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hadapi kesoesahan sebagai menoentoet (hingga perloe membikin toentoetan
gadjih, sedang Vak cen- lebih djaoeb.
Persamaan
Semarang, djadi beloem waktoenja boe traalnja mengadakan senang senang
dengan
keloearnja
t.
mempertoendjoekkan golek dil.nja,
Soeradi itoe, poen beberapa orang Re
at diangkat mendjadi Pangeran.
Sedang penganten poetri koerang le| Djikalau sekiranja ada tempo jang dacteurennja memoehoen berenti, dan
longgar, maka seharoesnja tempo itoe hingga dalam pekerdjaan
bih oesia 17 atau 18 tahoen.
itoe kekoe
Penganten

Telaki itoe

baroe

oesia

19 atau 20 th. misih beladjar Ji H,B,S, perobahan

dipergoenakan

melawan kaoem

| Kaoem Dokter

Sebagaimana telah diberitakan, bah

Meester

peristiwa jang origineel
Fonds Amal Tiongkok ba
gi menarik oeang dari semoea golo-

'Isekali

oentoek

Indonesia

, tetapi boeat pentjari oeang| teroes selaloe

dipoedji

jang

oesaha

satoe

dari

ang toeroet main

golongan

roe

g

'Berhoeboeng dengan perajaan oranje

1|jang akau datang ini, maka

djoer soedah lama

sebosah

Ilijst jang

comite.

orang

di Tjian-

mebentoek

Berpoeloeh-poeloeh

didjalankan

kepada

iloentoek menarik derma. Menoeroet co

-|Bermatjam matjam sub comite soedah

pemeliharaan

an

lesan, tidak ter

toeran

('langgota Tweede Kamer di Nederland
"Adi Soerabaia akan disamboet oleh be““Iberapa pemimpin politiek Nasionalis“Iten di Soerabaia.
Adapoen maksoed menjongsong itoe,
-|dari beberapa pemoeka Pergerakan di
Soerabaia

ikan

diwadoesx

Tjeng-

peroebahan padjag

:

bkan

Persiapan

penjamboetan

Pembantoe

hari

kita ,Dwarskijker“

ingin mengenalkan

diri de

Pemoeka-pemoeka

lai

goena

menjiapkan
erna

pjakan

dan

segala hal ichwal

me

hoeboengan

dengan

kepentingan

telah

dan groep telah

diri goena membantoe
djika sang waktoe telah

reka.

Petitie Soetardjo mendapat
perhatian,

Pembantoe
.ber noelis :

kita

Dwarskijker me5

me-

II Hoedjan lebat, soengai Sampang |

ntoe kita mengabarkan:
onokromo daerah
berita, bahwa

bandjir

Ha

| Hoedjan di Madoera, teroetawa Sam

|

' Tionghoa jang

gangannja.
pang dan Pamekasan amat deras toe: menaikkan har
Beberapa pembeli hendak mentjoba
tiga malam beroen
danten), ja g roennja. Tiga hari
menanjakan apa sebabnja barang tsb.di
impin (Fib toetan toeroennja hoedjan amat deras naikkan, maka dapat djawaban bahwa
ida bad:
nja, sehingga soengai Sampang ban berhoeboeng dengan perang Japan-Ti
djir. Oentoeng bandjirbestrijding di 'ongkok semoea barang itve disaikkan.
| Klampis (Tordjoeng) telah rampoeng | Roepanja dengan adanja per“
t|Tjoba tidak verkeer tentoe terganggoe dari fihak toko ada kesempataw—
Di djembatan sampang tingginja air naikkan barga dagangannja, padahal
klsampai1 setengah meter, Sideng di maksoed jang demikian itoe dilarang
- IKedoengdoeng di straat sampai satoe oleh Pemerintah.
:
|
I meter lebih.
Djikalau- kabaran jang kita terima
— (9 sm
betoel, maka ada kewadjiban dari
'litoe
|
politie menjelidiki hal ini, dan
Ifihak
- Perkawinan-agoeng :
(disini perloe kita andjoerkan kepada
Pembantoe M, menoelis
orang desa Karah, bahwa oentoek
Pada hari Saptoe-pagi tanggal 18 memberantas kenaikan harga barang
December ini mr. K,R.T, Wongsona- itoe soepaja kita bersama mendirikan
men goro telah kedjadian mengawinkan toko cooperatie sendiri, sebab perkara
Najang bada
poetrinja R.A. Soenarni dengan B.R.M sebagai terseboet diatas tidak moedah
Koesen jalah poetranja Z.V.H, Sri Soe oentoek diselidiki jang njata.
—
ig —..
baroe di- soehoenan, jang hanja dengar oepatjarase|
sederhana dan hanja dihadliri oleh
P,V.P,N. in actie
'Imentara

kaoem bangsawan

Djam 7,45

hasil dan verslag ronda
Sekaran

kita bertanja: haroeskab
diam melihat keadaan

ran

M.T,

sadja.

pagi pernikahan dilakoe Pembantoe kita menoelis:

kan oleh kandjeng Panghoeloe Tapsiranom dengan tjara biasa. Djam 9
pagi laloe boebaran.
Bermoela dimaksoedkan, jg pada ha
ri jg kelima (sepasaranj dari perkawin
an ini diadakan resepsi besar di socie
teit Habiprojo, tetapi axas titahnja Sri

Soenan maksoed itoe dibatalkan,.

“

terpaksa

perloe

Dan bagaimana kepoetoesannja kita
menoenggoe.
—O9 —

Internationale

wegencongres

“Soembangan
Indonesia,

dar
3.

ta' ter

Diberitakan, bahwa didalam boelan
Augustus 1938 di Scheveningen akan

Lebih2 pada waktoe Regional dan
Maandlooner Reglement datang, maka

adanja Congres jad. ini bisa membawa perobabau sebagaimana jang kita

diadakan ,Internationale wegencongres“ jang ke empat. Pada congres ini
akan diadakan tentoonstelling djoega.
Indonesia akan ikoet dalam congres ini poela dengan memberi soemba
ngan oentoek tentoonstelling tsb, Oen

AVA,-Katholiek

terstaat di Djawa-Barat.

bingga
dengar

keadaan
lagi.

PVPN

ampir

actie dari P.V,P,N, seolah-olah kandas,

maka

dari

itoe

mosdah2an

dengan

'toek mengatoer segala keperloean dida
harapkan.
Sepandjang pendapatan kita, bahwa lam congres atau tentoonstelling tsb.
di Indonesia ini sesoenggoehnja beloem akan didirikan commissie jang boleh
oleh toean Jonker,
ada Vak centraal itoe, sebab disam- djadi dipimpin
ping P,V,P,N, masih ada djoega CIVO hoofdingenieur pada provinciale Waenz, enz.

Betapakah baiknja djika di Indone
sia ini ada berdiri Vakcentraal dari
Indonesiers ta' memandang tinggi dan
rendahnja

pangkat,

agar mana

Pensisenscommissie

persa-

chalajak.

Ditetapkan

verslag

pe

ngabisan:

Pensioenscommissie oentoek orang2
partikoelir jang sama melakoekan pe

Djika kita fikirkan dengan sesoeng kerdjaannja, telah melangsoengkan ra
goehnja, maka PVPN itoe koerang ar pat pengabisan oentoek membitjarakan
tinja dan sedikit sekali pembelaannja tentang eindverslag (verslag penghabi

kepada kita kaoem boeroeh, sedang
sangat kita herankan poela sewaktoe
Vakcentraal jg didalamnja tergaboeng

tidak

koerang dari 21 perhimpoenan

san)

jang

ta'lama lagi akan

dipersem

bahkan kepada Pemerintah di Indone
sia ini.
—
ig -—

sekerdja itoe tidak mempoenjai orgaan
goena merapatkan 1 diantara vakbond
jg telah terikat didalamrja.

Kapal
Dari

Inggeris tenggelam

Londen,

Havas

mewartakan,

Bagi kita jg toeroet mengirimkan tjepat
10 mil sebelah timoer Ter
moendoer dan madjoenja pergerakan Schelling“,
serekat sekerdja, dengan keadaan jg
Kapal ,City of Hamburg“ itoe tgl
demian itoe soedah tentoe tali berhoe 17 jl. telah bertotak dari Hamburg
boengan beloem ada pada PVPN de menoedjoe Baltimore,
ngan vakbond lainnja.
Lebih djaoeh diberitakan oleh Ane

:

— »Dwarskijker“ menoelis:

dan

orang (Journalist) dari

Djawa Tengah, dan kabarnja ia
hatinja.

Tanah
rindoe

Voor

Ini waktoe
di Madoera teroetama
Dan bagaimana akan dapat dikata
Pamekasan Petitie Soetardjo mendjadi kan ,Persatoean" djika satoe di
g. Mereka merasa bang
Pembatja
Pemandangan tentoenja pembitjaraan oemoem. Saban tiap-tiap antaranja tidak menoendjoekkan tali
lid
i
djad
masih
ingat,
bahwa baroe-baroe ini orang berkoempoel senantiasa petitie persaudaraannja? Sedang
saja
menoeroet
berkata:
“lebih dari setengah Hoofdredacteur kita telah meng-inter tsb mendjadi pembitjaraan, Moedah locale PVPN di Soerabaia selama ini
Iview dan djoega di interview oleh be moedahan. perhatian
terseboet ber- bermoela timboelnja R B dan Maand
liau, Dan bagaimana keadaannja da boekti dengau daden,
looners beloem pernah
mengadakan
BA Dua
Ipat kita menebak sendiri.
permoesjawaratan goena
meremboek
sesoeatoe perkara jg mendjadi kepen
SE
Harga barang naik

per

jang bertalian dengan

tenaga

mendatangkan

disebab

tocan R. P.
Soeroso banjak ts
jang diper
goenakan dilain perkoempoelan. se-

medan

aa Yus

memperta-

jang

djadi

rangan

Kalau kita tidak salah, PVPN per bahwa kapal peuoempang Inggeris,'
nah menerima serangan dari salah sa jani City of Hamburg telah mengi
tiba.
toe anggotanja dalam perhim. sekerdja rimkan alamat ,S,O.S.“ (tanda dalam
Moedah-moedahan sadja waktoe ke
berhoebosng dengan PVPN tidak me
girangan itoe disingkirkan dari hoe ngirimkan oetoesan kedalam congres babaja singkatan dari Save our soul
Red). Alawat itoe disertai poela berita:
djan, djangan sampai ,seperti hari
nja.
»Kita dalam keadaan hendak karam
kawinnja doeloe.

tsb roepanja moe

menerima

Bangkalan

didirikan comite.
Tiap tiap golongan

mengatoer persediaan

ini wakioe

nja

Pamekasan,

mati,

tenaga

toean jg sesoenggoehnja goena kaoem
boeroeh Indonesia akan nampak di

melahirkannja Poeteri Juliana

silngan pemimpin di Nederland tsb.

jang
polygamie
boekan emp
oean melain

sore

penghasi
pera
toeran pemotongan chewan perempoe
an (vrouwelijk groot hoornvee) dan 5
rondvraag,

menep,

Tersiar kabar, bahwa akan kedataIngan t. Ir. Cramer djago SDAP dan

sa.

Rebo

toek Wajang dan najoeban, Djoega noelis:
akan diadakan bermatjam matjam Ia
Tentang penjambostan hari kegira
gi permfainan.
ngan jang akan datang,
Madoera
——.
tidak ketinggalan.
Kes
Saban regentschap, missinja Soe
Ir. Cramer ke Soerabaia

edar didasarzan atas tahoe 'Pembantoe menoelis:
£

hari

klik, 3. membitjarakan rentjana pera-

toek fakkeloptocht, dan zubeomite oen

ditoslis dan ada poela

besok

soeratnja B. A. jang akan diatoerkan
kepada Sri Soenan tentang peratoeran

poela didirikan, seperti subcomite oen

:

rapat. Ba-

(malam Kemis) tanggal 22/23 Decem

toek permainan anak, subcomite oen
toek pesan ra'jat, subcomite oen
lelaki dan perempoean.:

mengadakan

ra'jat lan, 4. membitjarakan rentjana

gl mite wang jang akan diterima oentoek
2 |keperloean pesta itoe lebih dari F 2000

ja itve mempoenjai tjara
| sendiri2 seperti diterangkan
atau buishoudelijk regle|

Bale-Agoeng

ber ini akan mengadakan rapat lagi.
Adapoen agendanja: 1. membatja
soerat2 jang diterima, 2. membatja

Tjiandjoer,

ensl.oleh oemoem
g mengatakan
kan

mengadakan rapat dengan

Jalal-bichalal,

" |EBuropa, Indonesia dan Tionghoa.
. at Wrsitie comite

sadja

N pada waktoe jang

soedah

'Pembantoe M. menoelis:
Pada waktoe ini Raad , Bale- Agoeng“

goeh mereka ta” dapat main

daan kavem boeroeh diwaktoe jang
achir ini mengalami kesoesahan jang
ipikoelnja.

soealoe

ini,

Rapat

oentoek membitjarakan

sebab dengan njata kea

jang sah di

—O—

Dr, melawan

toean

toean

membentoek

werkloosheidsverzekering

ngkan pertandingan sepak ra

ra

lagi akan dipersembahkan

kepada Pemerintah oesoel jang perloe |

telah

ndoedoek. Di Mataram

ng

wa ta'lama

menoe

» Pembantoe kita, Madoeratua

soal lainnja,

Werk!oosheidsverzekering

| Sebagaimana disiarkan programnja
bahwa persatoean Vakbonden Pegawai

Negeri akan mengadakan congresnja
besok pada tg, 25—26 ib. boelan ber
tempat di Sonoharsono Solo. |
Dengan

adanja program

ini orang

menanjakan kepada Kita apakah sebab

tingan kaoem boeroeh, teroetama hal
naiknja harga barang, hanja locale P

VPN

di Batavia roepanja tjepat meng

ambil bagian tentang perkara tsb.
Moedah2an dengan seroean
orang

Hloearan ini akan dapat memadjoekan
PVPN- dan kaoem boeroeh seoemoem
nja oentoek mendirikan satoe
traal jg koeat dan sentausa,

Vakcen

ta

dari

Amsterdam,

bahwa

K

kapal

»City“ of Hamburg“
itoe telah berlanggar dengan kapal Belgia bernama
»Confidenza", jang hanja
mendapat

keroesakan sangat sedikit,
Kapal ,City of Hamburg“ menda
pat banjak lobang dirongga badannja

kira2 dibetoelan 2 ruim dibawah air,
Moela2 ia minta pertolongan, tetapi

dibelakangan

bisa berdjalan

ia menerangk

1

h

sendiri.

laboehan Cux dengan diiringi
boeah kapal Griek.
7D orang anak kapal

serta 5 orang

penoempangnja .tetap tinggal dikapal
itoe, tidak

dipindahkan,

Kapal-kapal:

ghe

—
ig sma

Administrateur

contra

redacteur

Oemoem

Hoofd

kiranja masih ingat, ba

baroe baroe ini seorang administratet
nja dari dagblad Djawa modern di Soe-

rabaia telah menoentoet kepada Hoofd-

“Mij,

mann

"jang

en

Sielcken

mempoenjai

dan

Zuid

redacteurnja berhoeboeng dengan peng |
Banten-concessie telah melandjoetkan
hinaan,
Berhoeboeng dengan itoe, maka ex, pemeriksaannja. tanah-tanah jang be
dengan hatsil baik.
adm itoe perloe mengharapkan bantoe risi bahan mas,
Selain dari bahan jang doeloe dipe
annja politie mengoesoet lebih djaoeh,
dan kabarnja dalam boelan depan riksa oleh opsporingsdienst dari Gou

vernement, bahan mana

akan diperiksa di R.v.J,
Adapoen doedoeknja perkara, bahwa
t. Soemadi ex.adm. tsb moela moela
mengoeroes
dalam ka-'an adm. da
lam sk. tsb dan oentoek meringankan

kok

oentoek

concern
bahan

minta

mendjadi po

concessie, concern

jang diseboet diatas,

dapat

lain, jang bisa dimasak djoega.

Pada boelan Februari jad djalan
penghidoepannja ia soeroeh boeat ber ke Tjikotok akan diboeka dan pada
tempat tinggal di internaat dalam sk. waktoe itoe akan dikirimkan mesin2

oentoek mendjalankan pekerdjaan, jg
dikira
kira pada penghabisan tahoen
Sesoedah berdjalan antara lama, ta
hoe karena apa, maka
t. Soeradi di 1938 bisa dimoelaikan.
Directie dari concern-concern tadi
keloear ?) dan
keloearkan
(minta
akan
mengelosarkan obligati sampai
kemoedian antara beberapa hari dalam
tsb.

sr. kabar itoe ada toelisan jang dipan

nja diwaktoe kita kacem boeroeh meng. dang

menghinakan

nama

baiknja, se

15

millioen,

1

“kam Tg

nam

“

|

Nahan

| FILM ,REX-THBATER”

AMSTLEVEN
LEVENSVERZEKERINGEN, LUFRENTEN EM .STUDIEBEURZEN
MAA
ad
NN lte LS uli SEre) an)
naa

ALLE

— IBeloem selesai
adjikan 3 ketera

olaing d
an
Hin H

Hey 1

Pe

lagi

si (t, Yo

Heng

-

pegawai (t. Alin oe

Masa

njonja Tjoa|

tang

wadjiban

redactie

membela

orang

soerat-kabar boeat

senlaan

69,

mengadoe dan
telf. 234 Bt. dan dari t. hormatannja.

membela

atau arakarakan tsb haroes | Mentaliteit Rendah dari Directeur
kan sampai selaat laatnja
Rex Theater

an December dan orang2 jg|

oenjai auto. haroes

Hinaan

Rex

keterangan dari Directeur bioscoop tsb
,Pemandangan”, Tadi
aja
sebagaimana
saja soedah toelis da
ng akan mengikoeti optocht tsb

telah

dipoetoeskan poela bang diatas, dalam

g|sa mendjeleki perhoeboengan antara
jalsesama manoesia, dan bangsa berwar

&25 km, dalam sedjamnja dau haroes

melaloei djalanan jg telah ditetapkan
o Idiseloeroeh kota Betawi, ja'ni dari
|. Di Landgerecht kemaren telah perik Goenoeng Sabarie, Schoolweg Noord pembatja, dan djoega pada T. Yosen bestuur PAI dalam pekerdjaan ini,
| sa perkara goena-goena. Dalam ini Postweg Noord, Sluisbrug, Noordwijk |diri, soepaja ia djaugau sembarangan jang beloem dapat mandaat dari orang
jang mendjadi terdakwa seo Harmovieplein, Rijswijksraat, Tanab doega2 dan toelis jg boekan2 terhadap Arab bangsanja !!
| perkara
|. rang perempoean mama Ona baboejg Abang West, Scotiweg, Koniogsplein, saja dan saja poenja soeami poenja Kita sendiri jang ditimpa oleh ini
Zaid, Koningsplein Oost, Koningsplein actie dalam ini soal penghinaan dari kedjadian mendjadi heran.
bekerdja
satoe beberapa
gedong diboelan
Banjoemas
00...|. Weg.
Iui dibaboe
jang Noord (melaloei Frombergpark) dan Rex Theater.
Apalagi hal ini sebetoslrja soedah
Kita sama sekali tidak berlakoe.,,Ke terbalik, kenapa Bestuur PAI. jang da
djoega melaloei Istana Goebernoer Djen
aoed. Beberapa bari jang laloe ini dral laloe menoedjoe ke Koningsplein terlaloean“ atau ,sengadja tjari-tjari" tang menjembah sodja Koev pada

— Idoe ditjeraikav oleh soeaminja name

jang djoega bekerdja di satoe

edong : jang

West, dimana

ini oeroesan,

optocht terseboet laloe

sebagaimana

Tuean

Yo

anja bekas | diboebarkan dilapangan Pasar Gambir. ada toelis dalam soerat keterangannja.
toeannja, Pada ketika optocbt ini diboebarkan. | Kita ada bawa-bawa namanja leden
fjelana
simpen
telah
trinja
5 tjelana mana direboes tiap tiap bari. lebih landjoet diberitakan, bahwa au- Volksraad dan Sultan Djocja meloeloe

0

etetat

djadi

Keterangan ini

membikin

Saoed

|to2 jg paling bagoes sendiri perbiasan

sebagai

satoe PERTANJAAN,

apakah

Directie

Rex Theater pada

hal bangsa

nja Bestuur PAI. jang dihinakan?
Patoetnja directie Rex jang mesti
datang

pada

orang

Arab

of pada

Bes

tuur PAI, kalau ini bestuur PAI, ang

kewatir dengan itoe tjelana digoenakan 'nja dan jg disenangi oleh publiek a- 'Toean2 jang terseboet poen akan di gap dirinja wakil orang Arab.
'mendjadi tenoeng, dengan mentjari kan diberi prijs atau persenan. Orang? tolak kalau datang nonton pakai SA
Moestinja pantas sekali PAI mem
akal ia bisa dapatkan itoe tjelana jang ig menang didalam optocbt ini, di ROENG ?
boesoengkan dadanja, berdiri
tegak
tersimpan dalam kaleng bekas mentega 'wiota soepaja orang ini dengan me | Maka kita tanja begitoe, sebab seja membela bangsanja jang dapat hina.. Gidapoer dimana bekas isterioja kerdja. noempang auto menoedjoe ke keboen dengar sendiri, dan djoega saksi-saksi an, Kalau sebagai kedjadian
diatas,
“Kaleng jang berisi tjelana toea itoe jg letaknja didepan Receptie-paviljoen: lain, oetjapannja itoe orang Tionghoa sama sekali tidak piutas dilakoekan
oe diserahkan
pada politie,
jang djoeal kartjis itoe malam, ME
dan tidak dapa tempatnja.
NN
seri diselidiki
neha
5 S5
: : di Hotel: desPa Indes,
“uga : dimana orang, .ini INOLAK
5.2 “Setelah.
i
i
ing
itoe: djoega
dioesa kita
kita bangsa
R
semoea orang Indonesier|
Disamping
itoe:
San
aa
na
Na
an Na
jang pakai saroeng doedoek di kelas|Arab jang ada di Indonesia ini, jang

0

:

lan direl
dan
direboes, djoega dili boemboem |Perajaan seroepa osang dan sebagai |satoe.
2
boekan tjabe rawit, daon bolang dan prijs kehormatan ialah seroepa oeang
Djadi maksoednja, tidak perdoeli
(berdjoemlah f 150.— prijs mana jang Indonesier jg mana djoega, asal pakai
lam pemeriksaan kemaren, ini akan diberikan kepada suto jang pa saroeng,
tidak boleh maseek klas I.
akoe lakoekanitoe perboeatan

ling bagoes perhiasananmnja sendiri dan

berdjoemblah

tidak

koerang

ne

prijzen dengan roepa oeang

jang toelen atau boenga bikinan

a

sen

Sebagai groep jg keenam diperoleh

Ikan djoega oentoek mengikoeti optocht

mah Piatoe Moes
baka
Tn
tahoen jang ketig Ha Ban ia

dergan

bioscoop lagi.

didalam

Toean Yo toelis: penolakan terhadap
4 tt. jang belakangan katanja doea
bangsa Arab, dan doea Indonesier, me

Microfoon

film

ini ialah

Harry

Baur.

9

VORO

didjadikan

itoe,

pemberiav

ber-

gadji jg

perhatikan.
Baroe2 kita tidak akan sangka,

be-

soerat Chabar , Pemandangan", selama

nja kersedia oentoek membela
nasibnjakaoem bogsroeh,
Di kamar redactie boekan main
hiboeknja kita bekerdja, karena soerat
soedah bertoempoekan, minta diperhati
kan, telefoon berboenji minta diperba .
hatikan.

ta

—

“hi Prrohamtan

Satoe persatoc kita akan koepas de

kan ini salah dan ini haroes dibetoel—
kan oentoek siapa, oentoek pemerentah
dan oentoek kaoem Volksraad, soepaja

beliau dapat mengemoekakan dalam
zittingnja.
Pada waktoe sekarang kita soedah
terima keterangan jang lengkap dari
masing2 pegawai negeri dan ada-djoe

ga jang

beloem kirim.

Kita memper

silahkan Toean2 mengirirakan itoe, dan

peren-

:

diberi boemboe, sampai moedah dike
tahoei dan dibela oleh anggauta Volks

raad.

Djadinja

sabar,

djika beloem

lihat

karangan oentoek abonn6 jang berke
pentingan. Kita bekerdja keras, mem
boeka semuea keterangan dari semen

djak beloemi ada BBL
karang, BBL

waktoe

tidak sedikit,

kesombongan
dan

1925 sampsi se

1938, tentoelah memakan

bersedia

kita

Tetapi boekan

selamanja

nentoek

kalian. Waktse
Permintaan

masin
kita,

paraat

Toosan-toean

se-

ada,
hendaklah

Tosan

sabar, Semoeanja kita akaa bitjarakan.

Bersiaplah Toean mengirimkan gegevens jang seperloenja oentoek toedoeh

djalan pada kita.
|
Meskipoen
kita
tidak
barima
kita ra
'
2
|akan oeraikan djoega segala keberatan

Jang karena
djadi kaoem
boeroeh
,Goeber
kitapoen
mempoenjai

nemen,

gegevens

lengkap, tetapi sebaiknja,

sa

t,

kawan2

Toean, Batjalah dengan teliti dan per
mintaan kita sedikit, hendaklah Tosan
ikoet djoega mempropagandakan s0e

rat Chabar kita,

seperti

kedjadian di

Tasikmalaja. Sedikit bagi Toean, bagi
kita berarti banjak,

Kita selamanja,

semendjak

pembi-

tjaraan tentang gadji, kita soedah ber
sedia, lagi poela sekarang, tentoe mes
ti lebih lengkap alasan jang kita haroses kemoekakan.
Moga-mogalah
tertjapai ' maksoed
kita bersama-sama, moga-mogalah s0e
ara kita jang
keloear dari mimbar
oemoem ini, pemerentah memperhati
kan semoea itoe oentoek kebaikar
oem boeroeh jang berke

2.

y

Syebardis oi
Merta Inget

|

|ja

Me

Tn

nh

MN

,

2.

:

5

"om
j

:4

3
:

Dewan Ra'jat.

ada

NP

:

tidak ada tempo, sebab mereka tinggal
djaoeh di Palembang, dau esokan ha

dari segala bangsa jang saja| A.H. mengatakan jg diobrolkan dijmana tertoelis dalam artikel
terseboet,
BORKTIKAN dan LIHAT SENDIRI, | woeka mierofoon itoe ada , perkataan2
|dan
nanti
kalau
sekiranja
terdengar
Pan
Komisi tab, membitjarakan oesoel| dapat perlakoean TIDAK
PANTAS
tidak ,Lief”
enz. enz.jolehnja di radio leloetjn, oempama
|oesoel gadji jang mengenai burgerlijk |dan DIHINAKAN oleh satoe peroesa| Jg soenggoeh
Djikalau
boleh haraplah toean A H, nja: A dan B bertjakap tjakapau :
.Idan djcega militer,
han bangsa Tionghoa, dimana sajaoelaugi lagi perketaan
perkataan jang »idoengloe boender kaja p@-8rau dan
1
:
xD ——
poel digedoeng

t

2

noeroet pengawai jang toean Yo koeataraan ???
tsb ialah kepada reclame-auto2 jg di sakan,
dan itoe pengawai sendiri orang
perhiasi djoega dan auto ini tidak akan
Oleh M. V. ,Lief —Java”
mendapat prij3. Auto auto ini meroe Tudonesier disebabkan pakean koerang
Terkedjoe
t boekan kepalang tempo
pakan soeatoe bahagian sendiri jang lajak, Jang tersangkoet sendiri tidak kami batja artikel
, Obrolan jg moeng
ber|opisil dan auto2 ini haroes membajar memadjoekan protest soeatoe apa tjoe
perkelah
berakibat
kin
ian"
termoeat:
ima
sadja
itoe
malam
kebetoelan
ada
sn |osang f 1,— boeat tiap tiap autojang
dalam sk. ,P“ ddo 8 Dec 3Ligdraa”
Jhendak mengikoeti reclame-auto tsb. |seorang journaliste Tionghoa dan soeaallis
oleh t. A. Hamid dansetelah kami rectie lagi pada leloetjon kami
Saja
Tidak
So
. Orang-orang jang hendak mengikoe| D inja jang
|
batja
sekali Tagi dengar tensnp, maka boet. Djikalau sekiranja toean terse
(ti optocbt ii terlebih dahoeloe baroes | S
apa jang
meud
' AH.
kami
berpendapatan, bahwa m.v. , Lief tidak ada tempo oentoek
merepotkan kepada secretaris sub-comenoel
is ka
Java“ ditoedoeh telah mentjela lain mi persilahkan
mite jaog didirikan oleh Comite tsb|
adian.ine
e | perk.,
toean datang di Club
dan sebaliknja itoe perk. saling buis ,Lief Java“, Gang
la soeal jg
. jang diserahi dengan melakoekan pe 4 tt. jang djikalaup
Kepoeh Bin
mera
ng
jg bisa berakibat perkela nen 202B.
baroe
sabah
tentoe
tt, itoe berboeat
leh |kerdjaan2 ini, ja'ni toean A. Hartraan |
Kami soeka sekali
ps- ian.
ra| Chef afdeeling Voorwezen p/a Hoofd sendiri atau dengan perantaraan
Berhoeboeng dengan itoe karangan, akan tetapi jg opbouwdapat critiekan
bureau yan Politie, telf 2121 toestel moekanja,—
end (tidak me
maka terpaksa kami mengangkat pe ngeroesakan).
i|28 Koninggpiei n West Bat. Centrum.
Atas Toean Yo poenja toelisan di na oentoek memberi keterangan jang
Didalam pembitjaraan leloetjon t,t,
atas, berboekti sekali iapoenja karen lebih terang, soepaja sidang pembatja
telah
ma'loem dan tentoe sadja ada
nufacturen jang moerah
dahan pikiran. Sebab pada Toean Yo, djangan sampsi salah mengerti, dau
berlain
an perijakapan itoe dengan per
saja dan saja poenja soeami BELON kebetoelan poela beberapa
anggota da tjakapan jang biasa,
takan, bahwa kini t. Chr. WA
auffeld dari Borsumij telah mengoen | PERNAH BITJAKA, BELON PER- ri mv. »Lief Java“ menanjakan kepa
Oempamanja ada terdengar pertja
NAHBERHOEBOENGANAPA-APA, da kami: ,ada apa sampai djadi begi kupan
oengi India oentoek menjelidiki, ada
antara Si Botol Kosong dengan:
baik dalam oeroesan scciaal atau pe toe, saja ada batja didalam sk. ,P“ Si Bagong:
1
kemoengkinan oentoek mengirim kerdjaa
,tai laler tjintamoe kaja
n: Dengan pendek KIfA TI. »enZ, enz,"
kismis“ atau , moekamoe ketjoet kaja
n hasil2 textiel dari India ke Indo DAK KENAL
satoe sama lain, dan | Dari dahoeloe mv, ,Lief Java“ ber monjet kedje
pit", itoe semoeanja tidak
djoega tidak harap jang kita bak|! main dimoeka microfoon2 jang ada
di lain dan ta” boekan hanja oentoek
| Sebagaimana orang telah mengeta ada perhoeboengan
apa-apa sama dia. kota ini, selamanja diadakan leloetjon meng
hoei hal ini masih dipertimbang oleh
gembirakan
atau menggelikan
“
Kenapa
Tosan
Yo
tidak soeka se (klucht), dan sampai sekarang ini te hati pend
| Pemerintah oentoek memasoekkan atau boet apa jang
engar2, Klucbt seroepa itoe
mendjadi dasarnja, saja tap diadakan sedemikian.
dari dahoeloe dimicrofoon2 kami per
mengirimkan barang2 ke Indonesia ini. berdoea mendjad
i pembela dari itoe | Dari fikak m.v. ,Lief Jaya sekali- dengarka
mo Gg sem
n, dan
4 toean-toean ?
kali tidak merasa dan bermaksood mendapat tegorankami beloem pernah
katanja »mentjela«
Komisi persiapan
Itoe 4 toean2 tidak membela diri mentjela atau mentjatji lain perkoem pada lain
orang
atau
perkoempoelan,
enta
es
lk nja, boekan mereka tidak maoe, tapi poelan, Leloetjon jg kami telah
er-|
Dari sebab itoe kami terkedjoet
: "1 rn 8 oesoel2 “5
: Komisi persiapan pada D:wan Ra'-

bangsanja,

Sebagi djoega

ada ke!

tidak

lief“ itoe, nanti

boleh

kami cor

'katjamataloe

katja mata

djengkol"

di

"
4

.
G

1

Aa

tikan, dan kita terangkan disini, se
moea pegawai negeri kita akan per

tem
dengarkan distudio VORO
itoe, an
po membatja artikel tosan AH tab,
lah zuiver leloetjon oentoek menggem | boleh djadi memang t AH pendenga
Lebaran.Weni “et
“5” Ijat
2Anas
mengoeroes
Sr 'merajakan
atoeran
ue baros
gadji
ba|rinja
iaorang
moesti
berangkat
tosan
poe-|biraka
1TOe boeat
jang boleh
n pendengar2 dan tidak meroe rannja lebih haloes dari pada orang
dikata lengkap (ke- lang.
|
.
1
5
sakkan programma apa
jg dimainkan | lain, sebab soedah banjak pengalaman
"5
dota Bian
an " Katak | joeali toean Datoe' Toemenggoeng Jg.
Saja sebagi penoelis, ada pikoel itoe |di radio.
di poelau ini maoepoen diloear poelau
H3
Kdot Kania
d ». | beloem poelang dari perdjalanannja ke kewadjiban
bueat membela
segala|
Dari
itoe
kami
heran
sekali
toean
dan
negeri negeri jang lain, sebagai
2 aan
Etaroek
25
'ISoematera) tadi pagi santa berkoem |orang
Tg

“

gitoe banjak perhatiax terhadap kara Sa
ngan kita. Segala poedji kita balikkan
kepada Allah, memang kewadjiban

belaan Njonja Tjoa Hin Hoey jang sokong djoega.
begitoe berbarga sekali dan tidak gam
Memberi tahoekan kepada

Malah
Tvean Oeij bilang. , Kalau orang pa koetnja gedoeng Bioscoop Cinema Pa
. Oentoek menghiasi auto auto tsb. di kai saroeng dikasih masoek klas I, lace akan mempertoendjoekkan film
perkenanken djoega memakai boenga Rex Theater djadi boekan Iste klas »le Golem“ dan jang memegang rol

ae

dari mana?

akan datang, dibela oleh kita. Telffoon
berboenji, minta nasibnja djoega di

dari|tt-

60.000 djiwa, wadjib bersjoekoer serta
berterima kasih kepada djasa dan pem

Saja sendiri hampir tidak bisa pertjaja
di ini waktoe bisa ada itoe matjam pang diloepakan oleh bangsa Arab se
awinja bisa ambil lagi ia sebagai djoega berdjoemlah f75.—, ja'ni oen berbedaan,
maka saja poenja soeami oemoemnja.
toek auto atau kendaraan jang paling menegaskan sendiri, dan di TETAPM, SAHAB,
koem bagues sendiri perhiasanannja diantara KAN oleh itoe orang Tionghoa
di o
hoee
ini bab
leh Hakim
jang
|.
Iroepa bangsa terseboet. Selandjoetnja djoeal kartjis" dan djoega Toean Oey,
»Le Golem"
| lakan diberi prijs posla oentoek orang2 saja poenja kenalan lama, jg itoe wak
o lig mendapat tweede prijs dan derde toe doedoek disitoe sama2 saja.
Moelai ini malam dan malam beri

karena masih tjinta pada soeaminja, 5 eerste

Aa

Realist.

ngan sematang-matangnja, satoe per
satos kita bentangkan keberatan pega
o- wai negeri, satoe persatoe kita terang

Tetapi . ,. lantaran dalam ketera- rang jang dihinakan,
boekannja lid
ngannja T. Yo Heng Siang ia ada se DANG
boet beberapa hal jg mengenakan diri
Kita ada orang Arab jang merasa
saja dan saja poenja
soeami, dan jg tertoesoek
hatinja oleh hbinasn itoe
saja sama sekali tidak setoedjoei, kare dan kita pertjaja, dibelakang kita tiap
va ada RENDAH dan Djoesta belaka, tiap orang Arab jang dengar kedjadian
dari itoe pantas sekali kalau saja mem itoe akan merusa djoega seperti kita.
beri keterangan lagi sekali, kepada
Kita
heran
sekali keberaniannja

|8 pagi dan auto auto terseboet haroes
Iberdjalan menoeroet tempo ja'ni 20

hoeboeng

ngan hakapa bestuur P ALI. tjampoer
tangan bikin perdamaian segala roepa

dengan Rex Theater, padahal itoe

na.

datang

maksoed, soepaja nasibnja

Theater

Kita batja dalam ,, Pemandangan”
bestuur P,A.I, soedah tjampoer tangan
dalam hal penghinaan jang diberikan
angsa bangsa ini terdiri dari 5 lam saja poenja keterangan jg kedoea oleh Rex Theater kepada bangsa kita
roepa roepa- bangsa ja'ni: Bangsa2 ddo 18 dezer, saja tidak maoe toelis Arab dan Indonesia.
Kita disini hanja akan bitjarakan ba
— JArab, Djepang, Eropah, Indonesia, apaapa lagi tentang ini oeroesan, se
bab saja merasa soedah lakoekan saja hagian jang mengensi bangsa Arab ka
— |Tionghoa.
LI
Optoeht tsb akan dimoelai pada pa poenja kewadjiban sebagai satoe ma rena diantara sdr.sdr, kita bangsa In“,Igipagi hari pada djam 6 30
i noesia, sebagai orang Tionghoa, dan donesia ada tjoekoep pembela- pembe
oa|sebagai satoe penoelis, djikalau saja la jang lebih tjakap dari kita, tetapi
ustrieterrein dibawah
pi
jldibikin betoel apa jg saja anggap bi kita tidak mengerti sama sekali, de-

ni

Boekan- main

Oleh

soerat dari kaoem ambtenaar, dengan

jang boenjinja seperti berikoet ”

Semalam saja telah dapat batja soerat

membajar|

GADJI.
ZN

sendiri ke

tIMoehamad Sahab, Molenvliet
West 93, Bt.C, Menilik isinja, kita
Mrs. TJOA HIN HOEY,
segenap pendoe (merasa
wadjib
dan
perloe
memberikan
k
oentoek mengikoeti
KT ERA
SAN
erajakan optocht terseboet tempat,
Sekian oeraian nj. Tjoa Hin Hoey|
. Soerat njonja Tjoa Hin Hoey begini
Sekarang
kita sadjikan toelisan t.
masoekan nama oentoek ikoe boenjinja :
Moehamad Sahab, tertanggal hari ini,

Cbt

PERATOERAN

jang

kan
| Hari ii kita terima lagi toelisan tidak pantas, maski itoediperlakoe
orang
tidak
“dari pjonja Tjoa Hin Hoey, Prin

a

4
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FONDS KEMATIAN
Abornes lamanja
paling sedikit 6
boelan jang meninggal, asal tidak
menoenggak dapat uitkeering ,..f25-—- e
Ng

»

“

tentang pengiriman ko
Pengadoean
ran, dan oeroesan advertentie setelah
liwat djam 4,30 sore pada tel. No,
2738 WI
Kwitang No. 14
Tarief

advertentie, keterangan

pada

administratie,

Lembaran
di

kepandoean, tetapi semoea

bau

atau

kedoea

Komika

moearja haroes sama seperti kain, sa
roeng atau pantalonnja, djas dan ko
batin,

Dengan

adanja

pakaian

jg sama perasaan perbedaan moedah
dihilangkan
dan sebaliknja perasaan
persaudaraan mendalam, jg memang
perloe sebagai soeatoe oesaha
nggota |10—13 th,). Anak2
oehkan soeatoe oesaha jg
einginannja.
Seringkali
toek anak2 jg beloem ba
|
nannja diberi soal soal

oentoek

meroepakan
toedjoean. Menjamakan
pakaian boekan perboeatan moedah
tetapi kalau berhasil kami jakin bah
wa IM soedah bisa madjoe selangkah.
Djikalau

oesaha

iui masih

dipandang

beloem pada waktoenja, sedikit2nja
IM haroes mengadakan atoeran pakai
an jg sederhana sekali. Dan bisanja
lekas tertjapai kalau saudara2nja jg
agak toea soeka memberi tjonto lebih
atan
sedi
ng Djikalau perboeatan pada waktoe doeloe, Pakaian jg sederhana djangan
diatoer dengan baik dan dikerdja sampai kelebihan sampai melarat. Boe
an
denga denge giat, tjita2 akan tertjapai kankah sebagian besar dari sdr-sdr
3: Ikan
dengan sendirinja. Oesaha2 IM. soedah kita berasal dari kaoem sederhana
oem dapat dimengertinja, atau
g membosankannja. Djikalau
lak mentjapai soeatoe oesaha
oes kita perhatikan ialah perboe
jg g pada waktoeitoe kita kerdja-

tentoe lebih dari 10 matjam, tetapi di segan bergaocelan dengan kaoem jg ber
antara 10 ini soedah tentoe ada jang kelebihan,

ja1.M

sering kali mendapat kesoekaran. Oem

Ia aa
F:

Madjallah:

ah memangbaik

Penerbitan

oentoek

- Ikan persatoean, tetapi kalau

madjal-

mengekal

anggota

#nja banjak jg tiada soeka memenoehi
kewadjibannja (tidak membajar ioeran

Apakah

kalau

kaoem lebih ini mengatjoengkan
ngannja
dan
menoeroenkan sedikit
ketangga jg sederhana, sebab bagi me
reka lebih moedah mengerdjakan ini?
Moedah2an soal pakaian ini bisa de-

nja asal sadja tidak disoekarkan hidoep diantara anggautanja. Keperloean per
masih
beloem diketahoei
kdjel |pja oleh anggota anggotanja jg sering chemahan
tak datang. Boekankah ini sering ke oleh sebagian besar dari kita maka
diadian, bahwa persidangan atan ra- dari itoe djarang ada perkoempoelan
pemeeda jang mementingkan hal ini,
pat dioendoerkan ?
Sport memang perloe sebabini ada ketjoeali dikepandoean.
soeatoe pendidikan jg baik sekali, te| Anak-anak moeda soeka pada ayon
roetama dimana pemoeda2 bermain tuur. Halini memangsoedah pada tem
gauta sering mengikoeti sport bersama dengan menetapi atoe- patnja dikedoeniaan anak anak moeda.
a anggauta?nja jg

Boeat Philatelisten
. Oentoek mentjoekoepi hadjat-hadjat
jang kerap kali dikemoekakan oleh
perkoempoelan philatelisten, maka se
karang diberi batasan pendjoealan
frankeer-dan

postzegels, jang dipakai

di Negeri Belanda, Suriname dan Cu-

racao dan

kartoe-pos,

rat soerat

jang

omslag

dizegeld,

dari soe

postbladen

dan kartoe pindahan,
Postwaarden tsb, seperti weldadigheidszegels, herdenkingszegels dan Ia
in-lainnja, dan djoega zegels dari rol

: Djikalau diganggoeoleh

Biang Keringat, Ekseem
atau salah satoe penjakit koelit jang
tak maoe semboeh, djanganlah pergi tidoer sebeloem tempat dikoelit
jang kena penjakit itoe dibersihkan
dengan Saboen Purol dan dikering-

perforaat hanja bisa didapati pada Af

deeling Algemeene Zaken dari Hoofd
bestuur P.T. T. di Bandoeng.
Orang-orang jang hendak beli ha

kan dengan hati-hati. Sesoedah itoe |

roes kirim oeang dengan postwissel
ta- kepada Afdeeling tsb, dengan ketera

tidak lebih moedah

atau teroetama membatjanja), 'soedah ngan lekas dipetjahkan.
Kedoea, I.M, haroes sering kali me
Itentoe tjita2 madjallah kandas,
(kamp)
Persidangan dan koersoes ada baik ingadakan perchemahan

. pergerakan

Siap

dan

PER

piahnja! Persamaan pakaian memberi
pendidikan persatoean jg tegoeh lahir

ngan

postwaarden

taroehlah selapis Purol dan boeboehlah sedikit Bedak Purol diatasnja.
Pada waktoe pagi hari sesoedah
mandi taroehlah diatas tempat itoe

apa dan dari tahoen

berapa, jang diingini. Keterangan tjoe
koep ditoelis distrooknja postwissel

sadja.
Kepada

mereka

jg hendak

menda

pat frankeer dan postzegels dari

tjam

atau

pinggiran

dan plaat

lain-lainnja

jang

ma-

tertentoe,

atau etsingsnummers
tidak

Pengirimannja

bisa

sampai banjak Bedak Purol.
Melawan lain? bedak, bedak ini berisi
beberapa zat? jang menjemboehkan.
Sedemikian dia boekan sadja bekin
kering dan sedjoek koelit, melainkan dia menjehatkan djoega.

dan

dikirimkan.

Satoe penjakit koelit poen tida ada,
jang tida djadi semboeh dengan
djalan mengobati jang diteroeskan
dan jang seperti diatas itoe. Tanjakanlah sahadja pada sobat? toean
jang soedah memakainja.
Sehari”
kami menerima soerat' keterangan

postwaarden jang dike

hendaki gratis dengan
adviseerd,

omslag

jang ge

(Permintaan soepaja pengiriman ini
dirembourskan, tidak bisa dipenoehi,

sedang orang-orang jang berada
di
Bandoeng bisa beli postwaarden jang
jg diingini dengan
oeang contant pada

toea, ran2 permainan, jg didasarkan atas dis Kena apakah keinginan avontuur
lain tak da 'cipline. Sport bisa djoega memakan sering kali terdapat pada perchemahan

kaoem

engertinja. jg melambatkan oen

endapatkan persatoean jg tegoeh
ga bahaja pertjeraian moedah
perasaan ini soe

ongkos jg tidak sedikit. Bekerdja dengan perkoempoelan lainnja memang
perloe centoek memperkenalkan dan
menghargai satoe sama lain.
| Lsin2 oesaha oentoek mempertegoeh

Postmuseum

itoe tidak kita berikan pada pemoedaj
pemoeda kita? Didalam perchemahan
pemoeda pemoeda bekerdja bersama
sama tolong menolong, satue
sama
lain saling harga menghargai, oleh ka

dari

di Bundoeng.
—

—9

Membetoelkan
Didalam

» Petitie-Soetardjo

pingnja persatoean

Oleh

sama dan berkoempoel dan jang satoe
memboetoehkan jang lain, makatidak

atau menambahi ini haroes memper
haroes hatikan keadaan hawa dimasa ini.

goenan watak jg tidak Kita menoelis boekan oentoek me
robah keadaan I.M diwaktoe ini, te
mengoepas oesaha2|tapi kita ingin IM
mendapat hasil
jg
banjak
dalam
waktoe
jg tjepat se
ta lihat doeloe tentang
-Anggauta IM terdiri dari kali atau perkataan lainnja kita ingin
onesia dari 13 th. sampai melihat perbaikan pada IM.
nggauta2 ini ada jg dari

Sebeloem kita menerangkan tentang

dak sadja

dan sampai se oesaha2 jg baroe, kita ingin memberi
tentang toedjoean I.M. Toe
an berasal dari golo- oeraian
engahan tinggi, pang djoean I.M, Indonesia Raja, tetapi se
nja. Djikalau dipan- beloem IM, sampai kesitoe, IM haroes

bih dalam

perbedaan2 jang

mendapatkan

doeloe persatoean

karena-dalam

pemoeda-pemoeda

perchemaban

selaloe

itoe

moeda jang dipimpin oleh Baidur von
Schirach diorganiseer dalam satoe tem
pat, dimana pemoeda-pemoeda tadi di
pekerdjakan centoek matjoel dll.: se
bagai pendidikan kesehatan dan ketja

perbe-

ah terasa djoega dikaoem
| sering kali dipropagan
“perasaan perbedaan di
'erasaan perbedaan ini tiah dilenjapkan setjara kunst
i haroes dibongkar dari da
ai diakar2nja dengan tjara
Pee
RT op
ada kanak2 jang moelai

#

D0.

haroes

dihilangkan. Disam

an dimana

ja'ni

lembaran

kedoea

»December 1929, aksi terhadap
Wildescholenordonnantie, Agoestoes
1933, semoea ini adalah saksi dari
isinja pergerakkan sajap-selamat.
(Die feiten leggen getuigenis af
van

de werkelijke

Selain dari itoe

di moelai

waarde
dalam

van

pemoeda

dengan

ta-

terangan jang

perlos

tentang

perche-

mahan ini. Djanganlah perchemahan
ini dianggap soeatoe oesaha pendidiikan setjara fascist,

dimana

discipline

lebih terkemoeka, tetapi perchemahan
dipergoenakan oentoek membangoen

»Sevrang
dalam

moestahil
mintaan

B.B.

bagian

artikel itoe

akan

jang

Ambtenaar,

politiek

tentoe

memadjoekan

tidak

(koerang perkataan

NAN

dan SABOEN

PUROL

de

doeloe dengan perchemahan, Ketjoe- djoega, kolom 2, garis ke 21 (hitoeng
ali perchemahan memberi faedah jg dari bawah) haroesnja kalimatnja berbaik seperti terseboet diatas, djoega boenji begini:

dan
centoek soeatoe organisasi jang kan watak pemoeda. Ini jang perloe,
Perchemahan tidak oesah dibikin jg
paling perloe djoega decipline jg dalam.|
mahal,
tetapi bisa djoega mengadakan
' Oentoek mentjapai ini semoea kita

ja pengadjaran

jang terdapat

pagina satoe, kolom 2 moelai garis ke
28 haroesnja dibatja begini :

Djerman, tetapi tjoekoeplah

dika: mempersatoekan

pingnja persatoean haroes ada pem
bangoenan watak (karaktervorming se
perti: pertjaja dan menghargai atas
diri sendiri, hemat tangkas dan tjakap
bekerdja, mengetahoei kewadjiban dil)

bah maksoed,

sajap-selamat).”

tidak dapat dengan memberikan sadja perchemahan jang moerah dan mesetjara ,instructie“ pada njenangkan, Djikalau sokongan kepan
:
engan beloem anggota2 IM tetapi oentoek mentjapai doean dimintai bantoean, soedah ten
a
magjarakat, nja itoe haroes masing2 anggota per toe soeka membantoenja.
Bahwa
perkoempoelan
pemoeda
Sur
koempoelan
djiwanja
dikembangkan
oentoek hi
dan semosa-moeanja itoe keloear dari ja Wirawan djoega tidak meloepakan
e-janggota2nja sendiri dengan djalan pen perchemahan itoe, soedah dapat diper
ikit/didikan diri sendiri. Djikalau ini soe lihatkannja pada perchemahan di Wo
4
lidah terdjadi, IM akan menempoeb nokitri (Soerabaja),
Ketiga: I. M. sering kali mengada
ih kemadjoean jang boekan sedikit, dari
sebab anggotanja tidak tinggal menjan kan wandelmarschen, oempa
perkoempoelan
darkan semoea moeanja pada pengoe ma bersama dengan
roes sadja, tetapi mengambil bagian jang lain ketjoeali oentoek kekoeatan
n |jg terpenting dalam mentjapai oesaha2 badan djoega oentoek persatoean,
Keempat I. M. mengadakan
musa |difasal 3 seperti : penerbitan madjallah
membrantas boeta hoeroef, persidangan ziekclub sendiri .iang bisa mengedan koersoes2 dll, jg dengan moedah kalkan persandaragfiia.
Kelima: I. M,
Xaroes mengadakan
ntoek mentja diadakan.
jang teratoer di
Oesaha apakab jg kita sadjikan soe debatingclub
iantara sesa'paja persatosan lekas tertjapai? Seber mana pemoeda pemoeda kita tidak se
- | moela ialah keadaan pakaian, jang gan mengeloearkan boeah pikirannja,
ina |sedapat2 disamakan roepa dan poto Peladjaran dan pendidikan jang dida
ngannja. Tentang pakaian ini tidak pat didebatingclub banjak sekali.
kita haroes ingat pada pe- oesah setjara uniform doeloe seperti Banjak sekali oesaha jang hisa di
baroe moelai masoek IM, anak2 moerid sekolahan di Djepang tambahkan asal sadja J. M. dapat me!

ada

0

sedapat2

terdapat kalimat2

kapan? Pemoeda kita pada waktoe ini
beloem bisa dipekerdjakan seperti di

ih tentoe menjoekarkan langan anggotanja, jg berdasar kebang Inah airnja dan hidoep lebih rapat de
ntoek mengoesahakan per saan dan kera'jatan dimana perbedaan2 ngan orang jang didesa. Sekianlah ke
tegoeh, Boekankah

1937

meroceam, djerawat,

HKevepboeta
an Rr
Deen nO08zinc

hidoep ber didalamnja salah salah zet jang meroe

boleh disangkal lagi bahwa nerasaan
persaudaraan lebih koeat. Boekankah
dinegeri Djerman
penghidoepan pe

terima

Saboen obat boeat
menjemboehkan koelit

fasal 3, tjoema sekiranja adaoesaha2 dirinja sendiri, maka pendidikan atas bagian 1 jang termoest didalam ,Pee|baroe boleh diborong dalam ajat ke 10 kepertjajaan diri sendiri terdapat, mandangan” tertanggal 17 December
oidari fasal terseboet.

mengoetjap

dalam Sedjarah perdjoangan-kemerde-

Ikan persatoean di IM tidak diseboet di rena semoea moeanja dikerdjakan oleh kaan Indonesia" karangan , Es-Em-Te"

sil . Djaman soedah agak bertoekar, begitoe djoega seharoesnja oesaha2 di
perkoempoelan baroes dicorrectie dan
kalau perloe ditambah. Memperbaiki

jang

Disegala roemah obat dan toko2: Purol
f 0.40 atau f0.75sedoos, Bedak Purol?0.90
atau f 1.50 sekoepi, Saboen Purol f 0.90

kesalahan

artikel

orang?

kasih pada kami boeat kerdja serasi
dari obat' Purol.

jang
masih

Doenia

Toean

Parlan

S.S.

haitechef

kelas 3 jg

hanja boeat sementara waktoe telah
dipindahkan dari stationsdienst di Madioen ke stationsdienst di Soerabaia
(Prins—Hendrik)
Toeun Manaloe,

conducteur

kelas 2

per telah dipindahkan dari treindienst di

sederhana" IBangil

, tidak“).

ke

Toean

treindienst di Kaligat,
Partososwito, conducteur ke

las 2 telah dipindahkan dari treindienst
Demikianlah,

kiranja sidang

ramai

di Kalisat

ma'loem adanja, dan jang bersangkoe
tan soeka memperma'afkannja,

ketreindienst

Doenia
Toean Mas
Goebernemen,

menoehi

keadaan

anggautanja

dan za

mannja, Pendek kata, IM, memperte

di Bangil.

Sg

Volksgezondheid
Soerjatin, Indisch Arts
telah dipindahkan ke

Centrale Burgelijke Ziekeninrichting
di Semarang dengan meletakkan dja-

goehkan persaudaraan doeloe. Oesaha
I, M. djangan sampai
membosankan

batannja sebagai

adakan badan penasehat, jang terdiri
orang orang jang berpengalaman
ba
njak, dan djoega dari kepandoean,

kerdjaannja

pembantoe di Regent

schap Ngawi.
Toean Achmad Darwis, Indisch Arts
anggautanja. Pendidikan watak teroeGoebernemen,
telah dipindahkan ke
tama djangan diloepakan. Disamping
nja ini sebagai sedjian pekerdjaan so Solok. f(Sumatra's Westkust) dengan
meletakkan djabatannja sebagai pemciaal tidak boleh dilengahkan,
bantoe
di Regentschap Lamongan.
Sebagai penoetoep kami andjoerkan
disamping Pimpinan Besar haroes di Melainkan beliau ini melakoekan pe-

Badan

memberi

penasehat

ini

membantoe

rantjangan I. M. jang

lebih

terang oentoek bekerdja, soepaja I.M.
bisa dipergoenakan

oentoek

soeatoe

poela

dengan

sendiri,

djabatan

party

apa poen djoega.

pada

diserahi

Dienst

dari Volksgezondheid di Sawah-Loento.
Gara 0 setan

Lelang di Betawi
238 Dec, Kemis
Lelang Commissie .Petodjo

perkoempoelan , pendidikan ,.rochani weg 5 olah Feniks
dan djasmani. Badan penasehat haroes
Lelang koeda kp.
berdiri neutraal dan tidak boleh dipe lllir oleh R, M. Avan
ngaroehi

maka

Lelang

Commissie

Dwars

5

Doeri Petodje
Billitonweg

Sekianlah. Hidoeplah I. M, dan se oleh John Pryce
«
lamat bercongres,
24 dan 25 Dee.
Djoemabat
Saptoe tidak ada lelang,

5
dau

F5

P:

: AtO

fa

eran gadji pegawai

ne-

i haroes dapat
perhatian ! !

Oleh: REALIST

(Kaoem schrijver Iete klasse.
keada
Djikalau kita memperhatikan

II
'itoe hendaklah dioesoelkan, djikalan
seorang schrijver Iste klasse memang

BBL

Waktoe

ak

tidak semoea

Mereka itoe, karena opleidingnja ta

cbrijver Iste klasse merasa dapat djadi Klerk, tetapi boeat bekerdja
itoe

boleh dikatakan

sebagai seorang

1A/Klerk, haroeslah mereka
o segera
ver.

|

angkatan

Dari sebab

itoe dengan

sebagai Hoofdscurij

itoe formatie -sepoeloeh

mengetik sadja. scbrijver, scbrijver Iste klasse moesti
jang

cai dengan colleganja
typisten pada waktoe ada

ada seorang jang djadi Hoofdschrijver,
haroeslah diganti dengan formatie lima
5/1931 jang mendapat di scbrijver Iste klasse moesti ada seo
Westersch- Lager Onderwijs. rang Hoofdschrijver. Baroelah boekan

nj
dikan dari

Datanglah HBBL 1934. Kaoem scbrij

theorie sadja, boekan

dalam

peratoe

main roepanja. Diensttijd mereka itoe kan ini. Dan bagaimana tentang gadji
dikoerangkan, sebab moesti ada dienst nja. Mereka jang djadi Hoofdsckrijaftrek, Pangkat machineschrijver Iste ver tentoe haroes bekerdja lebih berat
klasse itoe jang tadinja apart dapat dan memang berat pekerdjaannja jang
bagiannja, dengan tambahan jang loe soedah dapat angkatan dari sebab itoe,
majan djoega dipersatoekan dengan beralasan lagi dengan geschikheid se
scbrijver Iste klasse,
perti seorang Klerk, gadjinja poen

'Basta ,. .. terpoekoellah mereka. moesti dapat oebahan jg menjeuang
Kini kita akan kemoekakan tentang kan bagi mereka dan jang tampak ke
dengan keras, agar njaknja.
nasib mereka itoe dapat per

bersoeara

battan jang diharapkan oleh kaoem
Djikalau anggauta Volksraad dapat
membentangkan
ini dihadapan
oescbrijver Iste klasse.
HBBL 1934 beloem tjoekoep boleh moem, tentoelah kaoem ambtenaar jg
djadi poekoelan jang disampaikan ke akan dapatkan ini merasa senang, dan
pada para schbrijver Iste klasse, datang memanglah kewadjiban wakil ra'jat
Ph regionale-bezoldigingsregeling jang mengoesoelkan hal bal jang perloe da

tersohor sekali dikalangan kaoem ren

Oesoelkansoepajaadala

a.

nyak 1 Januari 1936 gadjinja

seorang schrijver Iste klasse f 22—142.

Djikalau

kita melihat

peratoeran

pembagian gadjinja mereka jg

begini

gi

Machineschrjver

klasse

sehabisnja

lIste

kaoem

schrijver lste klasse.
Berikanlak
gadji kepada

sehrijver Iste klasse jang baik dan
jang
mengarah kepada keadilan—
kan kepala kita, memang boekan pada
Memperloeaskanlah
for“tempatnja seorang schrijver le kiasse
matie
Hoofdschrjver,
Kita
igadji begini matjamnja.
maoe
lihat
sadja,
berapa
orang
angDan ada lagi jg kita sesalkan, tetap
gauta
Volksraad
jang
akan
membela
emerentah tidak menghargai kaoem

roepanja tentoelah kita menggojang-

'machineschrijver
dalam

Iste

klasse,

sebab nasibnja kaoem djoeroe-toelis.

regionale-bezoldigingsregeling

tidak diseboetkan rang ini.
Perloe sekali ada ini. Tahoekah oe-

Klerken

Sampailah kita kepada kaoem Klermoem bagaimana kaoem machineschrij ken. Pa sadja melihat peratoeran
ver Iste klasse bekerdja. Ta poetoesnja gadjinja para Klerken, soedah kita ter
mereka itoe bekerdja tiap-tiap hari tjengang melihat isi gadjinja, Betoel
diatas mesin toelis.
kah begitoe roepanja?
Bstoel minimum salaris dari kaoem
Patoet diadakan ini. Maka itoe peng

harapan kita, soepaja kaoem schrijver Klerken

1ste klasse itoe, betoel dalam BBL 1938

itoe dibagoeskan jaitoe f 30
banjaknja, tetapi maximum salarisnja

boekan main terkenanja.
Doeloe waktoe ada BBL 1925/1931 ga
maka Zias berikan
gadji F 30-F50 djinja para Klerken 45 sampai f115, dan
sebagaimana permintaan dari serekat dalam 4 tahoen mereka itoe dapat djadi
kalap
Ea,
ada tampak Ta
mereka
kepada
boekan menjenangkan

terse

Masi PGI,
Didewan Ra'jat dimadjoekan djoega | padi: saat jg ta'ada kerdjaan, Sedang

roeboehkan

roemah-roemah

itoe.

AN

Voorzitter

terbesar sekali kepsenjaan factorij
Tosan F,W,
moela moela njewa tanah di daerah
ter
B.A.P. ini
Tjiledoeg dengan f100 per baoe da
rabaja,
dan tgl
lam 1 setengah tahoen, Pada beberapa
ber
memimpin
tahoen jtl sewaan dioebah djadi f 85
bagi klas I district. Laloe
kan lagi sebagai berikoet:

ditoeroen

(65 bagi kl I distr
1'/2 tb.
f48 , kill , klIdessa 2 ,
P3
RON El
na
PO
KO APN

Kita ta' setoedjos dengan penoeroe
nan terseboet !
Akan tetapi oleh karena kita takoet
bilamana

ta' disewa

lagi dau

djoega

takoet dimaki-maki oleh orang, pegawai fabriek dll. jang kadang-kadang
menjatakan bahwa kalau begitos kita

B.A.P.

dak keloear dari roemah tsb.

ke Soerabaja

Bisalsky, Bondsvoorzit-

hari berangkat ke Soe
23, 24 dan 25 Decem:
rapat-rapat oemoem 4i
Soerabaja, Malang dan Semarang goe
na meroendingkan hal oesoel2 gadji.
——

()
am

Penerimaan2

Sesoenggoehnja kita ta' setoedjoe!
Tapi achirnja ja, pagaimana lagi, ma'
loem kita orang

Sedang

katanja

regentschap

ini:

bodoh !

pegawai negeri di

,Soedah

Kalender.

lain

tahoekan

itoe laloe kem

kepada

"

jang

lebih atas, ta' lama kemoedian roemah
itoe telah terkoeroeng politie jang-4:-

kepalai oleh Assistent Wedana politis
dan pembesar gemeente. Kedatangan
nja Ambtenaar

politie

dan

j

pembesar

soepaja roemah itoe djangan dibong,Am:Lettergieterj
kar dan menoendjoekkan sikapnja me
sterdamf.
reka boekan melawan tapi tidak akan
Dari Lottergieterij,, Amsterdam" voor mengidjinkan
roemahnja dibongkar,
heen ,,Tetterode“ kita menerima se
Maski oleh Ambtenaar polititie dan
boeah bloc-kalender jang sangat indah
tjoraknja. Poen sebagai lettergieterij pembesar gemeente diberi nasehai,sia
jang sangat terkenal, tidak alah poela sia nasehat itoe tetap mereka memper
bentoek,

warna

serta

modelnja

kalen

isteri, anak anaknja,
ipar dan orang
toeanja jg berdjoemblah sebelas orang
tadi tetap ta' hendak keloeardariitoe

jang djaoch

roemab.

Kalender58
Sebagai

tahoen jg laloe, poen hoeat

tahoen 1938 pihak S.S. mengeloearkan
kalender boelanan. Boekan lebih djelek dari tahoen 1937 tetapi bertambah
manis. Penoeh dengan
gambaran jg

dengan kereta malam dan eendaagsche

nja.
Selain daripada itoe, kalender terse

boet ketjoeali tjorak dan

warnanja

sa

ngat bagoes lengkap poela dengan ber

yaa

bagai keterangan

agi.

hari

raja dil,

'

tahankan ta' boleh membongkar, dan

der itoe,
Angka-angkanja sangat besar sehing
ga bisa djelas tertampak dari djarak

'
2

Prentah tetap djoega berlakoe, pega ' .
wai Brandweer laloe

bekerdja

dengan

|

perkakasnja roemah itoe diroeboehkan.

Toean

Nelwan jang ta' dapat daja

akan
pertahanannja,
laloe bersikap
lain. ja mentjari sendjata hendak mem'
boenoeh dirinja sendiri, tapi sjoekoer
telah
dapat
dibikin
0oleh politie
(tidak berdaja, Bersama iparnja Tjaming, mereka di borgol, tapi borgol
itoe kemoedian di lepaskan mereka
di bawa ke sectie politie,

Tiap tiap pembatja tentoe dapa
membajangkan
hebatnja
kedjadiar
itoe, apa poela berita orang orang janj
menjaksikan menostoerkan berbaren
dengan kedjadian itoe, hoedjan lebz
toeroen, soeara hoedjan bersamboenga
dengan soeara pekik dan tangis da

toeroet sa-

dja, harga padi toch amat moerah“
Harga padi dan penghasilan kita lain
boel
doep

gemeente

gemeente itoepoen disamboet dengan
permoehoenan,
moehoen dikasihani

gal 28 boelan ini akan ditetapkamnja ! indah2 menoendjoekkan betapa besar
f 65 dalam“1'/, tahoen atau |.k., paedah bepergian dengan S.S. lebih2'

f 46 dalam1 tahoen masih dipandang
moerah! Maka dari itoe akan ditoeroenkannja sewaan itoe djadi f 38'/,
per baoe jang satoe tahoen.

Awbtenaar

bali memberi

PEMBONGKARAN ROEMAH.-ROEMAH OLEH
PEGAWAI
di pakai oekoeran| Sampai timBRANDWEER
anak anak itoe, apa poela iboe me
pertanjaan: ,,Dapatkah orang hi
sempoerna kalau hanja dapat Hampir terdjadi incident jang tidak toeanja toean Nelwan jang melih
anak dan mantoenja dibawa oleh pc
padi sadja ?“ Sesoenggoehnja oen
di harapkan, Boekan melawan “tie, dengan loepa maloe dan takoet

beli
toek itoe beloem

ga pakaian

tjoekoep djoega, Har

minoeman

dan sebagainja
naik,
2

makin

dan

lama

makin

Tetapi oleh karena harga padi amat

rendah

sewa tanah

djadi toeroen. Toe

roen meliwati batas! Desa sendiri tocb
kalau menjewakan f 20.— satoe baoe

sekwartaal atau f 80.—

hanja

makanan

setahoen.

moehoen

keadilan,

Lelakon pembongkaran roemah-roe
mah di kota Djakarta berhoeboeng de
ngan atoeran pembikinan roemah roemah, kemaren
di kampoeng
Doeri
Poelo telah di Iskoekan perbongkaran
tiga roemah kepoenjaannja Nelwan
Kelalo, Daoed dan Ambik.

mewmhneroe dengan

perlse orang banjak
menggendong

telandjang, hing:

menoeloeng di

iboe jang

toea itoe.

s

.

Dengan sekedjap sadja roemah il
mendjadi lapangan, ketjoeali terlilt

toempoekan

pagar dan atap

perkakas roemah
tal poen basah,

tangga

bersat -

kasoerI

Harga padi jang djadi lantarannja!
Roemah roemah terseboet terletak
sekerdja B. A.P. Permintaan mereka Iste Klerk dengan maximum f 200. Satoe kali lagi kita katakan, bahwa di atas toean tanah masing masing
Kemanakah gerangan mereka m .
Seringkali diberitahoekan oleh orang
itoe tidak banjak. Minimum kita beri
kita takoet kalau kalau ada jang maki hidoepnja tjcema berkeboen jang tak doeh ?
E
loearan,
bahwa
kaoem
administratie
tahoekan disini,tetapi djikalau anggota
maki
dan
mengatakan
bahwa
kita
seberapa
loeas
tanahnja,
roemah
roe
Volksraad bersoeara dengan keras 80e tentang dari pangkat Klerk itoe tidak orang bodo dan moerka dan sebagai mah mana terboeat dari pada tiang
Mereka tidak pergi dari roean
pekarangan itoe, dengan pagar2 '
paja kaoem ini dapat kenaikan gadji dapat bekerdja zelfstandig. Soeatoe ke
dan
pagar
boeloeh
bertoetoep
atap
se
jg dipinta, tentoelah mereka itoe ber anehan betoel ada terdengar soeara
disandarkan mereka sebelas djiws
kedar oentosk menedoeh.,
ini. Tjobalah mereka jang berkata itoe
terima kasih,
Konon
wartanja,
roemah roemah naoceng disitoe.
Oentoek machinesehrijver Iste klasse berdjalan djalan dikantor Controleur, roelah dia memboeat soerat pendjawa itoe telah lebih setahoen berdirinja,
Kemaren sore toean Nelwan
moesti dioesoelkan djoega memberi ke tjobalah dau boektikanlah. Toean Conlantaran
masing masing mendirikan Tjaming
bannja.
Djikalau
soedah
selesai
soerat
di idjinkan poelang
troleur
itoe
berpergian,
sama
siapa
dia
le5
F
pada mereka tambahan gadji
itoe, chefnja lihat dan
dia moesti roemah itoe tidak memoehoenkan ibih dari seorang schrijver Iste klasse. jang berkepentingan datang, kepada dapat djawab tentang perboeatanuja djin dari Gemeente, maka mereka te commissariaat, apakah mereka
Hoofdschrijver. Ada dalam regiona seorang Klerk. Djika Toean Contro- itoe, djika chefnja tidak setoedjoe lah ditoentoet, dengan poetoesan Land di toentoet? Demikian perta:.
beberapa orang jang tertarik p:
le-bezoldigingsregeling, tetapi dalam leur oempamanja minta apa sadja, ten
stuk jang dia boeat olehnja gerecht mereka di boekoem denda.
aunja dengan ini kedjadian.
praktijk tidak tampak ini, sebab dja- tang stukken, Toean Klerk jang beri dengan
Tetapi sekarang bagaimana tentang
Ketjoesli poetoesan Hakim tadi, orang sekali kita melihat dalam Depar Ikan, djikalau memboeat soerat Toean
Pertanjaan ini tentoe pihak |:
leh
Gemeente di perentah membonggadjinja
: dari f 30 sampai f 65.
Klerk
jang
memboeatrja,
dengan
dili
tementen jang mendjabat pangkat
jg menjaksikan dapat mendjawe
sekarang
kar.
80
f
toeroen
110,
f
Dari
Hoofdschrijver, hanja theorie sadja jg hatkan dahoeloe kepada chefaja,
Berhoeboeng dengan perintah pem tapi djika menilik doedoeknja k
:
Didoenia ka wem boero eheoe- sampai f 65,
termaktoeb dalamnja dipraktijk tidak
Dalam
BBL
1938
ada
pegawai
ne
bongkaran
itoe, mereka telah minta an sebagai diatas ini, tidak sepa begitos menjenangkan pemboektian jg dah djadi wet, diatas orang jg rendab, geri jang naik, tetapi kasem Klerken pertoeloengan beberapa orang istime karena mereka boekan melawarlengkap. Pangkat Hoofischrijver sebe ada seorang jg moesti mengcontrol, itoe tidak ditoeroenkan gadji ad f 25— wa kepada ambtenaar Gemeente, ko- sebagai protest dengan tidak
toelnja jaitoe sebabisnja scbrijver Ie betoelkah begitoe. Tidak ada seorang Betoel ada dalamnja oentoek naik ga
non diwartakan mereka dikasih kesem djak lain orang ketjoeali jg be”
klasee dapat djadi Hoofdschrijver dan jg dapat bekerdja zelfstandig moesti dji boleh djadi iste Klerk, tetapi dji patan
13
pindah dari itoe tempat atau boeah roemah.
5
pekerdjaannja boleh disamakan dengan ada jg mengcontrol,
Apa poela setelah kedjadi:
Betoel dalam Volksrasdzitting jg ba ka kita melihat eischuja, tentoelah membetoelkan roemah2 itoe dengan
seorang Klerk. Djikalau kita memper
ada soekar sekali, karena siapa Jang mengganti atapnja dengan kaleng atau bongkaran roemah Nelwan tadi
hatikan tentang gadjinja jang disadji- roe achir ada pembitjaraan tentang be- akan
djadi Iste klerken itoe, ontwik- zink.
roemah jang lainnja dibongk:
kan dalam regionale-bezoldigingsrege- zetting dalam BB kantoren di Buiten kelingnja
moesti sama dengan mere
Kesempatan ini sangat berat dirasa dengan
tidak menerbitkan '
ling, tentoelah soeatoe keanehan bin gewesten, jg penting sekali pidatonja
dari sekolah Mulo, kan oleh mereka, sebab masing masing poela.
6
adisib hanja dapat kelebihan f 3.— sa 'Toean Coolhaas, tetapi kini masih bo ka jg keloearan
Kebanjakan
kacem
Klerken
jg
seka
boekan
pendoedoek
aseli
di
Djakarta
Klerk
seorang
bahwa
dja dari seorang scbrijver le klasse. leh dianggap,
Akibatnja ini pembongka
bekerdja keloearan dari Kuro sini. toean Nelwan Kelalo berasal da
Siapapoen jang ingjaf tidak dapat itoe moesti dapat bekerdja zslfstandig. rang
Wesnjata-njata
11 djiwa dari fam-'
dari
kata,
ri
Menado,
bapa'
Daoed
dari
Djawa
singkat
school,
peesche
Dan di Departementen djoega, seomenggirakan hat ini, moetahillah seobagi Tengah dan Ambik dari daerah Tange Nelwan,
1l djiwa dari fam
tentoelah
onderwijs,
tersch-Lager
tjoret-mentjoret,
rang jang dapat pekerdjaan-sama de rang Klerk boekan
sekali oentoek | ste rang, sedang mereka ta” mempoenjai Daced dan 3 djiwa antara
ngan seorang Klerk, banja dapat gadji memboeat staat-staat, seperti oemoem mereka ada soelit diploma Mulo tidak pekerdjaan lain ketjoeali mengeboen orok familie Ambik jang kkarena
Klerken,
ada jang memberi tahoekan, tidak
lebiban f 3 banjaknja.
ada, dan lagi poela geschiktheid itoe tadi. Djika mereka pindah tempat ke alamkan nasibnja bernaoenp
Kegandjilan ini jg perloe dapat per- dalam Departementen djoega seorang oentoek
toempoekan
pagar-pagar.
“diakoei
sebagai
orang
jg
ke
jakinan
mereka
ta'
dapat
hidoep,
kare
hatian dari sidang Volksraad jang akan Klerk itoe moesti dapat bekerdja z3lf- loearan dari Mulo, tergantoeng pada na tempat jg. akan dipindahkan be
Dapat seboeah stuk, oempa
datang.
e
j standig.
madjikannja.
loem tentoe mereka dapat berkeboen,
Mereka itos dapat banjak, tetapi manja dari Ubefaja, dia moesti berfi
——
9
pekerdjaan mana satoe satoenja sjarat
memang tidak begitoe banjak. Maka kir dengan sematang matangnja, ba
“

|

mosi PGI tentang rantjangan atoeran
Roemah pertama jang dikoendjoengi
gadji dan djoega perma'loeman perroemahnja toean Nelwan Kelalo, dama'loeman Vereeniging van Hooger banjak kaoem kita jg kelaparan.
lam roeman ini ada tinggal toean Walaupoen bebar jg haroes dipikoel Nelwan bersama istri, mertoea dan
Personeel PTT, djoega mengenai ran
'terlaloe berat oempama kita ta” boleh anam anaknja, dan penoempang poela
tjangan atoeran gadji baroe.
menanami tanah kita jg dikontrak oleh iparnja uama Tjaming bersama istri
—
9 ——
8,0, tsb, dengan bawang, katjang ta- dan satoe anaknja, berdjoemblah sebe
Vereeniging Hoogere Politie
nah dil jg haroes memakan air: oleh las djiwa.
Aa
:
Ambtenaren
karena semoea air oentcek teboe, laPada Dewan Ra'jat telah dimasoek| loe kita setoedjoe sadja akan penoeroe "Sebagai diatas ditegaskan, hendak
kan soerat dari Vereeniging van Hoo- nan tsb,
Tn |pindah koeatir sjarat penghiduepannja
hilang, djika dibongkar kemana me- —.. -—
gere Politieambtenaren tertanggal 17
TE
reka
menedoeh, ketika itoe ternjata t,
December 1937 boeat memadjoekan
Boeat keperloean hari lahir
Nelwan Kelalo telah mengambil poe
brosoer brosoer tentang. kedoedoekan |.
Dari Malang diberitakan oleh Aneta, toesan lebih baik Dinasa bersama anak dan penghargaan terhadap kepada
bahwa
gemeenteraad disana memoe isterinja semoca berbareng dengan roe
amtenar polisi tinggi di Indonesia.
toeskan
oentoek mengeloearkan f 3500 boehnja roemah itoe.
iisum
boeat merajakan hari Lahirnja Poete
Waktoe roemahnja hendak dibongranja Poeteri Juliana, antara mana
kar,
ia melarany sambil minta belas
Disekitar SO Nieuw Tersana
jang 1000 diperoentoekkan boeat pem
kesihannja ambtenaar gemeente jz Ja
berian extra
kepada orang2 pakirPenoeroenan sewaan tanah.
tang itoe. Permohonannja itoe disam
:
Harga padi dan lain lain pengasi miskin.
bilkar
dengan sikap mereka tidak hen
—
() uc

pat perhatian dari ra'jatnja jang tidak orang moerka dan bodo dll. Memang
begitoe dihargai dalam djabatan itoe, kita orang bodo, laloe setoedjoe djoega.
Tetapi dengan hati ta' ichlas, SoengPada tanggal 1 Januari 1936 moen teroetama tentang gadjinja,
Singkat kata oentoek kaoem schrij- goeh ngeri!
tjoellah RBR. jaitoe peratoeran regio
Lebih-lebih setelah kita mendengar
nale bezoldigingsregeling Dalam staats vers beginilah kita oesoelkan.
blad 1935 No. 608 adalah diterangkan
chabar, bahwa sewaan itoe akan ditoe
Tjaboet
kaoem
schrjjver roenkan lagi. Baroe 2 tahoen harga
tentang nasibnja mereka, boekan ga
dari
Msandiloonersregesewa itoe soedah akan ditoeroenkan
dji lagi, sebab terasalah oleh mereka
ling,berikanlahgadjijang
semoeanja, bahwa gadji jang diberikan baik seperti kita loekiskan. lagi masing-masing klas djadi f 58,
f 46.50 f 35,50 f 25,50 f 19,50. Tang
itoe tidak tjoekoep oentoek keloearga

: AN

kita oentoek mereka hidosp seroemah tang

tanah

lagi oleh S. O.

Setoedjoe oleh karena terpaksa.
itoe tempat dengan menantikaa nasib
Terpaksa oentoek dapat ceang. Oe- jg akav' datang.
ang sebagian itoe oentoek memenoehi
Demikianlah kemaren 'prentah pem
padjak kita dan kebanjakan oentoek
ja, pagi
membajar pada woeker woeker, jg me bongkaran soedah tibatempon
hari
datang
ansbtenaar
gemeente
ber
radjalela didaerah kita, jg memindjasama
pegawai
Brandweer
hendak
me
mi kita pada tempo sesoedah "tanam

keadaan mereka, soepaja anggauta adilan jang terasa oleh mereka.
Volksraad pada sidang jang akan da
Gadjinja moesti 45—95 roepiah ba
targ,

djoega

kalau

ganja, Demikian hendak dibetoelkan .
itoe kita akan setoe roemah itoe, ta' ada kemampoean sa
penoeroenan terseboet. ma sekali, itoe Sebab tetap mereka di

disewa

boet, Maka dari

ver Iste klasse dapat poekoelan hebat. ran gadji ada, didalam praktijk tidak lan kita jg djadi oekoeran.
Gadji mereka itoe diperboeat boskan tampak apaapa. Hendaklah dioesoel
Suiker Onderneming N. Tersana jg

soepaja

takoet

ASEAN pua

S.O. tsb. memberinja ta” lebih dari
f 0,05 oentoek kita sehari, Saat itoe

tjakap bekerdjanja dan pekerdjaaanja
1925/1931 oentoek kaoem itoe boleh dipersamakan dengan se0cbrijver Iste klasse itoe an
rang Klerk, tentoelah banjak dikala
@ penghargaan jang adil sekali. ngan doenia schrijver Iste klasse.

an

djoega

djoei

Penoendjoek djalan oentoek anggauta Volksraad!
Pemandangan bersedia !!!
—.

v

nja,

tak akan

Pi

Pa
.

i Pekerdjaan

pengetahoean

Imoean 'Poerwadarminta

kembali

dari seo-

t

rang poetera Indonesia di
- negeri Mata Hari terbit
jang sederhana

ke Indonesia — Riwajat penghidoepan
tetapi indah — Perhatian negeri loearan

Indonesia

yal 28 Nov 1937
1 kembali

— Kamoes
Indonesia

t.

ketaoah

Poerwa-I
airnja se-

dah 6
tahoen bekerdja di Japan.
ygan kapal , Tjikarang“ beliau sam
Soerabaja pada tanggal 11 boe

Jari Soerabaja beliau teroes
bab beliau memang

jokja),

ber

dan sesoedah ting

|gal beberapa a hari disana sekarang toe
lan Poerwadarminta ada di iboe kota

— | Indonesia,
Anta
ra" soed
ab perloekan mone|
beliau
boeat memanjakan satoe
fm
1. Bang Bedjat terima soerat dari njo| njah dari kampoeng tidoer dan satoe
| lagi dari Pa” Mlempem.
— Doea soerat itoe bdenjinja

lainnja jg agaknja bergoena boeat

disiarkan dalaru pers, Indruk kita jg

| pertama

jalah

bahwa

t. Poerwadar-

minta soenggoeh tahoe tempo : meng
Igoenakan temponja, Rustig, tidak ter

gesa-gesa tetapi sebenarnja mengedjar
tempo.
| Apatida lebih baik
Kita merasa sangat tertarik oleh si
ditjaboet.
fat sifat dan harmonie orang jang doeberhadap hadapan dimoeka kita,
| Bang Bedjat jg terhormat,
»| doek
Istimewa
dalam zaman kita sekarang
mpo hari Bang Bedjat bilang
lini,
dimana
activiteit atau kegiatan
ri, kalo ada Njonjah Indonesir bseringkali berarti
, vervlakking“. Tiada
iKawin, tentoe minta pertolongannja
empat
boeat
mendalam,
boeat ,,verkaoem Islam. Lagi, kalo mati, ja minta
dieping.
pertolupgan kaoem Islam.
Indruk kita diatas, njata tidak salah
| Me, Bang, hal ini saja rada-rada
setelah
kita bertjakap-tjakap. Meski'koerang moefakat sedikit. Sebab:
'poen
oesia
beliau baroe 35 tahoen, te:
Tn Oempama. Djangan
Dj
loepa ini

EMPAMA

begini.

10. Saja sendiri (Mopro

RI) seorang Indonesir djoega, tapi

masoek Igama Kristen, toh tida akan
ja minta pertolongannja kaoem Is-

NN. malah tentoe minta pertolongan

kencda kaoem

am

Kristen, jaitoe kawin

Gredja.

mpama lagi. saja sendiri lalos
k. Saking tjintanja saja poenja

iki, laloe saja dibawa ke negerisi
penggoendik. Disana saja laloe mati.
Top “djinadjah saja tidak akau dikoe
boer oleh orang Islam. . Nab,

sekarang

kalo menilik “hal jg

tersebeet diatas, kata Bang Bedjat
itoe masih beloem tentoe. Dari itoe

| apa tidak

| bali sadja.
2

Bagan

lebih baik ditjaboet kem
Salam saja

Njonjah DARI

ane

kampoeng TIDOER
Bang Bedjat jth.

— Wasallam.

0... Barangkali baharoe sekarang Bang
— Bedjat rada rada sela sedikit, karena
tempo bari Rihaja, soedah tentoe repot terima tamoe, saking banjaknja
soedara soedara datang mengoendjoe-

ngi,
karena Bang Bedjat djadi orang
Toes, Boekan ? Kembali kepada saja,

sekarang djoega Mahap mahapan de-

m Bang Bedjat, Segala kekoesoetan,
han sampai jang samar samar,
1 leboer dalam ini pertemoean,
a berkahnja hari raja bisa me
boer dosa karena ikralnja MAHAP
HBAPAN. Amin.

abis, oempama segala atawa seka

lian BON-BON diwaroeng dan di Toko toko dileboer sebab dari mahap ma

S2

hapan, alangkah

baiknja, ja Bang. Ka

tas

ja'lah

PA? MLEMPEM.

Lho, jang bang Bedjat

maksoedkan

oekan jang beragama lain of jang
adi goendik, tapi jang zonder agama,
kan banjak jang kalau liat orang sembajang teroes moekanja seperti djengckin, tapi kalau kawin of kematian,
eroes pindjam ,do'a“ orang.
:
Kalau orang selam jang soedah
| masoek goendik sih, ah, bang iBedjat
. anggap soedah ilang, dus nggak masoek
itoengan.

Sekarang Pa' Mlempem.
Wel, hoetang

of bon

itoe boe-

kan doga dus nggak preloe mahap2
an perkara itoe, maar kalau sj oetang
teroes nganglap,

baroe djadi dosa, tapi

boleh mahap-mahapan
BANG

Parindra

depan hakim,
BEDJAT

di Tjiandjoer.

Pembantoe

kita menoelis:

Tjiandjoer

sekarang sedang hiboek

menjiapkan berdirinja Parindra diko
ta ini, Oentoek keperloean itoe kabar
nja soedah didatangkan dari Bogor
toean MK Wigoena akan mentjoba
menjoesoen sebosah comite Antara
orang-orang jang terkemoeka di Tjiandjoer. Sebagai orang tahoe tjabang
Gerindo soedah agak lama berdiri di

Tjiandjoe. dan mendapat perhatian da

ri ra'jat Tjiandjoer, Moedah-moedahan
oesaha Parindra ini berhasil poela
hendaknja.
-

middle

school

jaitoe

sekolah pertengahan. Lamanja beladjar
jalah 4 tahoen, sekolah tsb tjoema
teroentoek

Oentoek memilih spelers jang akan
| mempertahankan namanja NIVU di
bahasa — Student
Amsterdam atau Parijs,maka pada ha
di Japan.
ri Djoemahat tanggal 24-25-26 Dec.'37
dilapangan Kb. Binatang akan diada
kan pertandingan jang permoelaan
Lain dari toean
Poerwadarminta antara BATAVIA — BANDOENG.
sendiri soedah tentoe banjak candidaat
lainnja, baik jang dari kweekschool Pasangan Batavia.
Dari van VOLLENHOVEN
maocepoen HKS.
Beuzekom
Tetapi diantara sebegitoe
banjak
Nooyens
Giok Seng
candidaat itoe, agaknja tjoema t. Poer
Annakotta Soeleiman Elmensdorp
Wwadarminta sendiri jg paham bahasa
Zomers I. Patti wael Lubach
Pertandingan amal di Tjilatjap
Inggeris jang didapatinja dengan be Taihutu
2
Wattimena
Pembantoe menoelis:
ladjar sendiri.
tandingan bola antara HCTNH,
Dahkoeloe beliau berangkat ke DjePada hari Sapioe akan berhadapan |:
Ka
j
dilakoekan pada
Ipang dengan perdjandjian sekoerang2 antara V. B. O. Comb. —Bond Se-is
nja bersih jang
nja akan tinggal 3 th. disana. Kemoe- marang.
dian diperpandjang dengan 3 th lagi
Pasangan V.B.O, Comb.
dan sekarang poen beliau masih djoega
diminta bekerdja teroes di Djepang.
v.d, Smissen
kan sympathie banjak,
1
Sebab seiama t, Poerwadarminta ber
Brugman
Gontha
beberapa
fihak
telah
monjokong.
ada dan bekerdja di Djepang itoe ter
D. Liem Baumgarten Hoedijono
njata berdjalan dan berboeah baik apa Knape Keng Lok Jahn Liong Tong
Melkry ,Rymen“ pada waktoe me
jang dimaksoedkan oleh pemerintah
2
De Jong lelangkan sapi sapinja, telah menderDjepang.
makan pendapatannja jang 50 pCt.
Ketjoeali mengadjar beliau djoega
oentoek amal fonds Tiongkok.
Dan pada hari Minggoenja akan
menerima beberapa opdrachten, peker
Derma 50p0t. dari ini melkery ada
djaan jang tertentoe dari pemerintah bertempoer West Java XI contra sedjoemlah f 62.— Djoega pada waktoe
Bond Semarang.
Djepang.
lelang ini melkery telah mengadakan
Satoe diantaranja jaitos naenjoesoen
persediaan beberapa botol bier dan
woordenboek atau kamoes bahasa Dja
seroetoe, dan siapa sadja jg minoem

Tyap Ayam

wa. Pekerdjaan jg soedah dimoelai dari

itoe bier atau

kita dapati sekarang.

Beberapa

ketera

ngan theorie diberikan pada kita. Ki

ta lihat dan membatja beberapa katja
dari manniskripnja. Dan sesoenggoeh

orang-orang ditanah airnja akan me
ngetahoei bahwa ia soedah mendjadi
sStudent”,

bagi kaoem laki2. Djoem nja tjara jg ditoeroet toean Poerwadar
Kebanjakan bangsa kita tidak bisa
blah peladjar peladjar sekarang ada minta itoe betoel lebih practisch dan membedakan dan berpendapatan se140C sedang djoemblah goeroe besar affectief.
olah? moedah sekali mendjadi student
serta pembantoe pembantoenja kl, 200.
Atas permintsan pemerintah disana disana,
Ketjoeali peladjaran biasa djoega di beliau djoega mengoempoelkan kata”
Kelosaran Mulo atau klas 1 A,M.S.
adakan cursus malam boeat orang2
dewasa. Djoemblah mereka ada 600. Melajoe jang diseboet bahasa Indonesia teroes pergi ke Japan dan soedah ber
Dari pers Indonesia misalnja ditjatat
kata kata Indonesia itoe dengan kaart
systeem dan kemoedian satoe per sa
disitoe, se toe diselidiki dan dipeladjari asalnja

Lain dari proffesornja dan assistenten
biasa, djoega orang-orang dari prak

tijk memberi pengadjaran
kali atau doewa kali seminggoe.

Riwajat kepergianke
Djepang.

a galanja.

ea

Voetbalwedstrijden

ambil

seroetoe,

haroes

sedjak mendjadi goeroe di Djokja di hasa Indonesia. Jaitoe kata kata asing mengasih derma dalam bus jg telah
teroeskan di Nippon dan alhasil 6 jang soedah banjak terpakai disana tersedia didekat sitoe, Pendapatan dari
boelan jl, kamoes bahasa Djawa itoe akan disesoeaikan dengan sosara dan ini bus ada f 4,17.
soedah selesai,
perasaan Indonesia.
tapi soenggoeh banjak benar jang soePekerdjaan terseboet diatas berarti
Bertemoe dengan seorang bangsa sen
|dah dipeladjari, dikerdjakan serta di kesempatan bagi beliau boeat meloeas diri jang begitoe banjak bekerdja dan Flohr hendak melawan dengan Dr,
ipikirkan dalam tempo hidoep sepsn kan pengetahoeannja, Beberapa tjata bergaoel dalam lingkoengan pergoeroe
Aljechin.
an di Djepang soedah tentoe tidak
tan dan penjelidikan dikerdjakan.
- dek itoe.
Anip-Aneta mewartakan dari Ams
Dengan rendah hati, bescheiden, per
Boeat bekal kamoes Melajoe Djawa lengkap kalau tidak dinjatakan satoe
terdam,
bahwa Flobr didalam th 1940
Itanjaan pertanjaan kita didjawab. Tan sekarang soedah terkoempoel misalnja dan lainnja tentang pemoeda-pemoeda
hendak melawan Dr Aljechin jang pa
da dari ,geestesaristocratie“ jang toe- riboean kata kata. Sekarang sadja soe kita disana.
da th ini telah mendapat gelaran kam
dah meroepakan boekoe tebal, jalah
len.
Tentang bahasa dan pengadjarannja pioen !tjatoer. Hal
itoe ditolak oleh
532 politiek. Koempoelan hatsil penje
xx
Kalau dibanding dengan bahasa2 lain Dr. Aljechin, oleh ia itoe akan meme
x
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bahwa bahasa Dje gang gelaran kampioennja sampai pa
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Djawa di Tokio pada ,Sekolahan oen boek jang berharga ? Begitoe kita tanja, maticanja. Kalau boeat bahasa Ingge melakoekan permainan tjatoer dengan
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soedah meninggal barangkali tinggalan
School of Foreign Languages.
tahoen. Kemoedian kita tanjakan ke
Soerabaia.
Pergoeroean terseboet adalah sema sematjam ini bisa digoenakan oleh
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masjarakat

sesoeatoe

negeri sadja, akan tetapi adalah satoe
aliran internasional, misaloja partai
sosialist atau fascist. Segala oesaha da
ri pertai politik itoe ditoedjoekan o@n

-

gota

dari

partai politik kebangsaan
Indonesia“, moestilah kita
tetap mempropagandakan tjita2 lodo
mengobar2kan semungat Indo
nesia,
nesia, memenoehi kebostoehan Indone
“Bersatoe

toek mentjarikan keoentoengan boeat sia, mengambil sikep setjara ladonesia
Dartai itoe sadja, itoe berarti
bahwa Djanganlah kita sebagai anggota dari
hanja satoe golongan dari masjarakat, »Bersatoe Indonesia“ hanja akan mem
dalam negeri itoe akan dapat mera) propagandakan tjita2 partai sadja, me
cai manisnja dari keocentoengan itoe. ngobarkan semangat partai sadja, me
Dari mana keoentoengan itoe didapat ngambil sikap setjara partai sadja dan
itoepoen tak diperdoelikan oleh partai mentjari keoentoengan osntoek parta if
itoe: djoega keoentoengan jg didapat sadja.
Partai politik kebangsaan Indonesia
dengan meroegikan golongan2 masjarakat lain dari negeri 'itoe, orang se adalah sebagai sebagian dari pergera
bangsa dan setanab air, tak segan me kan kebangsaan Indonesia, dan tidak
reka mengambil, Djadi kelihatan oleh satoe ,naamlooze vennootsehap dima
kita, bahwa partai partai politik dine na hanja kebetoelan dan kegentingan

geri jg merdeka adalah seroepa satoe

badan perdagangan ,uaamlooze vensegala keoentoe
nootschap“, dimana
,aandeelngan hanja dibagi antara

houders“ dari partai itoe. Keadaanse
perti ini tak

mengbaroemkan

nama

anggota2nja (satoe toempoek- ketjil da
moesti

ri rakjat Indonesia jg banjax)
dioetamakan.

Sebagai tjonto.
Tjonto jg bisa didasarkan

atas ke-

Madrasah ini soepaja ditahoen
jg akan
datang bisa bekerdja lebih giat dari
pada tahoen jg laloe. Sesoedah itoe

berdasarkan

Agama

ji.

lam belaka. Djam setengah 11 diadakan pauze, dimana diwaktoe pauze di
edarkan djamoe2an

sedikit.

Pertemoe

mengoeraikan bagaimana besar penga
roehnja Agama Islam baik di Indone-

sia maoepoen diloear Indonesia, bahwasanja
disitoe boekan
sadja orang
jg bodoh tetapi banjak profesor profesor jg memeloek Agama Islam dan
sebagainja. Sebagai penoetoep tosan
pengoeroes membilang sekali lagi dperbanjak terima kasih atas kedatat

sekali dari partai politik dinegeri jang
merdeka.

Soedah

partai politik

tentoe

dine

meroepakan
geri jang tak merdeka
badan dari sesoeatoe aliran dari masjarakat dinegeri itoe. Akan tetapi war

firma

sediakan

1 CENT

Abdoellab. Dan djam dosa belas kse
rang sepoeloeh minit pertemoean di
boebarkan dengan selamat,

pasta

partai

pa

itoe,

seperti

tak

boleh

kita

kemoekakan dan oetamakan, sebab ada
lagi kewadjiban jg lebih penting dari

Djika permintaan itoe dikaboelkan
itoe, tentoe

mendjadi masjallah,
Kalau permintaan

kan, tentoe timboellah

tak

akan

itoe tak dikaboel
beberapa per-

partai politik ialab: bahwa satoe par tanjaan
tai politik ditanah jang tak merdeka
adalah satoe badan perdjoangan dari
1 Apakah anggota Indonesia dalam
pergerakan kebangsaan oemoem. Seba badan perwakilan itoe hanja akan me
gai sebagian dari pergerakan kebang mentingkan keboetoehan partai polisaan mestilah partai politik itoe ber tik kebangsaan jg mengoetossinja kememenoehi ke
tindak, soepaja dapat
boetoehan nasional dan jg dapat men

dekatkan kita kepada toedjoean nasio
nal.

Partai politik nasional Indonesia
mempoenjai kewadjiban oentoek mem
bela dan mempertahankan pekara

e
5

3t3
2

dalam

badan

perwakilan iboe ?
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—
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Fi 1

Dralle
boeat

laloe diner, wakil-pers
djoega dioendang.

moes tadjab,

toean

berarti

toeroet

Sehabisnjavergadering

membantoe

Kesoesahan

Tiongkok.

Pembantoe M menoelis:
Pada hari Rebosore (malam Kemis)

PAKAILAH
SADJA INI
OBATCOSOK
GICI

gai alal bichalai, jang disamboeng oleh mr. JA. Boots atas namanja buitengewone leden dun mr. KRT. Wongso
nagoro sebagai wakilnja Rijk. Semoea
jtoe Jaloe didjawab oleh voorz, dengan
kasih dengan
mengatoerkan terima

poedjian moedah

moedahan

pekerdja-

annja anggauta BA itoe bisa berdjalan selamat dan baik goena negeri dan
ra'jat Soerakarta.

Voorz. laloe oemoemkan kabar baik
jaitoe atas titahnja Sri Soenan maka
Bale

waarnemend-secretaris

Agoeng

2 Apakah anggota Indonesia dalam mr R Soelistio telah diangkat mendja
nabadan perwakilan itoe adalah satoe di ,panewoe“ dengan mendapat
oetoesan dari rakjat Indonesia oemoem »ma dan gelaran mr. R Ng Soelistio
ba Al Prodjowitono. Laloe semoea leden jg
meskipoen dia dioetoes kedalam

dan perwakilan itoe oleh satoe parta Il mengatoerkan slamat kepada jang ba
politik kebangsaan.
roe menerima benoeman itoe, dan se
ngan nasional, pekarangan Indonesia.
SoerjohaDjadi partai politik Indonesia moesti
Kalau anggota badan perwakilar bagai geschenk maka Prins
ke,wedoeng”
menerimakan
midjojo
gandakan
tjita2 nasional, mempoenjai
mempropa
'pendirian seperti ajat pada secr. itoe atas namanja semoea
mengobar2kan semangat nasional dan itoe, soedah terboekti dia menganggap
nasional i!leden.
mentjari segala keoentoengan oentoek bahwa satoe partai politik
rajat Indonesia oemoem. Partai politik Indonesia adalah satoe maamlooze ven
melandjoetkan
laloe
Vergadering
sematjam ini membitjarakan agend. Lebih doeloe
Indonesia moesti mengemoekakan te nootschap“ - Pendirian
roetama sifatnja sebagai bagian perge semoesti kita basmi dalam pergerakan diterima baik notulen dari vergaderakan kebangsaan Indonesia dan tidak kebangsaan kita, Selama anggota
b alring jg doeloe, laloe secretaris memba
boleh mengemoekakan sifatnja sebagai dan perwakilan itoe masih mendjadi tjai soerat soerat jg diterima dan
sesatoe partai semata-mata.
satoe oetoesan dari partai politik n Al jandjoetoja vergadering djoega menje
Djangan. kita memetjah 'jita2 dan sional, selama itoe dia berkewadjiban toedjoei ini soeratnja Bale Agoeng jg
semangat Indonesia jang saitoe dalam oentoek mempertahankan segala kepen akan diatoerkan kepada Sri Soenan
kebangsaan tentang
pergerakan
beberapa bagian: bahajanja kalau ke tingan dari
bagaimana
pendapatannja
adaan ini terdjadi jaitoe ada harapan rakjat Indonesia.
Raad itoe terhadap soal pemberian
kita akan loepa akan toedjoean nasio
soepaja tin tambahan gadjinja fd. inspecteur land
Kita moesti mendjaga
nal jang satoe dan mengingat akan
al bouwvoorliegtingedienst boeat di Vortoedjoean partai sadja. Djika pekara dakan dari wakil wakil badan perw stenlanden.
ngan Indonesia jang loeas itoe dibagi kilan jang dioetoesi oleh partai partai
Lebih djaoeh vergadering laloe mem
dalam beberapa pekarangan jg sempit politik kebangsaan moesti tetap bersi bitjirakan renijana peratoeran jang di
bersifat
djangan
dan
an
kebangsa
soedah tentoe mendjslankan politik ke fat
directeur dari satoe mintakan pertinibangannja Kaad itoe
bertoekar dengan seperti satoe
moesti
bangsaan
tentang pemeliharaan ikan atau vismendjalankan politik kepartaian. Ha »naamlooze vennootschap” jang hanja schery
didalam wadoek Tjenglik
de”
,,dividend
kebesaran
siloja politik kepartaian nanti seperti mengingat akan
katnja
fabriek
goela
Tjolomadoe:
nja
houders”
saandeel
sadja.
oentoek
hasil dari satoe badan perdagangan
Hal ini mendjadi pembitjaraan sam

—

jang

tetapi

di Solo

tai itoe meminta pertolo
zitter dengan mengoetjapkan selamat
seorang anggota partai politik lain jg dan terima kasih seperti biasa, laloe
mempoenjai oetoesan dalam badan per Prins Soerjohamidjojo
v'ce
sebagai
wakilan itoe.
voorzitter mengatoerkan selamat seba
oleh anggota

dioedji

soedah

Directie

tanggal 15-16 Dec, ini Raad dari ,Ba
deradjat dari partai djaaian,
verg.,
I&sAgoeng" telah mengadakan
partai politik ioe, keadaan seperti ini
sekiranja satoe partai politik i|bertempat di gedoengoja Raad itoe
Djika
menoendjoekkan kepada kita, bahwa Indonesia jg tidak mempoenjai waki
sendiri dialoon aloon Oetara, Semoea
partijwezen itoe soedah ,,ontaard“ ada
dalam salah satoe badan perwakilau anggota sama hadlir, publiek tidak
nja.
dinegeri ini maoe memasoekkan perta
Dinegeri jang tidak merdeka hak njaan kepada Pemerintah dengan per begitoe banjak.
Djam 7 sore vergadering diboeka
dan kewadjiban partai politik, jg ba antaraan badan perwakilan itoe, Paroleh
Prins Hadiwidjojo sebagai voorroe toemboeh dinegeri itoe, berlainan
ngan kepada

dan menipggikan

gosok

derma amal Tio ngkok.
Djadi,
beli 1 tube
Coli Tandpasta bearti:
tida sadja dapat Tand:

ngannja tetamoe tetamoe. Sebagai bi
asa penoetoep diiringkan oleh Al
Fatihah jg dibatjakan oleh toean H,

Bale-Agoeng

obat

kebaikannja. Harganja
poen sederhana e Tiap”
tube Coli Tandpasta
jang kioear dari fabriek,

an diboeka poela dau toean Soekarto

Vergadering

soeatoe

gigi jang

Is-

orang. Moelai hari lebaran

MENES
Gara-gara
Pembantoe

Baroe2

Lebaran

menoelis :

ini

seorang

imam

di mes

djid Tjibarani Ond. Tjiandoer Menes,
bernama

K. Marzoek telah dioesir o-

leh pendoedoek itos kampoeng, Sebah
nja pada hari Djoem'ah sebeloem lebaran terdjadi, ia datang pada tiap2
langgar dan melarang Srang

djangan

ma sama

sebagai

,diner-

Achirnja sesoedah mereka (pend,
itoe kampoeng) tiada berada diroemah. sebab meneroeskan pekerdjaan
nja, imam tsb bersembahjang lebaran
sendirian
dalam roemahnja, dari se

bab itoelah mereka beranggapan
lodjokan oleh itoe imam.

di

teroes

Dalam tempo 15 hari hoedjan toe
roennja teroes meneroes dengan tiada

berhentinja,

sebab itoe

kali Tjiiemer

telah moentahkan airnja hingga me
rendam ratoesan H A. sawah desa Tji

Dengan beromong omong jang mer
(Sebagaimana tahoen jg soedak2 ti
Sesoedahnja Pengoeroes membilang
Perteroean di Midrasah Alhidajah diperbanjak
an Al deka dan disoegoeh koepat lontong dan £
terima kasih
£ boelan Ramadhon Moehammadij
(Ga. Rawahmangoen)
@ver'an dibatjakan oleh toea Arsad,Lsoto ajam begitoe djoega minoeman
Koebangkondang bersedia tenaga
sebanjak banjaknja pertemosan itoe
toe
jaitoe
ketoea
toean
itoe
menerima
dan membagi Zakat Fitrah.
Sesoedah
T. menoelis:
mendjadi
sebagai gezelliga avond.
Kemaren doeloe malam jaitoe padu an H. Abdoelloh mengoeraikan riwa- Djam 12 tengah malam diner itoe ba
dhon jbl
malam Sensn Madrasah Alhidejah me jat2 dari Madrasab- Albidajah dari roe dibikin boebaran dengan selamat. C Maka dalan. boelan Ramakaroeng be
5
kl
hihi dapat menetma
ngadakan persatoean bertempat di moelai didirikan “sampai pada masa
Ta, dan mata wang 1 I,0u.dfri 145
Gang Rawahm: ngoen— Djakatra dide ini, Madrasah mana didirikan pada tg.
—

-

9

—

soerat permintaan Zakat KWitrah jg te
lah ditanda tangani oleh PengoeroesDjoemlah beras jg telah keloear oen
toek moestashikn'a ada 219 liter, ma
ka sisanja soedah tentoe dipergoena
kan oentoek organisatie Moehamma
dijah.
—
9 —a

sampai bersembahjang lebaran pad a
hari Saptoe"

Sebab toeroemaja hoedjan
meneroes

(1 Sjawal

1356) ini bersedia membagikan Zukat
itoe pada moestahiknja hingga tgl 15
Sjawai beserta mereka menoendjoekan

barani, Koebangkondang Ond. Tjian:
doer dan desa Tjimojan, Soerakarta
pai pandjang dan ramai, acbirnja se- Ond. Pagelaran (Liaboean).
mentara amendement sama tidak dite
Sebab 'itoe moedah2an jg wadjib
kat roemahnja Wijkmeester dari Wijk rima dan rentjana diterima oleh vermemperhatikan
adanja.
ditentoe
soedah
Ambon. Sebagai jang
gadering djoega.
8
djam
dimoelai
ean
kan pertemo
Djam 9 sore vergadering ditoetoep
Pendapaten dan perabagian
precies dan diboeka oleh pengoerues
semoea leden dengan wakil petetapi
datang
Zakat Fitrah
dari Madrasah terseboet. Jang
pers sama dimin
sangat memoeaskan dan disitoe tam merentah dan wakil
Moehammadijah
Koe
ta tinggal boeat diadjak makan bersa
pak djoega Wijkmeester dari itoe
bangkondang (Menes
alalbichalal",
kampoeng.

:

TANDPASTA

0

na, semoeanja

COLI

ka

poela toean2: sebagai: toean
jaitoe wakil dari sekolah AlGg, Lontar XI, toean H. Padan toean 9. Alwi berpidato
singkat dan terang pidato ma

adan

banjak
Nawawi
bidajah
thoelloh
dengan

Beta

ABDINAONES

,naamlooze vennootschap“ jang hanja
Partijwezen dilahirkan di Europa.
Dinegeri jang merdeka partai2 po- mementingkan tjita2 dan keboetoehan
litiek diwaktoe sekarang meroepakan dari ,aandeelhoudersnja“ atau anggo
badan dari sesoea'oe aliran dalam wa tanja sadja.
Kalau kita misalnja mendjadi ang
sjarakat, aliran mana ta' tinggal dida
lam pagar dari

tentoe,

kepada toean

hadirin semoeanja
oentoek bakerdja
bersama sama oentoek kemadjoeannja

Kawan jang menoendjoekkan
kesalahankoe.
Oleh:

tempat jg

Dan ia mengandjoerkan

vennootschap ?
Motto:

kaoem

begitoe banjak, Dan toean ketoea mem
bilang diperbavjak terima kasih atas
djasanja toean Boehari jg dengan ich

Ketiga

sebagai

dari

ahi nu ob

politiek

hati

toea disitoe maka Madrasah dapat di
dirikan, walaupoen
moeridoja tidak

soedah mempoenjai

2 Partai

8 boelan. Dia
soesah
pajah

mendirikan Madrasah itoe, Tetapi oleh

Yemandangan
Lembaran

4 Februari tahoeu 1937 sampai seka-

meta

: No 286 Rebo 22 December

Pertemoean

Parindra tjb. Bogor

Pada malam Minggoe tg 25 malam
26 Dec. jadini Parindra tjabang Bo
gor akan mengadakan pertemoean oven
toek
menghormati atau memperinga
ti berdirinja Parindra Doea Tahoen

jg

akan

bertempat digedosng Harso

Darsono di Gang

dan
akan
malam,

Kebon

Djahe, Bogor

dimoelai

pada

djam

8

—0O—

Koba (Bangka)
Has menoelis:
Telah lama ta' ada pertoendjoekan
Tadi
malam
digedoeng Bioscoop

Song

Hok

16-12'-37

Jo Piter Opera

mempertoendjoekkan

tjeritera

ngan Darah" tjerita

mana telah disak

,Baja-

sikan oleh penoelis Joemajan djoega pe

nonton
doek

hampir penoeh, dasar pendoe

disini tidak

begitoe mengambil

perhatian nonton kalau tidak tjerita
tsb seoepama tjermin baiginja. Roepa
nja ada malaise pendoedoek Koba,

TOKO

FEN

— PASAR SENEN 119. TEL. WL, 3083 —
Adres jang terkenal mendjoeal
Perabotan “dapoer dan toilet bak dan
braadovens,
Kramerijen, Hemden dan Pijama's etc, etc.
broh

Da

pantas.

AN

24 kemoedian pada tg 25 bertanding

|dengan Romeo.

— (Locar tanggc

Kita poedjikan akan kedatangan ta
.moe dari Soerabaia jg gagah perkosa
itoe dari pihaknja golongan Djanaka
(Persis dan Romeo) ta' kan kalah ma
ka itoelah sebabnja benteng dan ba

| Pada bari
dah ditandi
Setelah

membatja serangan

antjaman2 kepada kami,

mengetahoei ma'loemat
jang diteken oleh
toean2'
Soetedjo, maka kami pa
baiknja

oentoek

da

da3, berkesoedahan dengan 1—3, risan Solo soepaja di versterk.
Eerste lustrum
Siap 1 — Merapi 1 dengan 2—0.

Dalam ranglyst competitie, SIAP I
telan ho 2 dan Merapi I no 3, sedang Mol
dan | kalau djalannja pertandingan

djoega mengel

rasa | beloem masa
djikalau so'al
Nanti
lagi.
dibalas
nja

dan madjallah kat

mengindjak

stadium

disana nanti ada faedabuja

baroe,

oentoek memberi keterangan lagi.

Ind.

Korfbal

Rechtskundig Mami

KEUAKIMAN'
sPENGATAHOEAN
Dalam ini nomor dan jang berikoet akan dimoeat peratoeran djalan
perkara Pengadilan District (Kaboepaten), Landraad, Residentiegerecht
dan Raad van Justitie di Hindia Nederland dengan segala tjonto-tjonto
soerat koeasa dan rekest-rekestnja djoega ada ,,Roeangan Pertanjaan”
oentoek langganan sadja. Setelah itoe akan diterangkan -poela soeratsoerat (akte) bawah-tangan dan depan.Notaris.

|

BAHASA

BELANDA

kemaren itoe amat

—

MELAJOE.

Abonnement sekwartaal langganan f 150 (bajaran dimoeka).
Administratie Goenoeng Saharie No. 87. — Batavia-Centrum,

Bond“.

Proefnummer tida dikirim

dengan eerste jlustrum |
heran, dariBerhoeboeng
perk,
tsb
maka
besok pada tg 24
Siap—

25 26 ib akan mengadakan "pertandi
ngan bertempat ditanah lapang Thor
bab masing2 maoe mereboet kedoedoe
Adapoen jg akan mengambil bagian
:
kan Molto,
| Oentoeng poela, pada itoe sore tida dalam pert. tsb tg 24 moelai djam 7,15
pagi ada terdiri daripada club Batatoeroen hoedjan sebagai biasanja. Hari via
— Djokja Soerabaja—Semarang dan
lapaa
sehingg
Saptoe hoedjan lebat,
moelai
djam 4.30 sore dari club Mangannja afgekeurd, ditambah poela jg
lang—Betawi,
Djokja—Soerabaja.
'haroes main hanja sefihak jg datang
tg 25 djam 7,15 Semarang— Batavia
compleet.
Malang Djokja dan djam 4.30 sore

Ga| Merapi

ma'loemat. Serangan2 dida
ini soedah

Tidak

TA| To mendoedoeki no1.

»Ned,

Baroe terbit jang pertama:

Kn

mentjoekoepi permintaan dari Persis.
dan Romeo,
Pertandingan itoe moela2 Olivio a
kan melawan Persis djatoeh pada tgl

forsch, se

|

(HAIR CREAM)

1. Kami heran sekali, tatkala mem
Jasit (refry) Toean Eaoeng men:
batja toedoehan, bahwa artikel Huwe- djalankan kewadjibannja correct, se club dari Soerabaja Malang, DjokjaSemarang.
lijksordonnantie en Vrouwenemanci'hingga main toebroek bisa dihindar
tg 26 djam 7.15 Semarang—Malang
patie didalam Bangoen itoeboekan kan. Begitoe
Wasit
memboenjikan
boeab pena saja (Siti Soemandari) sen ploeitrja, maka kedoea Ps menoeroen dan djam 4 Batavia —Soerabaja.
diri. Toedoehan ini paling pertama di
dokter dari kan pasangannja seperti berikoet :

oetjapkan oleh seorang
Kediri pada soeatoe medisch congres (Ps

SIAP

oleh toean Joesoef Wibisono

Soehanda
Didi
Moehamad Exzdang T Alexa

akan
di Ngandjoek. Njoega dikemoek
didalam

disamboeng oleh toean Avang

Bangoen dan

Ana

Sadenan

Bai

Sikoet didalam Adil,

PERMAINAN

“Enang

Dr. Aljechin kampioen doenia.
“HAR“

menoelis:
berita oleh soerat2 ka
bar, bahwa pada partij jg kedoea poe
loeb lima kalinja Dr. Euwe, djago schaak dineger. Belanda menjerah kalab,
Berhoeboeng
dengan hal itoe maka
beliaupocuja
lawan soedalah berdeja

Akiz Telah disiarkan

Oo
Entang
Atang
memberi
pandang perloe
Kami
Tjalo
Soegirman
Rachmat
tahoe kepada toean2 ketiga ini, bahwa
— Slamet
Halil
Oetji
itoe betoel2 toelisannja Siti
artikel
N Permadi
A Doerachman

Soemandari sendiri, zonder perAmat
poen Ps MERAPI
siapa
tolongannja
djoega. Toean2 ketiga dan Gjikalau
Merapi dapat bola, teroes sadja me
ada lainnja, haraplah misalaja tanja
Red.

kepada

Ovze

Bode Semarang,

De Volksstem Bt.-C. (sajang t. @uix
soedah meninggal), apa mereka pernah
kenal Siti Soemandari.

TJATOER

2 TINP DEWA"

mereboet kembali titel kampisen doenia didalam
lapangan pertjatoeran.

Batavia-C.

Soenggoekpoen pertandingan beloewm
selesai,
akan tetapi oleh karena Dr.
nggrebeg bentengnja Siap. Tetapi ben Max Euwe pada permainan jg kedoea
tengnja Siap tidak gampang diroeboeh poeloe lima
kalinja kalah sehingga
kan, karena Kaang keper Bond amat |lawannja telah menang enam punt ma

DEWALIN atawa MINJAK RAMBOET ada meroepaken OBAT boeat
KETJANTIKAN. MINJAK RAMBOET ,,TJAP DEWA" di TANGGOENG
TIDA BISA TENGIK OF ROESAK, maskipoen tersimpan 1 of 2 taon

awas. Kedoea barisan kelihatan sama ka ditetapkan sekarang:-Dr Aljechin
koeatnja sebingga djalannja bolah mon
Lagi. tjobalah dibanding bahasa |dar-mandir, Hanja barisan Merapi ke mendjadi kmp. doenia lagi!
Doea th berselang ialah dalam bl.
jang ditoelis
Moekadimah
didalam
lihatan keboeroe nafsoe, jang memba Dec '35 maka dikota Amsterdam Dr,
didalam
babasa
dengan
oleh Soeroto
wa samenspelnja sering2 kaloet.
Aljechin kalah dalam pertandingannja,
artikelnja sendiri. Kami kira, dr. KoPapa satoe saat, Bai dapat bola dari sehingga boekan sadja Dr Keuwe akan
Sikoet,
t,
dyat dan t. Wibisono (entah
Endang, teroes dioperkan pada Anang
kami tiada tahoe) toch tahoe bahasa jang ditinggalkan oleh Atang. Anang tetapi ra'jat Belanda bersoeka raja atas
Belanda. Tiada perloe minta pertolo kanan loear pergoenakan itoe kesem- kemenangannja. Doea th gelaran kmp.
ngaunja Lodewijk van Deyssel atau 'patan, lari toeroet pinggir, kasih satoe doenia dipegang oleh Euwe. Akan
tetapi sebaliknja Dr Aljechin selama
Kloos oentoek mengetahoei,
Willem
bahwa

Moekadimah

didalam

bahasa

boogbal, tidak tersangka, bal masoek.
Merapi tidak ketjil
hati, “mainnja
makin tjepat dan sering terdjadi per-

lau toean tiada tahoe, apaitoe soedah

1—0

nanti akan
ini

boeat Siap.

bahwa artikel terseboet boekan
sannja Siti Soemandari ??

djoega.
3. Tentang serangau2 terhadap
mengharap

mi, kami

debat jang

diatas

co-ordinat

ngan dan

nanti

itoe

akan terdapat opbouw

baroe.

4. Akan tetapi sajang

sekali.

ngan-serangan

tadi hanja penoeh

Mr

Jubileum
Pembantoe

sera
ma

th '37

pertandingan

Levenbach,

di den Haag

jaitoe voorzitter

Aljechin Comite madjoe

kede-

pan dan angkat bitjara dimoeka koe
rang lebih 200 orang, Antara lain di
oetjapkannja:

Aljechin,

panan.

antjaman

antjaman

da permainan tjatoer, ja, atas nama se
antero ra'jat Belanda, apabila saja me

nerangkan,

Tionghoa

perhatian

bahwa

kami mempoenjai

besar terhadap

t. poenja ke

pandaian sebaak jg soekar diperdapat

kita mengabarkan:

Dan menghormat

t, poenja

kemaoean

Dikabarkan kepada kita bahwa be- keras jg t. toendjoekkan dimoeka ser
soek pada tg 25—26—27 jad perhim- ta selama diadakan pertandingan".

itoe perloenja oentoek menakoetkan
kami ?
5, Sajaug sekali nj. Siti Soemanda
ri tiada begitoe fabam bahasa Indo-

sadja akan

diadakan pertandingan ber

sepak raga, psen akau
ga springwedstrijden
nah lapang Tionghoa
Berhoeboeng dengan

Indonesia.

karangan didalam bahasa
Artikel

kami

,Onar

disekeliling

beliaupoenja tanah

air akoeao, Pertja-

diadakan djoe kapan tentang pertandingau tjatoer
bertempat dita jg telah diadakan di Europa tadi ki
Cannalaan,
ta toetoep doeloe sampai sekian, Ma
itoe maka dari ka sekarang datanglah waktoenja oen
kabarnja akau men toek meroendingkan permainan tjatoer

pihak Tionghoa
nesia dan djoega tiada dapat menoelis datangkan kesebelasan dari

Vorsten-

pada

landen jg tergaboeng dalam PSII.
Permintaan

mana

moela2

oemoemnja,

Sedari zaman poerbakala memang
fatsal sport itoe mendjadi adat kebia

dikaboel

Bisa dapet beli di Toko-toko
bisa dapet rabat bagoes.

la ditoelis oleh Siti Soemandari dida
lam bahasa Belanda: ,Storm om de

tang soal ini, tetapi ta'sempat centoek

menjalinnja kedalam

bahasa

sia.

antara lain menegoehkan keloehoeran
nama bondnja, maka dari itoe antara

Indone- lama tidak berketjotjokan.
Lebih djaoeh kabar jg kita
dari pihaknja

Sekianlah ma'loemat kami. Kepada
Hoofdbestuur Parindra kami nanti
djoega akan memadjoekan beberapa
pertanjaan, mitsalnja dari mana party
ini mengambil

baknja oentoek toeroet

tjawpoer tangav @idafam soal ini. :
&

Siti Soemandari

dan Soeroto,

SIVB. bahwa

terima
mereka

itoe ta" kan menjokong permintaannja

Tionghoa sebeloemoja pihak lawan me
ngakoei

atas kekeliroean dan meminta

maaf kepada SIVB.

jg dipandang o-

pihak

leh oemoem

dalam

ri pibaknja

PSII. ada

kebenaran

Berhoeboeng dengan perkara tsb da
erna

pulak ti

Fabriek

Pi

nja melihat lihat
ran ?

lapangan

pertjatoe

Stilte serta gedachteconcentratie di
boetoehkan dalam pertandingan tjatoer.

Ingat

sadja

pada

pertandingan

antara dr. Eeuwe contra dr. Aljechin,
Disampingnja papan pertjatoeran di
toelis dengan hoeroef2 besar: Verzocht
om de grootst mogelijke stilte.
Sifat-sifat baik goena toeroet mem
bangoen boedi pekerti memang terda

toek

mempertahankan

diri

Can djoega

volharding !
Bahwasanja kita ikoet gembira men
dengar,
bilamana
dikota kota besar
telah dibentoek sematjam persaudara
an oeatoek mendalamkan diri didalam
gelanggang
pertjatoeran,
Sehingga
oleh karenanja tali persahabatan men

djadi tambah kekal djoega.
Sebeloem
perbintjangan

ditoetoep

sampai sekian, patoet djoega diterang
kan, bahwa dr. Eeuwe ex wereldkam

pioen telah bilang. bahwa beliau akan
menoenggoe sikapnja achli schaak, ter
oetama ,Capabalanca" serta djago dja
go schaak moeda.
Kita oelangi: dr. Aljechin sekarang

kampioen
gantinja?

doenia! Siapakah
nanti
Tentoenja dr. Heuwe boe-

,TJAP

hormai

DEWA"

Spanjal
Perang

saudara

Havas mewartakan dari Salamanca :
Menoeroet ma'loemat jang beloem se
lang
berspa lamanja diosmoemkan
oleh hoofdkwartier Nasional, dalam

mana

jang menjatakan,

bahwa

pasoe

kan2 republiek tidak berhasil oentoek
melakoekan serangan2 jang dilakoekan
pada
kedoea
kalinjs ditempat pepe
rangan di Tereul.

diri lagi.

akan tetapi dalam hakekatnjs jg be
nar bagian bersensport semitsal schaak
dikalangan kita koerang sekali mem
peroleh lapangan. Artinja: perhatian
terhadap hal itoe tidak memoeaskan!
bermanfaat

besar se-

kali handaikata pertjatoeran dipeladjar

kan karena selainnja beroedjoed hersensport semata-mata poen djoega me
ngandoeng sjarat teroentoek membaugoen boedipekerti, Bekankah selama

di

Tereul,

itoe datanglah
wanan.

maka

berita

dari

sebab

jg agak

Pasoekan-pasoekan

berla-

pibak Pemerin

tah telah mengoeatkan serangan sera
ngan jg dilakoekan kemarin doeloe.
Pada ketika serangan2 ini dilakoekan

ada

ki 200

kaocem Nasional

tertang

kap.
Perkelahian
Reuter
padasaat

coentoek
Tereul

mewartakan
ini adalah

mereboet
dari

Gibraltar,

berita2 dari

tem

pat peperangan Tereul jang
menjata
kan, bahwa pada saat ini timboellah

perkelahian hebat jang letaknja 5 km

Pada
koeatan

Ludendorff

Sepandjang

dari

Saragossa

ke Corbelan

Kini

orang telah mendoega

bahwa

pasoekan2 Pemerintah teleh menderi
ta beberapa kekalahan hingga ada
500 orang jg mati dan 1000 orang jg
loeka berat.

meninggal

doenia

berita United Press da

ri Muenchen (Djerman), kemaren djam

820

sa'at ini telah dikirimkan ke

sentoek memperlindoengi tempat jang
letaknja disebelah Oetara dari Tereul,

Poen poela kita ketahoei, kita me
kita orang soedahlah|
ngerti,
bahwa
tingkatan sport,
beberapa
mengindjak

Soenggoehlah

rangan

djaoehnja dari tempat peperangan di
kan tinggal diam, menilik beliau poe sekitarnja Tereul. Kaoem Nasional ma
nja perkataan, bahwa satoe ewpat li sih bisa mentjegah serangan2 dari pi
ma
tahoen
kemoedian beliau akan hak moesoehnja di Corbelan,

Ludendorff

telah

doenia.

5

sa

“
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'baik oentoek merapatkan kemb
N
antara kedoea bond teb.
Lebih djaoeh diberitakan oleh Reu- ““Imendjalankan pion maoepoen koeda ter dari Berlin, bahwa djenazahnja akan
Oliveo mertamoe ke Solo.
Boekantenang?
kita
dsb. haroeslah
Sebarisan dari perhimposnii
dikoeboerkan di Mueuchen, dimana
raga dengan namanja “Olivio“ jg te" kah segala fikiran dipersatoekan, di Hitler djoega akan datang hadlir,
kenal di Soerabaia-besoek pada tg 24 concertreer? Boekankah pemain tja25 akan bertanding
di Solo oentcek toer haroes berhati-hati dalam tjara
3,

Solo, 21”Dec, 1937

seperti: IDJO, POETI, KOENING enz,
Harganja menoeroet djaman.
dan waroeng-waroeng.
Orang dagang

sekali

Memoedjiken

kan oleh pihak PSII,akan tetapi sesoe
dah mengetahoei bahwa dalam badan saan oentoek dipeladjari. Sebagaimana
SIVB. dengan SVB. itoe ada bentrokan kita ketahoei semoea bal peroelah ra
itoe adalah mengandoeng berma memperdengarkan
Huwelijksordonnantie“. Laloe disalin maka permintaan itoe oleh Vorsten- gaan
tjam2
bagian sehingga soekar oentoek
landen
dibatalkan
sebeloem
ada
per
oleh Soeroto kedalam bshasa Indodibentangkan
satos persatoe. Tjoekoep
setoedjoean
dari
SIVB,
:
:
nesia,
lah
apabila
disini
antaranja dikemoeSebagaimana oemoem teroetama pu
Msedah-moedaban salinan tadi men bliek di Soerabaia masih ingat, bahwa kaan: persepakragaan, tennis, badmin
tjoekoepi.
pada waktoe jg achir ini kedoea bond ton athletiek, berenang, pentjak, koen
di touw, jujutsie, worstelen, boksen.
be itou ada perselisihan sedang satoe

'Huwelijksordonnantie“ itoe moela moe

Kami disini masih mempoenjai
berapa karangan bahasa Belanda ten

TJOTJOK

oleh karena Dr Eu-

Bahasanja poenan tsb akan memperingati oesia
ki makian dau tjatjian.
Direboetnja kembeli gelaran kmp.
soedah dibawahnja semoea kri: nja 30 th.
berarti. bahwa Dr Aljeckin membawa
Dalam bari peringatan itoe boekan nama haroem bagi negeri Peranjjis,
tik, dan soedah melaloei pagar kesoApakah

ada

pat pada permainan tjatoer. Sifat sifat
mana kita ringkaskan sebagai berikoet.
we pada permainan jg kedoea poeloeh Mentenangkan fikiran, mempersatoe
Didalam ma'loemat dari pihak repu
lima kalinja kalah. maka sekarang t. kan fikiran, mempertahankan diri ke bliek jang beloem selang berapa lama
telah merebset kembali gelaran t. se tadjaman penglihatan, beradjar berdja vja dioemoemkan poela di Barcelona,
bagai kmp. doenia digelanggang per- lan dengan tikak main toebroek, dus dinjatakan, bahwa serangan dari pihak
tjatoeran. Saja bitjara atas nama ne- stelselmatig, djangan tjepat poetoes republiek ini telah berhasil, serangan2
geri Belanda jg seloeroehnja gemar pa asa, bahkan teroes berdaja oepaja oen mana jang dilakoekan ditempat pepe
»Dr

—.

sportv

Max

Euwe

SOERABAIA

sera-

serangan

pertentangan

—.()

dalam

partij ke 25 jg diadakan

beloem habis pengharapannja,
mainnja teroes giat, tetapi sampai boeba
ka- ran stand tetap boeat kemenangannja
za- Siap.

kelijk, agar soal dipandang dari
mana mana fihak. Dan moedah2an

Sehingga

terlangsoengkanlah

lagi sebagai revanebematch antara Dr
Euwe contra djaga Peranijis.
Sjahdan
maka
pada penghabisan

mana

Dari

HAROEMNJA

berdaja mereboet kembali

mahkotanja.

toean kok tahoe, Sehabisnja pauze, pertandingan makin
toeli gesit. Merapi sering mendesak, tetapi
selamanja kaudas oleh Endang. Siap
jang dapat voorsprong satoe, memper
2. Bangoen soedah tarik kembali tahankan beutengnja sekoeat-koeatnja
artikel kami dan minta ma'af pada Pertandingan koerang 15 menit boeba
oemoem dan teroetama pada doenia rau, Back kiri Merapi bikin frycik di
Islam,
loear kalang. Bai ambil kesempatan
Kamitiada
menarik kembali itoe, kirim satoe boogbal dimoeka doel,
oleh Ana
masoek
tiada jang diteroeskan
toelisan kami dan djoega
goal 2—0 boeat Siap. Merapi masih
akan minta ma'af kepada siapapoen
betoel.

lamanja. Kleur ada roepa-roepa,

itoe boekan tinggal diam, bahkan te
roes beroesaha bagaimanakah beliau

lain sekali dari pada bahasa di
dalam artikelnja sendiri.
goeletan dimoeka doel Siap. Beberapa
Haraplah ini toean2 ketahoei, dan kans jang baik, trio Merapi tidak bisa
djanganlah tosan2 menoedoeh2, djika goenakan. Sampai pauze stand tetap
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Didalam ma'loemat dinjatakan, bah
wa beberapa tank tank kepoenjaannja
pasoekan pasoekan republiek telah di
ambil oleh kaoem Nasionai,
Lebih landjoet Reuter mewartakan
dari St Jean de Luzes, bahwa kini
Tereul beloem djatoeh ditangan
merintah

kaoem

Pe

penjerang, biagga pa

da saat ini masih timboel perkelahian
bebat disekitarnja kota terseboet. Hoe
djan jja jg hebat sekali

mengganggoe

keactivannja barisan koeda dari pibak

Pemerintah,
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