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cent

lembar

diper

malam ini dim

Akta

tg 17/18

telah Hanabi

| dan

PI.) digedoeng Pertemoean Indo

nesia, Kramat 158 akan diadakan

periode 5 th jg baharoe,|

pidato tentang:

ian warta Reuter dari Melbourne
2.

n

sana

“Peladjar Peladjar Indonesia (P.P,

dali Stanley Bruce selakoe
Tinggi Australia di Lon-|
boeat

boelan Nan

oendangan Perhimpoenan

—O—

»Pers

once a Serontato

|

dan Maatseho ppij"

Dapat ditambah djoega,

bahwa

djika ada waktoe akan diperlihat
| kan djoega portret jang bertalian
dengan
doenia soerat kabar di

(|

negeri loearan sebagai ,oleh oleh“
tt Tabrani selama beliau me

Iawat ke negeri loearan itoe,

Djoemblahnja tidak sedikit, da
ri itoe diharap dengan hormat,

soepaja hadirin datangnja djangan terlampau, soepaja perte
moean dapat dimoelai pada djam

aka: aa Tokio Naa

terasa

ang

soedah

Gitentoekan

jaitoe

djam 8.
Setama sia waktoe dan pim9 —
pinan tidak menaroeh keberatan,
Tentang toean Roelink
| badiria merdika oentoek memadjoekan pertanjaan dan dimana
Adabaiknja.|
Anip-Aneta mewartakan dari Ams- | perloe bertoekar fikiran.

SNN HB

J.C.J.L. di
jang

| Keriboetan di Palestina

» Ibeloem selang berapa lamanja ini di-|

Empat

an IT
Mamsinapatarg bah- 'beritakan telah ketoebroek oleh se
kini ada baik djoega.
De otak
oe tidak ada harapan baik| bcaah vrachtauto,

kedoeabeloem ada

mata mereka, bahwa kedoe

ma "Iper&mpoean

dera-

itoe,

dengan

moekanja

— Zendeling Amerika
di

Dari

diboenoeh

Tiongkok,

Peiping

3

Reuter "mewartakan,

bahwa menoeroet berita2 jang boleh
dipertjaja
dari Taiyuanfu, seorang zen
mewartakan dari Belgrado,

deling Amerika, ja'ni Garland Leonard,
(pada
tanggal 7 October jl. telah di
itoe 'Oeroesan Dagang di Joego-Slavia dan
boenoeh
di Yuanping oleh seorang
djoega Indoestri Urbantej kelak pada
serdadoe
Tionghoa. Alasan-alasannja
tanggal 1 Januari akan melakoekan
hingga
kini
beloem tapa Separtikan
perdjandjian dengan antara& Pama
menteri

| poela.

, dan Joego-Siavia,

Penjakit

—9 —

malaria

1Dari Soerabaia diberitakan oleh Ani p|

Reuter

mengawatkan da 1 Londen

sebagai berikoet:

Ketika
sama2

baginda Radja Inggeris ber
permaisoerinja

diperoleh dari tjara bekerdja
ham2 pers Amerika.
Bpreker mengadakan

djoega

antara Pers

dan pa

perbandingan

Amerika itoe de

ngan jang ada di negeri Belanda dan
Indonesia, dimana ia menegaskan be

tapa rapatnja
maatsehappij“

Perhoeboengan
Transocean

grado,

tadi

malam

dengan Perantjis

mewartakan

bahwa

ma'loemat

dari Bel

opisil jang

dioemoemkan sesoedahnja konperensi
antara Dr. Stajodinowitsj, Premier da

ri Jogo.Slavia

dan

Delbos,

minis

ter
Oeroesan
Loear
Negeri
di
Perantjis
dilangsoengkan
menerang
kan bahwa..adalah terdjadi persetoe

djoean

dan

didalam konperensi itoe

dibitjarakan poela tentang perdjandjian

persahabatan antara Joego Slavia dan

Perantjis.

Kedoea minister itoe telah memper
setoedjoei sekali djika kedoea keradja
aan itoe masoek mendjadi anggauta
dari Volkenbond dan akan berdaja oe
paja oentoek mendorongkan keperioe
annja oentoek mentjapai perdamaian
internotional dengan tindakan melan

pertalian pers dan
walaupoen pidato di djoetkan

pekerdjaan

bersama

sama

lakoekan tjepat dan riang, tetapi dje jang sebagaimana telah dipoetoeskan
didalam perdjandjian itoe.
las hal2 jg pentingnja.
Hadhirin
mendengar
dengan
pe
Ta aa
noeh perhatian bahkan barjak jang
Bandjir hebat di Lasem

memadjoekan pertanjaan |Anip Aneta).

Mobil Radja Inggeris berlanagar

| Aneta, bahwa didesa Amboententenja,
Aboententimoer, Ketawang Parebaan,
Ketawang Laoet dan Panganoengan
| ada t erbangkit penjakit Malaria,sehing
a ada 600 orang jg dihinggapi oleh

H. C. Zentgraff.

Isi pidato jaitoe indruk indruk jang

Joego- Silavia

'Reuter
-Ibawa minister Delbos, dan

Pidato

mengada

#Journalisten Vereeniging.

—9—

“Perdjanljian dagang
2 Dengan

Djoernalis Eropah djoega
kan pertemoean

»SPersen Maatschappij.
Tadi
malam toean
H CO Zentgraff,
Empat orang bangag Arab mati dan
Java- Bode",
banjak jang mendapat loeka didalam directeur-Hoofdredacteur,
telah
mengadakan
pidato
tentang
, Van
pertempoeran antara pasoekan pasoealles
en
nog
wat
in-de
journalistiek
kan Inggeris lawan Pennonan bangsa!
Arab diatas boekit2 «Taikaram, | op wereldries“ dirosang persidangan
Dipihak pasoekan Inggeris tidak Hotel des Indes didepan anggota2 dan
-torang2 oendangan
dari Bataviasche
ada keroesakam soeatoe apa,

tertoetoep, telah mendengar kepoetoe|
2
i
Nan in “itoe, laloe menangisiah ia,

5

per-

Reuter mengawatkan dari Jeruzalem,
18 Dec,:

| Kegemparan di Palestina.
tidak alah del Dari Jeruzalem
diberitakan cak
siapapcea #djsega, Treansocean, bahwa di Jeruzalem ada
si
'itoe mendapat didi seorang |perempoean jang pertama di
an peladjaran baik baik.
: periksa oleh Hekim jang dipersalah
r
an
maa
kan telah mengikoeti pemberontakan
“Idi Palestina dan didjatohkan hoekoe
man lamanja 10 taboen, Setelah orang
a

Arab

tempoeran,

:

tjonto, jang|

orang

mati. dalam

na G9

Daerah Tjabang

00

Boengin

diserang

angin.

Ratoesan

roemah

karam,

Diberitakan, bahwa pada
sa pagi pagi hari Soengai

hari Sela
Bagagan,

jang melintasi kota Lasem, telah ban
Beberapa kampoeng di daerah Tja djir, oeleh karena ditempat terseboet
bang Boengin, Itermasoek kampoeng pada hari itoe hoedjan lebat dan

Pondok Doea, Sembilangan dll. kam anginnja amat kenijangnja,hingga ratoe
:Ipoeng
jang berdekatan, 's sedjak bebe san roemah dikampoeng
Dasoen dan
dari Theater, maka mobil 1 jang
kampoeng
tsb,
telah
di
rapa
hari
jl.
dikampoeng
Tasiksono
sama
karam
k, enjabit tsb. Maka dari sebab itoe hal ki, di Trafalgar Sguare telah
berlang
oleh bandjir jang bersimaharadjalela
jalini DVG telah melakoekan penjelidi- gar dengan sebosah mobil parmkelir serang angin,
Djerambah-djerambah rosmah jang dikampoeng2 itoe. Djalanan djalanan
a |kannja ditempat itoe,
| kefjil,
oemoem digoenakan ditiap-tiap roe kepuenjaannja regentschap telah ter
» ae
Ag tem
Tidak ada seorangpoen jang -berO mah disitoe, telah banjak jg roeboeh
besar-besarnja):
leb
bentjana, sedang keroesakan djoe oleh karenanja. Dalam pada itoe men toetoep oleh air jang tingginja 1 me
Pengeloearan
barang
tanah
Djawa|
ter, akan
tetapi oleh hal jang demi
bertambah
koeat,
bertambah
oe,
ga sangat sedikit.
djadi satoe poekoelan hebat terhadap
an Madoera
b. Djadi oesaha jang kita
Beberapa menit antaranja, mobil taekang2 sero, karena sero-sero jang kian itoe tidak ada seorangpoen jang
|
6
ang
kena tjelaka, kata ,Ind, Court".
takan itoe boekan San
'a
itoe
meneroeskan perdjala dipasang dilaoetan itoe, habis hanjoet'
Sepandjang berita Central Kantoor
Satatistik selama boelan November
Didalam seketika itoe djoega toean
dan roesak,
in 11937 barang-barang jang dikeloearkan
—
Oo —.
ass,
res. dan Patih dari Rembang de
Sedang harganja satoe sero rata-rata
Idari tanah Djawa dan Madoera ada
ngan diiringkan poela oleh technische
f
200
sero
besar,
f
70.—
atau
f
80.—
. Balans Stadtsspoor
te” 1g. ton
aga f 25,400.000.—
sero ketjil. Djoemblahnja sero jang leider poelisi di Pati dan wedana La
—9)
Kelebihan 6 millioen djadi korban tidak koerang 50 boeab, sem telah mengoendjoengi tempat2
nhard semboeh
Sekarang bisa di kira kira bahwa orang bisa kira berapa keruvegian me tsb, laloe mereka melakoekan penjeli
dikannja. Mereka ini dapat bantoean
SS akan mempoenjai kele reka itoe,
Dari Den Haag diberitakan oleh 'pedjabatan
bihan
6
millioen
roepiah,
akan
tetapi
Padahal pendoedoek di itoe tempat, djoega dari regentschapswerken.
Aneta, san Prins Bernbard soedah
ongkos Panin, dk ki
at
Berpoeloeh poeloehan tempat ikan
ini
boekan
oentoeng,
oleh
karena
pen
tjoema
dengan sero dan lain-lain per
dengan Pasoendan, '
'semboeh sehing ga keadaannja soedah 'sioen pensioen makan. 1,5 willioen dan
telah
karam djoega, hingga keroegian
kakas penangkap ikan jang mendjadi
jg
ditimboelkan
oleh bandjir ini amat
'beloem dihitoeng afsebrijving, jang sjarat hidoepnja, kini mereka ta” dapat

(15-18 Dec). hendak

ja

stana

—

Iharoes diadakan,
djalan oentoek itoe ichtiar sebeloem
Tanda tanda angka angka ini me masing-masing seronja dapat digoenam tempo paling 1
0 entngkan betoel.
Ikan, dan dikira dalam satoe doea boeen semoea organisasi itoe akan| Diar
wan (9 om
lan lagi beloem bisa sero-sero jang
Noh
DV
6.
den
diper
|
Arts
dische
jang aa
ah seboeah Na
roesak dapat dibetoelkan, apa poela
pada
Krankz'innigesticht
di
p
Itempatkan
ba
kapang
lapang
militair
jang
hilang hanjoet dan membeli baroe.
i Lawang, E Djatharajah Jenie, sekarang
boeat beladjar
co) ——
/
itoe.
djabatan
naa
| diserahi
Sa
Sa
Di Amsterdam,
Ahbani
Anip-Aneta mewartakan dari Amster
Tarief
hotel naik,
dari Internatinasl
“jom
dam, bahwa burgemeester dan wethou
Ahbani tjabang Betawi menerima
Arbeidsburesu.
ik aa “astitu
telah memadjoekan oesoel oen- baik
mosi jg memberi kepoetoesan
ai, Pemandan, . “
: Bepandjangi (warta Reuter dari Gene toek mengadakan lapang lapang mili menaikkan tarief hotel botel dan pen
Pekerdjaan ini sion pension di Betawi ini dengan
Ciano memperma' tair di Riekerpolder.
'at| ve, , bahwa Nina
rakan
makan
oeang
sehesar
1, 2 milli- 10pCt., berhoeboeng
Arbeids
dengan dasar
inaal
Internat
pe oeda jang paling "
kepada
n
|ioemka
di pena oleh examon Bureau, bahwa Italia melepaskan ke oon dan 2de regiment luchtdoetartil- harga barang barang makan jg naik
erie akan bertempat di Amsterdam. selaloe.
1 & smua
4
“

—
(0) si

(9

—

“
“

besar sekali.
Segenap

djoega

sekolahan

Openbare

ditoetoep,

di

Lasem

dan

Holi, Chin. School

Bandjir ini mengamoek
poela dise
belah Timoer kota Lasem itoe, hingga
bandjir ini sampai dikampoeng Sediti

an, kampoeng mana
anak

soengai Agagan.

jg dilintasi oleh
Pada

malam

Selasa air bandjir ini didjalanan kepoe
njaannja regentschap
ngah meter,

tingginja

1 sete

Keroegian jg ditimboelkan oleh ban

djir desegenap kota Lasem ini hingga
kini masih beloem ada beritanja,
Bandjir ini djoega
mengamoek di
onderdistrict Pantjoer hingga
berpoe

loeh poeloeh roemak terkeram olehnja,

ST

lagent dari J,C.J.L. di Makassar,

an ppi

— Iterdar bahwa, menceroet

no| Den Haag, keadaan t. Roelink seorang |

aa

, kemarin djaw 6.36

ergerak keras, tetapi tidak ada |
jan tidak keroesa|

Sekolah dokter Tinggi
Loeloes dalam menempoeb
|doktoral

bagian pertama

—-

ga

Dan beberapa saksi poela jang djoe NATIONALE COMMENTAREN
mengoeatkan

keterangan

saksi.

oedjian Setelah saksi diperiksa semoea, t. Kadar

antara lain2

tt. Gan Sing An, Loo Siauw
Jong,
Lie Ek Kiang, dan R. Soetjipto Poer
wosoeprodjo.
:
Loeloes dalam menempoeh oedjian
doktoral bahagian kedoea antara lain
|lain toean:2 R, Hardjono 0 HardjokoeE

telah

bikin

pembelaannja

pandjang,

Telah

sampai pada

kita nomor per

'jobaap, dummy -nummer dari madjal

keringkasan keterangannja t Kadar lah minggoean dalam bahasa Belanda
njatakau keterangan saksi2 ada terla dibawah pimpinan tosan Dr. GSSJ
loe bagoes, dari sebab bagoesnja sam
Rakjat
si
doepatinja. Rakjat Bandoeng
Bandoeng dan
Ratulangi dengan memakai nama
pai kentara teratoer dan ada jang »Nationale Commentaren“. Namanja
Familie Wiranatakoesoema selamanja bersatoe.
atoer.
sadja soedah menerangkan apa dan
Boekan dari
my
ja, dari dahoeloe
. Laloe toean Kadar hoeboengkan de betapa isi madjallah-itoe, jaitoe boeah:
soemo, Lie Djing Jan dan Thio Teng ngan adat tabeat manoesia, jg sangat
kala, soec
. Riwajat jang
jang-berdasarkan kebangsaan ber
1 Boe.
kti!
na Oleh REALIST :
moestahil seorang bapa dan soedara pena
hoeboeng dengan kedjadian2 jang ber
Isekandoeng melihat anak atau saula talian dengan doenia kita dan negeri
—a—
Mardi Wandowo
ranja dianiaja dapat sabar karena ta loearan.
'koet, dan sangat dimoestahilkan orang
Mangir.
Ki Ageng
Kita pertjaja, Jjika madjallah itoe
jang berhadjat djahat sebeloem lakoe
Idoeng sampai wafat. Beliau diganti
25 tahoen !
mai sebahagian besar orang2 dita kan kedjahatan itoe menanjakan orang memenoeki atau mendekati apa jg di

i dan oleh poeteranja bernama Wiranatakoe- nah Djawa tidaklah asing lagi nama hendak dianiaja kepada familie jang tjita2kan (kasih komentar dengan katja
mem-fsoema III.”
Set
| Ki Ageng Mangir, demikian poela dianiaja itoe. Apa poela si familie jg matre nasional), tentoe madjallah itoe

Seperempat abad
dari seboeah re
banjaknja «

pada 10 Mei 1829 dan dinamakan djoe |

pati jang a

oleh

oleh Goebernemen

Beliau diangkat

jiwal

poenjai pend

Iga Boepati Karanganjar,

ra'jat

ta Bandoeng

Panembahan Senopati.

Doea nama ini sangat masjboer, ka
Waktoe itoe rena meloekiskan seorang Panembahan

beloem seperti seka-

|jig oetama, dan meloekiskan seorang
am- |rang, roemah roemak masih kedapatan ||Ki Ageng Mangir) jg amat sakti.
#tidak teratoer, djembatan djembatan da | Awat adjaib kissahoja, betapa acbir

pers Indone

kan begitoe sad

nama

esoema:toeroet poela

ri bamboe tampaklah. dan dipinggir nja Ki Ageng Mangir itoe mendjadi
banjak pohon djarak, tentoe sa anak menantoe Radja Mataram (Padjalan
meramiikan hari ini dengansekedarnja |
memberi pemandangan oentoek diketa dja kaboepatennja tidak lajak tampak nembahan Senopati),
Ini malam tjerita itoe dimainkan
hosi oleh sidang pembatja dan oenioem nja,
soepaja tahoe, bagaimana keadaan ka | Beliau mohonkan berhenti, karena oleh Ketoprak vereeniging ,,Mardi
Imaoe beristirahat dan pekerdjaannja Wondoro“ di Uni Theater dekat bios
boepaten Bandoeng.
diberikan kepada poeteranja jg keem coop. Meester— Cornelis,
pat Raden Soerjakarta Adiningrat di
Orang banjak tentoenja tjoekoep me
angkat dari Comiter Tjiandjoer. Beli ngenal perkoempoelan ini jg masih sa
au jg memadjoekan ra'jat Bandoeng ngat mengoetamakan dasar sosial, ter
didalam segala hal. Ra'jat banjak teri boekti baroe2 ini memberikan amalnja
perintaban dari Boepatinja oen kepada Kliniek Djatinegara dan RoeIma
'toek mengerdjakan sawah sawah.
“Imah Jatim M.D, poen kepada koerPerloe diterangkan disini beliau da ban koerban Kebakaran Tanah TingIpat angkatan Boepati pada tb 1846, giserta memberikan bintang bintang

R ALA. Wiranata

|tg 27 Juli.—
Dengan sabar

dan tawakkal

itoe melakoekan
tahoen 1871
padjag tanah

beliau

kewadjibanoja, Pada

ra'jat moelai dikenakan
dan tjoekai diganti de-

ewas dan perak dalam
rontjong dan tembang.

kongkoers ke

Lebih djaoeh periksalah advertentie
nja dilain bagian.

ngan gadji boelanan. Beliau termasMoelai banjak toekang tjopet
Ihoer keseloeroeh Indonesia, malah
dan pentjoeri
sampai di Europa namanja terkenal
Beliau terpakai sekali oleh pemerintah
Orang mengabarkan, bahwa di Pedan dianoegerahi poela seboeah bin- todjo. Poelau Pioen, dekat lapangan
tang dan diberi titel Adipati. Oleh sepakraga VIJ, didalam beberapa pe
. |Seri Mabaradja Oostenrijk dianoegerabi kan ini soedah beroelang2 terdjadi
djoega Ridder Frans Josef.
pentjoerian, Jg amat njata, telah bebe
— Waktoe ini beloem pernah ada se- rapa hari sebeloem lebaran dan bebera
orang Boepati dipoelau Djawa
dapat anoegerah terseboet.

—

RALA,

jang

Setelah beliau menerima kehormatan

Wiranatakoesoema

itoe pada

tanggal

25

Augustus

beliau mengganti nama dengan

Ra'jat Bandoeng sajang Boepatinja|
'Ra'jat Bandoeng dan familie Wirapatakoesoema selamanja bersatoe !

1857

Wi-

ranatakoesoema.

pa sesoedahnja.
Soedah

pernah

orang

kehilangan

sepeda,, tempat sigaret, saboen dll,
Kemarin malam waroengnja seorang

Tionghoa poen kemasoekan pentjoeri.
Oentoeng tidak begitoe besar keroegian
jg dideritanja.

Beliau wafat dan tidak diganti oleb
-0—
—.
Boekan dari sekarang sadja, dari anaknja, tetapi tidak oleh seorang adik
Perkara
pemboenoehan
di Pondok
seiboe
sebapak
dan
diangkat
mendjadi
— dahoeloe kala, soedah ada ini,
Riwajat jang akan didjadikan boekti, Bbepsti tg 27 October 1874.
Dengan adanja beliau Bandoeng se
Landraad Meester Cornelis kemaren
Maka itoe kita moelai dengan meng
mangkin
lama tambah madjoe. Dengan telah memeriksa perkara pemboenoe
ichtisarkan riwajat toeroenan Boepati
hati jg toeloes dan dermawan beliau han
di kampseng Pondok Doea Tja
sekarang.
F2
kepada Boepati Gorda. Nama beliau
sebetoelnja Toemenggoeng Anggaradja.
Pada ig 16 Nov 1704 waktoe zaman
Koempeni beliau meninggalkan Timbanganten

dan- tinggal di Leuwi-Ban

naa
soengai tjitaroem.
Pada tg 9 Sept 1763 beliau poelang itoe dibantoe pekerdjaan beliau oleh
kerachmatoellah dan di makamkan di Patih Demang Wiradikoesoemah.
Gorda.
1
3
Karena kesetiannja bettau, boekan
Jang menggantikan beliau seorang sadja beliau dianoeragi titel Adipati

poetera beliau bernama Toemenggoeng tetapi dapat djoega anoegerah medaille

Anggadiredja pada tanggal 9 Septe
mas,
ber 1763.
:
Waktoe itoe jang dikenang2kan oleh
Boepati Anggadiredja diganti oleh beliau hanja ingin mempoenjai anak.
Wirakoesoema I tjoetjoenja ToemengDengan
@odrat Illahi tidak lama
goeng Anggaradja dan waktoe diang dari pada itoe beliau dapat anak jaitoe,
.
kat, karena ketjakapan beliau tidak Boepati Bandoeng jang sekarang, 'T,
— memakai gelaran Toemenggoeng lagi, Wiranatakoesoema...
teroes sadja Adipati, pada

tanggal

18

Boekan alang-kepalang belisu

riang

mendjadi

terdakwa

ia poenja paman

»Kota

nama

Miming

ajah dari itoe korban.

Isoerat soerat,
bceat BtC,—

Perajaan doea tahoen

Gang

al-Hag.

bersangkoetan minta kita ka
bahwa
Madrasah Al-Hag, |
Benares Pisangan Lama, Mr.

Cornelis besok
malam (malam Ming
goe 18 Declakan mengadakan madjlis

pertemosan
hoen

oentoek

oesianja.

mersajakan

Adapoen

jang

anggap

dan tegaskan

ter

mendjadi

popoeler

dikalangan

kacem terpeladjar dan dengan sendiri
nja mempoenjai

hak hidoep.

Mentlik isinja jg sekarang, ,Nationale Commentaren“ mempoenjai ba-

rapan baik oentoek mendjadi popoeler.

dakwa tidak berdosa dan moehoen di Isinja penting, tjaranja menoelis enteng, moedah dimengarti,
bebaskan segala toentoetannja.
Hingga sekian laloe diadakan raad
Alangkah baiknja, djika ketjakapan
kamer, achirnja terdakwa dibebaskan. redaksinja itoe dipakai boeat mengoe
—.O —
2
sahakan madjallah minggoean seperti
K.H.

Dewantara

menemoei

G.G.

»Haagsche

Setelah selesai ditjitak berita tentang
pertemoean antara K. H. Dewantara
dengan j.m.m. Goebernoer Djenderal,
(zie 2e blad) maka secretariaat Madjlis Loehoer T 8. minta kita tambahkan
sebagai berikoet :
Sebeloemoja kalimat jang berboenji

»Djadi kedatangan H. K, Dewantara
kepada GG itoe tidak Jain dari pada

Post“. Ma'loem, -pada

dianiaja tidak mengadoe

halnja kepa

oe-

moemnja, doenia ,nationale commen-

taren“ itoe sempit, tidak begitoe loeas
dan, ,.isinja begitoe berat, zwaar boe
at rata rata pembatja, terketjoeali,
dji
ka

mereka

itoe

tergolong

kaoem

per

gerakan. Dari itoe pasar boeat ,natiopale commentaren“ itoe ada sedikit
sempit, soenggoehpoen isinja ditoelis
setjara enteng, popoeler.
aga

itoe hanja G, G, lah sendiri jang ber laan sampai penghabisan tidak lain
dari pada
,nationale commentaren",
hak merocebah poetoesan itoe.
—.—

Pemandangan

tentang

Algemeene

leerplicht
Kelak

pada bari

Minggoe

19 Dec.

djadi lekas membosankan para pemba
tjanja, terketjoeali mereka jg senang
pada ,nationale commentaren”, jaitoe.
kasem pergerakan. Sedang
kalau isi
»uationale commentaren“ itoe dibikin

antara

mana jang

350

Selain daripada itoe ada poela 327
karoeng pakketpost, antaramana jang
205 boeat Tandjoeng Priok.
—
0 —

Tidak

memasang

petesan

Rapat2 perkoempselan2 Tionghoa di

kota Soerabaja dau Betawi dan lain-lain

2 ta tempat ketjil memoetoeskan baik padi da tahoen baroe stijl baroe maoepoen

mendjadi sebagian dari agendanja, ia stijl lama, tidak akan memasang peta
lah pidato2 riwejat madrasah, tentang Isan, sedang Tjipgomeh poen akan di

paedabnja ilmoe, tentang pendidikan| lakoekan dengan sederhana.

dan pemandangan2.

«
“

Y

ma

MB mer

2. Native Elucation: The Hon HA

Wyndbam,

lebih lebih katja

121,

122,

dan 210:

Jang

mendjadi

pedoman

jg terpen

lah sangat

perlcs

boeat

kemadjoean

Tetapi soenggoehpoen

demikian,

ki

ta ikoet poedjikan dan do'akan, moga
moga
dapat

,Nationale Commentaren“ itoe
hidoep langsoeng dan meme

noehi tjita-tjita si penerbit dan sidang
pengarangnya.
Adres ,Nationale Commentaren” ia
lah: Goentoerlaan 10 Bandoeng,
sedang harga abonnement f 1.25 seboe
lan atau f 3.— sekwartaal.

da politie,demikian ajahnja atau sauda bangsa kita.
ranja, tetapiitoe korban berobat sen
diri diantar oleh istri dan saudaranja
Sinjo-sinjo Indo bengal
'ke doekoen Patah di Tjikini dan ke
Derma
boeat penganggoeran
moedian dikirim
ke CBZ, dimana 'Pembantoe menoelis:
Menoeroet tjatatan lijst No, 142 se
si korbaa itoe menemoei adjalnja.
Kemarin sore kira poekoel enam di
Setelah meninggal ini korban, ba- djalanan Kramat, boekan main ramai lama bari-bari antara tg 1 hingga 30

menoenggoei ba

saunja sakit,
Demikian istrinja terdakwa lantaran
jakin soeaminja tidak
berdosa, telah
minta pembantoe
tocan Kadar
oen

En

sa... enz.“ lebih doeloe haroes ada
Djoestroe
masih
dummyaummer,
kalimat? seperti dibawah ini :
apakah tidak dapat nama madjallah
Publiek tentoe telah makloem, bah itoe dirobah, misalnja dengan nama
wa Tamansiswa bermoela akan dike »Indonesia-Post“ atau
, Indonesia-Bonakan loonbelasting, akan tetapi sete de“ atau ,,Oas Weekblad“, Dengan
lah K. H, Dewantara mengirim soerat nama ,Nationale Commentaren itoe,
sangkalaun kepada fihak pemerintah, maka sidang pengarang dibatasi ten
maka Wirecteur Financien laloe mem tang apa ia haroes menoelis, sedang
bebaskan Tamansiswa dari peratoeran djika nama itoe
dirobah
mendjadi
loonbelasting terseboet. Kemoedian ter »Indonesia-Post“misalnja, maka ,,natinjata diantara pembesar pembesar ad onsle commentaren” itoe dapat dipaviseurs dari regeering timboel perbe
sebagai sebagian, sebagai satoe
daan faham tentang hai itoe dan ke rubrik jang tertentoe dalam madjallah
moedian perkara Tamansiswa dan minggoean itoe,
loonbelasting itoe laloe diserahkan. ke
Djika nama.tetap dan sidang penga
pada regeering, jani &. G., jang
me
moetoes, bahwa Tamansiswa haroes rang mendjoendjoeng tinggi nama itoe
dikenakan loonbelasting.
Maka dari maka isi madjallah itoe dari permoe

Setelah terdjadi itoe penganiajaan, jg ting- ialah: Leerplicht oemoem itoe ada

Tjibarengkok waktoe

Nopan"

Kapal , Kota Nopan“ kemarin djam
|10 pagi soedah bertolak dari Sabang
dengan membawa 811 karoeng post

Jang

ka t. Kadar

dan soedara misan nama Padil dan
3. Staatkundig Baleid en BastuursAbdoel Manan.
:
zorg in Ned, Indie, bahagian kedoea
| Anehnja itoe perkara, terdjadinja katja 216—287 oleh ADA, De Kat
itoe penganiajaan di dalam roemah Angelino,
&

hilan lakoekan itoe penganiajaan, dan
ketika itoe terdakwa sedang berada di

barkan,

dapat mendjadi boekti kenjataan, ma

Pertengahan boelan Juni jang laloe Mansfelt:

di itoe kampoeng tardjadi penganiaja
an, jang achirnja mati di CBZ, jang

Januari 1788.
cak
'|hatipja mendapat poetera. Besar bati
Belisu wafat dan diganti oleh poe- beliau mempoenjai seorang toeroenan
teranja, Wiranatakoesoema II jang di oentoek menggantikan beliau diachir
namakan djoega Boepati Kaoem, di nji. Beliau tidak dapat lihat anak
angkat 20 October 1794. Lama-kela nja besar dan dengan Godrat Illa
maan beliau bermaksoed oentoek me hi, Toehan Jang
Maha
Koeasa, roelah penganiajaan itoe dibongkar
hinggalkan tempat kediamannja, Leu- tidak
boleh ditanggoeh lagi beliau dan djadi penoentoetan atas andjoer
annja mandor dan djoeragan toean ta
: wi-Bandoeng, oleh karena tempat ini poelang kerachmatoellab.
sering kali kebandjiran,
Riboet
disemoea soedoet, ramai di nah, Dengan andjoeran ini terdakwa
Waktoe ada tjita tjita ini Koempeni mana2 sampai tersebar keloear kota. berdoea ditangkap setelah itoe ajah,
diganti oleh Goebernemen dan mak lontjeng berboeboenji, tong.tong ta soedara dan istrivja itoe korban baroe
soed beliau itoe disetoedjoei oleh Goe berhentinja memboenjikan soearanja. menjeritakan pada bestuurs di Tjabang
bernemen dan teroes beliau tjari tem Ra'jat semoeanja bersedih hati, disa Boengin tentang terdjadinja itoe pepat oentoek kota jg baroe, dan dida na-sini ra'jat saling-tanja, berkoempoel nganiajaan,
Kedoea terdakwa itoe menjangkal
patinja kota Bogor pada th. 1809.
koempoel, menanjakan siapa gantinja,
Dari kota Bogor tidak lama pindah oleh karena anak beliau masih anak2. keras mereka lakoekan itoe pengania
doea kota jg ditinggali.
Kaboepaten jang tadinja ramai dja jaan apa poela sampai matinja, karena boekan sadja mereka sda sebagai
Beliau tetap djadi boepati di Ban- di sepi.
"
«
familie dekat jang ada satoe kemoesta

. Madrasah

rangannja dikoepas, dan didjelaskan
saksi jg tidak
beberapa keterangan

akan

?37 diroemahnja Mej. Soegiarti, Pase seperti isi madjallah oemoem
lantas
seringkali dapat kedatangan ra'jatnja. bang Boengin.
Mena
ban-Binnen No. 8 akan diadakan per tidak tjotjok dengan namanja,
Poen banjak dapat koendjoengan dari ..Palam perkara ini boekan sadja temoean, dalam mana Mej Mr. Maria
Sebagai rubrik nama ,commentaren"
bangsa2 Europa dan menginap djoega mendjadi gelap, malah ada satoe ke Uifah akan memboeat pidato tentang
di Kaboepaten.
Beliau
amat
soekaa meMejanehan hingga menarik perhatian pu »Pemandangan tentang
:
2
3m
Algemeene itoe patoet dan bergoena tetapi boekan
nerima tetamoe, Waktoe itoe Bandoeng| bliek jang menjaksikan dalam itoe pe Leerplicht,“ memakai dasar literatuur: sebagaimana seboeah madjallah, jang
tambah ramai. Keadaan kota berlainan meriksahan,
:
1. Koloniale Studien 1930: Het Onder bermaksoed mentjari pasar jang agak
sekali tiap tiap boelan. Pada waktoe . Doedoekuja perkara sebagai berikoet : wijs in Britsch-Indie, oleh Dr. W MF

Ra'jat Pasoendan tentoe masih ingat

Te

ditanjakan itoe lantas mengoendjoek
kan orang jang akan dianiaja itoe.
Setelah satoe persatoenja saksi kete

Nov '37, oeang toendjangan jg diteri
nja.
Didepan
sekolah pertengahan
(ma oleh bendahari dari pada CentraalMoehammadijjah ada sebosah deeleman Comite
voor steun aan Werkloozen

jg pikai no. 410 Mr. CO.

dikoesiri o- adalah sebagai berikoet:

leh Moein datang dari Timoer ke Ba
rat. Ditengah tengah djalan jg sedang
ramainja itoe ada berkendaraan 3 si-

njo Indo berdjedjeran.

Jang

soedah

diperhitoengkan sedjak
| Januari f 1. 362.700,99
diterima lagif
164,612 67

Jang
“Bang Moeia jg maoe berdjalan lebih doeloe amatlah mendongkolnja karena perbosatan sinjo2 itoe.
Djoemblah
f1 527,313,66
Iapoen laloe memboenjikan belnja,
sambil
berteriak.
Satoe diantaranja
Djoemblah penerimaan diperhitoeng
sinjo tiga tadi, jang sebetoelnja haroes kan sedjak Dec. 1930 adalah sama se
membilang terima kasih karena diper kali sedjoemblah f 5,089,303,98.

ingatkan, laloe mengedjar deeleman
tadi sambil mengomel
, bilang apa,
bilang apa“. Sinjo jang

atoeran
barang

tak

tahoe

tadi laloe melempar dengan

(?) laloe lari.

Sajang kita

tak tahoe, barang

apa

Boeat

Sanatorium

Patjet

SCVT menerima kabar dari Simavi
bahwa dari Prinses Juliana Noodfonds
adaf 2000 boeat diperoentoekkan men
toek membela perkara itoe, maka dida
lam pemeriksaan keraren t, Kadar se moengkin membawa akibat jang tak dirikan paviljoen baroe diatas halaman
bagai pembelanja.
Sanatorium peremposan di Patjet.
kita inginkan sama sekali.
.— (9) —
Dalam pemeriksaan kemaren ternja
Pekerdjaan akan segera dimoelai.
ta masing masing saksi sangat membe
P GB Tjabang Djakarta
ratkan, saksi dan saularanja itoe kor
Hari Minggoe tg 19-12-37 PG BR
ban menjatakan sebeloem terdjadi pe
nganiajaan itoe, terdakwa lebih: doe tjab. Djakarta, akan mengadakan Bs
Dipensioen.
mereka de stuur-leden vergadiring, bertempat di
loe datang bertemoekan
Toean F, M. Cowan, hoofd dari atngan roepa jang ganas mentjari kor Grem, Volkescool Gastonweg B O.
deeling
Personeele Zaken dihoodfbuVergadering
dimoelai
djam
9
pagi
ban itoe.
reau Volksgezondheid akan dipensioen
Agendanja :
Saksi ajah dan dosa soedaranji itoe
pada pengbabisan boelan ini. Beliau
korban poela menegaskan waktoe di “1 Notulen leden vergadering j1.
akan diganti oleh tosan Witte, dari
2 Verslag oetoesan
aniaja demikian roepa, mereka menjak
kantoor van Arbeid,
3
Bestuur
verkiezing
sikan tapi tidak mentjegah pengania
4 dil,
MG
jaan itoe karena takoet.
Pa
jang ia lemparkan.
Satoe kedjadian
jang ketjil, tetapi

-A

tah Inggeris di Palestina teloh Jarang

Amerika

ebih

- a soepaja | Mika
do

tid al

kekapal
wan-tao

soedah mendapat

be-

baharoe.
rahan penghasilan2 douane, jg
| bahagian jg dipergadai boe

jang tengah hendak

programma

mereka

Hindoestan

tsb,

lagi

akan mengetemoe

kan pemimpin-pemimpin bangsa Arab

Pada
ketika
De
Valera mengoe hoei dari pemimpin-pemimpin terse
moemkan oesoel2 ini oentoek meng! boet doedoeknja perkara jg sebenarnja

penembakan, setelah mana
orang Djepang, barangkali

ada 5 menit lamanja. kemoedian

oentoesan

jang berada diloear Palestina, di Irak,
Syria dan Libanon oentoek mengeta

minta maaf

|lakoekan
Ibeberapa

Tionghoa jar
tinggal membela

keroeh

masoeknja

Lantaran larangan ini, mereka.dengan
tidak poetoes harapan, telah tetapkan

naik

karam

itoe, padahal bendera Amerika terang
benderang bisa diperbedakan.

gampangkan

memadjoekan

soerat-s0oe

rat kepertjajaan dari seorang wakil
Ierlan ini kepada
Radja Itali dan
Keizer Ethiopie

di Ouirinaal, seorang

leider dari Partij Kaoem

Norton,

tindakan2

telah

Sosial, ja'ni

memprotes

de

Valera

telah terdjadi

Laga

Spanjol

atas segala

Perang

ini dengan se

saudara,

Keterangan
joor Attlee.
Reuter
mewartakan

koeat-koeatnja.
Lebih djaoeh De Valera menerang
Ikan, bahwa hal jang demikian itoe

Djepang menjangkal

di Palestina dari inci-

dent-incident jang hebat itoe.

dari
dari

MaLonden,

pindjaman | Sjanghai, 16 Dec. (Reuter) Pem
djoega dilakoekan djoega oleh negeri bahwa Majoor Attlee didalam sidang
1 loearan, beloem boleh diserah besar2 Marine dan Pembesar? Angka (negeri
Lagerhuis telah menerangkan ketera
lain diseloeroeh doenia ini.
cepada Pemerintahan Tiongkok tan Darat dari pihak Djepang dengan
ngannja
berhoeboeng dengan motie
— 9 —
“Jeng berdosa dalam penembakan | oe, sebeloemnja diadakan perdjandji tegas menjangkal, bahwa “Panay" se
jang
tidak menjetoedjoei kemaoean
baharoe dengan crediteur-crediteur beloem tenggelam ditembaki lagi oleh Mesir
"Nang
|
nja. Lebih djaoeh Attlee menerangkan,
|motorboot2 Djepang.
Mix
).
bahwa
ter
motie ini datangnja dari poe
i : "Tiongkok dari bangsa asing.
“Tokio, 16 DecReu
Jaran rente atas

mengesa
—. Marine Djepangtert
embak
ara
perk
am
|, dal

Hampir

ney“,
pembesar jang L
djawab dalam kesalahan ini
2

Ma'af kepada Italia.
| PFokio, 16 Dec (Havas). Ambasialah
ialah
sadeur Djepang
2 »

Nacbt Mitsunami, ketoea

Schout Bij

jang memimpin serangan2 dari oedara.

|. “Ja kini dipanggil kembali ke Djepang.
Tidak toenggoe lama2 lagi

16 Dec. (Reuter). Ber

an

doega2

penjaksi2

bangsa Asing jang meramalkan bah-

. Djepang Ta

menoenggoe 2

di Rome menerima:
perintah soepaja memberikan perminta
jan ma'afoja kepada Pemerintah Italia

'berhoeboeng dengan matinja djoerna-

masoek

djangnja kearah oetara dengan meng

lima perang jg memimpin pekerdjaan
mendoedoeki Nanking bersama sama

sepandjang perdjalanan jg pandjangnja

1 setengah K,M. ja'ni dari Sun Yat
Sen Musoleum (pekoeboeran) sampai
di Chung sha» men (pintoe gerbang
Timoer di Nanking).
Perajaan opisil bagi memperingati

kok Oetara jang pada sa'at ivi ada di

| tepi soengai Koening pihak oetara jg
jg penoe

an terbesarnja dari Pukow
k melaloei djalan spoer Tsin-pu.

en jang mendjadi boelan2 pa

atas

kota Nanking

dila

oleh beberapa soerat2 kabar. koekan pada Sabtoe pagi di gedoeng
Fan
Jang ade, ialah pemberian tahoe bekas tempat Kwartier Besar Peme
kepada ambassadeur Djepang di Was rintah Tionghoa,
Disitoe kelak akaa poela dibikin
bington, jaitoe Saito, bahwa Pemeria
tah Amerika ingin menerime ketera oepatjara peringatan kepada serdadoe2
ngan dari Mikado sendiri.
.
Djeparng jg mati didalam pertempoe
Lagi

poela

ada

dinjatakan, bahwa

ran

mereboet

premier Nahas

dengan

cepatjara besar
Sjanghai 16 Dec, (Rome).
Letnan Djendral Prins Asaka, Peng

de ga permintaan soepaja Mikado Djepang
Tiong: sendiri minta ma'af, sebagaimana dibe perampasan

ambil 3 djalan, dengan-persatoean

ngan pasoekan2 Djepang dari

Nanking

lis Sandro Sandri, jg mati mendjadi Djenderal Matsui dan Admiral Hase
kerban
ketika kapal ,Panay“
terke: gawa kelak tg, 17 Dec, (ini hari) djam
130 tengah hari
dengan pertoen
:
na serangan.
djoekan besar akan masoek kota Nan
Iking goena melakoekan inspeksi kepa
'. Tidak menghendaki ma'sfnja
Ida pasoekan2 Djepang jg dibariskan
2
Mikado.

m inggoe lagioi oentoek melakoekan pe| Washington, 16 Dec. (Transnjcrangan di Tiongkok Selatan, maka | ocean).
Kalangan jang berkoeasa disini
ini hari pasoekar2 Djepang moelai se
menjangkal, bahwa didalam nota jang
kali lagi mendjalankan sepak ter berisi protest Amerika itoe berisi djoe

. djoega mendjadi toedjoean

Akan

d| Fa

Nanking itoe.

Pasha

binasa

Sebagaimana
ter

telah

baroe

beritakan,

koekan pertjobaan

noeh primier

baroe ini
bahwa

oentoek

Nahas

djaoeh

dapatkan berita
tegas,
Pacha

dila

memboe-

Pacha,

Primier

sendiri tidak beroleh bintjana
apa. Lebih

Reu-

telah

soeatoe

dari sk, Mesir kita

keterangannja

lebih

begini: Ketika primier Nahas
poelang keroemahnja di Heli-

plis dari resepsi di Shubra telah lom
pat kembali seorang pemoeda Mesir,

— Penerimaan

pekerdjaan Douane

00.
Krontjong modern
Dari boekoe keToonel.
Dari
tooneel
keplaat
gramophoon.

Dariplaat

ke Radio.

5

gramophoor

| Dariradioke

Te

Filmkah?

Berhoeboeng dengan populairnja
tel boekoe karangan t. BARMARA
jang

bernama

Si GELOENG

TJIJO

Iking sebelab pelaboehan, Tentara artillerie Tionghoa mendjawab “djoega

Oo

—

jg departement2 pemerintah diganggoe

oleh kaoem pemberortak, maka kantor
kantor itoe didjagai
Frans.
-

oleh askar

askar

Minta dikeloearkan, Moefti dan
teman-temannja
Sk,

“Assababah“

dari Syria
telah

beritakan,

3unami (ketoea aksi oedara Djepang)
dan perma'loeman jang setengah opi
sil bahwa ia dipetjat dari postnja, di

merintah Frans meminta kepada ang
gota Komite Agoeng jg telah keloear

berikoet Moefti Beaar
akan meninggalkan Syria, ja'ni tidak
boleh tinggal di Syria lagi, Moefti
Besar

Perantjis pogas
Ps
'Parijs, 16 Dec. (Reuter).-

Premier Chamberlain menerangkan,
bahwa ia telah bersetoedjoe dengan

keterangan

poela,

Atilee itoe dan menjatakan

bahwa

so'al

ini telah selesai.

x

Lebih djaoeh Transocean mewartakan dari Parijs bahwa kota Madrid
kemarin doeloe malam telah ditembaki

lagi oleh barisan koeda dari pihak ka
oem

Nasional,

Menoeroet

berita

dari Pemerintah

Merah, tembakan ini dilangsoengkan
hanja didalam. beberapa minit, hingga
tidak

menimboelkan

keroegian

t. Moehammad

Amien

Al-Hoe

besar.

Dari Gibraltar diberitakan, bahwa
Franco telah memerintah oentoek me
noetoep batas2 dan hal ini orang men
doega, bahwa ta' lama lagi akan tim
boel serangan baroe lagi, hingga tidak
ada seorangpoen jang dapat pergi ke
loear dari Spanjol oentoek berpelesiran,

Batas antara Perantjis dan Spanjol
beloem selang berapa lamanja ini te-

bahwa berita kawat jg telah sampai lah ditoetoep.
dari Londen dari pada pers Inggeris
Bombardement
di Damascus memberitakan, bahwa pe

» Alamat baik.
Londen, 16 Dec (Rsuter). Menoe dengan tembakan2 meriam besar2 da dari Palestina

roet pembantoe2 diplomatik dari Reu ri tempat kedeedoekannja. .
ter, pemanggilan kembali kepada Mit

li terhadap kepada so'al Spanjol telah
dioemoemkan poela dan ja akan berda

ja oepaja oentoek mendorong segenap
peudoedoek Inggeris oentoek: berdiri
disamping
pendapatannja
itoe, ja'ni
Maka dengan 4 kali tembakan jg tentang perkara pembahagian Spanjol
bertoeroet2 itoe, dengan aneh sekali dengan ftjara jang adil. , Walaupoen
djiwanja t. Nahas masih bisa selamat, saja ini seorang leider dari oppositie
karena itoe tembakan dan dirinja tjoe partij“ demikianlah kata Attllee ,saja
ma berdjaoehan 2 inch sadja. Pemboe tetap berdjabat partikoelir dan saja
noeh
itoe. seorang psmoeda mesir jg tidak mempoenjai hoetang kepertjaja
baroe beroemoer 22 th bernama 'Izzoe an kepada pemerintah".
ddin Chadhar. Dikatakan bahwa pem
Lebih landjoet diberitakan, bahwa
boenoeh ini ada dari partij , Kemedja: Majoor Attlee telah meminta ma'af
Idjo“, dan
ja ada tjoetjoenja almar kepada Sparjol: tentang segala tinda
hoem Ahmad 'Arabi Pacha.
kannja jang salah.
—

rang tentoe Pemerintah Inggeris mem: oentoek merampas seloeroeh kota.
perhatika
Oleh karena mereka toh soedah ter
n segala keadaan itoe, jang
(Transocean)
Dec.
Peiping, 16
djalannja oentoek bisa moen
Langkah pertama jang mempoenjai didalam pekerdjaan itoe soedah tentoe' poe
i keinternasionalan, ini hari soedah masoek djoega pekerdjaan perbaikan doer, maka tegoeh dan koekoeh niat
tindakkan oleh Pemerintahan Semen kepada defensinja, tetapi pada sa'at nja oentoek membikin soepaja Djepang
yg pro Djepang, jaitoe beroepa ioi tidaklah ada tanda-tandanja, bah: membajar mahal, sebeloemnj1 mereka
ma pedjabatan Douane di Tiong wa Inggeris mengandoeng niat hen: itoe mati oentoek dan karena tanah
dak mengirim kapal2 perang ke Ti airnja Tiongkok.
.Imoer Djaoeh itoe.
Kemarin sore empat boeah kapal
menembaki
Nainmeriam Djepang
|

oentoek mendjatohkan kehormatangja

'semata2 dan dengan tjara memboeang
kepertjajaan kepada Atitlee,
Attlee menerangkan djoega, bahwa
ia telah bertolak menoedjoe ke Spa
njol atas oendangan'Premier Spanjol.
Toedjoeannja jang teristimewa seka

dan lantas lepaskan kepada primier
itoe 4 tembakan dari revolvernja,

| Besar iniialah kota Chu chow Pemerintah Djepang belakangan mem
Syria
7 djaraknja
36 KM. dari Pu-kow.| 'perma'loemkan kepada Washington, Tionghoa masih melakoekan perla
wanan keras
Pemberontakan di Beiroeth
Sajap kanan melakoekan serangan Pbahwa tidak satoe mansesiapoen ber
elaloei kana-l ,hesar, sedang sajap hak memberikan sesoeatoe keterangan “Hanko w, 16 Dec (Cetral News
Dari Beiroeth dikabarkan, bahwa 50
:
ri menjorong dari pibak Hehsicn, memakai atas nama Keiser,
|YAgency).
orang termasoek . pada voorz. party
In
Meskipoen pasoekan Tionghoa jang »Kemedja Poeti“, telah dapat loeka
Tidak benar Inggeris hendak mem“3 Akan didaratkan kemana ?
terbesar soedah menjingkirkan diri da waktoe terdjadi pemkerontakan antara
perkoeat Ten
Timoer
ri Nanking, toh masih terdjadi perta mereka dan polisi, dan 100 orang dari
Dj aceh.
0. Shanghai, 19 Dec (Router), Riroengan amoek amoekan didalam iboe pemberontak telah ditangkap oleh ps
— hboean orang daripada- pasoekan2 Djs
Londen, 16 Dec (Reuter).
kota itoe antara orang orang Tionghoa lisi. Tidak lain sebabnja, melainkan
kapal-kapal
kedalam
—.. pang dinaikkan
Berita2
angin
jang
menjata
dan
serdados serdadoe Tionghoa jg ma kaoem pemberontak itoe telah njatakan
kan
bah
—. pengangkoet, dan bertolak menoedjoe
memper
hendak
berniat
Inggeri
wa
sih
tinggal
disitoe melawan pasoekan demontrasi demontrasi distraat2 des
'soeatoe tempat jg tidak diketahbocei. koeatka
n armada Inggeris dilaoetan2 pasoekan Djepang,——
ngan memprotes kepada pewerintah,
Tetapi didoega. tuedjoean mereka itoe
Soedah 48 djam lamanja orang Ti karena
mereka poenja perk2. po
lau tidak Nanking tentoe Tiongkok- Tiongkok, telah disangkal oleh pihak
jang tahoe benar. Tetapi meraka me onghoa dengan nekat berkelahi mela litiek ditoetoep. /Karena dikoeatiri
latan.

Injatakan, bahwa djika sewaktoe2 ke wan Djepang dan berhasillah mereka
adaan bertambah penting, soedah ba itoe mentjegah kaoem penjerang kota

sat soerat2 kabar jang mengandoeng
motie terseboet dengan tidak betoel,
oleh
karena boleh djadi disebabkan

di Madrid

Havas mewartakan dari Madrid, bah
wa kemarin sore kota Madrid telah di
djatohi beberapa bom2, hingga menge
nai trem jg penoeh dengan peroew

pang. 16 orang dari penoempang
telah mati

dan

ini

30 orang telah menda

Isaini telah terima oendangan dari ra- pat loeka berat. Menoeroet berita jg
dja Irsk jalah baginda Gazi meminta beloem bisa ditentoekan, pasoekan2
Londen hal itoe dianggap alamat? jg:
Penjaksi2 politik merasa sangat poe kepada Moefti Besar dan kawan2rja dari kaoem Repoeblik telah memotong
banjak harapan baik. Tetapi tidak as terhadap tjaranja Inggeris mengi- akan berdiam di Irak.
djalanan dan penghoeboengan djala
moengkin mengatakan, sampai dimana: rim Nota kepada Tokio. Mereka

ber-

DA, maka boekan sadja ia terkenal kah tindakan-tindakan jg dilakoekan| pendapatan, bahwa Nota itoe sesoeng :
dalam doenia pembatjaan, tetapipoen oleh Djepang dalam mengaboelkan goehnja lebih keras daripada jang di
SIA
|doega2,
setelah tjerita itoe naik diatas podium pinta pinta Inggeris.
Poen
djawaban
jg
opisil
atas
Nota
Didoega bahwa kekerasan boenjinja
RPHEUS REVUE dengan pimpi
nan R. Ariffien, maka gelaran si Inggerispoen beloem poela diterima. nota itoe akan mempengaroehi djoega
djoega kepada Djepang, jg tentoe akan
'Geloeng Tjijoda itoe semangkin ha
Tidak hanja pesawat terbang, tetapi insjaf, bahwa mereka tidak sekali-kali
. roem agaknja,
boleh menggali lebih dalam soemoer
. Dari Bandoeng ke Tjimahi, dari Tji
—. djoega oleh kapal
kesabaran Inggeris.
mahi ke Betawi, nama si Geloeng|
Shanghai, 16 Dec, | Reuter|.
Tjijoda bertambah pengaroehnja dan
Cordeli Hull mengoemoemkan beri
peilnja selaloe madjoe tinggi,
ta
berita opisil, antara mana ada jang
“Kita dapat kabar dari orang jaug
|
menerangkan,
bahwa benar kapal ,, Pa Itali
| bersangkoetan dengan itoe, bahwa
nay“
djoega
ditembaki
oleh kapal2
'kini sedang diadakan remboegan an
Djepang
sesoedahnja
dibom
oleh pesa Mengesahkan kedoedoekan Itali di
. tara toean : BARMARA dan Tengkoe
wat
terbang.
Ethiopie
. MAMOEN (Recording Representative
dari The Gramophone Company Ltd),
Diterangkannja djoega, bahwa beri
Reuter
mewartakan
dari Dublin,
oentoek mengarang Lagoe Krontjong ta jg diketahoei ini, jg
menjebabkan bahwa
menoeroet djawaban dari De
Modern dengan djoeloekan si Ge- bahwa incident itoe sesoenggoehnja le Valera jg termaktoeb didalam Dail
loong Tj podo
«
bih hebat daripada doegaan orang se Eireann, djawaban2 mana jg menjata
Sekarang lagi ditjarikan seorang moela, diteroeskanlah djoega beritanja kan,
Pemerintah Ierlan mengesahkan
Componist (pengarang lagoenja) jang kepada Gaimusho boeat menambah kedoedoekan Itali di Ethiopie, tetapi
pandai, sedang Zangeresnja jang di boekti boekti jg soedah dimoeat dida Pemerintah ini tidak maoe mengesab
:
kira kirakan tjotjok centoek menjanji lam nota opisil
kan pemerintahan goueral Franco di
kan
itoe Krontjong Modern adalah:
Pembesar pembesar State Departe- Spanjol.
2
Miss EULIS (terkenal Bintang Ban ment lebih landjoet memperma'loem
Lebih landjoet Valera menerangkan
“.doeng jang telah mendapat le prys kan, bahwa soedah pasti djoega, kor bahwa seorang wakil dari lerlan jg
P
Jaarbeurs jtl ) atau Miss IJEM (kam ban korban kapal” , Panay“ jang ma diperbantoekan
kepada kepala kera
pioene Midden Java).
sih hidoep jang melarikan diri dengan djaan di Spanjol telah mendapat per
Toean Tengkoe MAMOEN setelah perahoe perahoe ketjil, poen ditemba hoeboengan dengan Gen Franco tjare
nja nant: Krontjong Si Geloeng Tji- ki oleh pesawat terbang sambil meren diplomatiek,
joda klaar diopnamenja, akan teroes dah, sehingga ada doea antara mereka
Valera menerangkan poela, bahwa
memboeat contract dengan salasatoe mendapat loeka,
:
Pemerintah mendoega atas beberap»
radio zender,
Te
Selain daripada itoe soedah pasti kedjadian kedjadian “pada sa'at ini,
|
Moengkinkah
Si Geloeng Tjijoda poela, bahwa sebeloemnja kapal ,,Ps orang perloe sekali oentoek mentjapai
itoe difilmkan?
ipay” karam, ada 2 hosah motorboot perdamaian oentoek berdiri tetap di
'Djepang mendekati , Panay“ dan me sampingnja non intervensi politik,
€

:

“

Djadi, semoea
anggauta
Comite
Tinggi dan Moefti akan meninggalkan
Syria dengan lintas. Kita heran bagai

nan

mana lekas berobahnja perintah2 Frans
jang baroe baroe ini pemerintah telah
izinkan mereka boleh tinggal di Syria
dan Libanon, sehingga Moefti sendiri
telah sewa satoe .roemah
tinggal di

kereta api antara Tereul dan

Sa

ragossa.

Pesawat

terbang

baroe

Reuter mewartakan
dari Lissabon,
bahwa pembesar penerbang, ja'ni Jose

Cabral telah bertolak dengan menoem
Libanon, tetapi sekarang berobah lagi pang seboeah pesawat terbang menoe
perintah Frans! Orang doega, bahwa djoe ke Londen oentoek menjatakan
Inggeris ada tjampoer dalam so'al ini, penerimaan pembelian beberapa pesa
dan mendesak kepada Frans soepaja wat2 terbang Inggeris oleh Pemerin-

kaoem politiek Palestina tidak di izin
kan boleh bermoekim lama di Syria
jang berdekatan dengan Palestina,

tah Portugees jang

ta'akan

akan dikirimkan ke tempat
ngan baroe di Macao.

lama

lagi

penerba

Ds Pp ma

Detoesan

Apakah

India

ke Palestina

dilarang

masoek

INDONESIA

nja?
Abd. menoelis:
Baroe2 ini kita telah beritakan, bah

wa kaoem

Moeslimin

Hindoestan

ber

sama kaoem Hindoesnja telah adakan
| congres terbesar,
dicongres
mana

mereka telah tetapkan satoe mosi akan
mengirim 3 orang oetoesan

vina goena

ke Pales-

menjelidiki kedjadian2 jg

sebetoelnja terdjadi di Palestina dengan

menjaksikan sendiri. Kabar dari India
memberitakan, bahwa “oetoesan £tsb.
telah

berangkat

bang, dani telah

dengan

pesawat

sampai ke

ter-

Palestina.

Tetapi sk. Mesir ,Al-Balagh“

telah

memberitakan dari pembantoenja jang
berada di Jeruzalem, bahwa pemerin

Congres
Soedah

J.I, B.

dekat sekali

JIB sebagaimana

adanja Uongres

pembatja telah

me

ngetahoei akan diadakan pada tgl, 23
sampai 26 Dec. 1937, Hoofdeomite jg

terdiri dari B. Nasoetion (Ketoea), Sam
hoedi (Secretaris) dan Soebani (Penningmeester) soedah hampir selesai de

ngan

persiapannja,

Moga2lah

s

Congres

J.I.B,

pada th-

ini jg diadakan di Mataram tempat
mana didiami oleh toean Wiwoho be
liau mendjadi ketoea Hoofdbestuurpja
mendapat hasil jg menjenangkan.
me

9

—
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|CINEMA PALACE
CLARK

GABLE
dan

MYRNA

Ini malem dan
malem brikoetnja

Ini malem
dan malem
brikoetnja

DALEM

»PARNELLS

LOY

Sawah

“Bat.C.

Besar

»OIL

FOR THE.

OF

(MINJAK

CHINA"

BOEAT

Clark Gable kaan Loy, Edna May Oliver, Billie Burke, Alan Marshall in, Parnell”

O' BRIEN

—
dan

- WANDOWO

TOKO
—

Ketoprak-Gezelschap

malem

SAPTOE)

lagi

Tjerita

Baroe

MANGIR

kedjadian

DIMOEKA

dan

JEAN

HUI

TABIB

N.M. Sa
SENEN

119

terbit

Sedia

obat

ramboet

poetih

dibikin
bat

kota-kirim

Diloear

hitam,
dengan

harga per flesch
rembours

notes

LOETJOE.,

toean?

dan

Bisa dapat pada Administratie Peman-

dangan.

100st Visitekaartjes

njonja?

Tan

Padangsch-Restaurant

di Pee rnan

»Gontij ang-Lidahs
Pasoeketan

23

Cheribon

Regenisweg

12D- 12E —

Bandoeng.

dan

Pas
verschenen:

“3 .

Satoe-satoenja Restaurant kepoenjain bangsa Indonesier jang
soedah ferkenal di seloeroeh Java. Mempoenjai recept speciaal.
Selamanja sedia roepa2 makanan dan minoeman jang modern. Rasanja menggontjangkan lidah serta menerbitkan nafsoe dan KAS gaga

bikinan

fenloe

memoeaskan.

bersih,

harganja pantes.

Boleh fjoba.

f 1.50,

Isinja bergoena sekali bagaimana tjara2

— meanttan

dalam

BATAVIA-C.

Special mengobatin segala roepa penjakit dari laki-laki, prempoean.
dan anak ketjil. Tanggoeng kasi obat sampai baik betoel ZONDER
OPERATIE.

nja laki rabi Harga f 0,40
franco roemah pembeli: f 0,46

Koendjoengilah.

ET iatetlah

CHINSON-

MUIR

PEGADEAN

Boekoe tjeritera
»KAPENGKOEHAN ISTRI SOENDA“

sesoenggoehnja,

RAME

PROF:

—

17/18 Dec. “37 ambil

tjerita

KIAGENG

3083

JOSEPHINE

Apn

Ini malem (DJOEMAHAT

WL.

NG

tinggal 4 malem

119. TEL:

Adres jang terkenal mendjoeal
dan ' toilet bak “dan
naa ne UN ala
ea teh
Kramerijen, Hemden dan Pijama'setc. etc,
dengan harga pantas.

— Mr.-Cornelis

Di Ma

Ka Kerh ema

Main

Bioscoop)

FEN

SENEN

"Bi AkEA

Unie Theater — (sebelah

PASAR

:

dengan

PAT

MARDI

LAMPOE

LAMPS

Huwelijk,

ACTUBEL

Polygamie

Echtscheiding

Pendek kata

in den

Silahkan datang.

en

Islam

Menoenggoe dengan hormat

JOESOEF WIBISONO
Redacteur

Wassalam

EIGENAAR

Moslimse

di

Ata
Hindia

Priaji
Belanda

Oplaag 6000 Exemplaren
Dikirim perijoemah kepada leden P. P.B: B. dan dibatja
segala bangsa dan Ambtenaar2 Europa.

oleh langanan2

Harga abonnement boeat Hindia,
f5,— sefaon alawa 12 nomer, f2,50 setengah taon atawa 6 nomer, pembajaran doeloe: berlangganan paling pendek setengah taon atawa 6 nomer.
Lapangan bagoes dan loeas oentoek reclame dan advertentie
Menghadapi hasil besar dan menjenangkan: tariefnja rendah dan berlangganan dapet rabat banjak berhseboeng dengan djaman soesa.
Ingetlah, kalangan Regentschapsraad atawa Reg. Werken jang terkemoedi
oleh Regenten, jang kebanjakan memimpin tjabang P.P. B, B, bisa mendjadi lapangan advertentie djoega,

Perminta'an

tentie alawa

door

“

Maandblad
Bergambar
dari
Bestuur
Boemipoetera

na

langganan atawa perfjontoan

tarief, serta masoek

Bafavia-Centrum

(R.

Pemimpin,

lid P.P.B.B. toelis pada.

Salehlaan

18

moeat

adver-

Administratie,
Paviljoen) Telefoon No. 3017

WI.

Reveil

Uitgave van de Studen
ten Islam Studieclub
Deze brochure, voorzien van gen inleidend
woord van den heer

Tida boleh makan garam ??
dokter

Djikaloe

sakit

orang

larang

koelit,

makan

sakit

garem

biasa pada

pinggang,

e

sakit

djantoeng dan laen-laen penjakit, lantas pake
TP Jonan 2
Knp Ong panas Song ajgyanaa Knggg
|

d

.

|

|

UI

INECHLOR
1»

muali

Lai mali

masi

alta

Ini garem boeat makan jang tida terisi Chloor (ratjoen)
| Harga

per botol terisi 100 gram nettof 1.70

Harga per botol terisi 500 gram netto f7.50

.Imp.

ELLINGER

& Co.

BATAVIA-CENTRUM

SOERABAIA

OOwamaMnUKNKNKAKNKUNUAMANRONDA KKN TANYAKAN
“

Pe

ramboet

tetapi

HA. SALIM, is bewerkt

mandjoer

naar de nicuwste gegevens en moderne opvafingen, welke op dat
gebied bestaan.
De ontwikkelde Indo

Awas! selamanja liat merk sebelah, kepala djadi enteng tida
koreng, ramboet djadi gemoek,
item, lemes, matiken koetoe dan

nesier,

wien

het huwe-

lijksleven van zija volk
ter harte gaat zal niel
onverschillig blijven t.
av.
de plannen der
regeering om de mogelijkhied le scheppen van
een inschrijving van Islamietische huwelijken,
hetgeen beteekent onderwerping aan cen MO

nogame

ministratie

van

»Pemandangan”
Senen

107

-

Batavia-C.

Per
exemplaar
inci. porto.

f 0.65

djarang

ilangken ketoembe.

NA

aa

AL

(3

Haa

Ya

:

Fak

huwelijksre

geling, naar het voorbeeld van de Buropee:
sche
huwelijkswetten
Men geve zich echter eerstrekenschap van.
wat men ga veranderen.
Leest
deze
brochure
Verkrijgbaar bij de Ad-

jang

Keoearan
Roemah

obat

Jo Tek Tjoe
Kwitang—Batavia-Centrum.

2 anna 2
»

BATAvUh Be

Eu
PE NanaAS
PAN

YAAA

GORONTALO

Banjak minjak

Seuen

ADMINISTRATIE

FONDS

107 Batavia-C, Tel. 1810 WI.

Abonnes

MARGA LANGGANAN
Indonesia satoe kwartaal . | 1450

|

“Loear Indonesia

.

.

.

jang

Pengadoean
ran, dan

» PEMBAJARAN DI MOE

liwat
Tw

paling

sedi ie ag

meninggal,

asal

tidak .

menoenggak dapat uitkeering ,..f 25—|

.

“Boleh dibajar - boelanan, teta

lamanja

boelan

|

KEMATIAN

tentang

oeroesan

djam

2738 WI

2

pengirim

advertentie se

4,30

sore

pada tel.

Kwitang No. 14”

henti haroes diachir kwartaal. Domi
cile abonnes .terhadap -

7

ini

Tarief

advertentie, keterangan

|

administratie,
2

st

“Lerubaran kedad

— Petisi-S oetardjo dalam Sedjarah

wa, setelah dipertimbangkan dengan
semasak-masaknja dan seadil-adilnja.

:
perdjojoangan-kemerde

Dengan

Indonesia
I

-

2

|“.

ea
z

ini dan itoes.

Keadaan ,sajap-selamat", (neutraal

woord, karena pihak sana memandang
kiri dan

ada pihak jang memandang

'kanap) tidak koerang dan tidak lebih
menjedihkan.
Geraknja keloear, geraknja kedalam,

pertalian

antara

pengikoet masing2

tidak menglihatkan kemadjoean dalam
bentoek
dan
isinja organisasi.

16 Dec,

ini,

demikianlah pembantoe kita dari Ma
taram mengabarkan, Pemimpin—Oemoem Tamansiswa Ki Hadjar Dewan
tara telah berangkat ke Tjipanas, dengan maksoed ini hari /Djoem'at pagi
osntoek bertemoe dengan Gov.Ujen
deral. Adapoen perloenja. sebagaimana
orang mengetahoei, moelai th 1938 jg
akan datang goeroe2 dari Tamansiswa
akan dikenakan ,,loonbelasting“, dan

disitoe KH

Dewantara sebagai PO da

ri itoe pergoeroean akan membentang
kan persoonlijk dengan sedjelas2nja ke
tidak-adanja prinsip , werkgever-werk
nemer“ dan ,loonstelsel” dikalangan

TS. Oentoek

djelasnja dibawah

wi moeatkan

peroemoeman

ini ka

dari

Pani

teran Madjelis-Loehoer TS di Mataram
Jogjakarta, jg mana menerangkan ke
pentingan tsb. Tidak lain moedah2an
lah perkoendjoengan

jg bermakna pen

Sympathie betuiging atau bela-soeng djelasan dari KH Dewantara tsb akan
kawa dari sajap ini pada pihak jang berhasil adanja—.
koeatan pergerakan,
Bagaimanakah boeah oedjian ini ? mendapat tjoba tidak koerang, tjoema
Dengan tidak bermaksoed merendah lebih dari itoe tidak. December 1929,
kan atau mengoengkiri pengorbanan aksi terhadap wildescholen-ordonnan
dari ,,werkersnja" sitoe kenjataan ti tie, Agoestoes 1933 semosa ini aksi
dak akan terlospoet dari penglihatar' dari isinja pergerakan sajap-selamat.
Sekarang? Melihat soeara dan ran
tiap tiap historicuS: pergerakan jg se
soedah tahoen 1926 menamaksn
sajap tjangan organisasi diatas kertas seolah
“kiri tidak melihatkan kemadjoean ka olah hendak melipoeti segala lapang
lau dibanding dengan pergerakan jg an pekerdjaan, tetapi uitvoering,
mendjadi sajap kiri dalam periode se pengorbanan harta dan tenaga boleh
beloem th. 1926. Malah ada kemoeng ditoenggoe. Dibandingkan dengan sa

kinan, bahwa generatie jad. akan me jap kiri sajap selamat ini lebih mem
ngatakan: ,,kemoendoeranf Di mana 'poenjai intelieet. tidak sedikit anggo
kah letaknja sebab? Tentoe
tidak" tanja jg kalau tidak kandidat kapita-|'
dalam koerangnja keradikalan jg di list, masoek golongan Middenstand, te
gembor2kan, karena sedikit dikitnja ga tapi pengorbanan wang pada organi(apalagi pada ba
ma gemoeroehnja
dengan soeara da sasinja sendiri
lam th, 1918-1926, tidak terletak dan lain) tidak lebih dari pada aal-

peela dalam
poeloehan

djoemlah

pengikoet jg moes, Lain

riboe banjaknja. Soenggoeh

geraknja

bisa .mengira2:

apakah

. perdjoangan, apakah

djoega

Pertemoean lebaran J.O.P,
Dengan bertempat diclubhuis JOP,
di Tasikmalaja pada bari malam Ming
goe jbl. telah

oenteek

diadakan

silatoerohmi

pertemoeaan

dengan

dapat

perkoendjoengan jg memoeaskan, diantaranja ada kelihatan Tosean Wedana
dan Assistent Wedana kota, Pertemoe
an diadakan dari djam 8 sampai djam
10 malam,

Kekeroehan

didalam oeroesan

ocang

dikan kepada
natang.

soerat penjembelihan bi

dan

penoelis

Seorang agent poelisi Boemipoetera
seorang

Controleurskantoor

(schrijver)

di

di

Lombok-Barat

telah tertangkap, hingga penjelidikan
ini kini masih dilandjoetkan poela. ,
— O —

"

Demikianlah peroemoeman

dan Siak dan

di

—0—

Perkara

tsb:

Dari

Toean

Fadang.

bahwa kemarin

Harlingen

Aneta

mewartakan,

4 orang saksi dari per

sederhana
Soerat2 kabar telah mengoemoemkan kara t. Harlingen telah diperiksa dan
kan techniek perdjoangan, apakah nja, permintaan ini bisa disokong o bahwa KH Dewantara akan ber-audi djoega dibatjakan doea keterangan dari
soenggoeh ada pembagian pekerdjaan leh sebagian besar dari anggota Volks entie ke Bogor, berhoeboeng dengan saksi-saksi itoe,
jg berdasar realiteit, ketjakapan ma raad, Pada waktoe ini sokongar dari so'al: dikenakannja TS pada peratoe
“Hal ini tidak ada berita jang lebih
sing masing dan seteroesnja? Kekoe masjarakat diloear Pedjambon selaloe ran Loonbelasting.
djelas hingga saksi-saksi itoe memper
rangan tentoe ada, sebab kalau tidak makin tambah.
Agar
publiek dapat keterangan jg setoedjoei tentang hal ini.
Bagaimanakah penerimaan pergera sjah, maka Pimpinan TS dengan ini
moestahil kemadjoean tidak aken ter
-—
(j
lihat. Kalau orang mengatakan,
bah kan Indonesia? Siapa mengira, bahwa memberi keterangan sebagai berikoet:
Kampvuur
P.O,P.
| wa randjau randjau makin banjak ma isi Petisi dianggap tjoekoep oleh per
Betoel Madjelis-Loehoer pada rapat
dirinja nja tg 12 menghadap 13 Nov 1937 te
ka orang ini loepa, bahwa pikiran gerakan rakjat menandakan
Pada hari malam Minggoe jitl. di
djoega haroes makin tjerdas. Dan apa adalah seorang asing 'dalam masjara lah memoetoeskan: mengizinkan moeka halaman Clubhuis JOP Tasik
kah djeleknja, djika periode 1927— kat Indonesia. Kita pertjaja voorstel- KH Dewantara
bertemoe sendiri de malaja telah diadakan kampvuur PO
mengerti atas ngan GG, akan tetapi kedatangannja P. dengan dikoendjoengi oleh lain2
1933, diakoei sebagai periode Demon lers petisi sendiri
strasi ,,pesawat terbang", lebih dari kenjataan ini. Tetapi ini tidak me KH
Dewantara kepada GG itoe boe perhimpoenan dan kepandoean, Pan
ingoerangkan
artinja 'petisi dalam kannja bersifat audientie biasa. Keda. doe2 jg lain ada kelihatanKBI, NIPV
itoe tidak?

Lebih

menjedihkan

dari

pada ini waktoe petang ini. Bahwa

kedoedoek
serta isinja
seperti termaktoeb dalam (permintaan
Soetardjo lebih baik dari keada
an sekarang haroes dapat diakoei o
leh tiap2 pikiran tenang. Sampai seka
rang alasan2 dari mereka jg memoeng
kiri beloem pernah kita dengar dan
batja. Arti petisi tadi terlihat tjorak
oja, djika kita mengingat gelapnja
waktse, hilangnja vitaliteit dalam ka
langan pergerakan, mengingat poela

jalah soeara2, jang maksoednja menja an politiek dari Indonesia

makan dirinja setelah
vergader
verbod djatoeh pada boelan Agoestoes
1933 sebagai harimau jg kehilangan
gigi dan koekoenja.
Dengan tidak disengadja mereka ini
menimboelkan pengiraan bahwa hak
hidoepnja pergerakan jg berdjoang se
soedah th. 1927 tjoema terletak dalam
rapat-rapat dan makloemat2!

tangannja KH Dewantara kepada GG
adalah semata2 oentoek memberi
keterangan mondeling atas 80e
rat rekesnja jg terkirim kepada ,Zijue
Exeellentie den Gov Generaal van Ne
derlandsch—Indie“ jang bermaksoed
menjangkal alasan Pemerin

dalam

doenia

PSII itoe,

baik
bahagian agamanja maoepoen
bahagian ilmoe cemoemnja, masih ter
paksa diserahkan kepada sdr.-sdr, kita

jang

beloem

pernah

mereka hanja
an mengadjar

djib, alangkah

sekolah goeroe,

mengerdjakan pekerdja
itoe hanja karena wa-

baik dan

sempoerna

nja, djika rasa wadjib tadi diamalkan
dengan sjarat-sjarat (ilmoe mengadjar)
jang lebih mendalam bagi mereka jang
akan mendjadi Goeroe Agama, Choesoesnja
dalam
sekolahan kita Balai
Pengadjaran dan Pendidikan Islamijah.
Dengan kepentingan2 3 matjam ter
seboet diatas, maka kita MOD PPR

ta

terseboet,

Peladjaran

ki

dibangoen

jang se-practiseh-practischnja, praetisch

dalam
arti kata kehidoepan mereka
dalam masjakat oemoem, dan practisch
poela
bagi
kehidoepin
mereka da
lam masjarakat PSII. kelak.
Oentoek
mentjapai tjita2 terseboet
maka segenap anak anak Kweeksehool

diharoeskan

Boschwezen

houtvester Bengkalis

Ki Hadjar Dewantara

kebanjakan

Dari Ampenan diberitakan oleh Ane di Tjilatjap, moelai tanggal:
ta, bahwa di Lombok sebelah Barat
diketahoei kekeroehan didalam oeroe1 Januari 1938.
akam memperloeas Kweekschool
san oeang, setelah dilakoekan penjeli

pertempatkan di Bengkalis.

socara

melalai ngikat Indonesia. Karena

—9 —

district Kedoe pada tg, 19 December
jbl, ini telah dipetjat dari 'sLandsdienst
oleh karena terganggoe kesehatannja.
Mantri opnemer Etak gelar Soetan
Soeleman telah diperbantoekan kepada

boeat ini dan itoe, asal nama terlihat

koerang memperhatikan pendamen2 sederhana, minta soepaja diada
dan tiang tiang jg recel dari tiap tiap kan perobahan dalam atoeran2. jg me

Ki Hadjar

Toean Martosentono, mantri polisi
pada
Dienst
Boschwezen di Bosch-

dikandidatkan

toe jg petang ini terdengarlah

tara jg bermaksoed. bahwa

Dewantara
akan diterima oleh &.G.
di astananja di Tjipanas pada tg 17
December 1937 pada djam 11 siang.—
(djadi ini hari Red,).

Dienst

Aug. 33—'37, doenia Indonesia pe
soeatoe teka teki! Herankah kita ka
lau tiap tiap orang jg betoel memper tang, tidak sadja dari krisis ekonomi,
hatikan dan maoe menjelidiki sedja djoega dari krisis politiek. Dalam wak

| rah tjoema

RGB,
. Pada waktoe kita menoelis karangan
INI, sampailah soerat kawat jg ditandai
oleh fd as kepada Ki Hadjar Dewan-

bertempat

tinggal di-ln

(pondok) baik jang makan,
tidoer, dan tjoetji2nja di-oeroes oleh
Pengoeroes, macepoen dalam Pondok
Merdeka
(makan, tidoer enz, diatoer
sendiri).
Beaja jang diatoer serendah rendah

#ternaat.

nja, agar tidak memberikan

jang ber

hadjat mengirimkan anak anaknja oen
toek mentjari ilmoe ilmoe itoe,
Kemoedian, dengan mengharapkan
tambahan do'a dan sokongan anak da
ri sdr.2 dan Toean2 sekalian moedah
moedahan fjita tjita kita jang moelia
itoe, akan makboel dan selaloe men

dapat ridlo dari Allah Ta Allah ada-

nja. Awien.

Wassalam,

Madjelis Onder Departement Pe.
ngadjaran dan Pendidikan Rakyat Party S.I, Indonesia

di Tjilatjap.

De Voorzitter
DJATI-ALPATAH

De

Secretaris'

SOEPARMAN
(Leer- dan

Keterangan
Opvoedingsplan dibawah

dan Natipij. Maksoed kampvuur ter ini, kita sesoeaikan dalam garis besar
seboet tidak lain oentoek menghor nja dengan Makloemat LT, PSII. jl.)
mat, bahwa Prins Bernard telah di
angkat sebagai Commissaris dari NI

PV dan maksoed jang kedoea, karena
terhitoeng misih hari lebaran, maka

1

Kweekschool

mendidik

di Goeroe

terseboet

anak anak oentoek mendja

Agama

lamanja

2

tahoen,

masing-masing

semoea
minta
dan
2 Jang diterima mendjadi
moerid:
oemoer sedikitnja 17 tb :
tah oentoek
mengenakan
'TS pada memberi maaf,
Kampvuur diadakan dari djam 7 berpengetahoean Oemoem, (serendal:
atoeran ,,loonbelasting", seperti jg ter
rendahrja sama deugan anak anak ta
maktoeb dalam soeratnja , Het Hoofd sampai djam 9.30 dengan gembira.
matan sekolah angka 2), dan haroes
van
het Pakoealamsche Huis“ tg 18
menempoeh oedjian (examen) tentang:
Aug 1937 No 2891/4, agar oleh GG
Sekali lagi kemoendoeran dalam or
Kweekschool.
Membatja @ur'an dan @iro-atnja, Nah
ganisasi, dalam leiding dan dalam ,jg pada kwaliteit voorsteller pertama: se dipertimbangkan
dengan seadil2nja,
Islamijah (Afd. Agama) woe dan Sjorofnja, Ilmoe Figih, me
diberi serta katanja menoenggoe lei- orang BB—ambtenaar. jg dalam bagi sebeloem dilakoekan poetoesan Peme

ding“, Jang achir ini dalam oemoem

nja tidak dipisirkan padahal adalah
soeatoe element, jang lebih penting
dari pada leiding. Periode 1918-1926
djaoeh dari sempoerna, tetapi ketjin
taan, kesetiaan, kemaoean berkorban
dari para ,pengikoet“ terhadap pe
mimpin dan organisasinja lebih mem
besarkan hati dari pada periode 1927

1937,

walaupoen keradikalan diteriak

an politiek tentoe masih

moestahil a rintah oentoek mengenakan TS pada
jg se peratoeran Loonbelasting.
derhana!
Djadi kedatangan K. H. Dewantara
Tiap2 toesehouwer (marilah kita me pada G,G. itoe tidak lain daripada
nempatkan diri ditempat pembatja be oentoek membentangkan dengan se
arti dari konferensi2 jg meremboeng'pe djelas2nja sifat woedjoed organisasi
rang Spanjol dan Tiongkok
— Djepang Tamansiswa seperti jg terseboet dalam
tentoe mengira, bahwa partai2 jg tjo kitab Peratoeran Tamansiswa, sifat
tjok akan menjokong, sedang' jg tidak dan woedjoednja Persatoean Taman
tjotjok akan beroesaha mengadakan'pe siswa boekan soeatoe berdrijf jg ber
kan mengadjoekan

permintaan

kan setinggi langit. Kalau tidak tjo tisiverzoek, permintaan, eiseh (nama
tjok atau berkehendak melempar pe boleh dipilih!) jg lebih isinja dari
mimpinpja (tidak sedikit disebabkan pada petisi Soetardjo, setidaknja mem
perkasa persoonlijk !) mereka riboet perlihatkan, bahwa anggota2nja soeng
memakai ,keinsjafan rakjat", dalil ini goeh tidak menjetoedjoei petisi tsb.
Djanganpoen orang jg mengharap,
dan dalil itoe sebagai sendjata, tetapi
djika pimpinan atau organisasi meng bahkan jg mengira dalam soal ini ke
harap ketjintaan jang beroepa oeang tjiwa, baik terhadap sajap kiri, ma
atau teniga, keinsjafan tadi dengan oepoen sajap selamat
— 0 —
seketika hanjoet. Apalagi kalau diha
“

Tjilatjap.

Jang

bersangkoetan

minta kita moe

atkan ma'loematnja sebagai berikoet:
1. Dengan mengingat akan harga
dan kepentingan azas dari pada Party
S.I, Indonesia

dibahagian

Pengadja

ran dan Pendidikannja, jang meroe
pakan National Moeslim Onderwijs.
2. Dengan tidak meloepakan poela,
bahwa telah

njata, jalah bahwa menoe

roet tjatatan statistiek th jg achir2 ini,
nemer“ dan ,loonstelsel“, akan tetapi bahwa sebahagian dari bangsa kita,
adalah Tamansiswa itoe soeatoe Organi baroelah antara 6 a 7 procent jg boleh
satie Keloearga besar jg membargoen dimasoekan dalam golongannja kaoem
kan roemah-pendidikan teroetama oen sastrawan, sehingga tidak hanja doenia
toek kepentingan rochani. anak2 kita. PSII. sahadja jg selaloe mengandjoerSekali lagi: kita tidak mengharap- ngandjoerkan dan memadjoekan hasil
barap hadiah dari G.G, gkan tetapi daripada pemberantasan boeta hoeroef
menjerahkan poetoesannja terhadap (bestrijding van analfabetisme).
so'al Loonbelasting dengan Tamansis
3, Dengan mengingati poela, bahwa
dasarkan

prinsip

, werkgever — werk-

maknakan Chadis, Tarech Nabi. (Anak anak jg tidak mendapat keloeloe
san, (geslaagd) dapat diterima di:
Voorklas)
3. Oedjian
akan dilakoekan di

Tjilatjap, dengan
schriftelijk,

mondelin g dan
moclai tanggal: 25

sampai tanggal 30 December

gedoeng

Kweekschool

Mpg SA

-

lam dogma

hari Kemis

GG

1937 di

terseboet.

4, Beaja Sekolah: dan intnenaat tiap-tiap anak setiap boelannja
F 5.— Ibajar dimoeka).
5. Beaja Kitab-kitab.
dipi
koel sendiri (via M.O.D.P.P,R.),
6. Cursus-cursus lain jang
berfaedah: Diadakan'pada waktoe
sore.

Sia Sa

-.

dii pandji trimoerti: noncooperati
on (principieel atau tidak principieel)
radicaal
nationalisme (baik
jg menamakan diri socio nationalisme
radikal maoepoen kedaulatan rakjat)
dan anti kapitalisme
,,Impe
rialime“. Djoemlah poeloehan riboe
pengikoet menandakan kekoeatan se
» mangat ingin merdeka jg tidak bisa
dipadamkan, sedang pertjobaan2 jg di
alami memberikan
oedjian pada ke

Kemaren

menemoei

ka

memang sebagai harimau, kekoeatan
| ta katakan pergerakan kiri moelai e poela menjeroepai kekoeatan harimau
pgan periode baroe. Semangat tidak tjoema kehilangan gigi dan koekoe
seenang berkobar kobar di bawah pan dan,mengrangkengkan diri sendiri da

Dewantara

Ba

mentjoba kekoeatannja maka boleh pi

K.H.

"et

mengganti memberi pimpinan
(makloem semoea pemimpin mempoe
pjai kekoeatan terbatas, setidak2nja
boetoeh mengase), boekan ja boekan
- moestabil berdjenis djenis poela pen tidak djawabannja, tetapi menjemboe
| dapatanjg masih terkandoeng dalam njikan diri dengan menghasoet: lihat
| hati Sanoebari: Ini semoea memboek lab, kita ditinggal orang jang maoe
memimpin kita !
| tikan tidak ketjilnja perhatian|
Verslapping, djatoeh dalam kelema
Sesoedahrja pergerakan rakjat revo
— Iusioner pada boelan November 1926 han, vitaliteit, tidak ada. Soearanja

an Maka

Pelbagai bagai pendapatan tentang Tap

— petisi Soetardjo telah melajang baik
dengan karangan atau makloemat ma
oepoen .dengan djalan pidato. Tidak

mak

Sekretaris Madjelis Loehoer dari
Persatoean Taman-Siswa
8. Djojoprajitno

Oleh Es-Em-Te

o

publiek

Sa TN

.

'ini haraplah

adanja.

loem

@N

.

DENGEN BAND DUN LOP senori
BERADA DALAM K EAMANAN
:

Ang

2

KANTOOR

asas
Vi
Uk

gadji pegawai ne- |

aa

eng

Koerintji

Pa

u

Senen

ng an

en

Beroleh le prijs- DIPLOMA en BINTANG
MAS PASAR GAMBIR 1937.
telah diichtiarkan poela mengoempoel |
Kabsrnja
rintji) atas

anget.

di Soengai Penoeh (Koe
andjoeran engkoe2 disana

kan
bantoean2
oentoek sekolah tsb.
Menoeroet tahoe kita, memang banjak

anggaut
oentoekbersedi
k djalan
a!!!a Volksraad!
Ind Logan

Dilarang

Indonesia

menj anji lagoe
"Raja

orang2 Parabc ( Banoehampoe| disitoe
berniaga, dari itoe maka sepatoetnja-|
lah

mareka

bergiat boeat

meichtis

ar berbakti kepada orang kampoeng
nja (negerinja) dengan beroepa derma
Oleh: REALIST
rang diberite kan oleh A- wakaf dll.
ma
Se
i
ar
“D
'Ineta, bahwa tatkala rapat Perkoem
Dari Tebing Tinggi (Deli) dan Moea
:
'poelan
Pemoeda “SPPI, , dilangsoeng- aro Aman, kita nanti kabarnja, sebab
kan pada hari Minggoe jl, pihak PID ditempat2 itoe berpoeloeb2 poela pen
— Isana
ke K.wala Lepan: sesoedah itoe ba menerangkan soepaja didalam rapat doek Parabs dan sekitarnja (Banoe-|
roelah ke Pkl Brandan lagi. Pegawai terseboet tidak boleh dibitjarakan so- kampoe).
3
ada diadakan | jg dienst djaga di Kwala Babalan itoe, 'a12 jang mengandueng poelitik dan
Hanja sanja kita berseroe , Berbak
|diwadjibkan djalan ronda 5 kali dalam djoega tidak boleh dinjanjikan lagoe tilah kepada leloehoermoe":
sersalam sehari.
)
Indonesia Raja. Pihak PID
mendja| Pegawai jg dienst djaga di Kwala toehkan poetoesan ini kepada Perkoem
Madjelis Islam (Raad Agama)
boleh
Lepan, diwadjibkan djalan ronda 2 kali poelan Pemoeda itoe, hingga
kan d
mala
djadi poetoesan ini dikenakan djoega
m, «
dalam sehari semalam.
Tgl 7 sampai 10 Sjiwal '55 jad:
alam.
a-|
kepada perkoempoelan2 Pemoeda jang bakal dilangsoengkan: , Permoesjawa:
Golongan in 11 dikerTI
3 Douwaneoppasserjg ting lain-lainnja.

g atau malam“, teta

Brandan

Pkl.

oeeli kalau telah sam

(ari) “zondagdienst, tetajapi
han

dja
Ia banjak ker
,”

hari

sfidoppasser,

ujoega dikenakan

—.

$
di actieven

Comite

—

Pada

malam“, jaitoe: satoe Minggoe djaga
siang, satoe Minggoe djaga malam,

Pihak

Hari Vrij hanja didapat, kalau wak

PEnalAna

Sa

aa

5. Lamanjadjambekerdja.

Dalam waktoe 1 Minggoe melakoni
djaga (weekdienst) moelai dari djam
6 pagi sampai djam 6 sore, djadi —
12 djam.
Dalam waktoe 1 minggoe melakoni
djaga (kerdja di Goedang) moelai dari
djam $ pagi sampai djam 3 sore, dja

oppasser

Tadi

djam

bahwa,

H3

Djam bekerdja ditempat ini poekoel

rata 12 djam

Penolong Kesengsaraan

itoe.
Soal jg akan dimoesjawaratkan ialah:

malam

Ahad

Perserikatan

Mengadakan

tgl. 27/28-'37.
Moehammadijah

Groep Negarabatin, PSI Indonesia
dan Comite Madjlis Ittihad Al Maarief
mengadakan pertemoean goena membitjarakan kaoem Moeslimin di Pales
tina. Jg sedang menderita nasib jgsa
ngat meloekai hati seloeroeh kaoem

Sebagai seroean dari Comite choesoesnja kaoem Moeslimin oemoemnja
jang berada di Negarabatin terhadap

sehari semalam.

dalam

dengan perantaraan comite
Bestuur-bestuurnja sebagai
1 Ahsanoeddin Voorzitter.

2 Moor Hasan Secretaris,
|3
H Chairoellah Penningmeester.
dja
beker

oppasser serta djam

di Kw. Lepan.
“Disini terdapat

dan pembagian|

3

3 orang

pegawai,

Hfi oppasser sebagai baas.
Djam bekerdja djoega poekoel rata
12 djam dalam sehari semalam, di

dienst Lagerpersoneel,

oemoem

Madjelis Islam (Raad

Agama).

Oesoel2 dan rantjangan2 Statuten
Madjelis Islam jg akan dibentoek itoe
telah dikirimkan kepada Imam2Chatib
Oelama.

dan Alim

Khadi

menambah

agar nanti dapat

pada

6. Pegawai2

jg.

ter disana, jaitoe pekerdjaan Licht
wachter.
!
| Kalau tidak ada kapal, 1 orang Op
Kalau
Mantri
dalam controle itoe,
passer dan 4 orang Hoofdoppasser
hanja

19 djam,

hari. Hoofdoppasser jang menggantikan pe

—.ada kalanja kena dienst setengah
5.Hari

vrij

(Minggoe).

Ka- kerdjaannja.

lau hari Minggoe hanja 8 orang bisa|.
- vrij teroes, jang lainnja hanja menda
pat setengah hari. Itoepoen kalau ti-|
“dak ada kapal, tetapi kalau ada
moengkin

2. Mantri, Hoofdoppasser dan Oppasserjg di
pekerdjakan
di Hulpkantoor.

dienst terves, artinja tidak

mendapat vrij.

Boeat di Hulp-kantoor : Bodjonegara,

—

9

loeloe hanja djaga siang sadja.
Mereka

ini

dipekerdjakan dienst

(dijaga) di Boom BPM di Gouv, dan
di Accijusdienst, masing masing djam
' bekerdja: ada jg masoek dari djam 7
pagi sampai djam 3 sore, ada jg dari
djam 7 sampai djam 5 sore, dan ada jg
“dari djam 6 pagi sampai djam'6 sore,
—.
Hari vrij, masing mendapat tiap tiap

Dan

djoega ada hanja

Hoofdoppasser

pegawai2 berganti ganti djaga 1 ming
ge siang dan satoe minggos malam
lamanja,
Tadi soedah diterangkan, sebagai
|Tolkantoor, hanja Mantri le. klas men

2. Hoofdoppasser danpe- djadi Earstaanwezend-Ambtenaar dan
kerdjaannja,
1 Hoofdoppasser mengepalai poela 3 Hulp-kantoor.
engan
mengerdjakan peker
dienst di Pkl. Braudan, masoek moelai
| dari djim 7 pagi sampai djam 3 sore.: djaan di kantoor (oeroesan Administra
'Dalam
satoe minggos dikenakan 1| tie), membagi bagi pekerdjaan kepa
malam djaga malim. Pada hari Ming: da Oppasser,- memeriksai (behande
goe hanja
sadja:

dikasih

vrij setengah hari

| 2 orang Hooflvppasser dipekerdja
“kan dienst djaga dipost-post: Kwala
'Lepan dan Kwala Babalan.
Ketiganja

bertoekartoekar

pendja

gaan ja'ni : dalam 3 bselan sekasi dari

ling) barang barang passagiers jg per
gi datang belajar, dan mewakili Man
tri (SA A,) kalau sedang djalan con
trole.

djoega

meme-

batjok

orang,

akan tetapi di ressort

Tjilegon- Serang
djoega dalam wak
toe ini, sering sekali kedjadian per
kara membatjok.

kabar

jang

kita

dapat

itoe per

batjok.

Maka sekarang politie telah menje
lidiki (melitiek) pada itoe perkosmpoe
lan, boeat diangkoeti ke
ra
Dari

Tjilegon

dan

ketempat djaoeh zarah zarah ke kramat2, seperti ke Pedjarahan Banten
jang telah terkenal,
moelai

Lebaran

sampai sekarang orang orang berdje
djal (penoeh) didalam kereta api, oen
toek

menoedjoe

ke kramat

basmi-penjaki Aerial

&

Bisa dapet beli dimana-mana tempat
Teroetamapada: Chem, Hand.JUPITER2-,
Pasar Baroe, Toko Baba Gemoek, Pa
sar Senen, Toko Khouw Som Hbsei, Mr.-

Cornelis,

Filiaal

meuhweg,

Buitenzorg.

,,Probitas“

PPT
“

aa

ANE PR

“

Tjikeu- '
“3

roet tjampoer dalam pemboenoehan ini,
maka ketika itoe djoega si isteri dima
soekkan kedalam tahanan.
Bersamaan

dengan itoe, ditahan poe

la seorang pemoeda Benggali lain jang
moengkin sekali melakoekan pemboe

noehan itoe. Orang”ini pada beberapa
waktoe berselang berdiam bersama2
dengan kedoea soeami isteri itoe,
Pemeriksaan jang teliti tentang ke
djadian jang mengerikan ini teroes di
lakoekan, sedang kedoea orang jang

tertahan itoe sedikitpven tidak menga
koe bahwa mereka telah
pemboenoehan itoe.

melakoekan

Ten Ai 2

SERANG

sekitarnja

Sebagaimana biasa djika harian Le
baran, boekan sadja mentjari SanakFamilie, banjak djoega jang djalan2

Dari

5

etdan
rd

tsb, boe

kan dari bagian Tjilegon sadja, maka

dari djoeroesan Serang djoega, kreta
api tidak ada kosongnja, penoeh dan
penoeh sampai orang disepsrtikan ba

Meminta

perhatian jang berwadjib

Toean M.J. menoelis:
Hari Senin 13-12 '37 dengan sedih
karena anak saja mendapat sakit, sa
ja telah datang ke roemah sakit di Se
rang centoek mengobati anak tsb.
Sebagai kebiasaan sebeloem menemoe
dokter lebih doeloe kita haroes membeli kartjis jang biasa harganja f0,25,
malah kalau tidak salah oentoek orang

jang tidak mampoeh

dapat membajar

f005 dan oentoek orang miskin dibe
baskan
dari pembajaran asal dapat
keterangan dari kepala desanja. Begi
toe djoega bagi saja tidak meninggal
kan kebiasaan terseboet, dimana seda

rang (binatang) dimoesatkan didalam
tang di roemah sakit mencedjoe pada
wagon.
mantri pendjoeal kartjis, dan membi
Oleh
karena
kebanjakan
orang
jg
Hulp—kantoor
lang jang saja akan mengobati anak,
akan
Zarah,
berdesak2lah
didalam
pe
Di Hulp—kantoor, berhoeboeng kan
Saja dapat djawaban dari mantri.
toor tempat bekerdjanja mendjadi sa djarahan itoe, maka banjak sekali jg »Baik" tapi disini ada matjam atoeran
menangis
anak2
jg
mentjari
orang
toe dengan roemah pegawai, djadi ti
apa maoe masoek partikoelir atau madak diadakan dienst malam. Hanja se tosanja dan saudaranja, ia itoe koerang soek rosmah sakit. Mendengar djawahati-hati mendjaganja.
waktoe2 bergantian membikin penga
Maka masing2 haroes baik baik (ati ban tadi saja terkedjoet dan menimboel
mat amatan ditepi pantai, kalau ada
ati)
mendjaga anak2 itoe, tidak boleh kan pertanjaan dalam hati, ,apakah
smokelaar jg hendak memainkan rol
arti kata partikoelir disini ?“ Apada
sembarangan.
nja diwaktoe malam.
lam dienst roemah sakit disediakan
5. Lamanja

djambekerdja

berangkatnja

dari

roemah

jg sangat

hari

pengabisan

itoe,

pegawai

mela

koni bekerdja:12 djam dan 6 djam —
18 djam.

Di Tolkantoor (Merak),

tiap-tiap

hari

ada

masoek

oleh sebab
kapal,

dja

sia

Drama

hebat

Oj Takan

di Loeboek

Seorang
diboenoeh

tidoernja.

Pakam

Benggali
ditempat

wang

diakan dokter partikoelir, wel, dokter
jang berdienst diroemah sakit diboleh

gemparkan pendoedoek di
Pakam disebabkan seorang

kan praktijk diloear, sesoedah beres
dienstnja diroemah sakit, atau dipang
gil oleh keloearga jg sakit dan atausi
sakit dibawa keroemah dokter. Satoe

Loeboek
Benggali

laki2 beroemoer 22 th. didapati telah
tiada bernjawa diatas tempat tidoer-

6. Pekerdjaan

ronda

wai2

di Tolkantoor

diatas,

masing

kantoor.

dan

p ega
hulp

Selain dari pada terseboet
masing pegawai2 di Me

1

0) serum

keheranan

bagi saja.

nja toelis , Pel. An.“ Dari pemeriksaan
jg dilakoekan ternjata bahwa kematian itoe adalah disebabkan diboenoeh

oleh dokter roemah sakit sadja.

orang,

an, dengan

karena

pada

jg melihat kedjadian

vacantieloon.

dokter partikoelir, Osmoem tentoe te
lah mengetahoei djika orang datang
keroemah sakit tentoe akan berobat di
roemah sakit, boekan pada dokter par
tikoelir, karena sepandjang pengetahoean saja diroemah sakit tidak dise

Kemaren doeloe telah terdjadi soea
toe Irama jg mengerikan dan meng-

bahagian

anggo-

dinja pegawai-pegawai tidak ada jg tanja didapati soeatoe loeka jg hebat
bisa mendapat vrij, biarpoen bari bekas kena pisau belati.
Siapa jg melakoekan pemboenoehan
Minggoe. Akan tetapi kalau bekerdja
pada hari Minggoe, masing2 mendapat ini tidak diketahoei. Orang jz pertama

rak dan Hulpkantoor, dalam tiap tiap
boelan paling sedikit 2 kali ganti ber
ganti berdjalan ronda oentoek meliOppasser, membehandel barang2 jg hat lihat ditepi pantai, mendjaga smo
kira2
datang dari spoor oentoek dimoeat di kelaar. Djaoehnja perdjalanan
10
Kilo
meter.
(on
kapal: menolong memboeatkan

Pkl. Brandan ke Kwala Babalan, dari cent2 passagiers, dan

Boekan sadja di dalam kota Betawi
dan sekitarnja, tersohor banjak orang
soedah goenakan golok, oentoek mem

jang dipanggil amprak2 itoe).

MINANGKABAU

dipekerdjakan seperti terseboet di djaoeh dari pelaboehan,
atas,
5
“Kalau penghabisan
priode djaga
Di Halp-kantoor lainnja hanja di malam, pegawai dipekerdjakan teroes
tempatkan 2 orang Oppasser,
extra
sstengah
hari.
DOjadi pada
3 Pekerdjaan pegawaidi
Tolkantoor (Merak). Di Merak

menoelis :

bermoesoehan,
masing
mendirikan
(menjohorkan dari perkoempoelannja

—

Anjer-Lor dan
Pangkalan Brandan
ditempatkan: ada Mantri dipekerdja jg djaga malam, dihitoeng poekoel
1. Mantri dan pekerdjaan Ikan sebagai Ontvanger, dan merang rata masing2 melakoni kerdja lama
nja. Di Pangkalan Brandan tidak ada kap pekerdjaan Haven-meester djoega. nja 12 djam,: beloem terhitoeng djam

jg

Pembantoe

Menoeroet soember jang boleh diper
tjaja, kedjadian kedjadian ini tentang

danhari
vrij. (Merak). Pega
Karangantoe, masing2 wai2 baik jg djaga siang, maoepoen

Mantri le klas, Hanja terdapat 3 Mantri
dan tidak dikenakan djaga malam, me

Pembatjokan

kara

“ waktoe malam.
kandi Hulp kantoor Pkl. Soe
Moelai didirikan gantinja
aa
1 Mantri, — 3
terdapat:
Disini
soe.
1 Ho»ofdoppasser, 2 Oppasser boeat Hoofdoppasser — dan 10 Oppasser,
Pembantoe A.0, kabarkan 1
djaga dipintoe pagar mendjaga orang
Mantri tidak djaga malam, tetapi ti
Dari Comite Penolong Kebakaran
jang keloear masoek dipelaboehan,
Hoofdoppasser dan Thawalib School Parabeh kita menda
vrij.
hari
ada
dak
Moelai dari djam 6 sore sampai djam Oppa
djsega tidak ada vrij, ketjoe pat keterangan jg bahasa derma dan
6 pagi, djadi lamavja 5 12 djam.
ali kalau hari psughabisan waktoe dja wakaf oentoek penjokong sekolah tsb.
4 Oppasser djaga dikapal-kapal jg ga malam ke djaga siang, dan sebalik sampai ini hari 24-37 soedah ber
bekerdja moelai djaru 6 sore sampai
djoemlah f 120202'/2, dan beberapa ko
djam 6 pagi, begitoe poela jang djaga nja,
di atap dari Sitoemboek B. Sangkardilain-lain tempat, djoega lamanja 12 Merak
Bon
(jang berdjandji) masih banjak
djam, tetapi ini berlakoe kalau kapalI.
Mantri
le
klas:
Di
Merak
jang
beloem
loenas lagi.
kapal bekerdja satoe malam penoeh.
Sekarang sedang dikerdjakan ganti
3.idem pada waktoesiang, Mantri le klas sebagai Chef dari sePada waktoe sidng, pegawai: Mantri kalian pegawai rendahan, dan mendja nja 2 sekolah itoe serta segala pera
. Ie klas, Mantri, Hoofdoppasser dan Op bat pangkat sebagai EA. Ambtenaar, bot2pja dan 1 internaat dengan begroo
— passer, dipekerdjakan
menoeroet gi Ontvanger I U A dan merangkap dja ting kira-kira f 56$6,80.
——
liran pada masing2 afdeeling, masing batan Havenmeester.
Tiap-tiap Minggoe paling sedikitnja
masing hahagiannja.
4, Lamanja djam bekerdja. 2 kali wadjib pergi controle di Halp
Sebahagian dari mereka ini melakoni kantoor, jaitoe: di Bodjonegara, Anjer riksai barang barang passagiers jg per
bekerdja dalam
satoe hari 12 djam Lor, Karangantoe dan Anjer Kidoel, gi datang belajar.
boeat periksa pekerdjaan Havenmees
Pekerdjaan pegawai? di
lamanja, Dan sebahagian jg kebetoelan
djaga di Goedang2

TJILEGON

sedang berobat dari lantaran

M Oemar
M Rais.

ditempat-

—|) ——

:

halbes.len

mana jg

sekarang diroemah sakit Serang boekan
main
banjaknja
orang orang jang

H Roffr'i

ng
En
Panen
kin moekamend
IK

Se Minang

kabau boeat dipeladjari sematang2nja

Menoeroet

4 Commissarisen:
H Mawardi

nja pegawai dikenakan semoea dienst tambah exira kalau oppasser pergi
djaga ,siang-malam.
toeroet ronda bersama Hfd oppasser.

2 Pembagian dienst

terseboet.
berikoet:

b. Dowaneoppasser dan Hfd,

$

Ketjocali Mantri le klas,

Baas.

diterangkan,

ganti-berganti.

5 A 6 sore.

1. Keadaan

—

Islam

Madjelis

Comite

dalam sehari semalam, dan tiap djalan kepada saudara2 di Lampoeng choe
ronda itoe membawa seorang Oppasser soesnja kalau maoe menderma boleh

kekoerangan pegawai

Bandjarmasin.

sebagai

soedah

Hoofdoppasser djalankan ronda 5 kali

haroes djoega bergantian djaga sampai|

£

Pembangoen

KOTA-AGOENG

4. Dowaneoppasser
dan PKP) jg akan melakoexan wadjibnja
Hoofdoppasser di Kw. Baba setiap masa oentoek berdaja oepaja
lan dan djam bekerdja. Disi mentjari derma oentoek penjokong
ke
ni terdapat 4 orang pegawai, Hoofd- pada saudara saudara di Pelestina itoe.

goeibaharoe mendapat| minggoe djaga

di —8 djam.
Tetapi kalau

EP 2:
T.

—

malam boeat satoe Minggoe, "/, hari, Djadinja priode djaga malam
koerang dan memboesang mana jg tak
4,
passer. Golongan ini djoe jg penghabisan mereka melakoni djam Moeslimin sedoenia. Maka pada ma perloe, dalam permoesjawaratan itoe
ga dikenaakan djaga ,siang atau ma-: 'bekerdja lamanja 18 djam.
lam itoe djoega teroes berdiri Cowite nanti.
Jam“ jg diatoer seperti: Dalam 3 ming
Penolong Kesengsaraan Pelestina (C
|

—.

9

Pelestina

dienst dikenakan dienst djaga ,siang

malam, toe pertoekaran dari djaga siang ke
- diatoer seperti: Setelah soedah me djaga malam, Tetapi kalau dari djaga
koni djaga siang malam 7 atau Il malam habis lantas maoe djaga siang,
i
amanja, babaroelah dikena mereka hanja mendapat (dikasi) vrij

|.

djaga

Golongan

tieven dienst.
:
Mereka jg ditempatkan

ratan Oelama seloeroeh Minangkabau“
tempat2nja beloem dioemoemkan oleh

Mereka

ini dipekerdjakan 2 bahagian, jaitoe:
tiap tiap Ming | beeat
bahagian Administratie dan Ac
pai 6

dapat

stengah

di

gal

ini adalah

isteri

nja jg beroemoer 20 th jg pada malam

itoe tidoer disamping soeaminja, Pada
pagiitoe djoega dengan tergopoh2 ia
pergi kepada politie memberitakan ke

djadian itoe, politie melakoekan peme

riksaan jg teliti.
. Dari isteri Benggali jang terboenoeh

itoe didapat keterangan, bahwa ia tiada

Saja

bilang

lagi,

saja

kasihkan

wang

akan

obati

Toe-

f 0.50 oen

toek pembelian kartjis f 0,25. Ia djawab. ,Boekan disini moestinja bajar,
disana sambil ia menoendjoek kearah

tempat pemeriksaan orang sakit, dan
disana moesti bajar f2.50 atau sedikitnja fl,50, Karena saja tida' poenja wang

lagi dengan sedih sekalisaja melihat a
nak saja sedang sakit, laloe saja pergi
dengan maksoed hend :k diobati sebisa bisanja diroemah sadja, Mendsdak

timboel

pikiran

kaloet jang

dibare

ngi hati berdebar saja kembali menoe
djoe mantri verpleger jg saja kebetoe

lan kenal, dan saja tanja, apa betoel
saja haroes bajar f 259 ataa f 1,50
Disebabkan politis menjangka bahwa oentoek memperlihatkan anak soepa
perempoean ini amat boleh djadi toe ja diobati dokter, :
mengetahoei
sedikit djoega
drama jang mengerikan itoe

»

apabila
terdjadi.

AN ear Sl

tt

Ab
— Roeslan:
pearnO :

Bata

akan tetapi dengan alanja keadaan
dan kedjadian jang terseboot di atas,
soedah mendjadi soeatoe tanda bahwa
'ketenteraman pendoedoek oemoemnja
di kampoeng Tanah-Rendah Mr. Cor

: Pembantoe

Nana

aa

LA

Maka ditengah lapangan

202

:

a

"

yes

Ki,

DOENIA MOEHAMMADIJAH,

nampak-

lah doea barisan dari kedoea djago
terseboet, dan tiap tiap menjerang Ia
loe djatoeh sehingga penonton bersorak rioeh terdjadinja permain2 tsb.

Toean S.D arman
Anggaplah sebagaj tidak

menoelis :
ada apa2.,

«
IN

»

Berhoeboeng dengan toedoehan “beap —“an
Demikian djoega achir permainan rat sebelah dau tidak adil“ terhad
Penasihat (Adviseur) nelis soedah terganggoe, atau tidak
stand mendjadi 1—1 dan sesoedah di adresnja Pemandangan oleh penss'”
2.9 —
aman.
oendi, maka njata fihak HW, poela Moehammadijah Tjab, Betawi bg.
PE
iangke t mendjadi Secretaris
jg. menerima oentoeng, dengan mem ligh jang dimosat dalam s.k, in
Kelik pada tg, 1- Januari 1938 t | Burgerij Tionghoa dan perajaan2
bawa prijs atas kemenangannja,
273 dan kemaren no. 281, maka '
Oranje jang akan datang'
Voogd akan diangkat mendjadi |
Hip, H.W,
sebagai penoelis terseboet merasa etaris Nederl,-Indische Vereeniging | Pada hari Rebo tg 15 Dec. '37 jbl.
— 90 —
loe menerangkan
sedikit disini
Toman
mporteurs Groothandelaren. ini atas oesahanja Handelsvereeniging
ngan berdasarkan kesoetjian
dan
Programma . VI).
(Tionghoa di Botawi telah dilangsoeng
ichlasan hati.
Djoemahat 19/i2-'37,
kan rapat combinatie oleh wakil wakil
le. Mengoetjapkan
diperbanjak
dari beberapa perkoempoelan Tiongrima
kasih
kepada
Directie da
Andadalas II — J. Krakatau II
| com
pera aan bersalin Jang
|hoa oentoek membitjarakan dan mem
Hoofdredactie
jang
telah
mengar.
VIJ
veld
us1 ak
Telaga Dena
bentoek soeatoe. Comite perajaan oen
bil
perhatian
soerat itoe
sehing.
toek melakoekan perajaan Oranje jad.
Saptoe 18/12-37.
ga
mendjadikan
perhatiannja
pim

Sl
.|m

goena “p

£ Enno

Dalam

(sebagai

4

pagi “di Hutan

An,

rapat itoe telah ditetapkan

M. Joes

“Hoofd der Vervolg

pan

Vice Voorzitter

Pra

: Iwiraatmadja Secretaris t. Masdoeki
koe
cester,
T.t, Sadgoenah dan H. Iksan seba
Igai Ld
sda

(koetoen Kanioklian

ai: Idi Slijeg

(Indramajoe)

1Pembantoe menoelis:

Na “Soe
gara2 S Pa
an redaktoer Iainnja dionslag.
1g

. apa S. Soemandari sendiri

h djadi medewerkster san
manah

ng
xx

AP

kel Ss, Bomandkei

ada

perkataan ,Onar“.
ang

boekan "toskang pOnar,
,sadar“, jang biarpoen z00

berselisih sendiri, ta

ae

Pada malam Minggoe 11 Dec. 1937
moelai pkl. 9 diroemah T. Satjaatmadja Koewoe Slijeg dilangsoengkan per
temoean dari beberapa golongan pegawai didalam
Onderdistrict
Slijeg,
| Diantaranja ada hadlir 17 kaoem le-

. bisa

Kian

Kiot, Secre

Ketjoeali
t. t, jg terseboet
diatas
itoe jg masoek sebagai anggota comi
te terseboet ialah ada 20 orang bang

sa Tionghoa jg lain
an comite

lainnja, Toedjoe

jg teristimewa

sekali ialah

Itentang perloenja di sesoeatoe

tempat

comite terseboet bertempat di gedoeng
Handelsvereeniging Tionghoa its,

ama.
djahteraan bers

“Dengan soeara boelat oleh hadlirin

|pada bahagian memperbaiki economie

&

roemah tangga, soepaja segenap keper
|loean hidoep kita tidak bergantoeng
kepada kebiasaan bon, Berhoeboeng
djawab dengan bingoeng dan ge

melihat pada
mantri

saja dan menoleh

jg djoeal “kartjis dengan

stidak setalen sadja“, sesoedah
dap at keterangan begitoe laloe

dan bermaksoed keesokan ha

anak

saja akan dibawa

akit

Pandeglang.

ke roe

Disini para

| dapat merasakan bagaimana
ti seorang toea melihat anak

g sakit dibawa kianAng

dengan
mie

keniatan memperbaiki

itoe

keadaan

haroes

didasarkan

keoeangan

econo

(modal), maka

di

poetoeskan oleh hadlirin menjosesoen,
oeang tiap tiap boelan bersama sama
sebagai taboengan,
Bila keoeangan|
itoe soedah agak mentjoekoepi, baroe
lah akan didjalankan roepa roepa hal
oentosek menolong kehidoepan lid lid
bersama.
Disamping
itoe dibentoek
djoega matjam pertolongan kematian
jang dipandang amat perloe disokong

arfjis f 1.50 kentas boleh di
n

oentoek orang orang jg
orang orang jg besar

: berat sekali kalau di
aa
kan pad orang ketjil dan pada
ig pengbatsilannja hanja tjoentoek tidak mati sadja.
seroet kebiasaan jg saja telah

Moedah

moedahan perikatan

SEPAK

dengan

dengan wang dan tenaga.
oentoek mengo.

—

Minggoe

Karoekoenan II
Mosveld

19/12-37.

ag

I —

J. Krakatau
VIJ veld

I

sesak an

Combinatie-Tionghoa—VIJ
5—2
Kemarin doeloe telah dilangsoeng
kan

pertandingan

bola antara Combi

ig ba

haroe lahir itoe dapat hidoep soeboer
Ilagi kekal agar dapat dipetik boeah
nja jg lazat tjita rasanja,
Sementara itoe pimpinan diserahkan
kepada T Prawiraatmadja sebagai voor
zitter: T.S, Kartadiredja Secretaris,
T,
Masdoeki Peningmester dan t.t. Jitno
dihardjo, Soewitaatmadja sebagai Com
missaris. Diantara jg hadlir telah ditjatap mendjadi lid 17 orang dan3 o-

oemoem
dari Tjabang
baha
roe kemaren (malam Selasa) dapat di
selesaikan, beroepa nasehat, djangan
terlaloe

keras.

2e. Saja akoei bahwa Persjarikatan
Moehammadijah bermaksoed soetji me
noedjoe kebenaran dengan beralaskan

,@ur'an dan Hadits“ serta terdjagake.. .

soetjiannja
itoe
oleh koersn-”
250,000 anggauta. Makabk”
hal2 jg tidak baik dis “
nisatie itoe, ini boek: -

nisatie,

tetapi

sala

mendjalankan itoe
Mengingat hal j:
boekan atas desak

hanja oentoek melakoekan perajaan di natie Tionghoa— VIJ den sampai ha
hari perajaan Oranje tsb. maka
dari bis stand tetap 5—2 hoeat kemenang
sebab itoe Burgerij Tionghoa tidak an Combinatie Tionghoa, Oentoeng sa saja mengharap .
maoe ketinggalan poela osntoek me dja pada waktoe ini permainan dimoe batja jang terhorx :
lai, hoedjan moelai berhenti,
ngikoeti melakoekan perajaan ini.
pinan sk. ini soey
Sebeloemuja pauz» stand 1—0 boeat dengan kata2 ja
Comite perajaan itoe akan berdaja
oepaja oentoek melakoekan beberapa kemenangan Comb.-Tionghoa, dan se dianggap sebagai d:
perajaan
terboeka dilapangan depan soedahnja pauze stand Derabah seper madijah, tetapi mi
Handelsvereeniging Tionghoa itoe, dan ti diatas.
ngan persoon saja
—
——.
djoega perajaan terseboet akan dilakoe
Kemoedian perka:
kan poela oleh wakil-wakil perkoem
Permainan tjatoer disekitar
han toedoeban itoe spoelan-perkoempoelan Tionghoa dan
Semarang
boet kembali dan angg

4 diharapkan di Slijeg diadakan seboe
ah perkoempoelan jang mendjoeroes

BANG BEDJAT,

II

poeteri.

diadakan perserikatan atau perkoem
mengha- : poelan jang azasnja menoedjoe kese

ersama
BAMA «3...
dapi
ng masih mengha

MOS

Pimpinan | pembesar pembesar Tionghoa.
»HAR“ menoelis: Makin lama per
Didalam rapat combinatie ini telah
| rn
itoe diserahkan kepada T.
mainan
tjatoer alias peroelah ragaan
rawiraalmadja Onderwijzer Vervolg- diberitakan oeang jg berdjoemblah otak makin memperoleh perhatian da
school Gadingan jang mana beliau kira-kira f200,— kepada comite itoe. ri bangsa kita, sehingga dikota kota
memberi pemandangap pandjang lebar Boeat sementara waktoe secretariaat besar telah dibangoenkan setjara fede
laki dan 3 orang

“5

Gouw

tarissen, Oey Beng Liong dan Gouw
Comite, toean-toean Sim kie dan Peningmeester Nie Tjwan
As. Wedana Slijeg Poen.

Bestuur

R. Wargawinata
Voorzitter.

alem.

VIJ veld

Voorzitter: Han Pok Tjiang, Vi-

ce Voorzitter

I pinan

Setiaki I — Tj. Kwitang

sehari hari terdiri atas:
, diadakan rapat Co- danBereBestuur
voorzitter. Majoor Khouw Kom
perajaan bila jang moelia

Juliana bersalin.

'schooi Gani

ini. Comite tsb hingga dipanggil oleh
orang ,(omite Tionghoa Pesta Oranje"

RAGA

ratie teroentoek mendalamkan diri da
ri pada lapangan tsb.
Poen di Semarang soedahlah berdiri
socatoe perhimpoenan tjatoer dibawah
toenggoel
PPPTI dengan dipimpin
oleh t. Hadisoenarto, jalah seo
rang pimong Taman Siswa di Semarang. Baroesan ini digedoeng Karrenweg 232 telah dilangsoengkan pertan
dingan tjatoer (schaak) antara PPPTI
Semarang
contra STP Soerabaja dengan berkesoedahan 12—3.
Menilik
banjaknja djoemlah pengoendjoeng di

tidak
3e,

terdjadi soeatoe apu
Sekarang pendirian Sa,

dap ,Pemandangan"

baik diri &

bagai abonn6 atau diri saja seb
pengoerves Moehammadijah akan 3
tap seperti sedia kala, bahkan kalau

dapat akan bekerdja lebih giat menoe
roet kekoeatan saja goena membantoe
kemadjoeannja Persjarikatan Moeham
madijah,
4e. Oleh karena manoesia itoe ber
sifat chilaf dan loepa, moedah2an ke

chilafan atau kealpaan itoe akan

men

djadikan peladjaran dan
kemadjoean
bagi masa jg akan datang.
Sebagai
penoetoep saja iringi de
ngan do'a moga moga Allah akan ine
ngamboeni dan memberi
tambah ke
koeatan iman dan takwa.
5

Jubileum Sinar kota
dalam pertemoean tadi, maka dapat
dibajangkan
sendiri, bahwa perhatian|
Pembantoe kita menoelis:
terhadap
pertjatoeran memoeaskan
Oentoek memperingati jubileum p1 djoega !
Bawangmerah: Harganja pen
da perkoempoelan sepak raga tsb maLebih djaoeh di. Osngaran adalah
djoeal
boeat bawang Australi& per pi
ka pada hari Saptoe dan Minggoe telah sekarang dibentoek soeatoe badan sedilangsoengkan pertandingan dengan matjam persaudaraan dengan mengan col f 3.75, Australis No 2 f 3,40. Ti
disamboet bergembira oleh penonton. doeng maksoed oentoek mengetahoei orgtoa f 2,70. Tiongliap f 2,40, ba
perihal seloek-beloeknja
permainan wang keloearan baroe f 1,380 sampai
Adapoen djago2 jang bertanding schaak. Pada tiap2 hari Saptoe malam f 2—.
terdiri dari pada Ps H W melawan Minggoe orang2 jg telah menggaboeng
Maroeto dan Ps H W dengan Sinar kan diri mengoendjoengi salah soeaKatjang
tanah: Boeat kwali
Kotta.
kira f 25.40
toe anggotanja, dimana nanti diadakan teit Cheribon harganja
per picol, harga pendjoeal.
Pertandingan selama doea hari itoe permainan termaktoeb.
Djikalau di benoea Barat perijatoe
bertempat ditanah lapang SIVB Pasar
ran
mendapat perhatian besar sekali
La da hitam Lampong : Pasar
toeri, akan tetapi sangat sajang sekali
sampai,
sampai
pada pertandingan masih sadja sepi, jg djadi boleh dibi
ditengah lapangan kelihatan basah.
oentoek
doenia

Hari pertama Ps H. W, versus
Maroeto

mereboet gelaran kampioen
dikeloearkan ongkos sampai

lang tidak ada. Pasangan harga kirakira sama seperti kemaren: e,k Telok

riboean roepiah, apa salahnja hal lev Dec-Jan f 7,80 per picol nom lev
memikian dipeladjarkan betoel betoel Jan-Mrt f 7.99 nom e.k Batavia lev
Pada hari Saptoenja telah bertan- disini, lantaran mengandoeng djoega Dec-Jan f 8,10 nom, Noteering Lon
i dimana2 tempat oentoek orang
rang pernjataan masoek sa cad jadi lid ding kedoea djago tsb. dan sesoedah psychologische Opvoeding !
den boeat lev Jan-Mrt 27/1641. harga
myanga, rgemaly sakitNaat
dengan soerat.
refree memboenjikau
fluitnja, maka
pendjoeal,
5
Demikianlah hendaknja.
Poekoel 12 tengah malam rapat di dari pihak H,W. roepanja ganas seka
cadar
"20an “dengan selamat.
li sehingga sering sering bola dimoen Na
oentoek Na
Tentang permainan tjatoer.
Lada
poeti
Muntok: Fob
:
— 0 —
ka doel Maroeto,
bat
kadang2 ditanja oleh dokter
Pangkalpinang
lev,
14,— per picol
Aljechindan Euwe nom., Londen poenja f noteering
tau tidaknja oentoek membeli
Oetjapan terima kasih.
4'/:d.
Akan tetapi keeper Maroetot. SoeDari Rotterdam Aneta mewartakan, harga pendjoealan boeat lev, Jan/Mrt.
Dari R.P,M. Djakarta. tjipto tidak koerang tangkasnja mene bahwa Aljechin telah menerangkan
i poen tidak koeat membelinja
tjatoer jang 29
Kemarin
petang adalah empat orang rima bola, sehingga beberapa kali bo didalam permainan
okter obati djoega.
Citronella Olie: Pasarnja djoe
la ditolak dengan tjepatnja.
partij, zet jang 40 telah diboebarkan, ga beloem oendjoek perobahan, ting
ini timboel kembali pertanjaan | tosan Pengoeroes dari ,, Cooperatie Iti|
alam hati saja: , Apakah atoeran ini koerih“ di Salemba, Gang Beloentas, | Sekalipoen bagai mana djoega me- oleh karena Aljechinmenjerahkan da gal sepi. boeat lev. Dec. permintahan

boelnja dari jg atasan atau karena

sasaan pendjoeal kartjis sendiri.
rserah pada jg berkewadjiban disitoe.
Sesoedahnja saja mengoetjap banjak
ima kasih pada sidang redaksi jg
ah memberi tempat oentoek toelisan
ja ini.
. Makloemat

Taman

Pembatjaan

,Penghibosr“

5

Pada tg 6 Dec. 1937 telah berdiri
“Kro& Taman Pembatjaan , Penghi
:
“ namanja.
oedjoean ,Penghiboer“, ialah se
tertera didalam Anggaran Dasar
tatutennja) dipasal 3: »Menam
o Tuba

diantara Duga

ang

sekalian“ dan Oesaha nja
ek mentjapai toedjoean itoe,-ia
ngan mengadakan :
pembatjaan

ss. kabar

harian,

dsb

telah datang di ,Rsemah Piatoe Moes

ai

serta

menjerahkan

maka

atas

serangannja

toe

:

2

can

permainan

ini besoek pagi

poela.

teringat selama-lamanja.

fob

Sesoedah masing2 dapat kemena. Ingan, maka roepanja satoe diantaranja
Eatuibe malam jang tidak dioendang ingin menambah kemeuangannja, hing

mat

itoe

masoeknja kedalam

dengan

mengambil

lobang
dapoer.

(gasir

roemah

djalan menggali)

Jav.)

tanah

stand tetap 1—!

Sinar

Kotta

Stand

1—1,

Pada hari Minggoenja diadakan per

dibagian| tandingan poela

jang kedoea

kalinja,

akan tetapi sajang benar waktoe

teroes meneroes

itoe dapat me 'spelersnja

toeroen

njampaikan hadjatnja, tetapi karena|
keboeroe ketahoean djadi terpaksa me
ngawbil langkah seriboe dengaa ham
Ipa tangaan.
Sekalipoen
Toean 'roemah merasa
Ibeloem atau tidak kehilangan apa-apa,

kelihatan

Pasar Betawi

oendian, maka

H,W.

itoe

hoedjan, hing

sangat

koerang

Goela pasir: Tetap f 10.50 per
karoeng dari 102 KG, terima dari goe
dang pendjoeal.

f 4.05

Tegal fob Tegal

lev. sedia f 4.60 nom., kwaliteit Djero
fob Cheribon f 4,30 pembeli, 4.40 pen
djoeal, kwaliteit, Ampenan fob Ampe
nan lev, Dec. 'Jan, f 5,50 pembeli,
f 5,70 pendjoeal.
Koffie
Robusta

Robusta:

15 pCt,

ek

Lampoeng

'Telok

lev sedia

kira-kira f 8,50 per picol nom., kwa-

bantal.

Tapioca, Tepoeng AN merk
GLT per p'col f 240, merk GLT

kaleng f 2,55 lain lain tjap f 2 45 per
Minjak

bagi bagi

kelapa:

fabriek

bruto.

dari veldnja jang sangat basah itoe
sehingga menjoesahkan pemain2.

harga kira kira f 4.10

Copra:

Keloearan ber

didjoeal

Noteering

L 14/7/6 per ton, disini fabriek poenja

per picolnja,

melihat

poenja kwaliteit,

liteit 35 pCt. ek Batavia lev sedi

nom.

AA £ 2,70,

Machinale

f 1.87'/, sampai f 3,75 Machinala
sampai f 3.95 per picol.
Londen nom.
sampai f 4.25

masing masing
v

s

f 3.95 pembeli,

Gendjah

Tepoengterigoe: Djoega bo
leh dibilang tinggal sama, tjap Kodok
f 2.65, tjap Koeda merah, Boeroeng

Memoeaskan, sekalipoen dalam per
himpoenan ini termasoek salah satoe
club jang koeat, akan tetapi terbawa

—
9 ——

Probolinggo

pendjoeal,

— O—

ga achirnja permainan
Pada malam Selasa berbetoelan tg. dan sesoedah diadakan
13/14 Dec. 1937, di kampoeng Tanah prijs djatoeh pada Ps
Rendah Mr.
Cornelis, diroemahnja
Toean Oesoep telah kedatangan tete) Ps. H. W, melawan
mos malam jang tak di oendang.
Toean tetamoe jang tidak terhor

f 140,
tawaran f 142'/, per kilolev
Jan./Mrt.
f 1,40 nom, Boeat lev. Dec.
minimum 38 sampai 40 pCt Citronella
masih f 1,45 per Kilo.
Katjang
kedele:
Mata hitam
fob Pasoeroean
lev. Dec, Jan. kema
ren djadi f 380 per picol. Mata poetih

| Amin 7

Oentoeng Toean roemah mendoesin
(terbangoenj, kalau tidak, tentoe sang| ga perhatian penonton koerang, sedang

ilarang oleh oendang? n
cemblah
anggautanj

ri, hingga

Atas pemberian hadiah terseboet | Bola ditengah poela, dan dari pihak
maka dioetjapkan banjak terima kasih, HW koerang awas sedikit menjerondol
moedah-moedahan amalnja akan men dari belakang dan achirnja terhoekoem
|dapat batasan lipat ganda dari Toehan 12 pas dan terpaksa benteng HW ter
boeka stand 1—1.
Ijang Esa

tetamoe jang sembrono

ng. Pengoeroesnja terdiri dari
an:

nolaknja,

hadiah se an Soenarto jg sangat hebat itoe ter- dilandjoetkan
boeah scheepsklok merk ,Janghans“ paksa Maroeto menjerahkan diri stand
Fe satoe hadiah jang bakal terpa 1—0. boeat H.W,
limin“ goena

NU

Karet:

Kemaren

Seeds

£ 3.55.

Pearls f3, 15

lohor @jadi Ja-

va Std. Sheets 26 ct, per '/, KG., Ore
pe 26, ct. ini hari
harga- -harga
nom, (PS.).

7

DE BN

|Rebo tanggal 28-29 Dec, 37, digedong
ak
|Parindra.
ari Rebo pagi tgl. 1 December 87 | 4 rapat seksi 4 | (tertoetoep atau oe

Di

Bandoeng

B

jawa

Barat
45, PMN

Djoem'at

|
asa tgl. 30 Nov. | moem, hari tanggal dan tempat akan
V.
etapkan lebih djaoeh).
| propagandis PPPPA meninggalkan
|

b,—

sore

TB5.40
ea

Gamelan

,

Pidato

|Padangsidempoean.

Sebagai

kandidat

dan ketjakapan PPPPA tjab, Sipirok. |

ini

sedang

dilakoekan

antara jang

pe

Tau

ba

10,30
ta

,,

Yang Khiem-Orkest
Lagoe Hawaiian

“

PMN

Melody

l,—

Naa an

29

tem

“Jatang Siantar, Tebing

koeloe

(kandidat

t. Ismail,,

ber

0.—

kedoedoekan di Teloekbetoeng c/o Ta
— Siswa).
— igbalai,
2.daerah Palembang Djam
/.
Possat kedoea bi (candidat t.8. Hanoeng, berkedoe
“adalah Poesat II dari o- doekan di Palembang c/o T.S.)
3daerahMinangkabaulkan
Oak propaganda P4A didae
didat
t.Boerhanoedin, berkedoedoekan
Poesat II ini
“tas Timoer,
di
Padang
c/o Sinar
Sumatra).
:
tempat
tempat
3 deli ingkoengi
4.
daerah
Tapanoeli
(kandi
aan (terbagi dalam 4 seksi), Bin

Ill—

dang Sidempoean c/o Taman Siswa).
N ..“Kalan Brandan.
5, daerah Andalas Timoer
Poesat ketiga. (kandidat sedang dioesahakan, berke
| Bengkalis adalah Poesat III da doedoekan di Medanj,
6, daerah Atjeh (kandidat seri orientasi dan propaganda P4A di
ini
III
Poesat
dang
dioesahakan, berkedoedoekan di
Andalas-Timoer.
| daerah
all. melingkoengi tempat2: Bengkalis, Kotaradja atau Sabang).
7. daerah Riauw (kandidat sedang
Bagan si Api-Api, Selat-Pandjang.
dioesehakan, berkedoedoekan di TanBadan-Persiapan
orientasi dan djoengpinang),
keperloean
Oentoek
propaganda P4A ditempat2 tsb. diatas
Tjoema tinggal.
#oedah dioesahakan lembaga persiapan
Djadi
pada
saat ini selain Andalas
sekedarnja. Soerat-menjoerat seperloe Timoer orientasi dan propaganda P.4A.
nja oentosk keperloean itoe soedah di

5,—

pakam

(orientasi), Kij iman

' yei, Belawan, Tandjoengpoera,

Pang

dat t, Soeroso,

di

lakoekan.

Waktoe

jg. diboe-

toehkan.
gelagat dikirakan,

| Melihat

bahwa

nisepaga
orientasi dan propaganda
PA di Andalas — Timoer sedikitnja
akan menelan waktoe 2 (doea boelan).
Terostama masalah orientasi didaerah?
perkebonan (kontrakan),
Penetapan sementara,
Boeat sementara rapat-rapat propaganda,'jang soedah ditetapkan sebagai
berikoet ini:
a. Pematang Siantar:
1. rapat tertoetoep, malam Minggoe

berkedoedoekan

Andalas masih

haroes

di Pa

dilakoekan

di daerah Atjeb, Riazuw dan Bangka Be
Hit
Kalau segala sesosatoenja soedah se
lesai baroelah akan disadjikan pernja
taan oemoem oleh propagandis P,4A,
baik jg mengenai orientasie maoepoen
jg berkenaan dengan propaganda dalam garis garis besar.
Rentjana sementara
Rentjana sementara dari orientasi dan

propaganda P4 A. di Atjeh,
dan Bangka-Billiton adalah

Riauw
sebagai

berikoet :
a. Atjeh : Koealasimpang, Langsa,
Idi, Lhoseumawe, Bireuen, Tabengon,

Singli, Kotaradja, Sabang,
tg 18 —19 Dec '37, di pergoeroean
b. Ria uw:Tandjoengpinang,Rengat,
Taman Siswa (Perdamaian)..
Terempa.
2, rapat oemoem, Minggoe pagi tg
c, Bangka-Billiton: Muntok,
19 Des '37, di Rex Theater.

Tinggi:

b. Tebing

1. rapat tertoetoep,

tg 10 — 11 Dec '37,
hammadjjah.
2.

rapat oemoem,

6.

Medan:

malam

dikantor
Minggoe

Pangkalpinang,

Saptoe

Moe-

pagi

tg. 12 Dec '37, di Rex Theater.

Tandjoengpandam.

Bagian penghabisan ini dikirakan |
akan memboetoehkan waktoe antara
3dan 4 bl. (sesoedah Andalas Timoer).
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Seperti:
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djadi gampang boeat anak2.
Harga

bagimana

'Tjap

Eczeem basah atawa kering,
Zonder dimasak boleh

an

BAEK

sama:

PENJAKIT

DAOEN

Solo IT 120.

“

koelit

Timoer

Soerabaja I 31, Soesabaja II 95,
Djokja II 128, Semarang II 111,

.

1000/o

7.— malam Lagoe Melajoe

Membatja

jang gembira

KOELIT

4

,

:

Gambar2

TN

DITANGGOENG

Dang ceng

NIROM

Djawa

Lagoe Djawa
Lagoe Arab
Lagoe Tionghoa

2

rmintaan

Me

mana lama, bisa djadi semboeh

PENJIARAN

Berhenti

pers

Perkabaran

,

Th malam Lagoe gramofoon
15
', , Boris Lensky trio
Dan: Inap Pe
»
ct

PENJAKIT

»

dan

:

waktoe minoem

Pa
rgeiconcer

s.k.

6,30

samboengan

idem

,

6.45

Doc

Concert
pagi 2

Pa

kag 3 MEA DONKAAN

Dipersgaaa
dengan
endopo
Kaboepaten di
an 25 tahoen dari

6:30

Piano recitaal

Berita s.k. Seenda)

San

/

nas Pn
h dj
oCaal setengah
djam

Sabtoe.18

Ba
muziek
op
BSabtoe, 18 Dec.

Toetoep

Dee .

»

dari
Hameln. (Toneel) | 30Tea »
Concert

,

KE

malam
»

8,380

8.—

R.V.

Perkabaran Li

toek kanak-kanak

Gymnastiek
Lagoe gramofoon

not

Tapa ORA

2

,

7-— Pagi :

6.30 pagi
6,45 ,

:

ai jang gembira
oeat pandoe-pendoe

Kalmanie' menjanji oen|
Peladjaran

,

sebagai

Hentuan

Ha

D

Mbup soeka
Toekang tangkap tikoes

»
»

Inggeris

enoetoep

Lagoe Krontjong

8. —

:

TAN
8.10

Lagoe

sore
7

835

Pemboekaan

:

Na
,

Sa jean Derita
ak. (Indo)

Lagoe Tionghoa

Lagoe Soenda
Krontjong
Lagoe
Stamboel

5,—
bu
6.—

Pa

Sabtoe, 18 Deco.
5,— sore Lagoe Soenda

Lagoe Arab

siang Lagoe Djawa
Lagoe Tionghoa
,

8—
Tadhohe Cabaret en Mu
siekelub, Uns Genoegen”
dipimpin" oleh toean J.H, |
:
Latumeten
Berhenti

Pidato
Aoa

aa

Orkest Belloni.

12,—
12.30

,

6.03
6.30

,

6,45

7,— Fa malam Perkabaran Nirom

Pena an Un
Dn mela
L
13
123
Lagce
Pn
Lagoe Soendai
1».
8—

Dec,

Berhenti

2—

6.—

Legoe dansa

,

2
—

8-—

Fa 'malam Perkabaran dan perkaba

836

K—
130,

:

eno Nya
kampioen
oenia tjatoer
3

aness Rae dadi
Djoem'at,17
:

Soerabaja 1381|

m'st,17

Perkabaran Disco
uga populair

CT

2.00 atas 25 m. Soe-

OEM

5

Lagoe Arab
Pat Iem Orkest

djoega tentoe tergantoeng pada kea-

aa

ana

5,40
6,—

Pm

In den Kindertuin met
tante Soed-

8,—

Pena

Tanah Malaya—Singapoer, Bagaimana

Sabtoe18

17 Dec.
Djoem'at
sore Lagoe Djawa
Lagoe Tionghoa
,

TP Oo. Ruak

Di
oleh

»
»

Batavia I 157,89 m. Batavia If 61
66m, 4 Buitenzorg g 156,25 m, , Soeka-

rabaja III 198, Semarang 122, Malang|
1 Djokja 181, Solo 188, Tjepoe £ 186

Dee.
aa

Litteraire csuserie

Harp recitaal

12.—

dari 11.00t/m 12.00|

7 golflengte

Djogm
1 17
sore Pa

»

perka

m. West-Java: Batavia 126,

dari 7.30 sampai

nak

815

dan

Barat

Oost dan Midden—Java:

:

»

99

:

, - Mang soeka

11465

.

OK

107, 53 Meter

:

an2

Archipelz.

Perkabaran

dari Si-|10,80

NIROM

Penjiaran

atas 205

,

1045

PROGRAMMA
5

2.20

S3

Dihoeb, dengan S.RI.|
Toetoe p

»

Paul Godwin presenteert

.|8—
ma

”—

baran pasar.
Membalas soerat2
Lagoe Tionghoa
Gamelan

,

1

7,29

Ketoprak

2

g..
ka

2, —

BIG.

1

Lagoe Melajoe
ngapoer

3

:Perkabara
a 2 n Nirom.
tadio
Orkest

“De Jantjes
J
»
| 7.— malam Perkabaran Nirom

Lagoe Djawa dari Dja-|

Ii— malam Perkabaran
PI
7,20
7.40

Matinee oleh Nirom Orkest

6.02

Bandoeng 120,Buitenzorg 182, Cheribon
108, Pekalongan 92, Soekaboemi 192,

Pem

V.O.R.O.

105:

YDH.

:
Kan iba
Ban
ngoe Sianan oa

NP
Boeat anakanak

,

6.30

gi berboeroe keschlagers

jang toea

Toetoep
,
2.30
6.— sore - Pemboekaan

Krontjong
Lagoe Soenda

Gamelan

GG

Dengan
Os
engan Oscar
Joost per

120)
1,30
3

Toetoep

iboe

k.

modern

1—

3
H
Lagoe
an
"Tan

boesat

Orkest

Lagoe muziek jg paling

Bands

Timoer

Se
a
5,— sore

krontjong|

Toetoep

PROGPANNA

PENJIARAN RADIO
Y.D.G. 8 golflengte
Studio Kramat 96.

Lagoe Aneka

am sore

Kemis tanggal 22-23 Dec. '37 di ge
dong Neutrale H.I.S. (Djalan Medan) Medan 7 Dec '37

Zender

?

Djawa

Sesoedah itoe insjaallah baroe akan
pergi ,, menengok-nengok" (sebagai per

bandingan) kedaerah daerah tetangga

1 rapat tertoetoep (seksi 1), malam

Na ne

agoe

,

IG

bersangkoetan dan propagandis P4 A. 11,30
Toetoep
Lebih djaoeh tentang masalah kon
| Hari Kemis pagi tg. 2 Dec. "37 pro
pagandis P.P.P.P.A. meninggalkan da sol ini dapat diwartakan bahwa kon
18 Dec,
Sabtoe
Il—
pagi
Krontjon
Tapanoeli dan menjerboe daerah sol P.P.P,P.A, oentoek daerah Anda- 12.
aa
Da
dalas Timoer dengan ambil djoe- las Timoerakan berkedoedoekan di 230 siang Tn
Tn
a
“Taroetoeng, Siborong Borong, Medan, sedang kandidat masih di
12,80»
Balan
NA
PONBANA
Moboti, Porsea, Laboean Djoe oesahakan,
:
5
Sebagai
diketahoei
pengesjahan
ke
moelai masoek Andalas
:39
”
Lag, Pangan Ig alan
: aa
Tiga Dolok, Ti angkatan para konsol itoe adalah oe
Pibasi melajoe Oleh
Misi)
Iroesan Pedoman-Besar,
sedang
Pematang Siantar.
inget
propagandis tjoema dipersilahkan me
Toetoe
2.—
oesat pertama madjoekan kandidat.
orkest
Studio
sore
5,—
Asi antar
adalah
Rentjana konsol PPPP A. di seloe GAS»
Perkabaran
entasi dan propagan roeh Andalas adalah sebagai berikoet:
— malam Dihoeboengkan dengan
h Andalas Timoer,
1 daerah Lampoeng-Beng- :
smear
Bandoeng
melingkoengi

,Ec 0-|12 05 siang

Sabtoe, 18 Dec. 5

Mo esoeh S.O,K.

,

tentang

Toetoep

Khem. Orbeal

”

Salon

Ih—

GambangPng kromon
'Boeat
-9
g
boeat
Kana

Ik

Causerie

»”

Krontjong orkest ,T he|19 090235

II) Penetapan hari dan tanggal
Mipirok kearah Taroetoeng dengan me
pagi : .
6,30
:
'aloei jalan baroe ialah via ogala- serta tempat dari rapat-rapat dilain 645
»
ane Singapoer Policena "
sesoedah
Onan lain tempat akan mana
Saro
Ban
,
'
@,
115
ada kepastian,
:
th,—7.— malam Perkabaran
4 aa mana sekedar“3 Bapa Maaporienta-|
Masalah konsol.
sa
s
engan seroeling
11,45
,, si. Demikian poela di Taroetoeng tiSoedah pernah dioemoemkan, bah
30
agoe Soenda
"2
iadakan rapat an De
Iwa konsol PPPPA oentoek daerah
dari pen tgn siang
Pergadering
,
8.50
“|Tapanoeli akan berkedoedoekan di
»
3
doedoek arsipel
: Barhoeborrg dengan
am” Kn orientasi na
ta
konsol dimadjoekan t. Soroso (kini
PPPA ke Taroetoeng dan seki- 'ketoca-moeda dari P4 A, tjab. Padang
kebidjaksanaan Sidempoean) Soerat-menjoerat tentang
Kana terserah

,

11 ,2b

nomies

Krontjong

,

soerat soerat|11.03

KE ban

Membalas

aa

| 8,»

17 Dec.

H3

3

7, 20

1,80

II 103: Batavia II 195

PLP 27, PMH

FIB

Kn

Timoer

TIMOER

NIROM

PENJIARAN

'h
7
N

5

.

h

"Bi Kala

2 rapat
5
(seksi 2), Minggoe
pagi tanggal 26 Dec. '37, di Rex| Theater.
8 rapat tertostoep (seksi 3), malam

-

2

HewTas p DAN,
AN, BROPAGANDA

DAN

3

Ea MEN

'tahoen ke5 |
“la
“kb

PENDIDIKAN DAN
LEERPLICAT

- Bolehkah diperingatkan akan seboe
tan: Djaoeh berdjalan banjak dilihat,
da pertama kalinja ada bekerdja 'lama hidoep banjak dirasai? Maksoed
dimedan Pendidikan dan Pengadja seboetan itoe ditoedjoekan kepada oRa'jat, sebagaimana telah diten irang jang benar-benar tamasja dan
benar-benar pandjang oemoernja. Te
toe an oleh adjaran Igama Islam.
viv ) mengetahoei bahwa didalam tapi djangan kita loepa, bahwa sebe
kalangan oemmat Islam ditanah ini narnja tiada oesah benar-benar djaoeh
terdapat soeatoe pertjeraian dan per djaoeh tamasja, dan tiada oesah pan
pisahan. Akan tetapi VIVO berkeja djang oemoer, soepaja banjak penga
djaran Islam pada oemoemnja.

Dan

didalam oesahanja itoe, maka

ia pa

kinan bahwa segala

itoe boekanlah

Naba ve 3

an

Oleh:

.
M,

Mengikoeti petitie Soetardjo cs. de
ngan toemboehnja leerplicht jg sesaloe
ditoenggoe-toenggoe datangnja, soeng
goeh mendjadi perhatian dan pengha
rapan

laman dan dan perasa'an, Dengan me

oemoem,

karena

kedoea doeanja

tidak dapat dipisahkan satoe sama lain,
soeatoe hal jg principieel, boekanlah njelidiki kehidoepan dan pengalaman| bahkan bersamaan oentoek mendjoen
| hal jg aseli, melainkan soeatoe per seorang-orang, dengan lain perkataan, djoeng deradjat bangsa dan tanah air.
kara jg memang telah semoestinja dengan bertjermin kepada orang lain,
Bagaimana kita dapat berdiri tegak
berlakoe karena hoekoem
evolutie: dapatlah djsega kita mendapat penga djika seboeah anggota kaki kita loem
laman dan dapatlah kita mendjadi bi poeh. Poen bagaimana kita dapat me
- belaka,
— | Kemoedian atas pandangan dan ke djaksana.
: lompat djaoeh djika kaki kita patah.
Alat jang sangat penting dizaman
| jakinan ini, VIVO
berpendirian,
Begitoe djoega dengan adanja ijita2
bahwa didalam pekerdjaannja, ia kita ini, jang dapat mendjadi tjermin kemerdekaan, jg 95pCt ra'jat kita boe
hanja akan memperdalam dan mem itoe jalah boekoe, Tiada salahrja dji ta hoeroef, tentoelah tidak dapat tena
ka dikatakan orang boekoe itoe seko ga jg 100pCt.
pertinggikan Tauhid semata2,
lah tinggi zaman sekarang. Soedah ter
Oleh kerena itoe, disamping perge
Dan dalam pada itoe ia berkejaki laloe atjapkali dioetjapkan, tetapi ma rakan menoedjoe kemerdekaan, seha
Pn
ta
"36 Iman bahwa hal ini jg beloem benar sih koerang djoega, Karena itoe dapat roesnja kita merapatkan djoega bari
kita bertamasja dinegeri Priasan menoedjoe adanja leerplieh3 itoe,
dianggap sebagai djoega
dapat
banjaIlahi,
inja, dapat dipisah-pisahkan darijitoe
ngan dengan tiada oesah pergi sendiri
Rahmat
bilamana
iman
dan
tau
Oentoenglah pemerintah telah menoe
' kedoea, jg tidak disetoedjoeinja.
dapatlah
djoega dengan
pimpinan djoekan perhatiannja tentang leerplicht
hid
pada
Allah
swa.
melipoeti
segeParindra terang berpendapatan bab
,Berkeliling Hindia” djilid jang ke itoe soeatoe boekti bahwa pemerintah
oemboehuja aksi mestilah dari nap hati manoesia.
doea itoe,
3.
VIVO.
pertjaja
bahwa
garis
tsb.
hampir memboekakan pintoe oentoek
jat (lihatlah poetoesan
ke 4), seperti
Djika orang Asing datang melandjoega Gerindo, seperti jang kita te- diatas adalah soeatoe aliran jg hidoep tjong kenegeri kita ini, tentoelah me petitie-Soetardjo c:s. jg masjhoer itoe.
didalam kalangan oemmat Islam. Oleh
Kami katakan hampir, karena pengkan diatas itoe.
:
makai guide, penoendjoek djalan dan merintah baharoe meminta pertimbai jang terseboet di karena itoe maka VIVO. merasa diri. Kesimpoelan
barang apa jang haroes dilihatnja, Dji
'itoe dari hal sikap Gerindo dan nja sebagai soeatoe bagian daripa- ka tiada memakai guide, tentoelah ba ngan2 dan tjari gegevens-gegevens oen
da
masjarakat
oemmat
Islam,
sehing
toek keperloean itoe.
rindra ialah: ada perbedaan sikap
njak waktoe dan veang terboeang-boe
d
artij itoe, dalam petisi Soe- ga ia di dalam hoeboengan dan pen ang, sedang jang haroes dilihat tiada
Djadi boleh dikata ,,pernerintah ba
tetapi tida kwengenai woe dirian sebagai jg telah semestinja toem
haroe meraba2 mentjabari koentji".
dilihat.
boeh
dari
azas
dan
pendirian
fbegiutidak mengenai
Sebetoelnja , Berkeliling Hindia itoe
Hak akan djadi diboekakan pintoe
sdoja,kedoeanja sama, ialah me selen) seperti tsb. di 1 dan 2.
atau tidak, tergantoeng ketjerdikan
ada
djoega
seroepa
guide,
karena
di
4.
Terbadap
kepada
gerak
dan
ali
| zelfstandinheidsprincipe, tapi
pilih apa jg baroes dimoeatkan gam badan2 jg dimintainja pertimbangan
edjoei mengadakan imperiale ran didalam doenia oemmat Islam ia
barnja, dipilih apa jg haroes ditjerita dan keterangan2 terseboet.
berkehendak
dengan
terang,
njata
dan
ie, conferentie ra'jat Indonekan dengan kata, Tidak oesah dengan
bersoenggoeh
soenggosh,
oentoek
men
j (sia bertentan gan moeka dengan ra'jat
Sebaliknja, pihak kita ra'jat seo?
djadi salah satoe daripada gerakan ge sia2 sadja memboeang waktoe dan oe
moemnja,
teroetama pers, seharocesnja
ke Dj. Barat
rakan oemmat, jg menghendaki sesoe ang. datang bertamasja
o
Dalam ra'jat openbaar
memberikan
penerangan penerangan
toe evolutie, Didalam kerdja dan oe- dalaw ingatan dan dalam kenang2an.
oentoek menjokong dan menjepatkan
im|kan oleh comite Soetardjo, Gerindo sahanja
Dalam
pada
itoe
boekoe
itoe
dapat
ia akan menempatkan dirinja
-|tjoema mendjadi tamoe sadja, tapi
disampingnja
tiap tiap golongan jg poela dipakai dalam mengadjar ilmoe datangnja leerplicht itoe.
5
olab
toefd |leloeasa berbitjara, seolah
menoeroet faham ke Islamannja ber boemi.Sambil melihat2 gambar tahoe
Marilah kita memboeat perhitoengan,
ajroet djoega.
lah moerid nama2 tempat, djalan2 ke 60 milioen pendoedoek Indonesia.itoe
djalan
pada
djalan
evolutie,
dari
ma
aar!
Sebetoelnja djikaditilik betoel betoel,
reta api, dan apa2 jg penting2 ditiap djika diambil 60 pCt, anak anak, arti
at | Gerindo disana seperti ,een vreemde napoen tdjoega.
tiap kota. Sambil menjelam minoem nja 36 milioen jang perloe bersekolah.
VIVO.
jakin
bahwa
tiap2
oesaha
te
peleend in de bijt“, setengah setengah
BE
dan
kehendak
dirinja
akan
berboeah
Sedangkan djoemlah roemah sekolah
artij | masoek, setengah setengah tidak. Le
Sehabis membatja dan melihat boe

jang diada-

tuur partij itoe,t. Ad:
baroe ini dalam
Kenari,

bahw

n bersama2

den

os sampai ke Bogor,

teroes ke

bilamana kita soenggoeh2

bih|bih tegas, djika Gerindo tidak toeroet

Tjiandjoer, k

1g dia heran sekali, ad

ritikan orang dari

dan

sebetoelnja djoega

partij

pertama
kalinja,
tiap
tiap
kaoem
dan
golongan
itoe tidak
itoe haroes beladjar membangoenkan
kekoeatan dalam diri sendiri,'dan men

rkara
jg'toeroen dari Volkaraad ke toeroet dengan aksi itoe, dia datang
g.
ari, sedang biasanja jg kedja bitjara, tjoema
'k karena diadjak, Gerin
ialah kebalikannja. Interpretasi- do djoega tidak doedoek dalam komi

dian

iman

:
sama sekali dengan aksi itoe. Itoelah| Tagwa.
VIVO.
insjaf
bahwa
pada
loear sadja, tapi

tjerdaskan serta, menghidoepkan kekoe

atan2 jg tersimpan — latente
vermooetjapan pemimpia Gerindo itoe 'te petisi Soetardjo.
gens
—,
dalam
dirinja.
tisi itoe salah djalan, semesj
Dari jang terse' oet diatas itoe teSjahdan atas kejakinan keinjafan
TAS sarjat (Gg. Kenari) toeboeh ranglah kiranja, bahwa Gerindo dan ini, maka VIVO, akan
bekerdja
de
baroe masoek dalam Volksraad, Parindra dalam bal petisi Soetardjo bgan alat kekoeatan jg dapat dipero
sekarang akan toemboeh dari atas itoe sependirian, satoe principe. Sam lehnja kaoem Islam sendiri. Akan te
yab, djadi terboekti tidak toem pai sekarang Gerindo beloem memboe

koe itoe, tidak boleh tidak tentoelah
t. djoega soeka mengakoei kebenaran
seboetan itoe, bahwa boekoe itoe sadja
membawa kita sambil menjelam mi

menoeroet

perhitoengan

tahoen

Volkscholen

15156 boeah dji-

ka A 30 moeridnja
Vervolg dan Voll. scholen
2643 boeah djika A4 100 moe

uoem air .,, pengatahoean dan pe
ngalaman bertamasja, melainkan djoe
ga membawa kita sambil menjelam ridnja
minoem

air , . . perentang2

waktoe,

Poen sangat sedap bahasanja, sedang

harganjapoen

hanja 60 sen sadja.

1936

dan 1937 sebagai berikoet :
1,212,480

264,300

H.1I,8. dan Schakelsch. 311
boeah djika & 150 moeridnja

46,650

moeridnja

15.9000

H. C. $, 106 boeah djika 4150

Embaran/Sassbiobb
ma
itoe, tidak djoega ia
nge
:
Djoemlah moeridja...1,539,330
tiap
tiap
kesemnatan
Boepati
Tjiami
bersama
dangan
ini|
conimperiale
ta dengan terang, bahwa ra'jat: "perhatikan keperloean
dari lain fihak djika memberitakan, bahwa :
Pada pikiran kami, konse-|
Atau paling banjak baroe 2 milioen
berdiri dibelakang Soetardjo c.s, ferentie.
pertolongan itoe tidak
di Regentschaps-Raads Secretarie termasoek wilde scholen,
dibelakang Gerindo, sebagai kwensi dia soeka conferentie diadakan,
principe jang terse Tjiamis oentoek selama lima belas
ialah memboeat aksi boeat imperiale
Bagaimana nasibnja jang 34 milioen
boet diatas.
hari sedari tanggal embaran ini oen itoe ?
1 T. Adnaan Gani itoe mem conferentie, Dinamik japg kelihatan
6. VIVO. jakin, bahwa tertjapainja
tidak me dari partij itoe sedjak berdirinja meng- tiap tiap oesaha dan ichtiar manoesia, toek sembarang orang disediakan ren
Itoe baharoe hitoengan kasar, anak
- Pp:
tjana2 begrootingsrekening 1 936,
tapi, mengherankan djoe|
pja
dihitoeng minimum dan jang ber
9 —
a2 |ga, partij.itoe tidak begitoe dinamis menghendaki persetoedjoean dan djan
sekolah
dihitoeng maximum.
beraksi sendiri oentoek menggembira dji Ilahi. Dan VIVO, jakin poela bah
wa
tertjapainja
tiap2
oesaha
dan
ker
Demontrasi tank.
Djika diselidiki betoel betoel,
mekan
sekarang, soepaja djelas apa jg kan ra'jat boeat imperiale conferentie, dja itoe, senantiasa telah terteutoe di
reka anak2 jang tamat dari sekolah
Punt
ke:4
dari
poetoesan
Parindra
a
an bibawah ini.
Aneta mewartakan dari Bandoeng, desa, oleh karena kebanjakan tidak me
dalam
,gadar“ Ilahi. Maka, atas ke
oesan Parin- ialah mengadjak ra'jat. Ketoea hoofi
bahwa
kemarin pagi disana dilakoe neroeskan sekolahnja lagi, tambahan
ini, VIVO. tidak akan oen
be jakinan
e. Parindra bestuur Gerindo tidak keberatan
doer di dalam sesoeatoe kegagalan, kan demosntrasi dari 4 boeah tank poela oemoernja masih terlaloe renak petisi Soetardjo sama sekali,| kerdja bersama sama dengan partij dan tidak akan menarik diri di da dihadapan Leger commandant, ins dah, kelak djadinja orang poen terma
karena makssed jang diminta oleh Soe| lain, Dr. Soetomo, ketoea Parindra lam menentang atau menghadapi aral, pecteurs dari militaire Wapens dan soek djoega orang jang boeta hoeroef,
a tanah (ra'jat). Dalam rapat

AE

Ta

2

at aksi sendiri, mengadjak ra'jat mem

2

Haa

tardjo itoe berlawanan dengan toedjoe

an? jang dikandoeng oleh

perkoem-

jg.
poelan2 politiek bangsa Indonesia Pa-

teroetama jang dikandoeng oleh

ra. Motiveering alasan jang dike

jang selamanja menghendaki persatoe
an, tentoe setoedjoe dengan bekerdja
bersama sama itoe,
Kedoeanja membawa soeara
partij
nja. Tidakkah sebaiknja djika kedoea
partij itoe menentoekan sikapnja jang

moekakan itoe sama betoel dengan
lasan Gerindo menolak zelfstandighe- mesti didjalankan bersama sama
idsprincipe jang dikehendaki oleh pe lam mengadjak ra'jat? Misalnja

tisi

kedoea

itoe inbaerent sedarah

dari

petis-

dei

sedaging

ngan puut pertama, karena itoe mesti
menolak seloeroeh petisi itoe, djika

tidak setoedjoe dengan punt jg kedoea.
Kita bilang begitoe, karena Parindra

'memoetoeskan djoega, “bahwa
membangoenkan fconferentie
oetoesan2 ra'jat Indonesia

dan

jang lain dalam

perloe

tidak

ra'jat

mentjapai

Lb

ON
:

1
MA N

Vereeniging Voor Islamitische
Volksopvoeding (VIVO)

Kemoedian bi opsir2

soeatoe.

maksoed

boleh

tidak

dari poetoesan

ke

- Negeri Belanda", djadi sebetoelnja ti- doea partij itoe hal sikapoja terhadap
menolak punt kesatoe dari petisi petisi Soetardjo itoe. Djika aksi ditim
'dak
- Soetardjo itoe, Gerindo roepanja me- boelkan dari ra'jat, tidakkah nanti
- mandang punt kesatoe, jang disetoe P.S. I. I, djoega toeroet?

Mn TA

dan rintangan,

lamana VIVO.
achirnja tidak dapat
lagi, dipertahankan hidoepnja, maka.
Kepada Allah kembali segala se

»Berkeliling Hindia

Bekerdja bersama sama itoe ialah)
ari
logisehe conseguentie kesimpoelan jgjnerima

antara

MAAN
PAPAN
UNA
Aa
2 ah
RAI UM

halang

Kepada Allah terserah segala se
da soeatoenja, kepada Allah, Jang Maha
de Mergetahoei, jang baik dan salah ba
ngan mengadakan moment aksi bersa
gi hambaNja,
sama disemoea tempat jang ada kedoe
Bekean kiranja , beginsel verklaring
a partij atau salah satoe dari partij boeat sementara
itoe, jang telah di
itoe? Bersama sama mengadakan co sahkan di dalam rapat terseboet,
mite oentoek mentjari djalan djalan
ma
NO ag

Soetardjo itoe, Roepanja Parindra

emandang punt

tapi dalam pada
akan menolak
dan pertolongan
kesempatan dan
akan melanggar

Balai Poestaka kita telah me
boekoe , Berkeliling Hindia",

djilid jang keduea,

Beberapa boelan jl. kitapoen mene
rima. ,Berkeliling Hindia” jg perta
ma, jang

ri

meriwajatkan

Koetaradja,

perdjalanan da

menepi pantai Soema

tera disebelah barat, kemoedian lang
sir di Selat Soenda jang djelita itoe
|sampai kepelaboehan Tandjong Priok,

Iboeat sementara sebagai tsb dibawah:| dan meloekiskan tentang tanah Soen
da jg djelita itoe. Tiadalah oesah peri
IL VIVO jakin.atas kebenaran Kalam ngatkan akan indahnja negerinja, jg
| Allah, bahwa kebahagiaan doenia|bergoenoeng2, jang ma'moer itoe, jg
achirat semata2 hanjalah dapat ter|patoet benar diloekiskan boekan de-

dihadliri oleh anggota2nja dari|

Soerabaja sendiri, Paree, Modjokerto, |
Kediri dan-Toeloengagoeng.

—. Dalam rapat tsb Comite itoe- telah |
dipoetoeskan bersalin
Nan

mendjadi Ver5
:

:

——

?

Hari Raja

pengadjaran jang diperolehnja 3 th,
divolksschool itoe hilang zonder
ada
ketinggalannja.

mam

Nasional,

Mendjadi perhitoengang diatas
Djika
jmm. T. Poeteri
hilang
poela sedikitnja 50 pCt,
bersalin.
Dengan perhitoengan terseboet,
Kini dari pihak Pemerintah soedah toek memberantas penjakit boeta
bisa -memperma'loemkan dengan opi roef itoe, tidak ada lain djalan

sil,

satoe hari sesoedahnja

bahwa

di

ketahoei tentang berita jang meng
girangkan di Makota Oranje, itoelah
hari jang baroes dianggap bari raja
nasional, Djika hari itos djatoeh hari
Minggoe, maka bari rajahnja digeser

kanmendjadi hari Senen. Lebih djaoeh
Pemerintah

memberi

tahoekan

kepa

da Kepala2 Departement dan Kepala2
bahwa tidak ada
Bestuur Gewest

soeatoe kantor kantor ne
keberatan
geri, djoega satoe bari lagi sesoedah

nja
ka

hari

raja nasional ditoetoep, dji

pesta pesta ditempat2 menghenda

bih oetama

dari pada

itoe
oen

hoe
jg le

mengadakan de

ngan lekas atoeran leerplicht.

Tetapi disamping itoe haroes dite
tapkan poela bahwa anak-anak jang
tamat dari volksscholen haroes melan
djoetkan serendah-rendahnja tamat da
ri vervolgscholen, karena sepandjang
hemat kita, baharoe anak-anak jang
serendah-rendahnja tamat dari vervolg

school

baroe

termasoek

tidak boeta

hoeroef.

Poela

haroes dipetjah tentang pem

bajaran sekolah,

hingga

dapat

angka

ki hal jang demikian itoe.
pembajaran jang serendah-rendahnja,
Moerid2 dari semoea sekolahan ba sepadan dengan penghidoepan ra'jat
leeniging, dan dinamakan
, Vereeniroes ditoetoep pada hari raja itoe dan kita didesa-desa.
Tentang itoepoen peruah kita per satoe
'ging voor Islamitische Volksopvoe-| bintjangkan
hari lagi sesoedahnjadalam harian itoe, diman
dimana
|?!
ding“ (VIVO). Selain dari itoe maka
2
ketoea ketoea geredja
Bantoean
salah satoe dari kepoetoesan2 jg ter|kita terangkan bahwa harganja djilid sangat diharapkan soepaja pada hari
5
penting jalah penetapan ,,voorloopige | Pertama itoe 30 sen.
nnja oepatjara keagama
Djilid jg kedoea ini mentjeritakan itoe dilakoeka
Beramai2 mengoendjoengi daerah
beginsel verklaring“. keterangan azas|

da STP :
. tjapai dengan berdjalan didjalanan ngan kata sadja, melainkan lebih pa
Orang kabarkan pa
Pada malam Saptoe tg 10 mengha . Hlahi dan menoeroet Pertoendjoek-|toet lagi dengan gambar2, seolah-olah
. dap II Dec '37 jbl. , Comite voorberei
bidoep dimoeka mata kita, Djika ten
“ ding van Islamitische Opvoeding en
'VIVO berkejakinan poela atas wa-|tang djilid jing pertama dapat dikata
'Onderwijs“ (VIVO), telah mengada:
djibnja ikoet bekerdja bersama2 oen | kakan, bahwa boekoe itoe seolah-olah
kan rapat ke | dari conferentienja jg|
toek memperdalamkan kepertjajaan bertjerita dengan kata dan gambar se
ertama, bertempat di Kweekschool| “atas tagdir dan gadar, Illahi, dida kali, tentang djilid jang kedoea itoe
slam:jah Kedoenganjar Soerabaja, de|
lam hati sanoebari tiap2 manoesiaMebih dapat lagi dikatakan demikian,
ngan

DVO,

sedemikian

1

ea kekoeatan Fkarena

tebainja

ada

80 moeka

djoem

dan ketjakepan kita masing2. Makal|lah gambarnja ada 106 boeah! Har-

berdasarkan 2 djenis kejakinan ini, ganja f 0.60 (enam ketip). Soenggoeh
VIVO
berhadjat ' memikoel, mena moerah ongkos bertamasja, dincgeri
namkan
pendidikan sepandjang a- Pasoendan poela!

an openbaar,

koloniassi

Terhadap kepada merajakarnja hari
Nasional itoe, Pemerintah

memberi

ta

Soeatoe kafilah terdiri daripada tt.
residen Kediri, assistent residen! Tjila
tjap, regent2 Ngandjoek, Ponorogo,

hoekan kepada Kepala2 Gewestelijk Be
bestuur2, berhoeboeng dengan beloem
ketahoeannja sa'at peristimewa jang Tjilatjap, patih Kediri, 17 wedana dan

menggirangkan

itoe, djangan

menga

assisten Wedana,

32 loerah dll bestuur

dakan resepsi dan diner diner, jang desa serta 14 paman tani ini kari tiba
selaloe memakan waktoe persediaan, di Tandjoengkarang (Lampoeng) boe
at mengoendjogpngi daerah2 kolonisasi
Acbirnja ditetapkan poela, bahwa Gedongtataan dan Soekadana.
mereka jang bekerdja termasoek , werk
Tgl S1 Dee diharap kedatangannja
liedenreglement 1934“ soepaja diberi sepasoekan lagi terdiri dari kontelir
kan oepahnja boeat hari raja itoe dan kontelir Brebes, Poerworedjo, regent
boeat satoe bari berikoetnja, itoepoen Brebes, patih Pati, 4 wedaha dan ass.
djika mereka

diliboerkan berhoeboeng

dengan plaatselijk program dicitoe,
—

9

—

v

wedana,

4 merta

23 loerah

34 paman

dil

tani,
—)

mena

bestuur

desa

1 A dan si B berbarengan keloear dan kepoetoesan ini kalau ta' salih
(seboeah sekolah, oempamanja berita jang kami terima soedah dia
Si A dari permoelaan |koei oleh pemerintah jang lebih atas,

ng

ILANGKEN

Dengan poenja satoe perkakas S P.S. contant, lantas poenja
kekoeatan seperti seorang MOEDA dan boleh mendjagoin la-

oempamanja

soedah ber atoe haljg tidak diingini dari anak boe
Si B moela moela lah krap. Akan tetapi kepoetoesan Ra
ent,
lantas|pat kmp tadi bagi HM roepanja tidak
ta?
2
apa aa
Doa pe
1 tetapi dari baba

gi ka-Salatan, ka-Oetara.
Harga f10.- lain ongkos,
|

heibat.

vangsbezoldiging. (Dja

telah

di
“1

diadakan soeatoe

: diseboet ,Onderbroken

2 spon

5

@llitoe: ambtenaar

Se pama

Ipindah keparticulier, kalau

jang|

”

De Be

aa

"3 sha Ska

gen vaststelling van

soedah

voorpraktijkrege

belingen, zooals de BBL die kende,deer

zwaar te moeten maken, gezien

beda 12 tahoen,

Kalau atoeran gadjih baros
dapat maximum

|njoedahi

sadja kedjadian ini dengan | (5

Idilfitri soedah

lebih

landjoet?

selesai,

ta”

gadjih, sedangkan.si

Jing z00 noodig
meer.

Djika s1 A dan si B itoe pada wak

toe keloearnja dari sekolah oemoernja
masing masing
19 tahoen, djadinja

ai dadelijk

:
kunnen worden toegekend.
Artinja: Bezoldigingscommissie

kedjadian jg telah

ber

(lang kunnen
mum salaris,

Akan

genieten
:

van ziju meXxi-.

tetapi dengan

laloe itoe di

dapat

me

njetoedjogi voorstel jg maksoednja
soepaja diadakan atoeran, dimana per jg beroemoer 54 tahoen
soneel jg telah mempoenjai pengala 'betoel betoel toea,
mana (ervaring) diberi satoe atau lebih |

Dan

ada lagi

kenaikan gadji,
: #si B, jaitoe
— Nab, atoeran inilah jg menjedihkan oem, tentoe
dan mengetjilkan hati kita, oleh ka besar oleh
rena menoeroet
pendapatan kita ::| dan tidak

itos

soedah

kemalangan

djika ia mendapat
pensioennja

karena

tidak

dienstnja

mendapat

oentoek

pensi
akan

koerang

maximum

gadji

Maka dari itoe kita bermohon
de
Kesatoe Bezoldigingseommissie
tidak
setoedjoe dengan adanja voorpraktijk ngan sepenoeh penoehnja soepaja Bezoldigingscoramissie
memeriksa lagi
- regeling.
voorstelnja itoe. Sebab ka
Kedoea
keterangan2 jang Tainnja (berzien)
isu voorstel Commissie itoe diterima,
tidak begitoe terang, « .. vaagil"

voorstel latoeran itoe akan betoel betoel menjoe

Kita merasa sedih dengan

Bezoldigingscommissie itoe, oleh kare
na atoeran itoe akan
menjoesahkan

sahkan personeel jg hilang

tijknja
Lain
betoel kepada ambtenaar2 atau perso
neel jang terkena oleh itoe atoeran, djoega
Soepaja lebih tegas marilah kita hier te
kepada
sekarang memboeat soeatoe tjonto:
.. Moehammadijah Krawang

Pada hari Djoem'at 3 Dec.'37 moe
lai djam 4 sore sampai djaoeh malam
oleh Pengoeroes

dibagikan

MD

zakat-fitrah

groep

Krawang

pada

M.D.

Soeatoe tenaga, selain dari tenaga
MD jang penoeh keinsafan Igama Is-

lam,

jang djoega

lam pekerdjaan

B,I. Krawang

boleh dipoedji da

ini,

bagi

Hal ini kami tidak cbewatirkan tetapi kami sangat chewatir kalau kalau

Sabagai

tambahan

Hari roja akan bertoekar dengan
— Hari berdoeka fjita.
Asnah Rasib menoelia:
Osmoem diketahsei orang, sama ada

jalah Pandoe

K.

jg dengan segala kegia

tan mendjalankan lijst, jg pendapatan
nja dalam waktee jg amat pendek, be

boekan
soeatoe

hari jang termoelia disini Oemmat
Islam, oentoek bersoeka raja, memper
satoekan sitatoerabim dan bermaaf2an.
Akan tetapi hari jang moelia itoe
baroe baroe ini hampir sadja bertoe
kar dengan hari berdoeka tjita, bari
berselisihan dan .. , sebabnja ialah
gara gara memboeat

sembahjang Ied

persedia'an

besar

dan

Njonja dan Toean.
Harga dan perlajanan

e

doek Toboali

:

1
3

2

Besar

TOKO

lengkep

BABA

segala

2

-

“am

,

"GEMOEK

barang kaperloean

jang bisa diberiken

Memoedjiken

AN

oleh:

dengen

hormat

Na

de eigenaar:

toelisan ini

OEY

BOEN

HAK
x

kedjadian ini oentoek

MALAISE

oemoemnja dan perkoem

Kesehatan

mesentosakan

f ha

Sa
i
.
Njonja dan Toean djalan- djalan
'»
A
Besar, TOKO 9 BABA GEMOEK

5

Pendoe-

dan

pada.

tjoema

dan karena mengingatkan- H. M. ada
mendjadi sebagai anggauta lid dari

meaman

1

»

d.il.

TOKO ,BABA GEMOEK"

TINGGAL
badan

ada

MALAISE

lebih berharga

dari

pada

wang

—
(9 —

es

TASIKMALAJA
Pembantoe

menecelis:

Mutatie

Telah diangkat mendjadi td wd man
tri opzichter dari Woningverbetering
dengan besluit Hoofd DVG afi Pest
bestrij ling di Batavia-Centrum ddo29
November 1937 No 35870/I, t. Goenawa

sakit

DVG

pinggir

djalan

tram

—

telefoon

536

fx

Meester-Cornelis

sakit

Kentjing,

sakit

Prampoean,

Mengi,

Medjen,

koerang

sahwat,

prampoean

jang keloear kotoran boelanan

njakit 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 ketjil f 0,25.—
Roeirah Obat diboeka saban hari dari djam 8 pagi sampe djam
8 malam. Djoega bisa dipanggil ke roemah, priksa penjakit zonder
ongkos asal sadja bajar onkost transport.
ada sediapoeder
ramboet poetih, bikin itam ramboet per fiesch
20 gram f 2,—

Batavia-Cen

diangkat mendjadi td wd mantri opacbter WV
dan ditemptkan di desi
district

Diloear

troleur BB
in Commissie v.d. Pest
bestrijding di Tasikmalaja ddo 8 December 1937 No 24/WV.

Menoeroet

39

All

tida tjotjok atau keloear kotoran poetih dan banjak lain-lain pe-

trum ddo 29 Nevember 1937 No 3587!/1
Bodjong, onderdistriet
dan
Tjitjalengka reg Bandoeng.

Bawasir,

tenaga

Kantoor W V di Tasikmalaja dengan|
Hoofd

No.

MOHAMMAD

sakit Gigi, sakit Mata, saxit bocah pinggang, Batoek basah atau
kering, Napas sesak, oeloe hati, laki-laki jang soedah
ilang

al, Winata, djoeroetoelis kantoor W.V.

dari

S.S.

Saja bisa m mvobati segala penjakit zonder potong atau operatie
dan bakar b:ex dalam atau diloear badan, jang masi baroe atau
poen jang soedah lama, baik anak-anak atau orang toea, seperti:

di Tasikmalaja
dan ditempatkan di
desa Tjiaro, onderdistrict dan district
Tjitjalengka, reg. Bandoeng.
Toean Kartadisastra,
djoeroetoelis
besluit

TABIB

Matramanweg

Woningverbetering

itoe.
djadi td wd mantri opzich
dari pada itoe kita berraohon ter Diangkat
WV dan ditempatkan di desa Djati
soepaja ,de hoogste instantie onderdistriect dan district Tarogong
lande“ memberi perhatiannja reg. Garoet R. Beli Padmadiwirja, me
soal jg tsb. diatas itoe.
noeroet besluit
dari dari Toean Con

f:kir jang beragama Islam ataupoen
disekolah Madrasab bahwa hari raja itoe adalah

miskin bertempat

kepada

voorprak

-Raj 2 Grebeg

berbelandja-

:

Idil adha disoerau mereka masing

lain lagi, ia baroe bisa mendapat maxi

Kalau kita hitoeng bahwa oemoer
manoesja rata rata 60 tahoen, orang

Hari

Mampirlah

keadaan si B poelan tsb. choesoesnja,

mum salarisnja pada oesia 54 tahoen
kan pengalaman2
jg soedah soedah,
(19 dan 23 dan 12).
pengalaman pengalaman jang conse
Bisa djadi si B tidak akan dapat
guentienja sampai sekarang masib te mentjapai maximumnja gadji sebab
rasa pada salarispost.
oemoernia telah terlaloe toea.
tetapi Commissis

Slamat

:

jang

djoet,

pesenan

1

»
1

s
i
Passar Senen No. 169, apabila
di Senen.
a
KAA i a Grebek
Goena

ka memikirkan

keberatan oentoek mengadakan voor
praktijkregelingen, seperti jg telah ada
pada BBL, oleh karena mengingat

Akan

:

pada oemoer 42 tahoen (19 dan 23) perkoempoelan ,, Taman Sentosa“ ma
si A itoe soedah mentjapai maximum ka kami harap kepada sekalian ang&&n of gadjihnja dan bisa lama merasakan gauta besiuur perkoempoeslan tsb soe
zouden enaknja dari maximum gadjihnja itoe

weddeverhoogingen

Segala soerat

seketeng Buitenzorg.

biarkan soenji senjap begitoe sadja, ka
mi rasa soedah terang lebaran Hadji
jg akan datang mesdjid akan kosong
karena tiap Oka
tiap kampoeng
Masa min |
Batantentoe
tok Naga

dage in den sularispost tot uitdruk- dalam 23 tahoen, sedangkan maximum tsb lebih dahoeloe kami harap Repat2
king komen. Wel kan zij instemmen gadjih oentoek ambtenaar2 jang lain kampoeng dan pemerintah soepaja men
met een subsidair terzake gedaan akan terijapai dalam 19 tahoen).
djalankan tindakannja jg lebih lanin het leven te roepen, dat in bepaalde gevallen en volgens nauwkeurig
vast te stellen voorscbriften, aan per
soneel met ervaring bij eerste aanstel

|

berapa

|B haroes bekerdja 22 tahoen lagioen dengan sebab Ibadat achirnja timboel
varingen welke daarmede in het ver-| |toek mentjapai maximum gadjib.
beberapa jg tidak di ingini oleh aga- |
— Ieden ziju opgedaan, ervaringen, waar
(Menoeroet
keterangan
maximum ma dan pemerintah
— yan de conseguenties nog heden ten gadjih boeat goeroe? (akan tertjapai
Maka itoe beloem ada kedjadian jg

voorstel, namelijk
om de mogesijkheid

55 Lawang

itoe di wasing,

terima, si A 10 tahoen lagi akan men

NT

gratis.

Apakah Rapatrapat kampoeng dan
3
pemerintah
jg lebihp tinggi Na
akan me-

"(lagi di Gouvernement haroes bekerdja|kalau

AO
Sa AN SR
Aa
— Waardeering voorpraktijk

2

dibenoem | boelan lagi hari raja Hadji akan tita.

»|dari permoelaan lagi dengan menerima |
aanvangsbezoldiging).
Ka Tan Tapa
Ta
erat
Imanja baroe berdienst 1 tahoen, djadi|
Idengan teman sekelasnja Si uas AA

$

brochure

)

permintahan, toelis pada adres: Hoofdagent Firma Tjoen Hien

pendoedoek Toboali

Ja-|tidak menjelidikinja

Gouvernement

Drukwerk

:

terpake bertahoen-tahoen

bisa

lamanja, dalem itoengan djadi Alat jang paling moera tapi,sanget

lagi ke Gou- |dihargainja sama sekali.

rawai orang mem
tengah
Sekarang soal
Bini dipanpin|
siijanja
|bitjarakav
tsb. dan timboel per-

dihati
a agi.haroes
denganbe|tanjaan
| masing-masing.

MENJESEL?

Laki-laki jang telah ilang separo kegagahannja.«

bekerdja di Gouver- (karena dichawatiri akan terdjadi soe

hoen,
G

PENGRASAHAN

Aa Depe

ri

kota obat-obat bisa dikirim dengan remboars, asal
penjakit dan adres tjoekoep terang.

besluit diri Toean Con

troleur BB in commissie v/d Pest
bestrijding
ddo
8 December 1937
No 24/W.V. diangkat sebagai td wd

mantri opzichter WV

Djamoe Djawajang paling kesohor di Javaboeatketjantikan

di desa Rantja-

bango, onderdistrict Tarogong,
Oetarjo, tadinja particulier.

Tosan

T Mohamad part. terhitoeng moelai

tg8 Dec 87 diangkat sebagai mantri
opzichter WV,dan ditempatkan didesa
Tendjolaja ond
Tjitjalengka reg Bd.
Dipindah dari desa Tjikoenir (ond
Singaparna) reg
Tasikmalaja kedesa

roepa eseang Ik f 9,14 (sembilan roepi di Soerau,
Tjikoeja ond Tjitjalengka reg Ban
:
ah empat belas sen), I kelapa, I badjoe
Adapoen pendoedoek Toboali itoe doeng T Soeratmin, mantri opz WV.
semoea itoe digaboengkan mendjadi ada terbagi atas 4 boeah kampoeng
Mantri opzicbter WV. di Slamaja.
satoe di Moehammadjjah.
jg terbesar. Jaitoe: Kmp Tengah, Kg Soekisraan, moelai teritoeng dd 8 Dec
Fendapatan semoea dari 47 kwitan Baroe, Kg Lalang Toenoe dan Kg Pa 37 besluit dari T. Controleur BB in
ties isi

183

fitrah

forang),

ada 321

Liter beras, f 11,92 dan 1 badjoe.
Telah dibagikan kepada 325 djiwa
fakir miskin.

:

Tindakan jang tidak dapat diloepakan dari MD — KBI tjb Krawang

dang.
Oemoempja pada tiap tiap tb
mereka bersembahjang Ied dengan ber
koempoel
dan
bersatoe
di Mesdjid
Agoeng jang terdiri di kmp Tengah.
Akan tetapi pada th ini entah karena
apa maka sebahagian ketjil dari pen

Commissie

vovr

de Pestbestiijding

di

Tasikmelaja No 25 WV dipindahkan
kedesa Tjikasoengka, ond dan reg Bd
T Sastrosoedarmo mantri opz WV
di Tlagasari: ond Kawali deugan ke
koeatean

besluit

T

Controleur

BB

in

ja'ni, bahwa fakir miskin jg tidak da dcedoek kmp Padang
soedah mem Commissie v/d Pestbesuijding di Ta
pat datang sendiri ditempat pembagi boeat disoerau merekasendiri atau Ic sikmalaja No 25/WV dipiudabkan ke
an, terbawa karena amat toea atau ti bib tegas kami seboet sadja | disoerau desa Rawa ond Pandjaloe reg.Tjiamis,
dek bisa berdjalan, diantari beras dan H Doeani Havdelaar Toboalij karena
Lain daripada siapa
jg tsb diatas,
oeang, keroemah2uja atau tempat ting pengaroebnja H M Aldjambi, hingga banjak sekali caudidaat2 mantri opz jg
. gelnja masing2.
:
waktoe seba
hampir menimboelkan keonaran pada dipilih jaitoe sementara
“ Pembagian tsb didjalavkan oleh t. tiap tiap kamposeng.
gai Jeerling dan djika dipandang ge

Soekarmawidjaja

(sebagai ketoes) di

bantoe

Mh. Djabri, Mamat,

oleh tt.

Oekin, Joesoep,

pandoe

KBI.

Preanger

NV

Akbar
25

dan 6 orang

bagi

Bontweverij

Dikoendjoengi oleh
pers.
tsb telah berdiri 4 th di Garoet

dan ditempo itoe

Kami tidak bermaksoed dengan toe
lisan ini akan mentjela
kelakoean H
Moehammad jang segandjil itoe, kare
na Islam soedah memberi kelapangan

percesahaan ini

pemeloeknja

oentoek

sebikt tidak Jama bisa dibenoemd. Ir
dak koerang dari 30 orang
tadi semoeanja

dari

jg

dipilih

keloearan

sekola

han Ambacht.

DJAMOE
dateng

berboeai

Orang

ibadat, walau diwana tempatpoen djoe
ga asal sadja soetji dan tjoekoep sja
rat sjarat ibadat, tetapi bila dibalik

itoe ada tersemboenji

be dan dengki jang

akan

perasaan

oleh agama

dan

ngoendjoengi

ini peroesahaan

lihat afdeelingen
- neranganrja

H. Holtus.

dan me

matjam2 dengan pe

t. G. Dalenoord

dan t.

Sesoedabnja ini diadakan

makanar boeat tamoe2 tadi,

permintaan

HM

negeri.

mengada

jang

Dara

sering

ma kan

poeli,

ringkesken

Djamoe

peranakan, befoelken

Galian

lentoe djadi AWET

djadi keras.

2 Moeka

djadi

bertjahja

terang.

3 Dada djadi

kenfjeng. 4 Peroet djadi tida gendoet. 5 Potongan badan djadi sinyset. 6 Pinggang djadi langsing,
7 Dateng boelan djadi accoord.
8 Pendeknja DJADI
MOEDA kombali.

menimboelkan

jang akan

semboeken:

sebab:

1 Badan

hasad

Doea hari sebeloem hari raja Rapat
agent dari Internationale Crediet dan kampoeng soedah mengadakan persi
, Handelsvereeniging di Betawi me- dangan oentoek mempertimbangkan

perampoean

MOEDA

kerdja dengan begitoe hatsil, bahwa perselisihan dan pertjeraian, kami ra
pengbarepannja boeat dikelak hari sa hal ini sangat tidak disetoedjoei

bagoes sekali.
Kemaren pers dan toean M. Tielens

GALIAN

kotor.

Di

Betawi

Begitoelah sasiatnja Djamoe Galian, Djamoe Galian, terbikin dari akar-akar
dan daon-daon obat serta rempa-rempa Djawa jang toelen dan menoeroef betoel
receptnja jang aseli, fjoema jang pake Tjap Dewa,

Harga 1 fl. dari 350 Gr. f 3.— dan 1 Blik 1 0,50

Saptoe18 Dec.
Veudulukaal Bat, |
perceel

Harga terseboet belon terifoeng ongkos kirimnja
Boeat orang dagang dapet rabat bagoes,

Lelang
kan sembahjang led.disoerau H Dueani oleh Mr. Teng

Tiin Leng,
Kepoetoesan dengan soeara boelat Saman
Lelang diroemah t. N.v, Engers Pe
Rapat.kmp tidak mengakoeri dan ta”
mengizinkan etas maksoed H M itoe sebanweg 4 oleh Weltevreden,

Firma TJAP

Y

DEWA

Molenvliet Oost 73, Ratavia-C, Telf. No, 1019
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Bat.

'
|
|

