh berhasil bagoes,
karena dengan ichlas bapak bapak moerid sanggoep
menjokong boeat pem
n boekoe
boekoe dil.nja setjoekoefnja jang
beritakan, bahwa Cooperatie ,,iti- koerang lebih berdjoemlah f 50.—.
koerih Hibarna“ Magoeng (Tjipa- Boeat
jang berkepentingan,
soe
raj) telah memberikan derma via soenan
Madjelis
Tjabang
sekacomite disana sebanjak f 250.— Ini rang jang terdiri dari tenaga jang

keliroe : boekan sekian, tetapi f 25.- boleh diharapkan

(doea poeioeh lima roepiah).
Kiranja jg. berkepentingan mema'
afkannja.
Dari

,,Sri

Koentjoros.

Via Comite di Bandaeng. Wajang
wong ,,Sri Koentjoro" telah membe
rikan djoega derma oentoek korban
bahaja alam di Priangan Wetan,

sebanjak

£ 11.75, ialah 20pCt. dari

pendapatan

malam

Kemis

jbl.

akan berbakti ke

pada T.S. oentoek kemadjoean jai
toe: T. Wiriaatmadja ketoca, t.
Barlen penoelis, t. Soemintaatmadja bendahari dan t.t. Komon, Pak

Kesih,

Rd.

Soemawikarta

sebagai

pembantoe.

Pasar Desa akan pindah
Menoeroet kabar jang telah disam
paikan kepada kita, soedah terkan

doeng niatan dari fihak Dase akan

memindahkan
tempat
pssar jang
Oesaha Comite Bandoeng
sekarang
ketempat
jarg
ada diteSeperti
telah diwartakan, atas
pgah
tengah
desa
dan
tidak
berdja
initiatief Pasoendan Bandoeng, te
lah didirikan comite oentoek meno oehan dari Militair. Soenggoeh tepat
long korban bahaja alam di Pria- sekali niatan itoe, karena pasar de
sa sekarang letaknja dipinggir dengan Wetan.-»
sa.
Moedah moedahan lekasiah di
Sebagai oesaha pertama dari Co-

wite tsb pada hari Mi

jbl co oesahakan, tentoe tertjapai.

mite telah menjebarkan pandoe2
keseloeroeb ploksok Kota Bandoeng
oentoek
mengoempoelkan
derma

Hoogspanning

Hari Rebo besok, tg 23 ini boelan
Gemeenteraad Bandoerg akan me

Djoega dari fihak My itoe akan
segera dibajar keroegian kepada jg

listrik

dikerdjakan

Sementara
Minggos lagi djika
hoogspanning
scedah
selesai 'memderma dari oraug dermawan, jang
boeatnja
tentoe
dengan
segera di
beroepa wang, pakaian dan makamoelaipasang listrik disepandjang
nan (jg dapat disimpan lama).
Minggoe j.a.d. dan seteroesnja djalan, djoega dircemah roemah jg
—kabarnja — oesaha ini akan di akan memakainja. Ra'jat sebetoei
nja menoenggoe
noenggoe sekian
oelangi lagi.
lamanja tetapi haraplah sabarkan
doeloe.
Rapat Gemeenteraad
ngadakan

rapat

dibitjarakarn

terboeka. Jg akan

tidak

ada hal jang

de-

Perabookaan ta- hoeboengan batin jang diseboet oleh

Irangan. Hidoeplah!
Baros haroe

atkan kepoetoesan2 jang telah diam loecar biasa.
ngan itoe, lagi poeia soedah ber- bil tak ada. Berdasar apa Pemerin
Peroebahan vacantie
.
,
pengetahoean oemoem bersama de- tah soedah mengadakan poetoesanPerosbahan vacantie-regeling pangan sekolah Ki.II dan H.L.S. Dan njaocentoek penanja2 tidak terang,
cemoernja tidak boleh koerang da jaitoe jang mengenai perkataan, da sekolah2 (Standaard-Vervolg dan
ri 16 tahoen.
bahwa djabatan boepati itoe .,3e- Volksscholen) dalam daerah dan
Bagi anak-anak jang tidak berse msta mata hanja soeatoe kepang- pegangan Gemeente dan Regentkolah, tetapi telah biasa mondok katan
sadja“
(zuiver jambtelijk). schap Bandoeng, diantara lain2 jg
vadari
Pesantren, dan pernah bela- Demikian psen tidak djelas oentoek terpenting, ialah peroebahan
djar pengetahoean cemoem dengan penanja2
sampai dimana perbeda- cantie Mauloed dari sehari didjadi: vacantie Rajagoeng
Zelfstudie, maka mereka itoe akan annja pangkat boepati dengan arti kan seminggoe
dioedji poela.
»Semata msta hanja sgosatoe ke- |Asjoeraj dari sehari didjadikan
seminggoe: overgangsvacantie dari
pangkatan sadja."
Adapoen bajarannja f7,50 (tiga
Tanda2 jang pasti ocentoek “zui- doea minggos didjadikan tiga ming
ringgit) setiap boelannja, telah di ver ambtelijk“ (semata? hanja ke- goe. Pada pertengahan boelan Roe(nisfoe
Sja'ban)
diberikan
hitoeng wang pondokan, wang se- pangkatan sadja dengan “niet zuiver wah
kolah dan alat beladjar. Lebih baik ambtelijks (tidak semata2 soeatoe djoega vrij satos bari. Jang lsinnja
apabila akan tsnja bertanja
ten- kepangkatan sadjal, tak terlihat tetap sebagai biasa.
Dalam peroebahan vacantie jang
tang hal itoe, soepaja menoelia ke oleh mereka.
pada: Secretariaat Inatituut Tabligh
Dari kepostoesan jang tidak di penting ini, tidak boleh diloepakan
Indonesia p/a R. Rarta Legowo Pe- djelaskan itoe, bahwa penghapoesan djasanja t. Kd. R. Soerakoesoemah
tetan M.N. No. 196 nanti akan di azas waris pangkat boepati itoe me Schoolopziener Bandoeng ressort I.
Aj
kirim broschure dengan pertjoema. ngoerangkan “ketinggian dan kehor
KALIDJATI
Osntcek penoetoep saja berdo'a, matan“ bospati2 dipandangan rakmoedah-moedahan langsoenglah ber jat, maka dapat disimpangkan, bah
Corr. menoelis:
dirinja Instituut Tabligh Indonesia wa boepati2 boekan ketoeroenan
itoe, dan tertjapailah tjita-tjitanja. kaoem boepati, tak dihormati dan
Mati makan kamfer.
Berita dari Rengoeroeg, kini telah tak dimoeliakan oleh rakjat.
Seorang anaknja toean Liong Mie
menerima sementara pemoeda2 dari
Penanja2 tidak mengerti mana jang barse beroemoer kl. 2 tahoen
tanah seberang, dan dari tanah Dja- dan apa jang dimaksoedkan dengan dengan tidak diketahoei oleh orang

school dan jang

membari pengadjaran lagi di Taman
Siswa Kalidjati. Samboetan orang
toea moerid moerid, djoega dari
moerid moerid sendiri penoeh kegi

mempoenjai
pobon2 dipinggir dja
lan jang akan keteradiang kawat
listrik. Boeat pohon kelapa katanja
mendapat
kercegian
f 10 per po
kon,
Loemajan djoega, meskipoen
hasil tiap tiap boelannja hilang,
kerena
pohon
pohon haroes dite
bang habis:habis.
Pemoeda N.O. Soebang
Soedah disampaikan kabar, bah
wa Pamcoeda N.O. Soebang akan me

ngadakan

wandelmaresch

ke Kali-

djati pada hari jang akan datang.
Maksoed
jang bsik itoe dapatlah
kiranja membangoenkan semangat
bersatoe diantara pemoeda2 jang
nanti
akan melihatnja. Tertjapai

lah

niat

itoe

dan kita toenggoe!

Perloeasan

lapang

Sesoedahnja

terbang

perioeasan gedong2

dan hangar selesai, sekarang moe
lai memperlosaskan tanah lapang

terbangnja memboedjoer kearah ka
rat

ngan

laoet

jang

alang2,

tadinja penosh

de

dan pohon-pohonan

ketjil. Dengan adanja itoe terdjadi
lah nanti soeatoe lapang jg sangat

loeasnja.-

Boleh

lihat,

asal

dja

ngan ..,. masoek.!
Semangat

:

Hampir

tosanja telah makan kamfer. Sesoe diadakan

berkoempoel masih

koerang

pada

tiap2 desa kadang?

koempoelan

orang orang

dahnja berasa sakit sementara hari,
baroelah dikirim keroemah sakit

desa boeat memberi penerangan hal

Soebang boeat diobati. Tetapi boleh
moeda, maka lebih baik, kita harap boepati itoe terdapat dalam soeatoe djadi karena soedah mendjadi sakit
kan kepada Pemoeda2 dari berbagai pidato, jang telah dioetjapkan ke- itoe, maka
sampailah
adjalnja
matjam perkoempoelan dan persja- tika begrooting B.B, diroendingkan. Moedah mosdahan
bisa menahan
Irikatan kesempatan jang baik ini
kesedihan itoe dan berhati hatilah
(Anetaj.
djanganlah dibiarkan. Toentostlah
dihari kemoediannja. Djoega inilah
bisa mendjadi tjontoh kepada toean
pengetahoean loeaskanlah pemandangan. Bersiaplah kita mempertoean toko lainnja, soepaja berhati
BERaNNNN
ae KEREN
hati kepada anaknja jang masih
lengkapkan bekal, oentoek perdjoata 'Agentschap en Bijkantoor Bs ketjil ketjil.
ngan masa depan.
Kemoedian ma'af dan selamatiah '
PEMANDANGAN
Mengadjar lagi.
kita sekaliannja.
di
Pada pertengahan boelan ini toean
Hidaep Instituut Tabligh IndoBANDOENG
nesia!
J. Marcinu jang pada tahoen jang
. Poengkoerweg 10.
laloe dikenakan O. V. satoe tahoen
sarngpaan
lamanja, sekarang soedah moelai
na

landhouw dan toeen Ass. Wedana.
Tetapi maksoed jang baik itoe sering koerang mendapat perhatian

ini

hanja

akan

menerima

sebanjak-banjaknja

40

moerid

orang

t

Pe-

ae”

Alasan?
pihak
penanja
goena
menghapoeskan azas waris pangkat

Hi

ea ha

6

€

pe maba

ba ne

ak

usah

t

pertanian jang diadakan oleh fihak

dari pa' tani, hingga kadang kadang
tidak djadi dilangsoengkan koempoelannja.
Didesa Dawoehan, Manjeti cempa
manja tjoema didatangi tidak lebih

dari 15 orang ? Soenggoeh tidak ber
bandingan dengan isi pendoedoeknja

Moedah moedahan toean toean jang
beroesaha baik itoe djangan poetoes

asa, hingga

tertjapai

maksoednja,

bisa menimboelkan
semangat ber
koempoel dan menerima penerangan jang moelia itoe.

Pembantne
M. menoelis:
| Dapat dichabarkan

tentang hal

hasilan (pendapatan|

Gemeente ko

ngan

tan
nja

Islamietische Middelbare School

yo. Jkaran

petaka anta"

garan

Dari pada rijwielen en voertuigen | Menoeroet verslag officieel dari
belasting f 16 604,48 melawan f 12. rijksaccountantsdienst, maka keloe697,81 djoemiahnja.
PO
ar masoeknja osang dari rijk Mang
Daripada padjak straat adalah koenagaran selama boelan Mei '39
£ 20.134, dan dosloenja f 10.322,94, kita ambil jang perloe2 sadja deDaripada

padjak tontonan besar

nja f 10490,82 padahal jang doeloe

itos £ 8846,60 djoemlahnja,
Daripada
mah

tr

tangga

Iban

njaknja. .

Tatan

Ban

| personesle

belastin,

molakak f£ 2491.— ba-

sap

dpupa

Daripada padjak minoeman jang

keras f 611,60 dan f 620,93.
Daripada padjak andjing f 1242,01
Daripada

adanja.

reclamebelasting

se-

besar £ 174946 “sedang doeloenja
adalah f 2159, 30 djoemlahnja.

Daripada

£ 559,05 Ba

Daripada

postzeges

San

ngan pendek

padjak

Ke

g

3

peladjarannja tentang keseha-

Djawab pemerintah tentang oesoel2
penambahan tjoekal.

jang pada permoelaan ini, haditerangkan dengan gampang

dan dalam cursus di
lain hari akan diambilkan satoe2nja

bagian dari
tan itos.
Djoega

toean R. Sastrowirjo

beri peladjaran

sangat

doep.
Hal

Idjoega

wa

dalam

itoe

rangannja

tentang kasoesilan,

penting

perempoean

bagi

kaoem

pergaoelan

hi-

laloe disamboeng ketetocean R. Martosoewignjo

bekas goeroe bahasa Dja-

dan

Melajoe)

tentaug artinja

peladjaran jang terhimpoen dalam beberapa kitab djaman koeno
(Djawa), jang kebanjakan
pakai ,,tembang“.

Rerloe

seperti barikoet:

Pasar

|be

kas goeroe bahasa Djawa pada H.
LK. Goenoeng Sahari, moeclai mem
jang

Toean Gotzen, wakil pemerintah
boeat seroesan keoeangan, mendja
wab pembitjara pembitjara digili-

pengetahoean kesehaSe

sama

diterangkan disini, bahwa

Goela

ran jang kesatoe.

Betawi

pasir:

per

karoeng

dari 102 kg terima di goedang pen
djoeal f 11.20.
Tepoengterigoe:

dok

roeng

tjap

tjap

Ko

f 1,80 Koeda merah dan Boekaleng

f 1.70

dan lain-lain

dari f 1.60 sampai f 1.65 per

bantal.
Minjak kelapa: per blik da
ri 14'/, kg bruto boeat roepa-roepa
merk
dari f 172'/, sampai f 1.15,

ini di dalam postkantoor di

Solp telah diadakan pertemoean da
pegawai P.T.T.di

Normaal

api| ri beberapa tt.

Scholieren

akan

Kentang:

Bond

per

100

t 6,30, besar £ 7.50.

berkongres.

kg.

ketji!

(mertjon) besarnjaf 225.— dan jg seloeroeh Soerakarta jang bagian
Nanti pada tgl. 20 sampai ?3 OcDamar: A-E Pontianak f 25 25,
doeloe itoe djoega f 225.— besarnja. pertengahan dan jang pangkat ting tober
1939 N.S.B. (Normaal Scho- Sumatra f 27.25 per 100 kg. bruto.
Dari pada
post bouwvergunningen 8i, oentoek menerima kedatangan Heren Bond)
akan melangsoengkan
f 3604,52 sedang doe

en rocigelden
nja toean J. Vrolijk sebagai wakil
loenja adalah f 3086,82 djoemlah- nja hoofdbestuur ,,Postbond” dari
nja.
Bandoeng, jang meloeloe datang di
Mba
:
ntelijke forensen Solo oentoek membitjarakan kepen
belasting f 453,14 dan f 570.— doe tingan vakbond itos dengan anggo
lioenja.
tanja di Solo.
Djoemlah

hingga

sama sekali penerimaan

achir boelan Juli jbl. adalah

f
90.177, 87 melawan f 16.927,45,
se
dang taksiran pendapatan pendapa-

Kasielein-Administrateur
Belanda
menggondol oeangnja societeit.

adalah 73.689,53 djoemlah-|

tan ini
nja.

:

3

“

Pada

aa B5

Dihoekoem 9 boelan
pendjara,
2 boelan jang laloe orang

dapat mengetahosi, bahwa kastelein
administrateur bangsa Belanda LDO
dari societeit ,,Harmoni“ di Solo

SOEKANEGARA

kongresnja

dikota Djokjakarta, dan

moengkin

toean2

itoe

mengadakan

|

cursi.

akan

an

(Aneta)

Djawa

jang berkongres

sosatoe ex-

Copra:
melihat kwaliteit dari
f 6.85 sampai f 7.10 per 100 kg. Lon
den noteering toeroen '/.: kwaliteit

Straits 1/3/9 dp.1Ib. per ton.

Timoer

Katjangkedeie:

Cheribon

MALANG
Tait's Manila Show
DariSalatiga ke

Ma-

lang.
Sehabisnja bermain di Pasar Ma
lam di Semarang,
Tait's Manila
Show itoe, beberapa malam akan
mengadakan pertosndjoekan dikota

Gendja Tegal/

cif 'Pasar Ikan lev. Aug,

Djember

fr.

wagon Djember Aug.

f 534'/, pendjosal

per 100 kg.

besar djoega, soedah satoe tahoen koerangan f 872,70 dan ketika di
lebih hampir roeboah. Banjak orang periksa lagi pada 11 Juni 1939 ada
:
kampoeng terseboet telah mengara kekoerangan lagi f 42,75.
ini

pohon

jang

hampir

roentoeh|

Setelah dipereksa oleh politie, ia
menerangkan Gengan teroes terang,

TEGAL.

ia dihadapkan dimoeka pengadilan
jbr. mr. C. W. van den Brandeler

:

Pendapatan pabean
|
Selama boelan Juli jang baroe Ia
loe ini kantoor pabean dikota Tegal
telah

berLatsil

tjatatannja

djoega

seperti

menoeroet

jang tersehoet

dibawah :
Bea atas barang2 jg terangkoet
keloear negeri |Goederengeld uit-

LAneta)

BLORA.

barang

koetan

“

barang2

jang

dibawa

ma

soek
kedalam
negeri
besarnja
£ 5992,25. Bea atas barang? djoega
jang
terkirim keloear (Statistiek
recht uitvoer) adalah f 2681,35.
Tjoekai daripada barang tembakau

Bantan O.M. mintakan hoekoe
man pendjara 10 boelan Iamanja,
tetapi postoesannja politie-rechter,
terdakwa dihoekoem 9 boelan pen
djara, dengan dipotong selama wak
toe ia ditahan

preventief dalam

roe

mah pendjara. Terdakwa jang koe
rang-lebib oesia 45 tahoen, telah

derwijs dari Parindra dengan bebe

dari pada

angkoetan mi rapa perhimpoenan kacem wanita
Gi Solo, maka pada hari ini 16 Aug
nja Daripada sewaan goedang f 7.78. telah dimoelaikan dengan adanja
dan daripada post eng aa jang ,mosder-cursus“ bertempat digelain2 sedjocmlah £ 758,94.
doeng .pergoeroean Nasional ,,TaDjoemlah sama sekali f 39.770,24 man-Siswa" di Pasarpon (Solo).
(tiga posloeh sembilan riboe toe- “Pada hari pemboekaan telah le-

injak tansh adaf 88,84 djoemlah-

djoeh ratoes toedjoeh poeloeh roe
piah dan doea poeloeh ampat cent
melawan

djoemlah itoe bl. itoe'djoe

ga daripada tahoen jg baroe silam

f30.805.49 (tiga poeloeh riboe dela

dengan

hari

jang

menggemberikan dalam Keradjaan
Belada, maka di kota Blora pada

6 dan

7 Augt. jl, telah diada

kan arab-arakan anak2, permainan
rakjat
dan berpatjoe koeda, jang
diadakan
dialoon2.
Rada
malam
harinja diakan soeatoe arak2an de
ngan memakai lampions flampoe2

anggap faham

betoel,

bagaimana

peri keadaan pendoedoek
negeri.
Lapis jang terbesar dari pemimpin
pemimpin Bestoer tadi setoedjoe de
ngan perobahan atoseran atoeran jg
menetapkan besarnja padjek.
Menoeroet pendirian Pemerintah,
tidak patcet, djika orang? jang berpendapatan besar sadja jang memikoel tambah beratnja tanggoe-

negeri. Soenggoehposn demikian Pe
merintah sedia—seraja mengingat
pembitjaraan toean Sandkuyl tentang hal ini—mehgentengkan perobahan jang telah dimadjoekan itae.
Dalam
risalat perobahan, jang
sebentar lagi djoega akan disampai
kan sama sidang jang terhormat,
tarip A. telah diobah dan boenjinja
sekarang sebagai berikoet:

dibawah f 90—
dari f 90— gampai f 120
dari f 120— sampai
f 150—

f 1.—
£ 1.50.
f 2.25.

pembeli, f 9.— pendjoeal Aug, Oct.
f 8,60 pembeli, f 8,75 pendjoeal dan
Oct. Dec. f 8,75 pembeli f 890 pen
djoeal. Ek. Batavia Aug. Sept. £ 9.10
per 100 kg. nom. London noteering

115/16 d. p. lb. pendjoeal.

Ladapoetih Muntok:
fob
Pangkalpinang Aug. Sept.
f 18.—

per100 kg. nom. London

dibawah

f 300— akan ditinggikan
mendjadi

f 5—.

Oleh karena ini pembagian dalam
klas-klas jang berlakre, kembali di
adakan lagi.
Keberatan2
toean Mussert dan
Sandkuyl: jang menaroh perhatian
pada kenaikan padjak dergan 162

pCt. dan 119pCt, menilik keadaan
Aug.f 8.75 sekarang tidak pada tempatnja lagi.

notesring

3!/, d. p. Ib. pendjoeal,

Penambahan dengan opcenten di
tetapkan tjoema boeat pendapatan
jang sekoerang2nja f. 250.—, djadi
dalam keadaan sekarang terhadap
hal ini tiada ada peroebahan.
Lagi poela padjek boeat 3 golongan dari golongan jang 5 dari ta-

rip

A.terseboet

dikoerangi

besar.

Oleh karena perobahan ini posngoe
tan bea toeroen f 500.000.—

Penoeh pengharapan

Pemerintah

perobahan2 terseboet akan memoeaskan Dewan Rakjat dan oesoel da

Karet: sedia Sheets 30?/., Crepe

KOTABOEMI

32'/, cts. per '/, kg. nom.

Karenatidak mempoe
njai pekerdjaan.
Oleh karena banjaknja kaoem pe

nganggoer

terdiri

komplotan2 oen

toek membangkitkan bermatjam-ma

ga

kolek itoe dengan segera telah

reNNgngasa

am,

air dan teroes tengge-

Voetbal
SEMARANG.
Nan Hua V.8.0. 2—3

tjam perdjoedian. Hampir tiap-tiap

Diantara
penoempangnja "ada 2
pelosok didapatkan tempat permai orang bapa dan seorang anak mati
Pada hari Saptoe sore, tanggal
nan tsb. dan sekarang mereka soe tenggelam. Renoempang2 jang lain 19 Augustus 1939 di Semarang telah
dah mempoenjai roemah jg. hanja masing
masing
mentjoba menoe- dilangsoengkan pertandingan antaboeat berdjoedi sadja bertempat di loeng djiwanja sendiri sendiri dari ra Nan Hua dan V.S. O.
Waktoe pauze stand ada 1—1,
Pasariama.
Siang malam penoeh bahaja maoet dalam air.
H4 Kesoedahannja 3—2 centoek Nan
orang, demikian tjara kaoem penganggoer mentjari. pekerdjaan.
ua.
.
Oentoenglah terdjadinja ketjelaAg

kaan itoe tak berapa djaoehnja da
ri pantai Teloekbaroe dan kebetoe

TELOKBETONG

lan lagi terlihat oleh seorang nama

Ketjelakaan dilaocet.
Perahoe
tenggelam
olehombak besar, Di
antara

18

orang

pe-

noempangnja jg mati
.
tenggelam 3 orang.
Dari Telokbetong dikabarkan bah
bih dari 100 orang gadis, jang toe
Iroet masoek mendjadi moeridnja, wa pada hari Rebo 16 Aug. jbl. kiIdjoemlah mana jang lain hariakan ra kira djam & pagi satoe perahoe
kolek telah bertolak dari pantai
Itambah banjaknja.
| Lebih doeloe toean R. Soetedjo Poendoeh afdeeling Telokbetong, me

Wirjowasono sebagai voorzitter da noedjoe kepantai Telokbetong.

:

sea

Perdjoedian.

Kolek itoe membawa moeatan ki
ri Parindra tjabang Solo dan depar
tement onderwijs dari Sarindra ber ra kira 91 boeah karoeng kopra dan
Mendjadi- pebnritoaas jang seka pidato ocentoek pemboeka'an dengan 18 orang penoempang, diantaranja
anak dibawah oemoer 10
rang ini sda lebih sebanjak
delapan mengoetjapkan selamat datang dan 5 anak
riboe sembilan ratoes anem poeloeh terima kasih, begitoe djoega mene tahoen. Sesampainja dilaoetan anta
ampat roepiah dan toedjoeh p: loeh |(rangkan pandjang-lebar, bagaimana ra poelau Kelagian dengan pesisir
maksoed dan gosnanja moeder-cur Teloekbaroe, tiba tiba datanglah alima cent.
sus itoe bagi masjarakat Indonesia. ngin riboet dan ombak besar, sehing
tema

loeh sembilan cent.

e

Tanah Seberang

boeat keperlosannja sendiri, karena
merasa tidak tjoekoep penghatailan
nja bosat hidoep sehari-hari, meski

sedjoemlan f 2208.— Daripada post menerima dengan poetoesannja pogoederengelad invoer adalah f 2/1, litie-rechter ini.
70
djoemlahnja.
Statistiekrecht
atas barang barang jang masoek ke
Moeder-cursus
dalam negeri besar f 154,65.
:
Atas oesahanja departament onAccijn

dan penda-

patan pemimpin pemimpin Bestoer
di Djawa dan dilosar Djawa tentang
hal ini. Pendapatan toeantoean ini
sangat dihargakan oleh pemerintan,
sebab toean toean
ini dapat di

politie-rechter di Solo, dengan drs. jang diboeat dari kertas berwanal.
Koffie
Robusta
Lamp.:
(G. van Dam assistent-resident ter
Di ,/Societeit Peroekoenan“ diper 15 pCt. ek. Telok Aug.-Sept. £ 10.40 lam bentoek jang baroe iniakan di
beschikking pada gouverneur di Solo tontonkan
wajang
koet, beriboe2 pembeli, £ 10.60 pendjoeal per 100 kg. terima dengan baik.
e
sebagai wakilnja openbare minis- orang telah menjaksikan perajaan!
terie.
jang loear biasa toe. (Anetaj.
Citronella olie: A-contract |
Dalam pemeriksa'an ini terdakwa
sana Pn
Aug.-Sept. atau Aug.-Dec. £ 0.77
menjatakan djoega teroes terang,
pembeli, f 0.78 pendjoeal dan Jandengan mengakoei, bahwa oeang se
Dec. 40 f 082 per kg. nom.
8 ALE
kian
djoemlahnja
'itoe dipakai

'gosia sedjoemlah

£ 831254. Dafensie uitvoerrecht be
sarnjsf 10697,41. Bea daripada ang

f9.10 dan f 9.— ini hari
Pesia Oranje

tgl.

Lampong:

k. Telok hari Saptoe djadi Nov. Dec.

4

Berhcoeboeng

poen ia masih menerima pensioen :
voer banjaknja f8467,15. Tjoekai dari sebagai bekas onderluitenant dari

kiriman

Ladahitam

DA

TA

bahwa osang sedjoemlah itoe telah

itoe dengan mendadak telah berdi- dipakai oentcek keperloeannja senri lagi seperti sedia kala. diri jang mengambilnja dari sedikit
Berhoeboeng dengan kedjadian ke-sedikit, moelai pertengahan tajang aneh itoe, sangat banjaklah hoen 1938. Dari itoe maka ketika
orang datang oentoek melihat po- 14 Juni 1939 ia ditahan preventief
dalam pendjara.
:
hon itoe, |Anetaj.
Pada hari Senen 14 Augustus ini

Djawa Tengah

didengar boeah pikiran

dari f 4—

batangnja stuur pada 10 Februari 1939 ada ke main di Jaarmarkt di Soerabaja

bil kajoenja oentoek masak. Maka
heranlah orang, ketika baroe-baroe

doeloe

melihat
kwaliteit
pendjoeal dari dari f 150— sampai f 200— f£ 3.—
f 591 sampai f 6.07, Panaroekan dari f 200— sampai f 250— f 5.—
fob
Psanaroekan
Iev. Aug /Sept. dan padjag boeat klss 1 jang seka
f 5.58'/, pendjoeal, Besoeki fob Be- rang dari tarip B, ja'ni boeat jang
soeki Aug. f 518 pendjoeal dan berpendapatan dari f 250— sampai

telah menggelapkan oeang kepoenja
Tapioca meel: kwaliteit MePohon jang aneh
an 9008 itoe jang mendjadi tang- Salatiga. Dari Salatiga pemain pe- dium boeat roepa-roepa merk dari
Seboeah pohon dikampoeng Tii- goengannja, sedjoemlah f 915,45 ja- main Manila itoe teroes menoedjoe f 450 sampsi f 480: AA f 5.20
tika kas diperiksa oleh be- kota Malang, danachirnja akan ber per 100 kg. pendjoeal.
kiroeh Soekanegara, jang tingginja itoe

kira-kira 5 meter dan

Terlebih

toean ini mengoeraikan alasan alasan pemerintah boeat memadjoekan
oesoel oesoel peninggian tjoekai. Poe
satnja keterangan toean ini, adalah
sebagai beridoet:
Sebeloem oesoel cesosi terseboet
dimadjoskan oleh pemerintah, telah

Ontvangsten: Mei 1939 ada f 136. moeder-cursus itoe diadakan tiap2
Bawang
merah:
Australie
100.— (Mei 1938 ada f 70.300.—J hari Senen dan Kemis, dari djam| f 950,
Toaliap
f
9,
Tiongtoa
f 8.50
dari 1 Januari sampai 31 Mei 1939 4 siang sampai djam 5,30 sore, tedan
Tiongliap
f
7
per
100
kg.
djoemblah f 562.000.— (Jan. - Mei tap bertempat di pergoeroean Naeren
1938 ada f 508.700.—)
:
tionaal ,,Taman Siswa“ di PasarKatjang tanah: per 100 kg
Uitgavan: Mei 1939 adaf 139.000- pon, jang masing2 hanja masoek se
Bogor dan Cheribon
(Mei 1938 ada f 110000:—) dari i (kali dalam seminggoe, sebab moerid keloearan
£ 10.60.
Januari sampai 31 Mei 1939 djoem jang begitoe besar djoemlahnja,
ngan negeri. Masing2 pendoedoek
blah f 727,900.— | Januari Mei 1938 dibagi mendjadi 2 golongan, jang
Emping
menindjo: Laboe- negeri, baik orang kaja, maocepoen
ada f 670,000.—)
pertama masoek hari Senen dan iaan no. 1 f24,50, no. 2 f20— Tjile orang jang berperdapatan koerang
innja pada hari Kemis.
gon no. 1 f23.—, no. 2 f18.— per besar haroes "memberi soembangan
Propaganda Postbond.
Sg
100 kg. netto.
nja menoetoep
onkos2
ceroesan
| Pada
malam-Djoemahat
17-18 MATARAM.

sedjoeml. “JAug.

sate

2 Dewan

Berhoeboeng dengan akan adanja dan oemoem,

ta Cheribon, bagian sampai achir pemboeka'an officisel dari IMS. di
boelan Juli 1939 dan djoega bagian Solo, jalah onderbcuw dari hoogeitoe masoek dari tahoen 1938 jang|
ang (school Islam ,,Pesantren-Loehoer“
barce laloe oentoek
perbandinga
n Westersche afdeeling, maka
adanja separti apa jg tsb. berikoet:
m-Djoem'at
17/18 Aug.ini school
bera
5
Dari pada opcenten
padjak peng
telah mengadakan vergade
hatsilan negeri sebesar f 12.341,07
ng
dibawah pimpinannja dr.
sadang jang doeloe adalah f8378,16|R.
man Wirjosandjojo. Pemboe
- djoemlahnja.
He
itoe ditetapkan besok 2 Sept.
: verDari pada opcenten padjak ver Idimoeka ini.
ponding sedjoemlahf 11.429,54 pa
hal doeloenja adalah f 104 34 | Keada'an ocang rijk Mangkoena

besarnja.

MAS tobaaa Ie AN

Laloe dr. K.R.T, Moehammad Saleh Mangoendiningrat moelai de-

Doellah, seorang penangkap
jang tinggal di Teloekbaroe.

ikan

Dengan segeralah Doesllah memba
ri tahoekan kedjadian
itoe pada
lain2 pendoedoek kempoeng ditepi
laoet itoe, dan mereka itoe dengan

setjepat-tjepatnja
pertolongan

pada

telah

memberi

orang2 jang

pir mati tenggelam itoe.

ham

Beberapa agent pelpolisi telah da
tang oentoek melakoeckan 'pemerik.
saan dan orang
laloe mentjahari
majatnja
doeaorang
jang
telah

Badminton
Persatoean
Pembantoe

Gerak

Kalianda

menoelis:

Pada malam 16-17 boelan ini, C.
B.C. KE. (Comite Badminton Club Ka
lianda) telah mengadakan rapat oen
dangan bertempat
dibalai Taman
Persaudaraan. Pimpanan rapat oleh
Ketoea Comite: Toean Karija Djajanegera, sedang sebagai penoelis
toean Rasdam.
Pertemoean dimoelai kira2 djam
8,30 malam. Menoeroet sebagaimana

biasanja, poetjoek pimpinan mengoe
tjapkan terima kasih atas kehadi4.30 sore, terdapatlah majatnja seo ran para oendangan. Kemoedian di
rang anak perempoean. Majat bapa terangkan beliau maksoed dan toe
nja beloem dapat diketemoekan.
djoean rapat terseboet. Jaitoe: Boeat
tenggelam itoe. Baharoe kira2 djam

|Anetaj.

membentoek

satos

toean Gerak Badan
“

Haa

Badan

Badan:

Persa-

(Sportvereeni-

'

Beam

oleh Ketoea S.V.B.|

Emakadaka rapat
ditoetoep dg seiadjam 11-malam, sesoedah
N pom tjaan doa oleh toean Hi Lias.
mapan

. Tjatoer

gn

i Tjatoer Rangga
ini

—

apaan enanpampenpan anang seme ena LaN agamaamamaemangaANNeNNNENN
en ana lean

— Singles

single dan satoe double sedang se- Chico Fang/Oey Eng Tjiang.Khouw
cond doublenja di kasi W.O. Peng Tek Hiauw-Oey Toen Giam: 6-3, 6-3.
Eersie ronde:
Lim Peng Tjong, — K. Remmelta: habisannja “Chiao Kwang menang Second double W.C. for Blsck &
Yellow
Sae
1-12, 19-21, 21-12. 4.
TweedeKLafd.A: BanTio Keng Jam
—
Oei Sin Tjam: ' Melawan Horas team tidak com
21-14, 20-20 (3-1)
Parera: 21-14, 21-19.
— H. KHikenberg: 21-19,
18-21, 21-7.
Tan Liang Hoesi — Gouw Chin Sian:
21-14, 21-23, 21-19.
H. Lijbers —
T. Nieuwenhuizen:
21-19, 21-18.
B. Mulder — Tjiook Kee Jong : 21-11.

Dezentje
H. Zonders

Sikap

Pada hari Saptos malam tt. 19 bl.
di Pasebanweg 22 telah diada-

satoe oomuja bang |kan pertandingan antara Tjatoerj

MALAH

Heeren

Na

1P Bedjat jg ada di Betawi, boe Rangga dari Mr C.—dengan Siang jang belon dikenalorang kap dari Kemajoran.- Pertandingan
21-10,
k, tapi orang jang boleh dika- telah dilakoekan dengan $ papan: F. Elion — Thung Liong Oen : 2
kenal djoega, apa lagi diantara dalam papan No, 1, 3, 5, dan 7 Tja
eater2, wedana of a.w., pendak- toer Rangga
mendapat main dengan Samboedjo Hoerip — J. Crevels:
nja banjak deh.
poetih, dalam papan 2 4, 6 dan 8
21-19, 21-17.
Wel, lagi hari Djoemakat tante Sikap bermain poetih.—'
L.F.
Contha Pa F,
Julsing
:
21-11,
oom) sebab merasa sakit |
Adapoen kesoedahannja ialah 8e20-20 (6-4).

e CBZ, minta diperiksa.

te itoe permisi sama oom.

Poekoel1 tengah hari oom sam-|

perti dibawah ini:

Liu

Tjatoerrangga—Sikap

@iroemah, tante belon ada.
oekoel 3 beloem djoega dateng. 2 A. Winoto | —
'oekoel7 malam, masih nihil, sam 2. Regensburg

Soepangkat 1-0
Soewito
'/2-'/2

oom kebingoengan, suak anak 3. Poedjadi

Achmad
Sarkiman
Josnoes
Soerjadi

'!/.-'/,
1-0
1-0
1-0

—

Soeparto

0-1

——

Soekarno

1-0

pada nangis, koentji lemari dibawa 4. Padmodipoero—
. tante, oom nggak makan, nggak mi 5. Soewito
mg
. noem kopi, en...doewit blandja di 6. Soedjadi

..

Malam

1. Soedjono

itos djoega oom

oebeg 8. Djoko

| oebegan, tjarlin tante. Samoea pa| mili ditanja, sampai perkoempoe|

Ian? dimana tante djadi bestuur of

|.

Bang Bedjat djoega digrekek oleh

|. 00m,

sampai oebegZan

ikoet

—. Waktoe soedah malam baroe inget.

— Ditelepon dari roemah bek.
Eh, kiranja tante di CBZ, dokter

0.

.

nggak

kasi

—... Opname.:
Pa “ Roepanja

kampioenschap

dari

Batavia

pada hari Minggoe pagi j. b. I. di
loteng dari Maison Versteeg. Ini

—. kliwat verstrooid, sampailoepa ng- wedstrijd baroe dimainkan dibagian
—. gak bilang sama sosamiorang jang
.

Opnemen itoe.

Tiap2

5

orang

Iste ronde.

Pimpinan

wedstrijd ada beres ma

tentoe ada bekaja ka bisa dimainkan habis

tidak koe
(wijkmeesternja), kalau pamili si- rang fdari 60 party dengan banjak
| sakit nggak poenja telepon, toh bi- jang berdjalan sampai 3 sets.
Djalannja pertandingan ada bao sa telepon bek.
Tapi, jah,.... nggak maoepajah njak jang menrik dan ramai antara

—.

pajah sih, ngapain, ngerendain dera-

mana ada party Thung Pen

ang

versus Lee Sung Chong. Lee
banjak
djat dokter?
—.
Sipamili moesti tjari taoe sendiri? main defence sedang ,Thung teroes
—. Apa nggak dipikir bahwa kadang- bikin bombardement dengan iapoe| kadang sisakit nggak bilang, teroes nja drive-drive. Penghabisannja
keroemah sakit, ma'loem ada djoega Thung menang 20-20 (5-3),21-10.
penjakit jang sekonjong2 datangnja.
Roepanja, .... koetika bang Be- | Bagian dames kita lihat banjak
| Gjat selidikin, di Tg Tjendol ada djempolan dames toeroet ambil ba
. orang prempoean jang doea ming- gian antara mana terdapat nona
IP. Beck, nona J. Lie, nona Soleiman,
.. goe ilang, ketemoe -di.....CBZ.
—
Di Gang Sentiong kabarnja ada doea saudara Chan, njonja Hoek

—..

— satoe pamili koeliling2

kota sebab dan lain lain. Djoega kita lihat itoe
Java

tennis

kampioen

Samboedjo

toeroet main dan ia bisa menang
. Doewit abis banjak, djoega pami dengan kalahkan J. Crevels 21—19,
| Hi itoe soedah rapport sama pamili. 21—1'!. Sajang Liem Yoe Djiem itoe
—.
Nah, ... CBZ maksoednja ngo- djago tennis Tionghoa tidak toeroet
batin orang sakit, tapi kalau tjara majn sebab ia djoega ada satoe
begitoe,sekoenjoeng-koenjoeng
ilang pingpong speler jang tanggoeh. Dan

.

poeloeh hari nggak ketemoe.

salah

|

satoe orang,

ami

sipamili, of soe-

cempama

ia

bisa

ketemoe

sama

jang anak banjak, bisa keta- Samboedjo tentoe ini partij bakal

“kostan, koeatir diserobot perampok.
apa lagi sekarang di Tjibaroesa

djadi gempar

terostama

kalau

me

reka berdoea bisa masoek difinale
moelain lagi 17 perampok
main seperti sering kedjadian dalam per
doorbraak, padahal defensinja soe mainan tennis. Memang permainan
dah nggak ada, marsose2 soedah tennis sama pingpong hampir mirip
@dipoelang,
maoe
ikoet dan jang pandai main tennis keba
| Gjaga negeri, boekan maoe ngela njakan ada pandai djoega dalam
pingpong.

—.... CBZ
—
|
|
—
.
|

moestinja

mikirin kesitoe,

Gjangan beralasan: perlve diopname
lantas ... nggak perdoeli roemah
tangga orang.
5
Ratoe roemah tangga ilang, tentoe
sadja kotjar-katjir, ma'loem maoe
Pilih president tentoe nggak bisa.
BANG BEDJAT.

|
—.
.

|

—

|

—

|
:
2.

Djoega

ada terdapat spelers Ja-

pan jang koeat, spelersdari BATA
dan spelers moeda anak sekolah

bangsa Tionghoa, Blanda Jan lainlain bangsa. Pendeknja ini kampioenschap pertama kali di bikin di

» Amir!

Ketoea

,, Wakil Ketoea
» Penjoerat I
23

Hu

1”

» Mohd.Cholil ,, Bendahari.

» Bembantoe2 ,, Mohd. Joesoef
- K. Batin

Mohd.
Sosro

'Ali

osan Soetjipto sebagai Penase-

a33

Muus

orang-orang jang toeroet ambil ba
gian. Ternjata propaganda exhibition dari itoe doea kampioen doenia

Inktfabrieken,

dari The Sporting

House dan lain-lain firma.
Hari Senen malam djam 7 akan
diteroeskan ini wedstrijden diloteng
|Maison Versteeg di Noordwijk. Semoea spelers dan speelsters jang
Idatang telaat atau jang tidak datang bakal di schrap namanja.
Pada hari Selasa malam djam 7
akan diteroeskan poela ini wedstrij
den dengan ambil tempat di auto-

schowroom

dari

Prinsenpark.

Se-

lagi bebera

bagian
koet :

le. ronde ada

seperti

beri-

tjoema diwakilin oleh

j4,

3-6.

di fihak OSC. 1 ada Cramm jang K.T. Chin-Liong Kay Piauw: 6-2,
main mentereng sebab ia telah me
1-6, 7-5.
nang dalam single dan double.
Lim Liat Siong-Lay Soey Khoen,

Dalam competitie 3e. klasse GTC 4 Lie Wie Lin-Liong Key Piauw: 5.7.
telah menangkan ia poenja wedstrijd
3-6.
pertama sesoedahnja beroelang2 ia K.T. Chin-Tjen Thiam
Tjhon-Oey
kalah. Orang2nja K.S: Tjan dari Whi Hoat Hong-Lim Sian Chong: 6-1, 6-2.
te

Bird 2 telah

dipoekoel hantjoer

Nederlanden v. 1845 dengan angka
4—1. Minahasa 4 ada lebih beroentoeng daripada le. klassenja sebab
ia telah djatohkan IVEVO dengan
4—1,

$

K.F, Koene-Deni-Lie

Sian Djin-

Derdekl.afd. A.: OCTA2—
EBastern2:
1—4.
The Goan Pauw—Ang
an Hok
-6, 1-6
Lee - Liong Kay Ching
3-6. 6-2, 6-0
Tan Tek Djie - Kho Han Liat 2.6, 0.6
Sim Peng Kiat/The Goan Pauw - Ang

Goan Hok/Liong Kay Ching2.6, 1-6
Leo/Tan Tek Djie - Kho Han Liat/
Ong Teck Kee

64,

6-2

Derdeki. afd. B: IVEVO 2—
Minahasa 4
1 —4
Tan—D.M. Gerungan
1-6, 5-7
Pang—WJ. Kambey
4-6, 1-6
E.F. Kraag—K.P. Manoppo 6-3, 2.6

Koa Tjeng Lie: 3-6, 4-6
Tjiong Kim An-Tan Soen HwayNio Hoei Hoo-Tjia Tjin Bok: 8-3, 6-0 Pane/W. de Willige— D.M. GerungenW.J. Kambey
O.5.C, Horas I: 4-1
1-6, 1-6
Second double W.O. for IVEVO 2.
Ch. Rozenberg-Panangian Manan

Derdekl.afd. CG: Rex 1—
21-18, 21-16. R.N. Cramm-Farada Harahap:
- 6-2, 6-2 U 2 ioaa 2: 5—0.
Kian Sin—George Goei
Cramm-L.P.L. Schuitemakern Heng—Ya
n
Ipen Hoey :
1-7. RN.
8-0,
el.
Panangian-Parada
Harahap:
P
:
Tjoa Keng Lin— Yoeng Ching Wen
Oey Beng Hok—Lie Boen Siong :
9-7, 3.6, 8-4
|
21-16, 11-21, 21-13
Thung Liong Hoey—Lee Sung Chong Third single and Second Double 6-2, 6-3
Gouw Tjeng San/Hoo Hog Gwan—
W.O. for: O.S.C.
20-20 (5-3), 21-10.
Yap Hoen Hoey/Lie Boen Siong :
Lie Ek Tjoe—J.J.A. Dixon 21-9, 21-83.
Tweede
KiL.afd B.: Ce- 2-86, 6-3, 6-1.
Teddy Nyo—T. Yosida 21-10, 21-14.
First single and first double w.
res
I-All
White 2: 5—0.
J.H. Ranti-Tan Tjan Goan, 21-19,
Setyoso-Seng
Chong
Chai:
6-3,
8-2.
for Rex 1.
Oo
11-21, 21-14
Harsono-Touw Kiat Djian: 6-1, 9-7.
H. Wijbers-G.8 Wetters: Me
Tweedekl. afd. Syma 2—
1-12. - Soegiharto-Tan Eag Hong: : 1.
sa
C.R.C.
1: 4-1.
Tan Tjoe Hok-Hoek:
21-8,21-10
J.B.v.d. Zee — Tan
Tek Piet :
Setyoso/Soenardi-Seng Cheng Chai
R. Nagasawa-L. Piskora: 21-13, 21-9
Be Wie Tiang: 6—0, 6—2. 4.8 1-6.
Kwee Sien Kok-B. de Rooy:
21-7
Harsonv
Soegiharto-Tan
Eng
Stekkinger — Djie Tong Hoo : 6-2,
21-15
Hong-Teng Po Giok: 86—3, 8—3./6-2
Lo Khing Djien-Khouw Hoey Lam:
Tan Tjoen Hoa —Tan
Thwan
21-9, 19-21, 21-17
Ling:
6-0, 6-0.
1
:
Tweede
KI.
afdC.:
RaLauw Tjio Lian-NCM 8Solcet: 21-10,
Tan
Tjoen
Hoa/
—
Tan
Tek
de—2
S.T.
H.2.
2
—
3.
The
21-4
Simandjoentak-Tjee
Joe Soe : Piet/Djie Tong Hoo: 6-2, 6-2.
W. Zanders-Gouw Chin Ie:
21-17,
48, 1—6.
Second double w.o. for Syma
21-18,
G.A.L. Tobing—Njo Dhiam Sioe:
T, Ranti-APW Latuasan: 21-15, 21-17
26—4, 6—53,
C. Hoetagaloeng-Lie Eng Tin: 6-2,
Dames—singles:
2—6, 6—4.
MV. WONING, SPAAR EN HYPOTHEEKBANK
Eerste ronde:
C.
Hoetagaloeng/Tobing-Tjee
Joe
Mej. Chan Hwa Tin
s“DE EENDRACHI
— Mevr. Born:
Soe/Tjoa: 4—8, 4—b.
Oiijahkan dengan bestait gouverocment dari 4 Masrt 1938 Na 38.
kamp: 21—18, 21—12.
" Disalia kedalam archisi dari Row.J. pada 11 Mei 1538 No. 124
ticofdkantoer: BANDOENG.
Mej. Jonny Lie—Mej. Retit: 21—6, Simandjoentak Moetali-Njo Dhiang
Sioe Lie-Eng Tin: 0—5, 5—7.
Ontorb Bemborit roemah (toko) atau membeli tanah
21—8.
,
Dengan simpanan tiap-tiap boclan:
Mej. Chan Hwa Pong—Mevr. E. van
@rntock piadiamanf 1000.-—
“€1—
Derde
kl.
afd.
B.:
Ne0 3—
f 1500.— dan seterorsaja
Huls: 21—15, 21—12.
derlanden
v. 1845—
£
toest tisp-itap 1 500— f1.
Mej. Jungnitz—Mevr, Wetters: 21—
White Bird2 1—4.
Tptitan ? 250. bosat Kap-tizo £ 50O.-— (tidak pakai rente)
11. 21—15.
Waktoe mendapat selekss-tekasnja satoa tahoen menogrsat
Mej. P. Beck—Mevr. Hoek: 21 —19, Clignett-R. J, Koene 2—6, 7—9.
Gjes Sasiaan Kalau tida tzroes oeang dikembalikan.
4
Lie Tjeng Wan-K. B. Tjan 8—6 6—2,
Pembejaran ke MN. I, HANDELSBANK Gondoeng.
v.d. Berg-Liem Siauw Tjiem 1-6 1-6.
Voorronde:
nggak sorras din kelerangga-kelerangan Balonggedeweng 23.
Mej. HCL. van Maarseveen
— Mej. Clignett/voorman-Koene/Meyer "2-6,

Wen

21-16.

Soeleiman:

20—20

jum

(0—2), 2—17. 6

20—20. (4—21. v.d. Berg/Lie Tjeng Wan-K.S. Tjan/
Liem Siauw Djiem: 1-6, 2.6.

Tennis
Competitie

B.T.A.

Di baan Tamansarie

telah dilan-

djoetkan itoe pertempoeran antara
Banka 1 versus
asa setengah
boelan jang laloe ini doea team soe
dah bertempoer dengan stand 2-1

boeat Banka. Minahasa dari ini ach

terstand

maocoe

tjoba

menjoesoel

nang

4-1.

Keep Smiling 1 pada hari Saptoe

baroesan telah bertempoer melawan

Derde klasse afd. A.:
Horas 2—GardenT.C.
41—4,:
K. Loebis H. Perkins 8-6, 1-6, 1-6,

Haroenalraajid-Stevensz”
3-6, 4-6.
Damin-Scheffers

Haroenalrasjid-Damin—Mej.
mann-H.

Perkins

Reservele.

Chiao

Korn-

4-6, 4-6.

Kwang—Black

Tjiang-Oey

Godin

first man

dari Keep Smiling

dalam tiga sets. Di sets ketiga ber
djalan sampai long karena memang
Godin ada koeat tjoema lantsran
Eng Hong ada tactisch maka ia bi
sa menang.
Tidak njana third man Kho Yam |
Goan telah dikalahkan oleh Van
Eijk jr. dalam doea sets. Kho di
itoe waktoe ada main di bawah ia
poenja vorm.

Dalam 2e double Van

Eijk Sr-Lumkeman telah kalahkan
Yap Eng Hong-Yo Ping Hian hing
ga achirnja Keep Smiling lead 2-1.

Harapan

Khwai

Lo tjoema

ada

Tapi

Eijk ar

pa

da second man Thung Liong Bie dan
first

doublenja.

sebagai
akalnja

Van

second man ada banjak
meski iapoenja poekoelan

Dalam Reserve le. klasse s»fJ. B.

Fang main dengan goenggoeh2 hati
hingga mereka bisa menang tiga

Ggand agen?

Apa

Sengan peralakran jang menjepang an

perloe djaman
sekarang ?

Biarpoen barang mahal, ka-

B.:

&

Kay Liang:
8-4, 6-4,

Chico Fang-Pouw Kim Lie: 2-6 6-l,

tidak baek ti-

dak bergoena, datanglah pada:

Kleermaker

KlLafd.

Yellow1:4—1,

Oey Eng

Oiran

lau potongannja

3-6, 3-6.

Khawai Lo 1 dalam mana telah tjoe Oen Tek Hian—Osy Toen Giam: 6-3.
ma dimainkan doea single dan sa0-7.
tos double. Keep Smiling achirnja
lead 2-1. Yap Eng Hong di bagian
aa
first single telah bisa djatoehkan

. Persatosan Gerak Badan dinama moea spelers dan speelster bakal da Chiao Kwang telah bisa ambil re
kan Sportvereeniging Kalianda (S. pat kaartjes masoek vrij jang dibe vanche atas iapoenja kekalahan di
|V. (Badminton| K.). Sekali seboe rikan di Maison Versteeg pada ma le. ronde dengan angka 2-3 dari
Ian diadakanp:
an pengoeroes lam Senen,
MAh Black & Yellow, Di ini kali poenja
Renghabisannja ini wedstrijden pertemoean orang-orangnja Chico
entara tempat
raan Kamp.

NU

Lim Liat Siong-Osy Hoat Heng: 8.6,
itoe dosa saudara Harahap sedang
6-0.
4—1. Horas

19-21,

Batavia ada succus betoel kalau di dan ambil kemenangan tapi Banka
lihat dari perhatian jang sangat dari ada koeat dan achirnja Banka
me

Bing) teroetama kedjoeroesan Bad- pingpong Szabados dan Kellen ada
pengaroehkan banjak sekali pada
minton
Sebeloem terdjadi pemilihan pe- pingpong enthousiasten di kota Ba
ngoeroes dan anggota, poetjoek tavia. Dimana-mana tempat sekapimpinan memberi kesempatan ke- rang moentjoel pingpong club dan
pada para hadlirin boeat berbitja- mereka bertoemboeh sebagai djara. Daripadanja kedapatan bebera moer.
pa tt. jang memberi pemandangan
»Gerak Badan".
,
Boeat hadiahkan prijs2 ada banjak
Daripada para hadlirin tertjatat terdapat beker-beker dan medaille2
lah kira kira 20 orang anggsuta, dan prijs barang jang indah pemseperti tersoesoen dibawah:
beriannja Directie van Drukkerij
G. Kolff & Co., dari toean Kelder
Tocan Koestam Pasandik sebagai dari Nachtwacht. dari Gimborn's
» Boenjamin
» Badri

Tielman

21-9.

poelang, sebab moesti Tafel Tennis Bond telah dimainkan

dokter-dokter di CBZ.

H. Zuiderweg — Oei Hoo Lan :17-21,

A.J. van de Loo—H.E.

Kampioensehap wedstrijden Batavia
Pingpong Bond
|. Dengan dapat perhatian besar,
itoe

2
21-13.
21-10
Ah

kekalahan doeloean. OSC, 1 menang

Tweede Klasse afd. A.:
White Bird 1-Octa I: 4-1
Oei
Soen Gan— G. Pipper: 19-21. K.F. Koene-Lie Sian Djin: 6-1, 6-2
21-13, 21-13. Tan Soen Hiway-Koa Tjeng Lie:
6-3, 6-3
E, Harada
— L. Wislaw: 21-9. 21-15.
Kwee
Tjeng Kie—HH.
Frank: Tjiong Kim An-Tjia Tjin Bok:
5-7, 6-0, 6-0
$
21-16, 21-19.

J. v. Latumeten—J.

Pingpong

tjari.

. Oom sendiri nggak inget bahwa
tante permisi ke CBZ.

Lim
— E. Poubion:
5
Tan Jo Hap —J. Faber: 21-15,
Siac Hu Chin—AGM. Pippar :

21-19 21-18
Thung Liong Bie—F. Mulder 21-10,
6-2
19-21, 21-19.

ijaoes

| id ditanja, nggak ada jang taoe.

Wan

'pleet, OSC. 1 di ini minggoe lelah
ka3-.Kastern 1: 3-2.
bisa ambil revansche boeat iapoenja Tjen Thiam Tjhon-Lie Wie ad Ta

ABD.

Batanghariweg 38
Tentoe

karena

toean

ADJIT

—

merasa

pakerdjaan

Bat.-C.
poeas,

rapih, po-

tonganpoen tidak kalah dari
potongan Europa. Djoega menerima boeat orang beladjar
mendjait dan potong, ketera-

boleh berdamai.

RAM

MEMBELI??

Toean en Njonja
bisa pegi ka banjak Toko. TETAPI
adres jang paling baek dan moerah selamanja masi

Toko

:

Anno 1925
Sedia roepa-roepa :

@ Meubel — Speda
—

Tidoer

Tempat

@ Lontjeng-wekker-Horloge JUNGHANS

@ Ereta anak — Lampoe
PETROMAX

@ Vulpenhouder. Parker.
@ Komfoor Masak m/ot/z.
Oven

HALLER,

Pembajaransangatringan.
Molenvliet

Oost

62

——

' SHOWROOM
Tel: 1129 en 1164 BATAVIA.
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Rebo
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,

8.01
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“5

5.30
6.—

panu
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Sokongan

monium
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”

Orchest

,,Ra-

NIROM

TIMOER

Bandoeng
II Batavia II PMH
65.— gore
Studio-Orkest. Penjanji2: Miss Netty
t. Soehirman
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Beberapa soal dikeliling N.V.

Dan karena itoe kedoedoekan eko oleh Pemerintah oentoek menjoenominja bertambah koeat poela. soen dan mengatoer negori ini.

Pengakoean moreel jang diberikan
oleh publik kepadanja mendjadi kre

I
Oleh:

Mohammad

Hatta

“

2

ALAM ,,Soeara Oemoem" Drs. pitalnja. Tentang pimpinan peroesa
M. Hatta mengirim toelisan haan tidak diperdoelikan lagi. Oleh
seperti dibawah ini:
Masjarakat senantiasa dalam pe
robahan. Dalam masjarakat kapita
lis orang menoedioe ,meerwaarde“,
jaitoe kelebihan hatsil
daripada

jang seoekoeran dengan tenaga sen

diri. Djalan bosat mentjapainja itoe
ialah produksi, jang mempergoena

kan

djoega tenaga orang lain. Jg.

dikatakan produksi
tidak sadja
menghatsilkan barang baroe atau
memadoe
barang bahan mendjadi

barang soedah, tetapi djoega mem
peredarkan barang itoe. Sebab itoe
pekerdjaan dagang dan transport
Uiseboet djoega produksi. Dagang

zaman

kapitalisme,

sediakan

isme memoetoes perhoeboengan ra
pat antara peroesahaan dengan me
reka jang empoenja modalnja. Ke
doedoekan sematjam itoe dimoedah

kapital itoe di kan oleh ,,Naamlooze Vennootschap”

oleh saudagar

jang bertin

tak, jang mengandjoerkan produksi.

Tetapi lama-kelamaan
kapitalnja
sendiri tidak mentjoekoepi lagi oen
toek menghatsilkan
barang jang

perloe didjocalnja, Sedjalan dengan
bertambah loeasnja pasar,
ia perloe
memperlosas produksinja dan sebab
itoe perloe menambah kapital boeat
bekerdja.
Moela-moela dibawanja keloearga
nja beserta dalam peroesahaannj».
Dengan. itoe timboellah persekoetosan produksi kepoenjaan orang
satoe-famili. Setelah kapital sefami

— ringkasnja NV. Badan
ini adalah
boeah dari pada masjarakat kapi-

talisme. Ia timboel sebagai

kehen-

dak perekonomian. Baroelah datang
ilmoe hoekoem oentoek menentoekan kedoedoekannja dan mengatoer
hak dan kewadjibannja dalam masjarakat. Ia diakoei sebagai ,,rechts

persson”. Artinja dipandang sebagsi
seorang manossia djoega

jang

mem

poenjai hak dan kewadjiban. Ia ber
hak

membeli

dan

mendjoeal,

dan:

djoega wadjib membajar harga ba
rang
jang
dibelinja.
Ia
boleh

orang ichtiarkan mentjari tambahan

berhoetang dan berpioetang: boleh
menoeroet pioetangnja tetapi djoega
kena toentoet kalau teledor meme-

dan sahabat beserta masoek
si peroesahaan itoe.

Segala perhoeboengan dengar orang losar jang dilakoekan oleh pe

li itoe tidak poela mentjoekoepi lagi,

ceang

dengan

Dengan

membawa

itoe timboellah

kenaian
kong

persekoe

toean jang dinamai oleh Liefmann
»Personalgeselischaft“. Dalam bahasa kita boleh diseboet ,,Persekoe
toean

Saudagar",

atau

,,Persekoe-

noehi kewadjibannja.

mimpin N.V. itoe, 'tidak mengenai
dirinja sendiri melainkan mengikat

persekoetoeannja. Sebabnja, karena
N.V. itoe dipandang sebagai orang,
ia rechtspersoon. 'Pemimpinnja ha-

nja djoeroe koeasanja, seorang jg.
mempoenjai djabatan padanja. De-

tosan Pertindaks'. Pertindak kitapa
kai disini sebagai Indonesianja dari
pada perkataan ,/ondernemer". Da-j
lam persekoetoean sematjam itoe,
pimpinan dan kapital masih sedja-

tang N.V. Pengakosan

kapitalnja dalam

keboetoehannja oentoek

lan.

Mereka

jang

beserta dengan

peroesahaan

itoe

dit baginja dalam

perlombaan eko

nomi.

Reserve mendjadi modal sendiri
bagi N. V: tidak dapat dikelocarkan

Lain
tardjo

daripada
itoe toean Soemarasa, bahwa Pemerintah

tidak

mengerti akan arti keadaan

politik,
datonja

itoe.

jang ditimboelikan oleh pi
dan oleh reaksi atas pidato

Toean Verboom menganggap,

lagi, ketjoeali kalau ada keroegian, bahwa ' Pemerintah tidak bisa meli
Sebab 'itoe siapa jang menimbang hat pemandangan2
itoe berhoekarena scerat pesertaan itoe tidak
kedoedoekan soeatoe N. V., ia tidak boeng jang satoe dengan jang lain
memakai nama, maka haknja atas se
sadja memperhatikan djoemlah ka dan achirnja teman sefraksinja t
bagian daripada peroesahaan itose
pital persekoetoean, tetapi djsega Mansvelt,
jang
mempertahankan
ada selama soerat pesertaan
itos
memperhatikan
djoemlah reserve, poela perloenja
bagi Pemerintah
ditangannja. Soerat pesertaan itoe Kapitaal-dan-reserve itoe harta sen
Soeatoe
poesat
pemandangan,
dari
boleh didjoealnja kepada orang lain. diri bagi N.N.
mana sekalian soal-soal politik dan
Kalau soerat itoe didjosalnja, poeSebagai kelandjoetan dari pada ekonomi dapat ditindjau, djadi roe
toeslah
perhoeboengannja dengan
kedoedoekan N. V. itoe jang mem- panja menoeroet timbangan anggo
peroesahaan terseboet. Dengan ke poenjai harta sendiri, terdapat dosa
ta itoe tidak ada porsat pemandadoedoekan sematjam itoe njatalah,
hal jang sering diseboet orang seba ngan jang demikian itoe pada Pebahwa pesertaannja dengan kapital
gai tanda N. V. pertama, bahwa ri merintah.
nja itoe hanja berlakoe sebagai me
sico jang dipikoel oleh peserta tidak
Toean
Voorzitter, Toean Blauw
lekatkan oeang. Tidak karena mem lebih dari pada djoemlah andilnja,
memoelai pidatonja dalam tjermijn
poenjai perhatian atas kedoedoekan
dan kedoes, bahwa tanggoeng dia- kedoea dengan doea boeah koetipan
peroesahaan terseboet. Peroesahaan
wab orang jang memimpi! terhadap dari soerat soerat lama, jang mejang banjak memberi keoentoengan
orang Ioear terbatas hingga djosm ngandoeng pikiran jang hingga se

dan transport membesarkan goena saban tahoen itoelah jang menarik
barang jang dihantarkannja dari hati mereka jang ingin melekatkan
tempat jang berkelebihan kepada oeang mereka.
Demikianlah kemadjoean kapital
tempat jang berkekoerangan. Dagang dan transport menolong mem
pertemoskan produksidankonsumsi
Bosat produksi perloe ada kapital. Moela-moela pada permoelaan
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mikianlah

pengakoean hoekoem ten

itoe

hanja

menetapkan kenjataan jang dilahir
kan oleh ekonomi N.V. ditimboelkan
oleh ekonomi berhoeboeng 'dengan

mendapat

lah pesertaannja jang dimasoekkau
kedalam N. V. itoe.

Harta prive mereka masing2 tidak
dapat ditoentoet
oentoek
penoetoep keroegian atau hoetang peroe

sshaan itoe.
Ditilik sepintas laloe barangkali
ada orang jang menjangka, bahwa

keadaan sematjam itoe mengoereng
kan dasar tanggoengan kepada me
reka jang berpihcetang kepada N.

V. itoe, Djika
seboeah

berhadapan

Firma,

dengan

si krediteur

dapat

karang

masih

hangat djoega. Ber

dasarkan seboeah soerat dari men
teri Djadjahan Trakranen kepada
Radja dalam tahoen 1867, dinjata
kan anggota jang terhormat itee,

bahwa ketika itoepoen orang telah
ramai mempersoalkan hingga mana

Pemerintah Agosng dapat tjampoer
tangan tentang pemerintahan Hiundia. Pidato penjerahan jang dicetjapkan

oleh

Goebernver Djenderal

Mijer dalam tahoen 1872 telah menjatakan poela, bahwa soal itoe ke

Tetapi kapitalisme dasarnja berdjoang
dan bareboet2an mentjari
“ rezeki. Ia tidak kenal belas kasihan,
tidak kenal akan oesaha-bersama
bosat
bersama seperti jang dikehendaki oleh zocialisms. Siapa jang
lemah dan soeka teledor, tiwaslah.

rahnja. N.V. soedah timboel dalam |kata, bahwa ia mempertahan soepa
moesda, tetapi
disana |ja diadakan keterangan jg. terang
masih te rtegoen-tegoen hidoepnja.itentang
pengertian ,oeroesan-da-

Boeroek-baik

tanggoeng

sendiri.

Sebab kepitaiisme mendorong madjoenja produksi dengan berlomba
lomba mentjari ,,meerwaarde“, maka tiap-tiap peroesahaan terpaksa

memperkoeat

kepitalnja sebagai da

Bar kedoedoekannja. Sebab itoe tiap
tiap
persekoetosan produksi tadi
terpaksa poela mentjari kapital
ba
roe sampai keloer lingkoengan famili
dan
sahabat. Dengan itoe timboel
lah
persekoetoean
jang dinamai

oleh
Liefmann
',Kapitalgesellschaft“, Dalam bahasa kita boleh
diseboet ,,Rersekoetoean Kapital".
.

Disini

pimpinan

soedah

terpisah

peserta.

Dengan keterangan diatas ini nja
talah, bahwa N.V. menoeroet kedoe
doskan ekonominja, adalah soeatoe
badan jang mempoenjai harta sen
diri, jang terpisah daripada barta

mereka jang memegang

roet peratoeran hoekoem N,V. hanja kapital persekoetoean jang tidak boleh dioesik atau dikoerangi.
Reserve sebagai tambahan boleh di
pergoenakan oleh ahli peserta. A-

dari pada kapital. Mereka jang be- kan tetapi kedoedoekan

serta dengan kapitalnja dalam peroesahaan itoe, tidak doedoek zemoeanja dalam pimpinan peroega
ha'an itoe setiap waktoe. Mereka
jang beserta dengan oeangnja sadja
dan tidak doedoek dalam pimpinan,

membiarkan

N.V. tidak
reserve itoe dipakai,

ketjoeali kalau ada keroegian.
Reserve

jang

soedah

Dewan
Djawab

berloeng-

Rakjai

wakil Pemerentah oeroesan

Toean

Voorzitter,

sekarang saja

mengoetjapkan beberapa per

kataan lagi tentang pasal pasai jang

mendjadi

seri pertoskaran pikiran

termijn kedoea.
Pertama sekali beberapa anggota
mengemcekakan kejakinannja poela,

bahwa sikap negeri Belanda dan
terostama sikap Pemerintah Agoeng
terhadap Hindia patoet beroebah,
sehingga Pemerintah Agoeng tidak
lagi tjampoer tangan dalam soal2

jang tidak njata benar masoek ke
pentingan Keradjaan dan soepaja
Hindia sesoenggoehnja dapat sendiri mengatoer aso'al2nja. Dalam termijn kedosapoen teroetama toean

Blauw, jang mengemoekakan so'al
itoe benar2. Kedoea ialah anggapan
jang diwakili oleh tosan Sostardjo,

bahwa kebidjaksanaan Pemerintah
Hindia oemoemnja koerang menje
nangkan, teroetama benar bagi bang

goek tidak dapat diambil kembali sa Boemipoetera.
7
boeat dibagi bagi. Tidak ada seoOentoek membesarkan minat Bang
rang djoega dalam rapat tahoenan sa Boemipoetera boeat kepentingan
dan mereka itoelah jang terbanjak jang berani mengetengahkan soal, Keradjaan dan oentoek mengandjoer
djoemlahnja mendapat setjarik sge soepaja reserve itoe dibagi sadja kan mereka aktip serta membantoe
rat tanda ia beserta dengan kapi- sebagai keoentoengan. Ahli peserta berbagai2 djenis pekerdjaan masjatainja

dalam

peroesahaan

terse-

boet. Mereka itoe tidak dapat berkata ,,peroesahaan itoe akoe jang
poenja“, melainkan hanja boleh me
ngatakan ,,akoe mempoenjai bagian
dalam peroesahaan itoe“. Banjak
bagianja itoe ditentoekanoleh djoem
lah soerat. pesertaan jang dipegang

nja, jang
kapitalnja
seboet.
Soerat

menentoekan djoemlah
dalam peroesahaan terpesertaan

itoe

hak padanja menghadiri

:
memberi

rapat ta-

hoenan oentoek menentoekan

roegi

laba. Hanja iniah jang penting lagi

bagi meraka jang beserta dengan ka

boleh

membantah

dalam rapat itoe,

rakat, maka hendaklah diadakan pe
tentang soesoenan peme

kalau terlaloe banjak bagiankeoen roebahan
toengan jang didjadikan reserve. rintahanj
Tetapi apabila bagian keoentoengan

negeri

lebih banjak

Salah faham

dan

hendaklap

diangkat tenaga2 Boe

itoe soedah mendjadi reserve, ia ti mipoetera dalam djabatan2 jang me
dak dapat dioesik lagi.
mimpin pada poesat Pemerintahan
Reserve itoe memperkosat kedoe Negeri dan mengadjak tenaga2 jang
doekan N.V. menoeroet pandangan demikian itoe serta dalam psroesaekonomi dan moreel. N. V. wadjib haan2 Barat.
Disisi itoe kelihatan poela keingi
menjiarkan balansnja tiap2 tahoen.
Dengan djalan itoe orang banjak nan jang oemoem dan njata, oenmenimbang
kedoedoekan
reserve toek melihat timboelnja pekerdjaan
itoe berpengaroeh atas timbangan bersama2 antara beberapa golongan
orang banjak. Manakala N.V. itoe dalam masjarakat kita dan mentjari
mendapat kepertjajaan publik maka dasar oentoek bekerdja bersama2
koeatlah kedoedoekan moreelnja.
dengan Pemerintah dan dipimpin

itoe tentoe disebab

kan oleh karena dalam oeraian an
tara lain anggota jang terhormat
itos memberi pemandangan tentang
soal,

cemsem.

soerat pe- akan

sertaan itoe. Harta N.V. itoe ditetapkan djoemlahnja dalam statuten sebagai, Kapital Persekoetoean“
Tetapi hartanja itoe dapat diperba
njak dengan tiada meminta tamba
han kapital baroe kepada ahli peserta jaitoe dengan djalan menga
dakan berbagai matjam reserve, ig
terdjadi daripada bagian keoentoe
ngan jang tidak dibahagikan kepa
da ahli peserta dan dengan memoe
poek reserve tersemboenji. Menoe-

ga tentang pasai pasal jang koe
rang penting.
Disini kita tiba pada garis, mes
kipoen tentang itoe selalos moeng
kin timboel pertikaian pikiran, jg
mesti

ada

pada tiap tiap soesoenan

pemerintahan jang hidoep
Berhoeboeng
dengan
pemandangan-pemandangan jang lain ten-

tang

sosl-soal

boeng jang

jang

oemoem-menjam-

barce dikeatakannja dan

dikatakan

t. van Helsdingen

minggoe jang laice mengingatkan
pidatonja Pemerintah hendak me-

ngemoskakan,

bahwa

apa

jang di

katakan dalam termija pertama itoe
sebahagian
ditoedjoekan
kepada
Negeri Belanda, kepada Pemerin-

tah Agoeng dan Staten Generaal
dan bahagian jang lain mengenai
pekerdjaan madjelis jang memboeat

grondwet dan berhoeboeng dengan
itoe tidak moengkin didjawab dengang pasti. Tetapi Pemerintah se
keras-kerasnja haroes menolak oetjapan, jang mengatakan Pemerintah tidak mengarti akan arti debatdebat itoe jang sebenarnja.
Rada djawabnja termijn pertama
tidak sekali-kali Pemerentah menoe
toep matanja terhadap kepada piki
ran dan keinginan jang sama jang
terdapat dalam pidato beberapa ang
gota — sebaliknja tentang itoe boe
kan sepatah doea ia mengeloearkan
oetjapan oentoek menjatakan, bahwa Pemerintah sesvenggoehnja mas

loem akar

pikiran

dan

keinginan

itoe — dan Pemerintahyoen tidak
menoentoet tiap-tiap anggota Firma tika itoe mendjadi poesat minat sekali-kali enggan menjatsakan peitoe sampai pada harta dirosmah orang poela.
mandangannja
kepada
Volksraad
tangganja.
Soerat2 itoe sangat menarik hati, tentang politik jang didjalankannja.
Terhadap N. V. toentoetan si kre t, Voorzitter, sebab didalamja njata
Apa jang tidak diberinja — dan
diteur terbatas hingga harta N. V. benar kelihatan sikap Negeri Belan dengan sengadja — ialah rentjana
itoe sendiri. Kalau begitoe Firmale da dan sikap Hindia. Berhoeboeng djalan kemadjocan politik dan eko
bih besar memberi pertanggoengan dengan koetipan itoe, kata t. Blauw, anomi Hindia sampai masa jg djaoeh
kepada orang jang memberi pihos- bahwa sedjak 70 th.lamanja peman dikemoedian hari, jang diminta oleh
tang ? Sekali-kali tidak! Dalam dangan orang beloem heroebah, mes beberapa anggot2. Pemerintah inpractijk ternjata poela, bahwa orang kipoen telah diadakan satos atoeran sjaf bahwa djalan itoe dengan me
lebih soeka
berhadapan
dengan jg menjatakan, bahwa pemandangan laloei beberapa psroebahan soesoeFirma.
itoe soedah bercebah jaitoe dalam nan jang lebih besar dalam lingkoe
Sebabnja karena harta N.V. dapat oendang2
pokok
ditveliskan asas, ngan Keradjaan.
diketahosi setiap waktoe dan ke- bahwa osroesan2 dalam Hindia BeTetapi selandjoetnjz Pemerintah
doedoekannja dapat diperiksa dari landa akan diatoer oleh badan2 jang
insaf
benar, betapa soekarnja dari
balans jang diterbitkannja tiap-tiap terdapat di Hindia. Dengan soengtahoen. Kemoesdian
kedoedoekan|goeh2 dipertahankan oleh anggota sekarang . menetapkan kemadjoean
ekonomi N.V. biasanja lebih koeat|tsb. sekali lagi betapa perioenja pe tentang kebendaan dan ketjerdasan
dari pada kedoedoekan Firma, sebab |roebahan pemandangan Pemerintah dan politik dimasa jang masih djaoeh, demikianlah Pemeriatah tidak
ia moedah menarik kapitaal asing |dinegeri Belanda tentang ini.
jg moeng
dengan djaian mengelosarkan soerat
Tosan Blauw kembali membitjara maoe memboeat ramalan,
pesertaan. Firma adalah badan per-jkan soal itoe hanjalah centoek mem kin poela dianggap sebagai djandji.
sekoetoean jang sesosai dengan za-| perbaik seboeah salah faham, jang Tetapi benarkah bahwa hal itoe ber
man
kapitalisme
moeda. Badanjakan boleh djadi timboel, karena arti bahasa pemerintah tidak memparse koetosan jang pada tempatnja| Pemerintah dalam djawabnja ter- poenjai poesat pemandangan? toean
dalam kapitalisme raya ialah N.V.|mijn pertama oentoek mendjawab Voorzitter, pertanjaan itoe didjawab
dengan
pasti: tidak.
tadi. Ini ternjata poela dari sedja-|jang dikatakannja antara lain ber Pemerintah

toeroet poela mengemoedikannja. kapital asing bagi produksi. Seperti
Semoeanja toeroet menimbang sikap diseboet tadi, kapital itoe didapat
mana jang mesti diambil, moeslihat dengan djalan mengeloearkan soe- Baroe dizaman abad ke 19 pesatilam'',
Toean Voorzitter, saja telah mem
“mana jaag mesti didjalankan. Sekali rat pesertaan, jang diseboet djoega madjoenja sebagai boeah daripada
kemadjoean
perekonomian
jang
ber
batja
sekaliannja sekali lagi dan
poen pimpinan harian 'diserahkan »aandeel“ ataudi Indonesiakan men
kehendak akan kapitaal besar bagi saja mengakoe, bahwa toean Blauw
kepada beberapa orang sadja jang djadi andil".
2
productis.
tidak
sekali-kali menghendaki hal
selebihnja itoe toeroet djoega mem
Mereka jang membeli soerat andil
itoe.
persoealkan sewaktoe-waktoe ten- itoe kita seboet pesero atau
ahlitang oesaha jang haroes dilakoekan,

1939

apabila

atau dalam

keadaan

jang mana oercesan dalam di Hin
dia perloe ditjampoeri dan apabila
tidak, ditambah posis lagi oleh mek
koed seoemoemnja dari pada pidatonja dan pidato jg lain lain jang

Berdasarkan

pokok oendang2

nege

ri ini, maka dianggapnja sebagai
kewadjibannja memadjoekan masja
rakat Hindia ini seloeroehnjs dan
bahagian2,
menoeroet sifatnja ma

sing mssing, selekas

lekasnja dila

pangan ekonomi, ketjerdasgan dan
politik, sekaliannja itoe sesoeai dan
rapat berhoeboengan dengan kema
djoean Negeri Beianda. Waktoe mv
lakoekan kewadjiban itoe terbajang

bajangiah, tidak beroebah roebah,
betapa loeasnja firman Radja dalam tahoen 1901: melakoekan peker
djaan itoe dianggap oleh Pemerintah seperti dikatakan toean Mans-

veli sebagai

kepentingan

kebang-

saan.
sa
Pertimbangan itoelah jang mendjadi
pedoman
bagi , Pemerintah
menghendaki. soepaja hal pemerin dalam mendislankan ichtiarnja : datah Agoeng mentjampoeri coercesan lam waktos jang achir-achir ini
dalam itoe diwatasi
benar benar. soedah didjalankan berbagai-bagai
Tentang soal itoe jang sebenar be- peroebahan oentoek menambah hsk
narnja, toean Voorzitter—hal itoe penduedoek meroendingkan oercesoedah ternjata
djoega daripada sannja sendiri banjak-banjak: seapa jang saja oelang tentang pida mentara percebahan itoe beroerat
dan
bertambah-tambah,
totoean Blauw—menilik kepada ka berakar
takatanja, teroetama sekali ia me- maka Pemerintah dan badan-badan
noedjoekan pemandangannja itoe, Pemerintah memakai segala djalan
kepada Pemerintah Negeri Belanda. jang ada, teroes djoega beroesaha
Pada termijn jang pertama soedah sedapat-dapatnja oentoek memadjoe
diajatakan 'Pemerintah, bahwa ten kan segala lapisan pendoedoek datang soal ini, jaitoe tentang Peme- lsm perkara ekonomi dan pikiran
rentah negeri Belanda tjampoer ta dan disamping itoe Pemerintah berngan dan tentang betapa terikatnja oesaha oentoek menambah, memakan pikiran2 Negeri Belanda itoe, perkoeat dan melengkapkan balasoedah timboel soeatoe dongeng. Se tentara, jaitoe jang tidak boleh tikarang hendak dikatakan pemerin dak mesti dilakoekan, soepaja ketah poela, bahwa "keadaan itoe ti makmoeran terseboet tadi dapat
daklah seperti biasa disangkakan berlakoe dengan tidak terganggoeorang. Moga2 hendaklah orang per ganggoe. Ichtiar itoe patoet toeroet
tjaja akan Pemerintah, jang oleh melekaskan perocoebahan dslam atuekedoedoekannja dapat menimbang ran Negeri: hal Itoe tjotjok dengan
tjita-tjita Pemerintah tentang djakeadaan itoe.
Dan selandjoetnja, toean Voorzit lan-djalannja sgoeatoe keadaan Neter, dalam toedjoeh poeloeh tahoen geri jang baik mestinja madjoe.
Kalau sekarang ini Pemerintah
jang dimaksoedi toean Blauw itoe,
banjak benar soedah beroebah: mi dengan soenggoeh-soenggoeh mesalnja oetjapan2 tahoen 1867 dan ngoetamakan keadaan ekonomi, pe
1872 itoe tidaklah seroepa soal-soal ladjaran dan pemerintahan jang banja dengan sebab2 orang sekarang ik, jaitoe lapangan jang sangat ber

mengadakan kritik kepada Pemerin
tah Negeri Belanda, menoeroet tim
bangan Pemerintah tidak sekali-kali
berlebih-lebihan, djika sekarang di

dekatan,

bahwa

dalam

lapangan

itoe masih sangat banjak jang dapat dikerdjakan, bahkan tidak terkira banjaknja, jaitoe pekerdjaan

katakannja, bahwa apa jg sekarang jang kalau ditilik baik-baik, memer
terdjadi sekali-kali—sehingga me loekan semoea tenaga jang ada pa
narik perhatian—pada waktoe itos da Remerintah dan pada badan-baterdjadi beroelang-oelang dan djoe dan Pemerintah, dan semoea perto

MAAN
IR

Pn

AR TAK RE

mnnpoma

longan dari

pihak

particulier—ja-

Itoe pekerdjaan diselesaikan dida

toean

kan administratie, adalah toean Ab-

doeliah. Belakangan toean HM Soe
djak dapat keterangan dari toean

Abdoellah, bahwa boeat itoe pembikinan, ia masih pegang saldo kas
jang moesti distort kembali pada
PKO banjaknja f 1600, lantaran ini

sebab, Eischer lantas lakoekan pe
meriksaan atas kashoek-kasboek jg
mendjadi

dasarnja

pembikinan

ba

lans itoe, dan ternjata dalam ia poe
nja

pemeriksaan,

boekannja

ia ha

Soetardjo, bahwa ada roes stort lagi f 1600, tetapi malahan

kelanja dalam keadaan jang terten ia poenja osang toeroet dikeloearkan
toe, peroebahan dalam atoeran Ne banjaknja f 800.
geri dapat mendjadi pendorong da
Lantaran ini perbedaan peritoe
lam memadjoekan soeatoe pergace ngan,
laloe diadakan Commissie
lan hidoep dalam oeroesan hidoep boeat bikin pemeriksaan lebih lanbersama-sama, dalam oeroesan ke- djoet, belakangan ternjata bahwa
boedajaan dan ekonomi, tetapi be- itoe balans bisa ditoetoep dengan
nar poela, bahwa pertalian antara klop.
tingkat kemadjocan soestoe perga
Tetapi sesoedahnja berdjalan 6
oelan hidoep dengan atoeran peme tahoen lamanja, Kischer dapat ke
rintahannja tidak dapat dipoetoes- terangan dari Tosan Ashari, bahwa
kan dengan sesoeka hati sadja de balans jang dibikin pada 6 tahoen
ngan tidak meroegikan pergaoelan jang
berselang
itoe,
sebenarnja
hidoep itoe: lain dari pada itoe hal boekan
balans
jang sebenarnja,
itoa mengenai berbagai-bagai kepen tetapi ,balans masakan": lantaran
tingan jang soedah beroerat bera ini sebab, maka Eischer lantas lakar dalam masjarakat itoe, jaitoe koekan'pemeriksaan sekali lagi pada
kepentingan jang taroehannja tidak kasboek2nja PKO, dan ternjata ba
moedah seperti jang ada digambar njak
sekali kasboek jg angka2nja
kan orang sekali-sekali.
Soedah diroesak, dan diroebah begitoe roepa, dan koetika diselidiki,
Bea $ Akan disumboeng Pa
ternjata bahwa sebenarnja oeang
an
jang dikelbearkan boeat itoe pem:

-

Aa TEARUN
San V
MK
in eh
ag

ngonesi

"TA

Djawa

N

AA

MATARAM.

Pembantoe

menoelis:

Moehamadijah afraire.

.Landraad
pinannja

D.

“di

Mr.

sini, dibawah pim

G.

J.

Evers,

soedah

memeriksa
kembali perkara
kere
welan didalam kalanganPemimpin?

dari Moehamadijahb

agian P.K.O.:

jg berdiri sebagai fehaknja Eischer
adalah Toesn Hadji M. Soedjak,
ex Directeur roemah sakit R.K.O.
Moehamadijah, dan jang berdiri se
bagsi fehak terdakwa adalah Toean
toean

Ashari dan Abdoellah, masing

masing sebagai Penningmeester dan
Secretaris dari P.K.O. Moehamadi
jah.
Doedoeknja perkara:

Pada tahoen 1930 perkoempoelan

Moehamadjjah skan memboeat roemah jatim, bertempat dikampoeng
Toengkak, bosat pembikinan mana,

Moehamadijah
gian

loterij

mendapatfoeang ba-

besar

dari

pemerentah,

banjaknja f 27.000, oeang kas P.K.
O. sendiri kira-kira f 2000, dan osang
derma kira-kira f 700. Menoeroet
taksiran jang dimadjoekan pada de
partement van Justitie pada waktoe
akan minta osang bagian loterij
itoe, beagrootingnja pembikin itoe
banjaknja f 45000.
Akan
mengerdjakan ini gedong
besar, orang tidak memboeat algemeene aanbesteding, tetapi diserah
kan pada pimpinannja Toear Hadji
M. Soedjak, directeur dari roemah
sakit PKO. dan dibantoesoleh tosan
Ashari dan toean Abdoeilah. masing

masing Penningmeester dan Secre-

taris dari PKO.

|

djoega.

djadinja

waktoe

soerat2

itoe ada pada tangan

Soeria....
»Kau ingat bagsimana isinja soe
rat? itoe?“ ja bertanja kemoedian.

bisa ditoetoerkan, bahwa barangka
li beloem ada perkara jang menga

lami diperiksa oleh President Land
raad ganti berganti sampai 4 kali,
pertama diperiksa oleh Mr, Hogse-

let, kedoea

lantaran

Mr. Hosselet

pindah di Poerworedjo, lantas digan
ti oleh Mr. Klomp.

Sesoedahnja diperiksa berkali-ka

li selaloe moendoer moendoer sadja,

koetika Mr. Klomp pindah di Batavia, lantas digantikan oleh Mr. Ley-

poelan

lah beroepa

rahasia itoe atas pengoen-

moekanja berseri-seri.

soerat

antjaman.....

»Penangkapan

itoe terdjadi pada

»Akoe sendiri tidak tahoe, Sering
akoe tanjakan kepadanja bagaima.

ach, kau toch tadi mengatakan, malam hari waktoe ia dan Soenarbahwa tentang soerat2 itoe kau soe die menjoesoel kau kemari. . .“
dah mengetahoeinja....
»Apakah perkoempoelan itoe ada
»Apakah kau kira soerat2 itoe perhoeboengan dengan bandit2 jg
masih ada pada Soeria ?“
melgrikan kau dan Soenardie?“
.»Tentoe sadja ada,... soerat-soce»Jang kau maksoedkan dengan
rat itos tidak akan diboeangnja, bandit-bandit itoe adalah anggotasebeloem ia dapat membekoek sia- anggota dari PPP itoo. . .“
pa orangnja jang berkirim soerat-

padanja, tetapi ia tidak ma3oe mene
rangkannja,..."

Sjoekoerlah anggota-anggota per
koempoelan itoe soedah dapat dibe

Jieh:

Nanie

Sudarma

na hainja makanja soerat itoe ada soerat anoniem itce.

»Kalau demikian PPP itoe boekan

kependekan

Pembela

dari

Perkoempoelan

Perempoean

seperti

koe

Gadjalis termenoeng be- koek. Berita itoe tentoe akan meng batja dari dalam salah soaatoe soe
girangkan hati Soeria. Apakah ia rat ig ada pada Soeria. . .«
beloem mengetahosi hal itoe ?“
»P jang tengah itoe boekan ke
»Soedah...."
pendekan dari Pembela, tetapi...
»Dus, soedah kau beritakan ke- Pengroesak. , .«
diri itoe ada pada Soeria. Tjoeoma padanja ?”
Nji Mintarsih
menggojangkan
jang tidak babis2nja mengherankan
»Ia soedah tahoe sendiri, karena kepalanja.
hatinja, bagaimana djalannja ma- »... Penangkapan anggota perkoem
Waktoe itoe Amboe Soeta masoek,
Achmad

berapa lamanja. Sekarang barcelah
ia tahoe bahwasoerat2 jang hilang
dari dalam sakos badjos bapaknja
dan dari dalam gakoe badjoenja sen

berdiri 28 tahoen dengan

keadaan

sveboer.
Spreker

Djalil O. Kinal. 4, t. Moeaz-Djaavar
Datar

Lebar, 5. t.

Boestami

Ibra-

him Ma Sindang, 6.ft. M. #Nazir P.

Tengah.
Sebagai penoetoep diserahkan pa
da t. Oei Tjeng Hin Ostoesan Consul.- H.B. Benkoelen,
setelah spre
ker mengoetjapkan salam dan ba
hagia,

dengan

tiada

loepa

memin

ta terima kasih pada Bestuur Tja
bang Bintoehan jang telah beroesa

Seberang

djoekan kekasihmoe, Soeria !“
»Begitoe ?“ tanja Nji Mintarsih,

kali, sidang besloten Aisjiah 1 kali,
sidang

sidang

besloten Pemoeda 1 kali, dan

besloten

Ladjsah

Tardjih

2 kali.

hammadijah se-Indonesia jang telah

desdorff, buitengewoon Voorzitter
Landrsad, djoega dibawah pimpinannja ini President, pemeriksaan
hanja bersifat diboeka, lantas ditoe
toep, dan dioendoer: sesoedahnja

»Tidak, akoe tidak ingat lagi",
»Heeh !«
sahoet Nji Mintarsih. ,,Tjoema...
»Ia toch sedang dirawat diroekelau tidak galah, soerat2 itoe ada mah sakit ?«
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ga sepak terdjang dan amalnja Moe

ha menjelenggerakan Conferentie,
goena mentjapsi kemadjosan Moehammadijah, setelah itoe
spreker
verslagkan keadaan Congres di Medan. Keterangan
spreker memoeas
kan publiek
selain sebagai propa:
beroelang oelang diperiksa, lantas gandanja jang menarik perhatian,
sekarang diserahkan
pada tangan djoega pantjingnja mengena poela
pja Mr. Evers, Beloem tahoe bakal hingga sampsi habis diterima de
mengalami
President |Landraad ngan applaus. Receptia ditoetoep
berapa
orang lagi, hanja menoe diam 11 Malam.
roet nasehatnja Mr. Evers koetika
Openbaar Vergadering Aisjiah
periksa
ini
perkara,
diminta
ddo 15-8.39. bertempat di Gebouw
dengan hormat, soepaja kedoea fi- Conferentie.
haknja sama memadjoekan stukken
Pada hari tesebost djam 9 pagi,
Stukken sama sekali, djadi perkara kaoem2
iboe telah sama berkoem
jang bakal diperiksa besok dosa poeldalam Gebsuw Conferentie lebih
minggoe lagi, bisa beres, dan bisa koerang 300 orang. Wakil pers Pedipoetoes: akan ini nasehat, kedoea mendangan, 'ADIL. Pertahanan
fihaknja sama memberi kesanggoe Islam, Pedoman Masjarakat, Penapan. Biarlah kita toenggoe apa jg. boer dan
Pertja
Selatan. Wakil
bikinan sama sekali djoemlahnja bakal kedjadian dengan ini affaire. P.I.D. Lengkap.
ada f 31.704,39, djadi menoeroet
Sebeloem diboeka, pemimpin mem
peritoengan ini, oeangnja Eischer
persilahkan anak-anak Nasiah cen
jang toeroet
Gikeloearkan bosat
toek- membahagiakan Conferentie
itoe keperloean, sama sekali sedjoem
dan menggembirakan hadhiraat deblah f 2.211,69. Dan oleh sebab jang MOEARA SAHOENG
ngan njanjian Lagoe Conferentie.
memboeat
balans dan
meroebah
Seterocesnja entjik pemimpin mem
kasboek itoe, ada Toean Ashari dan Conferentie Moehammadijah Wila- persilahkan kepada Siti Sarila oen
jah Bintoehan ke IV
Tocan
Abdoeliah terseboet diatas,
toek membatjakan Algoeran.
maka ia minta soepaja ini doea
Setelah
selesai maka pemimpin
Di Moeara Sahoeng. Moelai 14 mengatoerkan sejamat datang Gan
orang disoeroeh membajar keroegi
t/m 17 Aug. 1989.
an padanja oeang sebanjak keroemengatoerkan
terima
kasih pada
giannja itoe.
hadhiraat
sebagai
biasa.
KemoePada tanggal 14-15-8. 1939. telah
Perkara ini sebetoelnja soedah di dilangsosngkan Openbaar Receptie dian dipersilahkan kepada Siti Aperiksa sedari satoe tahoen jangla Moehammadijah - bertempat
di joe osntoek menerangkan Kewadji
loe, tetapi saban saban moesti dicen Gebouw Conferentie: Perhatian ga- ban kaoem Iboe -dalam Masjarakat
doer, sebab kalau tidak jang satoe ngat besar sekali Gebouw jz begi Islam. Sesoedahnja diserahkan poe
madjoekan stukken jang menjata- toe besar djadi padet. Wakil wakil la pada entjik Sapina pergerakan
iboe dalam Aisjiah. Setekan ketegoehan kedoedoekannja, de perhimpoenan dan pers toeroet ha kaoem
roesanja
pada 'entjik R. Ngt. 8oengan toelisan, tentoe stukken jang dir begitoe djoega soerat banjak
mensrangkarn
kewadjiban
demikian dimadjoekan oleh fehsk jang diterima oentcek pembahagia darmi
jang lain, dan oleh sebab itoe, ma Conferentie, salah satoe diantara kacoem Ibos pada pendidikan. Se
ka fehak jang merasa dapat sera- nja dari Tionghoa Hwee Koan Bin mosa keterangan spreekster diteri
oleh publiek dergan gembira.
ngan, lantas minta pada hakim soe toehan. Tentoe sadja Receptie ma ma
Openbaar ditoetosp djam 1 siang
paja ia mendapat kesempatan boeat pa mendapat samboetan dari sega
mempeladjarinja stukken dari moe la lapisan rakjat. Wakil pemerintah dengan selamat
soehnja itoe. Begitoelah teroes me lengkap hadir.
Demenstratie Pandoe H. W'
nerces perkara inidioendoerkan...
Djam 9 percies, tosan M. Fikir
Satoe kali pernah dimadjoekan memboeka
rtemoean- selakoe H.
Pada malam Rebo
15-16/3/'39
oleh Mr. Kasmat, pembela dari ter C.C.M. setelah memberi terima ka- sekalian pandoe H. W. telah sama
dakwa, bahwa sebetoelnja perkara sih dan selamat datang pada hadi- berkoempoel dimoeka Gebouw Conini boekan semestinja jang meme- rin, laloe diparsilahkan pada Nagji- ferentie moelai djam 7. Lehih doeloe
riksa Landraad, sebab perkara ini atoel Aisjiah dan H.W. oentoek mem diadakan
Taptoe
Hizboelwathan
ada perkara P:K. O. sedang P. K. beri soembangan njanjiannja
jang jang berdjoemiah 200 orang lebih
O. itoe ada salah satoe instelling- merdoe. Setelah itoe diserahkan pa dengan trompet, tamboer dan soenja Moehammadijjah,
jaitoe satoe da t. Alwie oentoek membatjakan ling. Taptoe mana sangat mengperkoempoelan
jang
mempoenjai sokongan2 dan derma2 jang dipero gemparkan
pendoedoek,
dengan
hak
rechtspersoon Belanda, djadi leh C.V.O.
p?
menjaksikan serta mengikoeti
di
jang berhak memeriksa adalah Raad
Setelah itoe penjerahan Confe- belakaug barisan. Kira kira djam
van Justitie di Semarang, tetapi se rentie oleh HCCM. dilakoekan, de 8.30 kembali di Gebouw Conferentie.
soedahnja
pemeriksaan berdjalan ngan memberikan paloe pada Bes- Djam 9. Diadakan pertoendjcekan
beberapa kali, maka Eischer bisa tuur Tjabang Bintoehan jaitoa t. H.W. bermatjam matjam hal dengan
madjoekan keterangan, bahwa per Ilias. Selakoe Voorzitter Tjabang demonstiratie2 jang dilakoekan di
kara jang dimadjoekan ini sama ge menerimanja dengar tiada loepa me dalam Gebouw Conferentie, pertoen
kali boekan yengenai
oeroesan minta terima kasih atas djasanja djoekan mana dipoengcet sedikit
P.K, O., Tetapi meloslos merigenai HCCM. dan sub2nja sehingga Confe bajaran.
Penonton
penoeh sesak
penghidoepan prive dari toean As rentie jang begitoebesar mendjadi dan meloeap sampai diloear.
hari dan Abdosilah:
langsoeng.
1
Pertoendjoekan ini sarapsi djam
Taroshlah kata, bahwa perkaraitoe
Pimpinan diserahkan pada toean 12 malam dengan penceh perhatian
mengenai kedoedoekannja PKO.toch Ilias setelah itoe dipersilahkan pada pubiiek.
djoega pengadilan Landraad djoega M. Fikir membatjakan Choetbahtoel
Disini perise diterangkan djoega
jang berhak memeriksa,s ebab RKO Iftitah, keterangan spreker me- selama conferentie, telah diadakan
diakoe sebagai salah satoe instelling mang pandjang, hingga memoeas bermatjam matjam sidang. Jan
officieel dari Mcehammadijah itoe, kan pada publiek,.diantaranja
me Sidang Besloten Moehammadijah »
baroe sedari tahoen "33, jaitoe pada nerangkan 9tahoen Moehammadijah kali, sidang besloten Combinatis 1

kanja

.Goejoer-Bandoeng”

sedikit membawa perobahan goena
masjarakat spreker terangkan djoe

raad teroes, tetapi sebagai diatas zoe
jang toeroet membaha
dah kita toetoerkan, saban saban pe giakan conferentie ialah !1. t. Bameriksaan, selaloe moendoer,moen daroeddin wakil P,M, 2. Abdul Rah
doer, dan moendoer teroes, malahan man Ms, P.G, Hilir, 3. t. Moechtar

Tanah

Tengah

P.K.O.

Semarang,

hitoengan, sama sekali menelan on perkara ini berdjalan, PKO beloem
kos banjaknja f 29492,70.
mendjadi instellingnja MD.
Dalam pembagian pekerdjaan, t.
Lantaran ini, malah
Landraad
H.M Soedjak hanja keloearkan oe- mengambil poetoesan, bahwa perka
ang sadja, sedang jang mengerdja ra ini, bakal diperiksa oleh Land-

Persangkaan jang demikian tentoe tidak benar. Karena, boekan,
dimanakah tammataja? Pemerintah
soeka mengakoei kebenaran ketera

ngan

congresnja Moehammadjjah jang ko berdiri diwilajah Bintoehan boekan

lam tahoen '32, dan menoeroet per 32,-di

itoe pertolongan jang sangat disoe
kai oleh Pemerintah—. soepaja pe
kerdjaan itoe dapat dikerdjakan dan
beberapa toercenan lamanja masih
perice mengerdjakan pekerdjaan me
rambah,
maka
toean
Soetardjo
djanganlah mengambil kesimpoelan
dari keterangan itoe, bahwa Peme
rintah mempoenjai pendapatan, bah
wa peroebahan dalam atoeran Nege
ri mesti ditoenda dahoelce sampai
selesai pekerdjaan memadjoskan ne
geri dan pendoedoek itoe.

»Ada

mad

apa

Awboe?“

Gadjalie.

Amboe

tanja

Ach-

Soota doe-

doek dibawah.
»Djangan doedoek dibawah
boe'“ kata Nji Mintarsih.

Am-

Openbaar Perpisahan Moehammadijah dan Aisjiah
Pada malam Kemis 16/17-8 dimos
lai djam 9, openbaar sebagai per
pisahan bertempat di Clubgebouw
Conferentie dihadiri lebih 500 orang
lelaki dan perempoean wakil pers
dan wakil pemerintah lengkap.
Pemimpin Vergasdering t. Abdui
Rachmam Ms foetoesan P.G. Hilir)
pemimpin lebih doeloe mempersilah
kan pandoe HW dan Nasjiah me
njanjikan lagoe-lagoe jang merdoa

dan menarik hati. Setelah pemimpin

meminta terima kasih sebagaimana
biasa, maka diserahkan pada toean
Moehtar Djalil, Ostoesan Oe. Kinal
menerangkan
largkah pemoeda di
masa depan.

Seteroesuja kepentingan organisa
tie oleh Moeaz Djasvar, selandjuet
nja Pemorda Moshammadijsh oleh
M. Djafrie Os. Kinal. Karena Pimpinan sendiri toeroet akanberbitjara
maka pimpinan vergadering diserah
kan
padat. M. Fikir. Setelah itoe
t. Abdul Rachman Ms menerangkan
kewadjiban oemat Isiam. Beberapa
keterangan
spr. tsb. tjoekoep me
moeaskan. Sebagai penoctoep diserahxan pembitjarapadat. Osi Tjeng
Hin. Spr. jang penghabisan ini sa-

ngat loetjoe, hingga terpingke!2 ha
Ghirin semoeanja. Makloem hari te
lah djam 11 malam. Setelsh itoe
baroelah spr. meveringkan kewadji
ban manoesia terhadap toehan, jang
manocesia itoe diberi akal dan naf
soe oleh Toehan, tiada machloek lain
jang diberi sematjam manoesia.
Oleh sebab itoe patoectlah manoe
sia berterima kasih pada Toehan
mendjadikannja.
Seteroesnja
spr.
mengatakan, sedangkan kajoe dan
batoe serta hewan itoe bisa menda
tangkan kebaikan oentoek manoesia sedang ia itoe tidak mempoenjai

akal, betoel maloe kita bangsa manoesia sekiranja tidak bisa membe
ri manfaat goena masjarakat kita.
Spr. memberi keritik jarg tadjam
dalam oeroesan manoesia jang tidak tjinta pada bangsanja, sedang
kambing dan biri biri itoe lagi tjita
pada kaoem dan bangsanja.
Sebagai penoetoep spr. seroskan
agar Moehammadijah itoe djangan
ditjela sadja hanja perbaikilah, dan
djangan poela dipoedji tapi masoe
kilah
Openbaar ditoetoep dengan selamat djam 12 malam
| Pembantoej.
KOTABOEMI
Pertengkaran
Lantaran djoeal-beli
Beloem
lama
didoesoen Boemi
Aboeng terdjadi bertengkaran anta
ra Saleh dan Seliman lantaran djoesal
beli jg tidak menjenangkan kepada
doea pihak. Saleh mendapat lozka
berat ditangan kirinja, hingga haroes diangkoet ke Kotahoemi dan
Saleh ditahan oleh jg berwadjib.
Pendjoealan boedak.
Seharga
satoeroepiah
Menoeroet berita jang kita terima dari soember jang boleh dipertjajia,

hampir

pendjosalan

saban

koeli

hari

terdjadi

jang datangnja

dari tanah Djawa dengan harga sa
toe roepiah kepada bapak tani. Koe
li koeli tsb. disoeroeh memetik Iada jang sekarang sedang waktoe
nja masak.

Perboeatan itoe kebanjakan dila
koekan oleh orang orang agen au
to jang setiap hari

bekerdja dipa-

sar.

Pendjosalan itos terdjadi distasi
oen. Bila keadaan jang sematjam
itoe betoel, jang berwadjib diminta
perhatiannja.

Apakah

ia sering

datang

doeng Den. ..?"

ke

Ban-

»Tidak,“ sahost Achmad Gadjalie,
»Saja sendiripoen soedah lama tidak
bertemoe dengan Bapak Soeta. . .«

'» Doedoek disana diatas divan !
»Amboe koeatir ia sakit ...«
kata Achmad Gadjalie.
»Agaknja ia sedang repot bekerAmboe Soeta bangkit, laloeria dja disawah."

dosdoek

Ada

diatas divan.

apa?“

tanja Achmad Ga

djaM poela.

» Den,“ katanja sambil menoen-

doekkan

,,harap

Aden

»Maoce poelang ?“ tanja Achmad

Gadjalie jang telah mengerti akan
maksoed Amboe Soeta.
»Kalau
Aden
mengidjinkan,“
sahoetnja, ,,tetapi,... boekan mak

soed Amboe

Amboe

sebentar ke

tjondong ?“
»Boleh Amboe,

tetapi...“

dapat

KiaraAch-

mad Gadjalie sangsi akan mengata
sampai disini ia kan tentang penangkapan
Bapak
Soeta itoe kepada Amboe Soeta. Te

kepalanja,

mengidjinkan..“.“
berhenti.

»Den,...apakah

poelang doeloe

poeiang

teroes hanja

oentoek beberapa hari sadja...“
.Soedah
kangen (kepada Bapak

Sceta ?“ tanja Achmad Gadjalie
dengan tersenjoem.
sBoekan kangen Den,... banja.,.
hanja... ingin bertemoe sadja,...

karena soedah lama tidak bertemoe

tapi

kemoedian

ia

berpendapatan,

sebaiknja hal itoe diberitakan kepa
da Amboe Soeta.
»Amboe

...

katanja

kemoedi-

an, ,saja nasihatkan, lebih baik
Amboe djangan poelang doeloe gebelsem ... .sebeloaem
dimerdekakan ...

bapak

Soeta

Akan disamboeng.

