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Tentang

P.P.P.P.A.

General

pemogokau

pada

General |

Motor di Amerika, maka Reuter me(wartakan dari Flint, bahwa poetoesan

|. Kemaren, djam 10.8 pagi digedo

hakim

Jaarbeurs Bandoeng!

“Siapa Burgemeester

. Konferensi internasional atas andjoe- |

akan

Bandoeng

djatoeb

ini

hari.

ad

Ke

' Berita opisil dari Bogor menjatakan,

Goenoeng

Dari

:

Keloet,

Dr. Stehn, abli vulkaan
terkenaal,
bahwa jg diangkat mendjadi burgetelah
berangkat
ke
Kediri,
karena
ada
'meester Bandoeng, ialah t. N. Beets, berita bahwa Goenoeng Keloet moelai
jg dibarap kedatangannja dari perlop.
ama
Gp aa

ja dan beberapa menit sebeloem kon-| Wakil Moeslimaat
ferensi diboeka kita adjar kenal dengan

“Wakil

— beberapa oetoesan. Berita2 officieel kita Oelama

peladjari dengan teliti. Sekali ini kita

isteri dari

Isteri“

Volkenbond
ngoetjapkan

sekedar memadjoekan sedikit peringa

di konperensi

pada

,Nahdatoel

didepan

konperensi

di Bandoeng telah me
kegirangannja
tentang

adanja konperensi ini.
— Beliau jakin benar, bahwa akanter
|. Jang diharap datangnja pada konfe- tjapai segala jang mendjadi fjita-tjita
.rensi itoe 12 negeri. Jang mengambil konperensi ini.
— Lebih djaoeh dinjatakan, bahwa sa
bagian ada 9 negeri jaitoe: 1. Veree- ngat
perlve diminta pertolongan ba
'nigd Koninkrijk boeat Straits Settle- 'dan-badan amal dan badan-badan ker
| ments dan Gefedereerde Maleische Sta- kelijk.
Pekerdjaan ini mesti melipoeti sam
ten dan Hongkong: 2. Tiongkok : 3.|
— Perantjis: 4, India, 5. Djepang: 6. pai didesa desa jg ketjil2. Antara lain
Nederland,
7, Portugal : 8. Siam: "lain beliau madjoekan soepaja roemah
tan.

:

Tg

menggeram-geram lagi, berbatoek - ba
toek, seakan-akan
hendak moentah.
Doeloe goenoeng Keloet itoe soedah
2 kali meletoes, ja'ni dalam
tahoen
1901 dan tahoen 1919.

Setelah peletoesan

itoe, maka laloe
sih tunnelwand,

jang

'goenoeng

belakang

itoe

dika

9 —
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Grootindustrie

H.N.

kabarkan

dang dilakoekan

baroe

bahwa

sekarang

se-

pembitjaraan2 antara

Kongsi fabriek sepatoe Bata dengan
jang berwadjib boeat mendirikan fabriek tsb. di Indonesia, dan akan di

beli sebidang tanah lveasnja 40 bahoe

didaerah Bogor boeat tempat peroesahaannja,
di
soepaja
dan
perdjoedian ditoetoep,
Industrialisatie Indonesia soenggoeh
9. Vereenigde Staten dari Noord-Ame- adakan larangan pergoendikan dan
soenggoeh
pesat madjoenja,
rika.
“1
| sebagainja,
Dibilangan Kebajoran (Betawi) pen
:
x

doedoek anak negeri soedah lama ber

—. Nama Indonesia atau Hindia Belan-

Hoekoem mati.
oesaha sendiri membikin sepatoe dan
slof, dibikin sebagai huis- indus'Lebi djaoeh tentang hoekoem mati trie.
|

da tidak ada. Dengan laim perkataan: |

merentah
tidak mengambil|
gian officieeldisini
seperti misalnja India. atas kaoem Trotzky di Roeslan,

Mereka

poenja

produ ctiz di pacht

.
Reuter “JLmewartakan,
bahwamereka
pada telah
bari | diborong oleh Toku2. Tionghoa,
“kita dapati sebagai negeri (20- Senin
djam 5 pagi
Makin banjak wang pemborongan,
rmment) jang mengambil bagian dan aikenahak.
an
makin baik kwaliteit bikinannja, se

|

diwakili oleh Mrs, S. C, Mukerji|
£ ri All India

Women's

ar

Conference. |

Pemogokan baroe,

Fa

“Dari Akron fAmerika) diwartakan
oleh
Anip-Aneta, bahwa 1300 kaoem
Kita bertanja: apa sebab Indonesia,
sekerdja
pada General Tire Rubber
lak mengambil bagianofficieelseperti
Company telah mogok.

India itoe? Jangserta Nederland,

—

dahal seharoesnja Indonesia.

: ian

poela

apa

tenaga

Indonesia

9 —

Kolonisasi.

sebab dalam me- ,

'milih oetoesan ,itoe tidak diambilnja

wakili Nederland ialah t.t. Jonkheer

perhatian

dari

pihaknja

Ira'jat.

Regentschap Madioen dan Pono
A.T, Baud, Mr. J,A.J.
Meyer: 'rogoDi sadja
soedah ada 1100 keloearga
H. Groeneveldt dan toean-toean | jang sanggoep pindab ke Soematera
1. O. Baron van Boetzelaer : Mr. Selatan itoe.

W. Overdijking : Professor J. A. M.
t,

Mr.

P.L.

toe bangsa Indonesia, nantinja terpa
kai boeat fabriek-fabriek sepatoe jang
besar-besar, geschikt boeat
,,boeroeh."
Mereka terpakai sebagai de beste
winstmakers,

Diberitakan, bahwa tentang koloni
sasi di Soematra-Selatan di Madioen

djoega? Jang me- mendapat

hingga orang sangka slof atau sepatoe
bikinan Europa jang di import.
Biasanja ini toekang-toekang sepa

Memang negeri Indonesia ini lo nend boeat industrialisatie dan orang
orang anak negerinja
winstmakers,

bisa memberi keoentoengan
Zn.

Tiberghien de

K4oem
boleh

Wijkmeesters
mengharap.

Sb,

KALA
aa

Satoe djiwa lagi djadi korban
:

n boeat Nederlandsch-Indie.

ba

ik bagi peroesahaan-peroesahaan asing"

pendjahat

Djika dalam waktoe jang achir ini
di daerah Meester
Cornelis
bagian
loear kota, teroetama jang termasagk
bagian Pasar Rebo dan Bekasi, hing-

' Kita telah kemoekakan tentang na
sibnja kaoem Wijkmeesters.
Mereka poenja penghasilan berkoe ga terbit oetjapan2

x

Loeat

Redaksi :

Sebagaimana oemoem telah ma'loem,
maka P.P.P.P.A, mengambil bagian
djoega dalam konferensi jang sedang
diadakan di Bandoeng atas initiatief
voikenbond itoe. Jaug dioetoes oleh
P,P.P.P.LA. ialah njonja 5. Soekemi
dan toean Darmosoegito. Njonja
dan toean Mr. Ali Sastroamidjojo
berhalangan.
Dalam sidang

dll.

djahteraan

tanggoengan

mereka,

tidak sepadan dengan peng
nan
hasilannja.

orang tani, jang rada

pegawai tanah atau

mampoe

pegawai

Itoe pemboenoehan

dan

x

Sifat

sifatnja

perdagangan

perem

pozan disini
Sipat perdagangan perempoean jg
menjolok, jang
dilakoekan
dengan
organisatie besar dan sempoerna seba

gai

jang

berlakoe

di

Europa

atau

Amerika, sebegitoe 'djaoeh jang telah
kami selidiki beloem berlakoe di tanah
ini, apakah hal itoe disebabkan kare
na
mendjalarnja
penjakit jang ber
bahaja itoe beloem sampai di tanah ini,
atau memang ada mempoenjai sebab
sebab jang lain, kami tidak dapat
'menetapkan, tetapki bahwa di tanah
ini ,a da“ perdagangan perempoean
dan anak2, memang tidak bisa dipoengkiri lagi.
Boleh djadi djoega tengkoelak2 pe
rempoean di ini tanah tidak seganas

dan

seboeas

tengkoelak2

di Europa

dan Amerika, tetapi berbahajanja bagi
pergaoelan hidoep poen tidak berbe
sederhana (premitief), sehingga

rapat dengan

chef2 polisi

di

negeri2

jang beroelang-

Wakil

diadakan

Straits

menjatakan,

soepaja

pekerdjaan bersama dengan

maskapai2 kapal, sehingga moengkin
dilakoekan kontrole jang lebih teliti
lagi,
|

Singapore adalah terkenal sebagai
Tamboen, (Bekasi) seorang mandor po
litie nama Sangkin djiwanja ditjoeri centrumnja distributie. Ditoendjoekkan
kesempatan baik boeat 'bahan penghasilan bagi' Wijkmeesters pendjahat poela. Ini mandor katanja poela bahwa kontrole atas penocempang2
kapal dilakoekan dari India
memboektikan pada dll- karena mereka ta“ dapat collecte- sedang ronda, oleh itoe pendjahat di sedang
penoempang2
darat dari Siam,
toenggoe
ditempat
soenji
laloe
diserang
loonbeadanja
boeng
berhoe
loon lagi,
Btob lasting.
hingga mati seketika. Konon ehaharnja hal mana diserahkan kepada inspecteur
laboratorium.
nggapan pit
- Wang itoe tentoe sadja teroentoek 'pendjabatnja tertangkap. Sjoekoer ka
Wakil dari Tiongkok menerangkan,
1 negeri dja djahannja 'Wijkmeesters Indonesier dan Tionghoa lau betoel.
betapa
#jaranja
dilakoekan pembas
dan diberikan kepada mereka jang pa
mian
atas
perdagangan
perempoean2
mendapat bantoean itoe. Zn. S b.| Pembitjaraan dalam Konperensi
Tionghoa, dimana Shanghailah jang
Volkenbond
mendjadi
soembernja.
Kehidoepau

onferensi internasional ada6

sangat

politie. jang berdekatan dari sitoe.

| Keadaan ini boekan tidak kelihatan oelang terdjadi di itoe doea onderdis
ek dalam daftar governments, |
trict sebagian besar masih gelap. Kini
oleh Pemerentah,
mengambil bagian officieel da: |. Dalam Dewan rakjat soedah dima 'ada warta poela, kemaren malam di
ferensi itoe ,
aan 'Idjoekan rentjana tambahan begrooting kampoeng Tanelang termasoek bagian
departement B. B. besarnja f 1150.64
5 Ha wang oentoek menjokong tam-

.—
(9 mma

toet

| Loerah jang tjoerang

Har ja

2

Dapat

Mi

hadiah

Ini hari baharoelah didalam Konpe
3/2

th. pendj ara

k | . Ancta mewartakan, bahwa Landraad

Kendal

telah

mendjatoehxan hoekoe

Iman 8/2 th atas dirinja loerah Karang
listriet Weleri, karena telah
kedjahatan, jaitoe:
an
melakoek
akil-wakil dari menggelapkan3 roepa
oeang, merampas anak

:

derlandsch-Indie
'itoe tidak didapati
ja Indonesia ?
M.T,

negeri dan
Ipentjoeri.

mendjadi

9 rawa

kepala tentara

'rensi Volkenbond dibitjarakan tentang

menipoe

perloe

mereka

dengan

itoe,

orang

ti

mempergoenakan

akal2 jang sangat haloes, atau perko
sa'an jang lebih dari moesti.
Kebodoan ra'jat boekan sadja mem

beri

kesempatan

kepada tengkoelak2

perempoesan memoedahkan akan sega
la kedjahatannja, tetapi djoega menam
bah keberanian mereka itoe boeat me
lakoekan kedjahatannja teroes meneroes, “sebab djikalau satoe kali kedjapemboekaan jaitoe kemaren hari Selasa dian ada perempoesan jang hilang, sega
tgl.
2. boelan ini, maka dipilihnja la moeloet tinggal tertoetoep meskipoen
sebagai tolk atau djoeroebasa oetoesan diantara mereka itoe (orang-orang kam
P.P.P.P.A, toean M. Tabrani, hoofi poeng
dan
desa) ada djoega jang ta
redacteur soerat kabar ini, Sebagai- hoe, siapa jang sebetoelnja telah men
mana telah dioemoemkan, bahasa jang djadi tjoeliknja, roepanja mereka itoe
dipakai dalam pertemoean2 itoeialah takoet sekali
menjampoeri perkarameloeloe bahasa Inggeris dan Perantjis. perkara jang demikian, dan djoega
Moelai hari ini maka toean M. Ta- lantaran keada'an jang demikian ini
brani diganti oleh toean Mr. A, Soe- dari fihak pemerintah sangat soesah
bardjo,
advocaat Indonesier jang sekali boeat
melakoekan
wadjibnja
terkenal tentang kepandaiannja dalam memberi perlindoengan kepada kesela
bahasa2 asing, teroetama bahasa Pe- matan pendoedoek dari ganggoeannja
rantjis dan Inggeris, karena t. M.T. tjoelikrtjoelik itoe.
moelai hari ini soedah datang dikanPada beberapa poeloeh tahoen jang
tor seperti biasa.
soedah laloe, dimana
orang2
masih
Dibawah ini kita sadjikan soeara sangat pertjaja sekali kepada matjam2
P PPPA. dalam menghadapi so'al ketachajoelan, dengan akalan jang sapelatjoeran dan perdagangan perem- ngat tjerdik, tjoelik2 itoe mempergoe
poean dan anak anak. Ia ada sedikit nakan pengaroehnja segala setan setan:
pandjang, djadi kita sadjikan berang- pada waktoe BO W, atau maatschappy
soer angsoer. Apa jang dioeraikan itoe apa djoega sedang memboeat diemba
adalah pemandangan sepandjang pe- tan pada soengai2 besar, tengkoelak2
ngalaman Perkoempoelan Pembasmian. perempoearrtaritas “menjebarkati berita
Perdagangan Perempoean dan Anak- ketachajoelan, bahwa setan dari soeanak
tentang perdagangan
perem ngai jang akan dipasangi djembatan
poean ditanah Djawa dan sekelilingnja. itoe, telah minta sesadji “dawet dari

lah kiranja, bahwa nama Ia
orang desa “djiwa
esia tidak didapatinja. Kita sesal- 'rang, pekerdjaan dan verantwoordelijk- ajam masih ada harganja, tapi djiwa da, ini disebabkan karena penghidoe
manoesia tidak berharga“, soenggoeh pan pendoedoek di ini tanah, masih
djadian demikian ini. Djoestroe heid makin berat.
konferensi internasional, Ne- | Kedoedoekan dan pangkat mereka oetjapan ini tidak dilebih lebihkan,
Bosen rasanja
terdengar
di anoe
in het klein
dan pemerentah disini haroes sebagai Burgemeester mengoeroes ber orang diboenoeh, ditempat itoe orang
(Burgemeester ketjilJ,
poeloeh riboe ra'jat, keamanan, kese dipenggal lehernja, jang djadi korban

dak

jang baroe
maka

itoelah jang menjebabkan

tambahnja

nafsoe oentoek mela

soe'al pokok, ja'ni jang berkenaan de wan kedjahatan ini, Djoega dari pingan perdagangan perempoean
dan gak partikelir dalam tempoh jang
anak-anak. Sesoedahnja diboeka, maka acbir2 ini sangat aktipnja.
Wakil dari Indo China menjatakan
kepala kepala delegasi2 sama memberi
kan expose jang menggambarkan be- betapa soekarnja melakoekan kontrole
tapa tjaranja dilakoekan kontrole atas atas perdagangan perempoean didalam
perdagangan perempoean di berbagai2 negeri, berhoeboeng dengan keadaan2
ekonomi dan adat rakjat.
negeri,
Pemerintahan dan badan badan par
Wakil Hongkong menerangkan,
bah
wa kontrole ada dipegang oleh cbet tikelir sama bekerdja dengan sangat
polisi, jang selamanja berhoeboengan giatnja.

matanja orang2 perempoean atau anak
anak", kalau tidak bisa diadakan sesadji itoe, djembatan itoe tidak akan
bisa dikerdjakan langsoeng.
Dengan tersiarnja beritaini ke desa
desa dan goenoeng2 jang djaoeh dari
kota, maka saban-kali ada perempoean
atau anak hilang, pendoedoek lantas
mengambil
“poetoesan sendiri bahwa
korban2 itoe memang dikehendaki oleh
jg berkoeasa boeat sesadji, mereka soe
dah mati, dan tidak perlos direwel lagi
dan dengan memiloekan hati, mereka
itoe laloe memboeat sedekahan sebagai
tjaranja orang kematian keloearganja.
Kita haroes merasa girang, bahwa
dengan pelahan, karena pengaroehnja
onderwijs, pengaroeh soerat-soerat ka
bar, dan djoega dari propaganda kami
keseloeroeh oedjoeng, jang mendapat
sokongan
dari segala fehak, kepertja
jaan jang menjedihkan hati itoe soedah
moelai
koerang..
Tetapi meskipoen
begitoe.. sokongan dari fehak ra'jat
boeat memerangi kedjahatannja tjoelik
tjoelik itoe masih sangat koerang.

»Pemandangan“ di Bandoeng
Moelai hari ini diangkat mendjadi
Pembantoe
tetap toean Moh. Sanoesi.

Diharap,

soepaja

publiek

di

Ban

doeng dan sekitarnja soedi memper
hatikannja. Adres roemah: Poengkoer,

weg 36/19 A,
Regentsweg

sedang
11, telf.

adres kantor:
1722.

Agent tetap toean D. Wirakeesoema, Raden Dewiweg no. 2.

toean-toean jang melamar

Kepada

pekerdjaan di Bandoeng itoe sebagai
medewerker, bersama ini disampaikan
berita, bahwa lowongan terseboet soe
dah terisi.
agMeA, Masya

Beberapa
Tiba

aartsbisschoppen

Japan.

di Manila

dari

Manila, 2 Febr, (Aneta Havas).
Kapal api Japan ,Tatsutamaru'" telah
tiba dengan

4 orang aartsbisschoppen

dalam mana termasoek
Tokio, Mgr. Cambon

bisschoppen lainnja ikoet
euch. congres.
yu

aartsbisschop
dan 5 orang
menghadiri

Nemeg ema

PELATJOERAN

Ne

p

soera

boeloe

dari Ki Joedo.:
Para pembatja, ma.
jang teer (tere punt) ini,
kai otak kita. Marilah hilar

dibikin

kita sedapat moengl

kita. Saja boekan anggauta

ke

Flash

'ikoet.

sa

pa

Mereka

dan

Mongo.

toenangannja

melaloei

oedara

jang

oedara doenia kita ini,

kaoem Wanita kita choesoesnja d
Wanita
Azia oemoemnja berhoeboengan
lekat dengan soerat terboeka

toean D. itoe.
Hoofdbestuur PP PPA, boekankah
ini tanggoengan Njonjanjonja dan
ki Joedoprajitno, soepaja
membersihkan

diri. Soeroehlah ia menoentoet t. D.
dimoeka hakim. Akan tetapi poetoesan
hakim ta' boleh mendjadi dasar pen
dapatan kita akan soetji tidaknja ki
Joedo.
“

tetapi bisa

melobangi

Tertangkap

lagi

dinding

oleh

Djoega teroes
tertangkap oleh
dibawa ke kota
diatas tjahja.
Adjaib loear

ja jakin, bahwa roesia Nona nona dan
Njonja-njonja itoe veilig ditangan HB
wanita kita

Ketjoeali dari itoe tidakkah oemoem
bersependapatan dengan saja, bahwa
tiap tiap orang jang mempoenjai rasa
verantwoordelijkheid,
berkewadjiban:
mentjegah perhoeboengan kaoem wanita kita dengan Kamaneengsan,

sela

beloem dibersih-

| kan (gerehabiliteerd) dan tetap meme
gang pimpinan Kamanoengsan?
Sekianlah !
Ps.

naik rocket lagi, laloe
bangsa bersajap, dan
jang letaknja dioedara,

memboeboehi
wahnja.—

sementara

noot

diba-

Diwan

Saja

ingin

sekali

dimoeska

ditoedoeh

pengadilan,

praktijken
roes

sebab

ki Joedo

oleh

Station diiringkan oleh Edeleer

SS dan SMN.

— 0 —
Pegawai jang tjoerang.

Kemarin

—

Betawi soedah

banjaknja 10 bidji oentoek di

bawa keloear dari itoe toko.
Roepanja lantaran djadi ketahoean
perboeatan
jang boesoek itoe karena
menilik gelagat pakaiannja ta' sesoeai
dengan
gadjinja sehingga
menerbit
kan sangkaangang madjikan.

peroen

toengan hidoep dengan bekerdja pada
Kongsi film Anif,

dan

mereka jang

soedah melamar, kita persilahkan mem
"perhatikan advertentie jg dimoeat

tahan mereka

Pedagang

Diwaktoe

3. Mutatien

memandang

miskin.

semendjak

amat

sangat

orang bisa menikahkan anaknja

soekar,

wali, dengan

tiada

memanggil

pega

sap padjakmoe ?“
Ini semoea moedah

menjebabkan

hi jang terkandoeng dalam tjalon mem
pelai2 itoe soedah besar, dibesarkan
poela karena mempoenjai ingatan hen

oeroengnja nikah, padahal nafsoe bera

dak

kawin

dengan

sah,

tetapi

tiba2

soenja tetap ta' dapat dikoerangi lagi,
'Akibatnja ? Kita bisa bayangkan sen
diri. Tidak sedikit terdjadi mempelai2
oeroengan ini berhoeboengan dengan
semboenji.
i

Ini toh boleh kita

tjoeran“

dalam

graad

seboetkan ,,pela
kedoea.

satoe

soe'al

lagi.

Ini poela sebabnja, peroah

Apakah

dan

Ramboet jang dirawat baek
mendjadi makota dari orang
prampoean.
Lantaran itoe pake

Lida

6. Menctapkan Huishoudelijk

kan

bahwa

poenja

boeat kramas

Reg-

Idjahat.“

ada jang

Dan

permbantoe kita kabar:
orang

oentoek

nen.

te-

Rado,

ia dibikin

dokter,

hal apa

di bawah penilikan dari

mendjadi

njonja

poenja

tanggoengan.

ini keadaan

kekoeningan, pakai badjoe poetih tjelana hitam,

moer

Harga tjoema f1.— per flesch tjoekoep boeat 70 kali kramas.
Bisa dapet dibeli dimana-mana, seperti:

lain-lain

pentjujang

berbelandja

1

Hasan, doedoeknja perkara moela mue| | Atau djika ada djoega jang berani,
la jg terseboet belakangan ada pinta tentoe mesti sedia ,pendjagaan sen
$
hoetang laloe terdjadi pertjektjokan diri.
Kapan koetoe2 pendjahat di Pasar
moeloet sehingga si Hasaa membatjok
pada lawannja tadi, sedang dia sendi|Senen itoe bisa dibasmi, kita serah
(11 mendapat loeka dibahagian tangan. kan pada beleidnja politie.
—i9

dengen tentoe.

lah menemoei seorang anak lelaki oe-

akibatnja publiek djoega

takoet

Shampoo

Ini Shampoo fjaer ada”sanget kentel
dan
lantaran
itoe sanget
himaf
dalem pemakean.
la fidamengandoengvrye alkali,
dan
lanfaran iloe tida berbahaja
sama-sekali, djoega boeat ramboet
anak-anak jang aloes. Lagipoen sebagimana laen laen obaf-obatan dari Dr.

anak

hari Senen jbl.

5 atau 6 tahoen,

-Karena

tidak

koelit

poetih.

tahoe asal dari mana

Hotel

Dalam

des

Indes

rapatnja aandeelhouder2 NV

pekerdjaannja

OKAMURA,

Toko

FEN,

Kramat

4

Pasar Senen

Tg

119

apotheek2 dan toko2 chemicalien,
Djika barang-barang dari Dr. Rado
tida bisa didapetken pada foean poenja
— langganan,
atawa djika ingin oeroes
boeat djoeal lagi,
soekalah berhoeboeng langsoeng peda:

M.CI.

direksi atas NV ini ke

Pemindahan ke-direksian dari tangan
nja VV. ,Straits und Sunda Syndikat"
kepada ,Friesland“
akan dilakoeban
sesoedahnja semoea jaarstukken selesai,
(9

Toko

Toko BABA GEMOEkK,
Pasar Senen 169

pada NV. Administratie , Friesland”,
berkedoedoekan di Betawi,

co

Be1

Dr. Rado
dan

semai Oh Sea

Dari Bogor

Boeaja

statuten,

s0e

dengan

hal nikah“, tetapi dalam praktijknja
terlaloe

kita Ia
se hirkan sesal kita, karena kaoem moes
soenggoehuja ,posStitutie“ itoe? Apa limin tidak ada jang dengan opisil
ikoet dalam sidang volkenbond di Ban
kah pelatjoeran itoe?
Orang jang bagaimanakah jang bo doeng itoe.
Djika ada, misalnja bisa memberi
leh diseboet prostitutuee, jang boleh
Ada

berdiri.

Kemaren soedah terdjadi perkelahi di Pasar Senen, Ini tentoe sadja me Hotel des Indes ini. hari, telah didapat
an dikampoeng Kroekoet kira kira|roegikan pedagang2 dan toko2 di Se-| poetoesan boelat, akan menjerahkan
Saaman

Betoel telah ada oendang2,
jang
mengenai kaoem fakir miskin dalam

:

MEA

Dr. T. RADO

Goenoeng

BATAVIA-C.
Sahari 64—Tif

Sekarang

djoega bisa dapet PAK

Da AE

NA Dah WE

NN

WI. 102,
dengen harga f0.15.

SANATA RN RSUNEEENSAN METE OA SEE

IK

Tan

tidak

-

“38
Mas AN Teiasan

dia,

men nikahnja dengan sah itoe oeroeng, naf

tjari daja oepaja agar tiada mendjadi

lement.
7. Peratoeran Pensioenbank.
8. Dan L..s.b.g. jang akan diketengahkan.

Ika pasar Senen terkenal ,sarang pen

nm
9 ca

nikah

roegi.

bisa

belakangan

petan, pentjoerian

hoetang

tidak bersoea

soe'al lagi.
Kita disini boekan bermaksoed hen
dak memberi fitoea tentang djalan
mana jang haroes ditempoeh, melain
kan kita adjoekan sebagai soe'al keha
dapan ramai, kehadapan pembangoen
masjarakat.

lidmaatschap.

Siapa

| Idipasar Senen sering terdjadi

Tabrani

selamanja

metjahkan soe'al ini, dan dapat

dilakoekan oleh pendjahat2. Mereka dan siapa orang toeanja, ivi anak sedah masoek kantor seperti biasa.
ini makin berani dan makin leloeasa, karang dirawat oleh toean Wedana
Berhoeboeng
dengan kebanjakan| seolah-olah mereka
tidak pandang Pensioen Tangerang, beroemah di Tji
copy, banjak kabaran dan toelisan ti politie jang mendjaga keamanan.
waringinlaan Bogor,
2 na
dak dapat dimoeat hari ini.
Dengan keadaan begini matjam, ma

sore antara

waktoe tim-

2

1. Membatjakan verslag oprichtingsvergadering,
2. Soerat dari H.B. dan bewijs van

ini

. Politie tidak dipandang?

5

sewaktoe

ta' baik apakah akan didjatoehi hoekoe
man ? Padahal ia sesoenggoehnja hanja
terdorong oleh sjahwat jang memang
,ada“ dalam tiap? diri manoesia?
Ini masih mendjadi teka-teki
'oe
moem, mendjadi soe'al jang tiap tiap
manoesia jg sadar haroes dapat me

Agenda :

gp ce

djam

akan

djika
| Djika tidak diichtiarkan soepaja ber tidak mempoenjai oeang ifekah.
soeami dan sekadar dipelihara sadja, | Hendak
menikahkan
sendiri (si
diberi makan dan pakaian, dapatlah bapa), sebab” toh ia jang mendjadi

ngadakan ledenvergadering.

'bari dilain bagian.

(Lantaran

koekawinkan

teroes tarang bahwa betoel dia
berlakoe jang demikian hampir

5, Pemoengoetan
contributie
oeang keloear masoek.
:

——

Lapang pekerdjaan

ha-

BERITA REDAKSI

Landraad

4. Membatjakan

5:

Siapa jang ingin mentjoba

M.

baiklah

lakang station Senen). PPB. akan me

Tadi pagi Seri Soenan dengan pe
ngiringnpja telah berangkat dengan ke|

vieze

itoe

DJOJOPRANOTO,

ini toean

sah,

oesoel:
soepaja djoega oeroesan ini
diseboet perempoean latjoer?
Apakah sekedar jang tampak depan mendjadi roendingan, dan dioesoelkan
soepaja kaoem bapa dibolehkan meni
cemoem ?
kahkan sendiri akan anaknja, dan dji
Bagaimanakah
halnja
orang-orang
Lampiran
djalan setahoen berdjoemlah k,l. f: 300.
orang2 ditanah |jang atjapkali berhoeboengan dengan ka tak bisa boleh mewakilkan siapa
pada
didjoealnja
jang
Ini hari “Pemandangan” berlampidjalan tidak sah, dengan djalan me sadja.
di lain2 tempat djoega,
ran edaran “Helmitol“, jaitoe mene Abang
Tetapi dengan sjarat ,dimasoekkan
Setelah saksi saksi didengar kete loear dari hoekoem nikah ?
rangkan tentang obatnja sakit boeah
Satoe hal lagi jang moengkin menje dalam register“, sebab itoe amat perloe,
rangannja
masing2
Landraad
laloe
me
pinggang.
:
Dan pemasoekan dalam , register
ngadakan
raadkamer jang berkepoe babkan ,latjoer“ graad kedoea, jaitoe
—.i& —.
ini,
apakah tidak bisa didjalankan de
berhoeboengan
dengan
tidak
sah.
san pesakitan dihoekoem 1 tahoen,
Begini: ada orang toea seorang gadis ngan pemberian tahoe kepada loerah,
9 ——
Seri Soenan dan Kolff & Co.
atau kepala kam
misalnja. Ia berpikiran: ,Ah, anak atau Wijkmeester
' »Perserikatan Pensioenan
poeng,
sebagaimana
kita
merapportkan
koe
telah
melaloei
sa'at
remadja
poe
Ketika kemaren Seri Soenan meBoemipoetera”
hal
kematian,
kelahiran
dll. ?
teri.
Ia
soedah
kenal
tjinta
berahi.
ngoendjoengi Drukkerij Kolfif & Co,
Moengkin, amat moengkin.
maka Seri Soenan telah menganoege
Pada hari Abad, tg. 7 Febr, 1937, Daripada ia melepaskan tjinta berahi
Al
rahi seboeah bintang emas kepada di djam 9 pagi, diroemah No. 161 De- nja dengan perhoeboengan jang tidak
rektoer Drukkerij itoe, ja'ni toean W. fensielijn van de Bosch, Boengoer (be

di bongkar,

Hari

|

Dimoeka Hakim, pesakitan menga-

Spit dll. pembesar2 Negeri, pembesar2

Joedoprajitno, soepaja saja di seret

:

koe
ada

mamaa
G
a

Di

|

Pryce.

djanja

Seri Sultan Djokja

reta api menoedjoe Tegal, karena Seri
Poedjian saja boeat Toean t. A.G.S. Soenan itoe berkehendak akan berma
'itoe jang toeroet membikin hangat| lam disana.
so'al ini.

matannja.

mi, padahal nafsoe oentoek hidoep ber wai pernikahan, moengkin terkena
sama dengan orang laki-laki tetap denda f 25.—
Ada poela dibeberapa tempat, ja'ni:
hidoep ?
Lelang commissie di
Djika mereka sekali dengan semboe djika minta soepaja anaknja dinikah
Menteng4 oleh John nji keloear roemah dan berboeat jang kan, laloe ditanja: , bagaimana oeroe

periksa
perkaranja
seorang
bangsa
Tionghoa
Bernama Jo Njap Eng pe
kerdjaan sebagai
toekang pendjoeal
ditoko
Byenkorf
Pasar
Baroe dengan
biasa. Ini malam dan
malam berikoetnja film tjeritera ini bergadji f 10. seboelan.
Soedah tertangkap pada tanggal 27
dimainkan di bioscoop Alhambra di
September
j.l. perboeatanaja mentjoeri
Sawah Besar.
bola lampoe merk Philips dalam boeng
—0O—
koesan pekaiannja didalam latji me

L. Steffers.

Dengan perantaraan Hoofdredactie
saja terima soerat kiriman ini, oentoek

6G id Saptoe.

besi,

Radja Laoet dengan kelengkapan alat
alat perang jang lebih dari modern,
jang beloem ada didoenia kita ini.
Segala2nja adjaib.

dikan dari Ki Dalang, memberikan H Seri Sultan Djokja di Gedoeng
BPPPPA segala pengalamannja. Sa Hindia di Hertogspark.

ma nama Ki Joedo

kelak

den.
— Lelang
commissie di
Kon. Emmalaan 5 Mc.
oleh Ch. E. Hooper.

tentaranja

Dan Diwan Hindia.
Vice President dan anggauta2 Diwan
Lebih sampoerna djika semoea ka Hindia nanti pada hari Kemis sore
oem Wanita jang pernah mendapat di akan menerima perkoendjoengannja

PPPPA. Djadi kaoem
ta'oesah ragoe-ragoe.

itoe

F. Songor di Tjidengweg 5 oleh Weltevre-

- Flash Gordon tertangkap, berkelahi

gaat| hebat dengan binatang2
adjaib' deom de ngan pendoedoek sana, disana alat2
opper-| soedah sangat modern, ultra modern.
e
hanja mengeloearkan
tjahja,
$ Pistool2

Tindakan pimpinan Kamanoengsan

oemoem

planeet

Gordon

“Idibintang Mongo itoe,

itoelah haroes mendjadi pokok perkara.
Dan dalam hal ini, saja berpendapatan,
haroes ada klaarheid, haroes ada
kepastian. Tidak boleh kita diamkan
perkara ini ' Deradjat dan nama baik

dimoeka.

mereka

sendiri, moengkinkah dipersoeamikan,
commissie di padahal fihak kaoem laki-laki tidak
Menteng 44 oleh John berani mengambil bini, karena tidak
Pryee.
mempoenjai sjarat-masjroetnja oentoek
Lelang diroemah toean peroemah tangga ?

5 | melaloei stratosfeer, tapi sampai djoega

ini tidak katjau.

Desaklah

itoe,

Ia (djika perempoean) mendjadi walaupoen dengan orang jang tidak
Tetapi roepanja hingga sekarang se seakan-akan barang jang hilang, jang berpentjarian. Lebih baik ia hidoep
moea pengharapan itoe kosong.
“ Ihanjoet.
sengsara
dari pada ia terdjaroemoes
"Karena itoe, soedilah kiranja fractie
Achirnja perboeatau hina itoe be- dalam medan kehingan. Toh miskin
nasional di Gemeenteraad memperbin robah mendjadi tabi'at.
'itoe boekan hina, melainkan sengsara",
tjangkan soal ini,
Walaupoen ditolong dengan djalan
Ia sendiri miskin, tetapi oeroesan

tjeritera, ja'ni seorang

soedah boekan

hier niet om de leer, maar
»vieze praktijken” (?) van de
leiding van Kamanoengsan.

ia

orang

toek pergi ke..,

ja, djika saja disini menoe
Djanganlah soal ,kepertjajaa
lam bal ini dibawa-bawa

Toean toean ?

hina

»|dr. Zarkov bisa bikin alat rocket oen Sid Djoem'at. Lelang

san dan djaoeh dari setoec
agama itoe, akan tetap

ja perkara

toeng

keadaan

Tetapi . . . helaas, disini nikah“
'Iboel niat hina itoe, karena memang
Lelang di Betawi
soedah mendjadi tabi'at, soedah men itoe moengkin atau ta' ' moengkinnja
Il 'Soedah sedjak beberapa lama ahli 4-2-37 Kemis. Lelang diroemah toean djadi kebiasaan, sehingga atjap kali tergantoeng daripada ,ada-oeang" atau
li falag sama mentjari daja oepaja
« W. Byisma di Konings terdjadi, bahwa ia lari meninggalkan »tidak ada oeang".
akan berhoeboengan dengan bintang
Hendak menikah sendiri, haroes di
plein Oost 9, oleh Wel soeami dan mendjeroemoeskan dirinja
“KSB |Mars atau Marich.
hadbiri pegawai nikah, atau sebaik2
lagi dalam pelatjoeran.
tevreden.
| Ada poela jg membikin rocket, akan
Betapa tjara membasminja ?
nja dinikahkan oleh penghoeloe,
Lelang di Weeskamer
ditembakkan ke,,. boelan.
Tetapi sajang, dengan tiada oeang
Djika
perempoean2
demikian
roepa
di Molenvl. 0.7, oleh
Berhoeboeng dengan segala ini laloe
ifekah, nikah oeroeng.
diperoemahkan
dalam
roemah
jg
terWeeskamer.

toedoe!

berpendapatan

djatoeh

dalam

ag Mengoendjoengi bintang

den

gaimanakah nasib kaoe
lainuja jang telah men

moem

sepeda

Sekali

dipersoeamikan,

|

dan hati kita penoeh
njaan:

ang

gang langgang dan sepedanja ringsek.

kerijweg blakang boei Struiswijk, Bat-C,

diri dalam kehinaan.

ne)
Dah

. Tida'kah poel
“kita soedah mi
dengan bati soetji, :
dalam ilmoenja?
Tida'kah, setelah

dada

toemboeh

djahat,

Orang2 kampoeng menoeroet sadja maka tidak ada soeatoepoen djalan
dengan pertjaja, bahwa tanah2 atau oentoek men-soetjikan kembali kehor
akan diganti.

menterperan

betoel

tanam

berboeat

Mn eng

siang

hendak

ini Bea

12

:
dan |djoeal dengan harga pantes.
Keterangan
pada
S.M.
Soebrata,
Drukdengan tiada sadar mendjeroemoeskan
niat

Magna

djam

itoe akan diboeat djalan.

ketjerdasan agaluja, moedah terserang

k.i. 500 m2 t/oeksep
oentoek satoe roemah besar, maoe di-

Apa pn.

kira2

tempat

35

30e, maka bagi orang jg koerang madjoe (Ini. Verponding

Oia

maren

Soenggoeh berita

Djika

hendak

Sg

Motorfiets contra sepeda.

tindak sebagai:
kota Djakarta.

tersebar,

Gemeente

Meng na

|.

D. itoe

Ketika

moelai memboeat djalanan seperti se
em. ja'ni bagian Wet karang soedah djadi di Kali Baroe
Oost serta gang gaugnja, maka orang2
kampoeng disitoe telah diperintahkad
soepaja tanam?an ditebangi karena

kg. 30 Jan, 1937 termo

kan dan

ngan,

UR

mene

ngnja ke 4 tentang Pokok

boeka toean D, b

—

akan

la Me

Pemandangar

Men- te terhadap pada tanah2 perkampoe

Jollege,

ntrum

atau hoofdoorzaak

LN

Dalam

Ma

moesabab,

AM

AG

Pokok

dari pada pelatjoeran ialah ,kesengsaraan” penghidoepan.
Penderitaan
lapar,ketjoeali menjebabkan letih dan le | Tingga! sedikit lagih tanah pekarangan

PE

Be

Abonne kita menoelis:
Soenggoeh ketjiwa
sikap Gemeen
:

YAN

Minta keroegian tanah

J., dida |

aan,

Mang: teroes meneroes
Fabriek2 Piano

2

Ya

'Dalatier,

mi nister osroesan "alert pe

nerbangan

Frankryk

Apa,

pertempoeran|
rang mendag dari djoem
p:pat loeka parah
, Kepala dari natio|
angkan pada kaoem
dari United automobiel, bahpemogokan itoe tidak akan
makanan.

| Tentang pidato Hitle
Jang
menimb
pertanjaand

' “Den

land.

Haag,

2 Febr. (Aneta) RPD

—

ALLE. . LEVENSVERZEKERINGEN,
VERZEKERD
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EN

1937 sedjoemlah

Doea

2 Februari (Aneta

Domei). Kantoor oeroesan logar negeri
di Manchukuo tidak lama lagi akan

STUDIEBEURZEN

MILLIOEN

Verkeer en Waterschap boeat tahoen

Rusland — Manchukuo

Hsingking,

LIJFRENTEN

BEDRAG

9g

Mnckukua
|

AMNSTLEVEN

menerangkan

Idalam sidang Parlement bahwa Magi
“ Inatlinie ke oetara, akan diperloeas
hang
di Duinkerken,
dan djoega
|Jakan diperloeas.
Perloeasan sematjam itoe akan ter
uban Haa djadi djoega disepandjang batas Zwit
ja hal ma- serland.

Dari
watkan

f 298,000 (lebih dari

jang ditetapkan).
Didalam Memorie van Toelichting

kapal perang Asing

Diketahoei ada di: .ada dinjatakan, bahwa penambahan
dekat Singapoera. itoe ialah goena keperloean Bur: Lucht

Singapoera Aneta Reuter ka- vaart, karena ternjata perioe ditambah
bahwa

doea boeah mesin

ter biaja, sebab boeat membikin lapangan2

mengirimkan
protest ke Moskou bang R. A. F. pagi itoe telah melihat terbang di Semarang dan Betawi ong
menjiarkan
5
berita bahwa:
Iterhadap pada itoe pelanggaran baroe doea boeah kapal perang moesoeh jg kosnja lebih besar dari jang ditaksir
“ Pidato Hitler tertanggal 30 Jan
dari batas jang dilakoekan oleh 20 berada 180 myi djaoehnja dari Singa semoela.
| Kaoem
pemogokan
jl. jg mengenai Nederland sangat me|
poera.
9 mx
Kerdja kembali. soldadoe berkoeda Sovjet Rus pada
Tentara dari Djohor dengan kapal
tg. 28 Januari jl. didekat Manehuli.
teroes mendekati dengan Djoedi lagi, djoedi lagi sebabnja,
on, 2 Febr.
(Aneta Reuter).
Orang-orang Rus menjerang orang- »Landden“
| ti memberi tahoe pada Pemerintah Ne
cers (kaoem pemogokan) General| jorang patroli Manchu, tetapi mereka merjam2nja kedjoeroesan masoek ke
Malam Senen jang laloe baroe sadja
“ derland
tentang
pengakoean
selat Djohor, kemoedian malam terang
yreand rubber-co, telah mengambil itoe terpoekoel moendoer.
diwartakan
terdjadi perkelahian jang
»Neutraliteit”.
boelan itoe teroes dipergoenakan oen
al kepoetoosan akan bekerdja kembali.
boekan
sadja
tiga korban masih dira
cg
—m
toek menjerang, hingga terdjadilah se
Oleh karena pemberi tahoean sema
tjam itoe tidak diterima, maka dapat |
rangannja, tapi roepanja ia mendapat wat oleh C.B.Z,, perkelahian mana di
. Banjak
|
perempoean2
lah dijakinkan bahwa pidatonja. itoef .
kemenangan, kemoedian baroelah ke Gang Sempit Djagal Pasar Senen, jang
Militie
merah
madjoe
teroes
ialah
berhoe boengan dengan pidato
adaan tsb, kembali sebagai. sediakala, katanja lantaran djoedi. Kini ada warta
“am bantoe kaoem pepoela dipasar Kalender di itoe tempat
Sana
jg dahoeloe.
.mogokan.
Tidak perdoeliapasadja.
jang
djadi sarang toekang2 berdjoedi,
Wakil di Berlijn telah diperintah) Flint, 2 Febr.. (Aneta- -Havas): Bri
Parys, 2 Febr. |(Aneta-Transce
telah
terbit perkelahian jang begitoe
Ikan oentoek minta keterangan dalam gade-perempoeau2 jg terdiri dari iste an). Dari Madrid dikabarkan bah
roepa. Konon diwartakan ini perkela
hal ini lebih djaoeb.
ri isteri, saudara2 perempoean serta te wa perdjalanan kaoem militie merah
bian bingga ta' ada jang berani memi
|man2 kaoem pemogok, setibanja (di di garisan perang Granada diteroeskan,
sah boekan sadja masing2 goenakan
! Fonds oentoek pembelaan oedara| sana) teroes meroepakan 1 pasoekan. dan mereka itoe telah merampas doe
golok, tapi masing2 berpartij. Sesoe
Perempoean2 itoe memakai kopiah2 soen 'Cuenta, karena mana mereka
Dari Vereeniging ,Nadahnja doea antairanja mandi darah
merah. brasserd '— merah-poetih, dan itoe telah mendapat kemadjoean kira2
3 . Idan pajah, politie baroe dikasih tahoe.
tionale-Veiligheid.“
bersendjatakan tongkat dan soempritIni doea korban poen djadi rawatan
|.
Den
Haag, 2 Febr. (Aneta). an, maksoedoja oentoek mempertahan 4'/2 myl djaoehnja.
C.B.Z, poela,
Vereeniging
,Nationale- Veiligheid“ kan kaoem pemogok Sitdown hingga
Nasionalisten mengadakan
(pembelaan kebangsaan) telah memoe kesat jg pengbabisan,manakala kaoem
Bombardement
Komplotan penfjoeri kina
toeskan
akan
membentoek
soeatoel militair tjampoer tangan.
Garisan2 Pemerintah di
fonds oentoek pembelaan oedara dej Perempoean2 itoe tidak memakai
PANGGILAN
A.N.I.F.
Di Djampang Tengah, 14
kepoeng.
gan dipimpin oleh de Kok dari mas| sendjata api, tetapi mereka itoe men
orang tertangkap.
Gyon2 Febi. (Aneta-Havas). KaOrang-orang jang melamar pe
apai minjak tanah , Koninklijke.
Tentang itoe pentjoerian kina jang
tjoba mentjari topeng2 gas.
oem nasionalisten sedjak tanggal 31
kerdja'an pada Algemeen NederJanuari jl. mengadakan bombardement pernah diwartakan di Djampang Te—
landsch
Indisch
Filmsyndicaat
Contract2 pembikiian tunnel
dengan hebat di Oviedo, dan mereka ngah Soekaboemi dan telah ditangkap
| Perintah rechtbank
(jang telah kirim soerat lamaran
itoe telah mengepoeng
garisan2 ke- tiga orang, antaranja satoe loerah dan
Ditanda tangani.
dan jang beloem) diminta soepaja
Kaoem
pemogokan poenjaan Pemerintah.
satoe goeroe sekolah desa. Kini dapat
nanti hari SAPTOE tanggal 6
soepaja
meninggal
Ritterda m, 2 Febr. (Aneta).
Letoesan - meriam-meriam
teroes didjelaskan itoe loerah nama Idih dari
FEBRUARI 1937 djam 9 pagi,
Ta
ini contract2 pembikinan tunnel "3
kan fabriek,
meneroes,
desa Gegerbitoeng, itoe goeroe nama
5

SN

a

»

Spanjol

ditanda

tangani,

| carillon dan Beierde,
: kibarkan,
——

Flint,

sedang distadhuis-

benderapoen

Febr,

mengosongkan
motors.

Soerat kabar dibeslag
Ditoedoeh memoeat

penghinaan

2

(Aneta-Reuter).

di Rechtbank (Hakim) telah memberikan
perintah soepaja kaoem pemogokan,
itoe doea fabriek2

IKnuden

Gen.

Di

garisan

PEMERIN
perang

Aranjuez.

Vice

Pierident

Gen.

mo

“Amsterdam, 2 Febr. (Aneta). : tors menerangkan bahwa GMO. sedia
-Officier van Justitie telah membeslag akan mengadakan pembitjaraan2 de
sk. ,Vrybeidarbeidbrood” ttg, 29 Jan., ngan AWU. asal sadja kaoem pemo
karena ditoedoeh menghina, berhoe | 'gokan Sitdown telah mengosongkan
boeng dengan adanja gambar Hitler fabriek2 itoe.
lig dimoeat dengan tjara Tan

Bahaja bandjir di Amerika

- Beberapa soeara dalam Kamer
“Den Haag, 2 Febr. (Aneta) Dil
Kamer (libat doeloean) djoega Joekes

Beloempernahterdjadi demikian roepa!
Washington, 2 Febr. (Aneta
menentang itoe oesoel jang mengenai
nggota2 Revolutionair dalam
badan |Reuter). Cairo masih sadja mendjadi
poesat bahaja.

perwakilan.
Goseling menjetoedjoei oesoel itoe,
an mengandjoerkan tindakan
terha

toe

hebat

Air jang naiknja

telah

begi

mentjapai poentjak

bendoengan laoet. Sekarang air itoe
dap pada golongan2 Revolutionair de telah begitoe tinggi, hingga lebih ting
Hama djalan membatasi hak bersidang| gi dari poentjak2 atap atap roemah

di Cairo. Manakala bendoengan2 Cai-

dan berkoempoel.

ro dapat menahan
pemberontakan
'Provincien

NANGAN Ta

Madrid, 2 Febr. fAneta-Havas).
Akan ada peremboekan
Makloemat defensie-Junta menjatakan
Flint, 2 Febr.
(Aneta Reuter). "bahwa dengan adanja keberoentoengan

bagi Hit-

ler,

. Kacoem.

PE

air itoe,

patlah dikatakan bahwa

ala even

maka

da

keberoentoengan mereka di dalam se
rangan digarisan perang Aranjuez, ma goedang Tjikeujeup dan Ga Molang.
Ini loerah telah bisa pergoki delapan
ka pasoekan2 Pemerintah telah men
doedoeki -garisan2 perang baroe anta| penfjoeri jg bikin perhoeboengan pada
itoe soedagar
di Tjigoeka,pentioori
djoega
ira Bastida dan fabriek sendjata dari kala
nercoki: kina
ito kawanan
"igaarral.
emoea serangan2 dari fihak tentara telah bikin permoefakat pada itoe loe
oentoek
lakoekan
'nasionalisten roepanja telah berdjalan rah Gegerbitoeng

KEMBALI

barkan

gerakan
barat

inja serahkan

BERTEMPOER.
Oedara

Avila,
Pembantoe

tentara

tjoeatja

tjoeatja kembali,

per

bermeriam disebelah

iboe kota dioelangi lagi.

TENTARA

hal itoe ber-

PEMERINTAH MADJOE
PNCEA.
Di garisan
Barambio.

pada itoe loerah.

Ini sebab itoe loerah telah

kembali,
2 Febr. (Aneta-Havas).
Havas D' Hospital menga

Oedara

itoe sangat poela hebatnja, malah ka mereka itoe
tanja beloem pernah terdjadi dalam rapa garisan
tg 30 sedjarah Amerika Serikat:

lah hoekoeman tsb pada
dimerdekakan sebagai hoean , Voorwaardelijk“,

co—.(9

'Koers clearing

Bekas

2 Febr Duitschland'37,47
KN
Penak 3|

Deviana

'groep

(

Tidone

setiap

mg d“BE,
denganVan b telaLeeuwen
h an aah
genapnja
| ja
dari
Pn maka Nan
:#roap Tenang

“toa. Penta

mamang

rel Tin

di Betaw 1.
Ia

barat

pia

menentang

yalisten,

Parang

jang

“Bconomi-

telah Gengan

Plat

ketika

Consul

ramboetnja

tebal

dan

berombak,

soeka sport (Athletisch gebouw)
dan bagoes soearanja.
Perongkosan kedatangan itoe dipikoel oleh pelamar sendiri.

. PRODUCTIELEIDER

A.N.L.F.

perang

menga-

dang dan beberapa toekang djaganja.

Maka pada satoe malam itoe pentjoe
ri semoeanja telah
ditangkap selagi
lakoekan pentjoerian. Ketjoeali 3 toe
kang tadanja dan
delapan dari itoe
pentjoeri jg soedah tertangkap, ditang
kap poela 2 chauffeur
dan 1 "orang

poela nama

Adi jang tjampoer dalam

itoe kedjahatan.
—9 —.

telah mendoedoeki
perang lain2nja.

bebe

ordonansi groepsgemeenschap,
Kemoedian ada dimasoekkan tamba
han begrooting boeat
Departement

FEBRUARI 1937
Minggoe/31|
Senen
Selasa
Rebo
Kemis
Djoen'at

Saptoe

TJATETAN

»iBajar koran
Pemandangan”

—..

Nederland

Singapoera

Meninggal

Oentoek

"pp

2 Febr.

Da

bagoes tidak dipangoer (dipasah),

di

doenia,

Parys: 2 Febr (Aneta), Telah me
Ininggal doenia bekas Consul Nederland di Singapoera J. Spakler,

Akan mengadakan, djalanan

dimana disitoe akan dilakoekan
pemilihan.
Perloe diterangkan bahwa teroetama ditjari acteur boeat memegang Hoofdrol: Pemoeda lelaki
jang tegak, sympathiek, giginja

turopa

Dengan Duitschland,

sat
Italiedan Spanjol,
Den Husg 2 Febr Aneta Koers
Sa

di Salemba no. 15 (depan

toer oentoek menangkap itoe kawanan
pentjoeri. bersama koeasanja itoe goe-

Bilbo, 2 Febr. (Aneta-Havas),
Boeat keperloean penerbangan,
lah moelai memeriksa keadaan di
.
Lb eeuwarden, 2 Febr (Aneta), Memphis, dan diterangkan bahwa ki Makloemat Pemerintah mengoemoem
Ini hari dengan tidak ada pertikai
"3 Dela an orang kaoem pemberontak di ra kira miljoenan orang terpaksa me kan berita tentang djalannja pepera
ngan
pada
beberapa
medan
perang.
an
paham, maka Diwan Ra'jat mene
“kapal
Zeven Provincien jg ketika bari ngosongkan roemah2 mereka, sedang
Di garisan perang Barambio tentara rima baik oesoel menahankan adanja
|
an Agoeng tempoh Lari men djoemlah
keroesakan dan keroegian militie mendapat
kemadjoean, dan
t Rn
hoekoemannja dan se
ng masih mendjalankan 2/3 dari

datang

Opuimfabriek), Batavia-Centrum,

pentjoerian lagi, dan hasil pentjoerian

dengan sia-sia,

arti soeatoe tanda baik, oentoek seba
gian dari lembah soengai Missisippi.
Federale-Watersnood commissie te-

Mendapat potongan
hoekoeman.

Oba dan jg satoe poelu nama Ijam sa
toe saudagar kinajg membikin perhoe
boengan dengan fabriek kina di Band.
ia beroemah di Tjigoeha district Soekanegara.
Dalam ini penangkapan ada mengoendjoek ketjakapannja
!oerah Tji
Enggang, loerah mana jg mempoenjai
ressort terdjadinja 'itoe pentjoerian di

Mi NI —
rah
GaiKAI

|

da

pembelaan

Begrooting

negeri

15 miljoen

francs
Parys,

2

Febr.

(Aneta Reuter).

BOEKOE
jg. bergoena, peladjaran
bikin obat njamoek dan stroop zonder
goeroe.
Gampang dingerti, dan tjampoerannja tertoendjoek dalam

ini boekoe

DJIKA toean pertjaja pada diri sendiri SEKARANG
tjoba tocan perhatian ini boekoe ,,Penoentoen boeat bikin saboen tjoetji,
Zonder goeroe toean dapat bekerdja

Toean

zaman berhemat.

tidak oesah

di lagi tapi
Dengan

beli

saboen

man-

lebih baik beliini boekoe
djelas dan

gampang

toean

dengan ongkos sedikit sadja beli pa- sendiri bisa ' bikin
saboen
mandi
Kamer telah mengesjahkan dengan
toekannja,
Kerdja
toeroet
kemaoean
dapat
“beroesaha
sendiri
dengan
onToilet
Lijmzeepen).
5 lawan 186 soeara, itoe begrooting
belandja oentoek pembelaan negeri kost sedikit tapi oentoengnja besar. ini boekoe tanggoeng mendjadi keoen- “ Dalam ini boekoe tjoekoep tjara
|sedj oemlah. 1
illi ard ana dibagi8 Harga tjoema f 0,75 keterangan pada toengan. Pokok sedikit—oentoeng besar membikin saboen mandi dengan sedi3
i A2
Fa
No. 1020 diini soerat kabar. Lain onHarga tjoema F 1.— tanja pada No. kit ongkos. Dan djika boeat didjoeal
kost kirim. Rembours tidak dikirim.
1010 di ini soerat kabar. Lain ongkos lagi toean makin oentoeng,
DJANGAN bisa pakai, tapi bisa bi- kirim. Rembours tidak kirim.
Harga
tjoema 10.75. Keterangan
Ini
boekoe
zonder
goeroe
Ikionja.
1 Tebu (Aneta- -Reuter.
pada
No.
1030
diini soerat kabar. Lain
orang tentoe bisa bikin ,,Obat-gosok
'dier memberi tahoe
Boekhouding — Tijpen (Blindsysteem). onkost kirim Rembeurs tidak dikirim.
balzem) dan Hoofdpijn Eau de Cologne
poela di Kamer bahwa scheider-fabrie dan Minjak Poko".,
dan K.E. Cursus. Masih bisa menerima
Ikendi Ha
ebagian dari creumoerid baroe. Pembajaran boeat boekh. MASIH DITERIMA In de kost boeat
Beli
sadja
ini
boekoe,
baroe
toean
| set-fabriek
nja penghabisan)
TK
kan didjadikan ke tahoe, sedikit poko, bisa djadi ba-|f f 4.—, Tijpen f 3,—, dan KE. f 2.— anak2 sekolah, rawatan baik, letaknja
njak hasilnja.
seboelannja. Beladjar 3 x seminggoe di Petodjo Sabangan gang VIII No, 4
. Harga
ini boekoe tjoema f 0.50
diwaktoe sore dan malam. Mintalah ke- Bat-C.
Soerat2 diadreskan kepada
sadja, keterangan pada No. 1040 di
Dienst BA
apaan
terangan
pada
KESATRIAN
SCHOOL
toean Moedara di gang terseboet atau
ini soerat kabar. Rembours tidak diKadjiweg 48 Bat-C.
telf. 1783 WI.
“Akan diperloeas: kirim, Lain ongkos kirim.

Parys,2

Janu,

(Aneta-Reuter)

Pemoeda2 perloe simpan ini

boekoe

sJULES VERNE djempolan penga.
tang boekoe tjiptaken satoe film

Ini

malem

dan malem

brikoetnja

ar
a
s
T
e
D
n
a
V Michael Strogoff
dimaenken

1DOLF
N

Sawah

Bat-0.

Pn

Besar

oleh

WOHLBRUCK

fiatoerkan oleh Richard Eichberg
satoe film jang paling besar daem taoen 1937

'Moelain ini malem
dan malem brikoetnja
di

pertoendjoeken

CINEMA

di

PALACE
bersama

CAP

OL

Awas !!
S4nak-anak

Telf.

44

2105

No.

nonton

Batavia-Centrum.

—

Weltevreden

boleh

(Osman Hotel|

SOERABAIA

HOTEL
Senen

tida

Inilah satoe2nja Hotel Indonesia jang terbesar dan termasjhoer
didalam kota Betawi.
Letaknja dimoeka djalan tram, dan berdekatan dengan station
Weltevreden.
Menerima tetamoe segala bangsa, djoega tsiamoe boelanan dengan

harga

2S

pantas.

berdamai.

boleh

tarief

Perkara

memoeaskan.

Menoenggoe dengan hormat
De Directie

B
P3

oleh segenap

diperhatikan

Harap

3

rawatan

dan

bersih

Tempat

Abonnes
keberesan

Oentoek

|

BUSTER CRABBE
(Universal Presents

administratie,

tocan-toean

abon-

nes djangan bajar wang abonnement sama siapapoen,
bila tidak dikasih rekening origineel. dari administratie compieet dengan stempelnja, dan tanda tangan
Toean TABRANI.

|

Lain rekening tidak kita akoe sjah.

eka nap

Administratisz

# 83

Koendjoengilah

Berame-rame!!

aa 0gSi

2

ka

s6

Bi

s8&

s

Ah
233
Fu
2

-

Anak2

TIDAK

|

boleh
9

o
z

2

-

8

Menma

ear IEKi
Ha Menea
ara ene

Ia

nonton

Ss

GOLEK, TOPENG,

MASTERS

Harga

|)

|

Dengan
Lekas

VOICE,

7.

penting

COLUMBIA,
KEN PLATEN

BEKA

sekarang

F

0.99

dahoeloe

F

1.89

:

Lelan
Pada

8
dvertenties

Diminta

GAMBANG.

Jang disoekai oleh Pendoedoek
masih
ditanggoeng
Plaat
Harga rata-rata Uas
HIS

boeat kita poenja

jang

Adverteerders
A

Moelai 30 Jan. sampai 10 Maart "37
10.000 PLAAT2 GRAMOPHONE LAGOE: SOENDA, KRONOPERA,

tahoe

BESAR“

OBRAL
TJONG,

Pemberian

BATAVIA-CENTRUM

—

No. 177

SENEN

PLAAT"

,,RADJA

Toko

selaat-laatnja

pagi dari dimoeatnja

terima,

djika

liwat

djam 11
soedah kita

kita tidak

tanggoeng boeat dimoeatnja pada
hari itoe.

Pa

Betawi
baroe
F OS

doakan,

kan
Tn
,
a
ari
pagi

3

Administratie: Pemandangan

dan

KESE

8

TJAP AJAM

.» 0.08

EXELENCE

» 0.15
» 0-20

ARCO
PAJOENG

s
3
|

Prijscourant

Djaroem
bergambar

semoea

» 0.25
» 0.30

GRATIS

Menoenggoe dengan hormat
DE EIGENAAR

FEBRUARI

£
:

Tg

Na!:

Beberapa

tjeng

toe

lemari

dasaran,

vitrine,

toelis, medja, kerosi: satoelon-

tembok, 3 peti feri selaiwak, sa-

partij1 perkakas

sport. antaranja'

racket tennis dan badminton serta dja-

Nlianja: beberapa bal tennis, racket be
kniedekker,

hoekeystick, spike (sepa

toe

tali

pakoe),

der,

dan

racket,

bola,

polsriem, halter

d

permainan

minjak racket,

1

$.

besi, schirt, pita

boeat sepatoe bola, Indian club, satoe sepeda boeat njonja2, satoe partij
barang listrik seperti: lampoe medja,
snoer, stekker, fitting, schakelaar d.l.l.

Lagi
hiasan

Y| #8

:

LN
TIAP DEWA."

poela satoe partij barang perantaranja

tjintjin,

batoe per

dan TanTam Njan merk De Concurrent
jang failli. $

:

HAROES DI TJUOBA

Na

boleh lihat pagi2 sebaloem
Weeskamer

Harga Blik f0.80, f0.30en f 0.10. Sedia kleur DADOE en POETI.
Bisa dapet 'beli di koelilingtempat Monster gratis.

$

Na
Masoek boedel marhoem Bok Sarmi
dan Sjarief Zaid bin Moesaid, Har
den“ Da mito Die Mo Ja
liluk ' parti, dun -bogiwi SAP TOSna

Yeni

soearanja keras

djika diminta dapat dengan

4

basebal, cricketbal, voetbal dan blad

KOELIT MOEKA TERBANTOE

|

» 015

KEMIS

7 Batavia-Centrum, akan dilelangkan
seperti terseboet dibawah
barang2

pingpong

HATAN

sedikit oewang orang bisa mendapat kesenangan !
koendjoengi djangan sampai kehabisan.

DJAROEM

hari

loem dipasang tali, enkel-, schoen- dan

2

KETJAN TIKAN

E
DOELO
F 0.15

y geskame
k
t

S

1937 poekoel 9.30 pagi dalam tempat
pendjoealannja di Molenvliet-Oost no.

medja

Na

|

dan TELEFUN-

SEKAR
F 0.08 ANG

UANYA

e

4

.

|

oeroesan pentjoerian Kina,
waktoe kita koendjoeng' daerah itoe, dengan
tetapi beloem pada masanja kini ba maka pada Lari Minggoe jbl, sekonjong
roelah kita tjoerahkan perasaan kita konjong disitoe terdjadi pentjoerian
terhadap

Regent

Koesoemadilaga.

Lezing

tentang

dimasoeki

»Het Bestaan

nannja

moesti

pogla sema-

'koesoet

me mboeat

5
van G od Ka
jam itoe.
ia
Matah
Studenten Islam Studieclub di Dja- . Lihat sadja pergoeroean madjoe, per
| Ikarta ini, kelak hari Senin, 8 Febr. tavian dan ternak madjoe -diregent11937 di Usi-gebouw,
Hospitaalweg | schap -Soemedaug. Kaoem poeteri dan
36 akan mengadakan lezing tentang poetera bersama sama . memadjoekan
daerah Soemedang, memadjoekan apa
»Het Bestaan van Gods.
| Adapoen jang akan mengoeraikan jang dapat diperoleh dengan kekoea
ini, ialah toean Mirza Wali Ahmad
Baig, moebaligh terkenal.
:
Lezing akan dimoelai djam 8 ma
lam, dan dipercentoekkan semata ma

tan

oraug

disana, economienja

baik. Regent Soe

beri nasehat

rakjatnja

ta bagi anggauta anggauta
orang

mereka

semoeanja

serta

likan dan pertoendjoekan
ti sendiri.

dapat

moelai

sendangan.

|
.

Japansche kinderen - leeren

be-|

ha

H 'is misschien genoeg. We zullen
iet
meer 'voorbeelden neman van
harmonie

van

kerk

en!

in geest
en lichaam, in onze Oos- |

',hersensgymnastiek“ als op de
he'staatsscholen nog natuur

maatschappij,

opvoeding

en

gen. Het zijn resele bewijzen,
kennen,de helden vereeren en deShintho |:
. Oosten synthese lief heet,
'alsic
men,
zegt
ritus aanleeren. Wat
het Westen yan analyse boudt.
Japanner d e Mikado Hirohito, ge-|
rekend van af het jaar 660 v. Cbr. Het Oosten.is eenmaal in gedachten
.

|

Moehammad Roem,
doengan. 133.

s. dan.
het Westen, Misschien
| stichting van het eerste kei-jar
eroemde Engelsche
dichter |
, als de 124 sie keizer van het|
gelijk met zijn regel: ,East
nd van de Rijzende Zon aanneemt,
Eas Hand Wast is West, and never
te afstammeling van de godin der
the
twain shall meet“. Er is een
i,
ikam
u-Om
gebo|t
eras
— Amat
lelijk onderscheid in het denken
traan in het linker
'uit een

oog van

Pa

Isanagi,

een

der

verwek- van Oost en

West,

om niet te spreken

kers van al dat van antithese.
voornaamstej
leeft,
Kortom, het Oosten

godheid van de Ji

is synthetisch,

PERGANTIAN

lagi,

karena

koeatir

disitoe

didjadikan lapangan pentjoeri

ngan segera diadakan loerah lagi, soe
paja segera poela keamanan kembali
sebagai

sediakala.

,

Loerah tidak

djoedjoer

ti

dari Boepa-|

medang tidak djemoe
kepada

ta,

oentoek mem

Kemajoran
1

Ben-

jang di

OP mmah

jang

oleh

sana.

pendoedoek

terdapat

dalam

kas desa

Loerah jg bersangkoetan segera di
schorst dan toean Ass. Wedana itoe te
roes melakoekan pemeriksaan boekoe2

rakjatuja, Regent Soemedang pensiven
seorang Boepati

bahwa

Bentjoi ada oeang tekort.

kepada secretarisnja, ja'ni toean 'sajang, jang ditjintai, Regent SoemeIndra Koesoema, Gang Belle, atau t. dang pensioen ada Galam kalangan

AK

seorang Tionghoa

Maka jang diharap harap pendoedoek tak lain, melainkan soepaja de-

ngan
PEN

'pentjoeri

Atas penjelidikan tosan Ass Wedana
Senang kita lihat apa jang ada di
dan bagi sana, kemadjoean rakjat Indonesia ada Soekaradja, Soekaboemi, maka ternja

Barang siapa ingin hendak hadhir
“Idjoega, bolehlah minta soerat oenda-

1 ini kita moeat Nah
DARI REDAKSI : aranKarari
,
mata-mata menoe Oct C Ob, dengan ta diberi
oebahan soeatoe apa.

waroengnja

pa

dan sipentjoeri
Regent Soemedang jan g pensioen 'keloear lagi dengan membawa barang
Itoeroenan Pangeran Kornel,:
barang emas, seharga f 200.-—
Tentoe
sadja
djika
kita
menilik
|
aja
ilk
:
'Tentoe sadja, pendoedoek jang soesanja Pengaren Kornel tentoe. toeroe-|
dah lama ketenteraman, kini agak

ag

di

Soemedaug R.A.A. 'jaitoe

dengan

amat disajangi

lebih teliti lagi.

Pendoedoek sama terheran2, karena
menoeroet pengetahoean mereka, loerah tsb, hidoepnja sangat sederhana.
rah itoe. Boepati Soemedang bolehy di tidak pernah memboroskan oeang, lain
ambil tjonto oentoek semoeanja para dengan loerah Gegerbitoeng.
Memang madjoenja regentschap ter
gantoeng jg djadi Kepala dari dae-

REGENT

SOEMEDANG

regenten, Kasih, sajang, itoelah parool
dari beliau, dan disampingnja itoe
Entah, kabar lebih landjoet beloem
Realist menoelis:
ada letak kemadjoean, letak penghar- bisa dinjatakan, dan djoega berapakah
Pada tg. 31 Jan. “37 Regent Soe- gaan terhadap rakjat Soemedang. Acmedang Raden Adipati Aria Koesoe- tiviteit seorang Boepati, djadi gaxan- oeang jang terkoesoet itoe,
—9
milaga, meletakkan djabatannja seba tie rakjatnja, Dengan adanja ini, ten
Pidato Regent pensioen

gai Regent. Pada tg. 30 Jan, “37 beliau memboeat pidatonja "dihadapan
Padoeka Toean Resident Priangan jg
perloe djoega diketahoei - oleh sidang
pembatja.
Beginilah boenjinja :

toelah ada ketentreman dalam

itoe sebab economie

rakjat

daerah

tertolong

Gemeente Ambon. dan
oleh
kebidjaksanaannja
Regentnja
cerdesannja
Soemedang,
Pembantoe kita Dixi menoelis:
Moga moga Regent jang menggan
Gemeente Ambon jang soedah bertikan R.A,A. Koesvemadilaga itoe, dje
»Padoeka Toean Resident jg moelia ! djaknja sama, kemaoean oentoek me-| diri beberapa tahoen dan lihat hatsil
Hari ini soeatoe hari jg amat pen- madjoekan rakjatnja ada, inilah sadja pekerdjaan tentang kampoeng beloem
ting bagi hamba, karena tidak akan pengharapan kita.
bisa dibilang sempoerna. Meskipoen
doea kali berdjoempa dengan kedjadi
tidak sempoerna seperti jang dimakan seperti sekarang ini, tentoe tak
soednja tetapi melihat oeroesan djalan

monisch, en het Westen is anapansche 'eerediens
sch, zoowel in de wetenschappen, akan moedah diloepakan, oleh sebab BERITA DARI TASIKMALAJA
djalan jang dibikinnja ada amat me| mendengar sabda-sabda 'Toean jang
hniek
(arbeidsverdeeling,
speciapgetjilkan pendoedoek,
r
de
acht
myri:
te
y
m
heerschende ove
atie), als in de politieke partijeu amat merdoe didengarnja itoe, dan di
Toean Tabrani di Tasik
aden goden, jdie het heelal bevol
Saban hari kita melihat beberapa
Ieder Japanner gelooft toe zonder grens, leidende tot partij- moeka chalajak jang besar ini,
ken? 4).
Pembantoe kita menoelis demikian : koelie-koelie
kerdja
didjalan boeat
Segala
sabda
Padoeka
Kandjeng
jg
splitsing,
verder.
partijversplintering,
|
eraan van de knapste professortot de
Berhoeboeng
dengan
perdjalanan asphalkan djalan-djalan itoe tetapi pen
muelia
itoe,
oleh
hamba
didjoendjoeng
en
nog
verder
partijverwildering,
waar“eenvoudigste boertoe. Dit alles krijgt
tinggi diatas batoe kepala hamba, be tournee dari Hoofdredaktoer kita. maka dapatan saja boekan diboeat djalan jg.
oen in: Japan op scholen te leeren. 'door ze alleen de bebartiging van hun serta
hati jg toeloes ichlas, hamba diberitakan, bahwa toean Tabrani pada beloem diteerkan tetapi meloeloe dja
beoogen, in plaats van
Weer heeft men hier het verschijusel partijbelangen
dengan soeka dan girang malam Minggoe, dan keesokan harinja lan-djalan jang lama itoe diperbaiki
| yan synthese of harmonie van kerk de belangen van de syntshetische of samboet
diadakan pertemoean, walaupoen wak- sadja. Sedang djalan-djalan jang per
boekan kepalang,
| staaten zeer hecbt-. Het is het harmonische maatschappij als &&n ' Hamba merasa sajang, karena tidak toenja amat sempit, melainkan toean loe di asphal ditinggalkan begitoe ja
synthetiseh of har- geheel. Het gevolg daarvan is een
u
reactie, n.l. de geboorte van het fas- dapat meneroeskan mendjoendjoeng Tabrani boleh djadi akan kembali lagi itoe Hativestraat, Waihaongstraat, Wa
iiesch Oostersch denken.
perintsh Padoeka
Kandjeng Toean ke Tasikmalaja, dan akan diterima initoestraat, dan dibelakang Militair
|cisme en nationaal socialisme.

SL

Dit synthetisch,harmonisch Oostersch
“Crarabische Beweging, aangezien die
UKCu

jg moelia,

sebab

berhoebpeng dengan

keadaan diri hamba, jang memaksa
amba, mohon berbenti'dari djabatanj

negeri. Meskipoeu hamba telah berhen
. 1Oostersch is.. Tot gu toe hebben we ti dari djabatan negeri, hamba bermengeling van godsdienst en staa alleen te maken met een nationale,
: Op He godsdienstis de staat gebouwd. Arabische beweging met een over- maksoed tetap bersetia dan mendjoen
Jjoeng tiuggi kepada Pemerentah.
1
aakt men Bali bijv.eer
gang, onverbreekbaaren vioeiend naar
Padoeka T. Resident jang moelia!
t als wat de Zending
religie, zooals we het gezegd hebben
Setelah
hamba
menerima besluit
dan stort de Balische maatschappij door die synthese en harmonie. Even|
perhentian, istimewa poela setelah
na 'als de Arabier door die actie in de mendengar, sabda Padoeka Kandjeng|
Den
kyeel spreken/
Groot Arabische Beweging van nat:o
Nu steken we Str, Bali over, naar nalist langzaam, maar zeser, in een Toean, maka soeka dan riang rasauja
didalam hati hamba, oleh karena Ag
ya, dus Westwaarts, Daar heeft religieusch
man is geworden, door mohonan hamba itoe dikaboelkan oleh
slechts
die
namen,
'de
en behalve
synthetisch en barmonisch Oos- Pemerentah Tinggi. Bertambab2 kegi:
imaal hoog en mooi ziju in klank dat
tersch
element, zoo is het ook met de rangan hati hamba, setelah ternjata,
n de Javaansche vorsten een een
Groot
Arabische Beweging of Pan- bahwa hamba dianoegerahi pensioen
Arabische
Beweging gegaan, want ze loear biasa dan
dapat terima kasih
. Panotogomo Chalifatoellah“. Achter is
1
dari
Pemerentah
Tinggi.
Hamba me
Goepernemen”
» naam ,Boepati
it: rasa berkewadjiban mempersembahBewegingu
Pan-Arabische
een
van
Is
-amri“.
orijkt bet woord ,oeloel
gegroeid
tot een Pan-Islamitiesche kan beriboe terima kasih, atas segala
hier ook geen hechte binding van Beweging, van een nationale beweging
kemoerahan Pemerentah Tinggi itoe.
| het wereldsche staatshoofd en de gods tot een Islamietische -beweging, die Moga2 Goesti Allah Jang Maha Koe
redu
alles
dienst.? Op Java is dat
de heele sarde omvat, Het is een vre asa dan Maha Moerah membalas seka
mentair, die niets meer te beteekenen dige beweging, met het doel om vrede lian kemoerahan dan kebadjikan toe.
heeft voor het practische leven, maar op aarde te scheppen, doordrenkt met
Hamba mendapat anoegerah
jang
“feit is het dat dat alles een de Islamietische geest, gebasseerd op maha besar ini, hamba berkejakinan,
of
isch
syntbet
het
seisel is van
de @ur'anische ajat: ,La ikroha fied- |semata mata boekan karena
ketjakaonisch Oostersch denken.
|
dhien”,
of
Er
is
geen
dwang
in
de
pan
atau
djasa
hamba
sendiri,
akan
smt de aloon-aloon. In de Vor- go dsdienst“, (Mocbt het tot bekeerin
tetapi
bernaoeng
dibawah
kebidjaksajke
Zuideli
de
aan
iden heeft men
gen komen). De Islam is de basis van
dan pimpinan Padoska Kandjeng
eenkraton van den monarch—in deze vredige beweging, Vooral op deze naan
Toean
belaka, oleh karena itoe hamouvernementslanden staat de wo 'huidige dag, waar Kuropa die de hee
-terima kasih
mempersembahkan
ba
Zuid-of
“yan de boepati aan de
le
wereld
practisch
beheerscht
met
kehadapan
Padoeka
Kandjeng
Toean
ant van de aloon-aloon—en dan

We

estwaarts, naar een van onze teit
den van

ons geliefd Indo-|

5, nil, Sumatra. Neem Minangka
k wsar onze energiekeen|

hooge

sana.

'

Hospitaal,

...Armen kolonie
Armenzorg Pasoendan kini menda
pat perhatian penoeh dari pendoedoek.
Walaupoen kebanjakan penderma ter
diri dari kaoem miskin. ta' oeroeng

bisa mempoenjai 2 bi

berhasil djoega

moeten nuchter
ngan.
oo 'niet over het hootd zien. Vre| Regent Soemedang !

wil

hebben. Ziet U, van de Pan

Beweging is de beweging
rabische
te zrs en brs van daan komen. getransformeerd in een Pan Islamieefb men een negeri, eenheeft
een- tische
Beweging, van een nationalisKa
ndgebied. 5). Daarin he ft
in de godsdienstige be
gin
| bebouwde grond, een
van nationa'isme in Islamisme
, een weg, een

bestuur en|

hegeri
nogog niet
niet compleet, met deze| 4) Zie: Anton 5, Zischka, Japan,
Wereldveroveraar“ bldz 18,
1Krboidoobe dingen. Er moet voc
t ook gezorgd worden. Ken 1
Mie: Zio CO. Lekerkerkor, ,Land
9, een godshuis, moet er bij komen, en 8)volk
Sumatra", bldz 136:
is een negeri pas dalmas
Ziet
'hier merkt men ook een duidelijk |

Una

sk?

-

-

' Siapa beloem mengenal Regent ini
jang banjak djasanja terhadap mema
djoekan rakjat dan daerah , Soemedang. Boekan sadja memadjoekan rak
jatnja keadaan financieel, tetapi geestelijknja djoega tidak diloepaken. Di
Idalam periode Regent Soemedang se
kolah2 madjoe, bertambah moeridnja
sekolah isterinja djoega madjoe, banjak sekali kacem poeteri bilangan Soe
medang jg dapat batja dan menoelis:
Pernah kita koendjoengi daerah itoe.

Soabalistraat

— Djikalau

moesim oedjan maka djalan-djalan itoe
terrendamlah orang-orang jg melaloei
disitoe,

Sedang djalan jg diseboetkan
diatas itoe ada djalan2 jg terlaloe ramai

dan banjak Toko toko

dan waroeng2

dang sawah 1 bidang keboen berisi berada disitoe. Tetapi djalan2 seperti
Soja, Halong, Kerkhof dibikin bagoes
:
keboen kelapa.
Konon kabarnja pemimpinnja, ja'ni maka disini banjak anak anak kamtoean D. Soemiratmadja soedah me poeng jang keloe kesal atas perboeatan
permoesjawaratan dengan Gemeente itoe. Jang bahaja sekali dji
ngadakan
Asib, dengan pengharapan soepaja di ka moesim oedjan sedang dekat pada.
sitoe bisa dibangoenkan seboeah Ar- Hospitaal disitoe terkoempoel kotoran

dan air oedjan loempoer bisa djadi
terganggoe kesehatan orang sakit disi

:

men Kolonie.
Pentjak

goena

amal

toe dari sarangnja njamoek.

Kelak pada malam Minggoe depan
ini, di Venus Park Tasikmalaya akan
diadakan
concours
,pentjak“
dan
» Worstelen.«
:
Segala
hasilnja akan digoenakan
boeat kepentingannja sekolah Moehammadijah dan Armenzorg Pasoendan.

Parit parit jg tidak dimetsel itoe
dibelakang Militair Hospitaal terendam dengan air hoedjan belaka, dari
penoehnja air sehingga djalan terendam, Sedang dibelakang Militair Hos
pitaal itoe soedah ada roemah sekolah
Balai Pendidikan itoe sekolah particu

lier kepoenjaan anak Pri Boemi sendiri dan soedah berdiri beberapa roe
Tasikmalaja, adalah kota jang ketjil, mah.
Pelatjoeran

dan sederhana. Ada kedjadian soeatoe
apa, tentoe moedah tampak, dan lekas
tersiar,
Pelatjoeran setelah selesai
perajaan Nikah Agoeng boekan soeroet

tetapi bertambah2 banjak,

teroetama

sekali di Hotel2 Tiong Hoa,
Bahkan banjak jg baroe beroesia 13
atau 14 th, dan banjak jg tersangka

theori&n over vrede, zija sendiri. Moga2 Goesti Allah segera
verstand, dat geen memberi anoegerah 'kemoeliaan keha
intellectueel
'hoog
ie
seft men weer synthese of harmon
zijn wetenschap dapan Padoeka Kandjeng Toean.
vindt,
aarde
op
weerga
bahwa anak anak itoe baharoe sadja
n staat en godsdienst, respectievelijk 'evenzoo ten toppunt, en techniek, die
Oentoek
penoetoep
persembahan
bangkoe sekolah.
nboliseerd door de kraton of ka de menscheid begint te voeren naar kata: Moedah moedahan Allah soeb- meninggalkan
Baiklah
kita
nantikan bahwa betapa
ten ende moskee.
sbaarkloverij“ en oorlog geen uitweg hana Wa'Taala jang bersifat Rahman tindakan pihak jg berwadjib. Dan ada
nasisch
jan Siswa, een Indone
|meer vindt met zijn toestand, heb dan Rahim, mengasih kepada sekalian baiknja poela boeat dikemoekakan da
onaal sekoolinstituut is sterk bein- ben Europa en de rest van de geheele jg memhoeboengkan boedi kepada lam
konperensi volkenbond.
oed door de Westersche geest, n.l,
hamba
itoe.
)
wereld
de
Islam
noodig.
'heeft men de sch eiing Nah school
Congres
JPO.
Dan moga moga Kaboepaten Soeme
sdienst, anders danin de ,$
“ Mochten er on-vredige dingen ge- dang serta isi negeri sekalian, dilimpa
Didengar
berita,
bahwa
J. P. O.
ir is daar analyse
ofschoc
beuren, dan zijn deze exessen, die in hi kema'moeran dan kesedjahteraan akan mengadakan kongresnja ini ta
ntal yan de heele strijd zija “met de Islam-beginselen. oleh jang Maha Koeasa.
ngenaa
hoen di Tasikmalaja.
'uit Moslims
bestaat, |Maar Europa kent het woord beelden
Sekianlah pidatonja Regent Soeme
Sekarang soedah sama asjik memIst orm toch wel
en de nara Willebrord? dang dihadapan Resident van Priadiri, membentoek badan
persiapkan
zijn en de reali-

den Westkant de moskee. Hier

zijjn

oleh pendoedoek

Kita harap sadja akan soepaja

Ge

meente mempenocehkan kewadjibannja
soepaja bendar Ambon mendjadi ba
goes dan sentausa.

Beberapa djalan2 jang

soedah

asphalt diboeka atau diperbaiki

di"
kem

bali satoe hal jang membikin roegi
dan sia sia pekerdjaan Gemeente jang
teroetama oeroeslah atau perbaikilah

djalan2 jang beloem dioesahakan itoe
sehingga
pendoedoek
selamat
dari
ganggoean kesehatan, Moga2 atas andjoeran ini soepaja Gemeente lekas

berboeat apa. jang tertoelis diatas,
Nanti lain kali kita masoekkan tentang keadaan jang
teroentoek oemoem

lain poela 'semoea
boeat

keselamatan,

Betoel di Ambon ada soerat chabar

|2 jaitoe, Masehi Ambon dan , Pedoman
penerimaan dan mengatoer segala hal
tetapi doea s. ch me
jang perloe2 goena menjamboet datang Penghidoepan“
noedjoe
keagamaan
Christen belaka, se
nja Kongres itoe.
—

BERITA

DARI

dang soerat chabar harian tidak ada
sama sekali. Pada beberapa waktoe jg

9 —

SOEKABOEMI

Pentjoerian

Pembantoe
noelis:

dalam

perdjalanan me-

kebelakangan

ada

di

Ambon

soerat

chabar ,Siniar Meloekoe“ dan ,,Molukken Bode“ tetapi hidoepnja tidak soe
boer maka terpaksa kedoeanja menggoeloeng tikar sehingga senjap tidak
ada mendengar chabar2 lagi.

Soedah beberapa lamanja desa GeMemang dimana
negeri jg tidak
ger-Bitoeng, Soekaboemi, aman sadja.
mempoenjai
satoe
soerat
chabar seperti
Tiada pernah terdjadi pentjoerian, pedjoega
satoe
negeri
tidak
ada lampoe
rampokan dan lain sebagainja.
nja,
Maka
berhoeboeng
dengan
ditahan
Hati kita, mata kita terboeka. Keingin
un Gta
1
kita oentoek menoelis soedah ada pada nja Loerah disitoe, karena tersangkoet

Poekoel 11,30 berangkat dari Besa
kih ke Karangasem, Disini t#moe
agoeng didjamoe olek Paroeman Ker

mpoe dan mempoenjai
ap oentoek bajar oetang

Tjek

4

“ini namanja soedah memberi hasil

|pertaniannja boeat bajar oetang bank?
|Bembatja bisa beoordeelen !

kali.

mi

|

21

gi seoran
desa jang|
g | Padahal
Padahal s«sebenarnja rijstpellerij sa
menoenggak oetang pad
Aa
VB. dan|wa sekali tidak ada, djoesta semataran soedah | bebera
tempo pembajaran
beber pa Imata. Jang ada hanja penoemboek pa
di &tau kopi jang digiling
boelan meliwati batas. Ia

kan tontonan jang dioeroes oleh Be- poelan Islam Nederland, terdiri dari
|t.t. Moehammad Rasjid, C. Kassanna,
stuurder Badoeng.
Markassim dan P. Bouman, soedah|
Tanggali15 April
|
tiba dimoeka Kasteel Oud Wassenaar,
Poekoel 8 pagi berangkat dari Den Ini deputatie diterima oleh
secretaris
pasar ke Tabanan—Poepoean—Poeloe delegatie dibawa dalam satoe salon,
kan (Djemberana) dan kembalinja me kemoedian oleh portier jang berpakaian

Wali Negeri berangkat dari Denpasar ke Padangbaai atau Benoa dan te

roes melandjoetkan perdjalanan ke
'poelau Lombok, Bestuurder2 sekalian
oleh air mesti mengantarkan beliau hingga di

minta toeloeng pada saudaranja ja
(sebangsa Kintjir air).
selan oentoek Katanja si orang desa soedah
hasilan tetap tiap tiap boel
accoord
ntoes |
toeloeng bajar angsoer pada AVB. |mace bajar oetangnja paling laat tel.
Si saudara kirim rekest pada Directie |31 Maart j.a.d. Inipoen djoesta besar,
AV B. dan itoe rekest tentoe sadja di sebab si orang desa mengadoe minta
kirim pada Administrateur dan Agent tolong merintih-rintih pada saudara
AV B, dimana itoe orang desa me- nja soepaja ditolong bajar itoe oeang
- mindjam wang.
Ini namanja menoeroet djalan hier-| Pembatja lihat sekarang bagaimana
archiek sebab advies rekest permintaan tjaranja Algemeene Volkscredietbank
itoe mesti meliwati berbagai instan- bekerdja terhadap orang desa . ...!
ties, mesti meliwati berbagai kantoran, |

Orang

desa

tersangkoet

sekarang

pelaboehan.

Ada party politiek di Bali?
Pembantoe kita mengabarkan:
Toean Dewa Gde Ngoerag djoeroetoelis jg baroe2 sadja pindah dari dis
trict Badjera (Tabanan) kedistrict Pajangan (Gianjar) ada memadjoekan
protest kepada Pembesar, berhoeboeng
dengan boenji condutestaat jg diterima
nja dari chefnja doeloe “wsdana Badjera, dimana ia
ada diterangkan
soeka
tjampoer gaoel dengan orang

mesti takloek pada koeasa bureaucraat terpaksa minta tolong lagi pindjaman
Apa jang diperboeat oleh Adminis| |oeang dari siapa sadja jang soedi, ialah
trateur? Lain tidak mendesax pada boeat bajar loenas itoe oetangnja pada politiek.
Hal ini
itoe orang desa soepaja bajar loenas: Algemeene
Volkscredietbank.
Djika

dalam sekian tempo, kalau tidak ka perloe hasil pertaniannja nanti boleh
moe poenja borg-borg jang sjah akan dipvengoet oleh jang kasih pindjam
dilelang . ...! Lihat bagaimana gam ocang padanja,
Dengan begitoe maka systeem ng ipangnja, dan Directie A.V.B, tentoe
tidak tahoe ini.
TP
djon jang terkenal akan tetap ada
Acbirnja advies Administrateur di nja, kaoem jang dikatakan , Woeke-

kirim kembali pada Directie A.V.B.
di Betawi, permintaan boeat bajar|
.angsoeran tiap2 boelan jang lebih ri
ngan,

Apa

tidak

advies

dikaboelkan,

Administrateur

pada

Directie A,V.B. ?
SRG
Katanja itoe orang desa kalau maoe
bajar selama ini ada tjoekoep wangnja, tetapi itoe orang desa nakal ti
dak soedi membajar angsoeran hoe
tangnja sampai meliwati batas,

. Katanja lagi itoe orang desa ada poe

»ja penghasilan tetap, selain dari hasil

. pertaniannja, djoega poenja rijstpellerij, Dan lagi itoe orang desa

soedah

accoord moefakat dengan Administra-

teur bahwa ia akan bajar loenas hoe
tangnja sampai penghabisan boelan
Maart j.a.d.
tts
. Lihat, inilah jang dinamakan ,ke
koeasaannja atau
macht-

nja" bureaucratie. Seorang
bureaucraat tidak seperti democraat jg oeroes

setjara dan menoeroet hati kemanoesia-

an. " Segala apa jg diberikan 'advies
oleh itoe Administrateur ada djo e stasamasekali, en toch diterima

maksoed

di-

1

tidak

menjenangkan

hati

djoeroetoelis tadi, karena tidak merasa

bagoes dibawa naik sama lift ditweede

verdieping
tamoe

dan masoek dalam kamar

roepanja soedah

pada

dikota

ini,

djoega

dikota

kotalain negeri Belanda, ada ia poe
nja anggota2, Adapoen maksoed Perkoempoelan Islam jaitoe mendjaga
tinggi kemoeliaan agama Islam dan
mengikoet segala hoekoem2nja
mendidik dan memperkopeat
sesamanja

dan

persaudaraan

bersifat sabar terhadap

mereka jang berlainan agamanja.

teratoer.

Ia mentjoba menjampaikan maksoed
pertemoean2
moer, Tengkoe Kami, saudara dari s.p. dalam agama Isiam dan pidato2 pela
j.m,m. Toeankoe Sulthan Langkat, jg djaran : mengoeboerkan orang Islam
djadi delegatie memperkenalkan diri dalam tanah jg terpisah dan menoebeliau, kemoedian Tengkoe Mangsjoer- roet peratoeran ' agama, mengiehtiar
sjah delegatie Zelfbestuurder Koeala kan pekoeboeran Islam: mengichtiardan Ledong. Semoeanja doedoek ber- kan soepaja dapat mendirikan sogatoe
keliling
medja
dansambil
sama langgar, mengoempoelkan otang jang
sama merokok. Tengkoe Kamil me- bergoena boeat ini dan memohonkan
makloemkan, bahwa sampai kepada permintaan kepada pembesar? dan ke
jg dekat beliau berangkat nanti dari pada badan badan officieel: meminta
Holland, waktoenja soedah habis ber 'bantoean pikiran dan sokongan oeang
bagai-bagai,
dari itoe beliau senang kepada siapa siapa jang menjetoedjoei
hati, jg sekarang soedah bisa menerima gerakan ini mengasih pertolongan da
deputatie Perkoempoelan Islam.
lam ilmoe pengetahoean dan mata ben
Tengkoe. Kamil lantas menanja peri da.
!
o
hal t. Kassanna, berapa lama tinggal
Adapoen
Perkoemp
oelan
Islam soedah
di Holland, dimana bersekolah, dsb.:
tanah boeat anggota2nja
toean Kassanna menerangkan, jang dia memperoleh
soedah lebih koerang 16 tahoen doe dari gemeente 's- Gravenhage. Terha

“Setelah mengasih salam setjara Ti. nja dengan mengadakan

doek di Eropah, dan tadinja bersekolah
di Paris, Tengkoe Kamil kelihatan

: heran mendengar ini djawaban. Barang
kali karena melihat t. Kassanna masih

diri seorang .anak moeda, Sepintas laloe
baik djoega diperingatkan, jang toean
nja ditengahtengah
orang politiek.
Maar wel, ia memang soeka bertjam- Kassanna moelai dari beroemoer 16
poer gaoel dengan orang2 desa disitoe, tahoen soedah ada di Eropah dan
keliling Amerika dan Afrika
makloemlah ia seorang
pendatang soedah
djoega.
raars“ akan tetap Jebih disoeka rakjat (boekan berasal dari Badjera) soedah
Kemoedian ditanja toean Bouman,
tentoe seberapa bisa ia mengoesahakan
desa.
jang soedah 17 tahoen di Den Haag.
Orang tentoe tidak begitoe heran dirinja agar ditjintai oleh orang2 desa T.Bouman seorang jang dikenal baik
djika kedjadian diatas ini ditanah Dja itoe, jaitoe dengan djalan mendirikan oleh bangsa Indonesia dinegri Belanda,
wa, tetapi baroe publiek akan heran bermatjam2 tari-tarian, karena ia me- kaoem stoeden lebih2 kaoem boeroeh,
jika diketahoei bahwa kedjadian ini mang pandai menari,
Dalam protest jang diadjoekannja tadinja mempoenjai restaurant, dan
ditanah Soematra, jg dikatakan orang
sekarang djadi pensionhouder. Begitoe
aman ma'moer dan rakjatnja tidak ke itoe, ia memohon agar jg berwadjib djoega toean Markassim soedah lebih
nal systeem ngidjon seperti di Djawa. soeka mendjalankan penjelidikan ten- 25 tahoen doedoek di Holland, satoe2
sekali kali pernah

dari

membaoerkan

Maba
2 HE

pada

boeat bajar AV.B,
Sekarang ada la

waktoe, Karena

SARN abNana

“loengan

mentara

bestuur Koeala dan Ladang

soepaja pengoeboeran
terpisah,
ketaman
Pembantoe kita dari s' Gravenhage, atas
dan lagitimboel
poela tjita2
Oedjoeng, ,teroes ke Boegboeg, Goa dengan post oedara mengir
im berita maka perkoempoelan kematian baroe,
Lelawah (Kampret) teroes ke Denpa- seperti berikoet :
ditoekar mendjadi Perkoempoelan
sar.
Islam,
.

Tentang rijstpellerij? Kalau orang
mendengar bahwa seorang tani di de
sa mempoenjai rijstpellerij, tentoe ka Maloei Antasari teroes ke Denpasar.
eran bin ta'djoeb, masatah tidak
Poekoel 5.30 sore di Denpasar dia
bajar oetang bank ? Apalagi Di- dakan ,peed“ (perarakan) 'Bali jg di
AVB jang mendengar ini ad: |oeroes oleh Bestuurder Badoeng.
, Pn Maa,
tentoe heran se| Tanggal 16 April,

. minta angsoeran ring
' boelkan, achirnja ia

3

PLN

mes

asing.

Ini perkoempoelan ada berdjalan se.

4

pertoeloengan sebab

ka

at

negeri

Mengoen ljoengi delegatie Z.H. Sulthan Langkat dan delegatie Zeli-

lebih baik,

bangsa kita di

Djam 7 malam diadakan
| “Tadi pagi djam 11 percies, tg. 23 Ia didirikan pada 8 Februari 1932
boeat di Denpasar. Sebeloem receptiereceptie
diada |Janu, 1937, deputatie dari Perkoem- dan berboeat di 's Gravenbage. Selain

wang

beli bibit-bibit kentang jang baroe
2 ditanam dalani keboennja, apa

Kalau pada Algemeene
“dietbank rakjat desa soekar

kematian

djoega boeat mengikat

Prad

0

maksoednja selain 'dari

£

ji

sempitan hidoep.

jang

pada mengoeroes

iko nama ganas

ai
bai
EA

adat lembaga rakjat

pat beroetang

matian,

ISLAM

eka

MadKa

ke

hasil pertanian,

Me

in MAY EA MA aka er ban agak

sa aanpassen

anja ada

- orang desa baroe mentjari

NEDERL AND

Gn

dap langgar, toean Rasjid memaklbem
kan, bahwa kira2 sembilan tahoen jg

laloe toean R.A.A. Wiranatakoesoema
(Regent Bandoeng) dan Demang Dar
wis dari Padang soedah mengandjoer

kan boeah pikirannja dalam

negeri

Belanda,

faedahnja

kalau

bahwa

di

PAN

,Tje:

maan

pidato di

besar sekali

Belanda berdiri

satoe
mesdjid,
jaitoe mengingatkan
kaoem Islam jang doedoek di tanahini.

Maka pertama sekali djatoeh hara
pan boeat minta toeloeng kepada Ta

nah air sendiri.Ke Indonesia, jang di
diami lebih dari pada 60 joeta djiwa,
sedang diantaranja paling koerang ada
80pCt kacem Islam, jg mempoenjai
sekian banjaknja
perkoempoelan2 Is
lam, teriakan jang tiada kedengaran
ini lambat laoen tentoe akan kedenga
Lambat
laoen
ditanah Soematra tang tingkah lakoenja ditempat ke nja golongan jang tertoea, jang tjinta
diamannja
doeloe
di Badjera» apa sama Perkoempoelan Islam. Sesoedah ran djoega boenji bahananja kedalam
poen akan ada itoe systeem ngidjon,
djantoeng hatinja, demikian kata toe
karena dari sekarangpoen pendoedoek benar ia berboeat sebagai boenji con nja, Tengkoe Mangjoersjah teroes me- an
Rasjid. Seroean dan permintaan
|desa2 soedah mentjari toevlucht, me- duite-staatnja.
#Inanjakan keadaan Perkoempoelan
Is- bangsa setanah sir -dan seagama di
"Sekian
Kabbr
itoe.
minta tolong pada rentenier2 Tionghoa
lam berapa lama soedah didirikan,
boeat membajar loenas hoetang pada |. Kita djadi ingin bertanja, mengapa- berapa banjak anggautanja dan Teng- Barat ini tentoe akan didengar dan di
kaboelkan djoea oleh bangsa setanah
Algemeene Volkscredietbank, dan pem kah djoeroetoelis itoe mendapat con koe Kamil menanjakan maksoed per air
dan seagama di Timoer sana.
bajaran kembalinja kemoedian dengan duite sematjam itoe? Apakah memang koempoelan dsb.
benar di Badjera ada party politiek?
hasil pertanian.
Sjahdan kedoea- doea delegatie ter
Toean Moehammad Rasjid, presiEn toch commissie membrantas Woe Kalau ada, apakah namanja perkoem dent Perkoempoelan Islam, mentjeri seboet mendengarkan oeraian Perkoem
ker pertjaja dan mengatakan bahwa poelan itoe?
terakan pandjang lebar moelai dari poelan Islam ini dengen sangat penoeh
sjarat (ichtiar) oentoek membrantas
sebab2nja maka perloe sekali berdiri perhatian. Lebih2 Tengkoe Kamil ter

Pesta

woeker, antara lainnja :
Volkscredietwezen

haroes

menjelamati
kader

mengam

roemah

di

Gianjar

sekolah

Perkoempoelan Islam dinegeri Belanda

sampai

kepada

keadaannja

sekarang.

OA

ngan Rentenier2

ta Negara. (P.K.N.)
Poekoel 2,30 berangkat

PERKOEMPOELAN

lis

bal

bih lekas bisa mentjotjokkan

| ring", sebab renteni

berangkat dari Kloeng-

Ar

desa itoe memang lebih g

10,30

Aj

Kita soedah oemoemkan

Pk.

koeng kepoera Besakih. Bestuurder2
di Bali menoenggoe disana.

ea

dietbank

|

|

5 Volks- |

5 Pam am se
Te

Algemeene

njata 'alim dan ahli dalam Islam dan
pergerakan Islam poen beliau tiada

Asal moelanja dahoeloe saban2 ter loepa meninggalkan nasehat bagi ke
Tempo hari ada dikabarkan dalam
bil sikap jang lebih memoedahkan
baikan Perkoempoelan Islam.
pindjaman wang, jaitoe dengan me ini s.k. bahwa ddo. 25 Jan. 87 di djadi kematian dalam golongan kaoem
Moeslimin
di
Belanda,
Gianjar
majat
dikoe
dilangso
engkan pesta menjeAda kira2 tiga perempat djam dengadakan peratoeran jang tidak begi
toe soekar dan soesah, serta dengan lamati roemah sekolah militair disana. boerkan dalam pekoeboeran Belanda, putatie terseboet beroleh kehormatan
bahwa sekoempoel dalam satoe lobang sama dalam mahligai ini, kemoedian mere
perdjandjian-perdjandjian jang ringan. Sekarang dapat dikabarkan,

oleh directie A V B sehingga permin
taan jang tersangkoet tidak dikaboel
keramaian itoe dioendoerkan djadi ter majat2 jang beragama lain,
kapoen bermoehoen poelang kembali,
kan.
Boekti perbedaan kata diatas ,ker- langsoeng pada tg. 27 Januari, dengan
Maka didirikan perkoempoelan ke poelang dengan hati penceh
gembira,
Kalau itoe orang desa hingga menge tas“ dengan praktijk jang
berlakoe, ke mendapat
perkoendjoengan segenap
mis-mengemis oentoek beli ganti pa ujataan diatas ini
ganabaran jang Bestuursambtenaren di Bali.
kaiannja jang Pominrng Danang atau tegas.
Resident Singaradja bersama njonja
Dengan
oentoek membeli keper oean hidoepnja
begini dapatlah kiranja
nja tidak ketinggalan toeroet mengha
hari-hari, apakah ini tanda boekti itoe
antara
pendoedoek teroetama jang ber
Zn. Sb.
diri pesta selamatan itoe.—
agama Islam dengan
moealimnja.
v9

BERITA DARI BALI SELATAN

dibatas Boeleleng — Bangli. Malamnja |

di Kintamani

(Oleh: M.O:)
Programma

doeka

perdjalanan J. M.M.

Pa-

»Bangbang

Dono

Goemantis

(B.D.G)
Oentoek
pendoedoek
bedrijfswoning Mang-

diadakan tontonan jang

dioeroes oleh Bestuurder

—

Bangli,

toean Besar Gouverneur
Generaal di Bali.

Maoe

Sesoedah pembitjaraan diadakan de
ngan sedjelas djelasnja maka dapatlah
permoefakatan jang
tjotjok tentang
Statuten dan Huishoudelijk reglement
nja Bangbang Dona Goemanti lantas

dalem
1935
1934
1934
1931
1931
1932
1932

ditetapkan pengoeroes boeat ini tahoen
Tanggal 13 April.
garai'Mr.-Cornelis
dan
terdiri dari toean toean.
jang berdekatan
Poekoel 8,30 pagi berangkat dari
de- Adviseur
s toean Moalim Maris, toean
ngannj
a.
Didalam s.s.k. soedah dioemoemkan, 'pesanggerahan Kintamani ke Bangli.
katim,
Soedomo
Dengan persetoedjoeannja
pendoe
bahwa besok boelan April 1937, JMM (Di Bangli berhenti sebentar melihat
doek
bedeng
i Manggarai Mr,-Corne
Voorz: toean: Basiran
Padoeka Toean Besar Gouverndur-Gene perhiasan kota Bangli. Sesoedahnja
Vice voorz: t, Soeeb,
raal Tjarda akan datang berkoendjoeng lantas teroes ke Tampaksiring dan lis maka pada tanggal 29/30-1-'37 hari
Djoemabat malam Saptoe telah diben
Goenoeng Kawi (koningsgraven).
kepoelau Bali dan Lombok,
le Sec: toean Kasad.

Sekarang dapat kita kabarkan, bah |

Bestuurder

Gianjar

dan Controleur

Gianjar toenggoe dibatas Gianjar BangWali Negeri itoe, Bestuur di Bali soe- li (desa Temen). Sesoedahnja lantas
| dah memboeat programma tentang | Wali Negeri melandjoetkan perdjalanan
kekota Gianjar.
perdjalanan G,G, Tjadra itoe.
Dari djam 11 t/m 12.30 tamoe-agoeng
Djikalau tidak diadakan perobahan2
apa-apa, progromma itoe ada diten- itoe berada di pseri Gianjar.
Disana beliau diatoeri santap seketoekan begini: '
darnja.
Djam 1,30 siang melandjoetkan per
Poekoel 11 siang, Wali Negeri ba- djalanan ke Denpasar.
:
roe datang di Singaradja, Bestuurder2 | Djam 4.30 sore Wali Negeri dari
sekalian sedia di Singaradja.
Denpasar pergi ke Sangeh.
Disana diadakan Wajang Wong dari
Tanggalll A pri ks
NT
Mas
(Gianjar) jang dioeroes oleh BesWali Negeri tingga
di Singa
l radja. tuur Badoeng (Denpasar).
Malamnja diadakan receptie. Ana
1
nja lantas diatoeri santapan, jang toe
Djam 9 malam, pergi kedesa Bedoeroet dalam perdjamoean itoe diantara loe (Gianjar) menonton ,tjak“, Sesoe
. Bestuurder2 di Bali, hanja Bestuurder dahnja kembali ke Denpasar (berma
. Boeleleng dan Voorzitter Paroeman lam).
2
la
Negera (Bestuurder KarangTg. 14 April,
wa berhoeboeng

dengan

kedatangan

Tanggal 10 April1937.

asem).
xe

LN

|

Poekoel 9 pagi berangkat dari Denanggal 12 April
pasar ke Kloengkoeng. Disini behenti
agi pagi berangkat dari Singaradja sebentar, diatoeri minoem oleh P Toean

Koeboetambahan teroes ke Kinta- koe Dewa Agoeng negara Kloengkoeng.
mani. Menginap
di Kintamani. Anak Kemoedian melihat lihat pekerdjaan
Agoeng negara Bangli menoenggoe oekir2an anak negeri.

toek soeatoe himpoenan jang maksoed
nja tolong menolong diwaktoe men
dapat kesoesahan (kematian).

Bangbang Dono, Goemanti (B.D.G.)
ialah nama koempoelannja, tidak me
makai

contributie,

tapi djika ada keper

loean himpoenan, mereka mengadakan

ioeran! sekali setahoen, agar

dahkan

pekerdjaan

tandon,

masing2

Anggauta

pengoeroes,

memoe-

,,

28 Pemes,
Hoofde:
,

Renault
Sedan
Chevrolet
,
Ford 8-cyl ,,
Plymouth
,,
Essex
5
Ford Touring 4-cyl,
»
2-zits
4-cyi.
dah

Kasmiran

',

Mardjo

Bisa

Niti
Salikin, Omod, Mardio

Commissarissen

baik

tt. Iskandar, Alie II:

bajar

menjitjil

Autohandel

Batavia

Sluisbrugstr,

Alie I, Amatsonto dan Sadjap.
Sesoedah itoe maka verg : ditoetoep
djam 12 malam.

55

Bat.C.

f 1.— (satoe roepiah)

Djika anggauta pindah dari Mri,
maka semoea oeangnja segera dikembalikan.
Oleh karena Bangbang Dono Goemanti dengan anggautanja ada baiknja djika contact dengan moealim di
mesdjid Mri sebagai penasehat tentang
Agama, mereka mengadakan ioeran
tiap tiap boelan masing2 f 0.05 (lima
cent) oentoek
keperloean
mesdjid
mereka,

le Pen:

keadaan

diwadjibkan mempoenjai

djika perloe boleh ditjitjil.
Djika tandon soedah voldaan maka
diwadjiban menaboeng oeang masingmasing paling sedikit f 0.10 fsepoeloeh
cent) tiap tiap boelan, dan saban2 boe
lan poeasa haroes dipoelangkan pada
jang poenja,

280 Sec:

djoeal

Jet aon
aa

sekali !|
aaaaaaNN

Nata

“1

Dapet pesenan jang menggirangken!| .
Di waktoe djalan-djalan Pasar-Malem di Pantjoran
nanti tanggal
7 sampe9 Februari 1937, U djangan loepa mampir di
Stand dari

D/4. Speciaal sebagi Sowvenir-Sintjhia dikasih gratis
pada sasoeatoe pembeli dari BEDAK VIRGIN of laen-laen
barang Toilet
TJAP VIRGIN jang terkenal kwaliteitnja No.
1.

a

oe

aan djoega,

1.

'badan

telah dil

Comite

terdiri

ean toean:

ita

Sisw

(Kesoegihan

orang jang benar 100pCt, oleh karena

Ipada hari Min
nggos tanggal 31. Janu. djam 10,30.
'37
jl.
soedah
diboebarkan dengan ab: Adapoen pembadai jg pada le prijs
(LA
I
gjah,
oleh
rapat
tiga golongan ja'ni vraag dapat troostprijzen jaitoe:
Nah
Ti
bapak moerid, madjelis tjabang |
1. tocan R, Nitisewojo, Boegangan
Bandean
Kesoegihan
pengoeroes daerah 46 Semarang, (herlodji: tangan mas).
a | Widjojok esoe
5 '2. toean Soedardjo, Barat (herlodji
tangan perak).

j1

empoelan,

ialah

tiap2

3. toean Wirosoeharto, Barat (herlo
. tai nikkel dengan rante).

Mo,

Alasan

a haroes toeloeng menoe Kesoegihan ito
salah satoe saudaranja jang| lahnja moerid

n| Kesemoeanja kedermaan dari Rota'ikok—fabriek
M. Nitisemito
1 i/Koedoes

esahan, kesakitan atau moengkin T. S.
menoedjoe kedjoeroesan doep soeboer, oleh Mhsana
tempatnja,

el
ad

Aa
inventaris dipoe

dari “pala itoe, ditiap tiap toes oleh rapat tiga golongan itoe se
1
D2 jang diadakan oleh ne demikian. T. S. Kroja mendapat

Barang2 ini soedah diterimakan ke
pada jang beroentoeng masing-masing.
—
9 cm

Pasar Betawi
Goela
pasir:
Trima dari goedang
penganggoeran d,l.l. per »hangen Pradonggos mendapat satoe, pendjoeal, harganja f 8,60 per karoeng
an
itoe senantiasa toeroet am sedangkan lain-lainnja inventaris dise dari 102 K.G.
dengan
mengadakan
roe rahkan kepada Taman-Dasar, seboeah
Teroeng trigoe: Harga etjeran
'T. S, Poerwokerto,
ocendjoekan koeda loemping standaard-schoolnja
boeat tjap Kodok, Boeroeng kaleng
jang diperoentoekkan goena anak-anak f 2,75 lain-lain tjap f 2,60 per baal,
an lain lain sebagainja.
dari rakjat jang tidak mampoe. Dengan tepoeng Shanghai tjap Kapal f 2,45
angan
pemboebaranpja T, S. Kesoegihan ini dan tepoeng Japan f 2,25 per baal.

per

ge

Tentang

gi

poen badan , Amal seperti

papan

toelis, perkoempoelan

wijsman

(?)

merasa

petjaknja

saja

itoe prijs prijs laionja akan diboeat »Cretiek“, Lihatlah toelisannja dalam
prijsvraag jang ke II besok: EYWA t| Pemandangan tg. 28 Jan, "37.
Sebenarnja
toelisannja tak oesah
sore 5-6 Februari “37 djam9 sampai

“Imad Soemadi, kini TS, diKesoegihan

Ketoea
uk

Taman

: Menoeroet
kabar dari instructeur
kkoesdemo t, AchITS. daerah Wi

gending

saja djawab oleh karena saja jakin
bahwa barang siapa jang membatja
toelisannja
itoe
akan ' mengetahoei
dengan segera bahwa toelisannja itoe

adalah sebagai ,,keris mandjing toean”.
Nama samarannjapoen telah menoen-

djoekkan kepada kita orang matjam
manakah beliau. Apa
maksoednja
itoe sama

tahoelah

kita. Tetapi soedah

lah, saja ta' oesah kita kiraukan, saja
'mengatakannja
inipoen
boekannja

akan mengetjapnja, sipenakoet“ seba
gai ia telah
Mengetjap saja. Itos ter-

sarah kepada pembatja!

Karena beliau telah sebagai koeda
menjemboenjikan kepala tampak poeng
goeng, ,eritiek“ nja itoe saja djawab
sadja dengan singkat.

Dalam
katakan:

toelisan saja itoe telah saja
(Kalimat ini terpaksa saja

salin sekali lagi soepaja terang kepada
t. onderwijsman(?)
»Tentoe sadja dalam hal kita mem
bitjarakan
hal ini, oemoemnja
daerah TS.
Widjojokoesoemo hanja
jang
kita
ambil,
boekannja orang-orang
Minjak kelapa: Minjak ini ha
mempoenjai 8 tjabang ja'ni Taman-Sis
jang
terketjoeali".
Perkara Baba Ben Bedjat PER
Na ” Rapat oemoem BPPI
ri toeroen f 0,25, djadinja f 3.37'/, per
wa di Tjilatjap, Kroja dan Soempioeh, blik dari 24 kati bruto harga minjak
Disini tampaklah kepada kita, bahli, tjoeman sedikit poengoet sini
Hari Minggoe pagi tg 31 Janu. '37
wa boekannja saja ta” mengetahosci,
keloearan berbagai bagai fabriek.
|
.poengoet sana, lantas boeat ngobrol d jl. comite B PPI (Balai Pengadjaran
Didoega penjakit pest ?
»podjok".
Copra: Harga oliefabriek disini bahwa diantara goeroe2 jang berpoe'dan Pendidikan Islam) mengadakan
Pembantoe Sid, menoelis:
:
loeh2 riboeadajangberkemaoean
? Si Djoerig bertanja dengan soerat | rapat oemoemnja goena memboeka seMenoeroet berita jg soedah kami ki f7.— per picol: noteering Londen sematjam toean onderwijsman
jang aan aa begini.
kolahaunja pada hari tg 1 Febr, '37, rimkan, tentang hebatnja penjakit jg 20/6/3 per ton nom.
Katjang kedele: Kedele poetih itoe. , Berkemaoean“ saja katakan kaljg akan didirikan di kp Krandji Tji- mengamoek didesa Djipang, onder Tji
rena apakah itoe didjalankan atau tidak
'kebrokweg Poerwokerto. Rapat oe- longok (Adjibarang), Djoemlah kemati mata itam fob Soerabaia f 2,65, mata masih tinggal mendjadi masa'ala. Toe- Jth, Moe'alim Bedjat !
poetih
fob
sama
f2,85,
Gendjah
Tegal
.moem dilangsoengkan digedong, Panti an agak lvemajan! Roepanja penjakit
2.
Diminta dengan hormat, soepaja Semitro“ dan mendapat koendjoengan jalah merongkol dileher atau dilengan fob Tegal f 3,10, xwaliteit Ampenan an ,onderwijsman“ poen mengakoeinja.
Dengarkan apa kata beliau :
. moe'alim Bedjat. bisa menerangkan | (dari oemoem jang menjenangkan. Oe- atas sebelah dalam (kelek Java). Ba- fob Ampenan f 3,75 per picol nom.
»Tetapipoen kami kaoem pendidik
ini pertanjaan. sebab saja maoe taoe| toesan2 dari perkoem poelan2 jg datang njak orang mendoega, bahwa penjakit
Katjang tanah: Harga pendjoe
Goebernemtn
g em ar (spatie dari saja)
|... bagaimana pendapatan moe'alim jang ja'ni: P. M, Moebammadijah, Taman itoe jalah ,pests.
al boeat kwaliteit Bogor f 5,50, kwa
poela
mempeladjari,
memperhatikan
sedryias djelasnja.
Siswa Poerworerto, Hizboel Wathan,
Semoea pembesar negeri dan docter liteit Benteng jang basah f 5,25 per perobahan-perobahan dalam lapangan
picol.
KBI dan ps PPTS. Dari wakil pers mendjalankan pemeriksaan jang teliti,
Ta pioca: Machinale Seeds f 5,20, pengadjaran dan pendidikan.“
jaitoe
“Ihanja jg terdengar soearanja, Darmo- sedang roemah2 soedah digeladah ten
Hanja gemar mempeladjari dan mem
Machinale Pearls f 5,45, tepoeng taperhatikan
sadja roepaaja t. ini. Tetapi
1. Goena apa beladjar bahasa asing ?| kondo“dan , Pemandangan". Oetoesan2 tang keresikannja, teroetama poela di pioca
kwaliteit f3,20 sammenoeroet
dari pemerintah goena mendjaga kea tjari bekas bekas jang bisa mendatang
melakoekan,
mengerdjakan ...? Entah
2, Bahasa2 apa jang paling penting imanan djoega ta' ketinggalan.
kan penjakit itoe. Didjalan djalan ba pai f 3,50 per picol nom.
lah
!
aa peladjari?
Rapat dimoelai poekoel 9 pagi pagi tas desa didjaga oleh politie desa soe “Karet: Java Std, Sheets 38 dan
Tetapi biarlah orang jg berkemaoedan
dipimpin oleh t. Harwan Sidik) paja tidak ada orang pergi dari atau Java Std, Crepe 30 per "/, K.G.
3. Bagaimana haroes goenakan. pe
an
itoe kita hitoeng sadjalah orang jg
Bawang
merah: Partij keloea
dengan mengambil agenda:
datang kedesa Djipang.
soedah
melakoekan. Berapa oravgkah
Tana bonai kita?
1. Pemboekaan. 2. Batjaan Al—Gur'
Akan tetapi mereka jang bodoh ran baroe, kwaliteit Tiongliap f 5,25, orang jang sematjam itoe. Dan dima
—. 4. Bagaimana soesoenan peladjaran au 3. Pendidikan dalam Islam. 4. Azas kita indahkan atoeran politie, sehingga Tiongtoa f 5,50 dan Wuchang f 7.—
nakah goeroe2 bangsa kita jang ter“Kita?
dan toedjoeannja BPPI, 5. Soembangan orang Djepang masih bisa pergi ke| per picol, harga pendjoeal.
Ladaitam Lampoeng: Boeat banjak? Boekankah hanja di sekolah
lain desa dengan djalan kelosar sawab2
' 5. Bagaimana kaoem boeroeh terha pidato, 6. Penoetoep.
rendah. Agar terang, baik saja ambil
Setelah pemboekaan dilangsoengkan jang tidak didjaga. Poen orang lain e.k. Batavia lev. Febr./Maart harga tjatetan dari ,Algemeen
dap madjikan dan sebaliknja ?
verslag v/h
pembeli
f
12
25,
pendjoeal
f
12,50,
lev.
joleh ketoea rapat, maka agenda no 2 desa jang poenjasdr. di Djipang baroe
onderwijs
in
Ned.
Indie
1932/33
jang
Maart sendirif 12,50 pembeli f12,7 1S
3
'Sekianlah dahoeloe pertanjaan saja tentang batjaan @ur'an dilakoekan sakit, masih bisa menengoknja dengan pendjoeal Ek. Telok lev. Febr. per- keloear th 1934.
iharap diterangkan jang djitoe, boeat| oleh t. Moch, Tahir. Selandjoetnja t. djalan gelap.
tawaran f 12,20 lev. Dibagian Inl. onderwijs ada goeroe2
dari
Tjilatjap
Djika
penjakit itoe benar mpest" mintaan f 12,—
@epabnja tidak bisa ditjeriterakan di! S. Mangoenatmodjo
kita 39,200 d/p orang 39,200
Maart
f
12,15
pembeli,
f12,40 pensini. bagaimana nanti djika ketemoe mengoeraikan tentang pendidikan da diharap Pemerentah lekas ambil atoe djoeal.: Londen poenja noteering 3d,
goeroe Record|

. BAHASA

(BERITA DARI POERWOKERTO

“Achirat tentoe bisa diboektikan apa lam Islam, t. Wirjosepoetro dari Tjila ran jang keras, agar djangan merembet pembeli boeat lev. Febr/Maart.
ada tentoe hgeat moealim Bedjat. tjap tentang azas dan 'toedjoeannja lebih djaoeh ke lain desa. Djika perloe “bada poetih Muntok: Fob
BPPI.
Pasar-pasar Karang lewas, Karang
sapi
' Soembangan- bidan dilakoekan'oleh gandoel dan Pasir ditoetoep: boeat Pangkalpinang lev. sedia harga lada
:
"Prima kasih
oetoesan dari ' Moehammadijah, dan sementara, karena djoemlah pedagang| poetih 21.50 per picol nom. Noteering
DJOERIG. 'foetoesan dari Taman Siswa Poerwoker dari desa" Djipang terdapat di pasar- jg diterima ini hari ada 5 3/16d. pen
djoeal boeat 1ev Febr—Maart.
to t. Moch. Slamat. Semangatnja da pasar itoe.
Koffie Robusta: Kwaliteit 15
lam
rapat
itoe
kelibatannja
baik
dan
Doea
boelan
berselang
didesa
Dji
Segini sadja dinen?
— Pertanjaan ke 1 »goena apa beladjar | gembira, sedangkan oetoesan2 dari per pang sebagai jang termoeat dalam pCt e.k Telok harga pembeli f 13,80
|koempoelan2
jang toeroet menjoem ini koran, soedah diadakan peratjoenan pendjoeal f 13,85 per picol.
ahasa Asing”.
Citronella Olie: Ada djadi
sama2 mendo'akan tikoes di sawah, hingga beratoes ratoes
itoe
“Djawab: , Kalau boest si Djoerig,: bang pidato
boeat lev dekat harga f 1,45 kemoedi
soeboernja
pergoeroeannja
BPPI,
dan
tikoes
mati,
semendjak
itoe
timboelah
at ke Parijs",
kilo berikoet drum
lekas tertjapainja apa jang ditjita-tji penjakit jang menakoetkan itoe. Me an f 1.471/2 per

Kalau boeat orang Itali, jah, goena

takan.

en-sopankan (???) orang Etiopi,

| Pertanjaan ke 2, ,bahasa .apa jang
(paling panenkita |peladjari?“ .
Djawab:
bang Bedjat sih,
2 “bahasa patas.
Pa Kalau ngedip2 mata sebelah apa
inja, kalau melotot 1pe artinja,

Kami

mempergoenakan
wab:

Ia

bagaimana

an nee tenis

TN

beliau

djoega

dipimpin

mendapat

per

Kemis
malam Djoemahat digedong
Yaman-Siswa bagian Taman-Dewasa
Groote Postweg 154. Perkoempoelan

dapat

menjediakan

dengan

25

schaakstukken

"Tiap-tiap malam trainen, koendjoe
ngan dari anggauta2 dan para oenda

noerosoet

uean3 lebih dari 34 orang. Menoeroet
kabar

doek

kini

sekarang

to. Malam trainen oleh pengoeroesnja
telah ditetapkan pada tiaptiap hari

iknja ?“

mesti

,,Peman

hatian jang menjenangkan dari para
pemain pemain tjatoer di Poerwoker

.soen di lemari atau dipikoel“.
'itoe soedah
' Pertanjaan ke 5 , bagaimana kacem schaakborden
eroeh terhadap madjikan dan seba nja.
Ke

pembantoe

noeroet ahli tahajoeldan perdoekoenan

jang

officieel

pengoeroes

dari

bertjita-tiita akan
perintah skit haluan dos Gadjah Madha"“
atau berdiri, Kalau si boeroeh mendirikan schaakbond dikota Poerkerdja, 'nggak apa. Se Wokerto, dan akan mentjari perhoe
an soedah sedia boeat boengan dengan lain-lainnja schaakond dikota

$2

lain, Selandjoetnja djoega

ta-tjita akan mengadakan Indosche Schaakbond seloeroeh Indoa, sematjam dengan PSSI dalam
a persepak ragaan, Kini kota|

Poerwokerto mempoenjai

Saya

jatoer misalnja
dari kaoem

4 perkoem

dari

bangsa

goeroe

dengan|

't. Soeroso, dari MULO,
djah Madha".

slan2 tjatoer atau Sechaak

fan

d

i lain tempat jang

ingin ber

langsoeng dengan

corres

ae

cum
sebagai peringata
itos perkoempoelan
soeda

sia 20 tahoen lamanja.

)

pengoeroes

boeat semoea

itoe,
jang
L
dari
dan
ta'

SOERAT

KIRIMAN

goeroe goeroe

. orang goeroe.
H. LS. en speciale

Scholen

ada goeroe goeroe bangsaki
ta 1314 orang d/p 1945 o
rang goeroe. Djoega record!

Schakel School ada 158 orang
goeroe

goeroe

bangsa

kita

d/p 206 orang goeroe. Boleh
Tetapi

djoegalah |!

di

Mulo

hanja

ada 10pCt.

ja'ni 52 orang dari pada 520 orang
goeroe. Dan disekolah
Menengah?
(AMS, HBS, Lycea?)

Nibil !!
Njatalah kepada kita bahwa

hanja

1. K.R.M.H. Wirjodiningrat,
2. R. Ng. Mlojodiprodjo,
| 3, R. Ng. Poerwopangrawit,
4. R. Ng. Wirowijogo,
5. R. Ng, Wiropradonggo
6. R, Moeljadi Djojomartono,
lebih doeloe soedah ditetapkan

nama

a. bowo dandanggoela padasih dja-

Madha" diterima dengan pe| toeh merong Gambir

Sawit

Wongso

lam nomer2 jang lebih achir terbitnja
nama T. Soewandhi soedah tidak tam
pak @ilingkoengan pembantoe2.
Ke
simpoelan saja : Keleroearan T, Soe
wandhi dari kalangan
, Poedjangga
Baroe“ tidak disebabkan plagiaatnja.
Bagaimanakah ?
MOH. HALIL
mat

9 sewa

Bahwa hal ini beloem dapat kita
katakan basi, dapat kita lihat kepada
toelisan t. ondewijsman

sendiri.

Seba

liknja, hal ini masih hangat dan ha
roes dibangat-hangatkan. Baroe boleh.
kita katakan basi, hal-hal jg boeroek
telah MENGAN baik. Tetapi sekarang
Djadi
dengan keterangan singkat
ini saja kembalikanlah ,critieken" da

Pendidikan dalam pengadjaran
ri toean jg memakai nama samaran
egembiraan. Alamatnja ja'ni : goeno Slendro 9.
Tjatoer , Gadjah Madha“
c/o
b. lagoe Loediromadoeranaik
Ki:
Berhoeboeng dengan toelisan saja »onderwijsman“ itoe kepada ,,afzender
Perg. Taman Siswa Groote Postweg nanti pelok 9,
dalam Pemandangan jang
keloear nja",
B. R. MOTIK,
154
Perwokerto. Moedah2han tjita2
c. djineman 'Gadoengmlati Slendro 9. pada tg. 22 Januari j.l, maka seorang
9 ma
Diantara tebakan tebakan tiada se- orang jang menamakan dirinja onder
jang oetama itoe dapat berhatsil.

j |moeb
sa

oleh

harganja

ada

pada sekolah rendah jg banjak goeroe2
bangsa kita dan daripada mereka itoe
ILoear tanggoengan Redactie)
berapa orangkah jg berkemaoean sebagai t. ,onderwijsman”, jang tiada
Sekali lagi. Plagiaat
sleloeasa“ bekerdja itoe, Barangkali
Karangan Toean Smng tentang pla bagi toean2 pembatja loepa dimana
giaat, jang dilakoekan oleh toean Soe t. ,onderwijsman” ini memakai kata
' Besi toca boeat Japan
Banjak tengkoelak masoek
kam wandhi, termoeat diharian ini, hari sleloeasa“ ini sebab itoe baik saja sapoeng keloear kampoeng oentoek men- boelan 25-26 Jan., oentoek saja tidak lin toelisan beliau:
tjari besi toea, Disana sini orang bisa begitoe djelas, dan oleh karena itoe me
»Kalau kami tidak leloeasa seba
mendjoeal rombengan
patjoel, arit, nimboelkan chak wasangka, jang hal. gai pendidik particulier, kalau kami
wadjan, d.I.I, barang logam jang tidak nja bisa dihilangkan, djika toean Smng
bekerdja dengan alat? js didalam
terpakai. Barang itoe di koempoelkan soedi mendjawab pertanjaan saja di
nja tidak mengandoeng pendidikan
oleh seorang Tiong Hoa, dan kabarnja
|, bawah ini dengan djelas dan masoek
sebagai jg t, Motik maoekan, itoe“akal.
akan di kirimkan ke Japan.
lah karena kami mendjadi kaoem
Toean menoelis, bahwa atas penga
boeroeh djoega, jg mana haroes me
roeh karangan toean, Toean Soewandhi
Pengambilan Soldadoe
noeroet madjikan”.
Tiap2 boelan banjak orang datang soedah mengirimkan soerat kepada
Terang bahwa didalam practijknja
ke kantoor A.W. boeat masoek soldadoe Toean dengan bersanggoep akan mem
..? Ah, ta'oesah diberi ,commenta
poen sekarang moelai. lagi pengam- bersihkan diri. Toelisan toean jang ter|' rep.“ Tampak poenggoeng koeda, biar
bilan soldadoe. Roepanja pekerdjaan, moeat tgl 25 Jan, djawaban Toean Soe poen kepalanja tersemboenji. Tahoe
soldadoe
di Poerwokerto di gemari :Iwandhi disiarkan ke esokan harinja.
Sep Tan
Tl
orang betoel2. Mereka jang terpilih, Pengiriman post setjara ini, ada loear|" ' Bahwa sajapoen ta“menjalahkan pen
bersoeka2, sedang jang tidak terpilih biasa. Bagaimamana doedoeknja hal didik semata-mata telah saja katakan,
ini sesoenggoehnja? Mohon keterangan.
Samara
soedah ssja toendjoekkan poela dalam
Dilain tempat 'Toean katakan, bah
mna
(9 wong
toelisan saja itoe. Bigini boenji kali
wa salah satoe dari keterangan2 jang
mahnja:
Kesusahan le prijsvraag S.R.I,
memboektikan, bahwa Toean Soewan
Sekolah dapat mendjadikan anak
Meskipoen pada waktoe le prijs- dhi soenggoeh2 maoe menjoetjikan di
vraag ada storingen, tetapi banjak djoe ri, jaitoe keloearnja beliau dari staf orang jang koeat, berpendirian jang
ga pendengar-pendengar jang dengan pembantoe , Poedjangga Baroe“. Akan tetap, bersifat ksatria dsb.
Boekankah dalam kata sekolah“
baik menangkap kiriman klenengan tetapi djikalau saja tidak keliroe, Toe
S.R.I. dari pendapat Wirjodiningratan. an Soewandhi sedjak boelan Sept. soe itoe telah tersimpoel segala hal dalam
Adapoen gending jang diboeatfjang dah boekan pembhantoe , Poedjangga sekolah (goeroe, peladjaran, pendidi
kan jang diberikan disekolah itoe,
kriman itoe menoeroet poetoesan Com Baroe“ lagi.
leerplan dsb).
'missie terdiri dari:
Didalam nomer Sept/Oct dan dida

dentie tentang tjita2 itoe atau ten nja jaitoe:
| lainnja,

dan sekarang

banjak omorg kosong jang keloear dari lev, ini th f 1,50 nom.
moeloetnjas seperti pembalasan jang

Poerwokerto djoega

dan

| Soemadi

Pangan ke 4 bagaimana 30esoenan peladjaran kita?“
“Djawab:
Entah“,
bang Bedjat
'pggak pernah lihat peladjaran disoe

Tegang

oemoem

Sehaakelub ,Gadjah-Mdha"
Schaakclub ,Gadjah Madha" jang
berdiri atas initiatiefnja t. Achmad

kon asia

seperti telor oleh

doang,

di

rapat

selamat.

toe poenja tikoes
mimpi
ini dan
roet mendo'akan moga2 pergoeroean enz enz. Semoea itoe omongan
BPPI dapat hidoep soeboer terhindar sngatjau",
dari semoeanja :rintangan dan dapat
Afdeeling propaganda
dienst
bekerdja bersama sama dengan lain2 R.R. jg terkenal tjoekoep doctor2
nja pergoeroean jang ada di Poerwo mantri2, sehingga pembrantasan
soekar lagi.
kerto.

,Pengetahocan itoe “ilmoe.

ilmoe boeat amal.
loe zonder “amal,

11.45

selakoe

dangan”

“enzoovoort,

Pertanjaan ke3 jaitoe

Poekoel

ditoetoep dengan

H.C.S.

bangsa kita 9 orang d/p 651

.

Et

Sak

5

Tee

$

Ona

2

Ye
11
ia

Ta

.

nertjatoeran

Kemis,

Parifie.——

45

1

Gia

5.—

Byson

»

5,15

»

“Telegram dari To
njatakan bahwa soes
Hirota

|

Negeri besar jaitoe:Japan Enge
dan Amerika Serikat! Pada boe

ber tahoen ini tadi, verdrag

16,

abislah tempohnja, dengan

laan bahwasanja rantai jang

gala perhoeboengannja.

mempertjakapka

pan“, maka terbajanglah di
ngan kita soeatoe langk

kannja, artinja

djadi roepa

ini diandjoer2kan oleh
'menoedjoe Stabiliteit Azia

| Karena itoe rasanja

tak £

ditolak lagi, bahwa dalam:

Itidak

.
n dapat

apoen ter|

dapatlah soeatoe streven goena menjo

apa jang

djangkah2nja

akan

djenispoen

satoe

masing2

dapat

mentjegah, ketjoeali perasaan

pe-

soeatoe

belaka,

kan perdamaian”

ingin-

soedah tentoe djoega men

rasaan jang

Mai .... NEngeland, dan Japan sendiri.
Makin tegoehlah rasanja kejakinan
— Pertentangan antara Japan di ancom|
n
mintern, itoelah memang soeatoe so- terseboet, djika kita mengingat bagai
oemoemnja.

Or

Peta

'al jang masih sadja terlekat diotak ! mana dengoengan-dengoengan jang
setiap orang, jaitoe sedjak terdjadi timboel di Amerika, katanja senanti

Mengoelangi berita soe-| F
rat kabar
|—

7.— malam

(Bandoeng Batavia)
Berita soerat kabar

6.03
1g

Lg
MEn

Lagoe Soenda
Mengadji

3

145

»

Lagoe

nja perdamaian doenia, jang sesoeng|
dari itoe , Derde Internationale“ goehnja beroedjoed.
menentang activi-

Tetapi apakah artinja perobahan
Kabinet ditanah Japan itoe? Inilah
bahwa pada soeatoe masa dalam moe soeatoe masa-alah jang sangat soelit
sim kemarau di tahoen “35, Congres: dipetjahkan karena dalamnja terkanke 7 dari Komintern terseboet telah doeng beberapa arti, lebih-lebih djika
bersidang di Moskou, dalam mana te- kita mengingat ketika dihari pertama
lah diterima baik poela soeatoe rentja timboelnja crisis Kabinet, beberapa

jang berpoesat di Moskou, jaitoe sebaj
gai boeah dari pada soeatoe kedjadian

hari berselang, dalam mana ternjata
bahwa crisis terseboet boekanlah dise

negeri2 jang tertentoe da

lam mana termasoek poela Japan dan
Duitschland, adalah

mendjadi toedjoe- sebabkan pertikaian faham diatas ladalam djangkah2- pangan soal2 oeroesan dalam negeri,

Zender YDH.

mikian..

djoega kejakinan,

Sa

pero

semoea

bahwa

tak dapat tidak adalah
| Segala tanda? serta kedjadian itoe, bahan itoe, soeatoe
dirinja
“perbaikan
menoedjoe
|
dapatlah disimpoelkan dengan sekali
segala
'
menjesoeaikan
goena
seudiri,
goes, bahwasanja pergerakan Japan
langkah
kemadjoeannja,
jang menoedjoe stabiliteit Azia Timoer
Bagaimana

roepa

langkah2

Japan

serta. oentoek mempertahankan Poli
hari, sementara tentoelah
tiek kebangsaan tsb. agaknja sangat di belakang
terserah
diatas
keadaan jang njata di
djang
pada
. dirintangi, lebih2 terhadap
Ihari
dibelakang,
banja, perobahan2
kah2 Japan jang ditoendjoekan arah
litoe
tidak
dapat
tidak
sedikit atau
ke perbaikan didaerah Manchukuo.
angkan me
menggontj
tetaplah
'banjak,
tanah
Sekarang kita kembali ke
k,
Timoer ma
di
baik
diplomatie
dan
Japan sendiri, dalam so'“al kabinet ba
Barat,
di
oepoen
flihat telegram ini hari dari
“baroe
Japan Red),

Beberapa

kedjadian jang mengenar

At

6.30

»

Y.D.G. 8 golflengte

'Zender

1 30th

105,26

meter Studio Defensielijn v.d. Bosch

12—

Kemis

5,—

sore

Io

3

6.— 4,

: “Rebo

6,30
da

1
Kn

15

ma

1

Membatja

soerat

Rebo

Is-

Agama

TOP

ut

Kemis,

sore
y

5—

Barat)
3 Febr,

3

Ou

tu

6,—

Lagoe

7,— malam
To
7,30,
se
PB

9. —
TOOL

Lagoe
H armoniumorkest dipim 11,—
pia oleh t. Moh, Tojib EKA
embatja soerat kabar! 11380»

3

dan Adzan

malam

108,

Berita

Pekalongan

|dari 7.30 sampai

Djawa

soerat

is

1

H.

Salim

d

6,03
Is

A.

sore

92,

Barat

Soekaboemi

192:

Soerabaja 131

2.00 atas 25 m.) Soe

7,— malam
1,20
,

1,50,”
810,
8,30,
Tem
BO

10,—

10,30

ig

,

Lagaoe

tentoe.

poko'nja

Harga

mode

zakelijk

Bikin

ka-

sadja.

Moerah-

!

artikelen

Topi Vilt moelai dari f 1.25
Tapi
AUPe
ESA
Paid belg
aa

Kaos Kaki moelai dari f 0.15
Sepatoe
& 5
Sao

EA

1

s3

|

Djas Oedjan

».

353

Tjelana Flanel

1.25

1

an

:

TOPI BORSALINO en BATERSBY

!

SPATOE: van Schijndel, Robinson d.I.1.

|

1.

,/10 TEK HONG"

BAROE

—0 —

:

|

BATAVIA-CENTRUM

Be
ME ERA
RA
n

!

sore

Berita soerat kabar
Lagoe dansa

Lagoe popoeler
Tentang koeltoer agama
Serieus muziek
"
Njanjian
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,BOEDI ISTRI"
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:3

keloearan C,B,I. Manondiaja
i
terkenal dimana-mana tempat. Pa
Kana
“3 Na
seboetkan lagi.
ee
arga boeat djoeal lagi, direken harga
j
Atoer pesenan kelanana dengan REMBOLES
3
Monster djika
diminta, dikasih pertjoema ketjoeali
onkos kirim,
Djoega kita mendjoeal minjak klapa
lang tida kalah sama minjak Tjiamis,
"3
Moenoenggoe
dengan hormat Njonja2 dan Toean2
poenja pesenan.
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tie, soepaja kabaran2 dari toean lantas
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toean
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Berhenti
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Toetoep,
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5,5 sore
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Toetoep
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toean Kartadinata
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S8. Noerdjannah

5
Heo
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» 49,

Pembatjaan

Pemandangan

66 m. Butenzorg
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Perh
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Bag »e aneka warna
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7 gofengte

1-— malam Lagoe hawaian dan Barat
7.16
Berita soerat kabar
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Lagoe krontjong
8,30
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Lagoo
gramophoon
erlta S.K.
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land
8.30,
Lagoe dansa

| 9.20
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Lagoe Dj. | Wajang orang)
Berhenti

5.— sore

tangan

tempat seperti timboelnja perang sau dengan Duitschland, sedang Duitsehdara di tanah Spanjol. Faham itoe land dan Italie, maka soal itoe adalah
roepanja telah mendjalar djoega dita banjak atau sedikit akan moengkin
nah Tiongkok oetara, ja, di Manchu terdapat dalamnja.
Walaupoen bagaimana, akan tetap
kuo, malah katanja di Japan poen de:

9—

107,
53 meter
Rebo
3 Febr.

tetapi katanja aliran2 jg tidak sesoeai,
mendasarkan taktiknja diatas ,perge- arah keloear,
Soedah tentoe soal ini soal Japan
rakan Volksfront", tjara mana roepa
nja djoega telah menoendjoekkan ha sendiri, hanja sadja berbetoelan Japan
berdjabatan

Arab

pa

NN

Toetoep.
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an jang teroetama
nja dihari jang akan datang, dengan

beberapa sekarang sedang
padaaan
sil2nja sebagai kead

2
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Lagoe dansa
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—
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6,01,

| 7— malam Berita soerat kabar”

Lagoe Harmonium
Krontjong
Toetoep.

menoedjoe perdamaian, hal mana
“36 jl. soenggoeh djika beroedjoed, soeatoe

dalam mana dioedjoedkan oentoek me pengharapan baiklah jang akan teria
roepakan soeatoe kekoeatan, dalam bir, teroetama sekali disekitar laoetan
hakikat oentoek melahirkan ,perlin- Pacific, dalam arti mempertjepat lahir

510130.
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ditoetoepnja verdrag antara Japan dan asa

Duitschland pada tgl. 25 Nov.

na, bahwa

Siam

Richard
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Lagoe Soenda

6:30

men-

akan

kong perdamaian doenia, kebroentoe Idjadi toedjoean dari tiap2 negeri,
Amerika
Serikat,
atau
ngan serta kemakmoeran manoe || walaupoen

teit

dan

1230 « ,

Brita
soerat kabar
Lagoe popoeler

ada, telah tidak ada lagi.
ak boelan December terseboet
, maka teranglah bahwa dalam
2 apoelau f(negeri2)
igadek
n, h ketmer
1 so'
oetetatela
seblao
teral
da|
dalam tinda-

| sadja selesai di tanah Japa
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n

Ika.

Diobto muriok
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jang beroepa pagar oentoek | 830,
pg-halang2i timboelnja
pelangga 10.—
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a

keperloean roemah

1

tangga
Glas, Porcelein, Aluminium, Emaille, Bakelith

3.
2
Te

en Biik.

2

N

R
ia

1

Doea roepaperbedaan.
merintah ingin ini dan itoe jg menoe
roet pikirannja ada bergoena bagi kita. ' Dengan adaunja perbedaan itoelah,
Kitapoen beloem tentoe seratoes pro maka tjara2 dan boeahnja pendidikan
&

cent setoedjoe, karena pendapatan kita| poen bolehlah kami oempamakan se|
:
-atau anak Indone ja-segala atoeran2 bagai berikoet:
a. Pendidikan jang selaras dengan j
- Inegeri itoe, beloei
menjenangkan.

— Tetapi...

azas2 isteri bangsa kita, ja'ni jang ber|

apa jg kita bisa dapat,

istiadat)
kalau
kita semoeanja tinggal tidoer, sandar keadaan dan kodrat
kaoem kita: soeatoe pendidikan jang
dan tinggal melempen sadja ?
Kita maoe berpolitiek Non-Coopera dynamischactief-constructief, jang mem

tion? Kita tidak soeka mendapat ke- bangoenkan fikiran, menoedjoe kearah
“ Idoedoekan dalam diwan?, dimana o- pergaoelan hidoep jang tertib dan da
rang membitjarakan kepentingan ne-| mai.
: geri, ra'jat, masjarakat dis.?
b, Pendidikan jang tidak selaras|
Habis, kita maoe apa ? Apa hendak dengan jang terseboet tadi, jang seomenoendjoekkan moeka kepada semen lah olah meroesakkan (mengasingkan) |
tara golongan orang sadja bahwa ki- dasar2 jg asli (destructief), dan bersi
ta masih koeat, soenggoehpoen soedah fat ,meniroe“ (dari lain bangsa: soe
atoe haljang malah (tidak moestahil)
lemah ?
se
» Apa tidak sekarang sampai waktoe menimboelkan ganggoean terhadap ke
nja, jg kita semoeanja mendjadi in- tertiban, baik dikalangan roemah tang |
Isjaf boeat bersatoe, dan toeroet djoega 'ga, maocepoen didalam pergaoelan hi-j
:
:
mentjampoeri dan bertoekar pikiran doep.
Sebab adanja perbedaan terseboet,
dengan Pemerintah dalam Diwan2nja?
—
tenaga dan
fikiran sehat
Karena dalam diwan2 itoe jg dibi- maka telah sepatoetnjalah djika kita
| Manja menggoenakan mertj:on-perkataan.. Boekan
Maron atau perbaikan MASJARAKAT
aa Tae
AN
aa
:
tjarakan
djoega kepentingan negeri lebih dahoeloe dapat mempersamakan
1
enang,
Biarpoen
dengan
WOORDENSPEL.
Atau
1
:
y
menat
adoe
hendak
NJA, Semoea

DoHa

poem petasan perkataan, Hingga kepentingan Rakjat, din

masjarakatnja di

loepakan.

dan membandingkan baik boeroeknja
dan kepentingan kita ?
Pergerakan di India jg sangat keras satoe sama lain, agar kita dengan dja
dan
heftig dalam perlawanannja se- lan pendidikan itoe dapat menoentoen
waktoe2 ada kalanja djoega, kalau Pe anak2 kita kearah keselamatan dan
merintah didalam hal mengadakan kesempoernaan. Tidak asing lagi, bah
hervorming, soeka memberi so- wa pada sa'at sekarang, djoea banjak
kongan dan berdiri dibelakang Peme lah orang2 jang belaka tertipoe oleh

alam berbagai2 s. k., nampak ra| Jang berarti bahwa sesceatoe Gouv.
ja pertikaian pikiran- antara pej ta' dapat berboeat apa2 kalau masjara- rintah.
pin2. Dengan mertjon-perkataan | kat a tinggal diam, dan tidak berkata

ja mereka

masing2

tentang-menenjapa2.

—

-

:

Begitoelah kedoedoekanuja

tang. Jang sebelah mengatakan orang|
berlakoe salah, kalau orang mengan:
djoerkan cooperation, dan piha

kan

dengan

tempo2

Cooperation

di sana

membantoe Pemerintah,

ka

tertiban

apa2 oleh karena lid-lidnja
joega tinggal diam sadja, tidak me bertoekar pikiran dengan mereka, per
ini memadjoekan pikirannya poela,bal
loe meroendingkan sesoeatoe hal dewa politik non-cooperrstion Inoendjoekkan sesoeatoe activiteit.
PEK
| Tentoe sadja dari pihak lain ini bi ngan mereka, mendoedoeki tempat jg salah.
Tetapi...,. mengapa ditanah kita
' Masing? pihak hendak membelakan|sa dibantah, bahwa ra'jat ataupoen

orang. koeat oentoek berdiri te

Ne

paja soeka mendjadi anggota

loepa

Artinja

kat

jaitoe

Il moe mendidik.
ilmoe mendidik dengan sing

daja-oepaja

kita,

goena

..... boeat sementara golongan ketjil
ga. Kita akan berani memoedji Peme
— Demikianlah toedoehan?2 itoe. Segala |jang maoe tetap tegak dengan mera Irintah, dan kita baiknja berani djoega
toch
menang,
katanja,
toch n
persediaan anak-panah jang bergoena|na, biarlah bagaimana
keadaan ke menoendjoekkan kesalahan2 Pemerin
oentoek perkelahian itoe soedah dile 'akan tetapi,
'doedoekap,
dan
kepentingan
dari ma tah apabila perloe,-dan boeat ini ada
paskan, soedah dihamboerkan dengan
sjarakat kita, dari negeri (kita, jg me Inja Diwan, dimana kepentingan ne
mesti dibitjarakan.
mereka jg menang itoe, inilah ada soe inginkan -pimpinan itoe, itoelah tidak geriWijkitaheoben
verstandigen
atoe pertanjaan. Satoe pertanjaanjang Ididjadikan pikiran.
noodig,
slechts
verstandigen
Kita
soedah
merasa
senang
kalau
| tidak moedah boeat mendapat djawa dengan perafig-perkataan soedah me hetzij rood, hetzj gematigd
ban, karenaovertuiging melawan
of andera,ins- doohi:
ver
overtuiging atau belang meljlihat dirinja gagah, ja .. . barangkali standigen,
en
wakkeren!
koeat

a. disekolah:

'kan

i
kejakinannja, dan jg mendjadJa

Altar

ba

Siapa jg

Isagah berani.
. Kesemoeanja
itoe
3

berlalkan

a
jg bersa
itc», dan siap

Jah kita tidak 1 mngarti.

Demikianlah djoega dengan adanja|

— masih

bergerak

soenggoehpoen

sebagai

sediakala,

dengan mata terboeka

kita bisa melihati, bahwa

dengan sebe

den (memberi dongeng2), maka anak2

itoe dapat mendengarkan tjontoh2 dan

pengorbanan.

Apa jang kita perloe bagi kepenti
ngan masjarakat kita, bagi keselamatan

tempat perdiaman kita, jaitoe, boekan

memperbedakan

baik boeroeknja ten-

tang apa2 jang diperolehnja. Dengan
diberinja toentoenan dari berbagai ba

gai

Rantai

Kentjana.

Jen gdorganisatie,ber
hoeboeng

dengan

pen-

narnja tidak nampak lagi politiek acti lain persatoean, persatoean tena
didikan
anak2
isteri
viteit dari sesoeatoe perkoempoelan jg ga, persatoean pikiran, dan persatoean |
Indonesia.
la2 ditjamkan oleh partij beginsel tjinta kepada negeri.
Pembantoe kita dari Koeningan
gga salah seorang jg mendjadi ang
Kalau orang soeka memikirkan de mengabarkan :
4
:
| Parindra, jg mengabarkan kema ngan lebih dalam, maka nanti kita
Keterangan:
Rantai, Kentja-itoe lantaran di verbod,— akan soeka mengakoei, bahwa kita ini na (R.K.) adalah soeatoe perbimpoeseorang jg soe berlakoe salah terhadap negeri kita.
n kelemahannja
nan dari anak2 sekolah jang didiri—
lemah tetapi merasa dirinja koe Kita mengakoei, jang segala hal-ichwal kan oleh oepajanvja
P,G.I. tjabang
at membohongkan nama ,verbod" itoe itoe ada dalam tangan Pemerintah. Koeningan,serta bersifat sebagai Jeugd
» semestinja, vergader verbod Pemerintah jang koeasa atas negeri ontspannning,
Koerang, lebih 300
jg ketjil2itoe ini, dan Pemerintah jang mengatoer anak2 moerid laki2 dan isteri tergaegala
Intodehal mentjiptak
an negeri. Rajat jang haroes toendoek ke boeng oleh badan terseboet, jang madjadi dengan pada Pemerintah menoeroet wet, dan na didalam segala hal (permainan-per
jg pitjik2 dan adanja Ra'jat itoe goena Pemerintah mainan) teratoer serta dipimpin oleh
bisa membesar latau negeri dan sebaliknja.
(kebanjakan) goeroe2 ditempat tersempaklah
Siapa diantara kita tidak mengingin boet.
Pada hari Minggoe 24 Janu. digehana kan kesenangan, mengharapkan kehi
Ka kedoea.
doepan senang dan tidak koerang apa2, dong Schakelschool kota diatas, telah
permoesjawaratan
antara
tetapi di dalam doenia itoe tidak ada diadakan
|kesenangan jang senentiasa, jang lang orang2 tosca moerid, teroetama jang
perempoean, Sigeng, karena doenia ini penoeh dengan mempoenjai anak2
angan, dan selaloe tiap hati itoe dang dipimpin oleh wakil ketoea T,
:
oleh strijd, pembelaan,
Natadisastra, adapoen pokok pembitja
a pembelaan tadi bergoena ba raan-dibentangkan oleh Njonja
Soe2 orang sendiri, achirnja bagi joed, ja'ni pemimpin Rantai Kentjana
katnja, Masjarakat kita seka bagian Koken dan Handwerken. Oe' ini mempoenjai satoe kepentingan
ini hendak
' besar, dan masjarakat

Berlempah?

kekoeatan

AM

menjemboehkan.

pa ena
it

—9 —a

DARI

TJIMAHI

Jaarvergadering
Pembantoe

P.H,S.

Tjimahi

kita menoelis:

raiannja jang

terpenting

dengan.

pen

mengesjahkan jaarverslag secretariaat,
penningmeesterschap, bank kepoenjaan

tjabang, verbruik cooperatie dan badan
P.S.A. (Pertolongan Sesama Anggauta)
jang

disjahkan

oleh

vergadering

de-

ngan tidak ada robahan apa-apa.
Verslag Verrificatie-Commissie “tahoen 1936 poen disjahkan oleh vergadering. Verslag Congres P.N.S, jang
ke XVII di Madioen diterangkan oleh

oetoesan pandjang lebar. Kira satoe
boelan lagi kepada adanja vergadering
(socisle leven).
semoea leden telah menerima verslag
Maksoed R.K.dan tjara Congres itoe dari oetoesan. Vergadering kelihatan gembira mendengar
tjaranja.
Dengan penghidoepan Rantai Ken- Verslag ini, jang lain2 antaranja ditjana ini, maka kami berdaja
akan terangkan tentang zetel hoofdbestuur

bahkan hingga tempo2 mendatangkan

Apa kita beloem sampai mengerti,
kepentingan negeri kita ini de
bahwa
e
perkoempo
antara
pena
an
| | pertengkar
Ianjg lain2. Perkoempoelan jg boleh ngan tjara2 dan sepak-terdjang demi
|. dinamakan soedah mati karena soedah kian itoe tidak akan mendapat kema
| mendapat vergader verbod, merasa di 'djoean, tetapi sebaliknja soeatoe ke
— rinja masih hidoep, beloem mati, day |moendoeran ?

ke

menambah kekoerangan2 tadi, misalInja: Dengan diadakannnja vertelavon-

'koe benar diantara kedoea pihak jang jang dikerdjakan dengan tjoema2 sadja,
bertentangan

menambah

b. diroemah, didikan sedjati goena
poeter:2 dikalangan roemah dan kloe
arga (gezinsleven-familieleven),
c. diloear roemah dan sekolah: goe
na kepentingan
pergaoelan
hidoep

A3

ada mer
mengetjewa
kita. Semoeanja pertikaian d.Ls.

goena

pandaian (intellectuele vorming).

ekoeat2nja, tetapi . . . siapa diantara

“lawan belang. Jang sepihak

bedak tertjita dan amat moedjarab.

Pada hari Minggoe tanggal 31 Jan.
Jang
ditoedjoe
nistjaja
boedi
pekerti
37,
PH.S. tjabang Tjimahi telah me
tinggal dalam tjerita sadja, dan mem
jang
oetama
/(karaktervolheid).
ngadakan
jaarvergadering, bertempat
persadjakan segala tenaga2 jg koeat
Adapoen oemoemnja kita orang, ma di Pasoendanschool. Leden jang hadlir
boeat bekerdja CO, itoe saja tidak me
ka jang selaloe diperbesar dan diper- lebih dari separo banjaknja leden, di
ngarti,
:
Menoeroet
pendapatan kita, tidak penting itoe melainkan didikan fiki jantaranja ada 4 oravg kaoem poeteri,
salahnja
orang dan pergerakan poli- ran sahadja fintellectueele opvoeding)
Vergadering diboeka poekoel 10 pa
tiek di Indonesia itoe soeka bekerdja sedang soal boedi “pekerti (karakter- gi, dipimpin oleh Voorzitter, toean K.
vorming)
djarang2 diperhatikannja,
sama2 dengan Pemerintah.
Wiganda Sasmita. Agendapunten jang
Waktoenja soedah datang sekarang walaupoen telah njata sekali, bahwa diperdamaikan banjak sekali, tidak
kepandaian jang
'boekanlah - belaka
'boeat bekerdja bersama2 itoe.
mendjadi oekoeran kesopanan manoe- koerang dari 15 punten, diantaranja

menanjakanlgak, dan tidak maoe djatoeh biar soe
Kita haroes bekerdja sebagai sjatria,
siapakah jg dah alah seriboe-kali poen.Biar bagaima
semoeanja, segenap anak Indonesia, sia itoe.
over
moreele
dianggapsoeatoe
na,
telah solliciteer pekerdjaan boeat men
berdiri dibelakang organisatie2nja jg
5
:
Tjaranja mendidik.
djadi Opzichter atau Directeur dari se winning.
bekerdja bersama sama dengan Peme
Kesemoeanja
itoe
soenggoeh
mem
Djalannja
mendidik jang oetama di
soeatoe Regentschapswerken.
AN
besarkan hati boeat orang2 sementara rintah, dan sebagai sjatria baiklah ki bentangkan sebagai demikian:
ta toendjoekkan keberanian kita djoe
' Dus... Shake hands berdoea!

|

pemeliharaan

stelling).

diperhatikannja.—

memperlemas
dan mempertadjam boedi pekerti manoesia (het
beschaven van de menschelijke geest)

Indonesia orang begitoe keras dengan
dirinja menoendjoekkan overtuigingnja |perk, memang maoe, tetapi dalam pe politiek non cooperation, jang tjoema
mendapat
halaatas politiek jg mereka djalankan itoe kerdja'an mereka

| yaad, Seballknja Salim
— kapada Tjokroabikoesno,

boeat

ketjil Bedak Purol jaitoe

Sehabisnja pembitjaraan2, laloe si dang dipersilahkan
melihat
boeah
smodern“ sahadja, sedangkan soal ke boeahnja pekerdjaan tangan (tentoon-

poen

Mereka tahoe, jg Pemerintah perloe

dan dari loearan, jang menonton perjngan.
dari
tentoen ja
tengkaran pena itoe, hanja
agitoe Jang
: halangan?
|
engang| “Sebab2
nam
ditjari.
perloe
tidak
Itoe
|ada.
dalam
gap bahwa soedah selajaknja
da
doenia ini ada medan-persaboengan. 'pak pada kita, jaitoe, bahwa segala itoe
telah timboel dari segala perboeatan2
:
. Sekarang, nampak dalam : Peman
tidak mentjotjoki VET, dan menoe
Tjokroabi|jg
bahwa
dangan oleh kita,
besno
esn mendakwa Salim mendjdjadi CO |roet wet dilarangkan. Poen disini over
'.. karena
ia mendapat tawaran soe|tuiging dan kejakinan poela jg mem-

iboe!

hal jang tidak sebenarnja (schiju), dan
achirnja teroes mengroes mengedjar

Dalam beberapa hal pergera-

Non

npoelan2 kita jang tidak bisa |lau ada perloenja,

at

Kacoem

koelit anak

dek terdengar sebagai dibawah.
Toean Ketoea, Toean2 dan Njonja2,
i, dengan pertikaian2 jang se segenap
orang toea dari anggota Ran» terdapat dalam soerat2 kabar tai Kentjana.
kita
kat
masjara
mpin2 itoe,
So'al jang saja hendak pendengar
ertoeloeng sedikitpoen.
ak tertoeloeng. Karena 'kan ini, teroetama maksoed dan tjara2
ita menghendaki persatoe nja Rantai Kentjana, jang berhoeboeng
nggauta2nja jang masing2 dengan anak2 isteri kita, jang mana
telah mendjadi 'soeatoe bagian
dari
i
pemimpin.
isteri
isteri
kaoem
Timoer.
Detara Tjokroabikoesno,
ngan
sengadja
saja
ambil
nama
,Isedjoei
menjeto
1 tidak
entingan masjarakat tidak teri Timoer,“ sebab mengingat adanja
erbedaan tentang kodrat dan adat
e
,
ag |ingin
Fesiadat
antara Timoerdan Barat, dedalam
hidoep
Kita sekarang sedang
(zaman pelbagai ber vorming jang mikiav poela tabe'at dan perasaannja
diadakan oleh Pemerintah, Pe masing2.
akan

kesenian,

seperti

mempeladjari

tetap,

orang2nja

jang

dipilih

boeat

Dag, Hoofdbestuurpoen tetap, Adanja
penghinaan kepada plaatsing Normalisten di H.LS, djoega dipaparkan,
peil

Congres amat

menjenangkan.

Tentang Studiefonds P.N.S., tjabang
Tjimahi memoetoeskan moefakat sekali
dengan adanja badan sematjam itoe.

muziek, menjanji,
gezelschapsspelen,
Poetoesan dari pembitjaraan Studiedll, ia diberi kesempatan oentoek mem fonds ini seloek-beloeknja akan di
pertadjam kemaoceannja serta memba
kirimkan kepada Commissie Studiengoenkan masing2 aanlegnja jang ma fonds P.N.S. di Toeloengagoeng.
sih tersemboegji itoe. Dengau
djalan
excursie (berpergian keloear kota) di
Wang boeat Bank P.N.S. oemoem
ditoendjoekkannja ketjantikan alam, di di tjabang Tjimahi ada banjak djoega,
perlihatkannja boeah pekerdjaan orang serta moelai
boelan Februari '37,

tani dirasakannja
doesoen

Singkat

dan.

perbedaan

iboe

kata

antara

negeri:

Rantai

dll.

Kentjana itoe

mempeladjari anak2,
bagaimanakah
tjaranja hidoep
bergaoel jang damai,
menahan perasaan dan menghargai

dirinja sendiri terhadap sesamanja hi
doep, menambah pengetahoeannja de
ngan

kemaoeannja

sendiri, dan

gainja. Disitoelah anak2 itoe

seba

menda

pat kesempatan oentoek bermain
bersenda goerau
sekehendaknja,

dan
sam

pai achirnja lenjaplah segala tompoh
dan kemaoeannja boeat
pekerdjaan2
atau permainan2 lain, jang seandainja
berbahaja atau tidak senonoh.

Oentoe'k
Betapa

manfa'atnja

poeteri2.

peladjaran

ma-

sak dan keradjinan tangan oentoek
isteri2 kita, ta” poela lagi diperpan
djang, istimewa oentoek anak2 jang
disekolahnja sendiri tidak dipeladjar
kan, seperti anak2 dari H. I. S. dan
Schakelschool. Dalam oesaha kami ten
tang hal ini, djoega
ditoendjoekkan
fatsal apa2 jang bertentangan dengan

economie kita, misalnja dengan senga
dja oleh kami
ditoendjoekkan poela
kesenian nenek-mojang kita, seperti
tjontonja recept

makanan

bangsa kita

wang itoe akan distorkan semoea ke
pada bestuurnja di Bandoeng.
Jang

nja

biajanja,

Alangkah

baik

dibitjarakan ada

ring moefakat dengan berdirinja badan
itoe. Jang akan ditolong jaitoe leden
jang meninggal doenia atau kematian

isteri dan anak, pindah tempat, kawin,
melahirkan

anak,

wachtgeld,

dilepas,

menjoenati atau mengawinkan anaknja,
Dalam

membitjarakan

rantjangan

statuten dan huish. reglement Bank
dengan moedah dapat poetoesan, sebab
rantjangan jang diperdamaikan itoe

seboelan sebeloem vergadering soedah

dikirimkan kepada semoca anggauta,
sehingga semoea leden dengan gampang dapat memoetoeskannja.

Vergadering
dakan

memoetoeskan

reorganisatie dalam

menga

badan

Ver

bruik Cooperatie, modalnja ditambah
lagi. Semoea leden PNS, diwadjibkan
berbelandja di Verbruik Cooperatie
ini.
Voorstel dari HKSB, Tjimahi soepaja
pembajaran contributie kepada PGI.
Tjimahi dirobab, djangan menoeroet
groep
tapi menoeroet
oleh
vergadering tidak

jang asli, jang enaknjapoen tidak kalah djadi
oleh lain model dan jang tidak sebe- rang.
gitoe banjak

paling ramai

badan P.S.A, Postoesan vergade-

PNS tetap minta

Begrooting

penghasilan
dimoefakati,

seperti seka-

boeat tahoen

1937

dite

tahoe
akan rima dengan tidak ada robahan apa2.
nja, djika anak2 kami
recept2 ,model sanah", akan tetapi Beleid bestuur tidak ada jang memaalangkah djeleknja, djika kita orang djoekan critiek apa2 dan teroes disjah
sampai ,andjoek-hoetang“ sebab mem kan. Sekarang datang pilihan bestuur
bela makanan jang dikatakan , Euro baroe. Sebeloem diadakan steman Voor
zitter lama minta dengan sangat kepa
peesch atau Modern” itoe,'
Demikianlah Toean Ketoea, terima da vergadering soepaja tidak dipilih
kasib.

lagi, karena ada maksoed jang haroes

DB ian BSN
Pena sabah Aka edan "LA mita

TAG

N

litoe menjatakan keberatannja

test)
| Gemeente tidak mengindahkan(pro
nja, se

dang keroegianpoen tidak maoe mem

Ibajar.

Adapoen

diderita,

keroegian jang telah

jaitoe

beberapa pohon

jang

'Itelah ditebang, waktoe mengerdjakan
'hal-hal terseboet diatas, jani: 20 po
“,|hon pisang, hargalk

aijhon delima
linangka

f 7,50

Idaloean

Ik

f 15,—sebatang po|

f 6,— sebatang pohonf

$

dan kira-kira 20 pohon!

f 10,—,

$

M
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5

eh| Maka kedoea orang itoe, memohon
an | kepada Residentie-rechter, soepaja Ge
meente Bandoeng dihoekoem, mem
bongkar barang? jang telah dikerdja)
Ikan diatas tanahnja itoe, dan diboe|
Ikoem membajar keroegian banjaknja
ajf 38,50.
Rt
.s|”
Adapoen jang terdakwa, Stadsge-| 1
| meente

Ijang

Bandoeng,

mengakoei

semoea|

terdjadi itoe, tapi mengatakan,|

REMEDY bisa semboehken segala penjakit
tong

didalam

peroet

atawa

dikan-

makan.

Sole Agent:

N.V. Handel My. Seng Tjiang
Batavia-Centrum

R

—

Tel. 972

Bat.

bahwa

semoea itoe termasoek dalam
ini, moedah2an: kekoeasaan fbevoegdheden) dari pada

i
pendjagaannja dan tida

gar.
. Wet

Lagi
op

In

jang telah diterang

pertama,

gaannja hak2 itoe. Se
'beschikkingsrecht“ tadi,

po

de

tidak

gi beragoe-ragoean lagi
ja hak2 tanah jang Jain

aranf

membedakan an

ang penting2,

barang atau hak“ dari ban
atau bangsa Indonesia.
Maka tiap-tiap rampasan
eigening) bagi bangsa Indone
dilakoekan menoeroet k
koem, jaitoe dengan k
pada ordonnantie, bahwa :
oemoem menghendaki ram
dengan diganti keroegi:
| nja. atau

nah oesaha,

donesia

mi

mempoenjai

eigendom,

mi

den), Gemeente memasang pipa? atau.
got

pengakoean

dan pendja

itoe dioetjapkan sekali lagi, ja

toe
dalam fasal 51, dimana dinjatakan,
bahwa
,G,G.
tidak
akan
mema

Dan berlakoe djoega at
Indonesia asas, bahwa p
boleh membatasi dan men
itoe, asal sadja pembat:
itoe

tanah

sewa dil.

,Jang

bagi

tanah2

sekelilinznja,

diterima,

karens

verordening

djika

eskipoen dengan pengakoean hak hal itoe dipandang perloe oleh madjelis
gsa Indonesia sebagai hak jg berla Burgemeester dan wethouderss.
“(lan fasal 133 Wet op de Indische
Oleh
hakim
dipoetoeskan,
bahwa
geling telah tjoekoep pendja
ja, tapi bagi hak tanah
ra' pembelaan Gemeente itoe tidak dapat

ditanggoeng:

rangan

seperti

tanah

wa

lik, atau jang mengoeasai tanah (eigenaren, bezitten en-beheerders) di wa
djibkan
meloeloeskan
(dul

diatas

itoe batal, tidak dapat didjalankan ka

rena melanggar atoeranjang lebih ting

gi (art. 133 LS.) Maka

kai tanah, jang dipergoenakan oentoek

hoekoem

membajar

nah jg di pakai sama?, atau mendjadi
tanah desa, melainkan dengan mengi

apa jang soedah

Gemeente

'keroegian

f30,—

diri sendiri oleh ra'jat boemi, atau ta dan diwadjibkan membongkar

djanga:

nahnja

hakekatnja mengilangkan segala

Sjahdan njatalah, bahwa hak tanah
dari pada hak itoe.
MN
Hak tanah bagi bangsa Indonesia, dan pendjagaannja bagi bangsa Indo
lebih dari pada bagi lain-lain
bangsa | nesia tidak koerang dari pada kak ta
hak (nah dan pendjagaannja bagi bangsa
s
e
jang ada disini, mendja
onesia | Barat, seperti jg telah diterangkan da
jang penting sekali. K
in dari|lam karangan jg pertama itoe.
tidak mempoenjai apa
hidoep| Adapoen tjonto dari pada kepoetoe
pada tanahnja, ibarat mi
rich Indo|sav hakim (jurispurdentie) jang mem
dengan tanahnja. Dalam
batalkan atoeran sesoeatoe pemerinta
nesia hak tanah rajat
rang dihar | han, provincie, gemeente atau lain2nja,
sering diloepakan dan
gai Sampai sekarang
enghargaan di Hindia-Nederland tidak banjak ter
' hal jang | dapat. Sebab hakim disini djarang mene
itoe masih koerang,
sampai menjebabkan pelanggar hak. | rima perkara tentang itoe.
Dalam pada itoe hakim hanja mem
beri kepoetoesan, djika diberi kesem

kedoea

tempo

na Ingat fasal 133 dari Z S.«

segala
dikerdjakan diatas ta

orang terseboet.

dalam

seboelan.

Oeroesan ini oleh Gemeente masih
dipandjatkan keatas kedepan Raad van
Justitie di Betawi, karena Gemeente

tidak menerima kepoetoesan Residentie
rechter, tapi tidak berhasil, karena
Raad van Justitie mengoeatkan kepoe
toesan jang

Dalam

Maandblad Bergambar dari
Bestuur
Boemipoetera

di

pertama,

poetoesan ini hakim

mema-

kai alasan? dengan menjeboet kepoe'toesan2 Hooge Raad di Nederland, se
dang disitoe djoega dinjatakan bahwa
dalam fasal 51 IS, tersempoel, bahwa
hak milik bagi bangsa Indonesia men
dapat pendjagaan jg sama dengan hak

-

Oplaag 6000 Exemplares
Dikirim perljoemah kepada leden P. P. B. 8. dan dibatja oleh langganan?
segala
( 5,—

| man, Secretaris: toean Roosmin, Pen

itoe

teroetama

” Bestuur Bank Toean K. Wiganda Oeroesan

Sasmita, Bestuur Verbruik Cooperatie

mengenai

dengan

maka

mengenai

Ge

atasnja.

Bitavia-Cenirum

ee

dak koerang

Ian

ter di

Ledenvergadering P.G.I. Tjimahi

batas-

dan

kewadji

pendjagaannja,

seperti

pihak jang boleh dipertjaja,

Bandoeng

hadibrata

dan

Nji

tapi ti

antara tocan

(RE

Djangan toenggoe lagi

dakwa Stadsgemeente
' Kedoea pendakwa
hi pada bari Minggoe tgl.'7 boelan|tanah milik (erfelijk
Feburari ini, akan mengadakan jaar-| zit) di kp. Lengkong

vergadering, bertempat di FAMILIE-

-ScHooL

PadalarangAE

boelan Januari 1920

AM, Imewbikin doea

RP

Soma

3
2

Dariah jang men

“dapat keterangan, bahwa PGI Tjima-

—

Kesehatan

Bandoeng,
itoe mempoenjai
individueel bePledang. Dalam

Gemeente telah

“'»
»

magnetisme ,, 0,75
Spiritisme : ,, 0,75

B

»

3
3

» Abdjed .
mimpi

Kalender

200

Terkarang

parit (got, risten) dia|

“Jang akan dibitjarakannja, selain tas tanah kedoea orang itoe. Kemoe
jaarvergadering perkoempoelan pada dian daripada itoe masih ditambah la
di Madioen oleh oetoesan

Toean Soetan

A. Gani. Lain

da itoe djoega ada
boegt tahoen-

dari pa-

bestuursverkiezing

193 Jas

Kab

dian

rit jang ketjil2 dan pipa besi boeat
waterleiding. Semoeanja itoe terdjadi

tidak dengan idzinnja jang poenja ta

Inah, dan

waktoe

Kebatinan

jaar

oleh

.

. , 0,75

» 0.50
2.075

...

. , 0,10

Prof Tabib

K. HASRUT
da ADM. PEMANDANGAN
»Sinar“

FORT

DE

KOCK

— Jada dalam impian belaka, Tengoklah
“Idahoeloe keadaan dinda sekeloearga.
Dapatkah dinda hidoep sentausa? Jang
ari didoenia ini oleh manoesia hanja

Kemordi

esentausaan diri. Ketjoeali itoe salah
aan dinda, bahwa kaoem jang ta'
im dengan dinda, koerang perha

He

SOERYA 5

nnja

:

particularisme, Ik

mereka akan le

kita, djika

memberi tjonto pada kita, bahwa
“merdeka mereka dapat dalam
toe mereka mempoenjai hak diper
ean atas dirinja sendiri. Pada wak-

itoelah rasa itoe mendapat gemoek

in
a rasa

kepertjajaan diri didada bangsa Indo-

. nesia. Lebih banjak bangsa

bahwa

|
bih merdeka tindakannja. Ti
dakah beberapa pendekar2 riwajat doe

ini tida” dengan semena-me
tetapi ini adalah boea
mempertjepat:|

air dan bangsa.“

erfaedah bagi bangsa

da memilih pekerdjaan dind
hanja particularisme p:

tanah

endapatan,

| Kanda, dinda poedji tinggi maks

kanda, oentoek. menolong
dengan ' menjesal dinda
pat memenoehi kehenda

akan

Boleh djadi, kanda, akan tetapi dinda

KEMANAKAH

memeloek

Salehlaan

18

Paviljoen)

Telefoon

No,

3017

WI,

MALAISE

badan

ada

lebih berharga

dari

pada wang

S.S. MOHAMMED

No, 39

pinggir djalan

tram

—

All

telefoor

536

«js

Meesier- Cornelis

Saja bisa mengobati segala penjakit zonder potong atau operatie
dan bakar baek dalam atau diloear badan, jang masi baroe atau
.poen jang soedah lama, baik anak-anak atau orang toea, seperti:
sakit Bawasir, sakit Kentjing, sakit Prampoean, Mengi, Medjen,
sakit Gigi, sakit Mata, sakit boeah pinggang, Batoek basah atau
kering,
Napas sesak, oeloe hati, laki-laki jang soedah ilang
tenaga koerang sahwat, praimpoean jang keloear kotoran boelanan
tida tjotjok atau keloear kotoran poetih dan banjak lain-lain penjakit terlaloe soesah boeat diseboetkan disini.
Djoega dikeloearkan BOEBOELAN (Mata Ikan) jang diatas atau
dibawah djari-djari kaki.
Segala roepa penjakit mata, gigi, koeping dan koerap ongkos mengobati dalam seminggoe boeat Indonesier f 0,50, orang asing
f 0,75 dan anak kefjil f 0,25.—
Roemah Obat diboeka saban hari dari djam 8 pagi sampe diam
8 malam. Djoega bisa dipanggil ke roemah, priksa penjakit zonder
ongkos asal sadja bajar onkost transport.
ada

29

sedia poeder

ramboet poetih,

jang baik, sehingga akar perasaan itoe
“ dapat dimatikan oleh siapa atau
apapoen djoea,“ ,,Tida'kah dinda me-

kota

obat-obat

penjaktt: dan

|Sumatra).

ham dengan pendapatan

kanda. Kesen
dinda

bisa

dikirim

adres

T, Prawira menggojangkan kepalanja
ta' ter sebagai tinda ta" setoedjoe seraja ber
akan tetapi kata:

pada kekajaan,
pada terpakainja teraga kita orang da

lam

doenia ini. Djika

bathin kita, tin

Soedahlah dinda, ternjatalah sekarang, bahwa dinda ta“ dapat meneri
ma oesoel kanda. Hal ini kanda sajang

dakan kita, angan2 kita, sepak terdjang
kita selaloe menoedjoe kearah keraga
man doenia, jang oleh Toehan jang kan, akan tetapi pendapatan dinda kan
Maha Koeasa soedah diatoernja sera| da hargai.“
gam ragamnja baroelah kita dapat meDan Soehardja dinda akan djadikan a
ngatakan: kita sentausa. Kekajaan jang pa?tanja t. Prawira. , Tentang Soehardja
dipakainja oentoek mendahsjatkan sesa Ikanda, dinda ta' mempoenjai tjita2
manja, agar soepaja pemegang kekaja jang pasti. Dinda serahkan sahadja ke
an itoe dapat hidoep sempoerna ta pada Soehardja sendiri. Orang toea ha
akan membawa kesentausaan, baik ba- nja sekedar mendjalankan kewadjiban
gi si hartawan, maoepoen bagi masjra nja jani mengongkosi anaknja selama
kat. Demikianlah pengertian dinda ten ia masih ada dalam tanggoengannja.
tang kesentaus:an dan dalam hal ini Dan djika anaknja telah dewasa wamaoce ta' maoe haroeslah isteri dinda djiblah orang toeca melepaskan anaknja
bersatoe faham dengan dinda. Dalam dari pengawasannja dan penjogroeh
faham hidoep soeami isteri moesti sa ia menoeroetkan soeara hatinja. Djika
toe fikiran.
Dinda mendjoendjcaeng ia masih soeka mentjahari pengetatinggi rasa kemerdekaan kaoem wanita, 'hoean jang lebih tinggi dan orang toeakan tetapi dalam hal ini soeami iste anja masih dapat memikoel ongkosnja,

mikirkan nasib-anak dan isteri dinda? ri haroes seia sekata. Berlainan penda
patan

berarti

hilangnja lambat laoen

wadjib

orang

toea ' mengaboelkan

angan2 »naknja. Dan djika ia soedah
Indones
jahari kesenangan hidoep, kesentausa kesentausaan, betapa djoega besarnja merasa dewasa oentoek masoek dalam
h pastilan diri.“ ,Kanda, dinda ta' dapat sefa kekajaan kita.
, Imasjrakat, ta' pantaslah, . menoeroet
Ketahoeilah

bikin

itam

ramboet

per

:

flesch

gram f 2,—
Di'oear

en uitgev.

tausaan menoereet faham

Hah sekali2'memikirkan hal2 jang masih: gantoeng

.

taon atawa
6 nomer, pem-

dengan

tjozkoep

rembours,

terang.

jang poenja tanah

“ Ibangsa Indonesia dapat menentoekan
—. Inasibnja sendiri.“ ,Ach, dinda djangan-

dapat.

setengah

TINGGAL

sk TABIB

tahoen jang baroe silam, djoega akan gi dengan memasang pipa-pipa besi Jang terkenal Noordwijk 6 B Telf
membentangkan
verslag Congresnja bagi mendjalain air dan kotoran, pa .WI1. 3340. Batavia-C. Bisa dapet beli pa

jang XXV

12.50

#

Matramanweg

Vergadering ditoetoep pk. 3 petang| akan terlihat dalam perkara jang te Dan Sekarang djoega kirim postwisse
ya bu
maan
lah terdjadi didepan Residentie-rech
dengan selamat.
Beladjar ilmoe falak .... f 0,75

Dari

(R,

MALAISE

3

pendoedoeknja,

disitoe haroeslah terang

van Toeziebt terdiri dari toean Sastra ban masing2.
wiria, Nona Kartini dan Nona A. Jat ' Meskipoen sedikit tjontonja

—.

12 nomer,

Gemeente "semangkin lama |.

| semangkin

Toean I. Soerjahamihardja, Bestuur P. | batasnja daripada hak
SA. Tocan E. Soemadi,
dan Oommissie |
Dean

atawa

Hindia.

Administratie.

toean R, Moh, Tohir,| meente, karena memang Gemeente ini
“tocan “Achmad Noer, jang lebih mengenai pendoedoeknja.

mikasari.

setaon

boeat

bajaran doeloe: berlangganan paling pendekselengah taon atawa
6 nomer,
Lapangan bagoes dan iocas oentoek reclame dan advertentie.
Menghadepi hasil besar dan menrjenangken, fariefnja rendah dan berlangganan dapet rabat banjak berhoeboeng dengan djaman soesa.
Ingatlah, kalangan Regentschapsraad atawa Reg. Werken jang terkemoedi
oleh
Regenten, jang kebanjakan memimpin (jabang P, P. B, B. hisa mendjadi lapangan advertentie djoega.
Perminta'an langganan afawa pertjonfoan Pemimpin, mocot adver
fantie afawa tarief, serta masoek lid P, PB. B. foelis pada.

perkaranja dima eigendom bagi bangsa Barat, seperti
Tapi
seperti telah diterangkan permoelaan karangan ini
memakai waktoe
Penningmeester. Tetapi vergadering | diterangkan di Nederland hakim se (dimoeat dalam Indiseh Tijdschrift van
“memaksa soepaja Voorzitter lama soe ring mendapat kesempatan oentoek het Recht. bagian 133, halaman 148).
memberi kepoetoesan, malah sampai
pengoeroes dari
ka dipilih lagi djadi
Begitoelah keterangan hak tanah
behakim jang tertinggi, jang kepoetoe
annja
Poetoes
ng,
instelli
e
sesoeato
dan
pendjagaannja bagi bangsa Indo(sannja
mengikat
hakim?
jang
rendah.
Un
2
nian
“gini:
nesia
dalam hoekoem jang berlakoe
. Voorzitter: toean Achmad Soelai- . Sebagaimana terseboet kepoetoesan2

| Penningm.II

bangsa dan Ambtenaar2 Europa.
Harga
abonnement

| Ipatan, artinja djika
egitoepoenm| |djoekan kepadanja.

banji

ningmeester:

persatoean
Priaji
di Hiadia Belanda

#

.

|.

bitjarakan lagi.
Gemeente jang bersindar atas veror
karangan ini akan saja bitja dening,
“tanah, jg dalam hoekoem
Fasal 6, daripada verordening jang
e-ragoean lagi dan ba mengenai hal itoe, mengatakan, bah

dinda, tiap2 wanita

men

pendapatan dinda, orang toca mengha
langinja. Orang toca, menoeroet faham
dinda, hanja mempoenjai satoe keingi
nan tentang anzknja: kedoedoekan jang

»baik“

dalam

masjarakat.“

ngar

arti

jang locas

Toecan

Prawira

perkataan

dalam
mende-

t. Karta menggojang-

kan kepalanja sebagai tanda 'ia sama
sekali ta“ setoedjoe akan pendapatan
itoe.

Njonja Karta sekarang berkata: Ma
rilah kanda, silahkan

minoem.“.

ga orang itoe moelai minoem

Keti-

dan ma

kan nasi goreng.
30
1
Kira2 poekoel 10 t. Prawira minta
diri, sebab ia hari itoe djoega haroes
soedah ada di Krawang. ,, Kanda,“ ka-

ta Njonja Karta, tolonglah boengkoesan ini sampaikan kepada zus. Kita
ta dapat mengirimkan

apa-apa.

Boeng

koesan itoe oleh t. Prawira diterimanja dengan disertai oetjapan terima kasih. Kemoedian naiklah ia dalam mobilnja dan brangkat. Toean dan Njonja Karta.masoek ke dalam,
|.

Akan

disamboeng

seh
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