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Karena djika kita ikoet hadir nan
ti-nanti kita
tidak
tahan
oentoek
berkata dan bertanja : apa sebab orang
doeloe mentjoetji-maki kita, pada hal

petitie-Soetardjo

beloem

berarti

apa

Seboeah organisatie jang telah me apa, djika diperbandingkan dengan
lemparkan nuda dan tjemar pada diri beginsel-program dari PRI., jang begidari 185?
kongsi assuransie djiwa"
kita dan partai kita PRI. jaitoe k.l, |toe terang dan djelas dan telah ditoelis
5—6 th, berselang!
dalam brochure? Apakah pemimpin2
Dilain bagian disadjikan seboeah toeli kita dan mereka jang mengakoei mensan dari pihak loear, djadi boekan dari djadi pemimpin tidak mempoenjai ke
eloe mendapat bintang
»Pemandangan”,
jg boleh dianggapnja beranian seoedjoeng ramboetpoen ven
nda menghargai djasa2nja,
sebagai verslag berboeboeng dengan toek mengakoei kebenaran azas PRI.
epada
toean Hadji Abdoel Sa Maka goena membikin lenjapnja itoe peringatan PPPI itoe tjoekoep beroesia itoe ?
p- t, Procureur-Generaal pada Mahka 10th. Penoelis ,Sans Souci" mandi
bin Hadji Ibrahim, Hoofd
Lebih dari itoe, kita akan bertanja
elwat Tinggi dengan siarannja, telah dalam oedara studen, djadi mengetandraad di Djambi,
di
lebih landjoet: kapankah Indonesia
meminta
kepada
semoea
goepernoer2
n bintang emas ketjil sebagai
hoei betoel tentang keadaan
disitoe,
dan resident-resident, soepaja diperin Oleh karena itoe kita memberikan tem akan mempoenjai pemimpin jang ber
anda kesetiaan dan djasanja.
sifat berteroes terang, berani menghar
tahkanlah kepada segenap amtenar2: pat boeat
toelisannja jang agak pan gai kawan dan lawannja? Dari itoe
bestuur “dan polisi goena
beflakoe

NILLMIJ

Dr. Hart ke Djambi
Menjelidiki harga.

awas lagi, dan

bepergian ke Djambi melaloei Palem- keras.
bang. Adapoen maksoednja, ialah boeat memeriksai bagaimana tjaranja di|

roegian

ada

"pompa:

ste

:

dahoeloe h endak mengoendjoengi In- karena benar dengan atoeran!

dari. afdeeling ini di
a tenaga Indonesia

g patih? Dan pada deditempatkan

seorang |

sepesial
Jana
2 jang mengenai go9

k diskal,

2

bahwa dian-

an regent dari doeloe

tidak ada jang diang-

mendjabat

beberapa

|pangkat consul, baik

di

Azia,

kali| walaupoen

bahwa

poen di Eropah, ataupoen di Amerika.

poeloeh orang matroos bangsa

se

perboektian

So'al ketjelakaan memboeroe

&

Teranglah kiranja, apa sebab kita
tidak menghadiri perajaan PPP J dan
rapat oemoem tempo hari, dimana

petitie Soetardjo
dibitjarakan oleh
toean H.A. Salim.
Kita semendjak memegang
pimpinan soerat kabar oemoem ,,Pemandangan“ ini telah mengambil poetoe| san: me loepakan apa jang soedah-soe
dah dan ikoet beramai-ramai
mewoe
djoedkan oedara baroe, oedara jang

membikin

kita sekalian

olok-olokkan diri kita dan ksoem PRI.

Italia

lebih

giat

dalam mengabdikan diri goena kepen
tingan bersama, goena
bangsa
dan

tanah air jaitoe . . . jang kita seboet
kan: penghidoepan baroel
Dari itoe P.P,P,I, tidak

lebih dari tjoe ketjil hati, bahwa

koep, bahwa pihak kemenangan
dan
kebenaran ada dipihak kita, kita tetap
tenang dan
tidak mengolok-olokkan
pihak jang doeloe-doeloenja
memper

maoe

Demonstrasi Italia

ngpoen tidak ada jg diterima !| “Reuter mengabarkan,

sele Zaken” misalnja boekan seApakah tidak seha-

| menolak oentoek memberi sedikit keterangan dan penerangan, apa sebab

—

Gezant Japan.

ina soedah

hendaknja djanganlah orang bekerdja

begitoe
tjoerang, mengambil
over
di mengikoeti oeraian ,Sans Souci" azas dan tjara bekerdja P.R.I, dengan
itoe dengan tenang dan teliti, teroe- diam-diam dengan tidak menjeboetkan
tama bagian, jg mengenai diri kita. soembernja. Tidakkah ini menjeroepai
Soedah barang tentoe kita tidak dapat soeatoe plagiaat?

smarin malam
djam 8, 30
:
“na. $ roemah 2
Dari itoe soenggeehpoen kita medonesia.
pembakaran karet dan seboeah roemah: Tanggal 28 ini beliau akin bei
x (ngetahoei,bahwa: PPPI jang sekarang
o
di Palembang telah ter- | dari Tokyo kemari.
tidak seperti jang doeloe, kitaanggap|
t alat goena mema
Didoega bahwa
beliau 2 boelan|lebih baik, djika kita tidak
hadir.
mkan
da:
eente dan dari BPM akan beristirahat di Indonesia.
| Maksoednja, soepaja oedara jg sekarang
'djakan, tetapi sia sia belaka, dan
Toean Kuwajuma itoe soedah beroe|ini tetap tenang dan mentjepatkan
4 pagi baharoelah api itoe da- sia 53 tahoen. Beliau pada sa'at inijoesaha kita bersama dalam
memperdamkan,
| mendjabat pangkat direktoer Oeroesan|baiki kedoedoekan bangsa dan tanah |
roegian ada f 27.000, dan tidak | Asia pada departement Loear Negeri. |air. Kita boekan ajam djantan, jang
mendapat pertanggoengan asoeransi.|
Banjak pengalaman beliau ini kare berkokok djika menang. Dari itoe

(00.
dari afdeeling ,Inlandsche

co

para pembatja soe

kita tidak datang sendiri dan mengirim
Anip-Aneta mewartakan, bahwa ge! kan redacteur kita t. Zaia Sanibar.
'zant Japan boeat di Den Haag, jang
Kita sengadja tidak datang, karena
baroe diangkat, jani Z.E,
Kazuel|kita mengenali diri sendiri. Dari doe-|
Kuwajuma,sebeloem pergi ke Denjloe sampai sekarang sifat dan sikap |
27.000 Haag, maka beliau bermaksoed lebih (kita tetap: berteroes-terang,
berani

KEREWELAN DI SHANGHAI
Kepala

—

a orang menjelidiki naik-toeroennja |

SK

djang itoe,
Kita persilahkan

itoe

lekas polisi mengambil tindakan jang

tistiek, boleh djadi ta” lama lagi akan

de | barga.

permainan

dilaranglah semata-mata. Maka djika
ada sesoeatoe pelanggaran hendaknja

| Toean dr. Hart, dari Kantor Stasa

bahwa

kita

oesah

ber

persoonlijk

ti

dak mengoendjoengi
oepatjara
peringatannja.
Sikap
dan
perhatian
»Pemandangan boleh dipeladjari dan
diboektikan dari isi , Pemandangan”,

Dan kita tetap menghargai PPP

I

Kita tjoekoep insjaf, bahwa oeroe- sebagai taman pendidik goena pemim
Sebagaimana diketahoei, maka behe san persoon baroes dita'loekan kepada
piu-pemimpin kita dikemoedian hari,
telah mendatangi soeatoe bioscoop Ti- | rapa waktoe berselang bercelang? ter
cerbesan cemoem.
Perasaan bentji atau menaroeh denlonghoa di Shanghai, dimana orang |djadi
|
ketjelakaan dalam memboeroe
Petitie Soetardjo misalnja boeat ki- dam tidak ada pada kita, biar orang
|mempertoendjoekkan film bikinan| jang dilakoekan oleh bangsa Eropab, ta boekan barang baroe apalagi tin- memperol
ok2kan diri kita.
'Roes, tentang peperangan Italia dil dan didalam pemboeroean itoe atjap dakan jang begitoe menggemparkan.
Jang didapati pada hati sanoebari
orang2 bangsa
kita tertembak Karena apa jang didapati dalam peStiopia. Setelah didepan bioscoop me kali
kita hanja satoe perasaan: tjinta bang
ningga mati atau loeka parah.
titie Soetardjo itoe telah diloekiskan sa dan tanah air jang tidak terbatas,
reka membikin tembakan.6 kali, ma- | Berhoeboeng dengan beberapa ke oleh
kita pandjang lebar 5—6 tahoen
troos2, tadi masoek kedalam kamar| djadian itoe, djoega pernah kita beri| berselang dalam “almarhoem ,,Revue jang selaloe membikin kita actief dalam mendjaga keselamatan Indonesia
projectie, menganiajai 2 orang bang- takan, bahwa toean Soeroso pernah Politik“ dan brochure P.R.I. jang ber sebagai djoeroenioedi soerat kabar oebal ini kepada pemerin- kepala ',Menoedjoe Kemerdekaan InIsa Roes jg memoetar film tadi. Toestel 'menanjakan
moem seperti ,Pemandangan” ini.
tah.
donesia', Dari itoe dengan sengadja
Dari itoe
dengan
ichlas dan toe
'diroesaknja, film laloe dirampas dan |
Kini soedah keloear djawaban Pe- djoega kita tidak mengoendjoengi ra- loes hati kita dapat ikoet menjeroekan:

matang oentoek dipePerjachirnja mereka berangkat dengen
merintah, ja'ni
dimana
dinjatakan, pat oemoem, dimana toean HA Saada departement B.B. itoe. | mengerdarai auto2.
|bahwa goena mendjaga soepaja dja- lim membitjarakan petitie-Soetardjo
'al
tjakap atau tida
e| Pemoetar
film jang teraniaja tadi ngan lagi terdjadi kedjadian seroepa itoe.

Hidoep PPPI.!

M.T,

itoe, P.G. telah menjiarkan " toelisan
kepada Opsir Joestisi, Raad2 Joestisi,
projectie, soeatoe golongan lain ass. tesident2 Djawa dan Madoera
Goepernoer Orie
dan magistraat2 Tanah Seberang, soegsa Italia terhitoeng koerang paja dalam hal ketjelakaan seorang
Dari Semarang diterima berita Ane50 orang officier dan serdadoe itoe diadakan onderzoek jang lebih te
ta,
bahwa t. Orie jang telah dibenoem
marine membikin demonstrasi
di liti lagi, dan djika moengkin soepaja
mendjadi
Goepernoer Solo kelak tg,
diadakan penoentoetan karena rnelang
n gedong bios

garartikel2

259 dan 280 dari

Kitab Hoekoem

Siksa, dan

pemeriksaan perkara soepaja

agai oetjapan patriotis, poen| toet hoekoemannja.
koersi-koersi, djendela-djen

Disamping itoe

didalam

Keesokan barinja teroes beliau moe

ditoenlai

oemoer

dengan

sebagaimana

tertera dalam artikel2 8

Tjara mentjari
pathierajat.

jzardspel

“'AN.ILF,

Tadi

di Padang

pengampoenan

malam Anif di Padang telah

pembesar2 disana dan bali.—
oela
pendoedoek,
serta opsir|
Inilah berarti bahwa
(sematjam| banjak. p
atas ada | mengoendang

dan anak2 kapal , Emden“ goena mem
y masih diadakan di

n

oemoem

50pCt.

dari

djoemlah

koerang lebih
orang jg men

persaksikan pertoendjoekan film Anif. djalani hoekveman dalam pemboeian2

Perkoendjoengan
amat
filmnja berlakoe bagoes,

4
adanja

permuinan

itoe.i

—i

sm

aman

Inggeris

di

pasoekan

Inggeris jg sedang

berbaris

disebelah barat Wana (Wazirstan) tidak djaoeh letaknja dari tapal-batas
Afghanistan telah diserang oleh seka
anggota dari kaoem

Kharotti,

dibawah pimpinan seorang penjamoen
terkenal bernama Guljan, jg seedah
|sementara lama mentjari kesempatan
oentoek melakoekan pembalasan dendam, oleh karena saudaranja dahoeloe
terboenoeh oleh tentara Inggeris. — «

berhoeboeng dengan kelahirannja se
Dalam penjerangan tadi seorang
orang poetera dari keloearga keradjaan
Soldad
oe Inggeris dan seorang lagi
| Italia, pada sekarang ini, 20 000 orang
dari bangsa India mendapat kematian.
hoekoeman telah dimerdekakan kem

ea
GD mun

ah bersedia oen|

akan2

pemberian

orang lain,

bacarat

nggauta Diwan Ra'
kepada Pemerin

moerid jang gob
H
mem
ta teroeskan serie-film ini!| ah
MET
mang benar

sym'

Dari Rome, Transocean mepaja dikeloearkanlah perlarangan di
sebagai akibatnja
dekat tempat, dimana berada orang wartakan, bahwa

ma aj ma

Pasoekan
serang.

wanan

Pengampoenan oemoem:

daripada
Jachtverordening
toe ditaksir 20.000| (Stbld. No. 265), demikian poela soe-

main

djabatannja.
—
9 —

orang jg

boleh memboeroe dibikin lebih tinggi

- Keroegian atas dan 9

tidak

Dari New-Delhi terdapat warta Reupada 8 Maart depanini akan berangkat ke ter pada bari Kemis jl., bahwa soeatoe
tempat pekerdjaannja.

diperbatikan poela

Ipermintaan, soepaja

India

besar. Dan

di

|

Italia

sing2

dibolehkan

roemahnja

poelang ke ma

sendiri.—

sedang seorang officier Inggeris, seorang soldadoe Inggeris danlima orang
serdadoe India terloekai— Sementara
pesawat terbang jang memperkoeati
pasoekan bertempoer dengan penjamoen (moesoeh) jang mendapat ke
roegian karenanja.

n

: P.P.P.I. beroesia 10 tahoen
Wie het laatst lacht, lacht het best!

Maar
is

helaas,

nu

tahoen

soedah

studenten

boekoe peringatan marhoem Jong Java

kita hidoep bertjita-tjita!
Soepaja pemoeda2 kita pada waktoenja
Malam Minggoe tanggal 21 boelan baik djoega ,naloopen” poeteri2 kita.
ini Perhimpoenan Peladjar Peladjar ,Er zija er zooveel die het naloopen
Indonesia, P.P.P.I. atau Indonesische
Studenten Unie mengadakan perajaan,

Waard

atau LC.

betoel-betoel ,studentikoos“. Koerang
'mempoenjai fuiftypen. Het
is altijjd weer dezelfde onverbeterlijke
troep met Capau aan het hoofd. Di
maua-mana selaloe kita melihat satve
atau doea studenten jang membikin
sesoeatoe malam perajaan mendjadi
Sangat riang, tetapi dalam P.P.P I. ini
sebenarnja
soedah agak bosen kita
melihat djenderal Capau met ziju uitgevochten bende.
Student Capau soedah tjoekoep ber
djasa dan soedah sampai
waktoenja
boeat diganti oleh student student jg
moeda,
Semoea ada temponja sendiri ! Dan
soenggoeh tiada salahnja kalau PPPI.
tempo2 djoega
mengadakan malam
perajaan seperti reunie diatas, Sekedar boeat menghilangkan lelah dan
oentoek mengoempoel tenaga
baroe.
Bagi mereka jang tidak
asing dalam doenia student soenggoeh malam
perajaan terseboet menimboelkan banjak kenang kenangan. Pertama tama
pikiran kita melajang ke waktoe jang

Kita

zija".

peringatkan ini sebab oemoem

TOEAN

Tetapi

H.A.

SALIM

MENGAWINKAN

sekarang tinggallah tjoema satoe atau
doea dari Student tjap zaman koeno
itoe. Studenten kita sekarang oemoem

nja sangat djamak|
Tetapi perajaan PPPI, itoe mengandoeng penoeh harapan | Semangat
moelai

Sepoeloeh

dat edele studenten-ras

bijkand uitgestorven!

berkobar

lagi.

Dari awal sampai achir malam P3I.
sekali ini penoeh keriangan! Tidak di
dapati satoe disonnan djoeapoen djoega
Mr, Amir diserahi memimpin bagian

reuni-nja, pekerdjaan mana dilakoekan
oleh beliau dengan tjerdik sekali se-

Dr. Soetomo, . plopor Parindra,

lam perdjalanan

da P.P.PIL.

di Barat dan Timoer

djaoeh senantiasa ingat poela kepada
studenten di Tanah-Airnja. Roepa roepa
nasehat disampaikan kepadanja dan
terbadap kaoem toea poen diharapkan
soepaja memperhatikan studenten kita,
soepaja soeka membantoe, menjokong
dan memimpin kaoem studenten kita,

Tetapi, ja, apa jang maoe

dikata!

Nasehat jang baik itoe tetap nasehat
belaka. Soeara dr. Soetomo adalah se
perti soeara jang hilang dalam padang

pasir. Vox clamantis in deserto|
Perasaan serta pikiran itoelah jaug
kita dapati ketika saja masoek dalam
roeang perajaan, Beloem pernah memangnja kita melihat perhatian dari
kaoem toea bagi oesaha studenten kita
jg soenggoeh menggirangkan.

Kita melihat diantaranja jg boekan
kaoem student sdr, Soegiarti, Mr. Siti

Soendari, Mr. Maria Ulfah, t, Soetardjo dengan Isteri, Mr. Karim Pringgodigdo, Mr. Amir
Sjarifoeddin ke-

doeanja dengan isteri, Mr. Moh.

Ya-

min, Mr. Hindromartono, dr, Moewar
di, dr. Agoes, Mr. St, Sjah, t dan nj
.Karnen,

t.

Mangoensarkoro,

Takdir Alisjahbana, dan
toeau dan njonja lainnja.

t. St.

beberapa

Tetapi dengan nama nama itoe djoe
ga soedah diseboet semoeanja. Pemim
pin pemimpin kita jang lain tidak ke
lihatan moekanja. Tetapi jang sangat
kita sajangkan jaitoe soeara2 atau wakil

Parindra

maocepoen

perkoempoelan2

kaoem toea lain djarang sekali kede
ngaran atau nampak, Sedangkan pera

silam, jaitoe waktoe Mr. Amir, Mr. Jamin, Mr. Hindro dan baujak
lagi masih mendjadi student,

Waktoe

lainnja

itoe boleh dikatakan zaman

Oem

sekedar oentoek memperingati lustrum nja PLP.P.I. itoe hendak teroes mene hingga semoea poelang keroemah makedoea atau tjoekoep berdirinja sepoe roes memikirkan jang serba penting sing2 dengan sangat poeas. Olebnja
ditoendjoekkan berganti? siapa jang
sadja, berbagai2 soal oemoem.
loeh tahoen,
Dalam
oemoemuja
augganta dari mesti menjanji. Sampai t. Roespandji
Perajaan terseboet diadakan dalam
gedong Club Indonesia, disingkat C.I. P.P.PI, memangnja koerang pintar Atmowirogo seorang studeat toea dari
Dahoeloenamanja
Indonesia.
Cluh mengadakan pesta daun perajaan jang Mr. Cornelis terpaksa menjadjikan Ia

goe ketoprak , Bapa poetjoeng“,
Mr Soetun Sjab, amademicua moeda djoeg loear biasa rianguja, Beliau
dimoestikan menjanji satoe njanjian
Djerman tetapi sesoedah berdebat dalam bahasa Djerman dengan lantjar
sekali jang dikeloearkan
mendjadi:
»Toean onze mop

. , ..

waf woef"
Sampai

njonja,

dan waf woef,

nonna

djoega diha-

roeskan waf woef, iwaf woef. Benar
benar mr Sjah ada dalam kebangoenan

malam

itoe, Toean

Abdul

bekas student dan sekarang

Latif,

goeroe dal

ri Pergoeroean Ra'jat“ menjanjikan
satoe Schotsch liedje dalam bahasa

Inggeris.
Beliau . meminta
soepaja
»Mis Mary“ djoega toeroet menjanji.
Moelanja orang tidak mengarti siapa
miss Mary itoe dan sesoedah diterang
kan

baroe

orang

mengetahoei

jang

miss Mary itoejalah Mr. Maria Ulifah.
Oetoesan dari U.S.I. djoega tiada ke
tinggalan mendjamoekau satoe njanji
an Madoera sehingga semoea toeroet
teriak: ,Hoa Aah, hoa Ab, boa...
aaaaah.

Mr. Hindromartono

pemimpin

Per

goeroean Ra'jat, bekas ketoea PPPI.
djoega
berada
dalam — semangat

mas, waktoe jg gilang goewmilang dari keriangan dan menamakan malam itoe
bagi beliau
kaoem studenten kita. Diatas segala satoe ,mijlpaal“, djoega
lapangan ketika itoe sludent kita sela- sendiri, begitoe samboet dan djawab
loe nampak, mendapat tempat jang kawan kawannja.
Pendek kata, tidak satoe jang tidak
terburmat dan terpandang. Dari lapang
politiek, pergoeroean, sociaal dan ke- toeroet riang!
»Indonnesia Merdeka“, doea kata
senian selaloe student kita mempoenjai
pengaroeh. Bahkan djoega bagi bebe- dan semangat itoelah jang kita dengar
rapa keloearga jang mempoenjai poe- dan rasai malam itoe. Wakil dari
teri jang moeda remadja student kita Indonesische Studenten Vrouwen ver
mempoenjai rol jang agaknja lebih eeniging jang oemoemnja tidak ter-

Kemarin

doeloe (Minggoe

sore) telah dilangsoengkan

ra nona Violet Hanifah fJojetJbinti Kjahi H A.
Zahroezzanh bin Tengkoe Tauzil di Atjih diroemah
Karet Tanah Abang Bat, Centrum.
Banjak anggauta2 Volksraad javg

maan.
Diatas ini adalah gambarnja

kedoea

badbir,

dan

lain2

pengantin

da pengantin isteri,
Dari kiri ke kanan: t, H, A. Salim, nona
njonja Salim.

perkawinan

anta-

lagi

kena-

Salim dengan t. Djoban
t. H.A. Salim di Gang
orang2

“bersama sama

'ajah been-

t,. Djohan Zabroezzah

Jojet,

Tangkapan

jap

dan

djie kie.

Di Pasarstraat Meester- Cornelis, pa
da malam Minggoejl. polisi telah meng

gerebeg roemahnja seorang Tionghoa»
dari sekarang ini. Hampir tidak koe- dengar soeatoe atau aksinja, malam
bernama Lim A Tjiang, dimana 40
nja oentoek mengadakan pertalian se rang menariknja kalau dibanding de itoe menjampaikan selamat bahagia
orang
Tionghoa sama ditangkap, ka
mangat dan tjita tjita antara studenten ngan tjeritera -lajar poetih, dimana kepada saudara2nja jang berada darena
mereka
itoe waktoe sedang asjik
lam
P.P.P.I.
dan
berharap
soepaja
da
kita dan Parindra misalnja. Boeat men orang bisa inelihat lagak lagoenja film
bermain
Tjap
Djie Kie. Setelah dide
Kekoerangan tempat.
dorong kemoeka kaoem studenten! kita. belden seperti George O' Brien, Ro pat mentjapai toedjoeannja.
ngar
keterangannja,
maka mereka di
Tetapi apa jg membikin setengah
Banjak kabaran dan artikel jang
Sajang, soenggoeh
sajang, jang ke nald Colmann, dan Adolphe Menjou
bebaskan
kembali,
ketjoeali
3 orang
orang
memasang
telinga
jaitoe
oetjatertahan,
karena
kekoerangan
tempat.
Sempatan sebaik itoe tidak digoenakan ....de onvolprezen Don Juan.
jang memboeka permainan terlarang
—y
mun
pan
dari
wakil
U.S.I,
atau
Unitas
Zaman
dahoeloe
masih
penoeh
sinar
oleh kacem toea!
Titoe.
Kemoedian dari itoe jang haroes di boelan dan boenga melati bagi stu- Studiosorum Indonesiensis. Sampai se
Berita Redaksi.
Selain dari pada itoe, ada dibeslag
karang
oemoemnja
orang
mengenal
tjatat jalah kaoem poetrie oemoemnja, denten kita. Tetapi sekarang? Orang
Moelai tanggal 18 boelan ini toean poela oeang sedjoemlah f 175.— ber
Usi
sebagai
perk.
student
bangsa
kita
kata
bahwa
'banjak
studenten
kita
dan studenten poetrie choesoesnja. Zij
Achmad
Bachtiar
tidak lagi serta segala alat2 permainan itoe.
sekarang tidak berani kawin, takoet jg dapat hidoep mewa dan bersenang2. bekerdja pada redaksi soerat kabar ini.
schitteren door bun afwezigheid.

jaan2 seperti

itoe baik

sekali

ketika

tjinta dan sebagainja. Seboetan ,tjinta
kedjepit“ dari salah satoe harian di
kota ini katanja mendjadi tjermin

Jang

Usi

tetapi

moeda.
Zawau jang silam itoe kaoem studenten kita soenggoeh sangat creatief.
Kota Djakarta ini barangkali beloem
pernah melihat dan menjaksikan satoe
kongres jang mempoenjai arti dan
harga kesenian seperti dahoeloe Studenten Kongres di Gaag Kenari. Segala

riang dan gembira pemoeda-pemoeda
kita kalau merajakan sesoeatoe dimana
ada djoega hadlir poetrie-poetrie.
Kita ingat poela nasehat dari seorang pengandjoer toea, jaitoe advies
atau nasehat dari t. R. M, A.A. Koesoemo Oetoyo seperti jg ditoelis dalam

ken zin en originele geest ada pada
studenten kifa.
'Artisten, #politici, droomers en werkers, idealisten en levenskunstenaars,
vyrouwenbaters en lovers, stommelingen en genieen . . . semoeanja itoe da
hoeloe banjak diantara studenten kita.

Gilang goemilang
kaoem poetrie
kita, bertjahja sinarnja studenten poe
trie..... Sebab
mereka
tidak
-keli
hatan.
Kalau tidak ada gadis dan nona2
lainvja tentoe kaoem studenten kita
akan merasai agak kesepian dalam
malam perajaan itoe. Stemming jang
sangat girang itoe tentoe akan banjak

berkoerang. Boekan sebab studenten
kita soeka sekali mengedjar-mengedjar
gadis-gadis,

djaoeh

dari

itoe,

sebenarnja sadja memang bertambang

PERINGATAN

banjak

student dan kaoem academici

sesoeatoe menindakan bahwa

artistie-

koerang

memperhatikan

soal2

—
(y seo
—
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—.

kebangsaan atau pergerakan. Tetapi
malam itoe kalau telinga penoelis ini Palang doea, kemasoekan pentjoeri
tikak salah mendengar adalah wakil
Hari Sabtoe sore jl., dipolikliniek
mengharapkan

soepaja P. P. P.I.

oemoem perbaikan kampoeng
wijk Ambon.

Pada

hari

Minggoe

jl.

diroemah

»Palang Doea“ dikota ini ada hilang
dapat mentjapai toedjoeannja. U, S. I. seboeah tas jg berisi perkakas sehar- toean Abdoel Moerad Nazir telah di
langsoengkan rapat oemoem dari komi
menjampaikan selamat bahagia dan ga f 70.—
te perbaikan kampoeng wijk Ambon.
menjanggoepi
akan menjokong
oePada malam barinja, sebagian dari
Dari pihak Fraksi Nasional hadir tt.
saba-PeP. ek
pada perkakas? itoe diketemoekan kem
Atik Soeardi, Drs. S. H. Soebroto dan
Benar benarkah sekarang Usi moe bali didalam siring.
Iskandarbrata. Sebagai penggantit. H.
mua
Gp com
lai mendjadi merah? Mendjadi lebih
A. Salim jg berhalangan hadirt A.M.
nationalistisch ? begitoe orang bertanja
1Sangadji. Djoega t Tabrani ikoet “ser
Sembahjang
Iddil
Adha
berbisik-bisik,
ta. Verslag lengkap akan dimoeatkan
Pada hari Ahad igi. 21 boelan ini besok di rubrik ,masoek kampoeng
Bagaimanapoen djoega tetapi boeat
kita soenggoeh indah rasa dan peng atas oesaha Moehammadijah tjabang
keloear kampoeng”.
lihatan

malam

itoe,

memandang

wa

Betawi telah dilangsoengkan

sembah-

jang iddil adha di tanahlapang K.B I.
gembira dalam pertemoean PPPI. Per dengan mendapat. koendjoengan baik
tentangan pada malam 'itoe tida lagi dari pihak lelaki dan perempoean.
Verslag jang agak lengkap akan
terlihat dan terasa. Moedah2-han PP
PI dan USI dapat bersatoe dalam oe disadjikan besok. '
kil-wakil

dari USI

toean Zain Savibar

dangan”.
Sebab toelisan

pers

—.(pma

begitoe riang dan

Salak
saha mempertinggi deradjat tanah air
dan bangsa,
Lowong ?
Achirnja verslag sepintas laloe ini
Moelai 31 Mei 1937 nanti, maka
tidak lengkap kalau tidak ditjeritera
kan bahwa malam itoe ada dilihat toean G@. M. Johannes, secretaris De-
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Rapat

dari

,Peman-:

ini diboeat

oentoek

dan kita ingin akan mempertali

kan

partement 'Onderwijs, akan berhenti
dengan mendapat pensioen. (Baiklah
diambil tenaga Indonesia goena meng
gantinja. Althans kalau hendak memadjoekan Indonesia. Red),

Perkara smokkel besar
5 orang Japan
men
djadipesakitan
Tadi pagi Raad van Justitie Betawi
soedah memeriksa itoe perkara smokkel madat gelap hampir 4000 thail
banjaknja jang dilakoekan oleh anak
boeah kapal motor: Japan nama $Yamato Maru". Seperti orang masih '
ingat,
dalam boelan November'jbh,
motorboot tsb, waktoe masoek pelabdg/: Ya.
han Pasar Ikan, Opsir Joestisi sendiri
pimpin pemeriksaan, sehingga keta-

pers dan gerakkan student kita.
hoean disimpannja madat2 gelap da
Pada malam perajaan itoe ada dita
lam mesin itoe motorboot, dan waktoe
njakan sana sini apakah toean Ta.
diperiksa
lebih
landjoet, ketahoean
brani dari ,Pemandangan” ada ha
masih d's:mboenjikan lagi 3994 thail
Lagi
poela
disini
berlakoe
agaknja
pe
dir. Sebab sebagian pembatja barang
tjandoe di poelau Toean dekat Billiton.
kali masih ingat bahwa dahoeloe ge patah: Wie het laats lacht, lacht het
Tentoe sadja sekalian anak boeah
rakkan student P P.P.I, mengadakan best! Dan t, Tabrani sekarang boleh inotorboot Japan itoe lantas ditangkap,
tertawa
sebab
dalam
achir
achir
ini
aksi boeat, menentang tjita-tjita Domi
tadi pagi moelai diperiksa oleh
PPPI tidak bervesaha sesoeatoe apa, ti dan
nion

Status

dari

P. R, IL,, aksi mana

soedah tentoe sering mendapat sifat
persoonlijk tertoedjoe kepada toean
Tabrani. Apakah kedjadian dahoeloe
itoe nanti akan mempengaroebi sika
»Pemandangan” terhadap P.P.P.I. be
gitoe tanjak sebagian orang?
Baiklah kita menoenggoe, sebab dari
halaman harian Pemandangan sendiri
nanti moedah terlihat ada tidaknja pe

Malam Minggoe jang baroe laloe sesoedah diadakan pelantikan bestuur PPP'I baroe, waktoe receptie diadakan pauze sebentar oentoek di
bikin gambar peringatan diatas.
Doedoek ditengah,

pakai kembang

ketoea PPPTI jang baroe.

di dada, ialah

toean

Poernomo

ngaroeh itoe. Kita rasa, t. Tabrani
tjoekoep djoedjoer. Dapat membedakan
pertentangan politiek dan pertentangan
seseorang.

Lagi

poela

PPPI. jang

se

karang boleh dikata tidak lagi jang
dahoeloe. Boleh dikata semoea studenten

dari dahoeloe

itoe soedah

loeloes,

dak bertenaga. Memangnja politiek itoe
Apa jang dahoeloe dipandang beoar, sekarang salah, dan sebaliknja
apa jang dahoeloe salah dalam panda
ngan orang sekarang ternjata benar.
Dahoeloe
orang
meminta democrasi
dan sekarang lebih soeka dictatuur.
Maksoed penoelis jalah tidak lain
soepaja seloeroeh pers, tidak satoe ter
ketjoeali, menghidoep hidoepkan sema

Raad van Justitie:
Ada 5 terdakwa jang diperiksa,
ia
lah
gezagvoerder
Matsuda'
dan
anak boeahnja.
:
Pemeriksaan mentakai seorang djoe
roebahasa
perempoean Japan. Sesoe'

karang moelai lagi berkobar.
Ja, semangat studenten kita moelai
lagi berkobar!
5

persalahkan :
bahwa bersama-sam, ataupoen masing2 berboeat oentoek kepentingan di,

ngat

diantara

studenten kita jang se

Hidoep PPPI !
:

SANS

SOUCI.

dah

satoe persatoe pesakitar ditanja

nama, oemoer. tempat kelahiran, peker
djaan masing2, maka dibatjakan' soerat dakwaan seperti berikoet

Pertama,

terdakwa

terdakwa

di,

rinja sendiri, boekan keperloean (oe
bernemen

Hindia-Belanda,

pada tang,

1
pa

TERNRNNN

ee

SARA
ny METER

An MAT.

RR

AIR

PEE,,59#FF-F5656PPaan

gal jang tiada ditentoekan dalam boe
lan November 1936 dengan sengadja
mereka telah memasoekkan ataupoen

Tjoba membakar roemah
Sebabtidak maoe

memiliki, ataupoen menjimpan 3994
thail tjandoe dau 22 mata tjaudoe di
kepoe
terhitoeng
Toean,
oelau
ega Momparang, afdeeling Billiton.

| Di Tanah Tinggi Pontjol kemaren
malam hampir terbit kebakaran heibat.

jar

Tionghoa

orang

Satoe

ba-

sewa.

Tio

nama

Beng Liong pedagang koewe telah
residentie Banka, berlawanan dengan ketaboean membakar rocwuah ja.g di
“oendang2 Ordonansi tertauggal 12 tinggali.
Mei 1927, dengan seboeah wrotorboot
dimana terdakwa
Maru“,
»Yamato
pertama djadi nachodanja, dan terdak
wa lain? ialah anak2 kapalnja, dan

Tjaranja ini perboeatan,

lebih

isterinja

berselang

seminggoe

doeloe di

soeroeh pergi mengangkoeti barangaja,

Aandeel

rata? atas timah

Louden diberitakan oleh Anip
bahwa berhoeboeng dengan
timah, telah diterima
harga
naiknja
baik, bahwa Internationaal Tin Comi
Dari

kemoedian ia kerdjakan ini pe- Aneta,
di poelau dan
kerdjaan djahat.

membawa deugau sekotji
Tocan itoe akan tjandoe terseboet jg
ditanam didalam tanah.
Kedoea: terdakwa

Bermoela bari Saptoe siang ja tjoba

membakar sebelah roemahnja dimana te didalam rapatnja kelak
ke-empat di
tetangganja tinggal, waktoe tetangga

persalahkan, bahwa waktoe itoe ditem
pat terseboet ia dengan sengadja telah

Kedjadian ini dapat
tidak Hrnikahi
politie datang perik
hingga
ditoeloeng
djalan:
dengan
'ja'ni
mewbantoe,
terdapat gombal2 terboengkoes de
sa,
ketika jang lain-lain sama menanam ngan obat petasan.
oen
tjandoe terseboet ia tetap dikapal
pendjagaan, ja'ni
melakoekan
toek
oentoek mendjaga socpaja kapal ,,Yatidak terhanjoet, dan
Maru“
mato

kawan2nja

kepada

“tanda

memberi

djika sekiranja ada jang mendatangi,
dan beroesaha soepaja sewaktoe-waktoe
kawan-kawan ada kesempatan oentoek
kembali kekapal.

di

bersama2, ataupoen

mereka

Bahwa

terdakwa

semoea

Lebih djaoeh
persalahkan :

masing2 bekerdja sendiri, tidak oenHindia Belanda
toek. Goebernemen.
pada kira tg $ November 1936 telah
atau

membawa,

atau

memasoekkan,

dilakoekan,
seiang
Penjelidikan
kembali malamnja djam 3, roemahnja

itoe

koew& sendiri terbakar.

toekang

Waktoe api wenjala, lain tetangga
uja lantas tahoe dan ramai ramai me
wadamkan, sebagian tetangganja da
pat lihat 1toe orang Tionghos maoe
minggat bawa pakaiannja jang telah

terboengkoes. Ini sebab membikin itoe
resia terbongkar.
Ketika itoe djoega itoe orang Tiong
hoa ditangkap bersama doea boedjang
oja, pemeriksaan lebih djaoeh, ternjata soedah 4 boelan ia sewa roemah
tidak membajar, tiap2 ditagih ia bajar
dengan djandji.

Oentoek meloenaskan itoe pembaja-

96
oentoek menjemboenjikan
poen
thail dan 50 mata tjandoe di Pasar
Ikan Betawi, bertentangan dengan oendang2 Urdonansi ttg 12 Mei 1927, ja'ni
bahwa ketika kapal ,, Yamato Maru":
“berlaboeh disitoe. dimana terdakwa

ran, ia bakar itoe roemah dan maoe
merat,
Kalau menilik letaknja itoe kampoeng dan rcemah2 jang soedah toea
dan garing, tidak heran akan habis
ter- mendjadi aboe djika Allah mengigzini.

pertama mendjadi nachoda dan
dakwa Jain mendjadi anak kapalnja,
tjandoe tsb didalam

maka didapatilah
kapal dsb.

kedjamnja itoe orang jang
—
Oo

(Ada
—O

—

—

dari P.P.P.F.

Perajaan

oesia

tahoen,

Mati tersesat
Dipondok pelatjoeran
Kemaren di satoe roemah pengina
pan pelatjoeran di Gang Sekola Tanah

10 Tinggi telah kedjadian satoe kematian
jang

tersesat, seolab-olah satoe tegoran

Sebagaimana lebih doeloe telah di- bagi Oemmat Islam jang melanggar
oemoemkan, Perhimpoenan Peladjar2. kebesaran Hari Raja Islam dan ber

Indonesia moelai hari Djoemahat jbl.

bertempat .di
perajaan
mengadakan
Gedong Pertemoean Indonesia, Kra
mat 158 Batavia—OCentrum, ialah ber

tahoen

hoeboeng dengan tjoekoep 10
perhimpoenan

oesianja

tsb.

Malam Minggoe jbl. telah dilakoekan perdjamoean (receptie), pelantikan
Bestuur baroe dan kemoedian orang
ria,

soeka

berkoempoel,

PPPI.

oesia

meriangkan

olah

seolah

jang telah

mentjapai 10 th. itoe.

boeat pelanggaran jang terlarang dalam
hoekoem zinah,
Sebagai oemoeim -ketahoei, kemaren
ada satoe hari jang terbesar jaitoe
hari Perajaan Aidil Adha atau Aidil
@oerban, hari oentoek memperingati
pendidikan Tobid jang ditjontohkan
oleh datoeknja Nabi Besar Moeham-

mad s.a.w.,

jaitoe

Nabi Ibrahim a.s

waktoe mendapat perentah memenggal

nja

oemoem

intelectueelen

figuren

bekende

di masjarakat
itoe me

sekaliannja

bangsa Indonesia,

Kroonprins

satoe lagi
t warta R e umendapa
Dari Oslo kita
ter, bahwa Prinses Martha permaisoeri
nja Kroonprins Olaf dari Noorwegen,
telah melahirkan seorang poetra. Kedoeanja dalam keadaan sehat wal'afiat.

Ber-kalangkaboetan
Karena pemogokan2.
Parijs, 40 Febr. (Transocean). Di
dalam kota Besancon, pergerakan pemogokan, jang soedah dapat dipadam
fapada
kan, teroetama pemogokan
bertam
sekararg
Peugeot,
briek mobil

bah lebih loeas.

Kaoem pewasak roti di Basancon
poen toeroet mogok. Semoea. fabriek
roti tertoetoep karenanja. Segenap boe
djang2

dan bersoedjoed

peratoe-

soeatoe

memaksakan

Satoe perlombaan bagoes dengan
kesoedahan jang mentereng —
tetapi ia masih segar sadja seperti
waktoe moelai berlomba. Sebagai
sesoeatoe athleet ia poen jakin

ran bekerdja bersama sama, sedang ka
oem madjikan baroe akan soeka me
noeroetinja, kalau harga roti soedah
dinaikkan.—
Oleh karena atoeran pembagian ba
rang makanan sangat diripoehkan oleh
pemogokan tadi, koeasa militair lalos
mema'loemkan, bahwa mereka sanggoep membagi roti kepada pendoedoek.

kagoenahannja

hari seminggoe, tiap2 barinja 7 djam.
Kaoem madjikan sanggoep mempenoge
bi itoe dengan atoeran bekerdja 6 ha
ri seminggoe: tiap2 harinja bekerdja

menoentoet kerado'an

Allah zat jang hidoep selama lamanja.
Di tiap tiap negeri, istimewa

di poe-

ta

6 djam.

pemogokan2 ini, maka

Oleh sebab

segenap soerat2 kabar harian

dalam

entjer

tjap

waktoe

petisi.

minoem

NONNA

soesoe

selama

la berterima kasih

kepada ini soesoe baik dan kepada
tenaganja jang tida bisa lela h dan
hasil-hasilbesar jang dia dapatkan.

Soesoe enjjer
“Jap N ONNA"
SIMPAN ETIKET'NJA BOEAT ME NDAPAT PERSENAN' JANG BERGOENA!
Mintalah

NESTLE

Boekoe

MILK

Daftar

CO.

hendak

apa

segala

Dalam

karena

(Biar bagaimana, Djerman akan tetap koekoeh pada pendiriannja: Kolonie sendiri,
unter
eigenen

Agaknja politiek International, ka-

paraat. rena penolakan

signaal Sirene

jang

diboenji

kan di Rome, boeat tandanja soeatoe
serangan dari atas, semoea lampoe2
didalam

dalam

roemab2

istana Paus

sakit,

dan

kamar2

seketika mendjadi

padam. Segenap penerangan listrik da

soeka

djabatannja

dan menjerahkan

kepada

sjahdat,
Apakah

Selama

heran kalau Hari jang ter

besar dan termoelia itoe, seorang jang
mengakoe oemmatnja meroesak dan
menodai Agamanja dan menodai oemoem bangsanja Islam.

45

menit

seloeroeh

kota

ter

paksa diam !
Pelemparan

bom

di Addis

Abeba

it. Poernomo jang telah terpilih
Dari Rsnue diwartakan oleh Reuter,
sebagai Ketoea baroe dari P.P.P.I.
bahwa pada hari 19 jtl. Maarschalk
Sesoedah diadakan pauze, dalam
Graziani, Radja moeda Ethiopia, telah
waktoe mana diadakan pemotretan
tempat pelatjoeran, itoe tem| mendapat loeka enteng, lantaran soe
itoe
Di
oentoek peringatan dan djamoean di pat jang hina di pemandangan oem |atoe pelemparan bom atas djiwanja,
dilandjoetkan malaw mat jang sopan, datang seorang jang (ketika seorang Ethiopia melemparkan
laloe
edarkan,
Reuni, sementara muziek dengan ber mengakoe Islam Aboesama namanjalitoe sewaktoe Graziani berada disesoea
bagai lagoe diperdengarkan.
seorang perempoean Jang toe djalan raja di Adais Abeba.
membawa
Hingga laroet malam baroelah-orang djadi iparnja, perempoean mana baroe
Seboeah
CGommunigue lain menje
sesoedah ' masing-masing sadja ditjeraikau oleh soeaminja, be | hoetkan bahwa maarschalk tadi sedang
boebaran,
nampak poeas gembira toeroet meraja loem habis idahnja, itoe perempoean | membagi2kan derma kepada kacem
kan ini malaman peringatan P.P.P.I. dibawa kesitoe oentoek memenoehi | miskin didalam geredja2 dan masdjid2.

Djerman

tadi,

tidax

nafsoe

kebinatangan

dihari- jang

Tadi malam

(Senen malam Selasa)

sebagai penoetoep

perajaan

10 tahoeu

. PPPI. soedah mengadakan pertemoean
poela bertempat di Gedong Pertemoe
an

Indonesia di Kramat 158.
Perhatian ada besar sekali, baik da

- Fi kalangan Studenten, kaoem Acade
micie Indonesiers, pemimpiu-pemim
pin jang berhaloean Non atau Co, kala
.ngan Parindra, berbagai-bagai pemoe
ka perhimpoenan

Kaoem, Iboe, sehing

ga tidak koerang dari 200 orang jg
hadir. Verslag jang agak pandjang,
berhoeboeng dengan kekoerangan tem
pat, kita mocatkan besok.
Lain
penindjauan tentang rapatrapat perajaan PPPI. ini, dilain bagi

an

kita

moesatkan “toelisan t. Sans

Souci,

23

mm

—.
t

masoek,

sadja beberapa
menit orang laki itoe bersoeara me
ngorok laloe menghemboeskan djiwa-

Geremo

nja.

9

Menhan

aa

baroe

atau Baroewa jang poe

nja tempat itoe maoe ta' maoe me
minta tjampoernja politie. Itoe mait
tidak terdapat tanda penganiajaan,

tapi mati sekoenjoeng-koenjoeng
perempoean jang di bawanja

kata

itoe.

A-oezjoe-billahi min-zjalig.Alangkah
beratnja hoekoem

itoe, terhadap pada

itoe soeami, Allah jang tahoe

mengandoeng

bagian

kaoem peremkehormatan segenap
poean Moeslimaat apa poela melang

gar hak saudaranja jang djadi istrinja | centoek

si

korban

Dalam

rapport

telah

diterangkan

tidak

pandang

berdasarkan
moelia.

memandang,

bahkan

atas segala sifat-sifat jang

tadi. Sadarlah jang maoe| kedalam

mengirimkan

wakil-wakilnja

grondstoffenconferentie jang

akan diadakan
Maart j.a. d,

pada

hari

8 boelan

Minggoe jl, Parindra

tjabang Lawang telah mengadakan
rapat oemoem, Dari pembantoe kita
sendiri telah disampaikan verslag leng

kap, jang akan disoesoelkan

besok.

Kian
GI cameo

Rapat

tahoenan ,Himpoenan
dara" Bandoeng

Sim

Gwat

Soe:

Nio

Ind.

Kranat

Djam

|.

130

Telf.

bitjara

Tandarts

5677.

Wel.

ay 6 ag

Kn

NA AIA INI
SANATOGEN

63

tahoen

hat

dan

orang

No. 867

sese-

lelaki

moeda.

Djerman tidak poeas
Berlijn, 20 Februari
(Reuter).

Djerman beloem djoega poeas atas
Djadikan pedomanlah pengalaman
concessie?2 jang diberikan oleh Peme- toean C. di M., jang sekalipoen ber-

INDONESIA

ngan officieel telah mendjawab tidak
dapat menerima baik akan oendangan,

Prindra Lawang

malam

dengan njata, bahwa politiek Pemerin- |
tah terhadap
golongan2 ketjil itoe,
akan didasarkan atas keadilan, dengan

bom ta berkewadjiban ketika memberi penerangan pada wakil Reuter telah mengan.— Graziani hanja berloeka en »jatakan, bahwa seharoesnjalah segala
teng. tetapi geveraal Aurelio Liota dari
djabatan pasoekan oedara mendapatkan akibat kepentingan itoe: jang bangsa
Djerman mesti mendapat persamaan
loeka2 jang hebat. Demikian djoega
sepenoeh
penoehnja seperti djoega
terloekai,
sementara bangsa Ktiopia
bangsa
Tsjech,
antara mana Aboena Kyrillo.— Ke
matian tiada, hauja generaal Liota jg
detpaksa kehilangan salah satoe kaki
nja karena dipotong.—
Tidak soeka bersidang
3
Pertjoema sadja?
“Reuter dapat mengabarkan dari Ge-

13 — Batavia-C.

awan

terdapat diantara mereka2
itoe, melemparkan beberapa

nja. Tapi itoe perempoean jang telah
welanggar hari kesoetjian, melanggar |neve, bahwa kemaren Duitschland de

sadar,

—
Sempati
We en

reka

kepada

Pada hari Minggoe jl. ini ,HimIpoenan Soedara"
telah "mengadakan
rapat tahoenen bertempat divergadering-zaalnja di Moskeeweg no. 7. Ver
Duitschland di Tsjechoslowakije.
slag lengkap dari redscteur kita di
Dari Praag Reuter padahari 20 Bandoeng disadjikan besok.
mengabarkan bahwa
berbagai-bagai
atoeran
telah
dimafhoemkan
oleh
Pemerintah Tsjech, jang mana bermak
soed memoeaskan bangsa Djerman jang
berdjoemlah 3.000.000 djiwa itoe di

"0 soelit daa
gelap. Red.)

rintah Tsjech kepada hangsa Duitsch
di 'Tsjechoslowakia,
soenggoehpoen
olehnja diakoei jang sepak terdjang
Pemerintah Tsjech itoe adalah soeatoe
ter| Pada saat itoe sementara bangaa Kitio tindak kedjoeroesan jang baik.
pia jang merasa koerang senang hati,
Seorang pembitjara dan terhitoeng
jg miskin

Malaman “lerin g besar dan termoelia itoe.
tentang “ ,Petitie“Di satoe kamar jang di sewa, me
Soetardjo"

Persenan

Noord

Pada

toeroet bersidang itoe, akan te-

lam keloeasan straat 15 mijl terlepas
njatakan minatnja kepada ini perajaan satnja doenia dengan berkoempoelnja dari
Schakelbord.
perhimpoenan Studenteu.
oemmat Islam hingga tak dapat ter
2 verplegers2 &ls. melandjoet
Dokter
Berbagai pidato penggerak hati,peng hitoeng bilangannja dari segala bang
jaan pemotongannja de
pekerd
kan
hidoepkan semangat dioetjapkan oleh sa dan warna, berpakaian
poetih
sadja. Tamoe2 hotel
listrik
pemoeka2 PPPL., poen beberapa be tidak berdjahit soedjoed dan rebah ngan obor
penerangan lilin.— Tsjechoslowakije. Dalam soeatoe rap
dengan
kan
berma
kas pemoeka PPP I doeloe seperti ke hadirat Allah di sekeliling ka'bah. Segenap perhoeboengan didjalan raja port tentang” pembitjaraan2 antara
Pemerintah dan 3 partij bangsa DjerMr. Muhammad Yamin, Mr. HendroDjoega
kemarenlah oentoek men dihentikan, mereka mereka jg berdja- man telah ditentoekan soeatoe azas,
martono dll, telah berpidato toeroet
laloe — lalang diharoeskan mentja
menindjau keadaan PP PI dihari jg djadi pendidikan tiap2 oemmat jang|lan tempat bersemboenjian masoek ke bahwa anggauta2 dari Nationale minIs-|ri
oemmat
tiap2
pengharapan dihari insaf bari pertalian
telah laloe dan
derheden akan diperkenankan djoega
lam, jang terikat oleh doea kalimah |dalam sesoeatoe tempat jang beratap. mendjabat pekerdjaan negeri,
jang akan datang

Kemoedian diadakanlah pelantikan
bestuur baroe. Toean Dalimonte
sebgai Ketosa jang lama, meletakkan

Barang”

PMD.

dari lain negeri.

Warta Reuter mengabarkan bahwa

dari

- Koningsplein

Verwaltung
(dibawah pengamat
3 kota itoe ta' dapat diterbitkan hari amatan sendiri) dau tidak akau soedi
ini.
menetima sokongan barang2
bahan

Italia semper paratts

R

Minoem!| ah:

kan apakah mereka akan dapat mem
besarkan productienja pembikinan roti
boeat memberi makan setjoekoepnja
kepada pendoedoek Besancon, jg bertjatjah djiwa lebih dari 60.000 orang.
Pegawai2 pada Drukkerij2 di Lyon,
kemarin
Grenoble dan St. Eitienne,
sore melakoekan pemogokan, mereka
5
pinta diboekanja atoeran | bekerdja

poeteranja Nabi Ismail as.

Kita nampak perhatian dari kalaDemikian bari kemaren itoe hari
ngan Studenten Indonesiers, dari pe memperingati kebesaran kekoeasaan
kebangsaan jang: Allah, dengan
woeka2 pergerakan
tidak ada paksaan,
Non ataupoen haloean Co, fihak Aca- tjoema dengan kejakinan jang tegoeh
demicie (doctoren dan Meesters in de tiap tiap oemmat Islam ber roekoe'

Rechten) dan

5

Tetapi djoega, beloem dapat ditentoe

samboengan).

kedoea

Lustrum

Demikian

patoet dihoekoem seberat-beratnja.

tanggal

Maart di Parij3, tidak akan menaikkan
guotanja.

Konferensi
Di

Moehammadijah

Djawa Barat
Bandoeng telah dilangsoengkan

konferensi.
'Moebammadijah
daerah
Djawa Barat, Dari redacteur kita di
Bandoeng telah disampaikan verslag
lengkap, jang akan disadjikan besok,
karena hari ini, tidak ada tempat.
ig su

“oemoer 63 tahoen telah memperoleh
tenaga dan roepa moeda kembali seperti 35 tahoen jang laloe, oleh sebab
memakai Sanatogen jang dipoedjikan
oleh 25000 tabib.
Dia menoelis: ,,Saja memakai Sanatogen 10 tahoen lamanja dengan
teratoer.

saja

Bertahoen-tahoen

diserang

penjakit2

lamanja

didalam

pes

roet, maka Sanatogen melepaskan saja dari serangan ini, sehingga saja
merasai

penghidoepan

baroe

kembali.

Sekarang saja dapat kembali merasai

kelazatan

makanan, jang dahoeloenja

saja pikir tidak akan pernah lagi dapat memakannja. Sekaliannja ini saja

menerima sjoekoer dari sebab memakai Sanatogen dengan beratoeran.

Oemoer saja sekarang telah 63 tahoen'

dan saja merasa badan saja sesehat

dan sekoeat 35 tahoen jang laloe",

Djadikan tjontohlah toean C,, djadi
moeda dan sehatlah kembali dengan

memakai

Sanatogen,

jang dapat

peroleh pada tiap2 Roemah
toko.

di-

obat atau

EVANS

MADGE

djagoan oeloeng terbantoe

ARLEN

RICHARD

i

| ,HELLDORAD O"
Sawah

PALACE

Ina

Directie

poenja

persembahken

Moelain

Besok

PETER

LORRE jang penonton: Soeda kenal da'em film »SCHULD
EN BOETES ini kali dia maen dalem film”

—
LEBIH BAEK
LEBIH KEDJEM

—

LEBIH ACTIE

Inspecteur Financitn kelas I, Kepala
Inspectie WELTEVREDEN, memberitakan, menoeroet fatsal 21 ajat 4 dari
Oendang?
Padjak
Roemah-Tangga

LEBIH

1908,

em

»FEE T FIRST“

pengiriman

padjak Roemah-tangga
tiada didjalankan lagi.

oendang-oendang haroes mengisi soerat
pemberitahoean oentoek padjak terse:

boetdan beloem terimasoeratitoe maka
ditentoekan oleh fatsa122 dari oendang2

terseboet dalam tempo seboelan sesoedah

Kita tang-

pemberitahoear ini, haroes mengisi soerat pemberitahoean dengan sendirinja.
21

djangan

tangga. Baroe ke-

Lelang Wieskamer

locar receptenboek basa Melajoe. Jang dimoeat didalam recept iloe.:
matjam2 deeg, beslag, Creme, Cakes, Zoute koekjes, kaaskoekjes,
Ditoelis dan dikeloearkan
Boter thee gebak, fasrien, taarfjes, d. II.
oleh: POPO, pemimpin masak jang soedah terkenal diselosroeh

iba bae

P. Djawa dan Sumatra, Harganja per boekoe f0.60. Wangnja haroes
rembours

minta

wissel,

kirim

dikirim.

tida

Soerai2

Nah ANAK

haroes

pesenan

An

Heran"

P

NONION

diadreskan kepada:

»P OP
135

KEDJAKSAN
PE

Na

8

ana

oa

Pn

Ne AA
P3

toelis
dja

ALA KENA

AA

RE

Adres

toko Huurkoop jang paling lama

oedara, dalam hoetan besar, dalam keboen
boenga, diroemah pondok, dilaoetan....... sd.
Semoeanja ini orang bisa bikin fotonja pada:
Diatas

jaitoe:

-5 TOKO EN MEU-

Molenvliet

seLmarery » DEFHIETS

Oost

No.

6

FILIALEN:

bangkoe

plafond

CHERIBON

| Fotograaf

Telf. Welt.
—
Menteng No.28
Priok (Zuiderboordweg)

1900

Toko ,BROMO“ Djembatan Boesoek 59 Tf. Bt. 119.

Kasi Huurkoop

dengan

sanget

pembajaran jang

ringan:

dasaran,

listrik,

merk Orga:
toelis,

toe dari

fan

mesin

beberapa

zitje,

me-

raksepa

besi, sepeda

bestel,

kereta
ganding
boeat sepeda,
lampoe plafond elektris, lem arikatja,
tempat tidoer, pakaian d.l.I.
Lain dari pida itoc satoe partij besar sepatoe njonja-njonja, sepa-

Tidak

oesa

djaoeh2,

pergi

“bikin fotonja dalam

Studio-nja THE SUN, fotograaf jang tjoekoep terkenal, ta'oesah dipoedji dan direclamekan lagi.
Muitifoto jang ringkas- tjepat dan bikinannja djoega sempoena (natuurlijk)roepa2 oekoeran bisa diambil semoea badan.

anak boeatan Europa.
Barang2 terseboet diatas masoek
boedel faill. K.H.C. Jansen dan Lie
Wie Hong .merk Toko Tjeremai dan

djoega

boedel

dan CF
Orang
lelang.

marhoem

Beckert.
bisa melihat

H.

Langen

pagi2 sebeloem

Weeskamer

Roepa-roepa prabottan roemah tangga compleet, jang terbikin
di kita poenja werkplaats sendiri.
Roepa-roepa tempat tidoer, lotjeng, gramofoons, speda, erz, euz:

KETJANTIKAH dan KESEHATAN
KOELIT MOEKA TERBANTOE

satoe

toe toean-toean dan sepatoe anak-

— Telf. Batavia 1129
|(Djembatan Boesoek)

Parapattan
Tandjoeng

Senen 127 Batavia-C.

SUN

THE

Saja Ada Disini!

AD Ml jala
Ia DEWA.
PL

3

Kita kabarkan

kepada

publiek jang terhormat, bahasa

pada kelocarga PHILIPS
poeteri jang tjantik.

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

sekarang

telah lahir seorang

PHILIPS 153A

DAN.
do Jean
si baji itoe!

Speciale volume-regelaar dengan terugkoppeling. Gevoelige permanente

dynamische

geluidsvolume. Soeatoe

(Kapan toean ada didalam rimba toean
haroes membekel satoe snapan boeat
mendjaga diri.

Orang idoep di ini diaman mis'i sedia
satoe flesch WATSON'S PEPERMINT
datengnja
mendjaga
boeat
CURE

roepa-roepa

Juidspreker.

Onvervormd

pendapatan techniek Bare jang

mengherankan.
Kita bisa kasih

pertjobaan

demonstratie

kepada toean

dengan pertjoema semoea-moea.
Satoe

penjakit.

AGENT

Sole Agent:

di Bogor

L. wd.

Wijck 32

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

—

5

Pada hari KEMIS 25 FEBRUARI 1937
poekcel 9.30 pagi dalam tempat pendjoealarnja di Molenvliet-Oost no. 7,
Batavia-Centrum, Weeskamer akan melelangkan barang-barang seperti berikoet:
Beberapa lemari toko, vitrine,

3

RI Ki MR
a

Bae

G5

—

O”

ERA

TN nana

Pe

IR

sela-

Lantaran

kehabisan

sampai

oenioek disekalian roemah

sekali

bergoena

loe

soepaja

sekarang

hai

pesan

Lekas
Dari

soerat-

Bagi mereka jang diwadjibkan oleh

goeng tida menjesel

:

dari

pemberitahoean (aangiftebiljet-

ten) oentoek
tahoen 1937,

BAGOES—

Dateng saksiken bersama-sama Toean poenja sobat.

bahwa

soerat

#mma

AGENI“

SECRET

Roemah-Tangga

LLOYD

da

Kita

pengabisan
Bat c.

Besar

pertoendjoeken

di

Ini Malem
dapet succes jang menjenangken.
“ pengabisan
malem:

Padjak

....

tadi malem dipertoendjoeken

CINEMA

malem

Ini

toestel penerimaan

Radio dengan harga tjoema

i 89.50

YA dobap been
D

Tel. 972 Bat.

“1 3 f 5.95

KU

MUJSWUKSTAAA16T - BATAVIA"C.
aa

« TELF. 1956

Mma
eaa mann

No. 42 Selasa 23 Februari

1937 tahoen ke 5

Gemandangan
“Lembaran

De

Kedoea

Islam

ontwaakt

(Auteursrecht

voorbehouden)
XVI

De geachte lezeressen en lezers zul
len

&

Raden

U ziet, geachte lezeressen en lezers-

hoe het eigenlijk zit met die belasting,
niet in zijne bedoeling ligt heffing tijdens het Moslimbestuur in

het zeker met scbrijver eens zijn

dat het
bij de bespreking van

dit punt

waar

Mekks

(afkoop van

de

militieplicht

hy het heeft over veroveringstocbhten
pacificatie, onderwerping, het brengen
onder
rechtstreeks
gebied, e.d, een

in de yorm van geld, minder dan de
zakat), met die verkeerde voorstelling
yan
die afvalligen, die z.g. Heilige

de Nederlandsch

de kalieven, di& met die Oorlogen

zinspeling
ten

te doen op het beleid van
Indische

Regeering.

Oorlogen tijdens Mohammad

aanzien van hare koloniale poli- Noord-Afrika,

tieke strevingen, of anderszins, . . ..
verre van daar . , aangezien het be
oordeelen van het
,goed“
of
,niet

Door

|

goed ziju" van H3

Spanje,

s.a.w. en

de

in

Balkan,

Perzis en India die niets te maken
hebben met de Islam. Het zijn andere, dan die wat de anti-Moslim
daarover denken.

Mocht

er oorlog

gevoerd worden,

dan
is het alleen uit defensief oogM3 an
buiten
het kader punt in de Islam en vrede is het dulgt”
zijjuer
be- mineerende kenmerk yan deze godsschouwingen,
vooral
waar bij hier dienst,
Om
slechts een strenge scheiding poogt te
dit duidelijk te laten blijken,
:

8

voeren van politie

trekken tusschen religie en politiek. zullen
Dus de veroveringen tijdens de ka- lam“

Heven
ziju niets anders dan uit politieke overwegingen, en geen religieuse. Het was dus anders gegaan dan
de bekeeringen van de Goten, bij de
komst
van
het Christendom in het
toentertijd heidersche Europa. Tijdens
Mohammsd ziju de oorlogen niets anders dan uit zelfverdediging, straks
bier over.
2
Dit zijn gelooven we voornamelijk
de voornaamste ,lasterplaatjes“ die de

Islam

te incasseeren

heeft. De bron

we

een

stuk

uit de,

ssaA

van
December
1936
hier introduceeren:
Een andere
zeer voorname factor,
die de wereldvrede kan stichien en
bewaren, is de oorlog. Het moge wel
paradoxaal klinken, maar feit is, dat

het @uranische standpunt ten aanzien

'daarvan diametraal tegenover dat der
utopisten
ligt, die de oorlog tot bet
grijs verleden willen doen laten behoo
ren. De
Islam beseft, dat de oorlog
niet heelemaal uit de wereld gebannen
kan worden.

Koesoemobroto,

patih regent

trict

schap Ngandjoek, moelai 26 Maart '87,
demikian, sebagai atoeroeran diatas.—
Raden
Pandji 'Tjondroadiningrat,
patih regentshap Djombang moelai 28
April 1937, ide diatas,"
—
£3 set

Pers: pensioenan Boemipoetra
Soedah antara satos boelan, P,P,B.
di Tjilatjap berdiri dengan beranggauta 65 orang.
Pengoeroesnja
ada
terdiri dari
toean-toean :

Soewarno Voorzitter
Diposoebroto, Vice Voorzitter
Secretaris,

Wargosoepono,

Soeptandar, Penningmeester

Boedihardja

)

S. Soemodirdjo

)

Commissaris.

Djojowasito

Hari 15i.b. P,P.B. telah kedatangan

Voorzitter

H.B.nja t, Prawoto, oentoek

mengadakan

tjabang

rapat,

di

boeat

melantik

sini dan beberapa

keper-

loean lagi, tetapi oleh satoe dan lain
hal rapat tak bisa dilangsoengkan,
—
() sx

Uitvoer pelaboehan Tjilatjap
Dalam th '36, uitvoer dari pelaboe
ban Tjilatjap ada toeroen sekali djika
dibandingkan dengan 5 tahoen j.l.
Dibawah ini kita terangkan uitvoer
barang2 itoe, terhitoeng ton dari 1000
kg, dengan kita boeboehi banjakja ka-

Poerwakarta telah kedjadian sa

toe poekoelan
boelkan

ada

roepa2

jang

Penjadar

dihoeboengkan

me

PSII.

Indonesia

Jangofficieel

ramainja : sangka-

main

soedah

an orang

diseloeroeh

kentongan

soeara

ratoesan

boekan

jang

Daftar Comite

menim

kentong hingga

soedah
dengan

njangka rampog, bongkar dan lain2
Centraal Comwite).
hingga dalam seketika itoe djoega ka
Sabtoe jbl kita oemoemkan dilembaran soedah sampai di lain2 district
baran kesatoe rubriek kota, berita da
jang berpoeloeh2 km. djaoehnja: se- ri Cenlraal Comite
Penjadar Barisan
moea politie pada riboet, sesoedahnja Ph
njata diselidiki, ta' lain jang membiDibawah ini kita moeatkan poela
laki samboengan perma'lo
kin riboet itoe jalah seorang
emannja tentang
bangsa kita jang ketok-ketok pintoe
daftar Comite tsb diseloeroeh Indonesia
maoe ikoet tidoer diroemahnja seoCentraal
rang djanda, jang diketahoei oleh seo
Comite
Penjarang ronda jang pada itoe waktoe dar
Barisan
P.S.f.I.:
Pemimpin
roepanja maoe ngandjang djoega.
Hadji ASalim dan A.M Sangadji PeAda-ada sadja.
ngoeroes: Mohd. Roem vrz., Sardjan
agama
secr., M' Sjawal bend,
Perobahan djalannja "kereta api.
Comite di Bandoeng: Zakaria voorz.,
Mochtar
secr., M. Sabirin adv.
1 Mei.
Comite di Tarogong
(Garoet):
T
Nanti moelai 1 Mei djalannannja An
Vosrz,,
K.
Somawinata
kereta api S.S. akan dapatkan peroba
secr.,
H. Afandi bendahari, H, Sofan
han2 jang penting antara mana satoe
di dan H. Moehidin adv,
dan Jain doeloe soedah tahoe dioemoem
Comite di Tjilatjap: H. Moeslich
kan.
voorz, Daehlan secr,, Saidoen bendaPertama,
itoe kereta api Vlugge hari, S, Sjamsoe
ddin hovfd comm.
Vier dari Weltevreden, akan berangkat
Comite di. Ngronggot | KediriJ: Kapada djam 6 pagi (sekarang 6,45) dan darisma
n voorz,, Moekajat secr,

sampai

di

Bandoeng

8.45

(sekarang

Comite di Paree (Kediri): H, Im
9,36) dan di Tjikampek samboeng sa
Bakri voorz., Im
Bakri seer., Abd.
ma nachttrein dari Soerabaia. Dalam Manan bendahar
i,
A.H Notopoerojo
tempo '/2 djam orang bisa sampai di
comm.
Bandoen8.
Comite di Soerabaja: A.H. Notopoe
Kedoea hanja berobah sedikit, jaitoe rojo V00IZ., S. Soerowijono vice vrz.,
kereta api jang berangkat dari Welte Amiroeddin setr, kel, Mob, Ngali At
10,01 (sekarang 10.02 )i' mowirjo secr, ke 2, Moesliman benda
vreden djam
datangnja djam 12,47 (sekarang 12,50). hari, Darmosoemirato bendh, 2.
Ketiga dibikin lebih laat setengah
Comite
di Malang:
Moh Anwar
djam,
berangkatnja dari Weltevreden voorz. Thoha Fadhil
secr, Moechsin
djam 2,01 (sekarang 1,35) sampainja Maoen bendabari sedang afd party ke
di Bundoeng djam 4,25 (sekarang 4,20). tjoeali satoe doea orang boelat berdiri
Ke-ampat dilaatkan satoe djam, ja dibelakang Comite,
itoe berangkatnja djam 5.20 (sekarang
Comite di Probolinggo dan Pasoedjam 4) sampai di Bandoeng djam roean : Moh Zain Arif (penggerak).
1,54 (sekarang 6,54).
Comite di Tempoh: Harsono voorz
Jang dari Bandoeng ada ditetapkan Goernodo
“vice voorz, Rasad
sec,
sebagai dibawah ini. Angka dalam koe ke I Imam sec, ke 2 Kartowidjojo ben
roengan () ada djam sekarang.
dahari.
1. Dari Bandoeng djam 6.05 (6) di
Comite Djember:
dikoeatkan oleh
Weltevreden djam 847 (8 45).
seisi afd party dengan andjoeran wafd
2. Dari Bandoeng djam 10 05 masih Moestafa.
sampai di Weltevreden djam
sama,
Comite Makasar: A. Moeloek voorz
1247 (12.51),
Lahaja sec, Kastoem bendahari, Ab-

hiervan lag zeker in de Kruistochten
Oorlog voeren 'is soms zelfs een
en
haar gevolgen, Haat was uit de deugd yan de hoogste orde. Men be- pal jg datang dan pendapatan Douane.
Moelai th 1932 sampai 1936 angka
strjjd tusschen de Christenen en Mos- schouwe ondervolgende @uranverzen :
angka uitvoer ada mencendjoekkan:
lims in dien tijd geboren, en het bleef
Wa
gatiloe fi sabili-llahi-lladzina 103.000 ton, 138.000 ton, 125.000 ton,
door bangen tot de tijden daarna. De Jsegatilo
ena koem
ze hangende hast tegenover de Mos- ilaha Ia joehibboe- wa Ia ta'tadoe inna 103.00 ton dan 65,000 tou, sedang
1l moe'tadin,
kapal jg datang selama th 1932 sam
lims in Europa beinvloedde de heele
»En strijd op Gods weg tegen de- pai 1936 masing-masing ada: 198.
Europeesche wereld, die de knapste
die
U
bestrijden, en
over- 159, 159, 143 dan 133.
koppen
zelfs tot discipelen maakte, genen,
scbrijd de grenzen niet: waarlijk God
Pendapatan Douane selama tahoen2
wasronder zeifs professoren van naam. heefi degenen niet
lief, die de- gren- tsp. diatas-masing2 ada : f1.478 800.—,
En de leerlingen van deze professoren zen Overschrijden“
f 1235.000.—, f 1 233.400, f 1.266.200
(2: 190).
tot het maatschappelijk leven toe op
dan
f 1,414.700,—.
hun oude dag zetten de meening van
Oedzina li-ladzina Ijoegataloena bi
—O—
hun leermeester voort. Daarom is het annahoem zoelimoe wa inna-llaha ala
Landbouwcursus
de zaak
der Moslims om de weten- nasrihim la gadir .
. wa lau la
schappelijke wereld—hier voor de In- daf ,oe-Ilahi nnasa ba'doehoem bi bas
Pembantoe kita di Bogor menoelis:
donesische Moslims de wetenschappe- din-la hoeddimat sawimi'oe wa bija'
Menoeruet
boenjinja
soerat
dari
lijke Nederlandscbe en Nederlandsch oen-wwa
salawatoen - wamasidjidue Provinciale
Onderwij:dienst
BataviaIndonesische
wereld—te " veroveren joedzkaroe fiha-smoe-llahi katsiri wa
tg 16 Februsri '37, sekarang
langs de bestaande hoogeschoolen, al la jansoera-nna-ilahoe man-jansoeroe- Stad
telah
diberikan kesempatan kepada
leen om die slechte en verkeerde mee hoe inna-llaha la gawijjoen "aziz,
goeroe-goeroe keloearan Normaalschvol
3. Dari Bandoeng djam 2 (1.53 dullah Amahoro dan B Sobbes comm.
ningen over de Islam recht te zetten
»Vergunning
(tot strijden)
wordt jang ingin masoek
sampai di Weltevreden djam
ke Landbouweursus siang
IV Angkat (SWKJ:H Moh Thair dan
gegeven aan degenen, tegen wie oorlog di Pantjasan
Bogor, oentoek meminta 4.41 (420).
Die Kruistochten zijn niets
Sjafei
Saleh,
wordt gevoerd, omdat zij onderdruki djadi cursist
disana dengan perantaanders dan het gevolg van delief4, Dari Bandoeng djam 5.50 sore
Comite di Fortde Kock (SWK): di
worden, en waarlijk,
God is wel in
de,
die zoowel
de Moslims als de
raan
schoolopziener
di tempatnja (403) sampai
di Weltevreden djam koeatkan oleh seisi afd partij. Comite
staat om hen bij testaan. . . En was
154 (6.54).
Cbristen
voor Palestina hadden. De
masing-masing.
di Corontalo : sedang diichtiarkan oleh
er niet Gods terugdrijven van summige
Speciale treinen dari Bandoeng ke Koeno Kaloekoe dan A Toemoe,
Djika animo banjak tentoe 'akan di
Chbristenep
wilden het bebeer over menschen door andere geweest, (dan)
Palestina, dat voor hen als heilig werd
adakan pilihan, sebab jang diterima Tjikampek (sore) dan kembalinja (ma
Afdeeling2 partij di : Waikoenang,
beschouwd, aangezien bet de plaats zouden er zeker kloosters en kerken mendjadi cursist itoe biasanja tidak lam) akan dihapoeskan.
1
Rebangs
epoetih dan Negara Batin Soe
en synagogen en moskee@n,
waarin
Berangkatnja dan datangnja kereta matra Selatan, mengikoeti djedjak Per
van geboorte en de begraafplaats van aan Gods naam dikwijls gedacht wordt, lebih dari 20 orang.
Cursus tsb, lamanja satoe tahoen. api eendaagsche Expresse Batavia-Ban gerakan Penjadar.
Jezus was, hebben. De Moslims wilden
afgebroken ziju, en waarlijk, God zal Goeroe2
jang diterima
die plaats Palestina voor zich opkembalinja
dan
— Soerabai
ng a
Comite di Boeloelawang: H Bahabijstaan wie Hem bijstaat, waarlijk God dipetjat (oniheven) doeloedisana akan doe
sischen, want behalve die heiligheid is sterk. Machtig". (22:39 41)
dari peker masih tinggal sama sadja.
roeddin voorz Koesdiman sec.
djaannja sebagai goeroe dengan menTjoema sadja moelai 1 Mei Tjima
die de Christenen hebben, hebben ze
Comite di Kotaboemi : E. Ani Hasan

nog

de heilige

Moriak,

tempel

El Haram

op

dapat gadji penoeh seperti biasa (sebe

de berg

el Sharif, waar

de

tempel van Salomo en Herodus hadden
gestaan. Hier bevindt zich de heilige

dapat acte Landbouw itoe akan diberi
kan toelage sebesar f7,50,—

rots van waar Mohammad s,a.w. de
hemelvaart
heeft ondernomen. Wie
eerder begon, de Cbristen of de Mos-

lim in die strijd, niemand zou het
kunnen weten, precies als het begin

Berita
Orang

van de wereldoorlog tusschen de Duitscher en de Franschman. Bovendien

»Berita Oemoem'"
bestond in dien tijd een enguete ter|
Pembantoe kita di Bogor menoelis:
onderzoek voor aanyallers en aange- Kita mendapat kabar, bahwa soerat
oorlog niet, zooals het

over de Islam, tot op
heden toe. Het is een barricade voor
de stroom
van de Islam naar
het
Westen, die vrucht van haat, dat

vooroordeel over de Islam. We hopen,

dat ze alles zullen Yergeten,' aangezien we niet wenschen elkaar in de
haren te vliegen, en de waarheid over
de Islam anders is dan wat ze daarOnder verstaan. We zoeken naar vrede,

maar niet naar vijandschap.

berkala

,Berita Oemoem"“

ialah

iri, didalam roe

boleh

Inja,

djabatannja

keloear meninggalkan

tapi

roemah-

tjoekoep haroes memoekoel

kentongan

sadja

didalam

Raden

schap

Widjojoseno,

Probolinggo,

seudiri moelai

meletakkan

8

patih

atas

Februari

djabatannja

regent-

permintaan
'37, akan

dengan

eer.

Atoeran

sadja orang2

djoega tapi sajang

djadi

geger.

3. .

Seperti baroe-baroe ini pada malam

vol, dengan oetjapan terima kasih atas Rebo
djasanja,—

ini baik

djika ada kedjadian jg perkara

10

tanggal

malam,

16 Februari

kira djam

didesa Tjitalang onderdis-

dengan seisi afd

Pintoe

Balairoeng

Ditanggoeng tahan Matahari

Morerau

Rahman Tamin

Hoofdagent

Ketjil 35

Batavia

BISA DAPAT

BELI:

Di Pasar Na
Senen
Sea

|:

roemah, soe

| Dengan officieel dari Bogor dikabar paja orang jg niat djahat itoe tidak
an:
|djadi mendjalankan kedjahatannja.

Tjap

Haraa NJAa

par-

Patih-patih jang meletakkan

vrz Moh Arsjad sec
partijnja,

Padang

Ditanggoeng tidak loentoer,

Soedah ta? asing lagi semoea pendoedoek desa bawahan regentschap
masa

eendaagsche.

Saroeng

menoelis:

Krawang, pada

akan tidak djadi lagi tempat pem

Pakailah

Poerwakarta

mahnja masing2 soedah mempoenjai 1
geval was bij de Italiaansch-Abessyni- tijblad dari P.S.LI. jg, belakangan ini kentongan jang diperboeat dari bamsche oorlog,
diterbitkan di Makassar, selandjoetnja boe , sebab soedah diperiniahkan oleh
masing2 kepala desanja, katanja oen
Maar zeker is het, dat het gevolg akan dikeloearkan di Bogor atas pim toek mendjaga djika ada kedjadian
van die Kruistochten de Westersche pinan t.A, Mamad.
Soerat kabar tsb. akan ditjetak di keriboetan atau djika ada orang jang
wereld, bewoond door de Christenen,
roemabnja didatangi pentjoeri, itoe
hooit goed :over de Islam te spreken »Iebtiar-drukkerij.“
semoea orang jg sekira tidak berani
meer
is, de boeken
beinvloedt, de
boeat menangkap pendjabatnja, tidak
»Wetenschap“

vallenen in den

hi

berentian

sar jang mereka terima sekarang).
Dan sebagaimana telah kita beritakan, kepada goeroe2 jang telah
men

|

Toko

Mohd,

Toko
Toko

M.I. Maasoem,
Malaya

Tahir,

Di Bandoeng
Padang,

S.M.

Toko

Di Medan

Toko Merapi,
Toko Delima,
Toko H, Ibrahim. Di Sawah Besar

Padang.

Di Palembang Toko
Toko Jacatra.
Di Pekalongan

Rooslan Kampoeng Arab

perampokan

kira oemoer

Mutaties.

Garoeng

Dienst

Tjoetjoenjasendirimendjadi kepala
perampok.
dan merangkap
mendjadi mandor
poli3i.
Berhoeboeng dengan perampokan
di kp Garoeng Soekaboemi diroemah-

Diangkat kembali
kommies,

Pabean.

sebagai

douane

dan dipekerdjakan

sebagai

verificateur di Makassar. T. Moeha
mad Setoer, pegawai negeri diloe
ar djabatan Ja!
'se pernah mendja
bat pekerdjaan itoe.
Dipindabkan: dari Makassar ke soe
nja H Abdul Gani, dan telah diberita
kan poela perampoknja telah tertang- roebaja t. A.A. Papilaja, douane kom
kap. Satoe antaranja itoe perampok mis (Verificateu)
Dari Soerabaja ke Bandjarmasin t.
ialah tjoetjoenja itoe Hadji sendiri na
The
Jan Liang gediplomeerd douane
ma Djamhari,
Kini dapat diwartakan lebih djelas, Kommies | Verificateur),
sebagai jg berikoet:

H. Abdul

Gani

seorang jg soedah

tinggi oesianja, didaerah itoe

boekan

sadja ia terkenal kaja dengan familie,
djoega memang
ngan himatnja.

kaja berhoeboeng de

jg saban

hasil

Ia ada mempoenjai beberapa bidang

sawah

th memoengoet

banjak. Ketjoeali kekajaan beroepa itoe iapoen mempoenjai simpanan oeang. Tjoema sadja sebagai orang koeno
oeang simpanannja tidak disimpan di
dalam bank tetapi ia simpan seudiri
diroemahnja dengan goenakan tiang2
bamboe pagar roemahnja dan menaroehnja poen dipisah-pisahkan.
Antara fawilinja, Djamhari itoe ke
pala dari ini perampokan, Ia di daerah itoe mendjadi mandor politie. Ta
pi disamping dari djembatanpja, ia
terkemoeka djadi kepala pendjoedian
poeter sintir.

Telah beroelang oelang Djambari me

noenggoe

ini Hadji

toea, soedeh

ratoe

san roepiah oeangnja itoe Hadji di
bikin habis ditempat perdjoedian.
Sebagai

kake

dengan

tjoetjoe, ini

Hadji toea masih ada ketjintaan dan
taroeh kepertjajaan. Tiap tiap selesai
memotong padi, Djamhari mendjadi
salah satoe koeasanja oentoek mendjoeal padi. Ratoesan pikoel tiap tiap
pendjoealan telah lakoe.
Djamhari dengan ini pendjoealan
padi ia telah membikin komplotan
pada tengkoelak2 padi. Kepada itoe
tengkoelak2, tiap2 pikoel di @joeal-

nja dengan
itoe kake

harga

f 2.— Tapi

pada

Hadji dimasoekkan f1,80.—

Perboeatan

Djambari dengan

berto

peng ia poenja djabatan mandor politie, membikin ia poenja pengaroeh
besar di kampoeng itoe, dan orang2
jang namanja terkenal djabat dalam
tjatetan politie toendoek dibawah
pengaroehnja

Djamhari, apa poela kalau

Berita P.P.T.S. tjab. Djakarta.,
Telah

dilangsoengkan

Rapat

ang

gota Oemoem P.P.T.S. dengan mendapat koendjoengan jang menjenang

kan. Rapat dipimpin oleh sdr, M. Gani
sebagai

ketoea

dan

sebagai penoelis.
an adalah:

Pratikto

Agenda

Fffendi

pembitjara-

1. Voorstel sdr. Soepardo.
2. Verslag R.B,O. I jti.
3: Tamasja ke Tjirebon dalam liboe
ran Juli.
Voorstel sdr. Soepardo ialah oentoek
menjokong Wakaf Stichting telah di
terima baik dan akan didjalankan oe

long), hingga berdjoemlah f 200.—
Waktoe

ceang

itoe dikoempeelkan,

itoe tjoetjoe keparat mengintai dari
tjelah pagar, demikianlah malamnja
dengan

kembali

beberapa

kawannja

diitoe roemah.

ia datang

Dengan paksa mereka bisa masoek,
dapatkan itoe Hadji toea sedang ti-

anak
Tanah

roempoet di

tanah jang tidak terlarang (boekan
kepoenjaan gevangenis), telah didata
ngi oleh seorang personeel gevangenis,

dan boekan sabadja anak itoe kena
proces-verbaal, tetapi poekoelanpoen
ta" ketinggalan, sampai anak itoe ha
roes mendjadi tamoenja roemah sakit

Tng. Ternjata sleutelbeen

patah, dan

moekanja pada matang. Inilah peker
djaan jang sewenang-wenangnja.

Djika

nja

Apakah itoe ?
“:

Iteslah ada satoe penjegahan jang sanget keras oeatouk sesecatee penjakit jang bardiangkit dari mosloet

Dan bagaimana tjaranja pemelikarain
moeloet dengan memboenoeh koetoe' penjakit?
Sanget saderhana: baberapa rates ODOL ditjimpcer dengan satangah
dan bersihkan
ulas aer, diadoek jang bereel dan lalog berkoemoer
ber
Inceloet dengan itoe tjampoeran jang seperti Sagsoe. Odot ada
sanget membersihkan. Dengan tjampoeran 254 sadja, telah dapat
memborcoeh ampir semoes koctoe' penjakic, Ini ada satoe boekti
bagaimana baik bakerdjanja ODOL! Kaiau tocen hendak terlepas dari
jang

Penjakit

beberapa

kali

bardjangkic

tiap?

dari

moeloat,

hari dengan

aka

OOCL

moeloet

bersihkanlah

jang

celah

kermasjhoer

kita pikir, apakah kekoeatan

seorang

anak

oemoer

13 th.

dangkan digertak djoega soedah

Se-

menu

Dibagian

kedoea

permainan

lebih

seroe, saling menjerang dengan tjepat
nja M. CO. selaloe difihak penjeraag
itoe ada difihak salah, apakah ta“ se
jg
tidak lama Oedit bisa mengirimkan
baik-baiknja dikenakan proces-verbaal?
tembakannja dengan djitoe stand beDjanganlah sebeloem dihoekoem dji

djadi takoet.

Lagi djika memang anak

ka ia mendapat—haroes

merasai kesa

kitan doeloe, dan menderita di roe
mah sakit?
Apalagi sleutelbeennja poetoes, anax
ini tentoe mendjadi tjatjat seoemoer
hidoepnja, Dasar malang anak itoe.
Djika anak ini mendapat hoekoeman,

djadi dubbel. Hoekoeman

dari penga-

dilan, dan hoekoeman jang ia terima
sebeloem masoek kamar tikoes,
Kita ingin mengetahoei, apakah ada
wetnja, djika jang melanggar (hal jg

Regent Tegal

Djakarta, Mr. Cornelis, Bogor, Soe
kaboemi, 'Tjiandjoer, Bandoeng, Garoet, Tjirebon, Brebes, Tegal dan cand.
Tjab. Krawang, Soebang,
Kalidjati,
Pamanoekan dllnja.
—9

—

Orang rante meloloskan diri

penan oeangnja jang beroepa gobangan tjoel lagi.
dan senan segera di toekar, sebab
Orang mengira. bahwa ia itoe niat
tidak akan lakoe lagi. Ini nasehat di nja oleh karena tembakan. Ia lantas
dengar dan dipertjaja.
ditjari, tetapi ta'terdapat. Pada hari
Oleh Hadji itoe, dari beberapa ti- Kemisnja pagi2 orang2 pada riboet,
ang
tiang
bamboe dikeloearkanlah bahwa dipinggir kali Sedane, dekat
djembatan ada majat terapoeng-apoeng
simpanan oeang tembaganja, ditaroh

tempat loedah f(tempo-

Tinggi, selagi memotong

bang2 jang bersangxoetan ialah:

Pembantoe menoelis:
Pada hari Kemis j.l. ke roemah
Sebagai diatas dinjatakan, beroelang sakit Tangerang dibawa seorang boeioelang Djamhari memakai oeang ka an nama M. dari Serang. Menoeroet
kenja selaloe tidak dibajar kembali.
keterangan orang2 rantai dari Huis van
Waktoe jang acbir ini kake Hadji Bewaring Tangerang sedang bekerdja
itoe tidak soedi poela memberi oeang di Tjikohkol. Sedang asjiknja bekerdja
pada Djambari. Ini sebab Djamhari (pada hari Raboe) 3 orang diantaranja
dapat akal lain, djoestroe ada itoe telah melarikan diri. Si pendjaganja
pemberian ingat tentang oeang
tem dengan segera mengoeber dengan mebaga lama perloe segera ditoekar, De lepaskan tembakan ke oedara (boeang
ngan ini djalan, Djamburi dapat satoe obat) soepaja takoet. Seorang diantaalat oentoek mendapat oeang dari ka ranja kena dibekoek, jang doea teroes
lari dan njeberang kali Sedane jang
kenja lagi.
sedang besar airnja. Seorang melaloei
Sebeloem terdjadi ini perampokan, nja, tetapi jang seorang lagi nama M.
waktoe paginja Djambari datang pada dari Serang sedang berenang ditengahitoe Hadji, kasih tahoe soepaja sim- tengah, dan teroes M. itoe ta" moen-

satoe

(boekan
Boearau

robah (2—1). Ster djoega tidak tinggal

diam dan tidak ditoenggoe lama lagi
Ramlan bisa meneboes kekalahannja,

(2—2). Permainan lebih oelet masing

MINDERWAARDIG

masing mentjari kemenangan, M, C.
dapat gilirau meujerang Moedjitaba

overkan bolanja jg diterima oleh Oe-

dit tidak ditahan lama lagi sodok bo
lanja kedalam djaring Ster dengan
berhasil (3—2).

Ternjata bahwa

majat

itoe, majatnja

M. Dengan lantas ia diangkoet ke
roemah sakit oentoek diperiksa. Pendapatan pemeriksaan, M. itoe matinja
tenggelam.
Tanda2
bekas
peloeroe
ta'rampak.

Apakah jg

mendjadi

sebab,

maka

mereka ini pada lari, kita beloem men
dapat chabar.

Hanja dapat dikira ada

sebab2nja.

Pada bari Saptoe jl. soedabh dilang-

Baroe-baroe ini,berhoeboeng dengan soengkan pertandingan voetbal dilapa
berhentinja
Regent
dan
lamanja ngan BVC jaitoe antara kedoea club
lowongan itoe tidak ditempati oleh se tsb. diatas dengan kesoedahan 3—1
oreng pegantinja, telah timboel terea- boeat kemenangan SVJA.

Djalannja pertandingan ada memoe
kan dan pengharapan ra'jat afd, itoe,
askan,
hanja sadja SVJA ta" dapat mem
manakala datang waktoenja lagi seo
bawa
kemenangan
jang lebih dari ang
rang Regent baroe tiba di Tegal. Poen
ka
tsb,
oemoem soedahlah mendjadi soeatse
Jang mendjadi rintangannja voorpertanjaan : ata
gerangan jang
hoede
SVJA. jaitoe Soetarto, ialah jang
akan menggantikan Regent jang telah
ta“ moedah diloloskan oleh fihak lawan
berhenti itoe?
Sekarang, bolehlah dikabarkan disi nja.
ni, bahwa menoeroet berita officieel
Hercules—SYBB5—0.
dan Besluit tg. 20 Februari 1937, ciDan pada hari Minggoenja Hercules
viel Departement, jang nanti menggan menerima tamoe dari SVBB dengan di
tikan Regent jang berhenti itoe, ja pimpin oleh seheidsrechter Falstynke.
lah: R. Selamet Kartonagoro Pertandingan itoe dilangsoengkan di
sekarang Patih Poerbolinggo.
Deca Park dan penonton penoeh sesak,
tribune dan sekelilingnjastandplaatsen,
Djalannja pertandingan seroe, kedoea
Clubitoe menoendjoekkan permainan
dengan sportief, djaoeh bedanja seper
ti waktoe dironde pertama dilapangan
g

SVBB di Planten en Dierentuin.
Hanja kekalahan SVBB itoe jg ta'

C D

disangka2,

Saptoe

Steia —M.O.S.

20-2-37.

(Tidak djadi)

Minggoe
21-2-37.
Malay Club —Ster
3-3
Pada hari Minggoe kemaren telah
dilangsoengkan pertandingan antara
Malay Club dengan Ster, jang dikoen
djoengioleh Penonton loemajan djoega.
Kedoea fihak masing2 mengeloearkan
pasangannja seperti :

Malay

apabila di ingat, jg baroe

sadja SV BB dapat menggoelingkan
SVJA (kampioen Batavia) dengan 5—2

2

Club:
Tabrani

Daoed
Tyitji
1. Tidak merasa senang dalam boei
doer dibale bale dipegang. Kekedjaseenak
Soleh
Kosasih — M. Noer
an
(Hal
ini
boleh
dibilang
mannja tjoetjoe keparat ini, iapoenja
Moedjitaba Oedit Issa Djamhar Idris
kawan jg menjorotkan batery, ia sen- enaknja orang boeian).
2.
Ingin
ketemoe
sama
sanak
sau0
diri jg meringkoes kakeknja, sambil
didjedjai moeloetnja itoe orang toea dara (Halini djoega kita dapat ba- Latoeb Darma Ramlan Soharna Boerdah
jangkan).
Widodo Moestari M. Saridi
dengan gombal.
Memang orang orang rante itoe seKoetjid
Sarim
Demikianlah itoe pendjahat telah moeanja ta” merdeka. Djoega pekerSaimwin
bisa angkoet itoe ocang.
djaannja boekan sedikit.
3. v. Ster:
Hanja kita merasa takoet, bilamana
. Soenggoeh dalam ini perkara ada
Soedah sampai pada waktoenja ber
mengoendjoek ketjakapannja pihak dalam boeaian ada kedjadian jang ke
main,
t. Soejadi sebagai djoeroe pemi
djam
(loear
biasa),
jg
melantarakan
bestuurs jg atasan diitoe tempat, sesah
menioep
fluitnja.
ta'
tahannja
si
hati
orang
rante,
Da
bab oemoemnja tidak gampang poliPermainan
moelai
berdjalan ma
hoeloe
kita
mendapat
chabar,
bahwa
tie dapat menjelidiki perkara kedjahatan, djika jg berboeat ada tjampoer di Huis v. Bewaring Tug. ada kedja sing2 memperlihatkan kepintarannja,
djalannja
bola
sama — imbangnja
dalam oeroesan politie, apa poela ke dian jang menjedibkan,
satoe
grebekan
dimoeka
doel M. CO.
Sebaiknja
segenap
boeian
itoe
ha
djadian ini, jg mendjadi kepala peu
djahatnja, sebagai mandor politie jg roes mendapat controle jang scherp, oentoeng tidak membahajakan. Seratepat dan
terpengaroeh dan salah satoe tjoetjoe teroetama dari makanan dan dari hy- ngan2 ini kali kelihatan
rapih,
sampai
tidak
berapa
lama M.
gitnie.
nja dari jg djadi korban.
Djika makanan koerang, tentoe saha 'C, menjerang dan satoeYgrebekan lagi
. Dalam pemeriksaan politie kini te dja bekerdjanja ta' memoeaskan, oleh dimoeka doel Ster, Djamhar
bisa
lah selesai, Djambari jg bermoela karena ,mesinnja“ ta" dapat ,steen loloskan bolanja kedalam djaringnja
tjoba
maoe
gelapkan
ini perkara. kool“ jang tjoekosp. Djoega haroes Kn
balik belakang (1—0) oentoek
achirnja ia telah akoe dan toetoerkan diadakan
Ga
scherptoezicht tentang tin
tjaranja itoe kedjahatan mereka ker- dakan?2 personeel terbadap orang rante
Voorhoede Ster giliran menjerang
djakan, Oentoek sementara menoeng (tindakan jang losar biasaj. Pendek beberapa kali, tapi selaloe dipoelanggoe poetoesan hakim, ini tjoetjoe jg kata perkara sewenang-wenang itoe kan lagi oleh achterhoede M, O, oleh
tidak berhasil. dan kedjam bersama memang ada. Seperti baroe2 ini ter karena serangan teroes teroesan, tidak
kawavnnja telah dimasoekkan
dalam djadi tindakan jang sewenang-wenang beberapa menit Ramlan bisa meneboes
tahanan preventief,
oleh seorang personeel boei. Pada kekalahannja. (1—1) Sampai pauze
sa
mi
beberapa hari berselang seorang anak stand tidak berobah,

Perbedaan
koean,

?

deradjat, perbedaan

diantara

perla

bangsa-bangsa

dida

lam doenia soedah lajak. Kita ta' perloe

menerangkan lagi tentang itoe, ketjoeali

akan hal anggapannja. Misal: Seorang
Fihak Ster kalangkaboet berdaja oe- koelit poetih merasa dirinja lebih ber

paja hendak meneboes sedangkan wak
habis,tapi oentoeng di
saha oleh Comite jang dibentoek pa: tsb. diatas ini tidak) haroes mendapat toe hampir
da bari itoe djoega. Agenda ke 2 di siksaan lebih dahoeloe ? Lain lagi djika waktoe beberapa menit lagi hampir
bitjarakan oleh sdr. Retno Soertiati jang melanggar itoe menjerang. | Dja- boebaran Ster bisa madjoe menjerany
Boerdah dapat bola dikirim ketengah
jang pada boelan November bersama2 di boeat zelfverdediging).
diterima oleh Ramlan dan dioverkan
sdr. M. Gani dioetoes
ke R.B:O. di
—
sm
lagi kepada Darma jg tidak ditahan
Mataram.
Opleidings leergangen
lama lagi sodok bolanja diploksok stand
Dan agenda ke 3 adalah mengenai
Berhoeboeng
dengan
hadjat
Peme
berobah 3—3.
tjabang2, cand. tjab. dan ranting jg
memboeka pelbagai
Tidak berapa lama permainan ber
ada di daerah Djawa-Barat. Ketoea rintah' oentoek
sendiri menerangkan soal ini, bahwa opleidings-leergangen boeat berbagai2 djalan fluit berboenji tanda permainan
dalaw
pekerdjaan negeri, soedah selesai,
Djakarta pada K.B. III dipoetoeskan djabatan
Volksraad pada hari 20 jitl.
—9 —
oentoek membentoek
daerah Djawa dalam
Barat. Maka sekarang soedah ditoen toean F. de Hoog, memperingatkan
Schoolcompetitie
djoek bahwa Tjirebon akan kedoedoe kepada Pemerintah akan batas oesia
Openb. Mulo Wl—Stradesch
0—2
kan conferentie itoe. Dalam conferen caudidaat2 jang berkepentingan itoe,
Salemba
I
—
KWS.I
karena
menoeroet
pendapatannja,
Pe0—3
tie itoe akan dioesahakan adanja per
tandingan2, dari itoe dari Djakarta merintah masih beloem tjoekoep me
PPVIM.
barangkali datangnja rombongan. Poe nimbang akan terpaksanja beberapa
Malabar — Oedaya
0—3
la hendaknja tjab.2 sebeloemnja ada banjak mereka-mereka jang setelah
oedjian beloem dapat djoega
berita officieel memperhatikan hal ini dapat
Competitie V.BR.O.
dan boeat sementara berhoeboengan berpekerdjaan.
na Nan
SV.
IA — Oliveo
3-1
dengan Pengoeroes tjab, Djakarta. Tja

Djambari jang perentah.

dalam

13 tahoen

rante) dari kampoeng

Goal 5 itoe, jaitoe dari Zomer
Sr.
3, dari v.d. Groen
1 (finalty), dan
dari Jahn I. Ini kedjadian sebeloemnja pauze, dan dironde kedoea gelijk
lebih
ada
kelihatan
SVBB.
dan
oenggoel dari lawannja, hingga
per

deradjat tinggi dari bangsa koelit ber
warna. — Oleh karena anggapan itoe
diakoei oleh Doenia poetih. Doenia
berwarna poen soeka menerima ang
gapan tadi, maka timboellah kareua
peuerimaan anggapan
itoe, soeatoe
minderwaardigheids
complex, dan selandjoetnja, dengan te
roes-nfeneroes bangsa
berwarna itoe
soeka menerima sadja dirinja terhitoeng
lebih rendahan dari bangsa poetib.

Lambat laoen, anggapan ini men
djadi hilang dengan perlahan-laban,
Tiap-tiap anggapan mentjari positivi-

teit. Dan apabila berboeat ini sebagai
manoesia biasa, mengingat akan Wet
alam, bahwa diantara manoesia dengan
manoesia itoe ta" ada perbedaannja,
tidak
selajaknja
orang mempoenjai
anggapan itoe lagi. Anggipan sema
tjam
itoe
soedah terlampau kolot,
hingga perloe sekali dalam hal itoe
orang menjiptakan anggapan baroe.
-R

A merika
jang
penoeh
Koelit jang

adalah sebosah

negeri

dengan
contrast.
poetih nampak disitoe,

tetapi disisi koelit itoe terdapat koelit
ra'jat

Amerika

(bangsa

Neger) jang

serba hitam, ja,... hitam moeloes
boleh dikata.
Ini agaknja akan dilinjapkan.
i Segala perbedaan baiknja di enjahan,
Bahwa Amerika hiboek membitjas
rakan dan memperso'alitoe, terboekti
dari gerak President Roosevelt, seba
gaimana diterakan oleh Havas kepada

Aneta dari Washington pada hari
Februari jang demikian

17

boenjinja:

»Secretaris gedong Poetih telah mera
beritahoekan kepada oemoem, bahwa

President Roosevelt telah memerintah

kan, soepaja dilakoekan penjelidikan,
apa sebab2dnja
seorang
neger-cadet

James

Johnson ta' dapat menoentoet

examen penghabisan pada
Marine di Annappolis.

Academie-

Johnson, adalah seorang bangsa
neger pertama jang semendjak tahoen
1874 diterima masoek mendjadi moe
rid pada marine-academi. Ia terhitoeng
seorang moerid jang amat baik kela
koeannja, dan dalam peladjarannjapoen

tandingan ditoetoep habis tidak bero
bah.—
Pertandingan kira kira koerang 15

Dames
Pi

m. maoe habis, Zomer Sr. moesti ting
gal lapangan oleh karena kakinja jg
dapat sakit lagi dan diganti oleh Soemo.
Dengan kemenangan
ini Hercules
ada lebih besar pengharapannja akan
menghadapkan kampioen j.a.d. nanti
ditoetoep competitie.

v/h

en

Heeren.
&

Kapsalon
Aa

POPULAIR
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SOEKABOEMI

Aan
ga mempoeniai
dan toean dioe
GIGI POETIH

njonja

sebab
Djoega

njonja

dengan

pake

dan

toean

atoeran

bisa dapet

pakenja

gigi poetih

seperti

saldjoe

Colgate.

Tandpasta Colgate bekerdja doea matjem, sebab Colgate tida
melainkan bikin gigi dan moeloet djadi bersih betoel, tetapi djoega .
poles gigi zonder bikin roesak itoe gigi.
Tiara
pakenja
terdapet dalam

Colgate
tiap-tiap

ada

2

doos, ea

HANGAT

I5ct. 04

30.

JI

er aeto kta ane tele NN
OLEH DOKTER? GIGI DI. SELOEROEH' DOENIA

ale mNgMNSNNe Maa

Kp.

Mpu
mba Maa

Keterangan hal
g

LA

nemu

TON ap PE Sae nfan apAa PIP

nan NN

Panai MTP

Ce

2

boelat

pemimpinnja,

ta“ ada

soeara ba atau boe. Ra'fjat ramai ingin
mengetahoei
doedoeknja perkara de
ngan hati berdebar-debar.
Doeloe dalaur almarhoem Oet, Indo

baik pendengarannja.
Tentang
ia mengata

berita dari Poerwakarta
saja menjenga nesia, ada
djakan tidak menjeboet tjara pembi- (Krawang), jang katanja ada satoe
tjaraan dau tjara sikapnja orang ber- Djoernalis jang akan menantang Ki
sangkoetan, ini sikap ada salah sekali, Joedo ini s.k. pernah dimoeat berita
sikap mana jang tak patoet toean itoe seorang kaoem poetri jang gila, karena
boeat kalau ia membatja artikel toean Ki Dalang. Poen dalam salah satoe
Z n. Sb. dengan teliti dan memikirkan koran Tionghoa Melajoe, pernah ada
apa apa jang tertoelis, sebab artikel toelisan jang membesarkan nama Kaitoe adalah satoe ringkasan Juittrek- manocengsan, en toch semoea itoe, di
sel) dari ia sendiri jang dikoetipnja diamkan sadja.
Tegenstuk dari Ki Joedota' pernah
dari saja poenja origineel verslag, tetapi roepanja tak kelihatan oleh toean nampak di s.k. itoe.
Apakah artinja ini semoea ?
H. itoe. 'Inderdaad goed lezen is
Di Poerwokerto
poen
dikabarkan
moeilijk! Itoe verslag
satoe dadari moeloet

lam bahasa Belanda
dikirim
ke
»Java Bode“, dan satoe dalam bahasa
Indonesia ke , Pemandangan”. Dibawah ini dibentangkan origineel verslag

s.k. Poernama, bantahan mana meroe
pakan tegenstuk dari fihak Kamanoeng

fragmenten en persoonl. houding leu- san karena t. Adhi adalah pengikoetgenachtig geworden, maar juist eerlijk nja jang setia.
Pembatja2! Bang Bedjat malas in i voor den dag opkomen met gest aafde
mana
Oemoem
bingoeng, heran
hari, sebab rada2 djengkel.
jang betoel.
feiten, zonder leugens.
Kemaren kan lebaran Hadji?
Djika satoe kabar dengan 2 centi
Se. punt le, dari'H. dongeng semata-ma
Welnu, Bang Bedjat 'nggak taoe, ta dan ta' memberi kepada akal.Soeroe meter, soedah terdjadi peran» pena
lebaran itoe
kemarin
atau ke- han saja itoe adalah soepir mertoea beberapa meter, adalah tidak patoet
marin doeloe! Ma'loem 'aggak sem- saja Demang Luis, jg boekan t. H, tidak sekali critiek jang berkolom-kolom,
pat njelidikin sendiri. Tapi bang Be- kenal. 15 m, dari H. ia berbitjara, djadi jang soedah masoek diotak beberapa
djat ikoet kemarin,
Dan loetjoenja, mesti soepir itoe berdiri dimoeka pia ratoes pembatja tinggal gelap.
bang Bedjat dapat bagian herchoetbah. toe sekolah Mulo, diloear pekarangan
Dari toelisan2 toean Djojo,
kami
Malam Senin bang Bedjat repot. t. H, dan disebelah djalan besar lagi tahoe, bahwa beliau boekan Djoernalis
Koempoelin ajat2 sama hadits2:
tambahnja, pada hal soepir ini pergi trondol, boekan Djoernalis tiga sepin
tjang, tidak akan lari ngiprit (tinggal
Maar, pagi2 bang Bedjat sampai di kebelakang roemahnja t. H. dan dalam gelanggang tjolong plajoe), maar toean
t. H. soeroeh toenggoe
masdjid (masdjid ketjil), jang ada... pekarangan
dimoeka. Djadi paling djaoeh antara Djojo satoe manoesia jang bisa salah !
tjoema 5 bidji orang.
foutief is menselijk, nietwaar? Kami
Precies 5, 'nggak koerang, 'nggak t. H. dan soepir 24 3 m, memang

tahoe djoega babwa anggota Kamancengsan
hampir 100 pCt, kaoem ter
Tentang sopannja suepir ini ta' per
tanja: , Loh !
banjak ambtenaar
loe dibitjarakan, karena soepir ini ada peladjar, bahkan

sembabjang soennat 2|soekar wiskunde!

Sendiri

djoen'?!

negerinja.

moe'alim !“ |seorang kepala adat dan biasa djoega
,Berlima,
bangsa Belanda dan telah
kata bang membawa
lima?! ?

Djawabnja
»Tjoeman

Bedjat.

Djawabnja: ja. moe'allim

Mengapakah

toean-toean

tinggal boengkem, toetoep moeloet,
terhadap toedoehan atau hinaan dari
de
tahoe
ta”
Moestahil
bekerdja.
lama
r
ngan

!“

toean Djojopranoto ? Toeroetlah andjoe
ran A,G.S,, dari Tjirebon, agar orang

adat!

4e. punten 2e. van 3e. dari H. djoe
tabi'at ramai mengerti doedoeknja perkara!
ga
dikarang2 sadja, » karena
orang jang Selam ?! ?“
Satoe dari pada doea, Djojoprawoto
manocesia
coemoem
jang
ada
berhadjat
Djawabnja : ,Banjak moeallim, tapi biasanja selaloe menghormati dan me tjoerang ataukah Ki Joedo!
jg lain2 takoet. Takoet diontslag. Isi rendahkan dirinja agar soepaja menKaoem Semarang terkenal berdarah
hari mesti kerdja, boeroeh! Kita sih,
dapat hasil hadjatnja dan tidak seba- panas, toekang protes toekang modapat perij setengah hari !“
ment actie, sehingga concours berhias
liknja, dengan bangga dan kesombo
x
ngan, sebagaimana jang dikemoeka- pakaian dari kaoem iboe di Pasar-ma
Astaga oedang! Nasiiiib !
lam tjoekoep membikin gempar.
kan oleh toean H. itoe,
Apa saja orang gila, maka ta' taoe
Bang Bedjat kata lagi zonder senga
Dikampoeng ini tjoeman 5,

Ma'loem

zaman

krisis, Zaman

potlood,

adanja

Itoe kan salaman,

Doenia

poenja

boekan?“

BANG

exporteurs

membeli

kekoeasaan

jang sedia voorraad.

dia

Tentang lain2 perniagaan akan kita

soesoelkan.

Zn. S b.

Kleermaker

NJAN

FOO

Oud Gondandia 36, Telf. 3126 WI
Kramat

120, Telf, 4524

WI.

Batavia-Centrum

Harga

bersaingan

Terima pesenan segala matjam
pakean Europaen ada sedia
Tropical —wol — flanel d.l.I.

pembeli dan pendjoeal minta

Pekerdja'an ditanggoeng rapi

Da WB“

jang

pendjawaban

begitoe

rechtsplicht,

akan

Dr. KPM.
dan
hal

moreel,
ini dia
djoega

begitoe

MODEL

500

kata toean H. dalam artikelnja. Kaloe
betoel begini, djadi Dr. Ave itoe mesa- langgar rechtsplichtnja? Wah, kasihan
benar, soedah menolong baik, djangan
djangan ditoentoet poela! Commentaar

tentang hal ini ta' perloe.
Beginilah keadaan hal itoe.

BEDJAT,

Seperti

kata pepatah melajoe: , Kaloe barang
boesoek itoe, biar bagaimana djoega
berbaoe
akan
menjimpanoja
erat
djoega, tetapi sebaliknja kaloe barang
#litoe moetiara, biar djatoeh keloeloeh

masib berkilat djouga'.

sekalipoen,

terima kasih.

Genoa

Dengan

(Loear

?
Waasalam
ABDOELAH SIDDIK.

tanggoengan Redaksi)
2

Tentang boekan rechtsplicht
tetapi kewadjiban

SN

Bat.— C.

»moreel"

Toean Redactie !
Berhoeboeng dengan

Noot redactie:
pendjawaban

tocan Hogezand di ,Pemraudangan”
ddo, 19 Jan, 37 saja berharap soedilah
kiranja

toean

Redactie

memoeatkan

:

pendjawaban saja ini.

Sajang telaat menerima chabar itoe,

dari itoe maka terlalai. Sepatoetnja
ta? lajak akan dibalas, sebab orang2

Bengkoeloe telah mengetahoei semoea
hal keadaan kemanoesiaan, kebatinan
toean itoe. Tetapi oleh karena diantara

mendjadi

Soepaja

tegas lagi

lebih

kepada pembatja ini s.k. tentang so
al jang menjebabkan pertikaian pena
ini,

atkan
tidak

lebih

lagi

maoe

baik

itoe

besok

berita

menoeloeng

kita

moe

dokter jang
seorang

Topeng

Toean Djojopranoto, dengan serieartikelnja melvetjoeti pakaian Ki Joe
doprajitno, sehingga pemimpin kega
iban ini telandjang boelat.

libat keadaan baguesnnja kapal,

teta

Kabar
noengsan

ini diloear kalangan Kama
mendjadi pembitjaraan dja

gong (sambil doedoek) akan tetapi di
dalam kalangan itoe sendiri belibatan

tentram.
Heran kari, zatoe toelisai jang be
gitoe memaloekan,
diterima begitoe

paling

rendah

harganja

di

sifat2nja kereta besar.

Indonesia,

dan

bentoeknja dan caroserienja:
»SEDAN“ dan ,,CABRIOLET
kira-kira 20
85 K.M, sedjam

terboeka ?

saja, karena mentjegah salah faham
dari pembatja itoe, mendjawab perkataan2 tosan H. itoe jang ta' berazas
dengan kebenaran dan jang ta' masoek
diakal bagi orang jang mengetahoei.
Terang oleh kita bahwa toean itoe
mengakoe ta" maoe memberi per
tolongan, ialah dalam akoeannja ta?
maoe pergi kekapal. Boekan dokter
ini dipakai pergi kekapal oentoek me

terpaksa

jang

Kereta

pe

(oleh Std)”

maka

Kereta ketjil dengan mempoenjai

rempoean Indonesier waktoe ia mela
birkan anaknja dikapal. Zn. Sb.

pembatja2 Pemandangan banjak orang

loear dari Bengkosloe,

kita

3

ta' mengetalioei

sampai

be-

sampai harga f 21,50.
pendjoeal lada tetap da-

en TG

Habis prekara!«

ada jang me

Hingga disini doeloe apa jang
petik dari ,Econ: Weekblad".

Robusta Palembang di Betawi tidak
ada kedjadian djoeal belinja.

tapi. Kita sembahjang ini, nggak sah!

poelang! Mace

tidak

Djika
orang
tidak maoe beli lebih
mahal, mereka tahan itoe voorraad.

f14.—,

Bang Bedjat bilang: ,Betoel, betoel,'jah melanggari zg, recbtsplicht itoe",
Bedjat.

lam

Koffi€
Keadaan koffie di Sserabaia, nampak
loear negeri ada naik, se
noteering
hingga kaoem exporteurs dau acbli2
speculatie hiboek djoega.
exportkwaliteit soedah ter
Ready
djadi harga f 18,50— f 18,75. Di Beta
wi keadaan koffie Lampong Robusta
bseat koffie anak
dan koffie W.J.B
negeri noteeringnja di Telok Betong

“betoel, tapi, tapi... jah tapi tinggal
sama mpok

Kaoem

berapa partij
Di Bangka

Harga2 licentie dalam minggoe2 jg
belakangan ini, sangat merosot, sedang
Licentie B. harganja 40 ct.

kakan moreel toean H. itoe sadja.
.Sekiranja saja pergi naik kapal,
inilah jang boleh diseboetkan saja te-

Bang Bedjat maoe

per picol

Lada poetih Muntok pasarnja djoega

sepi.

tetap
atas
39", ct oentoek
Java
Standaard sheets. Sesoedah tahoen ba
roe Tionghoa harganja naik 398” ct.
Angka uitvoer rubber boeat semen
tara dari seloeroeh Indonesia selama
boelan Januari ada seperti berikost:
Rubber onderneming
14.581 tons,
Rubber anak negeri
13.135 tons.

toean Zn. Sb. (inderdaad goed lezen
is moeilijk), tetapi kami tjoema kemoe

sama

laman

f12.50

nawarkan.

Betawi pasarnja boleh dibilang

f 13,60

Lampong

Lada item Lampong, pasarnja lemah
sebab
noteeringnja
di Londen ada
rendah.
Di Betawi
pasarnja
sepi.

Dagang

Rubber.
Keadaan rubber selama 14 hari jbl.
di Soerabaia, harganja bisa tetap.
Boeat Sheets noteeringuja dari 39
cent sampai 39'/4 dan kemoedian 395/s
ct, sementara premie boeat creps atas
Lk. 2 ct bisa tetap.
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hati toean

Boekan waktoenja bersoeka2. Boekan nja.
Pentang recbtsplicht
waktoenja bersenang2. Kalau zaman
nja soesah, orang2 dong moesti soesah Saja boekan membilang
laman
pena.

tjoekoer
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.

'sakit Piso

jang tadjem. la poenja wadja jang
bagoes menanggoeng Toean satoe
koelit aloes.

sendiri. Tetapi heran saja, jang toean
H, selama itoe tinggal di Bengkoeloe,

, Botah, moeallim!

Djawab mereka:

Boeat tjoekoer jang lekas dan tida

Soedab tentoe ta' orang akan pergi
ke toean H, meminta pertolorigan,
kalau ada KPM. mempoenjai dokter
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bersalam-salaman

kesempatan
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Bika
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nangkan
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tidak menje-

lingkoeng | (dengan atoeran, that
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dja: ,God zeg!

Ini toh Hari Raja !?! Hari Korban I?!
B Kenapa 'nggak dikasih kesempatan
“ersoeka raja ? Kenapa "nggak dikasih
ma
"kesempatan berkorban? Kenapa nggak
dikasih kesempatan menerima korban,
daging kambing? Kenapa "nggak dika

0 bidji
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bang

kedepan dari fihak pro dan anti.

Lana

Bedjat

raka'at,

Ki Joeda
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lebih,

pengikoet

4 be-

tina soedah mendjadi oempan Ki Joedo, akan tetapi kabar itoe dibantah
oleh Djoernalis Adhisoekmo dalam

itoe. Dus toean H. geen sprake van
moedwillige verzwijging van gespreks

DAN

bahwa

boekan

HATE

KAOEM BOEROEH
IDIL - ADHA

kemoeloet,

Kami

macepven Djojopranoto, akau tetapi
kami tidak senang dengan pengoemoe
man dari satoe fihak zonder keterangan
di lain fihak. Silahkan toean2 madjoe

ALONE

djang

ABE

Berapa dalam rasa kemanoesiaannja
»Kamanoengsan“
sehingga bertelan

memba-

EN PO

boekan

wa ,orde" (perintah) dari kaptein oen
'toek memaksa toean H. pergi kekapal,
tetapi saja meminta pertolongan dan
dikapal.
kedjadian
mentjeriterakan
Tetapi roepanja toean ... :.. .cerang

Mengapakah soal jang di beberkan |
oleh
toean
Djojo di terima dengan
melempem?
Manakah
lebih
bina,
concours berhias atau Ki Joedo affaire ?

ak
Ta

nja itoe. Saja datang

maoepoen

Ba

adem, baik cleh Ki Joedo
oleh moerid-moeridnja.

pi dokter ini dioendangi kekapal oen
toek memberi pertolongan kedoktoran

hydraulisch
roda depan jang

2 matjam

K.M. tiap 1 liter

4 versnelling
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bisa didapat

tidak bergantoengan satoe sama
veiligheidglas disekitarnja.

dengan synchronis
lain — dan memakai
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isaan
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soedah

oleh pendaperar?

toe soerat kabar ada di ba

baroe didalem

soerat kiriman, publiek diang |

sebagai pengemis. Keterangan i ini |
ditambah lebih boeroek dari itoe,

tempo baroe.

xgai publiek jang mampose menje
Jampoe listrik dan mampoe mem
ar oeang lebih doeloe, toch tjoekoep

lebih ber|

eat orang seperti mereka
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'Ihak kalau kehormatannja terlanggar.

tidak begitoe pada Gas Mij.,|
menerima kedatangan publiek
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- Ikalau

Indonesier jang

beroepa

biasa danda-

nan orang kampoeng, sentak-sengornja

tidak diloepakan, apa poela moeka
asam bhadapkan mereka jang berj'.
ceroesan.
Tentang lain2, bisa didjelaskan si

terpenting
N

a-|kap pegawai jang diwadjibkan dalam
.Ikantoran

membikin

Gas Mij,

tjonto

poehoen

"Idoeli

dengan

apa,

dan

"Ikasih tahoe apa poela dapat idjin,
mereka naik diatas itoe poehoen, potong orang poenja poehoen.

Demikian poen kalau perloe iinrekd
pasang kawat listrik di poehoen-poe
an hoenan kepoenjaan pendoedoek, selain
m (tidak maoe tanja lagi boleh atau tidak,

.
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sanengoo2.
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tidak

bagoes
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ing.£ Damon"
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MAT AMAAN s90.

Socara

diperbaik. Dengar ini toestel
jang akan mengasih penerima(in socara menjenangken.
Oentoek Gelijk- dan wisselstroom type 319 U.

'mereka tidak pikir bahwa poehoen
| |jang digoenakan penjamboeng hawa|
listrik, itoe poehoen djadi roesak dan
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njata tersebab net-
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soeara tetap, sen-

. Penerimain

ds lada kawat listriknja menempel di
batang poehoen, mereka tidak per

Kan

—

boet satoe persatoenja adalah
perbaikan? baroe jang dipakaikan didalam Philips 319 A!

kalau datang|
mereka lihat

Tisatop,

svafiation

kocasa atas Penata

Terlaloe banjak oentoek dise-

|djoega pada pegawainja jang bekerdja
Idi loearan. Itoe koeli2 jang diwadjib
kan periksa kawat2 listrik, dengan
Isetjara tidak tahoe adat
diroemah orang, djika

OtapaNningastanis
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' Beloem lama di kampoeng Tem pia
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MENGOEATKAN
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MEMPERDAPAT SEGALA MAKSOED
DAN JANG SANGAT TJAKAP BAGI

poenja pekarangan

pada Wedana,

jang di ia

— Ipoenja
perkarangan ditanami tiang | 6.30
“5 |
Han Maan
$
kawat,
Jg
poenja tidak ikeberatan itoe 7.— malam
alau soldadoe madjoe Tan
Itiang dipasang, asaldi ganti keroegian
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reka :madjoe satoe per
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tempat
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lagi | Tanya dengan itoe 33
3
|
| riboean! Sebeloemnja itoe kita hevan tanaman
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Lagoe Hawaian
Membalas soerat-soerat

Lagoe Melajoe
Pidato tentang Sasakala|
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Toetoep.
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— Hawaiian lagoe Ambon pa 15
3 Lagoe Siam

(Batavia)

»

'(Bandoeng
malam
»
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Berita soerat kabar

Gamelan Soenda
Pidato Indjil

'Lagoe geredja

Penjiaran

SoeArab

.

NIROM
Barat

Maen
Nge

107, 53 meter
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sore

1,

Di Betawi.

Avondwjding
Orkes Nirom
Main brigde
Lagoe gramophoon
Tentang ,,koers"

Lagoe

,

Lelang diroemah
toean J,v. Polst
Peilekaan vd, Hoytlaan 4, oleh John
Pryce.

Toetoep.

“Lelang

I 157,89 m.

mi

Selasa

'

545

GOL

6,30,

7,15 malam
810

23

Batavia

II 61

Lelang diroemag toean
(malam) Laantrivelli 15,
Pryce,
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Lagoe grawophoon

Lelang diroemah

Gymnastiek dengan muz,|

Lagoe

11.25

12,05 siang
Ta8U
3

sak-masak
Serieus muziek

Instrumentaal
Orkest Nirom

J, J, Palm

lagoe2 piano

gembira

J. Jenner
oleh Jonh

toean M. Saprin '

R. Saleh ketjil 178, oleh Dw.J.M.Bond.

Lagoe gramophoon
Weber orkest

Lelang diroemah tosan

Ho Tian Soe

|kramatpi. 9 oleh Dw. J, M, Bona.

mapabai
Teka3 hm
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D30
Lagoe operette
10,—

toean

Lelang diroemah toean OK Conte
Kadjiweg 26, oleh Ed. Franzen.

m. Soekaboe

''Lagoe gramophoon
Berita s. kabar
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Ketjapi Soenda
Selasa, 23 Febr.
'Toetoep
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Ma
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Zender YDH. 7 golflengte
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»
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10,30

popoeler

Mengoelangi

2
6,03 sore

B10

Opera
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Lagoe

2) —.
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' Ketoprak

$
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:
:
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a
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.
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. Toetoep

:

Berita soerat kabar
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120151

kalau toe tiang tidak dibongkar ia
:
aja dia aghpeboan jang ye

Rm, Aib
Krontjong
Gambang Tenang

x

1
71,20

Berhenti
Lagoe Krontjong
Berita soerat kabar

orang d. di sewot, kas

| sa Gas Mau
|
mana ai

anta 319 Le)

megan
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Siaga

EA

Berita penting

"8

Harap diperhatikan oleh sekalian tocan2 abonnes (dalam ko-

1

ta, bila tidak menerima koran, diminta dengan hormat selekas2nja mengasih kabar pada Administratie Telf 1810 WI.

5

Berkepentingan dengan Administratie, djangan tocan-toean
beroeroesan dengan looper, tapi kirim soerat pada Ad-

ministratie, soepaja djangan salah faham diachir kemoedian,
&
Adm.

k

sekali 'bangsa2 di mana ma |
“jg lain, mereka bekerdja
at dalam segala

oe-|

, kalau aa loe Ommeraka “5

“| Barang jang disepeciaalkan, tentoe djadi

Batik haloes toelis tangan, dan Tenoenan
Nana, haloes, dari segala -keloearan, publiek
akan dapat kepoeasan.

lah satoe
an jang pan
Su
Dengarkanl:
pembesar2moe dan/
| pembesar2 negerimoe poenja pemeren|
h dan bekerdjalah bersama sama oen|
toek: negeri kita sendiri,
“Demikianlah

k,!

ee

KA Kan
boeah

pidatonja

A0

TO |Sidki itoe,

Bakr

|

di

i

LG entraal

ISMAIL DJALIL

atik
sefabriek kertas|

Keboetoehan kertas di seloeroeh
5 |Trag pada tahoen? jl. boekan main ba
Injaknja.

Dari itoe

Senen

pedagang? besar

| Solo

bangsa Irag fikir lebih baik dirikan
|sadja satoe fabriek kertas di Irag, soe
paja djangan membeli

lagi dari loear

Aa
Haa bosilak

itoe, moelai

|dapat

soe
Fa

sekarang

soedah

didjalankan, — jalah

dengan

k ng.
im Haha
2 ai .moesim

kertas2 dari segala roepa dan

sebanjak jang diboetoehi oleh. pendue
doek pendoedoek Irag semoeanja.
Perhoeboengan

raja

antara

djalan

Irag

dan

Hidjar.
Soepaja
dapat
menggampangkan
Hedjaz dan
. an
aa 'earnoda pel perhoeboengan anatara
toe jang semendjak 10 'Irag teroetama poela dalam moesim2|
aloe sampai pada tahoen hadji, maka sekarang kedoea negeri
itoe soedah mengadakan permoefakaai
oleh Nan
na

tan, jang

hoeboengan

mana sedikit hari lagi per-|

mu

niatan itoegkan

ister oeroe soedahnja

Bakalan

klaarnja

didjalankan se-|

djama'ah

kita memberi
bahoea Toko

lian langganan,

: terseboet

taoe!

mah No. 133, Pasar Senen

taoe pada Toean2 njonja2 en seka
,,Centrum“ soeda pindah ka roe-

Batavia-Centrum.

Moelai tanggal
menoeroet sebagaimana biasa.

Persediahan
Tiongkok,

boeat

1 Februari

besar!

keperlocan

“37 akan

diboeka

barang-barang
-Njonja2
en

Toean2

dengan harga pantes.

Memoedjikan

Toko

dengan

lagi

Furopa
en
anak-anak,

hormat

, CENIRUM"

Pasar Senen

no. 133 Tef. 3958 Wel.
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ea Tenda di Kasi Hal
2063
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3F3,

aah Kan!
ARA:

mi
233:

$

Aa

'
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are Arap aradrug
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Gani rapi pkaa Sanig

m

hadji

memboeat hadjinja di Mekkah. Semoea
itoe tidak Jain hanja akan membikin| akan dipekerdjakan membrantas oetang
tambah beratnja pertahan antara ke- ra'jat di Banten kepada woekers, serta
dipasrahi poela pekerdjaan memperdoea negeri Islam terseboet.
losaskan Cooperatie.
Departement
OnderBegitoelah dari fihak jang boleh di
wijsIrag
menjosroeh pertjaja, dikabarkan kepada kita, bah

year

Padang

Tasik

Dengan hormat,

djalan tadi akan diboeka.

Lain kabar dari Irag, menerangkan
inetlenj Tenar Ba
Prins Saud, Poetera Mahkota
antara soldadoe2 Saudi | bahwa
|dari keradjaan
Arabiahy, Saudi jarg
tempo hari pernak koendjoengi Neder
'Iland, sedikit kari lagi akan mengoen
semoea| djoengi Irag, Gimana beliau akan ber
n be' temoe dengan Baginda Gazi. Kabarvja

Batavia-Centrum

Pemberian

membikin
satoe “brick
kertas jang
agak besar, dimana kelak akan menge

locarkan

121

Kansas PAYesaN asa

| negeri.

Plan

ak

tawarap atau pilihan jang benar seka

Tr

soeatoe kebenaran

jang

akan

mem

beri hatsil besar kepada garakan coos

peratie secemoemnja.

Hal ini kita jakin, karena itoe tahoe
bahwa ambtenaar terseboet, jsitos t
unterogoeroe2 sekolah Wa seorang ambtenaar bangsa indo- 8. telah lama memboektikan
ketiinta
disana me mbantoe Pa nesier, pada Hoofdbureau S.S. disisi, ahnja dan pekerdjaannja
dalam
getatettina 3:
ditawari meudjadi 'ambtenaar pada kan.cooperatie jang.
“ Goeroe? sekolah Gouvernement di dienst-cooperatie di Betawi, tawaran succes besar, jaag selaloe mendapat
masing2 orang
g Tg seloeroeh Irag, baroe2 ini soedah damana menoerocet keterangan jang sjah bisa memboektikan.
2 p
perentah dari departement onder diterimanja dengan gembira. Djadi de
Sembojan beliau selaloe dikemoeka
a|wijs disana, dalam mana menjoeroeh: ngan “angkatan ini, soedahlah does kan: Bekerdja,
berboeat,
dan
goeroe2 tadi mengoempoelkan oeang ambtenaren
bangsa Indonesiers jang boeah
pekerdjaan dan per
$ |oentoek membantce Palestina.
terpilih mendjadi ambtenaren pada boeatan inilah
nanti akan
— Dengan perentahan itoe, maka goe Dienst terseboet, jang mendjadi tam- mengjadi waarborg
'|roe2 diseloeroeh Irag tadi, soepaja da babnja ambtenaren bangsa Indonesiers paganda angan2 dan dan pro
tjita2
. Ipat mengoempoelkan oeang jang boe j ang telah ada sekarang. “
kita
“Ikan

sedikit djoemlahnja,

— : Iban

jang beroepa oeang itoe dengan

dan

derma-

Djika kita melihat adanja formatie
atau soesoenan personeel dari DienstComite 1g Coopratie
itoe, terang sekali, bahwa

Congres P.K.V.I. di Semarang.
Telah dikabarkan bahwa P K V I
di An aa
jang dipekerdjakan dalam Dienst tsb. (Perkoempoelan
Kaoem
Verpleges,
tidak koerang2 diperhatikan oleh Pe- Verpleegster dan Vroedvrouwen Indo
5 ' poelau jang berb
poeroeanj 2 Sur 2 ai
Hata Kat
merintah tentang kepentinganuja ang- nesia) dalam hoelan Maart jad, akan
oleh Ma rental France, |
bari ke
Tiongkok, Kuropa dan bela: nama Na
'katan2
ambtenaren
bangsa Indone- mengadakan cangres di Semarang de
berhoeboeng
dengan
kedjadian
pemkangan ke Hindoestan, maka sekareng
ngan bertempat digedong ,Sobo Kartis
siers.
:
kaoem
Moeslimin jang sama tinggal | berontakan di Marokko Ma, dibaSikap atau tingkatan Pemerintah di Karrenweg.
di Columbia (Amerika) soedah me| wah pimpinannja,
Tentang tanggalnja
Kg di "Kafisni (Besoeki) sematjam
itoe, memang adalah pada
ternjata sekaLebih djaoeh sekarang atas permin Pa
a kepada pembesar2 Al Azhar|
tempatnja.
Dan
seperti orang telah rang telah ditetapkan ialah dari tgl.
Mesir soepaja mereka bisa dikirim taannja itoe pemimpin bangsa Marok . Pembantoe kita menoelis : f
alim oelama dan goeroe2 dari ko, maka soedah 'diterima baik oleh . Meskipoen Kalisat hanja ada soea| mengetahoei bahwa adanja perhim- 24 sampai tgl. 28 Maart j.a.d.
Azhar, centoek memberi peladja minister djadjahan France, boeat di toe dessa belaka lebih poela jang letak |poenan cooperatie bangsa Iudonesiersj Programma lengkap dari itoe cong
lama, semangkin banjak, res adalah seperti berikoet:
ama Islam jang sedalam2nja. tambah belandjanja oentoek tiap2 boe nja ada di bawah: :goenseng akan tetapi semangkin
Rebo malam Kemis tanggal 24/25
ng itoe 'poen banjak poela da lannja.
semangatnja tak akan
maoe kalah de- perhimpoenan mana banjak poela jang
1937:
Maart
Imemakai
Inl.
Rechtspersoonlijkbeid,
pugsa Amerika j
ngan kota-kota tetangganja jg besar,
IRAO
waka
kita
mengerti
poela,
bahwa
(dengan oendangan).
Receptie
a.
“Iterboekti dengan adanja perkoempoe- |!
. Pidatonja Bakr Sidki Pa
oercesan ini sebaik baiknja teroeroes
b. Pertemoean H.B. dengan consul
|an2
jang
begitoe
banjak.
Badan
badan
' moerid2 sekolah militai
loentoek menolong kaoem jg kesengsa- dan teratoer oleh ambtenaren bangsa serta Raad van Toezicht.
— Baroe2 ini di Irag soedah dioda
c. Peperiksaan boekoe2 HB: oleh
raan djoega ada, misalnja P.K.O.M.D. Indonesiers sendiri, althans ambtenasatoe oepatjara jang2 agak besar jalah jg tiap tiap hari Minggoe telah bisa ren jang memang tjakap dan soedah Raad
van Toezicbt, kalau perloe di
di iboe kota Bagdad,: berhoeboeng de memberikan apa? kepada kaoem ki tahoe benar karena pengalamannja bantoe oleh Consuls.
Tg salah satoe oeroesan jang
Kemis pagi tg. 25 Maart "37. Rata jg kesengsaraan, dan djoega CPK.O. bagaimana selak beloeknja gerakan
penting.
Dalam itoe oepatjara poen|
peratoeran cooperatie. Keoen- pat tertoetoep.
jang terdiri dari bestuur bestuur dari dan
s col h militair soedah ambil bagian
a. Pemboekaan “dan pemandangan
semoea perk, jg ada di sekitar Kalisat. toengau dan kesampoernaan dari amb
'oentoek membikin besar oepatjara | Tentang sport djoega amat madjoe tenaren bangsa Indonesiers dalam oleh toean Roeslan Wongsokoesoemo
'dan dalam sekolah -itoe telah di| -misalnja, voetbal, tennis, badminton Dienst ini, ialah karena banjak h a12 ketoea H.B,
satoe pertemoean dimana diha| (ali. Dan belakangan ini atas intiatief|'dan soal12 dalam perhimpoenan ini,
b. Verslag secretaris,
c,
Baginda- Radja Garzi sen- nja T. Partasoewito seorang conduc- jang hanja dapat diketahoei benar2
— penuingmeester,
»
lan pembesar2 negeri Irag.
chemicalienhandel,
d
»”
teur S.S. dari Bangil jang sekarang te atau dapat penerangan jang djelas,
Dalam pertemoean - sekolah mil
e.
“badan Kesehatau,
lah dipindahkan ke Kalisat dan Toean djika si penerang voorlichter
i
i, Bakr Sidki, itoe pemimpin Moedomo, maka sekarang ini dari fi itoe teroetama mempoenjai perasaan
COoperatie.
4
3
tair jang paling tinggi pada masa hak S.S. ers telah berdiri beberapa sama dalam
bahasanja,
adat
Kemis malam Djoem'at
tg. 26-27
| di Irag, soedah bangoen berpidato |perk. baroe lagi-minjalnja : POT, PP istiadatnja,
kebiasaannjal! Maart '37 Rapat tertoetoep.
,|ikepa a moerid2 sekolah militair, jang LT, PPRT, dan PPPT, jg semoea ini jang toeroen menoeroen dari nenek
a. Verslag dari Raad van Toezieht
r poela oleh Baginda Radja toedjocanuja akan memperbaiki nasib mojangnja, dari mereka jang berkoem atas peperiksaan boekoe2 H B.
ka

lantas

dikirimkan

kepada

(paling besar kepoenjaan bangsa Arab

TG

|
.
5

Wan gp ma

selainnja

amJitenaren

bangsa

Kuropa

INDONESIA

:

ir

Hana 2

Gen

anja 'kamoe Ba
ada
2 jang akan mendjadi pe
hilitair

ja Tn

dibelakang

orang

“persatoean,

Adapun

airnja,

Jaja.

hari,

ti Tanda

PN
dienstcooperatie di

tinggikan

perlocaskan

sebaliknja |

Pembantoe kita dari Bandoeng me
ngabarkan:
Bahwa pekerdjaan Mika Soo peak
semangkin diperhatikan oleh Pemerin
tah, kita bisa lihat dari djoeroesan per

kamoe
membeda2kan
06 bangsa Irag sekali-

siapa2

nja kaocem boeroeb, moedah moedahan poel dalam perhimpoenannja itoe.
Lebih terang lagi, djika menilik ge
(teri Ketan apa jg meandi maksoed

dari kamoe

lagat keadaan dalam Dienstcooperatie
ini, maka kita mempoenjai penghara-

P, Op en aanmerking dari tjabang?2
Verslag tjabang2,
Dioori at pagi tg. 26 Maart “37.
Vergadering tertoetoep.

a. Meremboek Statuten dan Huisrapan besar, bahwa Diensicoopertie
itoe soenggoeh2 akan di-Indiani- houdelijk Reglement dari Credietcoo-

seerd, selaras dengan angan2 Peme peratie.
b. Sikap terbadap ijabang Aoa
rentah, "bahwa leidende
functies itoe
djoega terboeka bagi
Indonesiers, se ig men,poenjai Credietcooperatie plaat
hingga dengan begitoe tidak
heran, selijk.

djika Dienstcooperatie pada satoe tem
Djoem'at mala m Saptoe tg. 26-27
po mempoenjai
Dienstleider bangsa| Maart '37, rapat tertoetoep.
a. Mewbity rakan kedoedoekan HB
|Indonesier jg teranggap dan memang
dan pilihan eden H.B.
Natap mengisi djabatan itoe,
Adapoen tentang pilihan atau pena
b, Oesoel oesoel dari tjabang tjabang
waran dienstcooperatie kepada ambte
Saptoe pagi tg. 27 Maart “an Ra
Iditempatkan pada Dept, Ec. Zaken, jg tenaar 5,5. tadi itoe, adalah soeatoe pat tertostoep.

ang tegoeh artinja peroe, tentoe kamoe masing2 loeasan ambtenarennja,
nan dengan sedalam | Beloem selang berapa lama, Mr. J.
hwa tiap-tiap bangsa| Adiwinata dari Bandoeng telah pindah
membela akan tanah ke Betawi berhoeboeng dengan beliau

-

Ihampir beladjar kenal dengan leber-

Inja, tetapi sianak dengan gemetar
Iberloetoet minta ampoen dan menjela |
'Irahkan dosanja, sehingga
si bapa men| #

djadi koerang amarahnja, dan semen|

si | berharga

9

Itara itoe datanglah tetangga dari kai W|

(nan kiri boeat memberi pertolongan,

Si isteri teroes pergi, entah kema-|
ina, tetapi ada membawa barang2 per |

Matramanweg No, 39 pinggir djalan tram —

Saja bisa mengobati segala penjakit zonder potong atau operatie
dan bakar baek dalam atau diloear badan, jang masi baroe atau
poen jang soedah lama,

Kepala

desa Keboemen

'roe, Ambarawa) soedah

(Banjoebi-

dipetjat

dari|

oeroeh
Indonesia
| | djabatannja, sebab menggelapran wang |
padjak th. '36 sedjoemblah f 409. Pal!
yofficieelsoedah da 16—2—'37 soedah diadakan pili'f
boengkan dengan han. Kepala desa jang baroe, dihadiri

.

njakit terlaloe soesah

mite Penjadar

Barisan| rat permohonan diatas zegel f1,50 kepa
da K.Boepati Semarang via t.Wedono
Dibawah ini 'kita moeatkan poela Ambarawa dengan expresse. Maksoed
,0
perma'loemannja tentang soerat itoe menarangkan, bahwa H.M:|:
e tsb diseloeroeh Indonesia N. oemoer kira2 26 th. didesa Keboe|:
aal

Barisan

Comite

P.S.I.I.:

Penja-

men, njata tidak setia kepada negeri, |
tidak baik adat kelakoeannja kepada|

Pemimpin:

Segala

1

|.
2.

|

teur, sampai saja
tidak akan

loep:

kebatin.

:

:

Diatas kebaikannja
je

0

2

#N

ik

roepa penjakit mata, gigi, koeping dan koerap ongkos me-

Te

| voorz, Dachlan secr,, Saidoen

Cc

ongkos asal sadja
ada sedia poeder

20 gram

benaa-

djibannja.

2de

HMN.

pada th.

bajar onkost transport.
ramboet poetih, bikin itam ramboet per fiesch

f 2,—

Di'ozar

publiek: mohon djangan diperkenantoeroet mendjadi candidaat Kd.
dalam pilihan itoe, kalau pengadoean

$S, Sjamsoeddin hovfd comm.

f 0,50, orang asing

Roemah Obat diboeka saban hari dari djam 8 pagi sampe djam
8 malam. Djoega bisa dipanggil ke roemah, priksa penjakit zonder

kota

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

5
Ma

tapa
abg

Mohd. Roem vrz., Sardjan
M' Sjawal bend.
nja
njata benar” dalam
pepriksaan
omite di Bandoeng: Zakaria voorz., pembesar jang wadjib, Pengadoean
btar secr., M. Sabirin adv.
itoe sebagai berikoet:
di Tarogong (Garoet): T.
le HMN. soedah pernah dipetjat
rta voorz, K. Somawinata tidak dengan hormat dari djabatan
. Afandi bendahari, H. Sofan 'nja ,Kamitoewa“
in SECT., :
desa
Keboemen,
H.
Moehidin adv,
Idi dan
oleh t. Wedono
Ambarawa Moeb,
»l
Comite di Tjilatjap: H. Moeslich (Ali, sebab tidak mendjalankan kewa

. baikannja atas

:

(Mata Ikan) jang diatas atau

ngobati dalam seminggoe boeat Indonesier
f 0,75 dan anak ketjil f 0,25.—

Haiji A.Salim dan A.M.Sangad ji Pe- Ikan
r.,

toea, seperti:

boeat diseboetkan disini.

Djoega dikeloearkan BOEBOELAN
dibawah djari-djari kaki.

te.

Wedono dan Aw. Pada 15—2—'37
kan dilem- t.Wongsopawiro dan Ronoredjo kedoea|H
ota, berita da nja desa Keboemen mengatoerkan soe|

baik anak-anak atau orang

sakit Bawasir, sakit Kentjing, sakit Prampoean, Mengi, Medjen,
sakit Gigi, sakit Mata, sakit boeah pinggang, Batoek basah atau
kering, Napas sesak, oeloe hati, laki-laki jang soedah ilang
tenaga koerang sahwat, prampoean jang keloear kotoran boelanan
tida tjotjok atau keloear kotoran poetih dan banjak lain-lain pe-

Penonton menoelis:

Siti Soeprapti, |

telefoou 536 Meester-Coraelis

'34 dipetjah

“ Comite di Ngronggot (Kedirij: Ka-| tidak dengan hormat jang kedoea kali

'|darisman voorz,, Moekajat secr,

nja dari djabatannja Tjarik (schrijver) |

i): H, Im
di Paree Bakr(Kei dirsec
| Comivote
r, Abd.
kri orz, Im

Ba

| Manan

bendahari,

A.H

desa

Keboemen

soeka

Notopoerojo

sebab

melandjoetkan

mogok,

tidak

pekerdjaannja,

karena berselisih dengan K.d, Ditoeng

comm.
goe oleh A.w. sampai kira2 2 boelan,
|. Comite di Soerabaja: A.H. Notopoe ia tetap mogok.— Djadi ia meningrojo voorz,, S. Soerowijono vice vrz., galkan dienst.
:

Pl Amiroeddin secr, kel, Moh, Ngali At|
Imowi

3de HMN,

rjo secr. ke 2, Moesliman benda |

baik,

:|hari, Darmosoemirato bendh, 2.

, "

BALAS HIN

adat kelakoeannja tidak
tidak boleh dikatakan ter-

laloe boeroek, sebab begini :
a. Ia kira2 ocemoer 26 th., soedah

—o—

g Anak

kalau

? (kawin 9 (sembilan) kali, teroes tidak |
angkat mendjadi achli waris
Boekan barang2 atau djadi semoeanja. Sering ia meroentoehkan talak kepada isteri jg sedang
harta, tetapi isteri.
hamil (Bekas isterinja diseboetkan

| membawa

seorang

anak angkat

adjab.

Anas

bernama

rempoean

jang bersoeami.

Menjem-

boenjikan

isteri orang lain

diroemah

| HMN,

sendiripoen soedah kedjadian.

Lima boelan mereka tinggal beroe- Ia telah mashoer diseloeroeh desa Ke-

ksh disini, terlihat amau sadja. Pada: boemen, dan segenap desa sekitarnja, |
belakangan ini, sibapak ada mempoe bahwa ia djadi golongan Don Juan.|

an poenjai hati tjoeriga

terhadap

Oleh Ronoredjo dan Wongsopawiro

anak

diseboetkan nama2 orang jg tersangannja dengan ia poenja isteri ada koet, disediakan saksi2 dan boektinja.
Soerat pengadoean itoe oleh toean
lain, sedang angin2 sibapak telah da

angkatnja, karena dilihat perhoeboe

"&

'Ipat dengar
, bahwa
si anakn
'Imemp
oenjai
perhoeboenga

itoerahasia
ada

Wedono dibawa ketempat pilihan dan

| Meneroeskan oesoel oesoel
dan pem
"

“ bitjaraan begrooting
... Saptoe sore:
dan Tennis.

FEB

|.

Pertandingan Voetbal

Pada soeatoe waktoe, si isteri perIgi kedesa, perloe melihat familie, te-

tapi tidak pergi dengan lakinja, ha

beloem

si2

dan

Wongsopawiro

diperiksa,

jang

Selamanja sedia Balashin
Sai tjap

Matja n dalani kant ong atawa dalam tasch.

boektinja, Hal petjatan tsb,

RE

bapa" jang mengetahoei kewa

5” Ini obat Tablet Balashin Sai
Yap Matjan ada paling mandjoer bocaf semboehken sakit
baloek sakit peroel, bocang ?
aer, pentjernahan makan fidak |
back, ilangken hawa boesoek da |
ti moeloet dan lain:

Iste dan ke 2de djoega beloem di-|
periksa selesai, karena toean Wedono
dan A.w. kedoeanja orang baroe.

-“ “...!

, sebagai

Aa

tangani soerat itoe,
begitoe djoega sak-

Injalah dengan anaknja angkat tadi.
| Dari sebab itoe silaki soedah mempoenjai hati tjoeriga, maka waktoe me | Dan diterangkan oleh toean Wedono
ar:
. Rapat :
& S5
ireka
pe
desa, laloe ia periksa bahwa pengadoean Iste dan ke 2de
Menerangkan Azas dan toedjoe
barangnja
an PKVI: b. Serekat Sekerdja, c.|:'peti2 barangn dan ternjata semoea | akan diperiksa lagi. Sedang pengajang ke 3de a — b dianggap
| Perekonomian: d. 'Peratoeran gadji oe arang2 permata jang berharga, ada 'doean tidak
djahat. Akan tetapi pili-|
biasa,
Idibawa semoea,
han
teroes
terdjadi hari itoe djoega|
kembali
mereka
waktoe
Begitoelah,
|
7
3
t
r
a
M
8
2
n
pagi tg, 28 Maart 37
dari
desa,
pertanjaan
silaki
telah
sam
deuganna
Boroboedoer
ke
| Excursie
Ipai pada isterinya, tetapi si isteri ti- | HMN diperkenankan mendjadi can
,
dan kesoedahannja ia jang
dak bisa mendjawab, sehingga seba- | didaat,
| Minggoe malam Senen
tang keris hampir datang pada leher terpilih, sebab kaja. Betoel orang ke
A Mane Se
in
oa,
isteri, djika si isteri tidak lekas la fjilada hax memilih K.d., akan tetapi
—..2 Jubelium Dr.
Lim, dengan
pes | va Isi
Iri
dengan berteriak minta toeloeng.| pihak atas ada hak oentoek menolak
Ne
aa Tt
na Mn
ang
| Kepada anak angkatnjapoen, keris pilihan orang ketjil, djika menjalahi
b: Berpisahan.

BISA DAPAT BELI
DN

dibatjakan sebagian jang tidak menjangkoet nama dan kehormatan orang

dengan isterinja, tetapi ia tinggal Ronoredjo dan
sabar: barangkali menpenggoe saat terang
menanda

SAI

Loyo

Dari Tjilatjap pembantoe kita me- bertoeroet21.
g Inoeli
'b. Ia sering kali meroesakkan ke| Seorang militer jg berpensioen di amanan roemah tangga orang lain,
poelang ke Djawa sebab sering kali ia mengadjak berwaktoe
s|Sumatra,
“3
n tingga
l
beroemah
di Tjilatjap, zina dan soedah berzinah dengan peki kira2 oemoer 16 th.

rasa poetri ramadja

aa

atoeran, misalnja orang jang soedah lakoeannja bolehlah fdiperkenankanmendjadi Kepala desa? Harap
terhoekoem, orang jang tjatjad badan- lah)
nja. Orang
jg soedah doea kali ter- jang wadjib memberikan perhatiannja
boekti tidak setianja kepada dienst akan hal ini.

negeri, lagi kenamaan

tidak

baik ke

ar

jang soetji moer-

Sepoelang

t' Van

Werden Nelly doe

Hartalah jang membikin hidoep doek dikoersi dekat Soehardja, KepaNelly
prozaisch! Prozaisch oleh karena lanja didjenggoekkan dihadapan moe
bertjoetjoe, seka

djibannja, jang tjinta kasih akan anak ni!

nginkan fikirannja. Demikianlah keadaan
Soehardja sekarang. Kepada Noerani ia

'bininja, jang hampir
Irang sebagai anak moeda bersanda goe ta“ ada rasa jang loehoer, tersebab fi- ka pemoeda itoe saja bertanja: ,,Apa
rau dengan bini piaranja jang dapat kirannja dibatas dengan oeang, pakaian, jang dibatja, Dja? , Akoe beladjar schei
2 didjadikan anaknja. Loepa toea, loepa selop tinggi, bedak, minjak wangi, tje ikunde, Nel.“ djawab Soehardja. Da

ta' berani dan ta" soeka mentjeritakannja.

Poen kepada orang toeanja ia sepatah
poen ta' menoelis2 tentang itoe. Hanja
kepada teman temannja dengan tjara

lam
hidoeng Soehardja masoeklah |djenaka kadang2 'kedjadian2 itoe dibe
Ikewadjiban bapa', hilang fikiran sehat lak dan lippenstift.
ramboet Nelly jang haroem dan baoe ritahoekan. Akan tetapi itoe boekan
dan maharadjalelahlah nafsoe! O, ma
Nang, nang, nang, nang, nang, nang bedak. Betapakah bingoengnja Soehar penghilang asap (uitlaatklep) kebalikan
noesia, betapakah soekarnja kamoe di
nang,! Djam berboenji toedjoeh kali, dja! Perasaan berahi, jang memang nja api makin lama makin menjala.
doega!
“Nel,

Na

moesti

poelang,“

kata t. ada dikalboe semoea pemoeda, diatmosj

| Dan Nelly? Nelly, seorang moeda rama Van Werden, serta melepaskan, tangan feer demikian selaloe berboeal2 Oen-| :

VI KALAU
GERBANG
NERAKA
TERBOEKA
toenglah Soehardja masih tegoeh iman|
dan tali ,Noerani“ masih koeat mengi
Pada soeatoe malam njonja dan toean
den, dan makin lama makin rendah- kat Soehardja.
Abdoelwahab! pergi ke kenalannja, jang
lah tangan itoe sehingga masoek kan
mengawinkan anaknja, Tinggallah Nelly
ting djas t. Van Werden. Kemoedian | Demikianlah keadaan Soehardja se- dan Soehardja sebagai pendjaga roe
terlihatlah ditangan Nelly oeang kertas boelan lamanja. Ia hidoep seolah2 di mah. Soehardja hiboek beladjar dika#10. ,Boeat akoe, ja?“ tanja Nelly poentjak goenoeng berapi, jang setiap marnja, sedang mendjait badjoe. Kira2
dengan pandangan jang nakal. ,Akoe waktoe dapat meletoes oentoek me- poekoel 10 berenti boenji mesin Nelly

dja, penoeh dengan fikiran romantisch, nja dari poendak Nelly. Sebagai anak
jang seringkali bernafas pindjang meli ketjil Nelly meraba dada t. Van Wer
nat gambarhidoep doea pemoeda hidoep

sentausa, berhadapanlah dengan t. Van

IWerden jang kake2 itoe dengan

gem

biranja, dengan senjoeman dan ketawa

lan1 j jang menarik hati .... merasa terOleh karena kedjadian demi
iris-iris.

di
kian itoe sering, perasaannja mendja
aan ting

ta” mempoenjai

badjoe sekali.“ T. Van njeret

Soehardja

kegerbang Noeraka.

Teroetama djika t“ Van Werden men dan dengan njanjian jang merdoe Nelly
Na
badjoenja dimoeka
katja
kah lakoe bikinan itoe mendjadi wa- Kemoedian ia mengambil topinja dan datangi njainja, perasaan birahi Soeesar.
1
ak jang lekat, jang soekar dibasmi, keloear ditemani oleh Nelly. Diseram- hardja ada dipoentjaknja, disebabkan
'soekar disapoe! Inilah semoeanja dise bi ia moeka melihat Soehardja sedang be ketawa, sandagoerau dan tingkah la-

oempoel, sehingga lama-kelam

dapat

dja. Soe
dja adalah
dari kantornja
nja. Toean

akoe

itre,

Werden

menganggoetkan

-

ea Kepoetrian
PSII.

2 hari ke

poen ngelejor djoega. (ig

Pilihan kepala desa jang gandjil

2... Soeparli

Penjadar

dan
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|

ian

berharga,

sianak

wang

Gia UE
Am

disastro |
hiem,
dan

moedian

dari pada

Hen

mata jang

Prawiro

MALAISE

| TINGGAL

MALAISE

PAI

“

kepalanja.

babkan..... harta, Hartalah jang me- ladjar, ,Dag jongeling,” kata t' Van koe kedoea orang itoe Atjapkali dengan
maksa Nelly main comedie! Hartalah Werden, ,Dag meneer," djawab Soe- membawa boekce keloearlah Soehardja
meninggalkan kamarnja oentoek mendil
jaljang menjoeroeh Nelly mengorbankan hardja,

Akan

disamboeng

