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Telah pernah kita beritakan didalam

“Tidak dapat dipoengkir lagi!

s. k. ini, bahwa dengan soeratnja ter
tg 20 Jan. '37, t. Soetardjo ang
gauta Dewan Ra'jat, telah menghadap
kan permintaan, soepaja didepartement
departement dll, kantor negeri jang

“Reda mesin pergerakan soedah moe-|
'berpoetar lagi. Makin “lama makin
Boecat

“Menilik gelagat demikian itoe, ten-|
toe timboe! pertanjaan :. bagaimana|
dalam
pendirian
Pemandangan”

sakit

Pilek
Entjok
Demem

oentoek mendjawabnja.
Djawab kita dalam

t. Soetardjo

ini, pada

hari Djoem'at 5 Febr. '37 mendjadi
roendingan dalam sidang Dw. Rajat.
Dibawah ini kita terakan tjatatan
tentang soal djawab jang dilakoekan
antara t, Peekema, Koeasa Pemerintah dengan t. Soetardjo,

Kepala

'roda mesin pergerakan itoe?
| Dari bermatjam-matjam pihak per-|
tanjaan itoe dimadjoekan kepada kita.
|” Dan kita tidak menaroeh keberatan)
Ea

Permintaan

Influenza

baroe dari|

perpoetaran

'menghadapi

.

centraal, diboeka tempat lebih banjak
lagi bagi bangsa Indonesia.

k : didasarkan pada doea faktor.
Pe rtama:

,Pemandangan“

| .Kedoe A3

.Pemandangan“

ada

oemoem.

| soerat kabar-harian

ada

'soerat kabar-harian In do nes Pn

2.

oeDoea faktor itoelah jang menent

terha'kan pendirian , Pemandangan"

1g.l
e poenja
arkdjmem
stokpatida

'deel,

vo0ro0r- ORI
SIKAP

Pa

pendirian. saja, baik-boeroek

oem

dari pihak

en

Oa

mana ia

kabaran

nolak

menerima

dan

tertera diatas, maka jang bertanda tangan ini menghadapkan pertanjaan|.J

akan dipekerdjakan pada Dept. V. en
| W, bagian

havenwezen.
— 9 —

atau

toelisan.

Partai

Actie Weermacht
Dari Soerabaja Aneta mengabarkan

e“partai dan perhimpoenan-perhimpo

banan jang soedah ada dan jang
meeasa
lelo
gkali akan diadakan
oen
n"i roeangan ,,Pemandanga
isan,
menjiarkan berita dan toel
at-sjarat
| memenoehi kepada sjar

|

Beliau dahoeloe mendjadi insinjoer
V. en W. Bandjarmasin.

di
— “Goal “non dan ,ko" tidak mendjame-

'oekoeran goena

jang

-

Djika
benar, apakah Pemerintah|
tidak sepaham dengan jang bertanda
.lini, bahwa niat itoe ditiadakan sadja,
Toean Ir. Moehammad Noor.
karena berlawanan dengan kepenti
Anggauta Dewan Ra'jat toean Ir. ngan Industrie di Indonesia dan ber
Goesti
Moehammad Noor kabarnja,

napatoet dan bergoeoen
| kita anggap
oem selaloe mendapat tempat
NenAru
« alam|, Pemandangan“ itidak

hal-hal

nja ada niat seroepa itoe. '”

| Tiap-tiap berita dan toelisan jang

toek

dengan

“kepada Pemerintah, beniiatau tidak

Ta

haloean saja!”

2

Berhoeboeng

tidak ' mempoenjai |

— Pemandangan“

Ekonomi,
dengan sjoekoer dapatlah
saja njatakan disini, bahwa disitoe,
sebagai perketjoealian, senantiasa di
daja-oepajakan, soepaja tambah Iama
tambah banjak tenaga boemipoetera,
bahkan dapatlah saja ma'loemkan, bah
wa
toean Mr. Hart persoonlijk telah
berdjoang oentoek menjaboet Ir. Teko
daripada Practische Dienst di Djawa

Timoer

'Ihatikan

Djadi

sehari-hari.

kedjadian

'dap

3

Gt

partement Oeroesan Pengadjaran.
Tentang - Departement
Oeroesan

bahwa actie weermacht di Dj. Timoer
soedah
berachir
dengan
mendapat

30.000 orang toeroet bertanda tangan
setoedjoe.

.
9 —

Harga

-|
£ kabar-harianjaitoe paling sedi

koffie Djawa

Lebih

dan
“nctueel, hangat, penting
mabersifat mengatjau dan .me
or.
kot
g
perkataan jan
erkataan
Tak

Timoer

baik

dari

5
Sumatra
Selatan.
Kemaren Aneta mengabarkan dari

lawanan

poela

dengan

pendoedoek

Indonesia.

' Disinilah

kelihatan

Toean

»K

kalau

betoel gloeidraad (bahan bola lampoe)
akan dibatasi masoeknja di Indonesia
ini & bahwa industrialisatie Indonesia
soenggoeh

tidak

berarti soeatoe apa,

kalau bahan bahan masih bergantoeng
pada loear negeri.

Dan kalau kapitaal loear negeri jang

bikin fabriek2 industrie di Indonesia
seperti Good Year dll. orang maoe be
ri nama,industrialisatie“
djoe
ga sebab ,Ned: Ind: fabricaat“ (dibi

kin oleh

fabriek

donesia).
Dalam

jang berada

hal ini memang

kita

tidak

3

, Pem
| menanggoeng djawab atas isi

Contingenteering

Gloeidraad

Peekema::

Toean Voorzitter| Sebagaimana telah
dinjatakan

lebih

dahoeloe,

maka

Pe-

merintah tetap sanggoep oentoek mengangkat tenaga-tenaga Boemipoetera
didalam departement-departement dan

lain-lain kantor central pada

hal

ini.

Dan bolehlah disini saja ikatkan
barap-harapan kita, soepaja didalam
departement Pengadjaran itoe diberi
pertanggoengan atas nasibnja kaoem
academici dihari kelak.
Kemoedian, ada poela jang ingin
saja djadikan perhatiannja Pemerintah,
ialah apa-apa jang telah didjandjikan
pada tahoen jang laloe dengan per
antaraan Koeasa Pemerintah dalam-

waktoe

kaoem
academiei
bangsa Indonesia
akan diperkerdjakan pada Departement
itoe.

Djandji inilah jang menjebabkan
saja tjaboet kembali amendement saja,
dimana saja minta soepaja pada depar
tement

itoe diboeka

tempat

kan regent dan patih,
ada lowongan nanti, lagi poela dalam
saja menoenggoe
memperkoeatkan
formatie. - Kepada
mereka ini, tentoe,
akan diberikan

djoega

kesempatan

oentoek memper-

oleh promosi, jang sesoeai dengan ke-

tjakapan
di In- dienst".

melihat sedikitpoen kepentingan bang
Soerabaja bahwa panen atau oogst sa Indonesia, ketjoeali mendjadi ,, boeberi 'koffie jang baroe, dalam leveringen per roeh“ pada fabriek2itoe. Zn. Sb.
: Malara memilih dan menjaring
mn
9
agai djoe- (tama barga f 17,87 danf 18,—sepikol
ta dan toelisan itoe kita seb
harga djadi.
an
eka
erd
i
kem
nja
poe
di
Konperensi Volkenbond dan
mem
roemoe
“$ Orang lihat harga koffie Dj. Timoer
bordeel
.
pCt.
100
n
saa
dan kekoea
djaoeh lebih baik dari koffie Lampoeng,
Kemarin Konperensi Volkenbond di
Bandoeng memoelai dengan peman' Boekan golongan ini atau itoe atau Palembang dan Benkoelen.

sigenaar , Pemandangan“ jang haroes
an-

dipekerdjakan pada De

Oeroesan B, B., ja'ni bahwa beberapa

—. Toean M. Soetardjo

kepentingan

tegas

dan

partement.
Adapoen
tentang
keadaan dalam
Departement
Pengadjaran,
dimana
ada banjak tenaga Boemipoetera jang
bekerdja disana, tetapi perloe saja
hadapkan
bagai perhatiannja Peme
rintah, bahwa menoeroet berita jang
saja peroleh, kedoedoekan kaoem 'aca
demici
dibelakang
hari (toekomst)
adalah dalam kesamaran (twijfelacbtig)
Oleh karena itoe, maka berhoeboeng
dengan djandji Pemerintah itoe, saja
melahirkan harapan kepada Pemerin
tah soepaja soekalah kiranja memper

di.

garis-garis besar

departemeni2 hanja ada doea sadja jg
meroepakan . perketjoealian jang baik,
Perta ma, ialah Departement Oeroe
san Kkonomi dan kedoea ialah de

dan

kepandaiannja

dalam

Toean Soetardjo:
Toean Voorzitter! Saja oetjapkan
diperbanjak-banjak terima kasih kepada Pemerintah atas djawaban jang
terang dan menjenangkan itoe.
Djika
kita.
dengar
keterangan

Koeasa
tadi,

Pemerintah jang

njatalah

soedah

terhormat

kedoedoe

tetapi setelah

beberapa lamanja,
maka hingga pada sa'atini beleemlah
saja djoempal poetoesan dari pada

Departement B, B. itoe,

sampai dima

nakah oesahanja dalam hal itoe.
Sampai pada dewasa ini masih sadja

banjak pembesar2

dari kaoem

acade-

dengan

sia-sia

mici jang menoenggoe

atas poetoesan Pemerintah itoe.

Toean voorzitter! Besarlah ke-inginan saja, oentoek menerima lagi djan
dji Pemerintah,
bahwa
Pemerintah
ikoet bekerdja soepaja disegerakanlah poetoesan itoe.

bagi - kita,

dan tidak ada.
sjak wasangka Ia
Toean Petkema:
gi, bahwa Pemerentah:
dengan sa
“Toean Voorzitter! Dalam mendjadangan2 tentang adanja roemah2 pe- ngat .sadar akan memboeka tempat wab pertanja'an ini, Pemerintah telah
latjoeran (bordeelen) dibeberapa negeri. boeat tenaga boemipoetera di departe ragoe2, apakah perloe atau tidaknja
Wakil Tiongkok, Perantjis, Japan, ment departement dan lain-lain kan didjawab dalam “hari tanja“ ini dan

itoe |
Pertanjaan t. Prawoto, Macao sama memberikan pemanda- tor centrale.
dangan", tetapi kita sendiri. Dari
berkenaan poela 'dengan apa apa jg.
k
tida
isan
toel
ata!
ta
beri
ada
Setelah
adanja djawaban itoe, ma dioeraikan oleh
djika
| Anggauta Dewan Ra'jat, t. Prawoto ngan dan mengemoekakan beberapa
Koeasa
Pemerintah
dimoeatkan, tentoe ada sebab2nja. Dari dengan soeratnja ttg, 5 Febr. 1937 te sebab maka Pemernitah di masing ka tidaklah ada lagi bagi saja alasan Oeroesan Ekonomi dalam hal ini, maantara

sebab2

itoe

tidak

didapati lah menghadapkan

oedjoei
| alasan, bahwa kita tidak menjet
mengirim:
haloean atau pendirian jang

|permohonan kepada
gai berikoet :

perma'loeman dan
Pemerentah seba

| Menoeroet soeatoe berita didalam
kan berita toelisan itoe. Oekoeran kita »Ocbten-Post“ ttg. 4 Febr. 1937 ada

masing negerinja beloem melakoekan oentoek meneroceskan soe'al itoe. Moe
tindakan oentoek melenjapkan roemah dah moedahan diloear dewan,dapatlah
pelatjoeran. Kebanjakan pemerintah- saja melakoekan “ tindakan tindakan
pemerintah menganggap bahwa perle jang perloe perloe- goena beroesaha

ka perloelah agaknja

njapan

njaan jang concreet.

itoe sebagai

soeatoe ideaal, te agar berlakoenja

segala djandji djandji

saja

terangkan,

bahwa instituut hari tanja ini semata2

mengharapkan peroendingan jang sing
kat dan zakelijk atas beberapa perta-

jek |dikandoeng niat, bahwa ta'lama lagi tapi keadaan sekarang ini beloemlah pemerintah itoe.
Menilik kepada ini, maka kepada
'meloeloe oekoeranjo urnalist
ada djalan oentoex melenjapkan sama
Tetapi walaupoen - demikian, perloe t, Soetardjo dibarapkan,
|
Pemerentah
akan
melakoekan
condjangan sa:
lah agaknja disini saja menambah sa lah sangka terhadap pemerintah, bah
| Dan orang jang mengetahoei seloek
enteering
terhadap — masoeknja sekali.
Ini hari djam 7.30 wakil—wakil sa toe dan lain atas apaapa jang pernah wa Pemerintah pada sa'at ini tidak
persoerat-kabaran 'gloeidraad boeat bola2 lampoe listrik.
loeknja doenia
tidak akan

soehi

mendebat.

“Pemandangan”,

apalagi: | “Tindakan

djika

Ja soeatoe ketika berita dan toeli-

nja itoe tidak dimoeat.

seroepa

itoe, nistjaja akan

meroegikan kepada paberik bola-lam-

Ipoe

(gloeipeer) jang ada di Tjirebon.

Oleh karena paberik ini—jang per

tama sekali bekerdja dengan kapitaal

Indonesia dan memakai tenaga Indonesia—semata2 bekerdja oentoek mem
ngan singkat ini tjoekoeplah kiranja bikin lampoe2 jg dinamakan lampoeoentoek meloekiskan pendirian “Pe- ra'jat dan bisa didjoeal dengan harga
nandangan“ sekarang dan dimasa jg lebih moerah, tertimbang lampoe2
Kita harapkan,

ng akan datang!

moga-moga

ketera-

11

moerah jg didatangkan oleh Industrie

ma bertemasja ke Goenoeng Tangkoe saja kemoekakan didalam sidang ini,
ban—Prahoe, sesoedah mana djam 11 istimewa sekali saja hadapkan kehada
pan Pemerintah.
akan diteroeskan sidang konperensi.
Toean Koeasa Pemerintah jang ter
kormat tentoe mengetahoei, bahwa di
| Audientie pada Wali Negeri
Z.5. de Gouverneur-Generaal akan dalam perkara ini, daripada semoea
memberikan kesempatan beraudientie
4

di Betawi,

mana GP

di

0

Istana

pada hari Rebo tgl 17
pagi pagi djam 9.
Mereka, jang ingin

bisa mengaboelkan pemandangan lebih

djaoeh dalam hal ini. Sementara itos
bolehlah saja beri kejakinan kepada
t. Soetardjo,

bahwa

apa apa jang dike

moekakan dalam hal ini, tentoe tiada
akan lepas dari perhatian Pemerintah“,

Koningsplein,

Maart 1937,

beraudientie,

Nederland, lampoe mana, walaupoen moestilah dengan toelisan memberikan
soedah beroelang2 didjandjikan, tetap namanja, sebeloemnja tgl 10 Maart
sadja masih koerang jg didatangkan di 1937, kepada Adjudant van Dienst di
'Inegeri ini, maka teranglah, bahwa Bogor, dengan
memberikan
keteramenghambat peroesahaan di Tjirebon ngan2 jang terang, tentang nama dll.
litoe berarti tidak bekerdja akan kepen demikian djoega tentang “keperloean
tingan pendoedoek,
beraudientie terseboet.

Di

Soematra

Barat

ada

emas

Jang akan exploiteer
tentoeboekanIndonesier,
Dari Padang - Aneta mengabarkan
bahwa

di Soerian,

ialah satoe tem

pat jg terletak didjalanan besar antara Padang dan Solok, oleh orang2 ach
li peroesahaan emas soedah didapati

bahan2 logam emas

danplatina,

Salah seorang dari itoe

mendapati bahan2

toean jang

emas tsb.

(tentoe

sadja bangsa Belanda),
sekarang soe
dah berangkat naik mesin terbang ke

Nederland boeat melakoekan penjelidi
kan lebih landjoet. Itoe bahan-bahan
logam didapatnja ditanah2 Boekitgadis,
—9 ——

Hitler dengan
President Djermania selam:

Congres O.V.O.

3iy

nja boedjang.
tidak

maoe perempoean ?
TIDAK
Berhoeboeng

Baroe Tionghoa, maka ,,Pemanda
ngan” nanti pada hari Kemis tang
gal 11 boelan ini tidak akan ter

AH und: Geli: Alf

2 poenja : pidato2, | didalam iapoenja
toelisan 2, terhadap iapoenja kawan2,

| Lebih dalam dan lel
ada

| itler

.

Contrast inilah jang memang soedah kannja.
dikenal oleh kaoem wetenschap pada
rang2 jang menderita tjatjad itoe|
Gemeente
tadi

. moeda, ramboetnja ex

koenja sangat riangd
sama sama dengan iboenja, ia be

didalam roemahnja

iapoenja

ontslagen

di C.B.Z

mantriverpleegsters.
da manoesia tidak terdjadi,
Ge g
Telah beroelang-oelang poela dibe-

SAM

Onderwijizersbond

Lantaran kekoerangan

seor:

Massa

reklame soesoe kental kepada seboeah
vrachtauto B. 7077 jang sedang kosong
sehingga
jang toecbroek sendiri men

bit.
Sebagaimana
diketahoei
oleh oeDiharap, .soepaja toean-toean moem, maka di 0.B.Z. di Djakarta ada (dapat petjah katja dan keroesakan pa
adverteerders soedi memperhati »Opleiding“ boeat mantri verplegers da mesin beroentoeng ketjelakaan pa

i terh
erhadap iapoenja pembantoe2, selama
nja adalah begitoe keras dan, brutaal“.

semoea perhoe

Grete adalah

TERBIT
dengan Tahoen

| Austinette beradoe dengan
Di Betawi atau di
vrachtauto
Bandoeng?
Tadi pagi kira-kira poekoel 10 soe
Berhoeboeng dengan pertanjaan jg. dah terdjadi dibetoelau djalan
jang se
diatas. maka O.V.O. (Onderwijzers- 'belah barat
dimoeka kantor politie
Vak-Organisatie) tjabang Betawi akan Glodok dimana itoe tempat sedang
mengadakan Ledenvergaderingnja pa- ky 'amaioja oleh pedagang-pedag
da hari Minggoe tg. 14 Februari jad., menoenggoe akan Pasar Malamang jang
tahoen bertempat di Sekolah Menengah Moe 'baroe
Tionghoa, sekonjong-konjong
bammadijah Kramat 49, rapat mana telah terdjadi penoebroekan
antara
akandimoelai poekoel 9 pagi.
itoe Austin B 5901 jang bermerk

tempat

ritakan dalam s.k, ,,Pemandangan" ini,
pernah
kedjadian
bahwa
soeatoe | :
Obral“ atau massa-ontslag terhadap |

di leerling

ad - -Apakah #jatjad ini jang membikin lembaran kesatce, verslag vergadering
» | Grete Raubal mendjadi loepa diri dan GOB.
ini hari kita moeat dilemba

opleiding

leerling
mantri

jang

Menganiaja

Mantri Veldpolitie
dihadapan Raad van

sedang dalam

verplegers.

pesakitan

Didalam

Justitie.

th, jl. soedah berpoeloeh2 leerlingen
mengambil revolver, —itoe tidaklah ran ketiga pagina II. Harap pembatja jang mendapat ontslag.
perloe diselidiki lebih djaoeh. Tetapi ma'loem.
Kini kita soedah mengindjak th.
yan 3
€
D. | setidak tidaknja, Grete mengetahoeilah
ema
Hi mar
1937. Tahoen baroe. Djadi mesti ada
'Jakan hal itoe,
:
saringan baroe poela.
Openbare Vergadering tentang
Pada hari Djoem'at 5 Februari jl
Sesoedah Grete mati, maka djoeroe
Petitie-Soetardjo.

Sebagaimana

hari Sabtoe jbl, telah

kita kabarkan bahwa toean Toebagoe Soeriadiwirjadan Abdoelsoekoer, masing2 Mantri voldpolitie
dan agent Veldpolitie dikota Serang,
telah terdjadi lagi ,obral-onslag” itoe, telah diperiksa oleh Raad van Justitie
ja'ni atas dirinja 24 orang verplegers: di Betawi sebab terdakwa telah me-

gambar
Ziegler memboeatlah satoe
Kemaren telah dicemoemkan bahwa
portret dari dia. Hitler
menangislah
nganiaja pesakitan2 (tiga orang toetersedoe sedoe manakala melihat por vergadering di Vrijmetselaarsweg hari 12 laki-laki 12 perempoean,
kang
Kita
telah
memerloekan
menanjakan
gerobak) terdjadi di Serang tg.
Minggoe
j.b.L,
verslagnja
ini
bari
kita
J
(tret itoe.Dikemoedian hari, Ziegler soe
kepada
mereka
ini,
apakah
jang
men
27 Jan.'35, ialah soepaja ' memaksa
baroe
moeatkan
dilembaran
ketiga
“Idahlah diangkat oleh
Hitler sendiri
djadikan sebab, maka mereka meneri tiga orang mengakoe teroes terang da
:
“ Imendjadi Professor
pada
Akademie pagina doea.
Naa Oh man
ma ontslag itoe. Maka kita mendapat lam perkara pentjoerian,
Ivan beeldende
Kunsten di Beieren !
keterangan jang bermatjam2. Ja'ni ada
Hari Sabtoe jbl itoe perkara soedah
Volksuniversitet Betawi
jang menerangkan, bahwa mereka di selesai diperiksa oleh Raad, begitoe
Nah,
sekaranglah orang mengarti
Dr. D. de Visser Smits akan meng anggap koerang aanleg, ada jang me poen saksi saksi soedah selesai diperik
betoel-betoel segala ,apa-apanja“ per
adakan
cursus oentoek'3 malam ber nerangkan, bahwa soedah kebiasaan sa. Kemoedian Officier van Justitie
(Ihoeboengan Hitler dengan perempoe
jan perempoean jtoe. Semoea perhoe toeroet2 didepan Volksuniversitet ten CBZ tiap-tiap kwartaal meontslag se- Mr. De Greef memadjoekan ia poe
ngan itoe tampaknja koerang-terang tang ,Toemboeh2an dan binatang2 tjara itoe, ada djoega jang menerang nja reguisitoir.
kan, bahwa mereka
,gevits, ertinja:
Terhadap terdakwa pertama t, Toe|dau penoeh-rakasia , malahan oemoem jang dekat kita".
Cursus itoe akan dilangsoengkan di perkara kefjil sadja didjadikan sebab bagoes Soeriadiwirja, O.M. mintakan
nja orang mengira bahwa Hitler tidak
ada mempoenjai ,privaatelven, ja'ni G.H.S, Salemba 6, pada tiap-tiap hari oentoek di-ontslag dlls, padahal mere hoekoeman 1 tahoen dan 3 boelan, se
tidak ada mempoenjai
,,hidoep laki- Rebo tg 10,17 dan 24 Febr. malam ka sama menghabis2kan tenaganja be dang terdakwa kedoea, agent veldpo
kerdja disitoe.
litie Abdoelsoekoer, dimintakan kebe
djam setengah sembilan.
perempoean".
Keadaan seroepa ini soedah tentoe basan dari hoekoeman flepas|).
: Orang boleh menjeboetkan namanja
sadja besar pengaroehnja bagi mereka
Raad akan memberikan kepoetoesan
Semoea perhoeboengan itoe, — zon pada Secretariaat Volksuniversiteit.
jang beloem di ontslag, sebab mereka vonnisnja dalam ini perkara, ialah ha
—9 —
|der satoe ketjoealian
! —, semoeanja
laloe
chawatir, kalau2 nanti datang ri Sabtoe jad.
poetoes dengan sekonjong-konjong,
Kena
klachtdelict.
sa'atnja,
bahwa mereka ini poen kena
Beberapa
kali
orang
bisa
menentoekav
ADOLF HITLER
dengan jakin, bahwa boekan Hitlerlah
:
Didenda f 25.—. »Obral" itoe.
Keadaan seroepa ini soedah tentoe
Wali Negeri akan ke Bandoeng
Di Miinchenia bersekolah menjanji, jang tidak-setia, tetapi sebaliknja, bah
Berhoeboeng dengan berita, bahwa
sadja
bisa
melemahkan
kemaoean
-ke
ia ingin mendjadi bintang main too wa dialah jang ditinggalkan. Salah se Hoofdredacteur
Java Bode“ toean
Berhoeboeng dengan akan Gatangnja
neel. Hitler poenja hati sangat tertarik orang dari perempoean2 jang terse- H.C. Zentgraaf ditoedoeh menghina pada kaoem verplegers jang masih Wali Negeri
ke Bandoeng, maka prog
ada
itoe.
:
oleh ini anak gadis, jang selamanja boet namanja diatas tadi, menerang anggauta Dewan Ra'fjat t. P. Kerstens
telah diatoer seperti beriKita anggap patoet,, bahwa dilakoe rammanja
kagoem kepadanja,
ja, mengeramatkan kanlah, bahwa ia soedah mendapat (binaan : bahwa toean Kersten misbruik
:
koet :
kepadanja sebagai itoe oom jang ter »Entiuschung“, soedah mendapat ,te- maken kedoedoekan sebagai anggauta kan ontslag karena koerang ,aanleg«
Tanggal 24 Februari, perdjamoean
itoe,
tetapi
apakah
selamanja
O,B.Z.
masjhoer“, Ini pengeramatan tentoelah leurstelling“, soedah mendapat ketji- Dewar Raat dan ,listige broodroof"),
malam diroemahnja Toean Resident,
sangat memoeaskan hati Hitler, jang wa hati.
opsir Joestisi minta terdakwa dihoe- menocenggoe orang-orang jang mem
25 Februari:
Kinder-aubade, mepoenjai
aanleg
sadja, dan tidaklah
sebenarnja beloem pernah ditjintai
koem denda f 25.— atau 5 bari.
ngoend
joengi
Techni
sche Hoogeschool,
perkara
ini
agak
gandjil,
karena
de
Konrad
Heiden menamakan Hitler
orang perempoean dengan tjara jang
dan Galadiner diroemahnja toean rengan
demikian
itoe
semata-mata
,,oporang
jang
ada
tjatjad.
Menoeroet
sesoenggoeh soenggoebnja. Grete pang
leiding“ disitoe hanja bisa boeat anak2 sident.
— gil kepadanja ,oom Alf“. la panggil kaoem. psycholoog, orang jang demi|
Errata op 'Errata. .
26 Februari:
Pesiar ke Malabar,
jang
ada aanleg sadja.
kian
ini sangatlah mempoenjai sug-Grete ,Geli"Er zijn in de Islam vier rechtsscholen
Antara mereka jang diontslag banjak Mengoendjoengi onderneming2 Tjinjigestieve kracht, jaitoe ,ketjakapan me
— Perhoeboengan antara ,Alf“ Jan 'jakinkan orang lain“. Matanja, gerak (Mazhab) tw, Hambali, Maliki, Hanafi poela jang datang hendak menghadap roean, Pasir Junghuhn dan danau Tp
“Geli” ini segeralah mendjadi pem tangannja, gerak badaunja, pembitja en Sjafii r.a., waartoe Indonesia tot toean direktoer goena menanjakan leuntja. Sorenja mengoendjoengi roebitjaraan2 didalam partai, Hitler ma raannja, — semoeanja menarik hati, ber de laatste behoort.
apakah sebabnja maka mereka diont- mah sakit Emmanuel, Kindertehuis Lemendirikan
In
mija
errata
Ie
kolom
(zie
Peman
jang
dialah
rab-marah:
slag dengan beramai-ramai itoe, tetapi ger des Heils dan Instituut orang toeli.
semangat, suggestief, mengagoemkan.
“partai, dialah pemimpinnja partai,|
dangan van heden, 6e regel van bene- sia-sia, karena mereka tidak diperkenan Malamnja galabal di soos , Concordias.
dia tidak maoe orang ikoet-ikoet tjam
27 Februari : Mengoendjoengi kawah
Memang Hitler orang jang sangat den) staat scholen, instede van kan masoek dikantor Direktoer.
poer tangan, kemana atau boeat apa suggestief! Beloem mendengar pida »seholen“. Ik bedoel daarmede dus,
goenoe
ng Tangkoeban Perahoe, mePadahal di CBZ Soerabaja dan Se
ia naik auto dengan japoenja anak- tonja, orang soedah mendjadi kagoem. dat er hier veel vereenigingen ziju. marang, kita tidak dapati ontslag be- ngoendjoengi sterrenwacht dari Lemkemanakan. Sering sekali ia bawa Apa lagi kalau soedah mendengar ia
Militaire
ramai2 seroepa disini itoe, dan kedoea bang dan mengoendjoengi
Geli ke vergadering-vergadering dan poenja perkataan perkataan, jang se
TJOK.
CBZ itoepoen telah mengeloearkan Luchtvaartafdeeling di Andir.
.

congres-congres.

Kg

:

perti hantaman hantaman paloe godam
mendengoeng Jengoeng diatas kepala

Publiek oemoem, —diloear

partai-, nja orang jang beratoes ratoes riboe
didalam rapat terboeka. Matanja me
benar bahwa ada perhoeboengan—da| injala, tangannja mendjadi satoe instru-

Openbare — propaganda
vergadering
Kunstkring ,Soendas
14 Februari.

sebenarnja baroelah mengetahoei benar
lam antara Alf dan

Geli itoe, dibagian

kedoea dari tahoen 1930, karena terperandjat oleh oedjoengnja jang sangat
menjedihkan: Grete Raubal soedahlah
boenoeh-diri dengan pistool didalam
iapoenja kamar-tidoer.
Hitler adalah seperti

patah,

ment suggestie, badannja
bergerak
kian kemari dengan sedap, moeloetnja
meraoeng, — seloeroeh djiwa raganja

hasil, ja'ni mendjadikan

Saman A9: Sak

Pada

tg 14 ini boelan, hari Minggoe,

satoe

electrificator

tiek sama sekali. Partijgenoot-partijgenoot di Austria mendapat perintah
djanganlah
meramaikan“
kedata
ngan Hitlerdi Weenen. itoe,

jang

Raubal
6:

melepaskan
diri dari Hitler poenja
Isuggestie. Seorang penoelis lain me hadiri.
ngatakan, bahwa iapoenja mata sela
manja adalah,smeekend om symphathie”,—,meminta dikasih ketjintaan",

—
9

Uitkeering begrafenisfonds
»Pemandangan,
Innalillahi wa-inna

asal dari Soematera, jang datang disini

meloeloe atas ongkosnja sendiri dan
semata2 hendak beladjar, tetapi alang
kah ketjiwanja mereka ini djika seka
rang poelang ketempat asalnja dengan
hapa tangan sadja. Tidak ada kepanda-

ian jg bisa digoenakan boeat menolong
kawan atau saudara sekampoengaja.
Kaoem verplegers atau verpleegsters
jang masih adapoen selaloe dalam ke

ilaihi rodji'oen ! takoetan,

karena

mereka

menanti

Secretaris perkoempoelan

kaboer
Membawalari
wang
riboean
banjaknja,

lan Sin An Hoo, ialah satoe Begrafenisfonds jang soedah berdiri 30 tahoen
lamanja di Betawi dengan mendapat

kepertjajaan penoeh dari ledeunja, itoe

secretaris nama Lim Kock Hian
pada
hari Djoem'at jbl. soedah me
ngilang membawa wang itoe perkoem

poelan,

baroe

ketahoean sedjoemlah

f3.300, dan
boleh djadi semoeanja
wang kas jang digondol ada f 5000.
Hingga
sekarang 'ia beloem ter
tangkap.

Itoe. perkara madat
4000 thail

na-

sibnja, ja'ni kalau2 sadja dikwartaal
Pada hari Senen & Febr. jbl. telah jang akan datang mereka diserang poe
Djawaban atas pertanjaan inilah jg
la oleh ,obral“ ontslag itoe.
Konrad Heiden poenja pengoetara berpoelang ke Rachwatoellah, toean
akan membikin terang kepada kita,
Menoeroet pendapatan kita, maka
Mas
Mohamad
Tarmidi,
sebetapa ,apa-apanja“ semoea perhoe an tentang Hitler dengan orang pe orang abonne no 6516 dari ini roerat djika seseorang bekerdja dengan me
'boengan2 Hitler dengan perempoean rempoean boleh orang anggap, atau kabar, jang tiada pernah menoenggak ngandoeng kekoeatiran, moedahlah pe
perempoean itoe,—apa sebabnja poela tidak orang anggap. Orang boleh am wang pembajaran abonnement. Oleh kerdjaannja gagal atau keliroe, laloe
semoea perhoeboengan-perhoeboengan bil ,ernst“ kepadanja, atau orang bo sebab itoe, maka soedah tentoe sa- nanti dianggap ,ta'ada aanlegs.
itoe pada oedjoengnja mendjadi gagal, leh ambil itoe toelisan sebagai toelisan dja, achli waris beliau berhak men- |: Senantiasa terdengar keloeh-kesah
inja orang jg sengadja mase menoebegitoelah Heiden berkata.
mereka jang masih tinggal itoe, searoenkan deradjatnja Hitler, dari ting- dapat sokongan dari wang Fonds kan2 poetoes harapan, karena mereka
Kematian
ke
poenjaan
,Peman.
Disini Konrad Heiden mengasihkan kat kekeramatan ketingkat kebiasaan, dangan".
pikir selaloe, dan merasa apes, karena
legende“
ketingkat
kesimpoelannja: Ia jakin bahwa Adolf dari tingkat
bahaja kenaontslag di kwartaal jang:
Beliau
jang
meninggal
itoe,
ting:
Hitler, didalam ia poenja perhoeboe- scommon man“,
galnja di Garoet, dan achli warisnja akan datang itoe.
ngan2 dengan perempoean, adalah apa |
Demikian keterangan ringkas, kalau
berhak
menerima wang fonds
Itoe tersilah kepada pembatja sen jang
jang ilmoe wetenschap menamakan |
Kematian,
ialah Nji R, Soadah p/a perloe boleh diperpandjang, dan moesoeatoe ,tjatjad“, Tidak baik hal ini diri2. Saja tjeriterakan sebagian dari R. Wirawinata, djoeroetoelis Wedana dah2anlah Kepala DVG soedi imemdikorek-korek lebih djaoeh, Tjoekoep- isi boekoe Konrad Heiden itoe, ter Kota Garoet.
Iperhatikan hal ini, menjelidiki kebe
mem
lah, kata Heiden, kalau ia peringatkan, oetama sekali hanjalah boeat
berita ini dan memperlindoengi
Kepada abonne's kita mendjadi naran
perhatian
publiek kepada ini
. bahwa bendahari partai, Franz Schwarz, | bawa
,
kepada mereka jg ta'ketentoean nasib
boekti
bahwa
sokongan dari fonds
pernah melepaskan Hitler dari pada boekoe jang bagoes dan berharga.
nja (toekomst) dibelakang itoe,
Kematian
,,
Pemandangan"
ini hanja
. orang2 doerbaka jang tahoe bal ini
Padahal djika dipikir masak2, basil
dan maoce raemeras oeang dari Hitler| Kalau ada oeang, belilah boekoe itoe, diberikan kepada jang tiada menoeng nja opleiding disitoe berarti keoengak wang langganan, dan baroe bersebagai koentji toetoep moeloet.
Saja sendiri: terima kasih kepada hak mendapat, djika jang meninggal toengan bagi DVG, ja'ni dapat bau
toean dalam pekerdjaannja, Lagi poe
sdr, St, jang soedah menghadiahi saja
: Maka mengiugat ,tjatjad ini, me- lengan cadeau jang begitoe bagoes ! doenia itoe betoel2 atas namanja ber la tambah banjaknja verplegers, tam
langganan ini s.k,
ngartilah orang, apa sebab Hitler dibah madjoelah negeri ini dalam og
na Jana
“dalam iapoenja politiek, didalam ia
roesan kesehatan ra'jat.
RK
a

c—g sm

Secretar
jang merangkap mengoe
Soerabaja dan Semarang kikoeasai oleh roes hal iskeoeang
an dari perkoempoe

woelai djam 9 pagi, Kunstkring Soen- seorang ,,onder-Direktoer", .:
Padahal antara mereka jang di-ontda, akan mengadakan openbare—pro
membikin djiwa raga pendengar dan paganda
vergadering, bertempat di slag itoe banjak poela jangsoedah 1—2
penglihat mendjadi laksana batang Unie—Theater di Meester Cornelis.
tahoen disitoe dalam opleiding, tetapi
padi tertioep angin: segala tioepan
masih djoega kena onfslag. Diantara
Dalam
vergadering
itce
akan
dibitja
Grete angin itoe di ikoeti oleh batang padi
rakan soal Kesenian dan Kesoestraan mereka ada terdapat djoega jang ber
mendjadi

dikoeboerkan di Weenen, dan Hitler, itoe dengan lemah dan toendoek,
Soenda, oleh beberapa spreker, sedang
jang sebenarnja orang-boeangan dari
Austria itoe, mendapatlah izin dari pe
Dan didalam pertjakapan biasapoen, pidato itoe akan diadakan dalam ba
merintah Austria boeat hadlir pada didalam pertjakapan biasa antara doea- hasa Soenda.
Toean toean dan njonja2 jg memper
pengoeboerannja Geli, asal ia tidak tiga orang, orang ta'gampang poela
batikan soal tsb, dipersilahkan meng
melakoekan sesoeatoe perboeatan-poli

Apa sebab Grete
boenoeh diri?

mantri2 ver-

pleger (sters).
Adapoen Opleiding- Verplegers/sters)
di CBZ sini itoe adalah dikoeasai oleh
seorang
@adjunct-Directrice
Idoeloenja verpleegster),
sedang
di

'Terdakwa2
akan

Raad

gelap

orang

dihadapkan

van

Japan

Justitie

pan
3 mad,

pada

tang-

Pembatja masih ingat, dalam boelan
November jbl. pernah dioemoemkan

bahwa

satoe kapal

» Yamato-Maru“

tahoei
waktoe
patan

membawa
diselidiki
madat

motor Japan nama

di Pasar Ikan,

lagi

dike

madat
gelap, dan
lebih djaoeh, keda
disemboenjikan

di

oelau Tolan didekat Billiton berdjoem
ah k. 1, 4000 thail.
Kapitein, matroos2 dan machinist

itoe kapal (djoemlah 5 orang) jg sela
ma ini ditahan, akan diperiksa Raad

van Justitie tg. 23 Febr. j.a.d.
so.) sem

Perkelahian dan pemboenoehan,
Kemaren doeloe, dan malamnja djoe
ga kemaren, telah terdjadi beberapa
perkelahian, pertama di Tanah Abang,

Pe

a mana tiga orang sefamilie
. Soit, Rahil dan Abdoelhamid telah
berkelahi saling batjok dan pentoeng,

sebabnja konon perkara

ketjil

sadja,

"3

Duitschland dan B,1.B.
Sehacht masih
Bazel,

8

wat

dalam B.LB.

Febr. (Aneta-Reuter).

ta menjatakan bahwa Sehachtdan

gal didalam badan Directie BIB,

listen kemaren telah menjerang dengan

$ langgota dari Duitschland masih ting

ka mpoeng - kampoeng

da

at Tea
2 Betawi
'eranglah kiranja, bahwa

asional menetapi djand

t
ikanlah, bahwa sidang ramai berd:
dibelakang

Fraksi

hebatnja district Aranjuez, dan mereka

| pendjoealannja di Molenvliet-Oost no. 7

Weeskamer
akan
telah memaksa
tentara Pemerintah Batavia-Centrum,
moendoer hingga 6 K.M. djaoehnja melelangkan
barang-barang
seperti
kedjoeroesan garisan ke 2.
dibawah ini:
. Kaoem nasionalisten menjerang atas

kasih dari Baginda |

japkanlah sikap ragoe-

Pada hari KEMIS 11 FEBRUARI
1937 poekoel 9.30 pagi dalam tempat

3 tempat:
Pemogokan selesai
5
Maranosa, San Martindelavega, CiDetroit,
7
Febr.
fAneta
Reuter).
empoduelos.
.
Paus
a
(pada bagind
Conferentie pemogokan ditoenda hing
Pasoekan artillerie telah mengada
euter). Be ga 8 Januari.
me, 8 Febr, (Aneta-R
kan bombardement 3 djam lamanja
Osservatore Romano:
Gouverneur Murphy menerangkan diatas garisan2 perang Pemfrintah, ke
nda poetri Juliana telah menja hampir semoea soal telah diselesaikan moedian tank2 teroes madjoe kemoeka
GepAR terima kasih kepada dengan baik, ketjoeali permintaan sedang djalan kemadjoean
terseboet
aus, atas itoe tanda mata union oentoek pengakoean sebagai ex 'oleh dinamiteros merah dibalang
ha
rkawinan baginda poetri di 'elusieve ondethandelingesinstanties da langi. Kemoedian tibalah infanterie,

Nasional dalam)

memperbaiki kampoeng-kampoeng itoe.

Dirikanlah dalam tiap-tiap La ceng
komite atau badan, jang atas 1

— pendoedoek kampoeng dapat
| boengan rapat dan langsoeng den,
Fraksi Nasional.
KO an
Setelah komite atau badan itoeb
diri, terceskanlah adres pengoeroes
gkan tempoh hari, jang telah
Iri semoea kaoem boeroeh dari 20 boe jg roepanja telah mendapat kekalahan
kepada Fraksi Nasional pya t
persembahkan oleh wakil baginda lah fabriek, hingga pemogokan itoe | poela, Tentara Pemerintah menjerang,
Atik Soeardi, Comedibuurt
aus, di Den Haag.
kembali, tetapi achirnja terpoekoel
telah habislah.
telf, no. 3174 WI.
moendoer, walaupoen dengan keras
kj
Djika diadakan pertemoean, bai

Keadaan Paus.

(0

tertoetoep maoepoen openbaar, djangan |

Seorang Staatsman —

mereka

sampai Fraksi Nasional tidak diondang. B1 00
Beloem beroebah.|
doenia.
Meninggal
Djadi, ondangan itoe djangan meloe
| Vaticaanstad, 8 Feb. (Aneta
boeat diri kita. Kita bekerdja sekedar
Newyork, 7 Febr. (Aveta-Reuter).
Havas). Keadaan Paus tidak berobah.
seo
gal doenia Elihuroet
sebagai publicist, sedang aksi per Beliau
Mening
telah menjamboet kedatangan
baikan kampoeng itoe dalam uitvoe- orang2 pemoeka geredja antara lainnja rang staatsman jg tertoea di Amerika.
ringnja adalah beban dan kewadjiban Hulp-bisschop Parijs Mgr. Beaussart,
5000 kaoem boeroeh mogok
pendoedoek dan wakil-wakil kita dalam Kerdinaal Luigi Capottosti dan Mgr,
gemeenteraad. Dan dalam ichtiarnja Acacio Coussa dari commissie jang |
Sekarang bekerdja
— itoe, kita berdiri 100 pCt. dibelakang |menoedjoe perobahan hoekoem timoer. :
kembali.
Fraksi Nasional dan pendoedoek.
8 Febr. (Aneta-Reuter).
Akron,
'Rubriek , masoek kampoeng keloear|
Goodyear-tyre-rubber
pada
an
Pemogok
India
ke
Inggeris
'kampoeng“ boleh diharap dalam per-| | Radja
companys—fabriek nr 2, jg telah di
dapat moelai 4 hari jl. dalam hal itoe ada
Beloem
tengahan boelan ini. Pihak dalam ten-| £
toe soedah mengetahoei, bahwa kita “Londen, 8 Febr. ( Aneta-Reuter), tersangkoet 5000 orang, telah disoedahi
soedah moelai berdjalan. Tjoema sadja, Radja George memberi tahoekan
Mereka itoe kembali bekerdja.
sekarang beloem waktoenja oentoek kepada minister djadjahan bahwa sa
menjadjikan verslag perdjalanan kita toe hal jang tak moengkin roepanja
Oeroesan Igama Katholiek
itoe. Sekarang, tjoekoep dengan oerai- jang baginda meninggalkan tanah Ing
73 perempoean ditangkap,
an, bahwa kita soedah beroelang2 dja geris (Kngeland) dalam tahoen peme
toeh, karena djalanan kampoeng amat rintahan jang pertama ini, hingga ba
Mexico city, 8 Febr. | Anetalitjin dan terendam dalam air jang) ginda merasa tidak sanggoep akan Reuter). Seorang anak dan seorang
jang telah mentjoba atau
tidak mengalir disertai poela | dengan menghadiri itoe perajaan penobatan perempoean
ditembak mati, jaitoe
telah
baoe boesoek.
berlari,
di
Radja jang akau dilangsoengkan
Pendek kata: z00 gaat het niet India, tetapi soenggoehpoen begitoe ketika politie mendjalankan geledahan
langer! Kampoeng-kampoeng perloe baginda mengharap kalau2 ditahoen diroemah seorang jang terkemoeka
diperbaiki selekas-lekasnja! |
lainnja baginda akan dapat mengoen Orizaba dimana telah dilakoekan
Siapa tidak pertjaja, boleh ikoet 'djoengi India (Hindia-Inggeris).
dengan diam? H-mis, jg bertentangan
dengan oendang2.
masoek kampoeng keloear kampoeng!

M.T.

Dan
trole.

—

Londen,

—

73

Non-interventie commissie.

' orang

perempoean

telah

ber

BA

na

djalan dengan praktisth dengan djalan

“Warta dari loear mengatakan

bah-

donesische Burgerschap“,

mana

hal

.toek.

ditoeloeng,

2 —. Da mendapat

sokongan

Li

|Helsdingon m

| Tocan

M,H.

Thamrin

sa Indonesia

ng

menjata-

boekanlah

jang tidak mempoenjai

orang-

burger-

bap. sebagai Ned. onderdaan seorang

Febr.

Japan

Spanjot

tentara Generaal M ol asekarang telah

nasionalisten

telah
tah
toeng.

beroen

(Aneta-Havas).

beroepa daerah jg terpenting dari Ma

di

nasionaltelah

keperloean oentoek main sport, misalnja racket boeat tennis dan badminton,
kal tennis, racket beloem dipasang tali,
enkel-, schoen- dan kniedekker, hockeystick, spikes (sepatoe pakoe), tali racket,
bal, voetbal dan bladder, shirts, pita
boeat sepatoe bola, Indian club
: satoe

8

laga itoe.
Hanja 5 k.m. loeasnja corridor jang
tinggal oentoek djalan kembalinja ten
tara Pemerintah.

Ray merk The Lucky Sports jang
telah pergi dan boedel N.V. Handelsaereeniging Holland jang failliet:
Orang boleh lihat pagi pagi sebeloem lelang. .

Weeskamer

Nederland
kapal ,,Kertosono“

Rotterdam,

Armada

dan kajoe, matras, medja toilet, peti ijs,
tikar dari sapoet (cocos), satoe partij

Sevila,

Pasoekan timoer jg telah berangkat
dariAlhama telahmendoedoeki Valez jg

dipelaboehan ,
berada
1 'Itakan, bahwa
Indische Burgerschiap
pengoesoel-pengoesoel
(00
Gibraltar, 8 Febr. (Aneta Reu
dioe
Ini bari sidang Diwan Ra'jat me- dalam mengerdjakan maksoednja itoe terj. Ini hari kira djam 3 telah
tansekal i
kesoeli
sama
pa
Malaga
bebera
bahwa
wa
n
memba
moemka
ah
so|tel
hkan
jawara
'moelaikan poela remoes
kesoelitan jang ta' goena. Sebetoelnja telah berada ditangan kaocem nasiona
'al petisi Roep jg terkenal.
penghapoesan perbedaan bangsa itoe listen, sedang sebagian dari armada
“T. Soekawati sekali lagi
tidaklah ada hoeboengannja soeatoe nasional telah berada dipelaboehan
peadiriannja pengoesot
'
(disitoe),
apa terhadap soea'l ini.
ja dilinjapkanlah
Disini jg perloe oentoek itoe, ialah
alam memberikan
endak akan mengadakan Indische
Serangan didistrict2 Selatan
n, | Burgerschap dan Inheemshe Burgeroek. Beliau berseroe
Pemerin
Tentara
okongan daripada |
ang
"ak

melawan.

Tentang

Malaga ditangan

dan

lampoe plafond dan lampoe medja
toelis dan tafelfan, tempat tidoer besi

hingga 2 m.k. dari Malaga.

itoeorang Arab berkawan tiga Be dengan sendirinja djoega melenjapkan berkoeasa diseloeroeh daerah autara
«
Inda Indo dengan mabok2, laloe me perbedaan bangsa. Beliau menjang- Toledo dan Aranjues.
kabarnja goepi akan menjokong kepada oesoel
koeli orang, Memang
jang kel
sa diperboeat oleh orang Arab itoe itoe, asal sadja , burgerscha
Santander dalam genting
| roepa, tapi ini kali ia bertemoe 2“ dibathalkan, sebagaimana ternjata
Bahaja koerang makan
y mata merah, piso ditoebleskan dalam suggestie didalam Afdeeling
eher dan dilamboengnja.
Verslag. Beliau achirnja mengoesoelBayonne, 8 Febr. (Aneta Trans
beberapa peroebahan2.
kan
ngeri.
Betoel
br
ocean). Keadaan di Santander, jg roe
An SETAN
Dikampoeng Doeri Poelo kemaren
2...
'panja masih didalam tangan kaoem
Tosan Soerianataatmadja merah, sangat genting:
— terdjadi Petj
cetjelakaan soenggoeh ngeri. |
dalam braktijkperboeboengan de
Perhoeboengan
| Beberapa anak2 nakal jang sedang merasa berkeberatan
oentoek
maksoed
ada
disitoe
Djika
nja.
Tionghoa:
telah poetoes
an
sekali
dikoeboer
n
sama
lompat2a
Bilbao
main
ba ngan disanap
oen meradjalela penjakit
dan
| di itoe tempat, satoe antaranja nama 'melenjapkan adanja perlindoengan
(hak memi koerang makan.
“Slias telah djatoeh dan peroetnja ke- gi Inlandsche Grondbezit
maka ini
toebles pagar, Keadaan pajah itoe anak liki tanah Boemipoetera),oentoek
tidak
tjoekoep
soedah
sadja
“diasoeng ke CBZ., didoega berat oen
dari pihak saja.

pakaian

kan, bahwa pasoekan jang telah be sepeda boeat 'njonja, satoe partij pakairangkat dari Antiguera telah mendoe
an, satoe partij balok djati pesegi dll.
doeki roemah2 pertama di Malaga, se
Lagi poela satoe partij barang per
dang pasoekan dari Fuengirola telah
mendoedoeki poela fabriek goela Ma- hiasan, antaranja tiga erlodji boeat t.t.
laga.
beberapa tjintjin mas bermata mirah
Pembantoe Havasmengabarkan, bah nan batoe permata lainnja dan satoe
wa pasoekan2 barat telah merampas partij berlian, mirah, intan dll,
Torremolinos, kemaren sore telah liwat
Masoek boedel marhoem Bok Sarmi,
Churriana, 2 K.m, dari Malaga, sedang
pasoekan jg berangkat dari Almogia Sjarief Zaid bin Moesaid, Lie Eng Sidjoega telah mendapat kemadjoean ong dan Jang Kok Siong, Hardhan

Unielaan oesahanja pembikin ordonansi fordonKaocem Nasionalisten
Jang djadi korban seorang pemoeda | nantie-wetgever).
:
terkenal
Ta
Said.
Menoedjoe
medan perang
bin
Arab nama Brik
“ Lebih djaoeh beliau berpendapatan,
Madrid.
1
| dalam kalangan bangsanja koerang bahwa tjita tjita itoe bisa tertjapai oleh
Avila,
8 Febr. (Aneta-ilavas).
'baik, demikian dalam tjatetan Politie. Indische Wetgever sendiri, kepada sia
Jang djadi moesoehnjaseorang bang pa Dewan Ra'jat senantiasa bisa men- Pembantaoe Havas D' Hospital menga
sa kita, djoega bangsa toekang bikin desak desakan.
barkan bahwa kacem nasionalisten te
meneroeskan djangkah2 mereka,
bah
lah
atan,
| riboet sebabnja poen masih dalam pe
berpendap
Soutardjo
Toean
“njelidikan Politie, sebab si korban te- wa petisi beliau tentang soe'al ,,Indo- Kemaren mereka menoedjoe ke medan
ti di CBZ. pemboenoehnja me nesia berdiri sendiri" itoe dengan sen perang Madrid, dan telah mendoedoeki
:
rabkan diri.
dirinja melipoeti djoega perkara ,,In- pinggir kanan soengai Jarama, sedang
Perkelahian Jeena

.

lemari

tjeng medja toelis, tempat tidoer listrik,

@ueipo De Plano ini pagi mengomoem

Ketiga orang itoe masing-masing di cean). Non-interventie-sub-commissie
Leg bersidang pada tanggal 10 Febr. DiTe
rawat di 0,B.Z.
President Bank Japan.
terima kabar, tidak ada lagi kesosPerkelahian kedoea di Tlakoeng karan2 jang akan datang dalam hal
.
Berhenti.
daerah Bekasi. Jang djadi korban na penetapan tanggal berlakoenja rantja
Tokio, 8 Febr. |(Aneta-Shanghaima Djenap dan jang membatjok gan controle dan embargo vrywil- radio). President Bank Japan Fukai,
Entah sebab apa, tapi)
mamp Djasman,
telah berhenti, tetapi halitoe tidaklah|
.oentoek di itoe tempat orang ta" heran | “Tanggal 22 Febr. ini nanti, demikian “berarti sesoeatoe apa poen dalam peng
meski perkara ketjil sadja boekan dja katanja moengkin akan didjadikan artian politiek.
'rang mengambil djiwa, Ini kali poen tanggal berlakoenja plan terseboet.
itoe korban dengan keadaan pajah di
angkoet ke C.B,Z. Si penjerang ter-

tangkap.

makan,

lemari katja, lontjeng tembok dan lon-

permainan pingpong, bassebal, cricket-

tangkap.

8 Febr. (Aneta-Transo-

lemari

Pesta djalannja tentara nasional

con-

rantjangan

Beberapa zitje, lemari toko, vitrine,

medja toelis, fauteuil, rustbank, boekoe,

8

Feb,

(Aneta-),

BAKRI-—-

Berita Rotterdamsche Lloyd: ,,Seefalke“ ini pagi telah mengikat. kapal
» Kertosono“.

Kapal penarik ,Zwartezee” ini sore KLEERMAKER VAN PEKALONGAN
telab tiba pada Kertosono dan teroes Molenvliet Oost 42
- Batavia-entrum
poela mengikat. Kapal itoe teroesiah
mencedjoe

Bila tocan ingin potongan netjes—
rapi — tjepat dan moerah, tjoba datang
pada adres diatas..

ke Lissaban.

Tentang kapal ,Kertosono”

Sedia

matjam2

kain

jang

bagoes

Rotterdam, 8 Febr. (Aneta). Be
rita Rotterdamsche Lloyd:
Kapal

boeat djas, boeat sekarang.

»Kertosono“
waktoe bertoemboeran,
dapat roesak berlobang besarnja 8 M
di stevennja.
"
Bagian depan kapal itoe sama sekali dibawah air,

mendjahit badjoe perempoecan — mem-

Tapi orang2 schot telah membikin
soepaja kapal itoe djangan sampai ba
njak masoek air. Malamnja kapal itoe
masih

lam

didalam

itoe

lambat

kesoekaran, dan

Djoega

disini

sanggoep

borduur
— pasang

renda

menerima
enz, peker-

djaan ditanggoeng rapi, harga melawan. Bikin pertjebaan moelai sekarang,
poedjian tidak perloe.

ma-

kapal itoe berlajar dengan

moendoer

maksoednja

soepaja

djangan terlaloe berat didepan kapal.
Hanja pada keadaan oedara sadja
tergantoengngnja,
akan berlaboeh.

dimana

kapal

itoe

Tiongkok
Executieve

Ye

menjelic

goena

nasiona-

Kaoem

ngabarkan demikian:

Comite

Kuomintang

Akan

bersidang.

Doenia sepak raga
Shanghai, 7 Febr. | Aneta-Shang
Nijmegen, 8 Febr. (Anetaj, Da hairadio) Ambassadeur Japan di Tiong
lam pertandingan bola, @uick kl. 2. kok Kawagoe
berniat besok dari
menang 1—4 lawan Zutphania, kare- Sbanghai akan pergi kembali ke Nan
na itoe djadi afd. kampioen.
king maksoednja oentoek mengekalWaktoe kembali disamboet dengan kan perhoeboengan baik dengan pem
gembira, antara lainnja oleh Burge- besar2 negeri Tiongkok dalam sidang
meester,
gaboengan ' dari centraal executieve
comitess K uomintang.
Baginda Ratoe
ke
Akan
kembali
Wakil Tiongkok
Den Haag.
Akan
hadhir waktoe
Den Haag, 8 Febr, (Aneta). Bapenobatan
Radja Ing
kedoea
'ginda Ratoe dalam pertengah
geris.
kedatangan
ditoenggoe
ini
boelan

Baginda di Den

Haag.

Londen,

Radio ke Indonesia
8 Febr. (Aneta).
Eindhoven,

Diterima

8 Febr.

berita

(Aneta

bahwa

Havas).

Minister

van

Financien Tiongkok Dr. H, H. Kung
atas nama Pemerintah Nanking akan
Phohi pada tg. 14 Maart j.a.d. djoega ikoet menghadbiri penobatan Radja
pada
hari Selasa akan uitzenden ke (Inggeris).
Indonesia.

Kedoea

.

Baginda

beloem

Istana Soestdyk

mendiami

Beberapa
:

keadaan

di Tiongkok

Shensi telah

selesaj

Shanghai, 8 Febr. (Aneta-Shang
Sebeloemboelan April
hairadio)
Sesoedahnja Yang Hu Cheng
Je
Oa
:
pergi dari Sian Fu ke Shanyuan maka
Den Haag, 8 Febr. (Aneta) Ke
doea Baginda Prinses Juliana dan soe tentara Nanking teroes masoek “dibawah pimpinan Generaal2 Sung Hai
ami tidak akan mendiami Istana Soest Lien Ohenanpao di Sian Fu.
:
dyk sebeloemnja April jad. ini nanti.
tidak
Tangsi
diserahkan
dengan
memberikan . perlawanan
apa-apa.
Handelsmissie
Nederland
Achli achli jang berkoeasa berpenda

dari defensie Junta jg
Makloemat
donesier itoe mempoenjai burger- dikeloearkan pada djam 12 mengabar
.
walaupoen burgerschapnja ini kan demikian : Tentara Pemerintah
liau. merasa sedikit sekali mendapat | ap,
um
prim
i
k dianggap sebaga
telah beroentoeng dapat memberhenti
indruk jg resel:
Ke Amerika-Selatan, patan bahwa keadaan Shensi seloeroeh
dimamum dari segala burgerschap2. Ikan djalannja serangan2 jan
(Aneta), Di nja sekarang telah beres.
Den Haag, 8 Febr.
oesoel tidak diberikan cri- djoekan oleh kaoem nosionalisten di
Semoea perhoeboengan antara Sian
artikel 163 dan 131 daripada I.S. itoe teriajg dalam
yg
terima
berita
bahwa
missie-dagang
toch
njata njata, hal mana
district2 sebelah selatan Madrid.
dan kota laiunja ini hari diperbaiki.
nan
ini
mendjadi halangan bagi mentiadakan 1 'teroetama sekali dikehendaki oleh
Febr,
19
tg.
pada
Nederland,
selama
24
Keadaan medan perang
'
rbedaan bangsa.”
ver.
djam
jang terachir ini tadi tidak b elti berangkat dari Cherbourg ke Ame
wetge
didaPenghapoesan dalam hal itoe
rika-Selatan,
robah.
-

iwa oesoel tsb. koera
nga) gap
doel reffend, artinja koerang tepat.

Tidak benarlah, kata beliau. bahwa?

lam Ned, Ind, Staatsrecbt biasalah ber

KE

cadaan

kampoeng

doer

Madrid, 8 Febr. (Aneta Havas).
Pembantoe Havas JEAN ROLLIN me

Makloemat officieel memperkoeat beri|
keloear

Tentara nasionalisten menjerang
Fihak pemerintah moen

Maman enam

Kleerma kar

Boeat
dan

hari

Senen

Selasa

859

MOEDAHAM
ex toekang ditoko

Februari 1937

'Boeat Ini Malem sadja dipersatoe film
Mentan
5
2 "Romansch

Sawah

Indisch

Bat-9.

Besar

Banjak

|

Besok

Malem:

langganan2
dan laen

MORDAHAM

Ik tiap

and James Stewart,

oelai

dari

Amtenaar2

Isaja poenja potongan dan pekerdjaan
| Harga maakloon menoeroet djaman.

'Love setsa “dizzypace

nja soeda saksiken ini film

Ini.

Ipubliek djoega jang soedah boektikan

ROMANCE
OF 1936!

Huta

poedjian

@| dari pangkat

THE FASTEST

Poedjian lebih djaoe ta- N

Oger Freres

Petodja Binatoe Ne, 18 Gang I Batavia-Centrum

grand new fa.

vorite,,leads: :the way/ "

39

Hjiamis toglen

ina film-fullof laughsi
'and:action!

Super

Sehlager 20 th. Century in

Keribang

Het Bericht |
# | Soedah
oleh

dan goerih dan pembikinannja selaloe
didjaga sampe resik dan bersih.
#| Diharap toean dan njonja pembeli sakS Isikan sendiri tjoba beli satoe kali tiada
# |terboekti oeang kombali. Ini kefjap,
# |soedah banjak depat poedjian dari toean

BOLES

ab HER HS

tosan

HOTEL

Batavia-Centrum.

-— -

Senen 44 Telf. No. 2105 Weltevreden

JAMES STEWART
WENDY BARRIE
UNA MERKEL
WELDON HEYBURN
TED
HEALY
RALPH MORGAN

(Osman Hotelj

SOERABAIA

Edi

Inilah satoe2nja Hotel Indonesia jang terbesar dan termasjhoer
didalam kota Betawi.
Letaknja dimoeka dalan tram, dan berdekatan dengan station.
Weitevreden.
Menerima tetamoe segala bangsa, djoega tetamoe boelanan dengan harga pantas.
Perkara tarief boleh “berdamai.
Tempat
bersih dan rawatan

dan:

antero

n jonja

njonja

jang ternama

tempat.

» | Djoega bisa dapatbeli bedak fjap , BOE:INGA ROOS “jang paling moestadjab
oentoek penjakit koelit dan perhiasan
Menoenggoe

tocan dan njonja

ampoenja pesenan
Hoosfdagent:

Directed by EDWIN L. MARIN
Produced by LUCIEN HUBBARD

:

Tanah

Njo nja MAKASSAR
Tinggi Pontjol gang Hadji Bain

' memoeaskan.

Batavia-Centrum

2 NA

Menoenggoe dengan hormat
De Directie
ANAK-ANAK

Berita

penting

TIDAK

BOLEH

NONTON

Moelai 10 Februari dan malem berikoetnja
Seteroesnja perdjalanan

Harap diperhatikan oleh sekaliantoean2 abonnes (dalam kota, bila tidak menerima koran, diminta dengan hormat selekas2nja mengasih kabar pada Administratie Telf. 1810 WI.
Berkepentingan dengan Administraties djangan toean-toean
beroeroesan dengan looper, tapi kirim soerat pada Ad-

Master Deen

dan

tammatnja

Flash

dari:

Gordon

djangan salah faham diachir kemoedian.

DITOENGGOE

Adm.

Oleh

Tjitaktan

pada Drukkerij

jang

disepeciaalkan,

tentoe

“9

Tarim3

tangan,

dan

menenangkan.

Tenoenan

paling haloes, dari segala keloearan,
akan dapat kepoeasan.

DJALIL

Senen 121
Solo

—

BEA

ARA

"SAE

5

ke

1 sampai

—

Tasik

—

ditoetoerk an

dengan sangat menarik hati, bahasa jang rapih dan
populair.
Sekaran g djilid VII
soedah
terbit,

Djoega bisa dibeli pada administratie ,,Pemandangan“
dengan
harga f 0. 75 satoe boekoe, Termasoek ongkos kirim,

toean

Lekas pesen, djangan

Ditanggoeng dalem
15
hari
semboe
baek zonderpotong dan zonder mengganggoe kesehatan '
badan.
Djoega
penjakitpenjakit
seperti:
Impotende, Syphilis
Gonorrhoea, Sakit
prampoean dan kentjing nana of kotor-

Padang

dapat

beli

alat2'

A.S.

oentoek keperloean pan
doe
(padvinder)
dan
perkakas tani (Landbouwgereedschappen)

MINOEMAN
Orange

”
Ne

2

iM.

Tentang

A3

“saksikan

|

Boeat

pedal

dan HtNavatarinfa

Tadioesii

p/a

Toean-foean

Kofta-Betawi, atas permintaan kita sanggoep koendjoengi

poenja

tempat

kediaman

barang keloearan peroesat aan terseboet,

oentoek

Memoedjikan

memperlihatkan barang-

dengan hormat.

CO.,

JANG

Hongkong

KESOHOR

(Boewa

djeroek

ada

mengandoeng

ba-

aa

Se

watoe orang, maoepoen anak-anak atawa orang toea.
Boeat anak-anak jang sering minoem ini orange sguash
badan bisa djadi koeat dan gesit. Sebetoelnja saban
roema moesti ada sedia ini minoeman, rasanja enak
dan manis, Djikaloe soegoeken pada toean poenja tedia tentoe senang sekali,

Bisa

dapet

beli di Proviciin & dranken dan res-

taurant-restaurant.

HARGA

Kampoeng Djawa wijkAmbon Batavia-C.
ta" perloe diterangkan lagi, baik

sendiri, harga menoeroet zaman.

didalam

&

njak VITAMIN. Ini VITAMIN ada perloe boeat sesoe-

S

4 djoega terima pesenan
segala mafjam pekerdjaan besi menoeroet
gambar
atawa
tjonto
pada:

WATSON
2

dan lain-lain keloearan:
»P

keabisan.

Wasir (L aij Goa Tietjheng)

EREKSI

IK

Bisa

ke VI lakoe-

nja seperti pisang goreng. Sebab

Batavia-Centrum

Pekalongan

me-

8

"Pemandangan"

Batik

Tt ISMAIL

mata pekela yan

Sebeloem

tiap -.fiap orang jang
ngarti bahasa Soenda.

Boskoeka rangan M. Winata Hardja

pergi pada Drukkerij lain, datang
dahoeloe
pada
Drukkerij

publiek

di
Denai

seoni

- TCENGGOE

, Wajang Poerwa”

tjitakan seperti: Organen (Madjallah), Rrogramma dan sebagainja.
Pekerdjaan ditanggoeng rapih
tjepat dan memoeaskan.
Harga

£

toelis

e
Djilid

Re

Batik haloes'

i

"Pemandangan"

R E CORD!
Barang

RN sik

anta

Sek

AN Saksi

EN MaWe an TANK, Hala

aa

WALLACE: BERRY — “ BARBARA

terke nal dari semoea pembeli di

mana-mana tempaf, rasanja enak, kental

"Gk

N. V. Handel

MEA

agent:

Mij. SENG

TJIANG

& Co.

Molenvliet West No. 155 Batavia-Centrum Tel. Bt. 972
Directeur

NIO
4

PENG

LONG

Rheumatiek,
ana

Nierziekte

Boea

Toeping-

gang, Kentjing Manis, Asthma (Be
ngek), Batoek kering atawabasa, Medjen, Sakit Boesoeng Aer, Verlamming Mati
oerat-oerat), Zenuwen
etc, etc,
Penjakit- penjakit prampoean seperti: Kapoetian |Pekthayl, Sakit kotoran,
Miskraam Djato peroet, Sterility dan
laen-laen.
Dikasi
obat dengen perdjandjian
sampe baek zonder operatie.
Segala waktoe boleh panggil atawa
dateng sendi iri. Obat-obat boleh minta
Onder rembours,
Harap menjaksiken sendiri, menoenggoe dengen hormat.

Tabib A, K, HASRUT
Noordwijk

antik

68

Batavia-c,

SERA

AAN

RaR

Haruan

Pat Mana
MMR
ANaN Pe.

PAN

Kn

| Islam-Missie

verbonden aan

in 'kita, itoe pendjahat, ialah memilih
mana barang jang bagoes, mana jang
1s 1936 hield de boeroek2 adalah diboeangkannja dite
Society een re- ngah sawah. jaitoe antara kp Tomang
anwezig waren 200 dengan K. Bamboe. Siapa pendjahat
r Duitschers, Indisrs, inja beloem diketahoei.
e
ren en Hgyptenaren,
anna Dana

Berlij

“

p

g
4
NEPNONENN IN PNP, LA Lema AL

an
ea
PL La PNPEMNNN
Nanah Pata perasa

ma
:
Haa
mainan ynarung Pera Matana TaNANP NA

Saksi W, Lestau Inspecteur van po
litie menerangkan sebagai terseboet
dan sekali-kali tidak dipoekoel,. dan

betoel. per. Tjari ada oendjoek persakitan, sebagai jang tersebcet diatas.
Menoeroet keterangan dari mantri

politie terseboet boleh djadi sikorban di

aa

slins, die aan del:
boenoeh lantaran disangka mendjadi
“tadi anak kilang 3
Olywmpiade
Berliju deelnamen.
#spion politie dalam perkara perampoe
' Kemaren doeloe seorang anak perem kan dan pemboencehan nama Sai paDe Imam, Pro
r Dr. Abdullah,
vergeleek de Irukte toen met die van pdean' cemoer Gtahoen, nama Roek- da tahoen lalos.
Mekka ti: ens
Hadj. Sportief was mini, kemenakan dari tosan SasLantaran sangkaan terlaloe keras,
“Ide basis van
ympiade, z00 ook mita, Stalionsheambtestation Welte- kira 8 bari lagi akan terdjadi itoe hal,
op
verschiller
i.
“gebieden van het: vreden, asal duri Garoet, tinggal di seorang posthuiscomwandant nama
Pisangan-Baroe Mr. Cornelis, soedah Djono datang diroemah sikorban cen
|leven oa. de godsdienst.
De heer Azies-ur-Rahman Mirzasprak bilang, tidak ketahoean berita djabat toek membeli bamboe, sehingga sedjak
Nana
lover Islam en
sport, waarbij hij er atau baik.
:
kedatangan toe
politie, roemahnja
Kepada
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Pembantoe H.S. menoelis:
Pada bari Djoem'at tanggal 5 Pebroe

ari, djam

4,15

sore di Tawangmangoe

(30 K,M. sebelah Timoer dari kota
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menoelar dari diwachtkamer stasioen Solo Balapan
seseorang
bedrijfleider . . .. !
desa Djipang? Pada itoe hari djoem- jang telah diatoer dengan sederhana.
| lah kematian di Dawoehan koelon
Sesoedahnja mengaso sementara wak
3
toe, maka Sri Baginda berkenan poeorang-

atau orang jang mementingkan boeat
keoentoengan dirinja, djadi mana ma

jang akan memberi
keterauga
da kita sekalian dan dj
wakil dari Pemerintah
Spr. memberikan ke
tang keadaan kamp. Si

jang

terseboet dalam directie wagon jgng telah

kemarennja pergi kedesa
Djipang:.
igkan tentang
orang-orang jang |Toean A, W, kota dan toean Dokter
rhaka. Sesoedah itoe nona Rohani datang periksa!
batja soerat Al Ghasjiah serta| Poen didesa: Dawoeban koelon, ongkan dengan bahasa Indonesia der Tjilongok, pada hari Djoemahat

2 )
2.
5

waktoe

jalah djam 1,03 siang Iprecies extra—
an Uan Nana | Seorang desa In nama Hadji Ngab- trein jang dari Semarang itoe telah
lan banjak terima kasih pada: doelah setelah sembajang soeboeh me datang di stasioen Solo Balapan, jang
jang telah soedi memboeang rasa sakit kepala, ditangan terlihat Ialoe diboenjikan muziek lagoe Wil0 oentoek mengoendjoengi rapat merongkol (sekel), beberapa djam ke- helmus dan gamelan monggang itoe.
oet..
Sesoedahnja kereta api berhenti,
moedian ia meninggal doenia. Orang
mendjadi amat takoet, karena mengi- maka wakilnja pembesar Belanda dan
ja Al Na
dangan merdoe ngat korban2 penjakit didesa Djipang, beberapa kaoem bangsawan sama naik

lan
2

han.

ti

keterangan

assistent-wedono

tempo

mangoe jang

memadjoe-

B.B,
kita

dari

di.

terima

tuean

Tawang-

dengan

pe-

rantaraan telpoen dapat kita terangkan
Iseperti dibawah ini:
Setelah sekalian birtanjaan hebbis: dik Pada waktoe itoe datangnja angin
LN
3
YAN,
djam k.I. poekoel 10 liwat 'besar itoe boekan hanja ditempat itoe
aloe “aa Pe
dengan selamat sadja, tetapi djoega diseloeroeh Soerakarta, hanja sadja jang besar Gan ber
mala per- :
Lt
bahaja itoe terdjadi di Tawangmanyoe.
dengan TA in
Datangnja dari sebelah Oetara Barat
dari Tawangmangoe itoe, laloe berdja

lagoe Wilhelmus dan gamelan-monggang itoe. Djalannja di perron sampai
dikendaraan

didjadjari

oleh

beberapa

opsir pradjoerit-Kraton dan beberapa
Boepati dan Pangeran.
Sesoedahnja
selesai, laloe kendaraan berdjalan, dan

soek kedalam seboeah

zaal jang loeas,

zaal itoe telah dibahagi mendjadi tiga
bahagian jang dibatasi dengan tali.
Djika sekalian penonton telah berkoem
poel, ditariknja tali groep kl. satoe,

sampai dalam Kraton dengan selamat, jang kemoedian mereka berlari-lari
Sebagaimana jang telah tertoelis keroeangan kl. satoe poela. Siapa jang
dalam programma, hari Saptoe itoe tjepat larinja, ialah jang mendapat

Sri Baginda berangkat dari Tegal djam
8.21 pagi, datang” di Semarang laloe
berganti naik extra-trein dari stasioen

tempat paling depan, Begitoelah di
atoer dengan kelas-kelas jang lain.
Djika kita pergi kenegeri Japan se
Semarang-Tawang (N.L.S.).
dapat dapatnja kita haroes mengerti
Extra-trein itoe tidak bortonti se- bahasa Inggeris, tetapi setelah
kita
perti kereta api biasa, tetapi berhenti sampai
“kesana, akan
ternjata, se-

di stasioen Telawa, karena di stasioen
itoe

termasoek

bagian

kaboepaten

| Kandjeng

Boepati

Wedono dan
sama

kepada

daerah

lainnja

Kasoenannan

Bojolali,
dengan

menghatoerkan

sama

selamat.

dimana
beberapa

bersedia
datang

Sri Baginda, Poen di stasioen

Salem djoega berhenti sebentar, kare
na Kandjeng Boepati Sragen dengan

sekalian Wedono
sama

bersedia

dan

lainnja djoega

menghormati

Sri Ba-

bagaimana

telah

saja sendiri alami,

bahwa
bahasa
Inggeris
itoe tidak
begitoe
lakoe, sebab
mereka
selaloe
mementingkan
babasanja
sendiri.
Betoel
me

reka selaloe berlomba2

mengedjar

ke

pandaian
seperti orang barat, tetapi
ketimoeran
selaloe mereka
pegang tegoeh.

Kesoekaan kepada

kebersihan (net-

heid) pada orang Japan, mengherankan
sekali. Saja lihat, kata spr., didalam

memeriksa. keadaan Gang Mesdjid,
Kini orang soedah mengoempoelkan
teroes masoek kedalam dimana djalan orang dari kepala2 desa, T'jarik2, Ka
tempat jang boesoek2. Sampai di Sen oem goeroe dsb. oentoek keperlodan
tiong sawah toean-toean tadi .melakoe selamatatan, dibawah pimpinan sekan penjelidikannja.
orang Djoeroetoelis A.W. Poen dalam
Tadinja toean-toean itoe banda! selamatan jg akan datang akan diper
melandjoetkan perdjalanannja sampai toendjoekkan Wajang koelit.
ntag berhoeboeng
di Gang Lontar IX, teta
Djika kami boleh menanja, apakab
ah hampir ge
|. dengan waktoenja
selamatan 'itoe tidak boleh dibikin
“lap, maka maksoed itoe dibatalkan,
kami pertjaja | lain roepa, mmisalnja wang jang ter
Walaupoen demikian
bahwa, sepoelangnja Toean-toean ter- | koempoel itoe di sedekahkan pada
gal diam 'ASIB ? Toean2 pengoeroes Selamatan !!
seboet, mereka tarakan
'Boekankah rmaksoed toean2 mengadatentang bal na tetapi Ma
e|kan selamatan oentoek berterima kasih
kepada Gemee
rt setjoekoepnja
ra

1 987

t. Soetarto dengan oetjapan
roesakan ketjil, hingga pada malam ketoea
datang kepada jang hadlir.
itoe tidak sedikit pendoedoek jang ti
Kemoedian ketoea rapat. memperdoer dipasar dan roemabnja togan silahkan t. Kaprawi oentoek mem
assistent-wedono.
Oentoengnja jang sampai waktoe bitjarakan : pengalaman perdjalanannja
menoelisnja “berita ini (Saptoe pagi)
tiada
seorangpoen jang sampai pada

adjalnja.
11
Pertoeloengan

telah dilakoekan oleh

prijaji B.B. dan poelisi, dengan diban

toe oleh kaoem pandoeMangkoenegaran.
Dari pihak pemerintah
garan

telah diberi

oeang

dari

J.P.O.

Mangkoenesekedarnja

kenegeri Japan.
T, Kaprawi tampil kemoeka laloe
memoelai /pidatonja
jang
kering
kasannja demikian :
Pembitjaraan saja ini, kataspr. hanjalah sebagai oleh2 dari rantau saja
kenegeri Japan, ialah apa jg telah saja
lihat disepandjang
djalan,
dengan
pengharapan, moedah2an didalamnja
mengandoeng peladjaran serba sedikit

boeat memberi pertolongan kepada
Rapaak Toehan ? Dus boekan tontonan ! pendoedoek 'jang menderita kesengsa jg berfaedah kepada saudara2 pendeberhasi
oa
an
Ma
ngar.
raan itoe.
an Yaa Tee dimaksoedkanj pen
Moela2 spr. membentangkan tentang
Meskipoen
begitoe,
dengan
ini
kita
He
Tn .
Koeli2 oentoek Krojaplan
keadaan
orang orang Japan, bagaimana
seroekan kepada sekalian toean-toean
— Minggoe tgl. 7 Feb. berangkat be dermawan, haraplah soeka memberi mereka hormat-menghormati dengan
sendiri jg berdasar kedehababa koeli2 dari desa2, oentoek derma sekedarnja,
baik beroedjoed bangsanja
mokrasian.
Spr. memberi tjontoh
Ibekerdja menggali tanah pengairan oeang inaoepven pakaian dan makanan
bagaimana
bouding
koeli2 terhadap
. Pemoeda Maen.
| Kroja 'plan jg terkenal Penggalian oentoek sesama manoesia jang mende
kepada madjikannja jg selaloe correct,
itoe di rmoelai dekat Gambarsari.
Fs rita kesengsaraan
hebat ini. Soepaja
Tu
Tjabang Betawi
tetapi lain lagi houdingnja diloear
lebih tjepat derma itoe harap dikirim
—
Berhooboeng
dengan
banjak
kromo
dienst
sehingga antara koeli dengan
ngi oet djedjak bapaknja Moe-|
kan “kepada tocan assistentwedono di
madjikan itoe hampir tidak ada perhammadijah, begitoelah poela Pemoeda nganggoer, maka kami lihat banjak Tawangmangoe Solo.
bedaan tingkatan sama sekali.
oehammadijah tjabang Betawi pada orang menjiapkan diri, dengan mesea
G9 meme
Ini berlainan sama sekali dengan
ngoempoelkan
alat2,
oentoek
mentjari
nggoe, tanggal 14 Februari
Soesoehoenan poelang dinegeri kita, kata spr.
akan mengadakan rapat ang sesoeap nasi dari berkahnja Kroja Z.V.H. Set.dalam
Kraton
“ Tentang sifat kedemokrasian orang
setjabangnja akan memilih pe plan. Menoeroet omongan mandor jang
Pembaantos
kita
H.
8
.
menoelis
:
Japan
spr. memberi lagi tjontoh demi
mentjari
koeli,
bajaran
disana
tiap2
n “lagt aroe oentoek termijn tahoen

—1939,

karena pilihan

1934 — 1926 soedah habis.
Ot
1
ngat Pe

tahoen

oentoek

koeli 15 sen satoe bari. MOM aan
bar itoe bener!?

"pan

ka

Sebagaimana

jg

telah

diterangkan

kian:

Ketika

dalam programma, maka pada hari tooneel, telah
Saptoe tg 6 Febr: ini Z.V,H. Sri Soe- dan kemoedian

spr. hendak

dibelinja

menonton

kartjis kl. 2

beliau diantarnja

ma

Da

Timoer melaloei
kota ginda di daerahnja kaboepaten itoe.
tamasja pelesiran Tawangmangoe
ter| Menoeroet keterangannja prijaji jg, tram tidak ada orang Japan jang me
| Wakil Comet sha: iban
seboet diatas. Ini disertai toeroennja mengiring berpergiannja Sri Baginda paroeh koffernja dibawah tempat doeboedjan.
tidak begitoe keras, dan ke Bogor itoe dapat kita dengar, bah doeknja, tetapi mereka simpan diatas
memeriksai keadaan djalan2
3 ( soe
ara janjang
g sangat membikin tak
oetnja wa perdialanannja hampir semoea ber
Gang Sentiong
$
pada tempat jang
telah disediakan
pendoedoek. Datangnja tidak dikira- lakoe seperti programma jang telah oentoek menjimpan
barang2.
Djika
meSentiong
Gg,
Kampoeng
Comite
2.
kirakan, orang tidak mengetahoei lebih dioemoemkan, dan dari berangkatnja
terpaksa
djoega,
karena
diatas
sempit,
| ngabarkan:
doeloe, djadi pendoedoek ta“ dapat sampai poelangnja selaloe mendapat ditaroehnja djoega dibawah bangkoe,
Pada ddo. 5 Februari 1937 ata na-|
bersedia sedikitpoen.
keselamatan dan bahagia.
tetapi terlebih dahoeloe diboekanja se
—4 —
Beberapa roemahnja Bapak-Tani di
"ma Fraksi Nasional Toean-toean Ir. POERWOKERTO
helai
koran jang dibawanja
oentoek
Idesa sekitarnja tempat itoe banjak se
— Djocanda, Thamrin dan Mr. Hadi telapik
(belegsel)
koffernja
soepaja
djaSelamatan tahoenan
Pertemoean Taman Siswa Bogor
kali jang rebah, diantaranja ada pen
| Jah menjaksikan keadaan djalan-djalan|
ngan kotor dan djangan mengotorkan
kampoeng Gang Sentiong dan Gang|
dopo dari roemah pesanggerahan ke
Pembantoe kita menoelis:
kereta.
Hampir
tiap2 tahoen di enderan: poenjaannja Z V H. Sri Soesoehoenan
Lontar IX mengoetjapkan terima kaDidalam tram dan didalam autobus
Hari
Saptoe
(malam
Minggoe)
tgl.
6
Keboemen
diadakan
selamatan
tahoeBegitoe djoega beberapa pohon jang
| sih atas kedatangan Toeantoean tersen
selaloe disediakan loudspeaker dan
Febr.
'37,
Taman
Siswa
Bogor
telah
nan.
Toedjoean
selamatan
itoe,
oleh
besar besar dan tanaman lainnja ba
| seboet dan demikian poela pada Pemengadakan
pertemoeam
bertempat dari loudspeaker- itoe penoempang2
karena
pegawai
dasa
dan
lain2'
pega
njak sekali jang rebah. Dari itoe ma
ngoeroes roemah ,,Piatoe R.I.“ Gg.
akan dapat mendengar riwajat dan
Sentiong, karena beliau mengizinkan| wai dalam itoe onderdistrict soedah ka banjak djoega orang desa jang dja disekolah Taman Siswa, Tjikeumeuh- keadaaa2 jg bezienswaardig duri kota2
weg
5
8,—
di
beri
selamat
oleh
Toeban
selama
ta
toeh loeka dan kesengsaraan. — Tidak
kami boeat menanti Kedafaggna Toean
jg akan ditoedjoe. Ini boleh dikatakan
Perhatian : menjenangkan.
hoen jg silam. Selsmatan itoe biasanja koerang dari 100 roemah jang roesak
toean terseboet disana.
soeatoe volksopvoeding agar pendoe
Pk,
8
tempat
rapat
diboeka
oleh
didalam
pertoendjoekan
wajang.—
sama sekali, tidak terhitoeng jang ke
2... Moela-moela oetoesan? Fraksi itoe,
1 lan ke Selatan

1
Aan

doek pendoedoek Japan selaloe menge
nal dan mentjintai kepada negeriznja
sendiri.

Orang Japan termasoek kepada bang
sa jg soeka membatja, ini dapat di
boektikan didalam toko2 boekoe jg
selaloe mendapat koendjoengan jang
mengherankan bagi kita (orang asing),
Leerplichtswet dinegeri Japan didja
lankan keras sekali. Orang2 toea se
waktoe2 mendapat soerat pertanjaan
dari "pemerintah
jang maksoednja:

»Adakah

anak toean soedah mendapat

didikan dari seknlah Japan?
Tentang kemadjoean orang Japan
dalam onderwijs tentoelah boekan lajaknja dibandingkan dengan
negeri
kita, kata spreker, saja telah membatja dalam seboeah koran asing disini

Idi IndonesiaJ, jang mengatakan bah
wa negeri Japan mempoenjai 95 pCt.
jang telah dapat membatja dan me
noelis.

Tetapi

menoeroet

tjatatan

o-

rang Japan sendiri lebih dari itoe, 'is
lah 99.46

pCt. (Bangsa

kita Indonesia

95 pCt. lebih, boeta hoeroef | Verslagg.)

Bagaimana

keadaan dan peratoeran

sekolah sekolah di Japan dibentangkan
djoega

oleh spr. dengan

djelas.

Kemoedian dibentangkan djoega ba
gaimana orang Japan menghargai
bangsanja selaloe lebih dari

pada

ke

pada bangsa2 jang lain.
Sekian keringkasan dari pidato t.
Kaprawi itoe.

'

2

Tan

aa year Pen ee SeEMANEE
PRA LAN

Agenda IV Jaarverslag

kan oleh secretaris.

,— (doea roepiah).

) Berhoeboeng

malam

d engan

dan

“waktoe

soedah

Agenda

soedah

aa

.

PISO HOEKOER

dibentang- |
!

V Pilihan pengoeroes,

jang

ada| Tin ilih :

tidak

Noean2: Wirasoepena ketoea, Dha-)
ibitjarakan lagi, maka rapat ditoe
Ina
Iskandar penoelis, Darmaatmadja|.
selamat.
|toep djam 12.30, dengan

da.

ear aman
a

Ih "

.

3
Ni

|bendahari,
Danamihardja
bendahari
Ikedoea, A. Hoedari dan Wiradinata
pembantoe.

Keroekoenan Para Keloearga
Pada hari Ming an tanggal 7 Fe-

Agenda

VI pertanjaan keliling. Se-

bruari 1937 jbl. Perhimpoenan , Ke- telah beberapa anggota memadjoekan
loearga“
mengadakan rapat tahoenan pertanjaannja teroetama tentang overtoe orang toea
kalinja, bertempat diroe- dracht onderwijs kepada locale ressorketiga
jang
hati dalam hal
5

mahnja
R.M.S, Brataamididjaja di ten. baroelah
kepada anakuja. Gang
Pasar
Petodjo Ilir No. 13 Bata- siang.
'haroes gelaloe
g baik kepada
lah selaloe agar|

endapat diizinkan

a, kata spreekster

ketoea, mengambil
penting2 dari

pida

djantaranja tentang|
: selaloe mengemoe

kan) bahasanja sen
| sesoeai dengan asas)

i DOEREN
Ini hari pokok pembitjaraan Bang | djc
3edjat ialah tentang ,doeren“, atau
sebetoelnja boekan doerennja, tapi
“ Bang

-

ter ima soerat begini:

Bedjat

Dengan segala hormat!
“ Beberapa banjak pertanjaan

D

5
jang

tang dipodjok, dari jang sederhana

sebagai berikoet :

'Tanggal 5/2-37 poelang-dari Betawi

. ke Mc. lagi, di Pasar Senen satoe toe

kang

doeren

menawarkan

doerennja|

pada saja 4 bidji katanja semoea soe
ah matang, djadi saja

pat memadjoekan

ikan

Japan. T.S. akan mendidik
djanganlah sampai meresa
e
biarpoen ta' tjakap bahasa Be| cempamanja.

tentoe sadja anak

tawar peng-| 'poerna dalam segala hal, kata

Rapat anggduta

bini saja djadi me-

lan selaloe

tambah,

sehingga

oeang

pada rapat itoe adalah:
Menetapkan

1.

toek

.jang tadjem. la poenja wadja jang
bagoes menanagoeng Tosan satoe

koelit aloes.

padi dengan harga lebih rendah. Sementara West-Java jang tjoema pikir
masih kekoerangan beras dan djoega

0...

Pemoeda

madijah

ketoea

t ditoetoep
Fi

Moeham-

anggota

anggota

oen

(isteri jg kedoea,

jg

tidak

mempoenjai

pe

kerdjaan jg tetap dan beloem ber
isteri atau bersoeami) haroes mem

bajar oeang pangkal loear biasa ad.

f 0.10.
II, Meneroeskan oepah orang jg men
| djadi pesoeroeh oentoek keperloean

kematian

dari

f 1.50

mendjadi

f 1.— seboelan.
Sedang jang dipilih mendjadi

peng

oeroes-harian adalah:
Toean
“,

tjb. Tjirebon

MK, Oemar sebagai
Ketoea
R.M.S. Brataatmididjaja sebagai

:

M.O.

»”

| W. B. menoelis:

bahwa

tanggoengan

“Wakil

Martasasmita

Ketoea

sebagai
“ Penoelis
Bendahari,

loem

berobah,

pa keloearan
didjoeal

per picol 5,35 dan

kaan jang pendek, lalve meroending
doeloe sedikit, lantas ditjobain. Kena-j Abas goena membatja al Ooer'an.
Sd, H. Abas laloe tampil kemoeka Ikan agendapunten, ialah, notulen di

203
|

Natuurlijk si toekang doeren
nggak taoe dong isinja,
... Kalau dia taoe, lantas dia
aik, wah dosa benar. Sebab

a

diperintah, seorang

au dagang

haroes

atjad“ dagangannja,

membatja al @oer'an dengan diertikan

sjabhkan,

jaarverslag

dibatjakan oleh

maksoednja djoega. Sd, Ketoea menam 'ketoea sendiri, verslag congres oleh t.
bah penerangan dengan djelas, apa Soekardie, pilihan pengoeroes jg terpi
maksoednja batjaan al @oer'an itoe. lih:

djoega
|
bilang
dalam

Kemoedian

mempersilahkan sd. Sa- t. Hardjasoetisna ketoea (PNS),
man boeat menerangkan azas dan toe t, Ibrahim ketoea moeda (OKSB),

saudagar

djoean

menerangkan

kalau soedah nja,

P. M., Sebeloem

lebih

menerangkan

dahoeloe membentangkan

t. Soenardi

penselis (OKSB),

t. Abdoerrodjak penoelis II (VOB),
dari berdiri 2 t, Soemawinata bendahari (PNS).
diterangkan, lantas sipembeli masih keadaan P. M. sedjak
'maoe, nah, itoe tetap halal. Sebab tahoen kebelakang sehingga sekarang.
Jeng terpenting ialah agenda ten
cnja mestinja : jang djoeal ichlas, Diterangkan djoega tentang H. W.
tang
organisasi PGI. berhoeboeng de
nja,
voetbalnja,
dan
badmintonnja
:
1 jang membeli djoega ichlas.
ngan
overdracht. Disini diperoending
kelihatan
tak
soedah
itoe
semocanja
Boeat saudagar, kalau barang djelek,
| dikatakan bagoes, wah . . . 'nggak di lagi. Hanja H. W. masih didalam sa kan bagaimana PGI. haroes bersikap
(Ikit sedikit. Laloe menerangkan azas membela nasibnja berhoeboeng dengan
oehammad s.a.w.
:
ja, jaitoe ala orang dan toedjoean P.M. Hal ini dibentang overdracht tsb,
Setelah tidak ada lagi jg. perloe di
m, lantas dilihat oleh: kan dengan pandjang lebar dan dierti
bitjarakan,
pk. 2 rapat ditoetoep.
ja.
maksoedn
belah atas gandoem ba- kan maksoed-

goes, waktoe dirogc20,

loooo, djeboel jang |

Sd.

Soejat

wakil

partai Moehamma

dijah tjabang Tjirebon toeroet mem
bitjarakan djoega tentang azas dan
s1 toedjoean PM. itoe, diterangkan dengan

“dibawah betjek,

'

i. Isedjelas2nja,

sehingga

memoeaskan

terbanjak,

Gp

Rapat P, N, S, Bogor.
Pembantoe kita menoelis:.,
Hari Minggoe kemaren, tgl.7 Febr

Pa"37, dengan bertempat di HIS,
III. soendan Paledang 6, PNS, tjab. Bogor

Beljang hadlir.
lain! 'Laloe membitjarakan agenda
ari Dua pengoeroes. Melihat persetoe

Taeau jg

ea

telah

mengadakan

rapat

tahoenan.

terdirilah dari: Anggota jg hadlir menjenangkan.

“Saman, Ketoea, sd. Brataatma-| Poekoel 9 rapat diboeka oleh keRadidja toea tjab, t. Soekardie dengan openings
sd,
moeda,
dja 'Ketoea
II, 'redenja jang riagkas.
Penoelis
Penoelis I, sd. Soetjitno
Agenda TJ notulen, disjahkan.
Soewmardi
sd.
I,
sd. H, Abas Bendara
Agenda ke II Berita Bestuur, ialah
dahara II, sd, A. Djamil Hoofd
berita2
dari secretarixat, penningmees
com.
nmissaris, sd. Bratadiwirja
terschap,
karoekoenan dan Bank coop,
H.W.
bagian
comm,
sd, Bazar
'Soebandi comm. dan sd. Saleh PN.
|. Keoeangan PNS Bogor demikian:
Diterima
sepandjang tahoen f 793.795,
oedian membatja soerat dari Ma
sebanjak f 634.54, saldo
jg
'dikeloearkan
Barat,
Djawa
Daerah
djelis.Consul
'bermaksoed, bahwa pada tg 20 sampai nja f159,255.

Bank Coop. PNS telah mendapat
22 Febr. 1937 akan diadakan conferen
dari pemerintah dan
di
pat
rechtspersoon
bertem
Barat
Djawa
tie Daerah
'kota Bandoeng. Mengingat keperloean telah berkapitaal l.k. f1500, jg saban

conferentie itoe, tahoen memberi keoentoengan kepada
P.M, tjb, Tjirebon memoetoes anggautanja dengan menjenangkan,
maka
mengirim doea orang oetoesan, jaitoe poen kepada tjb. PNS Bogor tiap-tiap
tahsen memberi djoega keoentoengan
iIsdr. Bazar dan sdr. Soebandi,
jg
banjaknja tidak koerang dari f170 —.
Oentvek mengoendjoengi conferentie
III Verslag konggeres di
“Agenda
mengirim
tidak
Mataram,
di
S.V.H.W.
kan oetoesannja, hanjalah menggem- Madioen dibatjakan oleh t. Soekardie
blok sadja kepada oetoesan dari tjb. dengan ringkas tetapi terang.
-Idan

Lan

agen

selaloe membeli padi lebih mahal, hing
ga pada saban tahoen ada berpoeloeh2
riboe tons beras dari Midden dan Oost-

Java jang bisa bandjirkan Pasar Bata
via,

berbagai-bagai

dengan

harga

per

fabriek

f 3,75!

per

blik dari 24 kati bruto,
35
Copra: Noteering Londen tinggi
han 5 shilling, jaitoe L 20/10/-per ton

Di th, 1936, di dalam

samaan
Batavia

boelan ber

seperti sekarang, bisa dibilang
soedah banjak
sekali
bikin

pembelian bermatjam2 beras dari Slawi

(Tegal), baik bosat levering boentoet
Februari
maoepoen
boeat
levering
Maart. Tapi kelihatan betoel di ini ta

harga pendjoeal, harga disini naik f 025
djadinja perpicol sekarang f 7,25.
Bawang merah: Bawang soe- hoen, Batavia tiada bisa bikin
pemdah naik keras, kwaliteit Wuchang se belian dari itoe tempat, karena beras2
banjak.
karang
f 8.—
per
picol, kwaliteit Idi sinipoen masih tetap ada
"Tionghoa f 7.25 dan Tiongliapf 7.— Sedang begitoe djoega bisa dilihat oosgt
baroe kelihatan tidak lama lagi soedah
per picol.
Katjang tanah: Bogor poenja bisa penoehkan pemakaian beras disini.
Akan goena bisa lempar kelebihan
harga f 5.75 per picol, Pagadenbaroe
f 5.50 dan Benteng jg basah f 5.— beras beras jg terdapat
di West-Java
Katjang kedele: Kedele poe memang ada sangat perloe orang men
tih mata itam fob Sverabaja, Pasoe- tjari lain pasar. Pasar jang haroes di
roean, atau Probolinggo-f 2.65, mata toedjoekan dari sekarang jalah Suma

poetih fob idem f 2,85, Gendjah Tegal
Ha
»
M,
Soema
sebagai
fob
Tegal f3,10,. kwaliteit Ampenan
Sabtoe
malam
» Saja berseroe kepada pembatija, djika | ' Dilangsoengkan pada
sambil jang diangkat sebagai Badan f 3,75 per picol nom.
A
gedoeng
di
1937
Februari
6
ke
5
ddo
beli-belian
itoe haroes ati-ati, diperiksa |
Pengawasan Toean2 M,I. PartasoedarTapioca: Machinale Seeds f5.20,
ijh
oleh
dipimpin
Tjirebon,
Moehammad
“lebih doeloe jang teliti, djangan kena| sd. A. Djamil sebagai wakil Ketoea, ma, M. Madkoer dan M, Margoena. Machinale Pearls f 5.45, tepoeng tapio—.. tipoe seperti saja terseboet diatas.
|
Rapat ditoetoep djam setengah doea :ca menoeroet kwaliteit f 3,20 Ampenan
oleh 22 orang anggauta
|
F5
| Wassalam — | dikoendjoengi
dengan
selamat, sesoedahnja diadakan: f3,50 per picol nom.
dan beberapa banjak jang dioendang,
daharan sekedarnja.
1
5 Karet:
Noteeringnja beloem be
Pe En
2 PENGALAMAN.| diboeka moelai djam 9 malam,
“#robah,
Java
Std.
Sheets.38?/s dan Java
.
Jang
dibitjarakan
:
— Pertanjaannjarjang berboenji: “Kar |
Std.
Crepe
4I
per
'5 K.G.
Rapat
P,
G.I.
Bogor
| pan toekang dagang dapat dipertjaja", | 1: 'Batjaan al @oeran
Ladahitam Lampoeng: Pa
“itoe sebetoelnja. Ke Mpaa didjawab.| 1I. Azas dan toedjoean Pemoeda Moe Pembantoe kita menoelis»
sar masih sepi, kira kira harganja e.
. Djawabnja: “Ia dapat di
hammadijh
Rapat
ini
dimoelai
pk.
setengah
sa
k. Batavia lev. Febr/Maart f 12,75
“TE lau ta Gjoodjoee AAL
tut III, Pilihan pengoeroes baroe
toe, ialah sebabisnja rapat PNS. jang nom., lev, Maart f 13.— nom, e.k.
0. Perka ra si Pengalaman beli 4boeah IV. Hal lain-lain
hadlir tidak berapa banjak, hanjalah Telokbetoeng lev. Febr./Maart nom.
1 mendoeren, lantas ketahoean jang
V. Penoetoep.
kira kira sepertiga dari banjaknja ang
12,75 per
18,50, lev. Maart nom.
tah dan jang 3 boeroek, itoe salahnja
gauta semoea.
picol. Noteering Londen toeroenan
Sesoedah
wakil
Ketoea
berterima
sendiri, dong, sebab tawarnja djoega|
Pimpinan oleh ketoea tjb.t. Sanaoesi
Ajara& “penganggoeran“ (niet ernstig). kasih atas kedatangan saudara-saudara | Setelah ketoea mengadakan pemboe 1/16 per lb., harga pendjoeal boeat
lev,, Maart/Mei 3'/, d,
-' Biasanja orang beli doeren, diboeka| sekalian, laloe mempersilahkan sd. H,

| pa si Pengalaman 'nggak maoe tjobain|

lantaran terselip angan2 edan da
ri sebagian kaoem pellers, maka dida
lam itoe beberapa tahoen West-Java

Kedoedoekan pasar beras di ini tahoen, roepanja bakal djadi berlainan
karoeng dari 102 K.G. f 8,75.
dari beberapa tahoen jang laloe. Seka
Tepoeng
trigoe: Seperti ke rang pasar beras jang haroes dapat
maren-kemaren tjap Kodok Boeroeng perhatian, jalah Sumatra dan Borneno.
Ikaleng f 2,75 lain-lain tjap f 2,60 per Kedoedoekan pasar beras di Batavia
bantal: tepoeng Shanghai tjap Kapal jang tadinja dianggap sebagi pasar
f 2,45 dan tepoeng Japan f 2.25.
jang paling teroetama, sekarang ternja
Miunjak kelapa: Minjak kela ta tidak begitoe lagi.

anak dan orang jg seroemah dengan

toep, ketoea rapat mengharap

. wa keroemah. Moela moela anak saja | Poekoel setengah 12 rapa
senang.
t
Layanan
dengan selamat.
—0—
Tapi sesoedah dib oeka, kenjataan

|.

kita boe-

ha
ketoea, tetapi kasnja jang dipengabisan th. 1935peng
sekarang'ja'ni
234,872
if
ada
nja
jg. baik dan
th.'36 mendjadi f 420,445,
'sebabnja disekolah-sekolah T. habisan
pCt.

1 bahasa, kata
'atau tabi'at

anggoeran f 0.20 lantas djadi saja ba | menoetoep pembitjaraannja

1 — Iongo, merasa kena tipoe (dibohongi)
2 oleh tuekang dagang, disebabkan saja |
— waktoe beli pertjaja Sa
nana

Boeat tjoekoer jang lekas dan tida
sakit Piso tjoekoer MINORA

mengan

edah?an bangsa dan tanah air kita
t mengambil over apa2 jg baik,
|t ak hanja dari Japan letapi dari
negeri2 jg lain djoega.
| Moedah?2an Japan dapat menoelari
kepada kita jg masih djaoeh dari sem

| satoe mentah dan jang3 lagi boesoek, |

:

Kanan
esoedah toean Ketoea M.K. Oemar|
membilang diperbanjak terima kasih
kepada Njonja dan Toean roemab jang
telah memberi tempat oentoek berapat,
maka rapat diboeka djam 10 pagi.
Rapat dikoendjoengi oleh sebahagian banjak dari anggauta. Sebagai:
mana biasa dalam rapat itoe ada di
perbintjangkan teritang mengesjahkan
notulen dari rapat tahoenan- 1935, se
soedahnja laloe dimoelaisan dengan

dikan watak itoe selaloe dike mendjadi naik kira2 90
Dari antara lainnja jg dipoetoeskan
Ini hal ada mirip dengan|

sampai ke jang soelit, dapat djoega
Bang Bedjat
memberi. algemeene € | xx
| beschouwing tentang pertanjaan itoe.|,
Dengan itoe saja adjoekan di sini|
|.
“soeatoe pertanjaan, jalah ,kapan-|
kah toekang dagang dapat):
dipertjaja perkataannja?""|

Oleh karena kemaren ada kedjadian

T.S.

1

pk. 12

PASAR BETAWI
menerangkan berita tahoenan, Menoe
tahoe, bah
dapat
kita
ini
berita
roet
Keadaan
pasar ini hari masih be
gar
bahasa daerah dikemoe|
wa
K.P.K.
mendapat
perbatian
banjak
loem
begitoe
terang. Kebanjakan pron, Di
Taman Moeda klas satoe
“keklas toedjoeh baharoelah dari pendoedoek Betawi, teroetama ducten sampai djam 12 pasarnja ma
Keresidenan sih diam : harga-harga seperti berikoet :
L
ima pengadjaran bahasa | orang jang berasal dari
Cheribon.
Anggautanja
tiap
tiap boe
Goela pasir: Harga goela be
dan
bahasa Inggeris.
program

so'al djoeal-belinja.

rapat ditoetoep

lada poetih |fob.

Ladapoetih

Pangkalpinang

Muntok:

Harga

sedia

tapi sekarang

harga

Maart/Mei,

lev,

pendjoeal,
Koffie

Robusta:

gal tetap

Pasar

boeat kwaliteit 15pCt

ting-

e.k.

Telok harga pemb eli f 13,60, pendjoeal
8
f 14,— per picol. #
Citronella Olie: Pasarnyja di
lam, harganja bocat semoca
lev, ini
tahoen nom. f 1,50 per Kilo.
simak
AG am

Pemandangan

Pasar Beras

(Samboengan kemaren)
Kedoedoekan
wang,

sebelah

berlomba koeat Kra-

sebetoelnja sekarang

belakang.

Betoel

berada di

tera dan Borneo.
Akan

——

beras

beras keitoe doea daerah, terang seka
li West-Java
tidak bisa mengandel de

hgan-mereka poenja kwaliteit beras
(jang ada sekarang. Paling teroetama
gilingan berasnja haroes dibikin deng
an siijp.
Dan djoega prihal kwaliteit padinja
poen mesti dapat perobahan jang me
njoeroepkan dengan maoenja pemakai
beras.
Di Sumatra dan Borneo oemoemnja
soedah djadi bisa dengan memakai
beras beras kwaliteit seperti keloearan

Bangkok (Siamtjiam) dan Saigon (Long

grains).

Beras

dengan

beras jang hampir mirip

beras

Sianytjiam

dan Longs

grains jalah orang bisa dapat di Java
seperti beras Hoo-ing keloearan OostJava,
Pehtjiam
keloearan Demak:
Siamtjiam keloearan Slawi dan djoega
Srogel keloearan Indramajoe.
Dengan membeli beras-beras jang
tsb, boleh djadi disana bisa seroe2?kan
dengan
biasanja pemakaian.
Boeat
memboektikan hal ini barangkali ada
betoel, orang bisa lihat paling belakang
ini, kelihatan tanah seberang lebih
berani beli beras Hooing dengan harga
lebih tinggi dari padi boeloe.
Djadi,
kalau
West-Java
hendak
dapatkan tempat pemboeangan kelebi
han

beras

soedah
poenjai

panen di padi

bilangan Bekasi, Djatiragas dan Djatisari kelihatan ada lebih dimoeka dari
lain-lain tempat, tapi panenan jang
terdapat dari itoe doea bilangan tidak
ada terlaloe besar. Di itoe waktoe poen
orang beloem perloe membeli padi akan
goena disimpan sebagai persediaan.
Oogst besar dibilangan Krawang,
ternjata ada lebih dibelakang dari pa

ae.

tetapi boeat melempar

ke

Sumatra

atau

Borneo,

tentoe Krawang moesti meradjoega padi-padi Srogel atau

jang

sama

kwaliteitnja seperti

padi Hooing.

Djoestroe permintaan pasar

ada se

demikian roepa, maka ada perloe se
kali dari sekarang West-Java, tegasaja
Krawang dan Bantam, moesti menoe-

kar bibit padi.Soedah beberapa taboen

nen padi dibanjak tempat di Java.
Djadi sampai itoe ketika, psen Kra-

di bilangan Krawang, di oogst
kedoea,
orang
telah tanami
Menoeroen.
Ini
matjam beras
kelihatan
ada sangat disoekai
Priboemi di sivi,

wang masih ada mempoenjai banjak
tempo akan melihat tegas akan pem

tjaja itoe matjarm

belian

padi

begitoe. bisa diper-

padi

masih tidak di

disesoeatoe tempat, teroe soeka oleh tanah seberang.

tama di Midden dan Oost-Java.
Boeat sekarang ada bergoena besar,
kalau
orang
membeli padi dengan

mengambil

Tapi biarpoen

jang
padi2
poen
oleh

dasar pembelian padi padi

di Rangoon, Saigon dan Bangkok.
Sebab dengan membeli padidengan
harga jang berimbang, Java tak oesah

koeatir

lagi akan dapat saingan dari

tempat,

pasti bisa ditjegah loear negeri

Padi

Menoeroen,

menoeroet katanja

orang jg berkewadjiban, ialah ada se
roepa djoega bibituja dengan padi Sro
gel dan !'b0-ing. Tapi boektinja setelah

itoepad
didapat

Iitanam dibilangan Krawang
enjataan, boekan sadja bidji

nja ada

'ebih ketjil,

tapi djoega ada

koerang pandjang.
loear negeri.
Hal begini soedah tentoe koedoe d
Java sekarang tjoema perloe bersaingan dengan beras beras keloearan tjari tahoe dan diperbaiki sebagaimana
lain negeri. Djikalau Java poenja har moesti. Sebab kalau di. West-Java
ga padi tidak lebih mahal dari lain orang bisa tanam padi Hoo-ing akan
bisa kasi
Soedah
ngan ini,
beli padi
Pada
Oost-Java

djadi gantinja

padi

tjeree merah,

ini

poen ada berarti penting sekali bagai

masoek berasnja disini.
tentoe sadja berbareng de kaoem tani jang bisa penoekan perbaik West Java moesti mem mintaan pemakaian.
dengan harga berimbangan,
(Ada samboengan).
beberapa tahoen jang laloe,
selaloe bisa dapat membeli
Me”
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Berita soerat kabar
Lagoe Arab

dee

»

:

Lagoe Soenda
“ Pidato” Tahoen

okphoa

»“Wilhelmus.

Baroe

Gamelan

Toetoep

“ROGRAMMA

V.O.R.L.

:Zender YDH, 7 golfengte
107 , 53 meter
Selasa 9 Febr,
sore.
Lagoe Djawa
Maen
Berhenti

| 5, —

S

186.

Pebr,

bahasa ng

sore

5

Berita soerat kabar
Serieus program
Avondwyding Orkest Nirom
Main bridge :

lebih berharga

dari

No:

39 pinggir

djalan

tram

—

telefoon

pada

wang

ALI
536

—ju

Meester- Cornelis

bisa mengobati segala penjakit zonder potong atau operatie
bakar baek dalam atau diloear badan, jang masi baroe atau
jang soedah lama, baik anak-anak atau orang toea, seperti:
Bawasir, sakit: Kentjing, sakit Prampoean, Mengi, Medjen,

- sakit Gigi, sakit Mata, sakit boeah pinggang, Batoek basah atau

“kering, Napas sesak, 6eloe hati, laki-laki jang soedah ilang
tenaga koerang sahwat, prampoean jang keloear kotoran boelanan

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

|.

“ njakit terlaloe soesah

boeat diseboetkan disini.
(Mata Ikan) jang diatas atau

. Djoega dikeloearkan BOEBOELAN
dibawah djari-djari kaki.

Segala roepa penjakit mata, gigi, koeping dan koerap ongkos mengobati dalam seminggoe boeat Indonesier f 0,50, orang asing

f 0,75 dan anak ketjil f 0,25.—

Roemah Obat diboeka saban hari dari djam 8 pagi sampe djam
8 malam. Djoega bisa dipanggil ke roemah, priksa penjakit zonder
ongkos asal sadja bajar onkost transport.
ada sedia poeder ramboet poetih, bikin ag ramboet per fiesch
20 gram f 2,—
Diloear

Ta

kota

obat-obat bisa dikirim dengan rembours,
benjakit dan adres tjoekoep terang.
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se-

Serieus programma

belah, kepala djadi enteng tida
koreng, ramboet djadi gemoek,

Lagoe

item,

makan
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Lagoe popoeler
Mengoelangi berita

lemes, matiken koetoe dan
ilangken ketoembe,

s.k,

Lagoe dansa

Lagoe populer
Lagoe roepa roepa
| Berita disco
Concert
:

h

Kloearan

Lagoe Belanda.

.

Roemah

Lagoe dansa
Toetoep

Batavia

1 157,89 m.

Batavia

II 61

166 m, Butenzorg 156,25 m. Soekaboe
mi 142, 18 m.
Selasa, 9 Febr.
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| sebab2nja ia 'ada disini, dan lainnja

akaliah

)
VORO. dja

Saja takoet di Pasar—Malem soedah

kedjadian,

seperti te koeweh,

ng pembatja, dengarkan

saja. Begitoelah saja hanja dengan pa
kaian jg itoe waktoe menempel pada
oadan saja sadja, satoe kain dan satoe
kebaja pergi
keloear kota, dengan

| mengetahoei, sekoerang2nja ia dapat:

|

Lengga, tentoe

berharga, diambilnja dari badan saja, | 948! Saja

dengan ... bajangan saja, engga atau
ada jg dibawa dan dibeli apa2 ., ..
Boleh liat sendiri nanti ,...

Azam 1
-' Garoeda 2
Persatoean 1 — Garoeda2
Merpati 1
-—- Persatoean 1
Garoeda 2

— Merpati 1

Dab
0—5
5-0
Dewa

5-0

4e klas:
Azam Ill
Dames

:
—

PaHualIV

B

2—8

:

Swastika — Merpati ,

1—4

WA VA UASGA

RADIO DAN

ELEKTRIS ?

|

Telah, bertahoen-tahoen pengalaman

memasang
sang

Antenne, bel listrik, mema-

pompa

soemoer,

demonstratie

radio, mendjoealradio toestel 2de hands

jang masih baik d.I.I, boleh Toean3
bitjara pada T. A. Hakim gedipl. Technicus. dari roepa2 oeroesan elektris.
Vertegenwoordiger Pemandangan, afd,
Drukwerken Tel. Welt. 1810.
eni ae

Ui

b

boeat

“C.B

.z6rs

G.O.B. jg hadir tidak koerang malah boleh
djadi lebih daripada 450 orang.
Soesoenan publik jg #datang itoe
poen
menarik perhatian, Sangat leng
san jang terang,
bitjara jang lain se kap matjam “dan lapisannja. Orang
iraan2 itoe didapat toca-toea bangsa pembangoen Serekat
kesimpoelan, bahw ya plaatselijke organi Islam dekat seperempat abad jang
satie sematjam G.O.B. sangat perloe. laloe kelihatan disana disekolah orang
Lebih landjoet dioemoemkan sikap moeda-moeda jg beloem tahoe menga
nja G.O.B, jang tetap mengakoei hak 'lami pergerakan politik ketika ramai2
berdirinja organisatie besar besar jang nja, Golongan intellek kaoem stoeden
bekerdja dibagian atas oentoek kepen laki-laki dan perempoean berdjedjer
tingan onderwijs dan kaoem goeroe. dengan kaoem sekolah agama laki-laki

deknja boeat |
|itoe boekan
f 150. soedah | penjokong. Ini
it Ben W tgl dengan alasa

“ dikot

“rapat

lain, beliau sebagai Voorzitter Hoofd- pendjaga pintoe. memberi laloe orang lamaan akan berobah,
bestuur P, G. B. tidak akan toeroet jg tidak membajar sedia-koersi, madje nja anggapan segala gc
orang itoe kepada golongan jg
menggali loban, ' organisatienja. Pen lis jg besar itoe telah penoeh,

anggauta d

1 mereka dapat

| Rakjat Kramat de

al lagi sekarang

wai Gemeente jang masih
. Inilah jang dioesaha-

Discipline P. G.I.

2.

Didalam rapat PGI jg paling bela-

, adapoen

saingan tetapi djadi
angkan oleh beliau

@o-nesier.
PN
Sa
Ketoea Mohd. Roem mem. :
sidangan dengan perkataanjan,
ringkas,

mema'loemkan

bahwa

.

ini diharapkan mendjadi jang perta
daripada pergerakan
,Penjadar,“ j1
telah mentjatat dalam daftarnja bene ..
rapa fasal jang menghendaki pembitjaraan ramai jaitoe bertoeroet2: Petisie
Soetardjo (Indonesia berdiri sendiri):
petisi Roep hoekoem orang isi negeri
(burgerschap), hadiah f 25.000.000
kerdja
dan tjara menggoenakannja:

ten- 'Oleh karena itoelah maka G.O.B. tetap dan perempoean poela, Segala tingkat bersama Nederland Hindia dalam &ke
lid bersedia akan bekerdja bersama sama |oemoer, segala tiagkat peladjaran, se nomi: perobbhan pemerintahan dan
orang
ini. Akibatnja: doea

ng roepanja ada

dibitjarakan

, (kaoem goeroe asal Normaal) dengan organisati-organisatie itoe.
gala tingkat pentjarian
berhenti. Dengan terang diseSoedah 'itoe diadakan
rondvraag rakat.

mereka

seterimanja

an,

1

akan sebabnja.| 'Djam
soerat

eroesaha akan mendapat peneIjrangan jg lebih djelas dan objectief
hal goeroe-goeroe
Stadsgemeente

mzetti

pembitjaraan

. taan, bahwa bagi
tidak

oesah

jang

.

toengan

jang did

tadi ditarik kem
Kemoedian diberik

mu

kepada jang badir akan

pemandangannja tentang
seboet dan ada lima t
enakan kesempatan itoe.
Dari pembitjaraan didapat
ngan, bahwa memangsa

kesaksian hidoepnja

pen) didjadjahan

kiri, soepaja dengan djalan itoe ter
soesoen kehendak dan soeara ra'jat
berkenaan)
dengan
tiap-tiap

minta

dengan

jg

djelas

opisil

tentang

Senen,

sikap

ea

PETITIE - SOETARDJO
RAMAI

:

kepada

ketera

adakan

Gedoeng

di

Permoefakatan

PGI: Gang Kenari, tapi orang tahoe ge
itoe
doeng itoe sedang diperbaiki, maka
— Disitoe beliau mendapat keterangan tidak boleh dipakai,
bahwa poetoesan itoe sebenarnja boe
Laloe Comite mentjoba mendapatn|kanlah: poetoesan lama jang telah la kan gedoeng bioscoop Thalia dan Al
Ima diterima Congres. Djadi djika se hambra, tapi tidak diidzinkan jang
r|karang didjalankan adalah hanja ka poenja oentoek rapat politik. Beberapa
Irena rasanja perloe... oentoek mem gedoeng lain2 seperti Pergoeroean Ra'
'(peringatkan.
|jat dan Chineesche Handels vereeniKesimpoelannja pembitjaraan jang|

kepada pihak pembitjara jg akan ber

kekoeasaan hoekoem jang tidak dising

Salim tentaog Petisi Soetardjo

mas'alah itoe dan dapatlah mempenga
roehi pembitjaraan dan kepoetoesan

Agoes

didalam dan diloear Volksraad jang dalam tiap2 perkara itoe,
Setelah itoe dipersilahkan toean Ha
lebih dari doea djam lamanja, dan te
tap tidak berkoerang-koerang tatkala |dji A. Salim akan mengoetjapkan pi
sesoedah pauze 10 menit samboeng de datonja.
3erita pidato itoe akan disoesoelkan.
ngan pidato toean A.M, Sangadji ten
tang Non-ceoperatie dan Sikap Politik,

se,

seroean

dengan

jang disertai

itoe,

toeng dapat.

kali lagi seperti pada moelai pidatonja

Sjahdan Comite rapat karena meng
p party dan
hadapi
beberapa
belandja,
teroeta tadi djoega soepaja tiap-tia
teratoer dan
jang
politik
nan
himpoe
ma persediaan
oentoek
penjiaran
kaoem intellek|
berita rapat oentoek seloeroeh barisan tiap2 ahli pikiran dan
berita ,petisi
n
-njiara
Penjadar,
jang waktoe ini soedah jg sadar menjiar
gannja kepada
keteran
dan
jo“
Soetard
ma
roemah tersiar dalam segala daerah PSII,
dalam
doeloe
adjari dibitjarakan
pada Bestuur oentoek me:
ka ssenggoehpoen mendapat bantoe pihak ramai.
Tentang publiek mendengarkan pisoal itoe lebih djaoeh dan me goem- | tangganja.
an Gdjoega, teroetama daripada anggo
itoe
didapat
jang
an
keterang
de
dato jang penting penting itoe
Dari
dato-pi
poelkan gegevens jg bersangkoetan
ta2 Volksraad
pengoesoel
dan pe
B.
G.O
djikalau
koeatir,
merasa
tepoek tangan pada achir
dan
P.G.I.
r
o
e
g
i
gembira
tentang
dan
teroetama
ngan itoe,
njokong
oesoel zitoe, ditimbang per
seroean »Hidoep"
bekerdja
Gemeente ! sebagai plaatselijke organisatie
labanja bagi kaoem goe
loe memoengoet djoega sokongan dari tiaptiap pidato, dan
poela disana sini
takoet nanti lid
ar
karena
terdeng
a,
moelai
disampingnj
jg bermatjam2 golongan itoe, Mengi |
pada pihak ramai. Tambahan lagi, jg
enja,
publiek boebar
organisati
akan
dan
ingat
ep
tidak
penoceto
P.G.I.
dibentoek
maka
waktoe
ini
ngat kepentingan
mengingat perkataan lid Volksraad t.|
lah sebeeah Commissie soesoenannja karena kepentingannja telah terserah Sosrohadikoesoemo, jang sangat mere dengan kentara senang dan hidoep se
:
,
a tanda2, bahwa
2 3 9 kepada G.O.B.
seperti jg tsb dibawah ini:
mebhkan poeblik, jg datang berapat2 mangatnja membaw
politik moedah-moedahan
Toean Panangian menerangkan, bah raroai politik, oentoek pertama kali semangat
1, Toean Alamsjabroedin dari K.S.
boleh diharapkan gembira semoela hi
wa beliau berkejakinan jg adalah lebih
M, Al dari NS...
SN
ditjoba
memoengoet biaja sedia-korsi $
3. Mej.
Anjer dari V.O, .
sempoerna oeroesannja djika diserah- (plaatsbespreking,) dengan, memberi soe
4. Toean Soemadidjaja dari Goeroe|kan pada laatselijke organisatie. Ini rat oendangan kepada tiap2 orang jg
5 didjawab oleh toean I. Wiriaatmadja, menjatakan hendak datang dan mem
bantoe,.
oe
ebant
bahwa tjabang PGI. Betawipoen dapat beri biaja sedia koersi 10 sen dentoek
Goero
dari
a
'Tjakr
.
ja
stmad
dari Volks- mengoeroeskan itoe semoea. Toecan 1 koersi,
Warta
se
onderwijzer
Panangian mendjawab, bahwa disiniGentraal
Comite
ada
memikirkan
lah letaknja perbedaan paham itoe. djoega bahwa sesoedah begitoe lama,
He an AA en ya EN
aa
dan
n
Jang satoe menjatakan PGI. soedah bahkan bertahoen2 ra'jat bersikap tarsoonlijike Zake
saba
jang lain, atau dalam halini war dan dingin dalam politik, kalau
dioe
h
tjoekoep,
tela
ang
dan
kacem GOB. mengatakan , beloem

Sea

| Ketoea rapat memberitahoekan oe- tidak moengkin”.
saha2 jang telah dikerdjakan, selain
Hal jang diatas ini dioeraikan se
dari hal2 jang mengenai persoonjijk.. moea oleh t. Panangian dan achirnja
Permintaan soepaja goeroe jang beliau serahkan kepada rapat oentoek
tijdelijk dibe

'masih

“poem

|

W

dalam

djabatan

menentoekan

dalam vasten dienst.

selandjoetnja.

Artinja:

Djika rapat merasa kepentingannja
Tentang ini diberi keterangan, bah tjoekoeplah diserahkan ketangan orga
wa menoeroet chabar jang didapat se nisatie sematjam P.G.I. atau P.S.B,
karang oleh Gemeente poen ada di jang dianggap oleh G.O.B. seharoesnja
kandoeng niatan seroepa itoe dan se mesti bekerdja dilapangan atas, njata
dang diselidiki, bagaimana nanti finan lah, bahwa G.O.B. tidak mestinja ber
cieele conseguentienja. G,O.B. akan diri lagi dan sa'at ini djoega diboe
teroes beroesaha lebih djaoeh tentang barkan. Sementara itoe pembangoen
itoe.
G.0.B. bolehlah mengoetjap sjoekoer
II Kemoedian Ketoea membatjakan jang kerdjanja soedah selesai, karena
rekest jg telah dikirimkan pada tgl 24

Januari jang baroe laloe gentoek me' minta soepaja basis menghitoeng kin

dertoelage bagi kaosm wachtgelders
tidak sadja wachtgeldnja, tetapi djoega
toelage atau gadji jang diterimanja

»10

Tapi pimpinan memberi pemandangan
djika poeblik njata tidak memen
tingkan, memang
maikan rapat.

Sebaliknja

mentingkan,

njokong

djika

tentoe

biajanja.

ta' goena

mera-

pihak ramai me
mesti soeka

me

Sebagai pergerakan organisasi me
mang patoet dipoekoel biajanja oleh

lelang Commissie
F. de Seriere,
lelang

ni
ni.“

daa
0...

|

SOERYA

Djaroem

DINTA-ASLI

, Baiklah,“

kata t. Karta.“ Marilah

kita kebelakang Saja soedah lapar.
Apa Soehardja soedah makan? Be
loem Pa'.“ Bapa" dan anak pergi kese

sana

masih ada dalam koper.

senang, pa' Sastra dan zus amat
djam menoendjoekkan poe amat
baik pada saja. Saja dianggapnja seba

nja datang. Ia

ia melihat

Kemis

Ma

£

bertanja:

»Ka

Brouwer

11

Febr.

'37.

Lelang diroemah toean Lie Eng
Hoat di Parapatan Gambir 55, oleh
Dw. J.M. Bond.
Lelang diroemah toean

doepnja didalam barisan ra'jat ramai
:
dalam segala lapisannja.

A.A, M, G

oleh John Pryce
Vos di Bondowosoweg,
Lelang Weeskamer
oleh Weeskamer.

Dimedja

orang

“Politie“telah

di Molenvl. O. 7,

hadir : tiga
Belanda,

seorang

jg

pegawai,

dimedja pers kelihatan t. Saeroen wa
kil Aneta, dan pemberita2 ssk. “Ke

“Sin
“Pemandangan”,
bangoenan“,
Po“, “Siang Po“, “Pewarta Deli“ dan

“De Volksstem.«

Dibarisan depan kelihatan

t. Gobce,

-

Adv, L7, dan kemoedian datang poela

Bangkalan. Harap Toean tidak
loem tainpak kawan2 senegeri asal a- berketjil hati. Ma'loem soerat soerat
n
gela
tika
sing agak ramai memperha
bertoempoeh toempoeh, jang haroes
gat pergerakan anak-negeri. Tapi hal didjawab. Perbantosan dan sokongan
pe
ini moedah?an dengan pengaroeh
Toean goena kemadjoean ,,Pemandatisi Soetardjo, jg hendak memasoekkan ngan“ kita rasai dan hargai, kirimlah
bari
am
kedal
“
,Indo
gan
segala golon
potret Toean, Pers kaart sesoedahnja
san ,Indo“-nesier (seperti seboetan t.
akan
disampaikan pada Toean,
ke
lama
H.A. Salim dalam pidatonja)

mah, radjin dan tjinta kasih akan soe
aminja!“ Ketiga orang itoe penoeh poe
djian akan familie Sastra.

anak

ia adalah

bahwa

kanda,

radjin.

'T.

Karta

merasa

4

girang membatja

poedjian t. Sastra tentang anaknja.
la tahoe betoel2, bahwa poedjian itoe

soenggoeh2 dan boekan bikinan. Orang
seperti t.

Sastra-peramah,

penjajang,

Boektinja dengan poedjian ia naik ke |dermawan, bangsawan-ta” akan soeka
poedjian jang doesta, Asal oelas, Dalam segala2nja ia bekerdja soeng| pada
soel
tentang
pertoenangan Soehardja.
goeh2. Dalam persahabatan demikian
dan
Noerani
itoe
soenggoeh2 menanSehabis makan soerat oleh Soeharteta
poela. Ta' banjak sobatnja, akan

dahoeloe salam kita akan
Terlebih
saudara sefamilie. Keadaan kita di' Ban

doeng baik, ta" koerang soeatoe apa2
Kita semoeanja digandjar sehat wala-

'

tai. Djika doegaan kanda betoel, dan ada apa2 Dis.“ Djawab ia ta' soeka :
dalam hal itoe dinda sefamilie ta' ber memberitahoekan isi soerat itoe kepa
keberatan, ta" ada salahnja, djika ra- da isterinja, tersebab Soehardja masih
sa ifoe diarahkan kedjalan jang baik. ada.
Menoeroet faham kanda, rasa tjinta
jang berdasarkan kesoetjian, jang dja
oeh dari nafsoe djelek, dapat mendja
di pendorong manoesia oentoek madjoe

dari iboe maoepoen dari Pa' Sastra. fiat. Moedah-moedahan disini demiki
keboedjang2nja merasa se- ari poela,
| pan datang, Dja dan bagaimana kabar?" Sampai
Ketjoeali dari itoe saja memperma'
nang.“
B:
Dari
20 »SBeloem lama,
Soehardja pada hari
l, Dja, pendapatanmoe. Saja loemkan, bahwa
»Betoe
pendapatan dinda se
har
berangkat
| Sepi jaSaba
Bagimanakah
berangkat dari Ban
soedah
ya Djoem
, apa Ia Djoemahat
| Ti5i lamanja. saja
saja2 t tinggal
oe kabar. La
menoengg
| di Soemedang kenal betoel akan fam. Sastra
Kanda
kalian?
doeng, pergi ke Soemedang, bersama2
diroemah orang toea di“ Noerani dan gi Mas Sastra. Ia adalah teman kekal dengan
in
kabar
ta
ada!
MenoeIboenja dan Noerani,
Salam kanda
|
tadi pagi saja meninggalkan Soeme- saja, waktoe saja masih sekolah. Moe roet tjeriteranja ia bermaksoed akan
dan
ah
peram
at
|. dang, bersama dengan di" Noerani. Dja lai dari ketjil ia bersif
Sastrawiria
Soemedang 2 hari lamanja.
pemoerah. Patoet ditiroenja. Dan pan di
/ mendekatinja.

t. J.W.

dakan watak t. Sastra jang soetji-moerni
rambi belakang dan ta“ lama ketiga dja diambil dan diberikannja kepada
pi, siapa jang soedah merapatkan diri
|orang itoe makan dengan sedapnja.. bapanja. Oleh Mas Karta diboekanja dengan Sochardja, mereka ta' akan ke |T, Karta tersenjoem setelah ia memba
Mas Sas
Mas Karta bertanja: , Bagaimana kea- dan dibatjanja. Boenji soerat itoe de- tjiwa akan kesetiaannja. Persahabatan fja oesoel itoe. »Betoel2
tra-matjam
itoel
fikir
t.
Karta,
Melidaan Mas Sastra sefamilie, Dja?“ ,Ba mikian:
ke
amat
ng
nja dengan Noerani sekara
hat
senjoeman
soeaminja
njonja
Karta
ik, Pa'. O, ja, saja loepa mengasihkan
Bandoeng
15
Juni
19...
a
pemoed
doea
didada
rasa,
Kanda
kal,
Soerat itoe
bertanja:“
,Ada
apa,
Mas?“
,,Ach,
ta"
soeratnja kepada bapa".
Salam bahagia,
itoe bersemajamlah, rasa tjinta-metjin
Disana saja

gai anaknja sendiri. Beloem pernah
“ Soehardja pergi keserambi moeka. Di saja
mendengar perkataan kasar, baik

“ek

roemah

di Waterloopl. Z. 3 oleh John Pryce.

Waktoe mengasoeh bagi Soehardja
ia mendjadi pemoeka. Perkataan
rang ? Apa ia naik kelas? Dan kamoe?" tas
g amat perloe. Didalam kanda
meman
nja
selaras
dengan
perboeatannja.
Djoe
,Dengan barkah bapa' dan Iboe saja
Sastra adalah seorang wa 1 tahoen lamanja bergaoel dengan
naik klas dengan poedjian. Di" Noera ga Mbakjoe
nita jang sedjati. Haloes bcedi, pera- Soehardja, ia menoendjoekkan pada
djoega naik. Besok ia datang kesi

Oleh:

di

di Kwitang 6 oleh

H. Has. Paroeroean.
dr, Pijper. Toean2 Soetardjo, Thamrin
Terima kasih atas sokongan Toean
begitoe poela pergerakan ramai haroes Alatas dan Datoe' Toemenggoeng ada Teroeskanlah oesaha 'Toean
oentoek
dipoekoel biajanja oleh pihak ramai. poela disitoe, jg kemoedian ini beser memadjoekan
,Pe mandangans
Hanjalah dengan sjarat itoe pergera ta dengan njonja.
di daerah Toean. Adjaklah kenalan
disana-sini ada Toean berlengganan ,,Pemandangan«
kan ramai dapat dihidoepkan sebagai
Didalam madjelis,
lada jang mengovernja. dan ge- sokogan Toean kita hargai dan djoen
Kemoedian t. Sj, Soebroto, sebagai mana memang dilakoekan di Eropah tampak anggota2 Volksraad
poe dioeng tinggi.
Ada
esia.
Indon
a
bangs
dan
negeri
lain
lain
oemoemnja
jang
eraad
P.
meent
bekas
vice Voorzitter, dan orang
dan
hoa
Tiong
ramai la tampak bangsa Arab,
GI. djoega mentjeritakan lebih | dja- ada mempoenjai pergerakan
“R.P. ab.no. 8809 Tanah Merah
Belanda beberapa orang, hanjalah be
oeh tentang pengalamannja dan ke Lvolks beweging) jang hidoep,

angota2nja, artinja dari kas organisasi

Jang dimintakan itoe ialah

Da

Rebo.

kalan
dia-koersi akan mdhjebabkan ketjiwa. beserta toean A.M. Sangadji daripada
nja rapat, tidak
mendapat poeblik. pimpinan pergerakan Penjadar.

moedian menerangkan kejakinannja, |. Dalam pada itoe itoe pihak Comite
sendiripoen kagoem, tatkala melihat
“dari Gemeente,
re Ibahwa orgenisatie setempat? itoe per pada djam 9 pagi poeblik telah doe
III Soedah itoe dibatjakan poela 3 loe sekali.
tgl
'kest jang telah dikirimkan pada pegaPoen pembitjara jang ketiga toean doek didalam madjelis rapat itoe tidak
soepaja
minta
dari 250 orang, jg lama-kela
“Februari oentoek
S. Joedawinata, tidak mengerti akan koerang
maan
bertambab2,
achirnja setelah ra
wai Gemeente jang bergadji dibawah
kalau
sebab
itoe,
kekoeatiran P,G.I.
F 150,— dapat pengobatan dan obat benar seperti doegaan orang PGI. jg.lp at soedah diboeka pada djam 9.15
dan pembitjaraan soedah bermoela dan
gratis seperti pada Goebernemen.
tentang G.O.B. boleh melemahkan organisatie

KEMOEDI HILANG

Febr,

Persidangan.
lelang commissie (mala)
Djam 9,15 Sidang pengoeroes Cendi Molenvl. West 44
I.
P.S,L.
an
traal Comite Penjadar Baris
oleh @. A.A. Krynen
medja
akang
kebel
oek
datang doed
pimpinan: tosan-toean - Mohd, Roem, lelang di roemah tocan Abd. Hamid
ketoea, Sardjan penjoerat, Sjawal ben
di Pekodjan 50
atoeran pemoengoetan biaja se dahari dan Hadji Zainal pendjabat,
oleh Dw, J. Blom.

:

.
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