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Audientie Ki Hadjar Dewantara

25 TAHOEN

REGENT

BANDOENG

pada G.G.

Moment-opname dari audientie itoe /
Angin

“1g

Sebagaimana telah dioemoemkan da

baroe!

de leerkrachten zija van hun scholen.
Wij, daarentegen, wij hebben
geen
andere leden dan onze
leerkrachten.
Onze leerkrachten zija de uitsluitend
stemgerechtigde leden met volle wetgevende macht. Andere stemgerechtigde leden hebben we niet.
Dalam bahasa kita K.H.D, menerangkan : Tetapi... Excellentie, 'perhimpoenan
sosial
tsb.
mempoenjai
anggota, riboean anggota jang mem-

Jam sk” ini,maka Ki Hadjar Dewantara

“pada hari Djoem'at jl. tg. 17 boelan
ni telah pergi beraudientie pada Zijue
Excellentie de GG,
. Pagi ini kita mempoenjai kesempa

tan oentoek menemoei Bapa Taman
Siswa itoe di pergoeroean T.S. di Ke

masjoran dalam kota ini!
—Toean datang boeat sk. toean?, be
toelah samboetan Ki Hadjar, waktoe

poenjai

a berdjabatan tangan.”

soeara

dan

mereka

boekan

— Soedah tentoe, Ma'loem,sidang pem

goeroe

seloeroehnja menanti-nantikan dengan
tidak sabar lagi hasil dan verslag da

gota daripada meloeloe goeroe goeroe
kita. Goerve goerve kita itoelah jang
meloeloe meroepakan leden jang mem
poenjai soeara
sepenoehnja
disertai
kekoeassan oentoek menentoekan pera
toeran ini dan itoe, Lain lain leden
jang mempoenjai' soeara tidak kita

batja , Pemandangan“

pada sekolah sekolahnja

Sedang kita tidak mempoenjai

dan pergaoelan

Ti audientie tosan itoe.

— Sebagaimana toean ketahoei audieu
tie saja itoeitoe dilakoekan setjara ver
trouwelijk, dimana
didapati tjoema

doea orang jaitoe Zijne Excellentie
dan seja sendiri. Djadi soslit dan moe
dah menimboelkan salah faham, djika

poenjai.
GG.
— En

Ki Hadjar Dewantara

nu

het

bestuur

,

ang

Uwer

Pidato
Dari

oetjapan selamatan
kiri kekanan:

oleh Boepati Pandeglang.

Regent2

Pekalongan dan Pandeglang.

Bandoeng,

K,H.D,.—Het moreele, Excellentie,
ai
jg berdasarkan bathin, Ex-

cell
“3
G
'Wanneer
de aanslag van de
— lebar. Hal ini tertoe todan ma'loemi. voorrechting, akan tetapi hanja
K, H. D.- Dat bestuur bestaat uitslui-| Toenbelasting minder..is dan die van
—. Tetapi soenggoehpoen demikiar, saja bendak memberikan keterangan setjoe
tend uit leden, gekozen door en uit de inkomstenebelasting, “welke zou
| tidak sda keberatan oentoek mema
o

saja

memadjoekan

verslag pandjang

Gjoekan sedikit moment opnamen dari
audientie itoe,
:
— —

Tosan begitoe poetjat, tanja kita!

— Saja sebetoelnja dalam sakitdan

| pada

waktoe

saja

menerima

telgram

koepnja

batin

tentang sifat

dari

mengenai

pin

dan

pergberoean jang saja pimi

lahir maoepsen

de leden. Het is niet een buitenstaand

organisasi Taman Siswa,

gezag,

maar

het ontleent ziju

gezag

agar Zijue Excellentie dapat mengarti geheel aan ons, leden. Wij kunnen
benar:
karena didalam
motiveering dat bestuur elk oogenblik benoemen
poetoesan tentang ,TS dikenakan loon en ontslaan. Het is niet onze werkgebelasting“, ada terdapat kesalahan2 jg ver. En nu de practijk. Mag ik Uwe

kedosa saja merasa wadjib

mendjoendjoeng tinggi tindakan

soedah

Dalam bahasa Tadonesia K.H.D. me

termaktoeb didalam sechriftelijk

nerangkan:

Bestuur itos terdiri meloe-

reguest, tetapi semoea rekes itoe sela- loe dari leden,
loe ,een zwijgend

papier“, kertas jang

dipilih oleh dan dari

G.G.| tidak bersoeara, padahal sifat argani- leden, Bestuur itoe boekan badan atau
gezag jg berdiri diloearnja organisasi,
sasi T,S. soasahlah akan diterangkan
— — Apa toean tidak berpendapatan, itjoekoep dengan rekes jang tertoelis, akan tetapi kekoeasaan badan itoe di
ng soedi

menerima itoe.

bahwa sudientie toean 1toe ada sedikit

loear biasa ?

. —Pertanjaan Sae aan an
sepandjang

pengetahoean

Exeslientie de GG.

saja

d. Boekan

rangkan

tetapi saja
Zijne mendjawab

saja

merasa

perloe

dan

telgram jang saja

terima dari wakil algemeene sekretaris.

dapatnja sama

akan mene-

keterangan,

kat dan melepas bestuur itoe, Ia bos:
kan
madjikan kita.
Dan sekarang
praktijknja, Bolehkah saja memadjoekan sedikit gambaran padaExcellentie?
G.G.— Gaat Uw gang, mijnheer De-

perkara

wantoro ! Dipersilahkan, t. Dewantoro !
K.H.D.-op de jaarlijksche begrootings

T.S. dikenakan loonbelasting, karena
menoeroet motiveering
directeur fi-

vergadering bij de vaststelling van de
salarissen wordt eerst het salaris van
het hoofd der school vastgesteld door

'—Bagaimana boenji telgram itoe? nancien : walauposn TS, tidak meng
—uw brief 3() november landvoogd adakan systeem , werkgever—werknereid u ontvangen

vrijdag 17 dezer

mer”

tetapi toch

masih

ada

,een

sekali dari kita, leden.

Tiap-tiap waktoe kita dapat mengang-

bersedia djoega oentoek
segala pertanjaan dari

Doedoeknja
(Soalnja).

' boekan di Tjipanas. Oleh karena itoe
joegalab,

saja

atau memberikan

memberikan 3u- Landvoogd.
dientie di Bogor atau di Bstawi dan
wadjib memenoehi

sadja

ge

het

overige

De

persoon

onderwijzend

in kwestie

personeel.

mag niet aan-

uur voormiddag landhuis tjipanas. zag, dat de leerkrachten salarieert” ada wezig zijn. Is er een beslissing gekoDjadi dalam
telgram itos
telah seboeah kekoeasaan, jang memberikan men, dan komt ds besproken persoon
ditetapkan, hari dan djam serta tem gadjih pada goeroe goeroe.
terug. Dan wordt gesproken over de
at audientie saja itoe.
andere leden enz. Zoo stellen wij dus
Soaldjawab antara zelf vast, wat wij verdienen.
— Nab, tjobalah toean madjoekan
O
s
aa
hn KD.
sedikit opnamen, soepaja sidang ramai
Dalam bahasa kita K.H.D. menedapat mengikoeti sudientie toean itoe . GG — Juist en bovendien, mwijuheer rangkan : Dalam vergadering-begrooagak sempoerna dengan tidak oesah Dewantoro, U hebt zelf verklaard, geen ting tahoenan dimana gadjik gadjih
melanggar sopan santoen jg biasanja gunst of bevoorrechting te verlangen, |haroes ditetapkan, maka lebih dahoe
dilakoekan oleh orang2 jg baik dengan z00 hebik de T,S.'geheel gelijk gesteld loe ditetapkan gadjih kepala sekolah
sengadja atau tidak memadjoekan ver met andere vereenigingen van dezelf- jaitos oleh goeroe goeroe lainnja.
slag jg boekan2 tentang au lientienja de soort als de T.S.
Tenaga
jang
bersangkoetan tidak
Dalam bahasa kita G G bersabda: boleh
| dengan pembesar2 atau dengan G. G.
hadir
dalam
peremboekan
— Saja tidak menaroh keberatan. itoe betoel dan poela, t. Dewantoro, itoe. Djika poetoesan soedah diamMoment opnamen dari sudientie itoe toean sendiri telah menerangkan, bah- bil,
baroe
tenaga
jang dibitjara
dan jg saja anggap perloe diketahoei wa toean tidak meminta kemoerahan kan itoe boleh masoek. Dan sesoedah
atau kelonggzaran,dari itoe saja anggap itoe dibitjarakan tenaga2 lainnja satoe
oleh sidang ramai ialah begini :
(IS, itoe sama dengan vereeniging2 persatoe sehingga selesai. Djadi kita
Penerimaan lain-lainnja sematjam T.S. itoe.
sendirilah jang menuntoekan berapa
K.EHLD., — Welke vereenigingen,| gadjih kita.
Pertama perloe dioelangi, bahwa pe Excellentie
? Vereeniging-vereeniging
(Disini terlihat
jaitoe menoeroet
nerimaan audientie di Tjipanas itoe
jang mana, Excellentie ?
indruk K.H.D., G.G. agak tertjengang
adalah agak loear biasa: djarang se
—Nou .., erziju er wel., mendengarkan keterangan Ki Hadjar
ali kedjadian. Biasanja di Betawi atau itoeG.G.
ada... .
i
demikian itoe).
Bogor. Penerimaan baik, peramah, ti
K. H,D.— Ik weet het. Excellentie.
Moment-opnamen
extra.
“dak kakoe (vrij en vriendelijk, heele Saja tahoe, Excellentie, Ik heb geGoena
menjempoernakan
oeraian,
“ maal niet stijf). Sebeloem dan sesoe
hoord, dat een der groote sociale ver barangkali ada baiknja djoega, djika
— dahnja mempersoealkan pokok-keda eenigingen,
die ook scholen onderhoudt disini
disadjikan
moment-opnamen
tangan
saja (loombelasting), bitjara
heeft verzocht geheel als de T, S, te extra jang terdjadi antara G.G, dan
partikelir tentang matjam
matjam
worden behandeld, dus ook vrijgesteld
'soeal, keadaan di Mataram, koendjoe te worden van de loonbelastingrege- K.H.D,
G.G.—Mijnhser Dewantoro, wat ik
ngan Zijne Excellentie ke astana ling. Saja dengar, bahwa salah seboeah
nog gaarne weten wil, is voor U het
Djokja dan sebagainja,
perhimpoenan sosial jang besar, jang m oreeledan wel het materieele
s
Maksoed audientie. djoega mengadakan pergoeroean, telah (ik bedoel financieele) bezwaar yan

U verkiezen?— Djika

belasting

itoe

aanslag

mana

jg

K.H.D.—Toeh de inkomstenbelasting,

b. saja pergi audientie boekan ber-

| maksoed

moehoen

soepaja

ia

G. G.— Ja juist, precies, itoe betoel F
K. H. D, — Maar

Excellentie,

sociale vereeniging heeft

die

leden,

dui-

gunst atau be- zenden stemgerechtigae leden, die niet

|

zail bestudee-

ren, nadat ik Uw mondelinge uiteen
zetting heb aangehoord. Iets vast be
loven kan ik natuurlijk niet. Toean
Dewantoro,
saja djandjikan, bahwa
saja akan mempeladjari kembali soal
ini setelah saja mendengarkan ketera

ngan toean itoe. Memadjoekan djandji

jang agak pasti tentoe tidak dapat.
K.H,D. - Miju lIsatste vraag Excellentie: Is het mogelijk, dat U alvast

de eventueele toepassing van de loon-

belasting-regeling op de T.S.-leerkrachten opsebort, dus niet met ingang
van 1 Januari as. plaats heeft? Ex-

cellentie, pertanjaan

jang penghabisan

dari saja,apakah dapat pemoengoetan
loonbelasting terhadap goeroe goeroe
TS.itoe ditoendakan dahoeloe sebeloem
vja ada poetoesan, djadi djangan di

Bandoeng

st

R.P.Sj. mengabarkan:
Resepsi jang paling ramai,-jang per

nah dialami diseloeroeh Djawa Barat
telah terdjadi kemaren malam di Ban“...

dveng, ja'ni berhoeboengan dengan pe
rajaan goena memperingati,
bahwa
Boepati Bandoeng R.A. A. Wiranata-

koema soedah

di Regent.

Ketjoeali

tjoekoep 25th. mendja

bestuur Eropah

dan

Boe

mipoetera, nampak djoega kepada kita
11 boepati, antara lain lain ialab: dari
Tjiamis, Garoet, Soemedang, Tjiandjoer
Soekaboemi, Bogor, Poerwaksrta, Mees
ter Cornelis, Madjalengka, Pekalongan
dan Pandeglang.
Selain
daripadx
itoe ada hadhir
djoega anggota-anggota Dewan Ra'jat
t.t. Soetardjo
dan Thamrin, sedang
dari Vorstenlanden (Solo dan Djokja)
ada datang 2 orang prinses,
Kandjeng Soeltan Djokja menjoem

bang

tari

serimpi

jang

dilakoekan

oleh serimpi prinses Bendoro Raden
Adjeng Rochajoe,
Beresok harinja (Minggoe pagi) di
lakoekan pada tg 1 Januari depan ini ?
lakoekan optocht oleh orang banjak
GG.—Dai zal bezwaarlijk ziju. U terdiri
dari kirakira 5000 orang, an
kent niet de werkwijze
van de detara mana banjak djoega gadis gadis.
partementen.
Itoe
ada
keberatan.
Toean tidak mengenali tjara bekerdjanja departementen.
Sokongan oentoek Tiongkok

,H.D, — Maar een kleine circulaire

van
Uwe Excellentie is voldoende,
meen ik. Sedikit sirkoeler dari Excellentie soedah tjoekoep, sepandjang fa
ham saja,
G.G. — Bofin, mijaheer Dewantoro,
ik zal doen
wat nog mogelijk is,
patuurlijk
zonder
dat ik een vaste
belofte geef. T. Dewantoro, saja akan
tjoba lakoekan apa jg masih dapat di
lakoekan,
soedah
barang tentoe de

ngan tidak mengikat saja oentoek
memberikan djandji jang pasti,

81.000 dollar dari Malang
Anip Aneta
mewartakan
dari Ma

lang, bahwa
telah
pada
telah
81.000

comite bangsa

Tionghoa

mengirimkan, 11.500 dollar ke
Tiongkok dan kini comite tsb.
mengirimkan oeang herdjoemlah
dollar ke Tiongkok lagi.
—9—

Ir. M, Sewandono
. Houtvester

toean Ir. M, Sewandono,

jang sekarang dipertempatkan di Pesk
sisir Timoer Poelau Soematera (SOK.)
Dengan ini selesailab audientie Ki ditetapkan boeat diperbantoekan pada
Hadjar Dewantoro jang telah memakan Kepala Djatibedrijf.
waktoe lebih dari 1 (satoe) djam, Di
— O—
sini dapat ditambahkan, bahwa Ki
Hadjar hari ini mengoendjoengi deLelang thee
partement onderwijs dan kantor adviLebih baik darita
seur voor Inlandsche zaken goena
hoenjanglailoe,
memadjoekan keterangan
jang lebih
Anip-Anets kabarkan dari Amsterdjelas lagi
Achir

dam,

kata !

“

s

Ns Ant

a. terima kasih atas penerimaan de
ngan kemoerahan hati itoe,

permintaan

dipersamakan dengan T. S., djadi dibe
baskan dari peratoeran loonbelasting.

Gat ik de zaak opnieuw

Jubileum 25 tahoen Boepati

dari loon

lebih ketjil dari pada

aanslag inkomsten belasting
toean lebih soekai?

Naa

bahwa

dilelangan

4

teh jg diada

Dari verslag tentang perdjalanan per kan pada hari Djoem'at tg 17 boelan
tjakapan antara G.G, dan K.H,D. itoe ini, harga rata-rata 47,5 ct melawan
dengan 47,75 ct pada lelangan j. 1.
orang dapat menarik kesimpoelan:
Orang-orang jg mengoeasai memberi
»Pemandangan" tidak keliroe, jang
de loonbelastingregeling de hoofdzaak ? mengatakan, bahwa
dengan
Wali tahoe, bahwa pada th '37 telah dile
Toean Dewantoro, begitoelah tanja Negeri jang sekarihg
ini didapati lang 243932 peti beratnja 11.062.236.
G.G., apakah toean lebih oetamakan yangin baroe" |
Kg dengan harga rata-rata 53,25 ct
penolakan jg berdasarkan keberatan
Moga moga perdjoangan jang prin- melawan dengan 267,410 peti beratnja
bathin terhadap peratoeran loonbelas- cipieel ini mendatangkan hasil jang 12.338.115 Kg dengan harga.39.5 ct
pada tahoen j.l,
2
ting itoe atau penolakan jg berdasar- baik boeat pergoeroean T, 8.!
9 masa
kan lahir beroepa keoeangan?
:"
M.T,

-

Pada permoelaan saja terangkan dan memadjoekan

madjoekan:

Perkabaran

scholen? En... itoe bestuur dari seko
lah sekolah toean?
Pa

Excellentie, Saja
pilih inkomsten"tentang audientie itoe saja sedang di penting.
:
Excellentie ter illustratie iets daar- belasting, Excellen tie.
bawah
penilikan keras dari dokter.
c. Walaupoen beberapa keterangan
G.G.— Mijuheer D., ik beloof U,
Tetapi bagaimana saja tidak akan me- jang akan dimadjoekan pada G. G. omtrent mededeelen ?
merloekan berangkat, karena pertama

Tjiandjoer, Bogor, Poerwakarta,

-

Pertemoean

Pada malam Minggoe tgl 18 malam
119 December 1937 T Roemah Piatoe
Moeslimia, Stoviaweg (Gg. Koewini)

at tahoena an P.

Betawi

Pilihan bestour

A tie terhadap

atoe

Pertemoean ini dihadliri oleh orang

| banjak.
Setelah pertemoean ini diboeka oleh
Voorzitter, terlebih doeloe Voorzitter

seroean jang bersemangat didengar| menghadliri pertemoean
dilkan
oentoek memperkosatean PPPB
Ming- |dan tindakan tindakan apa jang per sanja mereka ini soedi
loe diambil berhoeboeng dengan na|
'kaoem pegadaian jang terantjam

3

5 itoe,

El ntibsenan,
(Affandi
dan Soewi

» | Koetika

(Lihatlah didalam madjallah
Jantaranja oleh toean Djajamihardja se »Bangoen" No. 8), hingga bal ini men
'albagai wakil VB PGI jang membalas dapat perhatian besar dari pihak

i
200 kaanoemjanlelak
g digoer

“ Ipenting sebagai sesama perkoempoe
-sIlan sekerdja. Oleh spr, ditoetoerkan
:Ipoela perloenja persatoean dan bahaja
iInja bertjerai berai.

Wakil-wakil dari

jang

dioendang sama bc

toe djoega locaal P.V
dari Verbond Bestuur

Daan tarik

s.a.w,

silatoerachmi PPPB tjabang Betawi publiek.
:
1
serta memberikan nasehat nasehat
(Pidato lengkap dimoeat dilain

roeang

|.

berhadiir.

Djoendjoengan kita Nabi Moehammad

'Itetamoe tetamoe dan leden digoenakan

Jang badlir memo
da

|

menerima pidato

oentoek

Kemoedian dari pada itoe toean
H,A, Salim dipersilahkan oentoek ber
pidato tentang segala serangan2 atas

dan wak
P.G.I, toean “ Ton
Tan

Voorzitter, tosan SOEKATMA mem

boeka itoe rapat dengan

cetja.

kan terima kasih dan sel

Achmad

sebagai

wakil

locaal

Sepoetro

P VPN

tidak

ketinggalan oetjapkan selamat
pada
PPPB tjabang Betawi dan berdjandji

g akan bekerdja teroes oentoek

ada jang hadlir, poen berhoeboeng
dengan Lebaran tidak diloepakan oe

menoen
boeroeh negeri

ba

3

gian).

Antara lain lain toean H. A. Salim
membentangkan poela tentang penghi
doepan dan perdjalanan Nabi Moe-

1g

ta

Bandoeng,

25 tahoen

jubileum

peringatan

Semoea dengan gembira merajakan
Boepati jang ditjintai itoe.

hammad s.a.w, dengan isteri isterinja,
Pada djam 12 tengah malam perte
moean terseboet ditoetoep oleh Voorzitter dengan mengoetjapkan selamai
malam.

jang dilakoekan oleh 5000
oleh Boepati
didjoempai

meloekiskan arak-arakan
dan
melaloeis pendopo

Gambar diatas ini
orang, jang sedang

&
N

s

5

Ss

Perajaan

Lelang di Betawi

Obor Pemoeda

-

ana
G3

tjoekoep 4

tahoen

21 December Selasa
Lelang di roemah tosan W.G. Pee
Di Djakarta,
|
dimana djoega PPPB ada termasoek
kema
Tandjoenglaan
14 oleh Jogn,
tjapan silatoerrachmi. Agenda
Pada malam Minggoe
di Gedoeng
disitoe,
"
Pada malam Minggoe jbl ini (18/19 Pryce.
Pan
:
, -satoe
akan dibitjarakan diterar
Permoefakatan Indonesia telah dilang
Lelang
di
roemah
nona
J,H.
Blon
Ba
dn
Ban €
ela ditoe p Seorang wakil dari PBST oetjapkan Dec. '37) telah diadakan resepsi oleh
soengkan perajaan dari perkocinsagdima|perkataan perkataan jang berfaedah Vereeniging , Persaudaraan Menteng” de Schoolweg Noord 20 oleh Welte lan Obor Pemoeda jang telah tjoekoep
ipat,
i
kepentingan
toerkan
di|poela, dan mengharap PPPB tjabang di Sindoroweg BtO. Oleh karena hari vreden.
na wakil-wakil dari ,bapa-nja“
oesianja 4 th. Koendjoengan tetadinoe
——
9 ——
Djokjakarta akan oeraikan soal peroba Betawi dalam kesoeboeran hidoep te ini kekoerangan tempat, maka verslag
sangat memoeaskan, dan banjak djeg
roes bergoena bagi anggota anggotanja. dalam pertemoean gembira ini kita Pembongkaran diroemah doekoen
ga tetamoe jang tidak kedapatan tem
jai tahoen depan.
3
Voorzitter dari P, I. P. angkat bitjara akan moeatkan besok pagi.
Pada bari Kemis jl. telah terdjadi pat, poen wakil pers dan wakil per-

toet perbaikan kaoem

Malam
pertemoean gembira didalam Clubhu's Sindoroweg

haan gadji jang akan berlakoe mo

begitoepoen

saha

soeaminja

dalam

perdjoangan

penghidoepannja.

keoeangan jang masoek. Kemadjoean

Sesoadah beberapa pembitj
melahirkan pendapatannj
lakoekan dengan lebih giat dan radjin, gadering
lantas di
Dalam jaarverslag itoe djoega dise- 'tertoetoep dan dilakc
boetkan bahwa ini xemadjoean teroe
bestuur baroe:
tama adalah boeat pekerdjaan
toean
Mob. Affandi jang
doel
i
jalah: voorzit
il per

ini disebabkan karena propaganda di

Soekatr

ter t.

ceng

dengan

ini

vice

keangka winata,

commissarissen

ada tangan t, Soekatma jg djoega ac

tief mendjalankan kewadjibannja.

Diseboetkan poela dalam verslagta

tt, Soemardi

Ardiwisastra, Salam

Vergadering ditoetoep kira kira djam
3 siang.

&

hoenan itoe tentang berdirinja Perse

. Motie vergadering tahoenan PPPB.
tjb.
Betawi jang diadakan kemarin, de
— peratie Pegadean.
ngan dikoendjoengi oleh k, I. 200
Sesoedah pembatjaan verslag jg di 'orang itoe, dengan soeara boelat dite
lakoekan dengan lantjar dan terang rima boenjinja sebagai dibawab ini:
itoe, jg berhadlir kelihatan berbesar
hati disebabkan hasil hasil ini perkoem
Mendengar:
Pembitjaraan ten
poelan pada ini tahoen.
tang nasib pegawai pegadaian pada
oemoemnja, teroetama tentang bakal
Toecan MOCH, AFFENDI dapat gi datangnja
peroebahan gadji 1938.
liran bitjara dan disamboet dengan ap
plaus waktoe nampak di podium.
a. bahwa hidoep dan penghidoepan
Dengan perkata'an jang rapi dan pegawai pegadaian dalam moesim cri
menarik perhatian jang hadlir, spr. sis '31—37 mendapat kesoelitan jang
toetoerkan riwajat atoeran gadji pega lebih dari mesti, berhoeboeng dengan
wai negeri seoemoemnja dan :pegawai adanja afvloeing pegawai dan potong
pegadaian teroetama.
Dengan djelas an gadjih jg berangsoer2.
dan moedah diikoetkan oleh pende
b. bahwa berlakoenja HBBL (1934)
“ngar toean ini oeraikan riwajat BBL.
“sampai ada HBBL,, jang kemoedian dan RBR (1936) gadjih mereka itoe
mendjadi Regionale Bezoldingsregeling mendapat penoeroenan jg sangat lebih
dan kemoedian akan dirobah lagi itoe, rendah dibiwah oekoeran hidoep,

rikatan Istri Pegadean dan Bank Coo-

Dengan

beroelang-oelang

perobahan

minggoe

jbl ini (18-19

bormati

doea

tahoen oesianja

jg ber

tempat disekolahan tsb jang letaknja
i|di Gang Benares Pisangan Lama.
Oleh

karena

hari ini kekoerangan

tempat, maka yerslagnja pertemoean
ini kita akan miosatkan besoek pagi.
—

—

Orpheus

beban

dan

tanggoengan

peker

idan kaoem

beheerders

Boemipuetra zitter dan t, E

Achmad

sebagai secre

jadi dapat kemoendoeran djaoeh. taris PPPB tjb. Betawi. (Aneta).

nja, ia boekan sadja seorang doekoecn
hal obat-mengobati djoega menoedjoem

Miss:

Disebabkan

oedjan

kedjadian

jang beloem

terdjadi, dan menolak segala pemberian

Revue

pada

X,

malam

Saptoe terlaloe besar, roepanja publiek
Betawi merasa menjesel karena Fatim
ma tidak bisa dipertoendjoekkan diatas
podium Orpheus Revue jang terkenal.

jang bersifat pembajaran.

Oleh karena

toedjoeman dan pengobatannja banjak

terboekti, hingga ia mempoenjai nama

jang haroem dan ditakoeti orang.

Pada malam terseboet diatas, iboenja
Pak doekoen jang mempoenjai
mata
ta' terang lagi, keloear maoe mentjoe

Kemenjesalan mana diboektikan pa tji toeboeh (woedloe) oentoek bersem
da kemaren malam Minggoe, walau bahjang soeboeh, sedang Pak doekoen
poen didoega hoedjan akan toeroen da masih, Pintoe jang terboeka itoe, ba
ri sorenja, akan tetapi
dari
moelai
djam 5 sore orang orang soedah ber-

kroemoen dimoeka gebouw Orpheus,
dan djam sembilan koerang seperapat
soedah vol sama sekali, sehingga gebouw
Orpheus jang begitoe besar, tidak ada
satoe krosi jang kosong,

Disitoe kelihatan djoega toean2 dari
Pers jang diterima oleh t, Arieffien
sebagai collega didalam journalistiek,
diantaranja t.Saeroen dari pers-bureau.
Aneta!
Riboet

jang

pegang

rol

sebagai

gi sipentjoeri jang
memang
soedah
mengintai disitoe, ta' diboeang siasia,
ia laloe masoek dan mengambil, sepe
da merk Snel, djas, hoedjan, katja
LAN, pakaian dan
lainnja
seharga

f 50.

nja rang,

Astaman,

Tan

Tjeng Bok dan Oe

bagsi Miodji pemegang rol jg amat
pandai jg dapat menarik perhatian
publiek.

Kalau nasib
menghendaki !

datang

dan

Toehan

dilingkoengan

roemah

tangga

angan

beberapa

doe sekali, dag banjak sekali mengan
doeng nasehat.

Pertoendjoekan2

jang dipertoendjoe

kan ialah Panembromo, Kinderidijile,
Tari Bali, Sporting Statue, Soenglap,
lagoe Soenda: dan lagoe Hawaiian.
Sedangkan toneel jg dipertoendjoekannja, jg mana mengambil tjeritera»Kertadjaja", jang dikarang oleh toean »
8 Pane, dan dibawah pimpinan tt Dr

Poerbatjaraka dan t R Kodrat sangat
memoewaskan.

Disinilah kita dapat lihat, bagaima
na tjintanja seorang radja pada isteri
nja jang sangat disajangi itoe, sehing
ga sebilah keris mengambil djiwanja
mereka itoe. Ini tjeritera sangat dramatisch dan djoega romantisch,
Oentoek membikin tetamoe tertawa
gelak2 disitoe dipertoendjoekan bebe

rapa leloetjon jang dimainkan oleh si

g

i|

Beriboe

|3
4

Berhoeboeng
dengan pemboykotan
barang Japan, saban saban terdengar
kedjadian potong koeping. Demikian

terima

Abang terdjadi dewikian roepa jang «
djadi korban seorang bangsa Tionghoa,
Ini korban poenja ajah poen waktoe

kasih,

Pengoeroes R. P. O. M. Boekit Doeri
minta kita moeat beritanja sebagai be pemboykotan
rikoet:
Diantero doenia sekalian kaoem ,Is
lam" pada boelan dan waktoe ini, se
moeanja diwadjibkan memberi zakat
dan fitrah itoe, karena zakat
fitrah
itoe salah satoe diantara roekoen
Is
lam jang lima,

tahoen

barang Japan

jang laloe, djoega

beberapa

telah

dipo

tong koepingnja. Djadi seolah olah si
anak menerima warisan dari ajahnja.
Apakah

soenggoeh

perboeatan

itoe

disebabkan sctie
pemboykotan, hal
ini terserah kewadjiban politie jang
akan

Tapi

lakoekan penjelidikan,

djika soenggoeh disebabkan
Oleh sebab itoe, orang-orang diroe
mah miskin Boekit Doeri Tandjakan »Oeroesan boykot barang”, kedjadian
Meester Cornelis, tiada loepoet dari ini patoet mendjadi pertoendjoek oen
pada menlapat fitrah jt. sehingga pen
dapatan itoe memoeaskan bagi jg me

nerimanja,
Marilah

diterangkan

dibawah

ini

berapa banjaknja fitrah jang diterima

itoe,
80 liters dari

18
20
24

',

dari Koempoelan

,
',

tjabang Mr. Cornelis,
dari Selembah Hoetan,
dari Boekit Doeri wetan,

nikmat jang

toek
dan

segala golongan tentang watak
adat istiadat orang Islam jang

terdapat dari pada

adjaran

jang

menoentoet

soetji

dan

Tjobalah tiap2 orang

Agamanja

dapat

damai.

mem-

bandingkan, tjoema karena membela
TiBoekit Doeri Tengah nama dan bangsa sebagai orang
onghoa
terdjadi
demikian
roepa,
pada
Gang 5 sampai 7,

P. Islam,

berlipat

ganda,

kepada

djadi djangan sampai memboeang tran sekalian toean toedn jg memberi fitrah.

| sport pertjoema, datanglah lebih siang.

maka

hari Saptoe kemaren doeloe di Tanah

2
P3 ag

132 liters djoemblahnja.
Mereka itoe ada tenaga tenaga, ka
'rakter spelers jg ta" moedah ditjari
Lain daripada beras, diperoleh djoe
bandingannja,
ga oeang banjaknja f 5,75.
Ini malam ,Istana Majit” tjerita jg
Kami pengoeroes roemah miskin jt:
selaloe mendapat samboetan dansucces mengoetjapkan beriboe2 terima kasih
besar dimana sadja dipertoendjoekkan, mendo'akan kepada Allah, moedahsebagai tjermin dalam pergaoelan, ter moedahan ditoeroenkan rahmat dan
oetama

itoe,

Tjengkrong dan pa' Doblang, jang pa
da pendengar2 radio tidak asing lagi
dengan ia poenja kekotjaknja.
Poen tari goleknja sangat memoe
Baroe sadja sipentjoeri pergi, maka
bangoenlah seisi roemak itoe dan. , .|waskan
Djam
130 ini perajaan ditoetoep
ketjoerian.
Kedjadian ini terima oleh oereem dengan selamat. (M. Sj,).
—9 —
(dikampoeng sitoe) dengan heran se
kali seorang doekoen jang terkenal
Potong koeping.
»ttahoe sebelgem
terdjadi"

djang soenggoeh subleem, tidak loe
pa si item manis Nora dan Ismail

alah poela, bal ini tak oesah diheran
Ikan, karena ditilik rol rol jg dipegang
uleh Mr. Astaman sebagai
Momba,
Koesna Maharani, Tan Tjeng Bok se

Segoedahnja

pemoeda pemoeda dan pemoedi2 menjanjikan lagoenja dari ia poenja per
koempoelan, dan lagoenja sangat mer

Pada waktoe sipentjoeri mendjalan
kan rolnja, Pak doekoen itoe sedang
mendjalankan wadjib Igama.

Miss X soenggoeh memoeaskan seka
li, semoea Primadonna jang kita per
nah lihat disegala Opera di Indonesia
ini, semoea ada dibawah
dariia pose dapat kena bahaja.

c. bahwa perobahan gadjih jg dika ada mendjadi tihangnja Orpheus Re
rangkan oleh commissie-Spit (BBL ”38) vue, publiek terpaksa ketawa tidak
kan kemadjoean, soal mana oleh spr. sekarang
ini masih
beloem berarti brentinja lantaran mereka.
digambarkan dengan djelas sekali.
I memberi perbaikan nasib pegawai pe
Pendek kata Orpheus Revue ber
gadaian
pada
oemoemnja.
harga
oentoek dilihat, teroetama pe
Tentang beratnja pekerdjaan serta
moeda
jg senang pada dancing, lihat
lebih beratoja poela tanggoengan kal
Menimbang:
bahwa tiap tiap sadja Miss Koesna dan Nonolatuperissa
oem boeroeh pegadaian diterangkan
oleh spr, sampai orang loearpoen da 'perobahan jang tidak membawa per temtoe pikirannja tertarik diatas po
pat pemandangan terang sekali kea Ibaikan bagi nasib dan penghidoepan dium Orpheus,
Hanja sajang, walaupoen itoe tem
daan nasib pemboeroehan di pegadai pegawai, teroetama dalam moesim se
soedah crisis ini, hanjalah meragoe ra pat soedah tjoekoep besar. tapi boeat
an Gouvernement.
Orpheus Revue kita anggap masih
goekan hati penggawai belaka :
Spr. seroekan dalam penoetoep pem
bahwa perobahan gadjih 1938 ha- terlaloe ketjil, karena beratoes ratoes
bitjaraannja jang didengarkan dengan roeslah didasarkan atas kemahalan har orang jg terpaksa poelang kembali ka
tenang oleh hadlirin soepaja koeatkan ga keperloean hidoep sekarang,
rena tidak kebagian tempat.
PPPB, agar dengan djalan jang di
Semalam telah dipertoendjoekkan
sahkan oleh wet via organisatie jang
»Maharani“. sebagai pernah dioemoem
Memoetoeskan:
Mengharap
teratver dapat diperoleh perobahan|
kepada Pemerintah hendaknja soeka kan dalam ini 's. k. betapa keindahan
itoe
n
daia
pega
oeh
boer
m
kaoe
b
nasi
|
memperhatikan nasib pegawainja, ter itoe tjerita, jg meloekiskan adat istiadat
.. (applaus)
'oetama pegawai pegadaian jg sangat di Burma. Koendjoengan publiek tak
berat

roemah jang tertjoeri, adalah seorang
doekoen jang tiada sedikit pengaroeh
(voorspellen)

itoe kaoein pegadaian tidak mendapat

“TSoewito
Prawirowihar djaannjs dalam dienst:
djo mangoeraikan lebih djaoeh ten
Berseroe kepada hoofdbestuur PPPB
Mang Kera P.P,P.B. semendjak th, jg
soedah2, menjangkoet dengan afvloe soepaja berdaja oepaja dengan djalan
ing dan penglepasan overcompleet jg bagaimana djoega boeat mencentoet
tidak adil dan boeah2nja actie jg di perbaikan gadji pegawai pegadaian
lakoekan perhoeboengan dengan itoe pada oemoemnja ,
soal,
| Mengoemoemkan ini motie kepada
Dengan tandas'po sla spr. toetoerkan segenap
pers, teroetama kepada Hoofd
— pengharapan P.P.P.B. jg ketjele ber bestuur
PPPB boeat dilandjoetkan ke
—
hoeboeng dengau peratoeran gadjih
pada badan2 Pemerentahan jg wadjib,
“baroe jg akan berdjalan itoe, dimana
oem boeroeh pegadaian, teroetama
Matie itoe ttg. 19 Dec. 1937 dan di
beambtertar jg mendjadi maandlooners tandai oleh t Soekatma sebagai voor

karan tsb, diatas adalah sedikit aneh,
begini terdjadinja.
Pak Moesanip, begitoelah nama t

AR

malam

t.

|O, Partasoega nda, secretaris t. E, Ach
mad, penningmeester, t. Radio Ardi

maka djabatan ketoea boeat di atmadja, Bakri,
wi lantas diganti, dan sekarang dan Soekarta.

—

voorzitter

Pada

Dec '37) Madrasah Al-Hak telah me
ngadakan pertemoean oentoek meng

LN Tebal Aa pentas INBhakti

ap, anggota bertambah

perloe toeroet berkoem

Mimin

Betawi ditahoen ini alamkan kemadjoe

merasa

poel, jalah goena mengadjar
kemadjoean jg patoet serta membantoe oe

pembongkaran diroemah no. F3 A—i1, |koempoelan sangat memoeaskan.
Sebeloemnja ini perajaan
diboeka
dikampoeng jang terletak dibelakang
Lindeteves Stokvis, pada malam hari terlebih dahoeloe pengoeroes dari itoe
perk mengoetjapkan
banjak2 terima
poekoel 5.
His
Hal pembongkaran memang soeatoe kasih pada tetamoe2 jg mengoendjoe
kedjadian jang biasa, tetapi pembong ngi pada ini perajaan.

SANAK Sek

| ri keterangan spr. ini bahwa tjabang

daian

Al-Hak

kemabikbnebakal 1 Sada 3

dan sampai memoeaskan, Ternjata da-

—

Madrasah

Adi

E. ACHMAD membatja jaarverslag
PPPB. tjabang Betawi dengan terang

toetoerkan apa
'sebabnja kaoem isteri pegawai pega-

ae IN UII

—9

Laloe dipersilahkan secretaris, toean dalam bahasa Soenda

SA

|

HS

oentoek

tempo

jannah “ON

3

tsb, bahwa
memboeang

Jon uh

ang
ng|

Ga

mengoetjapkan diperbanjak terima ka
sih atas kedatangannja orang orang jg

Lana sni Doom

(0

pertemoean

diadakan

telah

Betawi

oleh Studenten Islam Studie Club jg
dimoelai pada djam 8 malam.

SA NN

AN
Se

-

Men

1s

Studenten Islam

- Amien

M

hal oentoek orang Islam jang ditjatji
dihinakan nama Nabinja, jang ditjatji
dan dihinakan oleh itoe Siti Soeman:

dari.

Sjoekoer oemmat Islam sedar dan
insjaf sebab Agamanja
ta” mengidjin
kan

berlakoe

kedjam,

apa

poela terha

dap seorang perempoean jg deradjat
nja mendjadi iboe.
“
Sjoekoer

tjoema

poela,

seorang

di Indonesia

sini

Siti Soemandari, seo

rang tjalon iboe jang demikian roepa
nja, moedah2an oentoek selamanja pe
rempoean jg sematjam ini tjoema men
djadi tjalon iboe, dan tidak mendjadi

iboe. (K)

“3

3

1

kapal ,,Panay” masih
an oer esan besar

Mikado
—

sai

tetap dibawa-bawa
pilihan

jang

Canton

kan

siap

soedah

Penjerangan kepada ,Panay"
dibikin film
Washington, 19 Dec (Reuter)
Menoeroet , Universal News Reel
capal penghantjoer Djepang

|

kan berdiri

Cy“

tentang

penjerangan

kapal , Pa-

kena ditembak
: nay“ akan dibikin film dan akan di
sampaikan kepada president Roosevelt
ongkong, 18 Dec, (Reutr).
dan State Departement.
roet berita2 Tionghoa jang da
Kabarnja, waktoe ,Panay“ hendak
ov, pasoekan meriam pe karam, film-operateur tetap ada dia
t Wushan pada tanggal tas dek kapal, sampai permoekaan air

menerima

bertempoer

dengan

kapal

lacoet rata dengan dek itoe. Film tsb.
erang Djepang dimana salah diharapkan selesainja tg 28 Decjad.
“kapal penghantjoer Djepang ke
Toh dipertimbangkan tentang
hingga mendapat keroesa
demonstrasi armada.
ar. la segera kembali ketempat

fabriek tenoen |

lan Amoy, poelau Kimo, dima
Kemoengkinan akan adanja demon
ggelam,
strasi armada ke laoetan Timoer Dja
desas desoes jang petjah di |oeh, sementara ini, ada dipertimbangkota Tiongboa, jang me ikan oleh kalangan2 Pemerintah jang
a Djepang mendaratkan 'bertanggoeng djawab. Hal ini
adalah
pasoekan paso an di Amoy dengan disebabkan karena ada kabar dari
Opisil disangkal oleh kalangan Ingge- rapport2
opisil, bahwa orang orang
rise,
:
j
ig masih hidoep antara korban kor
ban ,,Panay“ poen ditembaki dengan
os Nota Amerika jang kedoea
mitrailleur,
Kg
Meskipoen
demikian
oleh Pemerin
| New York, 18 Dec. (Reuter).

k

tidaklah dipertimbangkan aksi jg
— Berita berita kawat Tokio jg dikirim tah
keras
dan tergesagesa.
kan kepada sek. Amerika sama menja

'PS'
n

Moedah-

moeda

.

2

Dea

Ama Maan 5

ang

:

Looper palsoekan Postwissel
lah

saroe drukkery dan dagblad
beberapa bari jg laloe telah
tiga langganannja dari itoe

ad
“dari

Pendapatan oemoem dalam bebera
pa
bari jgaehir achir ini tidak boleh
perkara tsrtembaknja kapal ,Panay"
disangkal
bahwa keadaan kian hari
oleh Ambassadeur Amerika telah di
kian
bertambah
tadjam, tetapi kalasampaikan kepada Djepang.
ingan2
diplomatik
menjatakan bahwa
| Korespondennja Reuter jg ada di
| Washington mendengar kabar bahwa masih banjak keberatan keberatan ten
Iboeat sementara lama ioi tidak lagi di tang demonstrasi armada itoe,
pertimbangkan akan memberikan lagi
Tidak ada angan2 demonstratie
seboeah nota
baroe, hanja sadja se
Washington, 19 Dec, (Reuter)
moea boekti2 jg opisil tentang penem
Menoeroet
keterangan jo dikeloear
bakan kepada kapal itoe akan diki kan
pada
tg
18
December oleh , Witte
rimkan ke Djepang oentoek meadjadi
Huis“,
disana
sama sekali tidak di
pokok atas protest2 jg disampaikan
angan
angankan
tentang demonstrasi
dengan lesan (mondeling).
armada ke Timoer Djaoeb.
Seorang jg mendjabat pekerdjaan di
Masih ada 20,000 serdadoe Tiong
takan, bahwa

telah kirim wissel, doea anta
Rangkas Betoeng dan Bogor,

nota jg kedoea

tentang

. hoa di Nanking

mendjadi

kantor State Departement menerangkan, bahwa besar kemoengkinan, Mi-

Protes terseboet menerangkan

ra jat hampir sebanjak jg ada di Shang

bah-

wa didalam programma itoe
sie sekali kali tidak moefakat

commis
tentang

segala tindakan2

commis

Toerki

dan

sie terseboet selaloe menghoeboengkan
hai)pada Il Juli menjingkir dari sitoe
Pemerintah Perantjis.
Orang orang Djepang tidak berani dirinja dengan (EA
menjerang Tsing-tao, karena takoetkalau2 orang Tionghoa menghantjoer
kan hak bak milik jg ada di Tsingtao Raeslan
itoe, dimana pihak Tiongkok soedah
mempersiapkan bom bomnja oentoek
Seorang Amerika tertangkap.
berboeat itoe,

Dipersalahkan me
ngikoetiTrotzky.

Sebab2nja, mengapa pihak Tionghoa

akan berlakoe

demikian,

ketahoei.

Pendapatan

tidaklah

di-

orang sebahagian besar,

ialah, karena didoega bahwa orang
Djepang mendaratkan pasoekan didekat sitoe, atau berniat

hendak

menje

rang dengan hebat kepada Tsi-nan:fu,
iboe kota

Shantung.

Sengadja menjerang ?
Hongkong, 19 Dec (Reuter)
Kalangan

rita berita
16 Dec

Kapal

Marine membenarkan

be

tentang kedjadian Yangtze

sebagai

berikoet:

,Lady Bird“ kira kira 3 mil

Reuter
mewartakan dari
Moskou,
bahwa beloem selang beberapa lama
nja ini minister Amerika dalam Oeroe

san Loear-Negeri, ja'ni Cordell Hull,
telah memberitahoekan kepada ambas
sadeur di Roeslan jang melakoekan
pekerdjaannja di State Departement
berhoeboeng dengan pelenjapan Mr.
dan Mrs. Donald Robinson di Moskou.

Mereka ini datangnja dari New York.
Lebih landjoeat diberitakan, bahwa
mereka

ini telah tertangkap

Oe, di Moskou.
»Isvestia“ telah

oleh

GP

mengoemoemkan

sebelah hoeloe Nanking telah memper
saksikan sendiri bahwa seboeah motor

tentang keterangan2 jg dioemoemkan
di Washington, bahwa Robinson itoe

ngadja, telah menjerang seboeah sam
pan, dalam mana ada doedoek doea

sosami-isteri ini memakai
merika palsoe djoega.

boot

Djepang

boleh djagi dengan se adalah nama palsoe sedangkan kedoea

orang koeli.
Koeli2 itoe terdjeboer kedalam

air

laloe ditembaki oleh motorboot jg lainnja lagi,
Pembesar2
marine
menerangkan:
Orang2 Djepang memberitahoekan ke
pada Kemendan ,,Lady Bird“,
djika

tidak dihabisi

pertjampoeran

orang

loear dengan tjara ini, maka pihak
Djepang tidak maoe bertanggoeng dja
wab soeatoe apa. terhadap akibat2nja,
Langkah

pertama goena menjerang
Tiongkak Selatan

Shanghai, 19 Dec (Router).
Didengar kabar, bahwa kelak tg 20

atau 21 Dec ini Djepang akan beroe
saha osntoek mendaratkan pasoekan
'diteloek Bias, dekat Hongkong, seba

gai langkah pertama dalam
dak

melakoekan

Lebih landjoet diberitakan oleh sos
rat-kabar tsb, bahwa kedjadian ini ber

hoeboeng dengan kegemparan jang di
timboelkan oleh Trotzky di Amerika.

Pada sa'at ini penjelidikan ini masih
dilandjoetkan poela. Kedoea soeami-is
teri itoe dipersalahkan, bahwa mereka

ini telah masoek di Roeslan
tjara jg tidak sah.

Kemoedian

daripada itoe ,,Isvestia"

setahoen dan barang kali mereka ini
mendapat hnekoem gantoeng djoega.
(|

——m—

Palestina
Kegemparan

di Palestina

Perkelahian

gerak perampasan ke

Djika oesaha ini berhasil, maka sam
bil bertempoer, orang2 Djepang itoe
hendak
merantas
djalan menoedjoe

dengan

mewartakan poela, bahwa mereka ini
akan
mendapat
hoekoemaa lamanja

plan hen

pada Tiongkok Selatan,

paspoort A-

Reuter

mewartakan

i, 19 Dec

(Transocean),

masih ada 20,000-3serdadoe

ahli tem

biarpoen kota itoe soedah ada ditangan

Tokio, jang sangat merasa sedih de
ngan
keterangan2 jang dimadjoekan
-| Diepang.
Pekerdjaan pembersihan, soedah di oleh ambassadeur Amerika Grew,
|moelai dengan membakar beberapa keterangan2 mana memboektikan, bah
banjak majat2, Semoea ambassade2 wa motorboot2 Djepang ikoet menem

asing tidak mendapat kesoekaran soe baki
apa.

polisi telah

Sangkaan ini didasarkan kepada be

lan|bak Tionghoa didalam kota Nanking rita berita tentang sidang Kabinet di

-jatoe

pasoekan

dari Jeruzalem-

melankado Djepang akan memberikan kedjoetkan penjelidikan dipegoenoengan
Oleh Legatieraadnja ambassade Dje pastiau2 (garansi-garansi) kepada presi
Tulkaram, dimana mereka
ini berte1g, jang dari Nanking kembali ke dent Roosevelt, soepaja djanganlah se Canton, poesat revolisi Tiongkok, di moe dengan segerombolan orang Arab,
ai diberitakan, bahwa mence kali lagi terganggoe hak haknja Ame mana perasaan Anti-Djepang sedjak laloe melakoekan pertempoerannja dan
bertahoen-tahoen mentjapai poentjak
taksiran orang Djepang pada kini rika jg ada di Tiongkok.
perkelahiannja dengan hebat.
nja,

1 : Shangha

bahwa

hebat

,Panay“

ketika kapal ini sdang

hendak karam.
Di Washington

orang

mendoega,

Mengalir

pasoekan

ke Selatan

Kapal kapal pengangkoet jg penoeh

sesak

dengan

serdadoe serdadoe dari

pasoekan pasoekan Djepang, jg dahoe

loe berdjasa dimedan perang Shanghai

dan

Wu sib, dalam

beberapa hari jg

achir achir ini teroes meneroes bandjir
kearah selatan, dari Shanghai.

Manoeuvres

di Suez-Kanaal

Oleh

Inggeris

dan
Perantjis
Transocean mewartakan dari Lon
den, bahwa dibelakangan ini di Suez
kanaal telah diadakan manouvres oleh
segenap tentara darat Inggeris, segenap
tentara laoet Inggeris dan segenap pe
sawat perang Irfggeris. Beloem selang
beberapa lamanja ini 3 kapal perang

Sementara itoe banjav sekali kapal2
bahwa Mikado insjaf benar atas ke
perang
Djepang sama berkoempoel di
moerkaan Amerika itoe, dan didoega
dekat pesisir
Kwangtung bersiap me
tentoe
Mikado
akan
beroesaha
per
'| Kita pertjaja, sikap baik dari PPPI
reka
itoe
oentosk
menjerang.
Iterhadap aksi petitie Soetardjo itoe soonlijk oentoek melenjapkan kemoer
Adapoen
teloek
Bias itoe sedjak ber
(soenggoehpoen hanja sebagian jang kaan ini.
aa
tahoen2 termasjhoer sebagai gohanja
djo, mr.
.Iditoendjangnja) akan tertoelis dengan
Perantjis telah tiba di Port Said oen
badjak2 laoet.
Paberik2 Djepang dihamlioeskin
, (Cent
H. (tinta masdibelakang bari oleh mereka
Tempat2 disekitar teloek itoe kini toek mengadakan manouvres poela,
Soed
jang akan membikin sedjarah tentang
Shanghai, 19 Dee (Reuter).
Me dipeskoeat dengan sangat, serta soeda
Walaupoen telah diberitakan dengan
perdjalanan aksi petitie Soetardjo itoe noeroet berita berita dari pihak asing,
siaplah
poela pasoekan2 pilihan Can opisil, bahwa segala tindakan kapa!2
Iditengah2 gerakan kebangsaan menoe kini orang orang Tionghoa sedang me ton jg disertai dengan
perang jg perang Perantjis tsb, tidak berhoeboe
,|djoe perbaikan nasib dan kedoedoekan ngebom hingga hantjoer kepada pabe modern. Didoega bahwa alat2
pihak Djepang ngan dengan manoeuvres jang dilakoe
. bangsa dau tanah air.
#
rik Djepang dan bengkil bengkil, serta
Sen
na
sebagian
besar akan mempertjajai te kan oleh Inggeris pada sa'at ini, maka
lari
Centr
| Dari itoe seroehan hidoep boeat lain lain hak milik Djepang 1g ada di 'Daganja pesawat2 pelempar bom dari menoeroet s,k, ,Evening Standard",
:
sil pertemoean itoe PPPI. soenggoeh pada tempatnja |
orang orang
nageri loearan jang ber
|Ising-tao.
jg harganja dita ksir ada Formosa.
800.000 yen lebih,
:
akan menjoesoel,
pengetahosan sama berpendapat, bah
| Berita ini ditambah oleh pembesar2
ta dapat oemoemkan, bah
Peperangan bertambah keras.
wa tindakan2 Inggeris dan Perantjis
Tionghoa, bahwa pelaboehan dalam
tsb hanja demonstratie belaka dan
al |
telah mendapat| .
Boekan Mr. Soemandari tapi
Gerak langkah
goena merampas oentoek membentoek perdjandjian atau
poen ditoetoep dengan djalan mengdan maose menoen |
Mr, Soendari
karamkan kapal-kapal jg dipasang ter Kwangtung dan poekoelan jang akan permoepakatan oentoek bekerdja ber
Am
1 n dan
Salah toebroek! belintang, sedang wet memboenjikan dilakoekan oleh Djepang kearah eeta sama sama akan memperlindoengi Suez
lontjeng malam dikasih berlakoe se- ra dari Pukow, kemoengkinan dibela kanaal dengan sekoeat-koeatnja,
kangan mereka
hendak
merampas
Na
Segenap pasoekan2 jg pada sa'at
Dalam »Perasaan Kita“ hari Saptoe djak djam 6 sore.
Tsingtao,
itoe semoea
menoendjoek ini berkoempoel di Suezkanaal, pasoe
iljl. tg. 18 boelan ini didapati kabaran
kan bahwapeperangan Tiongkok—
Dje kan mana antara lain2 terdiri atas
berkepala ,ltoe Penghinaan terhadap
Kapal-kapal asing
pang
akam
meloeas
mendjadi
sebesar2
8000 serdadoe2 jg sama mengikoeti
iIK. N. Moehammad“, Disitoe diseboet
Kapal kruiser Inggeris ,Suffolk" se nja peperangan.
melakoekan manoeuyres ini mempoekan. bahwa ,Mr. Sosmandari adalah
njai toedjoean jg teristimewa sekali,
saudara perempoean jang terketjil da karang ada di Teingtao.
Kapal penghantjoer Amerika ,,Poialah hanja oentoek memperlindoengi
ri Dr. Soetomo ketoea Parindra",
Suezkanaal dengan dengan sekoeat2nja,
Atas nama toean Dr, Soeratmo pe“ ini hari, pagi pagi benar, dari
djika ada serangan dari pihak Mesir
jang kita telpon kemaren disini kita Shanghai bertolak ke Tsingtao. Kapal Toerki
dan Tanah-Arab,
sadjikan bantahan atas penerangan ke kruiser ketjil ,,Marble Head“ akan
Toerki,memprotest tentang
segera setelah stoomnja
Orang telah memperhatikan dengan
»fliroe dari sk, tsb. Siti Soe mandari menjoesoel,
Alexandrette
soenggoeh2 tentang tembakan2 jg akan
da |boekan sdr. dokter Soeratmo dan auto penoeh,
Dengan ini, maka sekarang terang
pesawat
matis boekan sdr dokter Soetomo (kal
Reuter mewartakan
dari
Antara, dikenakan kepada pesawat
lah
agaknja,
apakah
gerangan
sebab
'|rena dokter Soeratmo ada sdr dokter
bahwa Pemerintah Toerki telah me terbang dari pihak moesoeh,
oelet,
Soetomo). Nama sdr perempoean dari nja kapal bendera Amerika , Augusta" madjoekan protesnja programma jang
ja dengan
hendak bertolak dibentoek oleh
Ambassadeur Amerika di Londen
Idokter Soetomo. itoe ialah Mr Soen- mengoeroengkannja
kepada Volkenbond
tentang programma jang beloem sealdari, djadi boesan Mr Soemandari. ke Manilla.
i
Meninggal.
lang berapa lamanja ini dibentoek
Hak milik Djepang di Tsing-tao
Reuter mewartakan dari Baltimore.”
Kita sesalkan salah toebroek dari
Volkenbondscommissie
berhoe
bahwa
ambassadeur Amerikk boeat
il,Perasaan Kita" itoe dan kita lebib2) Hak milik Djepang jg adadi Teing oleh
boeng dengan pemilihan jang akan
sesalkan, karena disitoe digoegat-goe tao talah ditinggalkan setelah dizegel datang didalam Sanjak Alexandrette Londen ja'ni Worth Bingham disana
meninggal: doenia,
disini ada j
gat barang jg soedah2.
dan dtdjaga oleh pembesar Tionghoa. dan Antischien, dimana beloem selang (Baltimore) telah
|
Lebih
awas,
collega"!
an semangat
Barang2 ini ditinggalkan, ketika 20 ri berapa Jamanja ini telah diselidiki
nesia dan di
boe orang Djepang disana | banjaknja oleh comissie terseboet,
n

«

GNEMA

PALAC E

GEVRAAGD:
1

mna

Ini malem

»Boeit

! dan

dan malem brikoetnja

,AVEC LE
SOURIRE"

hari

Senen

Selasa 20-21

December

»LIBELED

Dengan berpakaian
a
sangat koto
dan
ti

(vourkeur diploma 1936 of 1937).

1937

Sollicitaties:

persoonlijk, voor 25 December 1937.
of 't Kantoor v/d Boedi-Arti-School
Gang Pondokrottan 83, Batavia-C.
Cp werkdagen tussen 8uen 12uv Mm.

LADY«

(PERKAWINAN

BERSAMA)

JEAN

HARLOW

Satoe

tjerita

—

jang

WILLIAM POWELL
dan
SPENCER TRACY
sanget

loetjoe,

berharga

. poean moeda jang Hat Hantik
jang sedang makan di restaurant
terseboet.
Dengan ketika itoe
djoega Victor laloe beladjar kenal

penonton tanja pada

goembira,

DIMOEKA

Maandblad

tida perloe, seedah
orang

Special

KEWHAKIMAN"

PEGADEAN

mengobatin

perkara Pengadilan District (Kaboepaten), Landraad, Residentiegerecht
soerat koeasa dan rekest-rekestnja djoega ada

Sedia

Dalam ini nomor dan jang berikoet akan dimoeat peratoeran djalan
dan Raad van Justitie di Hindia Nederland dengan segala tjonto-tjonto
,,Roeangan

Pertanjaan”

oentoek langganan sadja. Setelah itoe akan diterangkan poela soeratsoerat (akte) mean -tangan dan depan Notaris.
BAHASA BELANDA — MELAJOE.
Abonsement sekwartaal langganan

f 1 50

(bajaran

dimoeka).

Administratie Goeneeng Saharie No. 87. — Batavia-Centrum.
Proefnummer tida dikirim

jang

soedah

tjoekoep

Pintoe Besie no.

108

Mengobatin segala
jang

dapet lihat itoe.

Bengek, Kentjing

roepa penjakit dengan obat mandjoer, pennanah,

penjakit

ditanggoerg

loear kota cbat kirim

kasi

dengan

kasi

'—

penjakit dari laki-laki,
obat sampai

baik

ISI

pada

sakit

Y.

sakit

larang

koelit,

makan

garem

sakit

biasa

pinggang,

dan laen-laen: penjakit, lantas pake

T. B.C.,

penjakit

sampai baik betoel, di

rembours.

Baen

SOERABAIA

&

en
merana

(Ia

Tingkat

krisis-

tingkat

zaman

per-

ekonomian.

Pi

Soesoenan — perekonomian
dan krisis,

Keterangan

kunjuktur

dan

cyklus.
IV. Depressi sekarang.
VI. Politik kunjuktur.
VII, Penoetoep.

Gg.

Co.

BATAVIA- Te

dalam

Ii. Dari hal pengertiaa ,,krisis”

PENERBIT

I mp.

Bawasir,

KITAB:

I. Indonesia

Djikaloe

dokter

HATTA

tebainja XII -|- 90 moeka
formaat 16 X 4 «.

f 1.50,

IV.

D. DAHLAN

Kebon Djeroek 37
Batavia-Centrum.

Pesaniah

Lanjak,

lekas,

harga

ditjetak

tjoema

f 0510 ongko:

kirim.

REMBOURS

TIDAK

Di

Betawi

boleh

tidak

f 0,50 -|“DIKIRIM

dapat

pada:

Adminisiratis Pemandan
AA
Senenag 167
1285

gan

Eun

2

24
NA

Ne
25

MODEL

LL jala. :

BATAVIA

MOHAMMAD

lil.

KETJANTIKAN dan KESEHATAN
KOELIT MOEKA TERBANTOE

PN

OLEH

ZONDER

ramboet poetih dibikin hitam, harga per flesch
Dilocar kota kirim obat dengan rembours

Economi

Kapitalisme”

prempoean

betoel

mesen

PA

dan

BATAVIA-C.

obat

seperti,

hati, d. LI.

penjakit

roepa

Tanggoeng

119

dari boelanan, entjok2, oeloe

lekas,

perampoean,

perampoean

segala

SENEN

» Krisis

SHER

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

dengan

Sakit

-—

N.M.

SINECHLOR

Bat.-C,

baroe. Semboeh

obat

djantoeng

dari HIMALAJA

—

di roemah

PTAKIAIAU

djikalau

Tida boleh makan garam ? ?
orang

TABIB N. M. KOKER

Harga Blik

. Terima

sanget

boeat dilihat.

TABIB

dan anak ketjil.
OPERATIE.

Segala

dan

Visitekaartjes

C.

f 0.30, f 0.30 en to 10. Sedia

lane DADOE, poeri

Bisa dapet beli di koeliling tempat. Monster gratis.-

Onderlinge

Levensverzekering

Maatschappij

|

DJIOKJAKARTA 1912—1937
Ambtenaren!
Tahoen 1938 soedah didepan pintoe.
Salarisherziening akan keloear.
Oleh adanja salarisherziening ini djanganlah Toean

menggolong

istana-angin (luchtkasteelen bouwen) tetapi haroeslah Toean dengan tetap kejakinan menggoenakan tambahan gadjih itoe setjara productief.

Kereta

Kereta ketjil dengan" mempoenjai sifat2nja kereta besar,
jang paling rendah harganja di Indonesia, dan bisa didapat 2 matjam
bentoeknja

Malaise telah memberi peladjaran jang njata pada kita bahwa

dalam waktoe jang soesah dan sempit tak ada
sanggoep memberi pertolongan pada kita.

Insjaflah !

Pergoenakanlah

verzekeren

kedoedoekan

tambahan

Toean

orang

salaris

»SEDAN“

lain jang

itoe

85 K. M. sedjam

boeat

dihari kemoedian.

Remnja hydraulisch
Veer roda depan jang tidak

Onderlinge Levensverzekering Maatschappij , BOEMIPOETERA“ sanggoep menolong toean dalam kedoedoekan Toean dihari

kemoedian.
Mintalah prospectus.

—.

NJONOPRAWOTO

1

&

SOEMARDJO

BNN

bergantoengan

Kedjaksan 47 pav. Cheribon

' Koningsplein

Garoet,

———

4 versnelling dengan synchronis
satoe sama lain — dan memakai

disekitarnja.

N.V. Automobiel Mij. FIAT — JAVA

14 Bandoeng..

Pasebanweg 3 Batavia-C.

B. SOERJOATMODJO

caroserienja:

dan ,,CABRIOLET“
kira-kira 20 K. M. tiap 1 liter

veiligheidglas

Inspectie DJAWA-BARAT.

Inspecteur: R. NOTOHAMIPROD/O Regentsweg
Adj: Insp:

dan

ri

Zuid No, 2 — Telefoon Knt, WI. 286 Atelier WI. 285 Batavia-Centrum
naa
On

data saka”

MO Dk

PROF:

»SPENGATAHOEAN

dan

' 100st

g

HAMPIR- HABIS

Rechtskundig

Koelit,

LOY

terseboet.

Baroe terbit jang pertama

5 dapatan

lebar

MYRNA

&

Pare

pandjang

—

Ap

Lengan

Reclame

rame

Aa

f 150

dengan

IS

.

een onderwijzer metInd. Hoofdacte:
een onderwijzer met H.I.K-diploma.
een onderwijzeres met F.K.S.- dipgelijkgesteld
loma
of daarmee

KEMATIAN

FONDS

paling sedikit 9
lamanja
Abonnes
asal tidak
meninggal,
boelan jang
menoenggak dapat uitkeering ,.. f25—
tentang pengiriman ko
Pengadoean
ran, dan oeroesan advertentie setelah
liwat djam 4,30 sore pada tel, No.
2738 Wi
Kwitang No. 14

Tarief

pada

advertentie, keterangan
administratie,

-..

kedoea

) Lembaran
terlihat tempat jang masih kosong dan

dji pegawai ne

Mn

3

yes

4

geri haroes dapat

— perhatian!angga!!uta
. Pemandangan
-.

Nan

2

: 3

:

BAN

Jang

Volksradd!
L0.

art

manoesia”

Oleh2

ain

,

“on,

aan kita memperhatikan BBL.

perdjalanan

Isemoea masih

goaar,

Token, bon

bertoempoek.

ada soe-

rat jg saja moesti tjari, Manga

5 hari (Tjirebon

Madoera)

(oleh A, G.

Oleh: REALIST

Tilgram !

Sg Mbogs- «Saha

ditempat

pertama

kali da-

Pa
Pa

Beroleh 1e prijs DIPLOMA en BINTANG MAS PASAR GAMBIR 1937.

itoe

dari mana

dapat

,hawa:

keloear, sebab

pada waktoe itoe hampir segenap djen
dela katja ditoetoep rapat dan boleh

penoswpang ingat

kepada ventilatie jang ada dibawah
djendala jang djoega dapat diboeka

i

Sehelai kertas jang dapat
boelkan berdjenis2 perasaan

menim
disanoe

dan ditdetoep.
Akan tetapi apa boleh boeat! Le-

bari manoesia,

dan

lobang2,

djadi tiada semoea

8.)

Dapat menimboelkan kegewparan,
, rindoe hati, ja ..ddjoega ke
kemarahan
|

tampaklah oleh kita peratoeranj tshbennja, soedab 15 th lamanjas.
poela mendjadi
» penoeh dengan kegand
Diam jg maoe mengerdjakan soerat matian dapat
itoe.
kertas
sehelai
djawab.
mereka
'sadja,
sm ambtenaar jg bekerdja
bian
.
aja itoe,. biarkan
apa

berkenalan

doedoek

'Ingan hidoeng kita ja'ni baoe. , .,ma
noesia”, Kita rasa itoe disebabkan ke
koerangan

11!

1 Tn

:

itoe.

ye

njaadministratie!
TI

ber

Lai

dipersilahkan

akibat

Oemoemnja bagi mereka jang seha
terang,”dan
ter. Dan archiefbeambte itoe tjari dengan ri hari hidoep dalam doenia pernian
terang,”da
:
a tie soedah
roe
jg mereka ingini. Mereka teliti soerat itoe, ketemoe, hampir

bih baik ada tempat, meskipoen dja
oeh dari menjenangkan dari pada ber
diri berdjam-djam. Waktoe kita me
ngarahkan mata kita kesana-sini, ter

lihatlah

oleh

kita beberapa penoem

pang jang tidoer amat njenjaknja, se
olah-olah mereka ada ditempat tidoer
nja sendiri. Mereka tak merasakan ba
wa jang djaoeh dari ,ujaman“ dan ta

itoe adalah sepoetjoek
panja tidak kelihatan, oentoek siapa... gaan, tilgram Sehari-hari poeloehan soe
biasa,
soerat
kita sekarang mengada- oentoek kaoem atas, karena ada spoed
mendengar rontaknja kreta api. Kita
rat tilgram melalosi tangannja.
idangan semoem tentang S€|stuk katanja.
mentjoba meniroe penoempang2 itoe,
.Akan tetapi bagi mereka, jang hiau jg terdapat didoenia addjoega kita
oen
lagi
tjari
tetapi bagaimana
akan
Ketemoe soerat itoe,
oeran gadji jg adil.

toek Tocan jg toelis dibonnja , Zeer |
veel spoed-heden“.
| Dengan segera archricfbeambte itoe

tjari soerat jx diingini. Balik index
kan, menakoetkan. Sebab oemoemnja
dajnummer, mana soerat jg dipinta itoe, tilgram
dikirimkan boeat mewartakan
soe
: tidak ketemoe di archief, karena
jing amat berbahaja. Maka
keadaan
rat itoe ada dj afdeeling,

kerdjaan didoenia at

itoe diberatkan, adaka
djabatan jg dapat didapatinja be
ja, sekarang didjadikan

lebih ,gemoedelijk“, lebih
sajem“ kata orang sini, tilgram adalah sepoetjoek kertas jang kebanjakan
membawa berita jang menterkedjoet-

doepnja

keu-

oleh karena itoe hati berdebar-debar
Pergi lsgi archiefbeambte itos ke fikirkan mentfjari tjari perkara perkara
soe
'afdeeling, minta apa soerat itoe
soelit jang berhoeboengan dengan ki
Idah dipakai, dan apakah boleh diam
tilgram itoe mendjatoeh

ta, sebeleem

bil apa tidak.

tjoba menocetoep mata,
jang bernama Morpheus
soeka melindoengi kita.

Baros sesoedah

radja tidoer
tidak djoega

kereta api mening-

galkan station Solo dapatlah kita tidoer, meskipoen tidoer kit2 itoe djaceh
dari enak. Kira kira pk 5.30 pagi kita
bangoen dan pergi ketempat bertjoefji

pra
rail
gi

moeka, dimana kita sebaik moengkin
memperbaiki“

moeka

dan pakaian

kita.

:
kan vonnisnja.
Sesoedah kira kira 3 djam lamanja
'Baroe habis itoe, datanglah bon jgi Perasaan itoe soedah kita alami 5
kking..
5 20
amb
kaoera
haj
sekali
tengah
perlue
itoe
ka
kita mencenggoe, tampaklah station
baroe, kira2 poekoel satoe
»Heden, voorleggen hari sebeloem oleh-oleh perdjalanan ini Soerabaja kota.
jg bekerdja didoenia admiai- ri sehelai bon :
ditoelis. Pada hari Djoem'at sore tg 3
itoe anda oleh anggau- spoedstuk “.
Dengan koper ketjil kita meninggal

Bisa dapet

beli dimana-mana

tempat

Teroetamapada:Chem, Hand. JUPITER,
Pasar Baroe, Toko Baba Gemoek, Pa
sar Senen, Toko Khouw Som Hoei, Mr.Cornelis, Filiaal ,Probitas“ Tjikeumeuhweg, Buitenzorg.

1937. sepoetjoek tilgram terletak kan kereta api itoe dan dengan amko
dengan segera archiefbeambte | Dec
toelis kita, waktoe kita
diatas
pakah begitoe roepanja?
menoedjoe ke Oedjoeng, ketempat
'itoe tjari, takoet pantinja dapat ama datang medja
berolah raga. Se kita
tempat
dari
ntoe diantara kaoem Volksraad rah dari kaoem atas, mantinja dikata
jg akan membawa kita ke Kamal,
kapal
oega jg soedah mengetahoei ba tidak tjakap boeat mengerdjakan pe poetjoek soerat itoe mewartakan kita,
tiada membolehkan kita
Keadaan
dau kita
di Soerabaja oentoek
ans beratnja kaoem administra- kerdjaannja itoe ma'loemlah seorang bahwa iboe kita sakit keras
lama
aa
Pa
segera, Kita di bertinggal
erdja oentoek keperloean dienst atas jang minta, beloem terbitoeng ka diminta datang dengan ikan
dengan pembaharoean di
berkenalan
perasaan
mengoera
akan
tak
sini
dji cem
a mereka itoe bekerdja,
kota Boeaja itoe. Kita katakan ,permiddelbaar jang datang sendiri
oger personeel“ itoe minta apa diarchief dengan pakai perkataan: kita pada waktoe itoe, sebab itoeada kenalan dengan pembaharoean, oleh
lah kepoenjaap kita sendiri, jg orang karena dengan jang lama kita soedah Pertiwi, Iboe Indonesia dengan seisi»Mengapakah saja beloem dapat soe lain tak perloe mengetahoeinja.
kini sedang menderita soest, dalam doenia administratie rat itoe, boekankah saja minta dari
kenal betoe!. Hampir tiga tahoen ki- nja jang
Pendek
kata
pada
malam
itoe
djoe
jang tjioet, jang dalam baRasa
sah.
lasan jg koeat, djika tidak psekoel sepoeloeh ....
ta pernah bertempat tinggal di Soera
“
ke
pergi
kita
jg penoeh
malam
kereta
dengan
|ga
a dan rasa
ada
dahoeloe,
Belandanj
sabar
Tocan
basa
Betoel
"
(r er
personeel dan middelbaar
baja.
senoleh
dikoepas
membitjara
dapat
ta'
kesajaan
Kita
dengan
Soerabaja,
|
Begitoe
«
|
ada
ratoesan
Il, mereka jg bergadji
Perbandingan jang kita dapat
spesdstuk jang diminta .
benih
sehingga
tinggal
akan
n,
dahoeloe,
lebib
pendidika
tempat
djata
an dapat melakoekan peker- lah pekerdjaan seorang archiefbeamb kan
kan kini jani hal sewa kendaraan.
kita dalam koreta api terpaksa koerang Dibanding dengan dahoeloe amat moe rasa jang akan mendorongkan bangsa
jg sempoerna.
Madoera
Indonesia kemoeka
goena
lebih setengah djam lamanja haroes
aan mereka berat!
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4
rah sekali sewa kendaraan. Dahoeloe
g mentjapai perbaikberdjoean
Sedih
sekali
kita
lihat
nasibnja,
be
toeroet
berdiri, oleh karena kekoerangan tem
da mereka, ksoem atas day
mengeharoes
kita paling sedikitnja
rat sekali pekerdjaan mereka, kaoem pat. Waktos conducteur datang kita loearkan oeang f 1,50 oentoek pergi an Iboe Indonesia,
kosong.
dari pang tarja apa masih ada tempat
Kewadjiban siapakah itoe? Djawaakan
JNPILAAR dari semoea dien jang menolong ambtenaar
dari Soerabaja-kota ke Kamal,
ter
jang
ban
pertanjaan itoe kita akan pakai
an,
sampai
Perloe
kita
disini
kemoekak
bahwa
kat jang middelbaar
:
bernemen.
tetapi kini dengan oeang f 0,75 soe- sebagai koentji dari oleh2 ini, Djadi
itoe,
tang
naik
malam
kereta
Departementen,
egawai
di
tinggi
pegawai-p
mana sadja, djika ingin me
tt, pembatja haroes sabar lebih dahoe
seperti di Depar- tercetama conducteurnja ,amat .gediens dah tjoekoep, sampai di Oedjoeng|
oei ini dan itoe, tentoelah mes ga, toeroen tangga,
Kita telah
dan Onderwijs, tig. Mereka tahoe kewadjibannja. Kita
loe.
Fivancien
van
tement
administratie
pelaboehan
kaoem
kini
g kepada
rendablah
Rioeh
Kita kini akan meneroeskan tjeritera
dan letih
8 S mewpoenjai
dapat dibantah keterangan kita mereka tidak kenal lelah ingin be jakin, lebih banjakakan kewadjibannja itoe. Ratoesan orang ada didalam dan perdjalanan kita,
pegawaijg tahoe
selamanja paraat, selamanja
kapal itoe, menoeng
kacem lebih populairlah bedryf itoe dikala- dimoeka station
Setelah tanda berangkat diboenjikan,
diboeka.
oot centraal dengan bezetting kerdja oentoek memoedahkan
kartjis
tempat
goe
ngan publiek. Sebab salah satoe faktor
diangkat, tali tali jang mengisaceh
dahan dan middelbaar ini ambtensar.
diboeka,
itoe
kartjis
Djika tempat
temereka,
kan
jang
dapat
memadjoe
sosatoe
bemelihatkan
kita
dilepaskan,
Kasian
| perhoeboengan jang rapat
berdesak desaklah mereka menoedjoe kat kapal itoe kepada kade berderoem
:
sekali,
pertanjaan
dari
tipis
djawaban
amat
adalah
rgaan
dryf
pengha
masih
tapi
ditarik,
cen
titian
r
papan
kantoo
iensten loear dari
ketempat itoe oentoek membeli kartjis
. Corps mereka koerang diperhatikan. Bagaimanakah orang2 bedryf itoe me lekas lekas, agar soepaja dengan sege deroem, plosit kapal berboenji bebeke
itoe bekerdja oentoek baik PT. Damme, djago BBli. 1925 meng lajani tetamoenja?
ra sampai di Kamal, Sebab jika ti rapa kali sebagai tanda peringatanjang
r
dengan
conducteu
diatoer
kepada
gadjinja
kembali
mereka
Oentoek
soengai
hargai
kendaraan
itoe
segenap
pada
Mereka
nja lain diensten.
dak dapat membeli kartjis pada wak
dja sempoerna, sebab beliau tahoe, bagai kereta malam jang kitaitoempangi, ki toe itoe. terpaksalah mereka menoeng ada dimoekanja, soepaja mereka mesempuerna
aja oentoek
bahwa ia dengan
perlahan la| pemerentahan negeri. Teta mana gpekerdjaan namereka itoe. Tetapi ta katakan disini, permint
goe. satoe djam lagi. Agar soepaja ki njimpang kesisi, dengan kepelaboe
Se
kita.
aan
han
!
bagaima
sekaran
ebi
memeno
itoe
elah
segera
menoedjo
jang
han
imana dengan gadji
oesah toenggoe lama lama dan
Wah,

nana

yripada sedih mereka itoedi|

: Zaman

sekarang mereka

itoe diga raja berkata

sregeling |
ja, boekan berarti kenaikan |dji menoeroet "maandlooner gadji lagi
n
boeka
oepah
diberi
dan
gaan, tetapi merosotnja perg|
tempat. Gadjinja
an terasa oleh mereka semoearja, menosroet keadaan
gadjinja tertjadan
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f
sampai
gadji permoelaan itoe ditam f£ 10

ta ea

PLT

aa

aan

AA

BEA

IRI

wagon, dimana bergan

ta ta'
agar soepaja dapat djoega melihat ke| Kamal.
Sampai disana, kita hanja melibat
adaan dengan saksama'dari atas kapal,
sahadja jg menoenggoe datang
koeli2
kita membeli kartjis kelas doea,

tjabang atas,

harga mobil.

,,toeroetlah saja, toean”

ia masoek kereta keloear xereta dengan

kita dibelakangnja.Ta' lama sampailah

kami disoeatee

ai

ditangan kita, de|nja

kapal

geena

mentjari

boeroehan.

Setelah kartjis ada
toeng beberapa tempat tidoer. Diba ngan sigra ,kita naik kapal dan dari|Penoempang2 jg akan bertolak ke
oel
a
Dapatkah merek wah salah satoe dari tempat tidoer itoe
Waktoe
bagaimana roepa gadji|pai 17 th. lamanja. gadji
tetapi
sana kita melihat, betapakah hiboek |Soerabaja amat sedikit sekali.
begitoe
jang
tan,
pendara
dengan
tempat
hidoep
dekat
itoe
soedah
.
kapal
.
.
jg
i
nnja, sedib sekal
nja pegawai M.S, melajani orang2
dapat).
haroes
kapal
ini
aan
kedalam
t
Pertanj
?
a
melompa
itoe
|roepanj
koeli2
peman
toeroen|
n
inilah
ad,
Perkataa
itoe.
Volksra
uta
akan toer oen
ambtenaarjang
menoonggoe
oemoem kita terhadap doenia djawaban dari semoea n, dari pang
itoe berarti poelang ke Madoera. Ini| dengan pandainja. Kita penoempang2
begini
m
oemoe
kepada
emente
an
Depart
tahoek
di
dari
ja
'beri
kan
bekerd
kebanja
sampai
moelai
se|
dalam minggoe
nistratie dan kita akan
jang terting lah, ,Tidak ada kacemarchief biasanja terdjadi
. Ratoesan orang |soedah mendarat.Seperap: t djam kemoe
“ mengoepa segala roepa ke kat middelbaar : sampai
Lebaran
hari
beloem
oen beambte
kita tidak dapat
diloear poelau dian kita meninggalkan kapal, dan me
terdapat dalam semoea |gi. Mereka sering-kali menolong
bekerdja
jang
Madoera,
tjari
mereka
ah
Maoek
Siapa
aan.
dja.“
pekerdj
Disana penoeh
beker
atkan
mentjep
k
a didoenia sdministra|toe
Madusera memperloekan setahoen seka | noedjoe ketempat mobil.

a

di Departemen-

sendiri, maoekah

LA

bekerdj
soerat
asli, dij orang jg sedang menawar
tentoe li kembali ketempat tinggalnja hari ber) Djika kita soeka menoenggoe lebih
pe
a
dap perbaikan nasib |ten tentoe mengetahoei bagaimana dja tjari bundel bundel jang toea,
beberap
mana mereka dalam
istratie, Tiap2 ada | kerdjaan mereka. Kebanjakan jangmem tidak maoe, dan diserahkan kepada
soeka-raja dengan sanak familienja|baik kita naik bus M.S: sahadja, sebab
sekali:
Lajak
ten,
soedah
fbeamb
itoe
archie
kita bus M. S,
kaoem
beambte
archief
i
sadja,d
ibaroe, mereka
Kebiasaan ini soedah mendalam soeng menoeroet pendapatan
seka mereka itoe dihargai.
tjepat.
dan
veilig
h
Sellebi
.
Madoera
jg hebat, hebat sel poenjai anak isteri. Tetapi tipis
orang
goeh disanoebari
Hanjaja sajang
berangkatnja bus itoe
saj
ereka, sampai kita|li penghargaan dari pemerentah, Se
berdaja-oepaja soepaja
gan
ndau
mereka
Pema
laloe
chabar
Soerat
dari
Chef
ng
afdeeli
semoea
kita selekas moeng
a
sedang
laat,
betoeinj
|
an
vpertejadalah
sloearkan perkata
dapat mengongkosi
permintaan mereka
dengan
sesoeai
minta
kin
haroes
ada
di
Pamekasaan,
Dengan
Departementen moesti berteriak min dari
itoe”.
sekali
perserekatan kacem ambtenaar moean satoe tahoen
naik
kita
r
menawa
ta, agar soepaja kaoem archiefbeamb
tawarbanjak
dajta'
uiting
sikan
hiefbeambte.
menjak
kita
traWaktoe
,Bond van Adminis
administratie
si
loeas.)|4
jang
rgaan
pengha
3
dapat
berisi
soedah
itoe
te
jang
m doenia administratie, baik
ri rasa tj inta akan tempat tinggalnja|soeatoe autolet
ar-itief personeel“ (BAP.)
m
ka2oe
lah
djika
akan
kata.
Kita
Harg
ang.
penoemp
jgber|
kilorang
or2
hati
ment atau dikant
1. Archiefbeambten djangan digadji itoe timboellah fikiran dalam
baic hiefbeambte!
baiknja, djika adalah|kendaraan itoe teroeg berangkat, soejg paling perloe sekali
ta: Betapakah
i maandlooner.
Maka itoe pengharapan kita, soepa |sebaga
gadji
n jang dapat | kalah kita membajar lebih dari biasa,
kekosata
mereka
nbtenaar jg bekerdja disi
kracht,
kepada
soeatoe
2. Berikanlah
|,
ditja
itoe
te
fbeamb
archie
kaoem
ja
si soepir perkataan lebih dari
a
archief
itoe,' Bagi
ska bekerdja di
mengcultiveer, memperbsgoesras
jjang antas dari f 15 sampa f 35.
Ta'
ng.
regeli
ooners
maandl
dari
boet
itoe diartikan doea kali harga
rajbiasa
akarnja
adalah
fbeambtenja,
3. Berikaniah ikeloeasan kepada Rasa sematjam itoe
digoda oleh | pantas mereka ada diregeling itoe, mereke oentoek djadi schrijvers (djoe sa tjinta bangsadan tanah air dalam |biasa.
mereka itoe
Tiga djam. kemoedian tampaklah
djakan soerat.| O,), boleh djadi karena
roe-toelis) djikalau mereka itoe tjakap arti jang sebagoes bagoesnja. Dengan
,orang-keijil“. Haroeslah kaoem amb bekerdja sebagai archiefbeambte. Pamekasan, dimana kita yanti
aloon2
djalan pendidikan jang betoel dapatlah
ia admi
didoen
ja
bekerd
jang
ar
.Itena
dokar. 5 menit kemobdian
kendaraan
Iboe|
n
kepada
oetjap
ahkan
ika
rasa itoe dipersemb
ci
ah saja ber“,
“
-torang mem
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”

bat,

ta" ada dasar oentoek ber bekerdja ditempat jg baroe dd 1 Dec.

sebab

1937.

toekar dikiran jg bergoena. Karangan

poeteri itoe tiada membawa #esoeatoe keterangan baroe, melainkan mengoelangi alasan2 jang soedah lama
disoesoen oleh pihak pengandjoer anti. mad clm. jaitos sedikitnja angka 8 dan Islam, Djangankan isi karangan itoe,
aripada madjallah ,Bangoen“ itoe malah kata2 jang dipakainjapoen oe-

:

Siti Soemangari

enakan beslag dan penerbitnja di moemnja
kan denda.

| bagi mendengarkan chotbah t. Hadji|

mad

Terhadap kepada Siti Soemandari lengka ke Volksehool Mirat Ond. Leu
Ispr. tidak bermaksoed melakoekan “de wimoending Reg. Madjalengka. Moelai

Ghotbah Hadji A. Salim tentang karangan

-

AN Inna
UP ANN ANA en maupun

ta” ada jang baroe. Kedoea

orang jg kedoea Toean

perkataam

SS menjalin

perkara

Toean Wangsadinata le Volksonder
wijzer Mirat, Ond. Leuwimoending, di
pindahkan ke Volkschool Karangte
ngah Ond, Radjagaloeh, reg. Madja
lengka. Moelai bekerdja pada dd. 1
Dec 1937,
Akan
tetapi menoeroet keterangan
Wangsadinata

meno

|.

. tidak menghendaki penerbit lain itoe, pada bal ia tidak mempoe- lak atas kepindahan itoe, dan dia me
bikin tjelaka. Tapi perloe dari njai alat (pengetahoean dan ketjaka ngembalikan Besluit kepiadabannja,
“ A. Salim tentang k:
ik kekoeasaan dan dari pihak pe pan) oentoek mengoedji betoel atau ta" tahoelah apa jg mendjadi sebabnja.
gadilan negeri dilakoekan satoe per
cg) mua
jang disalinoja, Ia menjalin
boeatan,
jang menoendjoekkan dengan salahnja
—. karangan $, Soemandari.
Setelah mem
karena tjotjok dengan perasaannja| Djoega boeat sekolah2 lain-lain
peringatkan gemparnja
dikalangan ka- agan dan djelas kepada pihak ramai, (sentiment).
Menjamboeng berita sirkoelir direkoem Moeslimin oleh karena itoe, jg bahwa perboeatan sebagai jang dikena
Oekoeran dan sjarat wetenschap ti
bahwa kegempa

administrasi

madjallah

salahnja semangat jang terhina Islam
itoe,

sehingga mengirimkan kembali

Mereka

berboeat

itoe tidak

karena

madjallah itoe atau menjatakan kebe sengadja hendak salah. Malah merasa
ratan. Kegemparan soeara dalam pers wadjib menghapoeskan Islam, Mereka

Islam poen tidak kelihatan ada penga
roehnja apaapa. Dalam 4 nomor
madjallah ,Bangoen“ bertoeroet2 ter
masoek karangan Siti Soemandari itoe,
' Pada

achir

boelan poeasa

poenja

kejakinan agama

palsoe:

nabi

Islam nabi

Islam agama
palsoe. Guran

boeatannja sendiri oentoek hadjat dan
toedjoeannja sendiri. Malah oentoek

tosan| mempertoeroetkan

hawa

nafsoenja,

Alatas lid Volksraad memasoekkan Oleh karena kepertjajaan jang sesat
pertanjaan kepada Pemerintah, mena 'itoe, mereka tak pandai memahamkan
njakan apakah sikap Pemerintah ber kebenaran Islam, Hati mereka tertoe
kenaan dengan bentjana jang dilakoe toep dan mata mereka tertoetoep ba
kan orang atas perasaan orang Islam 'gi boekti boekti kenjataan Islam. Me
itoe. Seminggoe soedah itoe terbit ma" reka
tak pandai
menimbang dan
loemat petjatan hoofdredicteur ,Ba- mengoedji dengan djalan 'akal dan
ngoen“ tosan Soetopo Wonobojo dan atoeran ilmoe pengetahosan, Mereka
redacteur Soeroto. Dokter Soetomo, semata mata mengikoetkan dorongan
sebagai pengoeasa ,Bangogn“ akan perasaan (sentiment) dan pekerdjaan

menjatakan menjesalnja dan meminta mereka poen menjala
maaf,

:

Spr memperingati sikap pihak ke
kosasaan tiap tiap kali apabila pihak
ra'jat Islam hendak mengadakan mas
sa-actie menentang perhinaan agama

nja dan Nabinja.

He

Oentoek mendjaga

ri

tertib keamanan

pihak kekoeasaan selaloe membatasi
gerakan ramai dan soeara didalam
koempoelar koempoelan ramai. Pihak

Islam membenarkan sikap kekoeasaan
itoe, sebab

memang

tidak menghen

daki hoeroe-hara dan pertaroengan da

lam kalangan ra'jat pendoedoek, apa
lagi ra'jat sebangsa.
Tapi sebaliknja ra'jat Islam mesti
menoentoet daripada pihak kekoeasaan, soepaja mengadakan atoeran tjoe
koep

oentoek

mentjegah

perboeatan

itoe beroelang-oelang.
. Spr, tidak menghendaki Pemerintah

njalakan

senti

menit.

Diwaktoe hawa-nafsoe menjal-njala”
mereka

melakoekan

asoetan

dengan

nganggap

Islam

dan Nabi Moeham-

pengetahoean jang djelas dan

atoeran sebagai ditetapkan kepada Ini.
Schoolcommissie

Sesoedah ini lalos

itoe, terhadap kepada

sekolah sekolah jg masoek daerah Regentschapsraad

masing masing,

Atoeran ini lebih laudjoet Lerlakoe
mad cim. sebagai terdakwa, jang mes
djoega
bagi lain lain pergoeroean dari
ti dibela dan dibersihkan daripada
toedoehan2 jang di timpakan atasnja jang paling tinggi sampai paling baKemoediaan Islam dan Nabi tidak wah,
menerima

Maka

anggapan

sematjam

njatalah bahwa spr. tidak men

dapatkan

bersama2

ventoek

pikiran dengan S.S. dalam
Setelah

malsosan

hal ini.

menoendjoekkan

ajat @uran

S.S. (jang

tentos

boekti pe-

dalam

tidak

salinan

dikarangnja

sendiri, melainkan diambilnja

daripa

da tjonto jang ditiroenja) dan sifat
asoetan (agitatie) dengan kata kata jg

berlebih lebihan
rangan

(exaltatie) dalam

S.S. itoe, spr.

menghabisi

ka
ba

gian pertama daripada pidatonja.
Setelah pauze 15 menit, spr naik
poela keatas mimbar memberi ketera

ngan daripada tarieh Nabi Moehammad 'cim. tentang perkawinan Rasoe
loellah cim.

25 2 27 tahoen

win itoe, Lagi

boeat

ia beris-

bangsa

Pemboekaan.

Dari

bahwa

Malang diberitakan oleh Aneta,

pada hari Saptoe jbl. dengan

mendapat

perhatian

besar, serta diha

dhiri oleh t.t. resident,

burgemeestur

dan regent serta banjak lagi pembesar2
paberik tricotago telah diboekalah di
Malang seboeah werkcentrale Eropah.
sama
Of mma

Pertemoean

,,Persatoean

Techniek”“

Hari

Saptoe,

Pemoeda

Pegawai-peaawai
Didalam

malam

Minggoe-

19.

di ontslag

paberik2

Amerika.

au-

orang dari 55,000 kaoem boeroehnja
dari pekerdjaannja. Pada sa'at itoe
Hudson Motor Company, telah meme
tjat 8000 orang dari 12,000 keoem
boeroehnja dari pekerdjaannja poela.
orang
beloem mengetahoei.
Kini
dengan soenggoeh soenggoeh, bahwa

paberik auto Ford akan

tg..

18-19 Dec, 1937. , Persatoean Pemosda
Techniek“ Djakarta mengadakan pertemoean dengan perdjamosan (eetpar
tj) diroemah pertemoean PPT di
Gang Kepoeh Binnen Batavia-O. dan
dikoendjoengi oleh sebagian besar da
ri anggauta'anggautanja, jaitoe koerang

1

Menoeroet berita dari soerat-kabar
» Velegraaf" paberik auto Chrysler, te
lah mengontslag atau memetjat 10.000

tindakan

Djakarta

perdja

bean
Oi aa

todi

Eropah

diadakan

Indo

melakoekan

tsb djoega.
-

'Focan E-R. Spelae

Meninggal doenia.
Anip-Aneta mewartakan dari Den
Haag,
bahwa toean F.R. Speltie, be
kas assistent-resident, telah meninggal
doenia di Den Haag dalam oesia 68

lebih 200 orang, Ini pertemoean goe tahoen
— 9 —
F
na memboeka roemah
pertemoean
S
(clubhuis) PPT dengan officieel.
Fonds djalanan laise lintas
Djam 8 pertemosan diboeka oleh ke
toea, sdr. Ratidjo,
Sesoedahnja sdr,
Dipersetoedjoei
ketoca menerangkan

dengan pandjang

Anip-Aneta

lebar tentang pemboekaan dan goena
nja ini roemah-pertemoean, laloe di
adakan lezingen oleh
7 saudara sau
dara lain lainnja jang soedah
insjaf,
tentang hal-hal jang bergoena sekali

Haag,

mewartakan

bahwa

orang

telah

dari Den
memperse

toedjoei begrooting oentoek fonds dja
lanan
laloe-linlas dengan tidak me

ngambil soeara.

masa itoe

dalam

poela

Werkcentrale

bertoekar

bangsa

mogan jang menjenangkam.
Djam setengah 1 tengah malam per
temoean ditoetoep dengan selamat.

itoe,

memaksi alasan-alasan seolah-olah da teri hanja Saida Chadidjah. Setelah
ripada ilmoe pengetahoean (kwasi-atau wafat isteri octama itoe ia kawin de
pseupo-wetenschappelijk). Wetenschap ngan Saida Sauda, Njata kawinnja
poera-poera matjam .itoe, jang tidak itoe tidak disebabkan birahi atau ha
memaksa kerdja otak bersoenggoeh- wa nafsoe,
Begitoe seteroesnja, sekalipoen pada
soenggoeh sangat ,lakoe“ dalam ka
schir
oemoernja (dari tahoen 5 Hidja
langan kaoem jang koerang peladjaran
rah:
wafatoja
cim. tahoen JI Hidjrah)
dan beloem tahoe rasa rasanja pela
ia kawin sampai tjoekoep II kali, tapi
djaran tinggi.
ia kawin jang disebabkan
Dengan begitoe pihak ramai terti tidak ada
birahi
(hawa
nafeoe).
poe.
Ketjosali kawinnja dengan Omm Ha
Berhadapan dengan tiposan dan ke bibah dan Zainab bt. Djahsj, tiap2 kali
psisoean jang selaloe disiar-siarkan ia kawin karena permintaan pihak jg
orang itoe, perloe pada pihak Islam perempoean, dan karena kepentingan
diogsahakan dengan bersoenggoeh2 pe keradjaan jg berhoeboeng dengan kanjiaran

me-

jang keras. Tida her
endjadi
SOL selama25 taoena
sitoe obat jang sanget terkenal.

kepala kepala
|
Tnlandsche
school-commissie,
bolehlah
keterangan Islam dengan kejakinan me
:
Saan negeri.
ditambahkan
lebih
landjoet,
bahwa
tidak
njalahkan dan memboesoekan.Ia
djoega voorz. regentschapsraden ditak
melihat
adjaran
Islam
sebagai
satoe
Tapi oentoek kepentingan pihak Isnah Djawa (sebab soedah diserahi oelam tidak tjoekoep perboeatan
pihak perkara jang perloe dipahamkannja roesan o@nderwijs) diminta mengikoeti oentsek pemoeda2 kita
tidak
Ia
dirinja.
nesia seoemoewnja.
kekoeasaan itoe sadja. Semendjak ber oentoek memperbaiki

ratoes ratoes th. pihak anti-Islam tidak menganggap Nabi Moebamwad clm.
itoe. Kaoem pembatja itoe tidak ada berhenti-henti mengasoet-ngasoet mem sebagai pemoeka jang haroes ditoeroet
roepanja jang tjoekoep
keras merasakan boesoek-boesoekkan Islam.
dan tjonto jang haroes ditiroe, Ia me
dan

dan
?

ditjegah oleh kekoea-

ngan dan akan

ran itoe ye lambat terbitnja.
Dari kalangan pembatja , Bangoen“
| roepanja tidak segera terbit gerak,
- jang lantas mendjadi tegoran kepada
redaksi

dzat jang memabok:
noeloeng didalam p

hoekoeman itoe melanggar lara- dak ada. padanja, Ketiga,ia mendatangi toer Onderwijs kepada

ternjata daripada beberapa soeara pers, kan
ia mengemoekakan,

ANUSOL tida mengandoeng dzat-

tegas tentang Nabi Islam clm, dan aga Rasoeloeliah clm, hampir selaloe damengadakan atoeran baroe atau haloe ma Islam, soepaja seloeas-loeasnja pi lam peperangan menoendoekkan djaan baroe sengadja oentoek keperloean

hak Islam

mendapat

pengetahoean ke

zirah Arab dan

membangoenkan

ke-

Imam

dan

pihak Islam. Tjoekoep djika Pemerin benaran jang menampik tiap-tiap goe radjaan Islam. Ia mendjadi kepala ke

tah berlakoe seperti soedah dilakoekan

.nja beberapa tahoen jl. kepada Nona
Paassens, jang menerbitkan boekoe

gatan jg bohong dan palsoe. Dengan
lakoe jang demikian itoe kaoem Islam,

radjaan,

perang,

penglima

goeroe, jg hampir tidak ada waktoe
istimewa golongan terpeladjar ahli piki oentosk melajani kepentingar dirinja.
mengandoeng toedoehan jg kedji2 dan ranfintelligentsia jmendapat,,kekoeatan Segala itoe terboekti daripada riwajat
kotor2 terhadap kepada padri padri toelang belakang“ (ruggegraat), dan jgsah.
dan
penditapendita Katholik dan terlepas daripada perassan apes (infe
Maka hanjalah niat jg salah atau
kloster-kloster.
rioriteits gevoell, jang pada waktoe boedi jg roesak akan mentjari keboe
Segala

boekoenja

ditangkap dan no

na Paassens dikenakan denda jg berat.
Satoe tjonto lagi, baroe2 ini cada datang perahoe membawa boekoe boe
koe dari pada pergerakan Watch to-

ini

menjebabkan

tjoema

merasa

kebanjakan

,sakit

hati“

mereka

apabila

soekan dalam
tji itoe.

kehidoepan Nabi jg soe

merasa agama Islam diperhinakan, ta
Karena waktoe tak tjoekoep spr. ti
pi takoet mempertampakcan
marah
dak
sempat lagi meloeaskan ket€rang
nja, takoet dengan teroes terang me
wer, satoe sekte baroe poela dari pada 'nampik tiap-tiap serangan, Sebab pe an ajat2 @uran dan Hadiih berkenaKaoem Kristen. Diantara beberapa ba rasaan hati tidak bersandar kepada an dengan kedoedoekan perempoean
dan teroetama isteri2 Rrsoeloellah clm,
njak boekoe boekoe jang disiarkan o- pengetahoean jang djelas.
Keterangan itoe didjandjikannja, moe
leh pergerakan itoe ada tiga matjam,
Inilah maksoed pembitjaraan jang dah moedahan akan dapat diterangjang dilarang. Perahoe itoe seketika
sampainja digeledah dan tiga matjam oentoek pertama kali diadakan dalam kannja kemoedian, apabila dapat me
'boekoe itee semoeanja dibeslag oen- kalangan S IS dan tetamoe tetamoenja, ngatoer rapat ramai,
Setelah berchotbah dekat 3 djam,
Maksoednja, soepaja pembifjaraan ini
toek dibinasakan.
Sen
'pada
djam setengah doea belas t, Hadjatoeh
ditempat
orang
orang
jang
—. Sebabnja boelan itoe, ialah karena
mengoedji
dan menimbang dji A. Salim menghabisi pembitjaradalam boekoe-boekoe itoe ada ketera pandai
ngan dan pemandangan tentang pe- pembitjaraan jang didengarnja, tahoe annja. Kesempatan bertanja digoenamandangan tentang agama geredja Ka- menerima isi pembitjaraan jang ber kan oleh orang, jang diberi djawab
tholik dan kepalanja, Papa di Rome, jg harga pengetahosan dan tidak men dengan sekadarnja, laloe rapat ditoe-

| oleh kaoem Kotholik dirasakan sebagai djadi pembitjaraan menjala njalakan
perasaan (agitatie). Tapi seteroesnja
perhinaan dan kepalsoean,
Maka

seharoesnjalah oemmat

Islam

pembitjaraan

ini

dimaksoedkan akan

dilakoekan didepan ramai disini dan
jg mengandoeng karangan2 jh oleh pi dilain lain negeri, jang dapat menga
hak Islam dirasakan sebagai hinaan dakan rapat teratoer oentoek meneri
menoentoet, soepaja atas angka-angka

atas

agamanja

dan Nabirja

Moeham-

manja,

toep oleh ketoea,
Demikian

Saja senang betoe/

di tanah

singkat

oetjapkan didalam

pidato

pertemoean
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TS

tag
(e-g)
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Wah, itoe Pe
Dejak jang soeka

Pa AAA

TPA

TAN

orang?

(BD) Amat kasih saja poenja kris,

lebih baik saja boenoeh diri, (dari)

makan oran

€:

&'Ka”

js

jang di

SIS

digedoeng Roemah Piatoe Moeslimin
di Batavia Centrum, jang kita dapat
dengan perantaraan persbureau ,Antara”.

9

Ini orang
dajak lebi,
.
AA
ebih soekg
anom

“hi R15 dari pada
393

Mr

mah

tidoer njenjak.

kita pertama ja'ni: Kita soedah kehilangan Iboe!
Dengan hati tjemas kita masoek ke
dalam, dimana. kita melihat seisi. roe
Mereka

semoea

' Mutatie BB
Pada bt ini Dec “37 t Ass Wedana
jang kita lihat, dengar dan rasa diwak Soekabadji Dist. Radjagaloeh Reg, Ma
toe kita 2 hari lamanja ada di Pame- djalengka dipindahkan Mendjadi Ass.
kasan, Iboe kota poelau Madoera. Wedana kota Madjalengka,
Waktoe itoe bagi kita amat baik sekali,
Toean Ass Wedana kota Madjaleng
sebab dalam Lebaran dapatlah kita ka dipindahkan mendjadi Ass Weda
bertemoe
dengan orang orang dari na Liangdjoelang Dist. dan reg, Madja
Kini kita akan

meroendingkan

apa

letih, tersebab semalam mereka ta ti
doer mendjaga Iboe menderita, jang bermatjam matjam golongan,
lengka,
kini sedang... tidoer djoega. Mendej
Toean Ass Wedana Liangdjoelang
Kita telah berdjoempa dengan bo. »gar itoe gembiralah kita.
Reg, Madjelengka dipindahkan dan
Setelah kita menanja penjakit apa berapa intellectuelen kaoom Bangsa menjadi Ass. Wedana di Djalaksana
jang Iboe derita, kita dengan sigra wan, Kromodongso, kaoem BB, kaoem Reg. Koeningan.
mendatangi dokter2 jang ada di Pa- Goeroe, pendek kata dengan hampii
Toean Asa Wedana Djalaksana Reg
segenap lapisan jang ada di Madoera. Koeningan
5
,
dipindahkan
dan dibe
mekasan.
Djika mereka tidak datang kepada kita
Dan dengan djalan ini kita mengoe
noemd
mendjadi
Ass
Wedana
Soekaha
kita perloekan
mendatangi. mereka.
tjap diperbanjak terima kasin kepada
dji Dis.Radjagaloeh Reg Madjalengka,
Dr. Stamboel atas adviesnja dan Dr. Pertama oentoek halai-babalal dan ke
Kuipers atas
Kita akan

jang

hanja

pertolongannja.
koentji oeraian

mengenai

sehadja dengan

Iboe kita masih

kita

doea

singkat

sefamilie

oetjapun: Inaja Allah

dapat lama

ada dite

oentoek

mendengar

2. Cjr

perobahan2

: Mutatie

jg terdjadi di Madoera ditahoen bela
kangan,

Toean

selasa AG data

Goeroe

v

M Amir 16 Volksonderwijzer

dipindahkan dari Volkschool Karang
tengah Ond. Radjagaloeh reg, Madja

Epa toean maoe boekti dari
“kwaliteitnja KRIS BIER? Liatlah,

sekarang

ini

soeda

ri-

boean orang jang minoem.
Tida ada laen bier jang bisa
reboet hatinja sesoeatoe
nbierkenners" dalem waktoe
begitoe pendek.

Aa

Soenji senjaplah jang menerima

P3

5
ea
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Yi (j

#

“4
H

N

4

an

OA
id

. KRISB
ARCHIPEL

"

1
fi

1
e

7

/

£3Ai)

,

Baban ge

kita diroemah. orang toea ngah tengah kita !

kita,

2

MS

sampailah

CIE,

N.V.

- BATAVIA

4, Rantjangan ordonnantie perkawi
Dan jang telah dioesoelkan oleh Peme
rintah njata tidak menjenangkan go
longan Islam. Karena itoe Gerindo
mengandjoerkan soepaja diadakan ran
tjangan jang baroe jang tidak berten
tangan dengan

agama

eeKepopr.

Islam.

berita ini.

Demikian

107

4

N.B. Harap soerat2'kabar mengoetip
berita itoe jang disiarkan

oleh P.B. Gerindo dengan perantaraan
persbureau ,Antara”,
SI naa

Mataram-Varia

(dari correspondent , Antara")
&

Pertoendjoekan
sis.

Gob-

Georganiseerde Ontspanning Buiten
de Schooluren

der Inlandsche

Scholen

(Gobsis) moelai tg. 15 sampai tg. 17
December 1937, telah mengadakan
tentoonstelling bertempat di loge Mataram. Dipertoendjoekan disitoe boeah
tangan anak anak moerid Inl. Soholen, antaranja gambar gambar bikinan
anak anak dari oemoer 6 sampai 14
tahoen, Begitoe djoega handwerkstuk-

. BOEAT
AND JING,

ken lain jang bagoes

Dalam sk, Sin Pe, bang Bedjat ha

Mu

tja isi. , Djamblang kotjok“ antara lain? begini:

mentara itoe bertambahnja

toe bari lagi,

Boeat masoek tidak diminta biaja,
melainkan tjelengan disodorkan kepa
da publiek jg memberikan dermanja
seberapa ia soeka. Tentoonstelling jg
dipimpin oleh t. Boegardaitoeber
djalan baik, sampai kepada achirnja.
Beberapa eere-diploma's telah diberi
takan: boeat bagian handwerkstukken
kepada sekolah Kolonia. boeat afd
ambar gambar kepada:

andjing

ditaksir paling sedikit ada 2,000,000
doll satoe th. Oongkos boeat 'piara
'itoe andjing2 ditaksir berdjoemblah

#0U0,000,0C0 doll satoe th dan wang
jang diboeat

beli andjing2 paling se

“dikit 150,000,000 doll.
— Djadi

9000 orang

Atas permintaan Java Instituut
dan sebagian sekolahan, tentoonstelling itoe diperpandiang berlakoenja sa

dan 10 millioen jang tidak pake, se '

-

indah. Da

sekolah sedjoemiah kira2

- ,Menueroet keterangan Popular Me
chanics, di Amerika Sarikat ada
15,000,000 doll andjing jang pake li
centie, dan boleh djadi ada antara 5

Sh

dan

lam 2 hari tentoonstelling itoe soedah
dikoendjoengi publiek bersama anak2

wang jg digoenakan boeat

andjing andjing di Amerika Serikat
paling sedikit ada 750,000,000 dol
“1, Openbare Vervolgschool Ngabean
lar atau kira kira 2,550000,000 dol & 2, Iheemsch Katholieke
Standaardlar Tiongkok hingga tidak terpaoset
school
Koemendaman,
3. Kristolyke
banjak dari Tiongkok poenja begroo
Standaardscbool
,,Sodya Moelja“, 4.
ting boeat ongkos perang satoe ta
Moehammadijah Standaardsehool Soehoen melawan Japan.
ronatan.
Orang Amerikaan poenja ongkos
bosat bela kemerdekaan satoe nege
Wang sekolah Openbare-lagere
Yi dan 400 millioen rakjatnja.
Nyverheidschool
Nah, pembatja boleh hitoeng sendiri,
Ditoeroenkan
38 pCt:
itoe djoemlat berapa kali welfaartsMoelai buelan Januari 1938 didepan
fonds Indonesia,
31
35
Kalau oesang andjing Amerika di
ini, wang sekolah pergoeroean tsb. di

bagi-bagi

pada

bangsa bang Bedjat,

Anak

6,30

jang doeloenja haroes membajar

Pekerdjaan

Djembatan

auto,

taboeu

jang laloe

batan jang sekarang sedang dibikin
di Prambanan soedah 'selesai, rangka

djembatan

jang

dengan

“1. Mengeloearkan madjal
lahdalam bahasa asing.

madjal

oentoek mempropaganda

kan tjita2 Gerindo dalam choesoesnja
dan tjita2 rakjat dalam oemoemnja,
pada orang jg tidak mengerti bahasa
Indonesia dan lebih2 diloear negeri.

II. Sikap terhadap perkatah.

1. Gerindo

seperti

berpendapatan

negeri haroes

berpisah

jg

Pemerin-

dari

bahwa
pada aga

ma. Oleh karena itoe Gerindo tidak
menfjampoeri oeroesan agama dan

anggautanja dilarang

memakai

nama

Gerindo diwaktoe mentjampoeri oeroe

san agama. Tiap-tiap anggauta merdika .
menganset agama jang disetoedjoeinja,
Atoeran negeri tidak boleh bertenta
ngan dengan agama,

2. Perkawinan adalah oeroesan negeri dan agama, oleh sebab itoe Ge
rindo menentoekan sikapnja terhadap
soal perkawinan bertjatat sebagai jang '
dioesoelkan oleh Pemerintah.
3. Gerindo berpendapatan oentoek

perbaikan
san

masjarakat tentang

perkawinan

hendaknja

oeroe

ada pera

toeran jang sempoerna. Oleh karena
itoe
Gerinda menghendaki djoega
sogatoe peratoeran perkawinan jang
tjotjok dengan keinginan masjarakat,

lama akan dipasang

boeat pengganti djembatan jang soe
dah dihanjoetkan bandjir didesa Kretek, boeat menetapkan perhoeboengan

Parangtritis

jang

senantiasa

ramai.

2

2

A an an ata

badan2 ini sedikit hari lagi -akan di
cemoemkan,

oleh

koelit
Awet

itoe,

moerah,

mengandoeng

Saboen

besar

kefaedahannja

semoea

MADY

ROYAL,
MADY

dipakainja. Saboen

semoca

pemakai saboen

boeat

mempelihara

obat? jang dapat membersihkan

MADY

memberi
ROYAL
ROYAL

rasa sedjoek.

ada

Oemploeknja
kwaliteitnja!

didjaga

selaloe

harapan

koelit:

dan meng-

mendapat

satoe

Parker Set jang indah, seharga f 27.50, saban hari. Didalamnja saban pak MADY ROYAL,
terlipat

ada

satoe

formulier.

Djawaban'

haroes

Keterangan!
dialamatkan

pada:

lebih
MADY

djaoeh,
ROYAL

dapat
Posibox

minta

toko-toko.

pada

60, Batavia-0,

MADY ROYAL SABOEN JANG TENTOE MEMBERI RJONJA KEPOEASAN SEPENOENNJA,

soedah diha

Kesultanan, bermaksoed, djikalau djem

perwakilan Dewan.
Namanja sdr. sdr. jg doedoek dalam

bertjatat

Lain. dari

kali Opak didesa Kretek

Pers, Pergoeroean Pemimpin, Sarekat
Sekerdja, Economie,
Sarekat Tani,
Documentatie
bureau, Partai fonds,
Penjokong
Pergoerosan,
Pemilihan

dioesoelkan

tjahja

wangi.

haloes:

Kesultanan,

njoetkan bandjir, Kabarnja pemeristah

lah mengadakan rapat, dimana telah
diambil beberapa
poetoesan seperti
dibawah ini:

Winan

haloeskan

harganja

ROYAL

git (I 2.50) boeat tiap tiap kendaraan

Pada hari Minggoe tg. 19 - Decem
ber 1937 P. Besar Gerindo
dengan
anggauta anggauta jang dioendang te

lah ini ialah

lain lain

MADY

(djalanan dari Djokja ke Zuiderstrand),
jang diadakan oleh orang2 particulier,
serta diadakan poengoetan biaja sering

Beberapa poetoesan pengoeroes
besar Gerindo.
Dalam rapat tanggal
19 December 1937.

IL Mendirikan
badan
ba
dan: Sidang Pemimpin, Propaganda,

ROYAL

sebab

kali Opak didesa Kretek

Djembatan

BEDJAT,

Maksoednja mengeloearkan

Barangkali

f 3,90.

membajar

MADY

boelan depan ini hanja

moelai

sekolahan Goebernemen akan menoeroenkan wang sekolahnja djoega.—

En empok Bedjat sampai oemoer 120
tahoen boleh beselop teroes-teroesan.
BANG

ditoeroenkan 38 Cpt. banjaknja.

atas

bisa dapat 12'/2 dollar masing2.
Kalau dikasih bang Bedjat serncea
ceang andjing Amerika.... wah....
seoemoer idoep bang Bedjat plus anak
“en
tjoetjoe nggak cesah kerdja.

panja TNH. soelit sekali boeat meneboes kekalahannja, bahkan teroes meneroes digerebeg
sehingga boebaran
stand djadi 8—0 boeat Hercules,

Begitoepoen

pada hari Minggoe ber

ada difihak
BB. hanja achtergoede
Jong
Ambon
tidak moedah dilaloei

Mereboet Java-kampioenschap tennis

Kedoea belah pihak sama nafsoenja
ma'loem kedosa doeanja ingin sekali
djadi kampioen pada ini tahoen. Bola
Persatoean Lawn Tennis Indonesia, selaloe mondar mandir, baik ke pihak
moelai tg 25 sampai 27 December jad. B.B. mauoepoen ke Jong Ambon selaloe
akan
mengadakan perlombaan
oen berbahaja,
teroetama
dari kakinja
toek mereboet Java—kampioenschap F, Meeng,
tennis bertempat di Mataram, dilapa
Toeroen minoem stand masih 0—0.
ngan tennis kepoenjaan O.L.My Boe
mipoetera di Klitren,
5
Di ronde kedoea baroe kelihatan spel
jg rapih sekali dari Jong Ambon sehing
Voetbal

hari-hari

amal

Kerstmis,

oentoek

Tiongkok

Medici contra Juristen
Atas
oesahanja toean ,, Dr. Siem",
dokter Tionghoa jang terkenal di Ma-

taram,

pada hari Sabtoe jl (18 Dec).

Itelah
dilangsoengkan
pertandingan
voetbal antara kacem medici dan juristen. Pendapatan pertandingan 100

pCt oentoek fonds Roode-Kruis Tiong
kok.
Gg

Competitie

sana

.

Voetbalwedstrijden

Hercules

—T.N.H,

8—0,

Pada hari Saptoe di Kebon Bina-|
tang telah dilangsoengkan pertandingan
bola antara kedoea elftal tsb. diatas,

dengan mendapat perhatian jg menje
nangkan djoega,
Ketika toeroen minoem stand 3—0
oentoek Hercules,

Dironde

kedoea roe

Keradjinan

Jong Ambon — SVBB. 1— 0.

sekalipoen Tetterisa tidak ikoet main.
Pada

INHEEMSCHE

—.(

doejoen-doejoenlah
orang menoedjoe
Kebon Binatang, karena pada ini hari
akan bertanding kedoea djago jang te
seboet diatas. Perhatian sangat loear
biasa, karena orang sama mendoega
ini pertandingan akan hebat sekali.
Doegaan ini soenggoeh tidak meleset.
Ketika pertandingan dimoelai bola

ga BBselaloe dikoeroeng hanjajsalaloe
kandas dikakinja Tjoetjoe dan Michael,

Oleh

tidak

hingga

ajal lagi dia ajoen kakinja, seMatheys

(keeper

BB)

gojang

kepala,
Mendapat ini kekalahan roepanja BB
tidak

poetoes

asa,

banting

toelaug,

memperlihatkan samen spelnja jg rapih,
tjoema keeper J. Ambon soeng
goeh satoe benteng jg kokoh sekali.
' Bertoeroet2 kedoea fihak saling me
|njerang dengan seroenja, sehingga fluit
berboenji tanda boebaran, B B tetap
mesti teritna nasibnja. Stand tetap1l —0
boeat Jong Ambon.
:
saman (9 sera

-

tahadi

djoega

,barang“2

jg

NIJVERHEID
Boemipoetera
Tawon

Djikalsu kita melihat kekanan kiri
tampaklah kepada kita bahwa dibebe
rapa tempat di poelau Djawa ini telah
diberdirikan Cooperatie oentoek mema
djoekan birang2 keradjinan
boemi-

,toelen“.
Djoega dalam ini hal Gouvernement
(Dept &.Z”) telah memberi bantoean
nja dengan memberi kepada satoe2nja
matjam industrie seorang Ambachtson
derwijzer jg memberi voorlichting se
tjoekoep tjoekoepnja
kepada orang
orang ketjil itoe,

'Seoempamanja Di Djatinagara ditem
patkan

seorang

Ambachtsonderwijzer

poetra (Inheemsche Nijverheid producten) Mitsalnja: dikota Betawi sini
dan di Soerabaia dimana cooperatie2
itoe telah dapat hidoep dengan boleh

goena pembikinan kajoe (Handbewer
king). Di Soekaboemi
ditempatkan
seorang Ambaehisonderwijzer goena
pembelian barang barang besi (ijzer
bewerking) dll. Di Pleret idem goe
dibilang sueboer,
Apakah maksoednja pendirian ba- na pembikinan barang barang dari ta
nah teroetama goena
,,Glazuur". Di
dan2 Cooperatie? ini?
pertama: Osntoek menggaboeng Tasikmalaja idem goena pembikinan
kan semoea orang2 jg membikin
ba- barang anjaman (vlechiwerk) dan ma
rang itoe (producenten) agar soepaja sih ada lain poela.
Ini hal adalah boeat si pembeli
dapat sama mengerti (elkaar begrijpen
ba
dan dapat menghargai barangnja ma »Soeatoe garantie“ bahwa barang
sing2 (elkaar producten leeren waar rang keradjinan kita ,tjoekoep kwali
teitnja",
deeren) dengan hasil.
Pembatja pembatja dengan ini kita
kedoea: Tidak ada concurrentie
dan dengan itoe terdapatlah
harga2 melihatlah bahwa oesaha oesaha goe
jg tjoekoep boeat barang2nja itoe, se- na mentjapai maksoedjg soetji tahadi
telah dilakoekan,
hingga dapat hidoep jg pantas,
Ketiga. Oentoek membasmi keada
le Si producent berdaja-oepaja oen
an2 jg djelek misalnja voorschotsy
toek meninggalkan kwaliteit barang
steem jg kedjadiannja sampai bisa men
barangnja.
2e @ouvernement menjo
djadikan orang boeroek, jg tergantoeng

Sesoedah kira2 seperempat djam di
dalam satoe gerebegan didepan doel Kn
BB, Taihutu dapat kesempatan, dengan

»tjoekoep“

Economie,

ist.

kepada salah satoe

kapita-

kong

sebisa

bisanja. Tinggal satoe

lah
jang
beloem'
loem
tjoekoep

menjokong
menjokong

beoesa

ini jalah

kita

Oentoek mentjapai ini maksoed coo
peratie mempoenjai kapitaal sendiri ha-oesaha itoe ja'ni publiek consument
dari bangsakitasenoentoek memberi voorschot kepada dri.
sipemdikin2 barang itoe. Maka 4kapitaal ini telah dapat dari Gouverne
Njonja2 Toean toean saudara-sauda
ment jgini waktoe soenggoeh giat pe
kerdjaannja oentoek memadjoekan eco

nomie orang ketjil.
Teranglah kepada kita, bahwa mak
soed badan2 Cooperatie ini ada soeng
goeh

soetji,

Maksoed

jg kedoea

ialah

oentoek mentjapai harga2 jg tjoekoep
boeat barang2nja itoelah
membawa
kewadjiban soepaja keadaan barang2
tahadi soenggoeh2 sepadan dengan

ra

pembatja pembatja

melihat

kepada

keadaannja

orang-

orang
jang
membikin
barang ba
rang tahadi! ingatlah
bahwa
kita |
banja
dengan
djalan memakaiba
rang
barang itoe, kita soedah dapat

sedikit

meringankan

penghidoepan

orang orang tahadi sambil kita toch
tak ,memboesang
oeang |pertjoemas

oleh karena
barang2
barga itoe. Artinja orang2 jg membeli koep kwaliteitnja,
barang2 itoe minta boeat ,harga" jg
sen
Gi tan

tahadi

,tjoe

Membalas

6,45

— Satoe perkal

7,—

Perkabaran dan perkaba

malam

ran
pasar.
Membalas

7.5
7,20
7,80
B mh
10,—
11,30

Tn

Mana
Nang

Toetoep

Ha

W,—

Lagoe Tionghoa
Lagoe Djawa dari Dja-

80re

M2)
-

Timoer
Krontjong
mg
Orkest anak-anak

nAO
Be ai

7.— malam

Perkabaran

2
7.5
7.20
7.30

baran pasar.
Membalas soerat2
Lagoe Tionghoa
Boeat kapem iboe

7.50
8, —
1 —

8

HARGA

Dee.

idem

7.15

4

21

Aa

Gamelan

3

304

:

soeka
Khiem

Lagoe Djawa
Toetoep”

6,30 pagi

type

soerat soerat

Lagoe Hawaiian

Selasa,

MELODIA

soerat2

Gamelan

dan

perka
"

Krontjong
s
Dihoeb, dengan S.R
Toetoep

fg2s.-

N

PROGRAMMA

I.

NIROM
-

1 Penj jaran

Archipelz.

99

Barat

dari 11.00tsm 12.00

atas 205 m. West-Java: Batavia 126,
Bandoeng 120, Buitenzorg 182, Cheribon
108, Pekalongan 92, Soekaboemi 192,

Oost dan Midden—Java:

Soerabaja 131

fari 7.30 sampai 2.00 atas 25 m. Boerabaja III 195, Semarang 122, Malang

1 Djokja 181, Solo 188,
Senen,

: “

NATOE doenia.

diringkaskan

Ta

beloem

ada

satengah kubieke meter! Satoe doenia, didalamnja
mana

ada diperkatakan

mainkan
dari

sesoeatoe

sesoeatoe perkakas

doea poeloeh

a bad

Philips" Melodia !

Satoe

ada

menaceng

. patoeng,

PHILIPS
tanda

&e

kahormatan

dari pengalaman

&

Paling indah boea

dan

Las

. Dilihat dan Didengar!

opklapschaal

jang

soeara

per-

lampoe

.Silentode”

jang

kasopanan

Dengan

klankverstrooier

didalam

didalamnja !

sebagai

satoe

bertaoen-taoen |

5

dibikin

terangkat

rimain

bahasa, di

muziek

Dengan

diodenschakeling.

membikin

socatoe

gampang

kedjadian

dengan

menghilangkan

berisik.

dan

lima

pene-

kali,

Dengan

pendengaran

sendiri:

laidspreker.

Dengan

segala-galanja
penjeteman

20

Dec.

6.— sore
. 6.03
6,30 .
o

Pemboekaan
Boeat kanak-kanak
Tjeritera dari nenek
Grootmoeder

T,—
7,20
8.10
8.30
9,30
9.50
9,58
10,01
10,30

Perkabaran

Vocaal
Berita-berita
Lague dansa

me ndjad i

Toetoep

“

asa,

Dec.

21

Gymnastiek
Lagoe gramofoon
Lagoe gramofoon

Toetoep

Pemboekaan
Boeat kaoem iboe
Karaktersiukjes

PERIKSA
SADJA
INI FATSAL!
Concertluidspreker dengan klankverstrooier « S/LI meter band « Penjeteman tida bersoeara « Lampoe baroe ,,Silentode” »
Kekoeatanextra boeat keloearan soearagramofoon - Gevoeligheidschakelaar » Kelocaran
soeara terang « 18 watt eindtrap » Selectiviteit dan gevoeligheid paling besar Klapschoal terangkat sendirinja - Golfbandpijlen » Kathodestraalafstemindicator »
Penjamboengan bocat gramofoonopnemer dan extraluidspreker d.s.b,

Doen Sonates bosat viool

anna at Pp
SOEARA

DAN JANG

dan

piano

Lagoe makan

Perkabaran

Lagoe makan

Perkabaran

Toetoep

26,20

Krontjong

|

Y.D.G. 8 golflengte
Studio Kramat

Senen
5,—

105

96.

20 Dee.

D0
Maen
6.30

Lagoe Djawa

Membatja

7,— malam
30
8,—

. TI, —- malam

Lagoe

(148

Theosofie,

Didalam Taman Anak2 |
dengan
Nonah Soema|
rjjah
Ta
Lagoe Arab

sore

”

8, —

8.30

830,
KO

l 1,—

»

Hindoe

PENJIARAN NIROM

Senen

10.—

Iar30

Lagoe Djawa

820,

Berhenti

siang

Lagoe Hawaiian

12380
, . Lagoe Tionghoa
1—
,
Lagoe Arab
Krontjong
180, « Lagoe
Se

Stamboel

»

Berhenti

,

10,30
TA a0”
dan|

Batavia

II

195

Sophie

Tucker

Perkabaran

107,

sore
»

3

Lagoe dari Soematera

Techniek

dan

Krontjong

s80re

29

Lg

Toetoep

Poetoep
21

Dec.

“Harmonica
andoe2

oleh

erhent:

malam Berita sk, (Indoj:

»..

Dec,

Kronijong
Penerangan

,
dari

bal

Lagoe

Krontjong

Berita s.k, (Seenda)
Lagoe

n

20

95:
-

PASAR
Adres

Dec.

SENEN
jany

Perabotan
braadovens.

Lagoe Bali
Loedroek Soerabaja
Muziek dari Hindoestan
Krontjong

Mampirlah

Kramerijen,

119. TEL,

WL.

terkenal

mendjocal

dapoer'

dan

Hemden

toilet

3083
bak

Soenda

berbelandja

Passar Senen No. 169, apabila

TOKO

pada

harga

Goena
Sieen

merajaken

pada persedia'an besar
bagi Njonja dan Toean.

Grebek
dan

Besar,
lengkep

TOKO

BABA GEMOEK
djalan-djalan

BABA

GEMOEK

segala barang kaperloean

Harga dan perlajanan tjoema jang bisa diberiken oleh:

TOKO .B AE 'A GEMOEK"
Memoedjiken

dengen

hormat
,

de eigenaar:

OEY

BOEN

dan

paritas.

Besar!

Njonja dan Toean

—

dani Pijama's etc, etc:
dengan

di Senen.

Lagoe Anekawarna
“ Pidato tentang ,Sociaal

Selasa,

Soerabaja II

Slamat Hari Raja Grebeg

Ambon

Lagoe Soenda
».

TIMOEB.

Timoer

Dec.

Berita sk (Soenda)

bouw”
Lagoe

Studio Orkest
Voerdracht

21

Lagoe

NIROM

Senen,

5,— sore
BG
3
5,40

7 golflengte
20

PENJIARAN

.

malam Berita s.k. (Indo)

Mana soeka

koers

Lagee gramofoon
Toetoep

Djokja 11128: Semarang II 111i:
Solo II 120.

Berhenti

Perkabaran

tan
Berita-berita

soerat2

Lagoe Hawaiian
Toetoep

'“Soerabaja I 31:

Lagoe Soenda
'Lagoe Djawe
Lagoe krontjong

|

Avondwijding
Concert

Lagoe Djawa

Djawa

53 Meter

Senen,

Tjaloeng Orkest

Selasa

YDH.

!

»

Lagoe Soematera

5,— sore
5.30 .,

Zender

Membalas

SRI

PROGRAMMA V.O.K.L.

Lagoe Djawa

PMN

dengan

Muziek dari Cairo
Lagoe Melajoe
Toetoep

“ 3.

Krontjong

dari kitab Indjil|

Toetoep
PMN 29

10,30
Elia
tis

Nirom

muziek

Siam

Dihoeb

”

20 Dec,

Toetoep
”

Lagoe

Pidato

Barat

II 163,

8—
9.—

Lagoe Soenda

TIMOER

PLP 27, PMH 45, PMN”

Tab

Lagoe-Tionghoa

,

12—

Djawa

7,— malam

| Berhenti

Selasa 21 Dee,

'7— pagi

Poespadibrata

toean Maamoen, dengan
njanjian Nji Mas Antrija
Berhenti

21.
ia

lagoe Minangkabau Aseli| 5,— sore
50
Lagoe krontjong dan
&—
Stamboel

10,30

toean

lih Aseli“, dipimpin oleh

Roemah Tinggi akan|
memperdengarkan lagoe

10

»

Lagoe Ambon
:
Perkoempoelan , A.S.A«
dipimpin
oleh
toean Bandoeng
Tamimi
gelar. Soetan |

8,10

- oleh

Lagoe Arab
.Pem, loear Negeri oleh
t. D, Koesoemaningrat
' Ketjapiorkest , Sekar Ga

sk.

Lagoe Soenda
Lagoe Tionghoa
. Lagoe

Ambon

Soekirlan

da

715.

7,30
"3
1—

ss

Bemboekaan
Peladjaran bh Inggeris

SANGAT TJAKAP

8.30
9.—
9.36
10.—

7.— malam' Perkabaran

Lagoe Melsjoe
' Lagoe Djawa
Lagoe Tionghoa
. Membatja s.k.

Nirom

Soeara dari Afrika Sela-

»Thang Tseh”
Lagoe Soenda

6,—

: “Tender

23
koers
-

jang

baroe.

INSTALA TIE (ALAT RADIO) JANG MENGOEATKAN
BAGI MEMPERDAPAT SEGALA MAKSOED

5,—
sore
BUG
6.—
6,30

Nirom

Peladjaran bh, Inggeris
Serieuze concert
Obrolan sport dari Phohi

Serieuze

V.O.R.O.

—

Strauss Programma

malam

PHILIPS “MEMPERSEDIAKAN

Tjepoe 156

HAK

1g

TABLET BALASHIN SAI
PAT KWA TAN TIAP- MATIAN

MADJALENGKA
Memperbaiki Mesdjid2 (Mesdjid koe
na diganti dengan

Bogat orang jang soeka minoem roko
(cigarettes) baik selaloe mamah sedikit
SAI TJAP
BALASHIN
TABLET
ng tidak
krongko
soepaia
N
MATJA
merasa panas dan tidak menim-

Modern)

Orang menoelis:
—

Penglihatan Penoelis dari kota sam

|pai di desa2, bahwa hampir semosa
| masdjid tempat bertaat kepada Toe-

Ihan itoe, telah digantti

y
en

Persa

orang jg

bodoh,

tetapi di

ja pimpin soepaja mendjadi
Hartawan tidak patoet berla
miskin

sombong terhadap orang
ir, tetapi perloe

|

diselenggara

mera

hidoepnja, soepaja mereka

jo

!

eg

ngkat,

FE Na
ng jg koeat

dan

demi
ber

tetapi

wa

menggagahi

tidak lajak ia

lemah atau jg rendah,

b dibela dan ditolong djangan sam
pai tertindes dan teraniaja.
Dengan djalan demikian,
toedjoean silatoerrahmi

tertjipta
dan per

udaraan sedjati jg didapati dari ta
fat asal manoesia.
4 haroes ingat, babwa segala
liaan jg menoeroet ockoeran ma

ocan
aka

gaw

dan

levjap

. Inoesia itoe soedah

pang hilang, hanja kemoeliaan jg me
-Inoeroet oekoeran Allah sadja jg akan

manoesia,

:
kepada bertolong kekal selama lamanja.
Marilah kita selidiki ke Jjadian2 di
gaoel itoe. Lihatlah)
senang diatas sing doenia, oentoek boekti apa jg kita ka

nnja,

bartawan

jang takan tadi.

:

Berapa banjakoja orang pintar, lan
menggojang kaki diatas
| saudagar jang sedang siboek | taran pongah dau takboernje. “ilmoe
- keoentoengannja dan nja tak dihargai orang, Gan dengan
dinja,

jang riboet menguempoel | terpentjil sendirinja, tak sanggoeplah
mereka sangat ia bidoep didoenia, dan lagi, berapa
semoea

orang lain, bavjakoja orang hartawan jg djatoeh
diperoleh 'bangkeroet mendjadi melarat hidoep
jang
ni'mat
a
'semoe
dapati dari djalan bergaoel oja, dan tidak sedikit orang jg dahoe:
long-tolongan.
2 loenja koeat dan berpangkat mendjadi
doea sifat inilah mmanoesia lemah dan toeroen deradjatuja,
tangga, djadi berfami
Sebabnja tidak lain melainkan lan
d n berkeloearga, bersoskoe dan taran mereka poetoeskan tali silatoer
pada pertolongan

berke

berbangsa, dari bernegeri dan

rahmi

poetoes poela.

bertolong-tolongan

diri

mempengaroehi

hendaknja mesti ditoeroetkaupjs, wa
,|lanpoen akan meniwaskan djiwaaja..

lagi

hawa nafsoe inilah manos

sia banjak jang djatoeh kedjoerang, jg

ak heran
periutah kita bertoloug

seketika

ta” dapat diselamatkan lagi. Diatas
koeboeran silatoer rahmi itoelah hawa

barkan bendera kemenangan menga
lahkan manoesia.
g dilarangoja ialah oentoek djalan| Betoel nrang katakan dengan adanja
d:
, Seperti telah diterangkan 'nafsoe itoe manoesia djadi tjerdas, din
dengan ketjerdasan itoe ia dapat me
g tolonglah kamoe atas 'meriksa, dan dari pemeriksaan itoe
an kebaktian, dan djangan menimboelkan kemadjoean. Tetapi naf
13
HR ja
soe manakah jang sifatnja demikian!
mn permoesoehan'.
5
begitoe sifatnja,
et thabi'at manoesia, ia ber Tidak semoea nafsos
benar dari
sebaliknja
jang
ada
babkan
| masjarakat hidoep itoe
itoe.
er ada paksaan atau boe | Nafsoe itoe satoe pemberian Toehan
pi di
engkan oleh
dikatakan, dialah ni'mat jg
j dan boleh
ila
M
nalpaling
ostama. Karena dengan zonder
lada nafsoe, manoesia ta' bisa bergerak,
djalan kebadjikan, dan

'bertolong tolongan

Sebab itos Islam melarang keras pe

emoempja.

'meloeknja

memboenoeh

atau mengha

poeskan nafsoe itoe, tetapi diperintah
jan |soepaja dikendalikannja, agar berdja
an (lan baik.Pa
Ru

—

K

Adapoen arti nafsoe jang sedjati, ia
sangat haloes, ke

satoe zat jang

fjil, berada dalam roebaui manoesia ,
'bahkan ada jang mengatakan, dialah
iljang sebenarnja hagigat manoesia,
“ Menoervet pengadiaran Islam naf

djabatan

akan

tjelaka.

keringkasan maksoed

Demikianlah

ajat @oer-an tadi.

Sesoedah nafsoe menewmpoeh doea
djalan tadi, baroelah ia mempoenjai
adalah

besarnja,

nama :

I. Nafsoe
II. Nafsoe
Nl, Nafsoe

ia mempoenjai

2oesia| sesoenggoehnja Ka

kamoe dari laki2 dan
an
kami
djadikan
e

berposak
dan
|
kamoe: berke

senantiasa toendoek dibawah perintah
Allah. Boleh dikatakan segala perin

diri

manoesia,

atasnja, Firman Allah:

:

mesdjid

nja,

diperda

barang

siapa jang menjoetjikannja, dan" seh|soenggoehnja tjelakalah siapa jg men

Jajadikannja tersia-sia".

0.

Dari

ajat

@oeran

didesa

Leuwimoeding,

setahoen,

Maka dari bal begrooting oentoek
memperbaiki mesdjidpoen tiada ketinggalan, serta divoorstelkan oleh ra

ini kita faham,

idak bahwa sesoedah Allab djadikan nafsoe
ja'itoe, teroes ia toendjoekkan kepadanja

Akan tetapi bagaimana kepoetoesan

assistent,
nja, atau adviesannja PB
sajang karena jaug di tjita2 itoe tiada
boleh diban
tertjapai, dengan tiada
tab, di tetapkan oleh Padoeka Banda

ra Assistent sendiri, jaitoe begrooting

tempat dan

keadaan

oleb

kalah

pendirian per
mesdjid Leuwi
oesahanja

melainkan

Leuwimoending

akan

jg maksoed

beroesaha Voorstel kepada

desa dan pemerintah agar mesdjid
di Leuwimoending itoe dengan lekas
diperbaiki, dengan sepantasnja, karena

pertama

bentoeknja

ada

di kaoem

koeno, kedoea soedah banjak jg roesak,
soedah masanja diganti dan diperbaiki.

Kedoea Comite
mentjari biaja,
nambah

itoe akan beroesaha
oentoek menambah

:

»Hai nafsoe jang tenang setia|

begrooting

jang

dari

desa,

kepada

Toehanmoe

mesdjid kota seperti didesa sadja, Pa

dahal wang kas desa itoe besar
ma
ka rajat meminta sebegitoe itoe soedah
dapat menimbang, menimbang kepada
kepada
kekoeatan desa, menimbang
kadaan mesdjid kota, Mesdjid kepoe

njaan desa, Wang

kepoenjaan

dessa,

akan tetapi akan diperbaiki dengan se
pantasnja sampai diperketjil,yoorstelan

ra'jat tidak diperkenaukannja, Apakah
dibandingkannja dengan desa? Tidak
Leuwimoendiag

itoe haroes

lebib, ka

rena mendjadi kota Kawedanan, pasar

mempoenjai, tentoelah kasnjapoen be
sar djoega dan tjoekoep oentoek mem

perbaiki mesdjid itoe.
Maka dari hal itos bermohon kepada
jg berkepentingan, agar begrooting oen
toekmemperbaiki mesdjid Leuwimoen
ding itoe diperkenankan sebagaimana

jgtelah divoorstelkan dimana

perem-

Maka comite itoe dioendjoekkannja

begitoepoen menoeroet dari Annemer

kan. Teroetama kepada Bendara Weda

na dan bendara
Asisten Leuwimoen
ding agar beliau soeka mementingkan
Karena menoeroet rantjangan be- dan memperkenankan
Begr oentoek
grooting memperbaiki mesdjid itoe k.l, memperbaiki mesdjid itoe, sebagaima
£ 3000, —,
na jg telah divorstelkan itoe karena se
jgakan

membikinnja, dan

menoeroet

kepada Padoeka Bandara
Wedaua.
gambar jg akan diboeatnja.
akan tetapi menoeroet chabar comite
terseboet ditolak, artinja, ta' oesah me:
Maka sekalian rajat Leuwiliang hoe
ngadakan Comite lagi, tjoekoep dari soesnja, kaoem Moeslimin oemoemnja
kas dessa sadja, karena kas desa poen bertambah atas kesoetjian Padoeka

tjoekoep

kem itoe.

dengan

didesa tentoe soedah melebihi,
tetapi bagaimana nanti djadinja

boegan'rajat dimana bl Octjl itoe. Dan
bermohon agar dengan lekas diselesai

boesat

Hanja

memperbaiki

toengpoe

mesdjid

sadja dimana

koempoelan desa jg biasa diadakan
keda
tiap2 tahoen pada boelan October, ja
masoexlah
Inang sentosa, maka
itoe oentoek maeremboeg apa apa ke
a-K.oe,
hamba-hamb
(golongan)
Tam
5 perloean dessa, dari hal begrooting
dan masoeklah ke sjorga-Koo".
mesdjid itoe soepaja di
Demikianlah diseroe oleh Allah di memperbaiki
tjoekoepnya,
sebagaimana
Voorstelkan,
dalam @oer.aan,
demikianlah menoeroet chabar.itoe,
ag

| balilah

Ja tentoelah kalau dibandingkan de

ngan
akan

barangkali ada jg soeka hadiah dari
loearan, maocepoen barang, mioepoen
ogang atau lainnja, Comitelah jang

orang jang telah dikoerniakan Allah
pimpinan atasoja, dapatlah ia mentja mengatoernja.
(pai nafsoe jang oetamaini. Nafsoe ini

Terhadap nafsoe ini Toehan menje
djadikannja sempoerna, maka diterang|
:
kannja kepadanja (djalan) doerhaka |roenja dengan soeara lemah Jemboet
berbahagialah

selapanan

Kiai Pengoelos jg baroe ini telah di dibandiugkan dengan ,Radjagaloeb?"
dirikan seboeah
Cumite perbaikan Menoeroet semestinja sebarocesnjalah

demi:

»Perhatikanlah nafsoe dan jang men 'djak langkahnja.

nja dan (djalan) berbaktinja, dengan

dibaroei,

mosnding,
Pada boelan jt!, dengan

uja oevtoek segala kedjahatan. Ia men
didik simiskin redla hati hidoep dalam kemiskinannja, tetapi diperintah
nja soepaja beroesaha. Ia memperingati
s1 pintar soepaja menjiarkan “Ilmoenja,

pat dalam

soedah

pasar

Comite
baikan

kan kedjabatan : dan sifat keadaanuja

pengikoet2oja dan oleh:
nabi, oleh2g
Allah Nabi
e
moeslimin
kaoem
K jang menoeroet dje
sa

pemberian

kemoedian

sesoenggoehnja

lan

laloe

koempoe-

ig dihadiri oleh Padoeka Bendara As
sistent, jaitoe meremboeg apa2 keper
loean desa, bergrooting desa oentoek

Mohon dengan hormat Padoeka Bendara Wedana dan As.-Wedana Leuwi
moending memperhatikan dan memen
tingkan
dari hal perbaikan mesdjid
Leuwimoending.

Adapoen nafsoe moetmainah itoe'
ialah nafsoe jang tenang setia, nafsoe
jang tidak ingin sedikitpoen melakoe

Nafsoe jang begini djarang

bale desa

djaman. Djangan sampai
bawahannja, atau desa,

Moethmainnab,
Lawwaamah
dan
Ammaarah.

beladjar,

ada. Karena

nja, menoeroet

tiga

bit dari padanja. sekali Toehan |. . terang Allah jang setia dan berbakti.
Jang pertama
dipoenjai oleh
kan Tahan itoe ialah tentang kedja | Nafsoe ini pernah
diannja,

maka telah dilangsoengkan

oentoek memperbaiki mesdjid Leuwi
moending itoe ditjoekoepkan dengan
tinggal mesdjid seboeah jg be begrooting sebanjak f 800 (zegge,dela
hanja
loem diperbaiki atau diganti itoe.
pan ratoes" roepiah sadja) seperempat
nja koerang dari jg direrantjang itoe,
Oleh karena itoe moedah2an jg ber Karena menoeroet advisan biliau sue
wadjib. jg ada diatasnja agar soeka dah tjoekoep dengan wang
sebegitoe
memperhatikannja, dan soeka mengoe
mes
dengan
dibandingkan
kalau
itoe,
roeskan agar mesdjid di Leuwimoendjid
dessa
soedah
melebihi.
ding itoe diperbaiki dengan sepantas

dihormati oleh manoesia dan diredlai
'soe itoe banjak namanja, lantaran ber oleh Allah, tempatnja didalam sjorga,
hamba2
lain-lainan sifat dan keadaan jang terlgan dibimpoenkan bersama

jur'an :

wimoending.
Pada boelan October jg telah

itoe, dan lagi

mesdjid

baik,

soedah

itoe akan berbaha
gia, dau nafsos jang mengerdjakan ke

Soepaja kita tidak salah faham, ba
dan si bodoh soepaja
h saja terangkan nafsoe itoe lebih
kianlah seteroesnja.

“persaudaraan, Sikaja d
“membagikan
dirinja s0

pai permaksoedan jg baik itoe, Amin.
Koempoelan desadi Leu-

lainnja boeat desa Leuwi
ta”

moending

tah Allah tetap dikerdjakannja, dau
semoea
Jarangannja disingkirkaunja
aoeh.
djaoeu-dj
tidak bisa beroesaha, dan tidak bisa
Naf3oe inilah jg menggerakan hati
menoentoet kemoeliaan dan keoeta-|
mengorbankan hartanja oentoek
sikaja
maan.
kemaslahatan oemoem, dan menahan

boendanj
nilienja, laloe kepada
gsanja sawpai kepada

hirnja mentjip'

keperloean

doea djalan : djalan kedjahatan dan
dj.lan kebadjikan. Nafsoe jg menger

nama, dan nama-namanja itoe banjak
nafsoe berdiri dengan gagahnja mengi benar, tetapi kalau kita ambil garis

Ia mela

ng diperintah itoe, tentoe

toek

memperbaiki

mereka. Kalau hawa nafsoe soedah
'Imeradjai manoesia, maka segala ke djakan kebadjikan
F
“ Dengan

maksoed akan mengoesahakannja agar
dapat begrooting itoe. Moga2lah sam

ngoeloe, apa dari onder atau desa Ia
ionja jg mendjadi
bawahannja, jang jat sekalian dari pendoedoek Leuwiperloe dioeroeskan datangoja ke Leu moending,
menoeroet
rerantjang be
perbaiki mesdjid itoe dibantoe dengan wimoending,
grooting oentoek memperbaiki mesdjid
hadiahnja dari oraog ketjil,
karena
terseboet itoe jaitoe sebanjak f 3509
oentoek dia memberi sedekah oentoek
Sering2 penoelis mendengar perka (zegge tiga riboe lima ratoes roepijah)
dari loearan, maoe Maka oleh ra'jat sekalian divoorstelkan
samal itoe tidak sajang lagi,
ada de taan dari orang2
ngan harta, ada dengan tenaga, kare poen dari bawahannja, maoepoen dari sebegitoe djoega, jaitoe f 3500 menoe
na dia mengingat kepada amal jang lainnja, mengatakan, bahwa: ,Sajang roet “tjoekoepnja, itoe poen hanja se
kota Leuwimoending, kota derhana sadja, kalau dibanding dengan
ta' ada habisnja itoe. Maka itoelah ke oentoek
adaan mesdjid di desa itos mendjadi District, tempat kedoedoekan Wedana. begrooting mesdjid Radjagaloeh havja
dan As.-Wedana, akan tetapi Mesdjid sepertiganja, karena mengingat keada
baik, dan netjis,
Akan tetapi kalau desanja kaja se nja kalah dengan bawabaanja, atau an kas dessa, dan keperloean dessa
perti jg mempoenjai pasar desa, jang kalah dengan mesdjid di desa2. Apa oentoek lainnja, Sebegitoepoen djika
wang kasnja sampai- beriboe riboe, kah tak ada maksoed oentoek mem lau diperkenankan oleh jg diatas, soe
memperbaiki mesdjid atau lainnya k- perbaikinja, seperti dimana2?
dah boleh diseboet mentjoekoepi dan
poenjaan desa itoe tak menjoesabkan
Padahal
desa Leuwimoending boe tidak akan berapa bedanja dengan jg
kepada orang ketjilk akan tetapi di
kannja
desa ketjil, akan tetapi desa besar hegrootingnja.
tanggoeng oleh desa sadja.
Ra'jat dan sekalian perintah desanja
besar,
desa
kaja, memposenjai pasar
Sepsrti di kota onderdistrict Radja sendiri, wang kasnja menoeroet tjerivoorstel dengan seke
Leuwimoending
galoeb,mesdjid jg bagoes paling bagoes
agar voorstelan begrooting
tera
dari
orang
ada
riboeannjai.
rasivja
sendiri, disebabkan desanja kaja,mew
mesdjid itoe oleh Padoeka
Bendara
poenjai pasar sendiri, wang kasnja be
Apakah halangannja kaloe itoe wang Assistent diperkenankan dan diadvies
sar, sampai begrooting osntoek mem digoenakan oentoek memperbaiki mes
nja,
perbaiki mesdjid itoe, menoeroet cha djidnja?

ialah disebabkan meradjalelanja hawa
nafsoe jg telah

.

Penuaan

jg diatas itoe, menandakan

beliau sajang kepada rejatnja, dan ber

maka begrooting itoe ditanggoeng oleh
desa sadja, mengambil dari kas desa.
Kalau jg ketjil maka begrooting mem.

Penjakit jg besar dari semoea itoe,

"pada manoesia itos tidak

poetoesan

tabiat bergaoel bar sampai memakan begrooting f9000
Mesdjid itos kepoenjaan desa sen
sedjati itoe ter (zegge sembilan riboe lebih) tentoe|
diri,
dan. perloe boeat keperloean
sadja mesdjidnja jg paling bagoes, jg
:
oemoew, waug desa tjoekoep gentoek

itoe, sehingga

,, sampai kepada berbenoea dan dan bertolong2an jg
: dan

desanja, Mes-

penoelis bergiranglah utas ke

Maka

di dis

paling djempol, sendiri oentoek

trct Radjagaloeh itoe.
kipoen begitoe-menoeroet penglihatan
Desa2 di bawahan District Radja
kits, djika berkeliling dimana desa2,
galoeh
tak adaseboeahpoen jg beloem
welihat keadaan bale dessa dan mes
diperbaiki
atau jg beloem diganti mo
djid itoe berbeda sekali dengan kea
del
baroe,
semoeanja
soelah diganti
daan doea tahoen kebelakang. Tiap2
dengan
modern
dan
netjis2,
desa oentoek memperbaiki
mesdjid
itoe mendjadi balapan, pebagoes ba
Hanjalah menoeroet penglihatan pe
goes, penetjis netjis, djadi hal keada noelis, mesdjid jg masih koena jg be
an mesdjid pada waktoe ini di Reg. loem diganti atau diperbaiki tinggal
Madjalengka soedak ada di djaman seboeah, “jaitoe
mesdjid jang ada
madjoe, tak taoelah oentoek orang jg di iboe kotanja district Radjagaloeh
beribadatnja.
Leuwimoenjalah ,Mesdjid
Adapoen begrooting centoek mem ding. Leuwimoending mendjadi ko
perbaiki mesdjid itoe, beratoes sampai tanja dari District Radjagaloeh, meu
beriboe riboe, Serta kalau desanja kaja djadi poesat tempat kedoedoekan Pe

menoerost kekoeatannja

moeloet

Bisa dapetbsli:diantero tempat

toeknja menoeroet dengan adanja dja
man, djadi inesdjid koena itoe pada
masa ini hampir ta' ada lagi, Ada jg
diganti sama sekali ada jg sebagian

a malam Djoem'at

1

dari

boesoek

hawa

dengan model
'baroe, diperbaiki, dengan diganti ben

serta mengilangken

batoek

boeikan

se

e

tan
:

Bendara tsb moga? dibales Allah djoe
ga adanja.

d

Maka dengan adanja toelisan dimana
Pemandangan ini, banjalah akan meng
giatkan dan membangoenkan agar men

“N
3

1

djadi perhatian, oentoek mamperbaiki
Mesdjid Leuwimoending itod,
Mg
-

Ra

,
.

Kg

"

i

5

|

3

BERITA TJILATJAP

Menolong bangsa dalam ketjelakaan |
auto

Pembaritoe menoelis :
Berhoeboeng dengan seboeah toeli-

| san kita, jg termoeat dalam
ini sk,
tg.| “Hasanbasry-alias STHD.
Isteri
13 Nov. '37 jang berkepala , Pegawai| Ist MA, Moesliana klerk M.

| Provincie dalam kegelapan“, ma
roepanja jg tersangkoet merasa ti AN
“senang, halmana laloe mengadoe p: da
politie.

NN

Kabarnja jg

aa

tersangkoet teloh me)

Aoen |

Djasa T, Ass. Wedana
Ond. District
Ledok
District Lamongan.

)

ng“

Ismail.

Nimkepada kita sebagai

menoelis

(OBAT BIKIN ITAM RAMBOET) ||

nba
ada malam Saptoetgl.11 Dec. jbl.
lini kira djam 10 malam kami bertiga

BAIK BOEAT RAM3OET POETIH (BEROEBAN), MERAH
DAN KOENING.

3

'menoempang seboeah auto
No, . , jang datangnja

merk

L.

dari Koedoes.

beberapa — boekti,| Setelah sampailah kami di (Ouderdis-|
waua kwitantie2 pembajarav trict terseboet auto jang kami naiki

ngoempoelkan

antara

TEROETAMANJA INI AOBA

koelie koelie waktoe bekerdja dalam itoe akan melaloei 2 tjikar sapi. Maka
fort, jg oentoek keperloeannja sendiri | dengan mendadak auto itoe slip, biug
itoe. Tetapi kita poen tidak tinggal ga menoebroek seboeah pohon asam
diam, beroesaha oentoek mendapatkan dengan amat kentjangpja.
Oentoeng

1., Obatnja
dari
poeder,
pakei air,

wa seorang mandoer dan seorang voor: ada seorangpoen jang mendapat loeka
werker jg disoeroeh teken verklaring, ringan. Auto jang kami nsikiitoe tehanja soeka teken karena takoet kepada lah roesak poekak. Maka atas pertolo

chefoja, dan kita tahoe babwa verkla- | ngaunja t. Ass, Wedana
personeelnja laloe
toeaa

Commandant

van

klarivg itoe. Ini semosa concent ver
klaring dengan oebahannja telah kita
gegang.
Pe
Kita ingin tahoe, bagaimans kedjadian nanti.

Toean Soekardjo

Wirjopranoto

"3. Pakeinja gampang, ramboet-

ke

4. Ini AOBA

Polisi

toengkan

dengan seketika itoe djoega me
ini mendatangi tempat terseboet:

ngarti apa maksoed dan boenjinja ver Setelah mereka ini datang

Perajaan, jg terdiri dari golo

ngan Erepah

dan Indonesia.

Lebaran

Harga

Mendengar soearania petasan, adalah
memboektikan

pada kita, bahwa lebar

ran disini pada ini

th. ada lebih ha-

ngat dari th, jl. (Opleving?
Plantsoen

Sampai

Red).

Regentschap

(OBAT PENJAKIT KENTJING)

(Gonnorhoe,) didjalanan kentjing panas seperti

an jg baik hati minta Tajib
djangan
lekas2
berlaloe poela, hanja santap
doeloe barang makanan jg ia specisal

berapi,

dibagian boeah

sakit

pada

bidji kemaloean,

pinggang (gegindjel) seperti

terbakar.
HARGANJA

per flesch isi 200 pil . Hu

:

Doea pemoeda itoe saling bertjakap
kira2 satoe djam lamanja, tatkala ada
moentjsel seorang bernama Kartoredjo

i

»

»

»

100

|

»

3»

8

50

|
|

jang terkenal koerang baik dan bebe
rapa kali pernah dihoekoem lantaran
kedjakatan toelis P. Soer.

.....

»
ea

3

Ini obat2 bisa dapat beli
Japan jang mendjoeal obat.

330
»

3—

) 1,75

di toko-toko

Prijscourant obat-obat boleh diminta dengan PERTJOEMAH.

pada ini waktoe plantsoen

Dalam doegaan Tajib datang diroe
mahnja itoe perempoean boekan deteroes diperbaiki. Soenggoehpven plaut ngan maksoed baik. Kartoredjo jang
soen itoe beloem selesai semoea, akan berbadan lebih besar zonder kasih ta
tetapi soedah mengasihkan pemanda- hoe doeloe pada Tajib telah seret ini
ngan jg baik sekali.
pemoeda kepintoe. Disitoe lantas ter
djadi pergoeletan dengan kesoedahan
Karto berada difihak kalah karena Ta
Ikan besar
jib ternjata pandai main pentjak. Sa
'Tempo hari Aneta telah mengabar toe tendangan dilempeng kanan mekan tentang terkandasnja ikan
besar vjsbabkan Kartoredjo sesa'at itoe djoe

AGENT

tsb, jg letaknja ditepi kali Jasa, ma-ih

ditepi Noesakambangan, dekat Karang
tengah, Ikan itoe ada jg seboet
potvisch dan atau walviseh.
Sampai be

berapa bari lamanja perhatian ada be
gar sekali, sehingga tidak aneh pera
hoe2 ketjil lakoe sekali disewa
oleh
orang2 jgingin mengetahoei ikan tsb.
Menoeroet oekoeran jg betoel. pan

djangnja ada 20,40 m. tivggi 2 m dan
omtrek (bagian jg besar) 6 m.sedang
pandjangnja moeloet ada 2 m.

Doea hari berselang, sesoedah ikan
itoe terkandas, kita perloekan meliat

dan itoe waktoe djoega ratoesan orang
jg datang melihat dari segala bangsa
antara mana terlihat wakil Aneta dan

De Locomotief, tetapi itoe waktoe djoe
gasoedah

miring,

berbaoe

boesoek.

Ia terletak

Pelaboehan Tijilatjap
Selama bl. Nov. “37 kapal jg berla
boeh diini pelaboehan ada 1i dengan
isinja bruto 128,200 m3. Dalam bl.
Nov th jl, ada 9 dengan isinja bruto
74,196 m3,
Dari Jan. sampai Nov "37 ada Il9
kapal dengan

isinja bruto 1,382.101 m3

ga . menarik

napas jang penghabisan,

ngan initiatiefoja K Pengoeloe jg ba
roe ini karena bermaksoed dimana
chotbah

itoe jg kebanjakan itoe ialah

memberi penatah kepada kaoem Islam
seoemoemnja. Karena kalau tetap di
dalam

bahasa

ngerti, kaoem

atas pendiran comite tsb

lihat beberapa comite telah ber

kepentingan bisa diadakan

dibeberapa

Arabstentoelah oentoek

kiai

dan kaoem

hadji

ngerti dibengankan
padahal
dianja
poen jg kebanjakan
tidak mengerti
bahasa Arab. Hanja menoeroet tjenah

tempat halmana bagi jg mengirit wak
sadja padahal kaloe tidak salah dima
toe oenioek bersilatoerahmi'satoe per sa na kitab Soela m ada diseboet bah

toe, sedang oentoek bersilatoerahmi de
ngan Kandj Boepati,Idipendopo kaboe

wa dimana

chotbah atau

menerang

kan barang soeatoe perkara agamaja

paten telah diadakan pertoendjoekkan itoe menoeroet sebasa2nja sendiri.
wajang Koelit, dimana ada hadlir ra
tovsan prijaji dari segala tingkatan
Sampai kedjadian, oleh karena dia

dari regentschap Tjilatjap,

nama semoea jg hadlir, T:

dan

atas

mendengar

chabar

bahwa

nanti dima

Patih te na chotbah Djedm'ahpoen akan disoen
lah berpidato terhadap K. Bsepati pi dakan dia berdjandji ta" akan berdjoe

dato mang

pati dengan
»

telih

dibalas oleh

gembira,

K. Boe

Molenvliet West No.
Telf. 293 Bt.
BATAVIA

Agent di Bandoeng
TOKO HAKATA Soeniara-

dja No. 24.

—-

aa

Sampai pada waktoenja hari Djoem

lijst.

oentoek

menghormat dan mera

Sambil

laloe

INFORMATIEBUREAU »
Anak Betawi lagi enak2 kerdji sama
Boeng Tab
di redactiekamer, datang

soerat jang aneh sekali, Baroe saja ka

get, kog soerat jang begitoe, dikirim
kepada saja, boleh djadi sekarang ki
Mangkanja jg kebanjakan hampir 90 ngat
boleh dipertjaja, bahwa Toean ta didjadikan Informatiebureau.
pC: jg ta' mengerti, Oleh karena itos "Thamrin,
Soerat itoe dialamatkan “Aan Hoofd
jg namanja tidak asing la
bermohon kepada Kiai Pengoeloe agar gi, tidak lama akan mengoendjoengi bestuur Schrijversbond” di Batavia O,
dimana choetbah itoe, meminta boeat kota Tasikmalaja oentoek kepenting
Pustkantoor toelis onhekend, teroes
seteroesnja di salin kedalam basa Soen an Parindra dll. jang mengenai ke dikirim p/a Pemandangan boleh djadi——-

dimana basa Arab sama sekali boedeg

Didengar

chabar

dari fehak

jangsa

si Bodo tetap tidak mengerti, apa jg
dilain2 tempat pentingan oemoem.
ditjeritakan dimana'chotbabfitoe maka da. Begitoe djoeaga
Kita oetjapkan soerat chabar saja tahoe.
atau
desa
jg
djadi
bawahannja
soepi selamat
nja sibodolah jg kebanjakan rtoe. Ma
'Tentoe sadja tahoe, tetapi satoe ke
bekerdja dan moedah2an da
ka dengan adanja chotbah disoendakan ja begitoe djoega di Soendakan.
pat perkoendjoengan jg menjenangkan anehan sekarang semoea kirim kepaOentoek orang2 jg anti kepada choet oleh segenap auggauta Parindra.
itoe oentoek si Bodo itoe mendjadi
da soerat chabar saja, boleh djadi le
mengerti kepada jg ditjeritakan itoe, bah Svenda itue, lama2 tentoe menger
bih sempoerna boleh djadi informatie
Mutatie W V.,
dari Postk»ntoor, karena kita sering
semoeanja pida mendengarkan dengan ti, bahwa besar pahlanja, karena orang2
asiknja tidak mengantoek seperti jg si Bodo tentoe banjak perobabannja di
Dengan
besluit dari Toean Contro bela kaoem schrijvers , . .
mava agama Islam itoe. Boeat seka- leur BB in Commissie v-d Pestbestrij
Soerat begitoe boleh kirim pada saja,
soedah,
rang ini oleh karena baroe sekali ini, ding
tetapi lain soerat jang ada isi lain,
di
Tasikmalaja,
ddo
15
Decem
Akan tetapi bagimana achirnja ma tentoelah merasa kaget dan dirasanja
djangan hcor, sebab soedah “verboka dengan adanja chotbah disoenda melanggar kepada , Roekoen”, padahal ber 1937 No 28-WV Toean R Svewon den
do
Opzichter
dari
dienst
WV
dipin
kan itoe mendjadi berboentoet jalah meskipoen di Soendakan djoega permendjadi soal jg ramai jaitoe: jg men kara Roekoen tidak ditinggalxannja, dahkan dari onderdistrict Kewali ke
Panoembangan, masing2 toeroet reg
ANAK BETAWI
djadi poko dimana cbotbah disoenda
Djikalau
disemoea
disamakan me

menoeroet tjeritanja chotbah disoenda
Comite pertemoecan hari Raja
kan itoe melanggar, karena katanja
Sabagaimana djoega terdjadi dibebe dimana chotbah itoe haroes tetap deng
rapa tempat, maka disinipoen tidak an basa ARAB oentoek orang jg me
Kita

K. ITO & 203-204,
Co.

—

dan dalam waktoe jang bersamaan da
lam th. jang laloe ada 123 kapal de
ngan isinja bruto 1,511,803 m3.
kan itoe ada jg pro dan ada jg tidak
Kapal2 jg datang pada bl Nov '37 setoedjoe, oentoek kaoem si Bodo ajalab: 8 Nederlandech, 1 Britscb, 1 mat acc akan tetapi jg tidak acc itoe
Dutsch dan 1 Japansch.:
boekannja si bodo akan tetapi jg me

ketinggalan,

BESAR:

at maka betoel sadja kebanjakan jg tu' maikan
adanja Poetri agoeng tsb, jg
menjetoedjoei kepada chotbah Svenda dikira kirakan oleh Comite tadi boleh
Chotbah Hari Raja di Soendakan itoe pada
tidak datang. Tahoelah di djadi
kedjadian diachir boelan Dec,
mana
mereka
itoe bersembahjang 1837 atau permoelaan Januari 1738
Orang menoelis :
Moedah moedaaan sadja oentoek jg.
Pada sembahjang Hari Raja jitl, ini Djoem'atpja.
Akan tetapi menoeroet timbangan pe
ren ngan mendapat selamat wal
dimana choetbahnja disalin kepada ba
hasa Soenda, Seosmoemnja di Leuwi noelis maka dimana chotbah apa sadja 'afiat.
moending baroe sekali inilah chotbah ace di Sosndakan, karena dalam kasa
Toean Thamrin mengoendjoengi
dimesdjid itoe disoendakan, jsitoe de- Soenda itoe apa2 jg ditjeritakan itoe
Tasikmalaja
masoek dimana hati.Akan tetapi kalau
-—O

0.50

TRIOS goenanja oentoek menjemboehken
segala penjakit kentjing pada orang lelaki
dan prampoean, jaitoe: Penjakit kentjing
jang baroe atau jang soedah bertahoentahoen, kentjing nanah jang berwarna poetih, kentjing nanah jang berwarna koening
toea, penjakit dialat kentjing, jang teristimewa
oentoek
penjakit digelemboengan
kentjing
jang
dari penjakit
prampoean

—

tetamoenja,

per flesch . ....

TRIAS

telah pesan boeat disoegoehkan kepada

disini

bisa

dan tida bisa hilang kekoeatannja

jang kita tidak akan meluepai dan
Parindra disini telah bersedia, ber djoega tidak bisa membalasnja, Keba
hoeboeng dengan akan kedatangannja ikan boedi tcean2 terseboet kita se
propagandistnja T, Soekardjo Wirjo- irahkan sahadja kepada Tvehan jang
pranoto pada nanti minggoe jad.
Maha Koeasa,
Pertemoean sematjam apa jg akan
diadakan nanti, akan kita soesoelkan
perkabaran lagi.
Hari Lebaran jg tjelaka
Tajib, satoe tani moeda dibilangan
Boeat Oranjefeest
Paron pada bari Lebaran telah datang
Boeat menjamboet kelahirannja poe diroemahnja satoe tetangga perempoetera atsu poeteri dari Poeteri Juliana an jing bisa dikata elok djoega boeat
maka disiai telah siap didirikan seboe kasih selamat padanja. Itoe perempoe
Comite

kerna

keperloean

ditempat

gala pertolongannja, pertolongan mana

8

sanget mengoen-

dipakeinja,

dikira-kira menoeroet

ketjelakaan itoe dengan seketika itoe
djoega laloe melakoekan pekerdjaan
uja dan disini poen tidak ketinggalan
poela 2 tosaa Veld Politie. Maka dari
Isebab itoe kami bertiga mengoetjap
Ikan diperbanjak terima kasih atas se

aa

sadja

nja bisa djadi hitam seperti warna aseli.

dengan sege

menelefon

sematjem

2. Ramboetnja jang hendak
disemir zonder ditjoetji doeloe

gepevens jg tjoekeep.
: sekali diketjelakaan ini tidak sedjiwa
Kita mengetahoei dengan betoel, bah: poen jang melajang dan djoega tidak

ring verklaring tadi telah dioebah boe | uap
njinja, sebingga kita beloem pertjaja pada
betoel, apakah jg teken verklaring tadi dan
(dengan berani angkat soempah) me- reka

hanja

hantjoerken

maa'h

di Leuwimoending

lagi. Akan

berpindah kelain desa jg ta" disoenda
KAI,
92

makai
choetbah
Soenda,
tentoelah
orang2 jg tidak acc moela2 terpaksa
djika merasa memboetoehinja kepada
Djoem'ah,
Dan
kalau
soedah biasa

Tjiamis.

Berhoeboeng
dengan rampoengnja
pekerdjaan Woningverbetering di des

sa's

Tjiteureup, Awiloewar, Tjikoepa

ka bagi siapa jg berlangganan sk. Pe
mandangan sering menerima tamoejg
maksoednja tidak lain oentoek mena

mendjadi enak lagi.
dan Loemboeng, masing2 toeroet on
Sekianlah seroean penoelis, bermo- derdistrict dan District Kawali, maka
njakan bagaimana soeara Pemandang
hon kepapa jg berkepentingan dima- a, Toean Ng Dipopranoto
an, Tetapi semoea pembatja (boekan
na ch pemimpin
Igama Islam hoe b. Toean Padmodiwirjo
abonne) meresa poeas djoega dan gem

soesnja

kepida

Kiai

Pengoeloe

dan

Raad Igama agar dimana choetbah
itoe disalin kepada basanja sendiri,
Moedah2an toelisan ini ada faedahnja
oentoek oemat Islam seoemoemnja,
Amin,
——O —

TASIKMALAJA
Comite

Pesta,

c. Toean
d. Toean

M. Slamet dan
Soekardi, menoeroet

besluit

bira, karena ini sk. Pemandangan

se

uantiasa manoeroet aliran zaman dan
Toean Controleur Pestbestr: tg 15 oentoek keperloean oemoem.
Dec '37 no 29.WV dipindahkan ke
dessa

a. Panoembangan
b, Bandjarangsana

dan

c, Sindangherang,

semosa

Baroe
toeroet

terbit
Boekoe

on

tjeritera

derdistrict dan District Pandjaloe, reg »KAPENGKOEHAN ISTRI SOENDA"“
Tjiamis.
Isinja bergoena sekali bagaimana tjara2
s, k, Pemandangan dapat perhatian nja laki rabi Harga f 0,40
5

Pembantoe menoelis:
Oleh Comite District Tasikmalaja
Dengan termoeatrja
artikel2 jang
berhoebseng dengan akan melahirkan
se
nja poetari jm. Prinses Juliana, dima penting dimana sk. Pemandangan,
sing masing kantoor dan roemah roe perti keadaan soeal gadjih, Penjelaan
mah telah dikelilingkan adanja lijst- n, Soemandari, dan banjak lagi, ma

franco roemah

pembeli:

f 0,46

Bisa dapat pada Administratie Pemandangan,
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