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Nama Mexico belakangan ini selaloe |:
begini:

:

di

Rapat kaoem Opzichters.
' Vereeniging van Opzichters pada |

Doedoeknja perkara penting-ringkas |
|

Disitoe didapati peroesahaar-peroesa: Land- dan Tuinbouwvoorlichtingshasan: minjak asing. Berhoeboeng de dienst (VOL T) kelak pada 16 dan
ngan perselisihan lahir-bathin antara 17 April jad, akan melangsoevgkan
maka

dan

boeroeh

kacem

kacem

jang

madjikan,

kaoem

rapat-tahoenan

peroesabaan2 terseboet dari tangan 80

longan jang kedoea. Pemerentah disi
toe berdiri dibelakang pihak jang me-

rampas, jaitoe pihak kaocem boeroeb
5

Na aneh bin : adjaib?

nanti

tanggal 6 April -1938

Secreteriaat

demikian tetapi djoega di...negeri|

Passief

19 39akab|

Tahoen

EA

Tjoema sadja, jang terang ialah : boekan di Mexico sahadja telah terdjadi|

Gedoeng

baroe me:

Pemerentah

ngoesir maatschappij2 minjak asing
dan peroesabaan2 terseboet djatoeh

jad

Reglementeeringsrasd
Melantiknja,

padatgl

Sebagaimana

kelak

14 April

jad.

talah diberitakan, bah

memadjoekan
didaat.

dipetjat oleh

influenza,

ini disoesoen se agai berikoet:

sad

de Villeneuve
eean Jhr Mr. CHV
voorzitter dari Indiseben Ondernemers

kacem lelaki, akan tetapi djoega kaoem
iboe berboeboeng dengan passief-kies-

sebagai

membitjarakan soal itue dikalangaunja
dan nanti pada tg 15 sampai 17 April
diperbintjangkan didalam congresnja
di Soekabvemi.
Dan sangat boleh djadi tahoen de.

toean
landseh Indische Fabrikaat“,
Mr R Ng. Soebroto, ambtenaar BB,
t RAA Soemitro Kolopaking Poerbone
goro, regent Bandjarnegara, t. Dr. WAF
Stokbuyzen, vowrz dari ,N.vig“ di Betawi, t. A de Stoppelar, ass.-resident

dari Javasche

2.

entj ok, demem,

wa, senang, teroetama peroesabaan ketjil-besar jang mewboetoebi winjak,
poen djoega orang2, misaloja pemakai
2
.
mobil dsb-nja,

pan

Na
Akibatuja ?
, doenia ketatoeroen
minjak
Harga

peroesahaan

perampasan

soedah moelai memadjoekan can

didaatnja.

minjak asing oleh Mexico itoe mengan
doeng harapan, bahwa harga minjak
akan toeroen.

Garoet dan t. Thio Tbiam Tjong, voo1z

5

Conjunctuur

Barometer

Statistiek

perkedjaan

. di Geneve,.
-Ma'loem, barang ,tjoerian“ tevtoe
mewartakan dari Geneve,
Havas
banja lakoe kalau didjoeal dibawah bahwa, menceroet kwartaal-statistiek
Pembitjaraan

dengan toean oeang

xico Cardenas

negeri, dalam

makelaar
dan
Rieket
dari New York, jaitoesepan

Inggeris
Smith

lam

boelan

| Inggeris,

K

naik.

Di Njepaag djoemlah orang orang
memboeka mata, koeping dan hati jang nganggoer pada tgl 1 Nov, tb.
kita dan memaksa kita bertanja pada 1937 ada 281.215 dan didalam th, )936
diri sendiri: apakah tindakan demi pada tgl dan didalam boelan terseboet
kian itoe tidak dapat ditiroe oleh) djoega ada 322.948.
|
disini?

“55 apa

paling

tjoekoep,

Alasan lebih dari

makin

baik,

djoestroes meng-

minjak

terseboet beroepa:

a. harga minjak begitoe tinggi:
' b. diadakan perbedaan antara gadjib
dan kedoedoexan pegawai poetih dan
berwarna,

-

c. menoestoep pintoenja

boeat

pen-

doedoek asli oentoek bekerdja dibagian

personeel pertengahan dan tinggi, djadi
ia meloeloe memakai tenaga import.
d, menilik banjaknja keoentoengan,

mereka itoe terlaloe sedikit sekali
memberikan soembangan pada kas
negeri dan pada badan-badan sosial
disini.
x

Djika

depat

1939

dengan

damai, perloe

7

Conferentie antara anggota anggota

keroegian sekedarnja dan Pengoeroes Harian Sub-Comite Petitie
itoe moedah diambil dari Soetardjo Soerabaja, jg soedah dilan
keoentoengan peroesahaan minjak tsb, soengkan membitjarakan beberapa s0
Boekankah djoemlah keoentoengan ber @lantaranja jg terpenting akan mem
sih disitoe bermillicenan ?
bangoenkan Gewestelijk CoSesoenggoehnja !
boeat seloeroeh
Dja-|
mite
wa
Timoer,
agar
soepaja
lebih
pe
sampai
bari
tempo
tab
Djika pemeren
sat
lagi
djalannja
dan
lebih
memoe
“hati dan merasa perloe serta wadjib
mengambil

peroesabaan garam

dari

tangan pendoedoek,adalah konsekwensi

dari perboeatan tsb. oentoek mengambil
Gjoega

peroesabaan

minjak

dari

tangan siapapoen djoega.

Baroe adil dan baroe kita merasa
pvcas|

MP4

Rasdvergaderingkelak
pada
tanggal
li April
Diberitakan, bahwa kelak pada bari
Senin
tg 11 April jad Provincie
Raad dari Djawa Barat akan menga

dakan

rapat dan djika perloe djoega

pada bari sesoedahpja

tanggal

teb, jg

'akan dimoelai pada djam

9 pagi ber

tempat di vergaderzaal
letaknja di Betawi.

Raad

Adapoen

jang

boenjinja agendanja seba
ag
notulen

dari

Commissie

Soerabeja

|

diberikan
keroegian

Provincle

gai berikoet:
1, Mempersetoedjoei

' Sub-Comite Petitie Soetardjo

Soedah barang tentoe!

dengan opisil oleh tosan

Raadvergadering pada tanggal 3 Febr.
1938.
Sebagaimana telah diberitakan, oe
2. Memberitahoekan tentang soerat
soel oesoel begrooting dari departement soerat jang termasoek,
departement dan sanverwante gouver
3, Awbtenarenverordening Provincie
nementsdiensten bagi tahoen 1939 de Djawa Barat 1338.
ngan tjepat segenapnja telah dimadjoe | 4. Reisverordening Proyincie Djawa
kan kepada Generale Thesaurie van Barat 1938,
Financ:En.
5. Bezoldegingsverordening Provin
Didalam minggoe jang akan datang cie Djawa Barat 1938.
vesoel oesoel ini akan dimadjoekan ke|
6. Penggantian Gedeputeerden.
pada Begrootingscommissie dan com-j
7. Permintaan oentoek menghapoes
missie ini mengharap, soepaja kelak kan kekoeasan atas beberapa bidang
pada tanggal Il April jang akan da tanah dan Proviu.cie Djawa Barat.
tang bisa melakoekan “ pembitjaraan
8. Permintaan oentoek menghapoestentang Landsbegrooting 1939 segenap kan kekoeasaan stas lapangan lapanja.
ngan termasoek pada bekas hengsten
Kini orang ..menoenggoe-noenggoe, station Tjigoegoer.
bahwa kelak pada tenggal 22 April
9. Oesoel oentoek memberi bagi ke
jang akan datang orang hendak ber perloean Negeri dari beberapa bahagi
daja oepaja oentoek menjelesaikan hal an bahagian lapangan kepoenjaan
terseboet,
PN
Provincieal Ziekenhuis di Tasikmalaja.
mn ae
Rapat2

hadapi bahaja perang.
2. sikap onsympatbiek, tidak manis

— dari peroesahaan-peroesahaan

memet

Begrooting

sedikitnja seperti berikoet:
1, negeri memboetoehi oeang, makin
banjak

dilantik

Begrooting

Mrt telah naik, ketjoeali

Amerika dan Perantijis makin

lama makin

Kedjadian di Roes dan Mex'co itoe

pemerentah

akan

bal terseboet, dida

Amerika dan Belgia.
Djoewlah orang orang nganggoer di

tidaknja terserah!

5

Kelak pada ig. 14 April jad. pada
djam 10 pagi Reglementeeringsraad ini

mana terdapat beberapa

tentang

tjatatap2

| Gjang berita kawat dari New York.
Betoel

dari Chineesche Handelsvereeniging di
Semarang.
:

Hj van Mook, directeur Ueroesan Ekonomi, bertempat di Dept. Oeroesan
dari Intertionale Bureau yoor den Ekonomi.
BASE SiniBana
Arbeiddjoemlak orang bekerdja dinegri|
—0—

harga biasa, boekan?
soedah diadakan, antara president Me-

ahh
AKELAH

Bank

recht jg soedab diberikan tempo bari. di Betawi, toean D.H, Heuterman,
Pasoendan Isteri oempamanja sedang voojzitter dari Vereenigivg ,Neder-

“pan
pil ek,

kepala

anggauta telah diangkat toean

Dr, R.E. Smits

sakit
L

Boeat

kabar. bahwa| bond, sebagai voorzitter, tocan Dr, E

mendapat

Antara“

can

diangkat dan

Goebernoer Djederal jg djoega mem|beri oendang2 tentang pekerdjaan dan
tjaranja melakoekan pekerdjaan dari
8
Baad terseboet:

ditangan pemerentah,

Dari itoe

cent

10

Islamyah

nt Oeroesan
Roes, setelah ia djatoeh ditangan ka-Jasal perdjoangan pewilihan Gemeen-|de Vries dari Departeme
oem merah"dan setelah pemerentah |teraad, boekan sadja menarik perbatian Ekonomi, sebagai secretaris, sedangkan
Tsar dioesir,

2620

Plampitanstraat. 29/31 (Aniara).

nja dapat

tan Bh me
Isteri dengan
kiesrecht

Kat:
Boleh djadi, tetapi beloem tentoe. | asoendan
:
Me'loem, tergantoeng pada pendirian
dan pendapstun orang jang mendja5

me

goena

1938.

3

Tindakan

wabnja.

4 telefoon WI,

Kadi-

roendingkan pemilihan bestuur baroe, wa atas kekoeatan Bediijfsreglemenoesoel menghoeboengkan diri pada teerings-ordonnantie dengan tjepat te
soeatoe vak-centrale, peroebahan sta lah dibentoek seboeah Alg. Reglementuten dan HR dan gadjih opz'cbters teeringsraad jang didirikan di Betawi,
'berhoeboeng dengan adanja BBL dalam mana voorzitter dan anggauta2

pertama merampas

terseboet.

Djokja,

di

Laan

Hoofdred.

poetoesan ini akan disjahkan lagi oleh
Vergadering comite jang akan dilakoe

Bakal moerah?

diseboet-seboet |

Wi.

di Stadstuin, Boeat itoe akan didatang
kan toean Soetardjo dari Djakarta. Ke

|

2

WI.

dan diovesoelkan bertempat

rakjat,

ri

FA

Hn

ana

1810

nummer

Losse

1528

4 April

Senen

1440

10. Mengoerangi pengganti onder
houdskosten dari regentschapswegen
Ijang diambil didalam kekoeasaan pro
vinciaal,

Djalanan

bagi keperloean

penanaman

pa

lawidja.
12. Rentjana begrooting dari penge
loearan
dan
penerimaan
Provincie
Djawa Barat bagi dienstjaar 1938,

sana Lord dan Lady Gowrie

ada se-

nang djoega.
Pada hari Sabtoe

Tentang luehtlija Batavia—Manilla,
sore bertolaklah
lebih djaoeh. dapat dikabarkan, bah tetamoe
agoeng ini dari Singaradja
wa tentang soal-soal jang beloem di melaloei Kintamani dan Den Pasar,
dapat penjelesaian, departement Mari dimana didjalanan diadakan posla pe
ne Amerika menerangkan, bahwa ta” nerimaan setjara adat Bali, sedangkan
moevgkin- mengizinkan
menerbangi beliau mengoendjoengi poela beberapa
lija Filipina jang tidak dibawah peng pertoendjoekan jang dilakoekan oleh
awasan Defensi Amerika,
Bedoeloe. Pada malamnja diadakan pe
Kini direka ejarat, oentoek menetap rajaan makan bertempat di Hotel Bali,
kan route jang terpisah dari daerah
Pada hari Minggoe pagi bertolaklah
defensi,
tetamos-agoeng ini menoedjoe ke Gia
Rendorp berpendapat, bahwa djoega pjar dan Tampaksiring. Dikota jang
Amerika
berviat
memboeka
djalan terseboet dahoeloe ini diterimalah ke
penerbangan Manilla—Batavia, toelis datangan Lord dan Lady Gowrie itos
Aveta dari Amsterdam,
oleh
Anak-Agoeng jang memberi ke
Lebih djaoeh, dari Den Haag diberi pada Goebernoer-Djendral ini seboeah

takan, bahwa kepoetoesan , Internatiousle Departementaal Comite”
dari

Luchtvaart Washington oentoek mem
beri hak kepada Knilm
menerbangi
negeri2 di Manilla boeat luchtlijo Bata
via — Filipina, sangat memosaskan
Direksi Knilm, Idzin terseboet didasar

kan kepada balas-boedi atas perdjan
djian dengan , Panama Airw:ys".
Adapoen idzin dari Dept. Defensi
boeat

mengadakan

terbang

perhoeboengan—

jg langsoeng,

goe selesainja

masih

menoeng

beberapa soal.

Kedatangannja

, Gong“ jang indah-permai sekali itoe,
dan kepada Lady Gowrie seboeah ge
lang jang bagoes poela, Kemarin sore
antara djam lima liwat dan setengah
enam, Lord dan Lady Gowrie ini Ia
loe bertolak sesoedahnja
mengoen
djoengi roemahnja
Consul Inggeris,
dengan
diiringkan
oleh
Goeber
noer
van
der Plas dengan isterinja
dan sescedah dilakoekan perdjalanan

aka

diadakan

ust,

Kepada

una ED sana

Lord Gowrie

Dari Soerabaja diberitakan oleh Ane-

poela Tea-Modder-

Gemeente

Inggeris diberi

kesempatan
kenal, dan
poela oleh

djoega oentoek beladjar
mana hal ini dilakoekan
orang2 banjak, Reseptie

ini

setengah

Jamanja

djam,

dan sesoe

ta, bahwa kemaren sore pada djam 4 dehnja ini dilakoekan perajaan makan
telah tiba dikota tsb, sesoedabnja me bertempat di roemahnja. Goebernoer
lakoekan penerbangan keliling diatas terseboet, dalam mana Goebernoer mem
kota dengan kapal-terbang Kniim dari
bitjarakan tentang Radja Inggeris dan
Bali, jg diiringkan poela oleh 3 boeah sesoedabnja ini Lord Gowrie dan Lady
kepal2 terbang Marine T., dalam mana

terdapat poela Lord dan Lady Gowrie
ini disamboet dengan hormat oleh Goebernoer Van Der Plas dengan isteri

nja, Orang telah memberi bouguet ke
pada Lady Gowrie. Kedoea tetamoe
ini

sama

“11, Atoeran ketjelakaan tentang pe
makaian pemberian air Tjirebon Ti- tuumnja,
moer

cedara Batavia — Manilla

berpakaian

dengan

reiscos-

Oentoek menghormati kedatangan ini
terdapat poela. Consul Inggeris dengan
diiringkan poela oleh beberapa orang
orang jg terkenal. Selandjoet bertolak

Gowrie minoem
nourable Gueen“

atas kesehatan , Ho
dan kemoedian dari

pada itoe tetamoe agoeng ini menjak

sikan poela taptoe, laloe tetamoeagoeng
ini kembali lagi dan tadi pagi dengan
mencempang ,Eendaagsche" trein dan
diiringkan oleh Commissie van Ontvangst,
0

Uj

Hasil pemilihan di Mesir.
Dari Cairo diberitakan oleh Reu-

lah mereka ini menoedjoe ke Roemab ter, bahwa hasil pemilihan jang achir
Goebernoer terseboet, dimana laloe di achir ini adalah sebagai berikoet:
13. Rondvraag.
96 koersi boeat partij partij jang
naikkan benderanja GG, Disana laloe
memihak
Pemerintah, 79 koersi boeat
dahkan pendirian sub comite baroe,
diadakan pertoendjoekan jg disaksikan
kaoem
partij
Sa'ad, 59 koersi boeat
ba
ada
oleh pembesar-pembesar jg berkoem
pada tempat tempat jg beloem
Djambore Nasional.
12 koersi
poel disana dan djoega diadakan Iuspec keoem terlepas, dan hanja
dan terseboet.,
boeat
partij
Wafd.
Didapat kabar, bahwa Djambore tie Kerewacht, sedangkan
beberapa
Didalam soal ini soedah ada dapat
Dalam 18 kiesdistrict dianggap per
persetoedjoean tinggal legi menoeng- National jad akan diadakan di Tasik padviodster-padvindster — Kabouters
loe
adanja pemoengoetan soeara boeat
malaja
dalam
tacen
1939.
ing,
ergader
Comitev
esan
menghormati lady Gowrie,
'goe kepoeto
kedoea kalinja,
Meskipoen masih lama temponja
antara pengoeroes harian dengan pe. |
Lebih landjoet Aneta
mewartakan
Dengan ini bererti, kalahnja Nah as
ngoeroes dan anggota lainnja. 'Tentang tapi pandoe2 KBI d beberapa tempat

|Ipunt kedoea: bal openbare vergadering

jang

baja,

akan

segera

diadakan

di Soera-

dimana akan diambil motie da

soedah bersedia oentoek ikoet dalam
djambore tsb, jaitoe dengan djalan

penaboengan oeang.

dari Soerebaja, disana telah
kan

diterang

tentang koendjoengan Goebernoer

Pasha

Makram

(bekas perdana

Ebeid

Djendral Australia ke Bali itoe dan di menteri bendahara),

Menteri), dan

Pasha

(bekas

REA

LG

Tiap Selasadan Djoem'at

tidak maos bekerdja bersama2 dengan
Komite

Malam-amal boeat R.P.M. |

aa

ME
0000
|

Vrijmets-|

laarsweg dalam kota ini teleb dilaug

moelai

demikian

djam

setengah

enam,

sore|

SE

mereka

Dengan jang berkepentingan boleh meminta |
pertoeloengan dalam osroesan kebaki |
man atau lain lain perkara scciaal. |
sama dan boeat ia disediakan 1 korsi, Kesempatan ini istimewa diadakan |
”Front Kaoem Boeroeb“ Komite Pili
han Nasional maoe bekerdja bersama

ma'loem, djoemlah korsi mengeroet s0e
“Isoenan baroe sehingga sekarang be
loem

sepau

badan2

ada

sociaal

kita jg tidak mampoe

dan

bangsa

|f

membajar,

:

Pemotongan

harapan bari pemilihan

daging

Awas

itoe

pemakan

Overweg

ditoenda sehingga boelan Aug, depan
ini jaitoe berhoeboeng dengan desa
kan beberapa partai pihak Belanda,

lapisan ikoet serta, toea-m
| perempoean. Kowite jang terdiri

atas,

sej

“Raden Ajoe Hasan Soemadipradja
lakoe

dan sebag

bescbermvrouw

den njonja-njonja Soersechman,
boleh

Pendek

enarik

Tetapi

badirin.

perhatian
semoed

hati dan

ditontonkan dan

di

|soeroeh mengemis dengan njanjian.

Tha

bangga atas

P0

hasil oesabanja itoe,

|jang gembira, membesarkan
ngan

mrin, Datoe Toemenggoeng, Soetardjo,|
Sveratmo dan Soetedjo serta pemban
toe-pembantoenja

opvoedend

tidak

kita

Ioi tidak opvvedend, dan tidak memkin malam-amal itoe malam-gembira.

, Diantara leloetjon (extra) didapati

kata, perhatian besar sekali !|kai perasaan.

jg

deripada

boeat tensga

masoek (walaupoen tjoe

perempoean
ma

kans

Dan...

soedah2-

1) ketjil sekali.

Terang

jang bertalian

Boelan.

Sedjak malam pertama hingga tadi

Verslag lengkap dan jang bertalian|dengan ,de leeuws, singa, jang disoe- malam senantiasa penoeh

dengan keoeangan tidak lama lagiten|dabi dengan penorndjoekan ke Tanab
pang Singa di Waterlooplein. Orang
toe akan dioemoemkau oleb pibakk
:
n salah faham. |
djanga
mite. Sidarog ramai hendaknja soedi|
dan
fanatik
jang
orang
boekan
Kita
hoei:|
k
mengeta
sabar daboelne oentoe
tetapi
kiri,
paling
ean
berhalo
au
Jboek
—
rsih?
atanbe
berapa pendap
kita merasa

Disini

perloe

wa soenggoehpoen

dan

demikian

merasa

kita

adanja leloetjon demi
djib oentosk memadjoekan sedikit tejdiloekai dengan

sesak dibi
oscoop Alhambra di Sawah Besar.
Meskipoen binjak pers poetih mela
hirkan kritik,bangsa kita tetap merasa

main

kepandaian

terhadap

bangga

miss Roekiah dan R. Moechtar dan
lain lain.
Pendek kata, betapoen djoega film
muziek Indonesia jang pertama perloe

Iklan itoe, Apa sebab tidak mengaw
0
SAN
Pe
il lakon lain, padabal kita kenali di hhat,
tidak)b
an
ndjoek
pertoe
Soekrawardi
Ineng
Kesempatan dikota ini tinggal 2
begitoe lamjar, vlot. Djadi banjak tem|toean
po terboeang, sedang waktoe berharga (toekang banjol terkenal diseloeroeh malam lagi: ini malam. Soedah ten
jaitoe boeat... restaurant dan buffet. | Priangan dan berasal dari Tasikmalaja) toe soeara2 njanjian dam muz'ek di
Boeat lain kali, alangkah baiknja. sebagai toekang leloetjon jang penoeb Alhambra sangat bagoes, sangat nadjika pembitjaraan disingkatkan dan dengan leloetjon jang tidak oesah me tuurgetrouw, karena memakai sound
goran |
I. Djalannja

pertoendjoekan ditjepatkan, sebingga
djam 10 soedah selesai dau publiek

lantas leloeasa oentoek mengoendjoe-

ngi restaurant dan buffet dengan tem

djoega.
siapapoen
loekai perasaan
disenga
boekan
bahwa
a,
Kita pertjaj
dja. Dari itoe, lain kali hendaknja
lebih awas t. Ineng Soekrawardi|

leloetjon si Tjok dari
Kedoea:
po dan oedara (»tmosfeer) jang sesem
g ... memb: eroe
tentan
ran
Kemajo
poernauja, Pada malam terseboet, per
hatiau terpetjab-petjah. Kepentingan ....tjeleng, babi, disertai oetjapau
restaurant dan buffet beloem begitoe oetjapan tentang makan babi.
Malam-amal bocat Roemah Piatoe
Moeslimin, tetapi leloetjonnja ten
la perb.tian,
:
Dari itoe boeat lain kalinja, pembitja tang memboeroe tjeleng, soenggoeh
raan dan pertoendjoekan haroes selesai haroes ditjkla dan boekan pada tem

selesai, pertoendjoekan soedah memin

djam 10 (paling lsatpja, apalagi djika Ipatoja. Betoel diantara hadirin ada
tidak djatoeh
pada malam Minggoe publik Belanda dan Tionghoa, tetapi
atau malam viij seperti semalam itoe) itoe boekan soeatoe sebab oentoek me
itoe,
dan sesoedabnja meloeloe boeat restau madjoekan leloetjon sematjam
mereka
rant dan buffet, djadi afmosfeer betoel karena kita perijaja, bahwa
betoel gezeilig dan dompet tentoe move itoe akan bergelak terbahak-bahak,
dah Thaha makan pelajanan (| be- walaupoen disadjikan leloetjor lainlainnja jang tidak bertalian dengan
diening) tentoe lebih sempoerna.
2. Auakanak piatoe tidak perloe tjeleng dan babi itoe.

Svedah barang tentoe, komite berdan tidak baik ditontonkan sambil
tegoran dan kesala
memperdengarkan njanjian seperti se sih dari semoea
malam itoe, jaitoe antara lain lain me han: karena menoeroet taksiran kita,
ngandseng didikan koerang baik boe ia barangkali tidak mengenali isi dan
at jg menderitanja jaitoe misalnja jg strekking leloetjon2 terseboet sebeloem

bertalian
pan:

dengan
.

seboetan

:

dan oetja ia soedah dikelvearkan,

Na

Ma'loem, soembangan

$

extra,

djadi

Kami anak jatim, kami anak ,s0oe- mendadak. Tetapi soenggoehpoen demikiao, kita merasa perlue dan wadjib
o sah: haroes ditolong dsb-nja!
Menoeroet pendidikan, anak anak mepnjadjikan tegoran kita ini dengan
jatim itoe tidak oesah mengetahoei, maksoed, soepaja boeat lain kali orang
apalagi ditontonkan soepaja orang ra akan berati ati dalam menjadjikan le6
mai mengetahoeinja, bahwa ia tidak loetjoa.
!
kata
Achir
mempoenjai bapa dan iboe, soesab
Moga2 tegoran kita ini tidak diteridan baroes ditolong. Hak merekalah
| soepaja dipelibara dan terpehbara dan ma salah, la datang dari hati soetji

kewudjiban oentoek

memelihara

itoe

terpikoel pada negeri dan oesaha par
tikelir, Kita ketaboei, bahwa sifat dan

2.

barogs,

PAUJAR

Tu Tu

sate,

jg berdjasa

daging kambing jg lagi menoenggang
speda, Lantaran

kelihatan

dalam

seperti

kaleng,

dibelakangnja

ada bawa

kalengmaua

Speda

Pembouekaan Rijs'pelletij dan Weverij
fabriek

pemboekaan

en

Rijstpellerij

Weverjfabriek jg moderu, ja'vi jg di
namakun , Peroesahaan Bvemipoetera"
Bandoeng, toelis pembantos kita.
Perbatian sangat besar ditempat itoe,

jani di Tjigoreleng..
Antara hadbirin nampak terkenal
Bogor, Soekaboemi

Betawi,

dari

Tjirebon.

2g

strateurnja ialah t. R. Winatadipoetra

tetamoe-tetamoe, Di hala

moeka

man

ditanamlah satoe kepala

kerbau, Malam ini diteroeskan perajaan
sedang besok masih djoega teroes,

selamat

oetjaptan

Kita

mengetahoeci poela jang dianja telah
di'joerigai oleh Keurmeester jang ber
pspasan itoe, hingga dia teroes mela
rikan sepedenja dengan keras. Lantaran
djalanan

la,

itoe ketika sedang ramai

poe

kepada

tempo djoega boeat

patah tangannja,

Nasib djelek baginja, kebetoelan itoe

tempo overweg lagi tertoetoep, hingga dianja bisa tertahan lantaran itoe
dan dapat dipegang disitoe,
Maka atas pangakoean orangnja sen

diri, betoel sadja

dia

lagi

membawa

daging kambing, jang asulnja dari
seekor karabing jang sakit teroes dipo
sate.

Lantaran boeat kepentingan keseba

tan pendoedoek,

tentangan

pengawa

wmembajakan akan kesehatan, dengan
mengasih tanda2 jg soedah terperiksa,
jaitos beroepa stempel jang menerang
kan akan asaloja dan tauggalnja daging diperiksa. Oleh sebab itoe biar
lah publiek akan perhatikan djoega.
LO

Resident

Timor

pat

loeka loeka sedikit dibagian moe

ka,

demikian

lainnja.

moer

djoega

Tjoetjoenja,

penoempang2
jg baroe beroe-

(9 ——

7 bl. selamat. Jg memberi per| oleh Komite Pilihan Nasional diroemab

G9

itoe bermaksoed hendak ke Bandoeng.

Mobiluja mendapat keroesakan besar|

sebab

artikel jg

jang tocan maksoedkan.

Toean

K.Wongso

werdojo,

Stukken

kita

Pandeglang

sosdah

terima.

Me-

njesal sekali kita tidak bisa moeat.

Toean Abdugrani,
P,. Pinang.
Soerat soesdah terima : sajang ditampat toean soedah ada Corr. Pem.
kasih atas

perhatian

toean'

2

meninggal

Menoeroet Aneta dari Den Haag,
dalam oesia 72 th telah meninggal
doenia dr. K..J Lovink, bekas direktoer Landbouw di Indonesia.

korban.

Toean Oey Tjip Giok namanja itoe

Liberale Partij
Dari
Amsterdam
diberitakan
oleh Aneta, bahwa Weadelaar terpilih

Spanjol

lagi mendjadi voorziiter Libersle Par
uj.

PERANG SAUDARA
Kaoem

pemberontak mendoedoeki
Candesa

United Press mewartakon dari Burgose, bahwa pada djam 5,30 pagi ks

oem pemberontak telah berhasil men

»leh pihak

Bat-c.

—O—

Consultatie— Bureau

Kaoem
PPPI

pemberontak,

Pemberontak mendoedoeki
kazerne Infantene

Dengan opisil poela Reuter mewar
'Moelai bl April ini Consultatie Bu|
reau dari PPPI jang dahoeloe berteu takan dari Saragossa, bahwa kaoem
, Gedong Pertemoean Indonesia"

menghendaki perdjos
Gerindo
ngun pilihan, verkiezings—stiijI, djadi

bouw

dari PPPI

Kramat

mengenai

dimoeat d'lain soerat kabar.
Seharossnja lebih bak toean teroes sadja berhoeboengan dengan s.k

——

pentjoerian dilakoekan oleh pendjahat
jg tahoe, kemampoeannja itoe orang

pat di

Brata,

sa, moeat,

Telah diangkat sebagai resident di
Timor dan sekoellingnja toean Kr.
FJ. Nieboer, sekarang ass-res. klas I
Lebih landjoet Reuter mewartakan
di Soematra Pantai dan Alaslanden
dari
Saragossa, bahwa pada sore hari
Gajo-Loeos dan Serbodjadi.
nja kaoem pemberontak telah mendoe
doeki Istana dan station kereta apidi
Lerida.

Hotel Tionghoa Molenvliet Oost
terdjadi pentjoerian besar, Ini

Kwitang

tolongan pertama ialah t. dokter Sabar | toean R. Iskandar
dari Bogor.
Familie Abdoerachman binnen no 12.

“ ToeanI. Talabessy
Soebang.
Artikel toean sajang kita tidak bi-

Ter.ma

Repat oemoem PSII Djakarta

—

287.

sar Baroe,

Dr, K,J. Lovink

toean jang ketjoerian, ia berasal dari
Palembang dan menginap di itoe hc
dalam kamar 15.
tel
dan dari seorang jg menaroh £y mpathie
bari Rebo tetamoe itoe ber
Sedjak
dan perhatian pada R.P.M, teristimewa
itoe hotel, Jan sebeloem
dan pendiriau roemah jatim dan sosial ada dalam
rian sedjak pagiia ber
pentjoe
terdjadi
oemvemnja : djadi boekan kritik melaia berijakap? ten
kamar
tamos
sama
melainkan

Aksi pilihan
Dari soember jg boleh dipertjaja di
sampaikan berita seperti berikoet:
Semalam telah dilangsoengkan rapat

gg Kramat
Batavia-C.

membiloekkan spe

Perpoestakaan Nasional di Djakarta merintah dan mentjahari djalan ventoek menjerang kepada Infanterie, sera
Kemaren bertempat di gedong se
In.
,
:
PR
,
Antara mengabarkan, bahwa ,Per- ugan mana jg berhasil djoega. Sesoe
mam Gg ma
kolah Instituut Islam di Kp. Bali To
poestakaan Nasional“ jang bertewpat
Voorz'tter Voro mendapat tjelika Abang, terlangsoeng rapat oemoem di gedoeng PR. Kramat 174 akan di labnja kedatangan tentara Pemberon
dibarisan Sebelah Oetara, maka kea
PSII diketoeai oleh t. Moesanip de
diperbaiki dan diper tak
Kepada kita disampaikan berita, bgan mendapat perhatian besar baik re-organiseer,
laaa tentara Republiek (Pemerintah)
t, Abdoelracbman, voorz tter Voro ke dari anggautanvja maoepoen wakil wa loeas seberapa bisa.
tidak dapat ditahan lagi,
Berhoeboeng dengan itoe, maka moe
marin pagi kira-kira djim 7 telah men kil perroempoelan dan pers, Rapat
akan ditoetoep
Lerida soedah terampas
dapat tjilaka dengan mobiluja diantara dimuelai sedjak djam 9 dan disoedahi lai tg. 4 boelan ini boelan lamanj:
satoe
kira
kira
boeat
Tjibinong dan Bogor. Dia pegang stuur djam 1 lebih dengan selamat.
Dengan opisil Reuter mewartakan
sendiri dan maoe meliwati sutobus(pas- | Berhoeboeng hari ini kekoerangan Pemberian boekoe boekoeatau soko- dari Saragossa, bahwa- pada tanggal
sebagainja baroes di
dan
osang
ngan
seerep), band depanvja roepa-roepanja 'tempat, maka verslag lengkap kita
alamatkan kepada secretaris, toean 'M 3 April jg baroe laloe pada djam 7
gojaug dan teroes menoebroek pohon. 'moeatkan esok.
Rasjid, Ijidengweg Oost II No 20 malam Lerida soedah kena terampas
— Nj. Abdoerachman

Sereal

danja, maka orangoja soedab lari dja
oeh lebih doeloe, menoedjoe arah Pa

tjoeri, ia poenja koffer jang berisi oe doedoeki kota Candesa.
Rapat Ramai Comite Bestuursang contant beberapa poeloeh roepiah
Akan adanja Congres National
Pertempoeran hebat
hervorming.
Indonesia.
bersama barang permata beroepa peDari Saragossa Reuter mewartakan,
: Tentang akan adanja congres Na- : . Kemarin malam, d'salah satoe roe niti dan giwang berliant hingga berbahwa
setelah kedatangan barisan Pem
:
hilang.
1800,—
f
h
tional Indonesia, jang kini sedang
angan K.S. bond, Waterlooplein, Bat djoemla
Ini pendjahat sebagai diatas dikata berontak jang koeat dari Barat Laoet
mendadi perhatan segenap perk Centrum telah dilangsoengkan rapat
polit:ek disini,, dan poetjoek pimpi ramai dari Comite Bestuurshervor- nja jang tahoe korban itoe mempoenjal dan perampasan atas roemab2 jg letak
nan PSII menerima bagian menga- m.ng Tapanoeli, dibawah pimpinan itoe kemampoean, sebab pintoe kawmar bja diloear kota Lerida, maka disini
tanda tanda roesak, dan dilakoekan pertempoeran hebat dengan
toer.
$
:
:
toean Sanoesi Pan€, dengan menda- nja tidak ada
Hari Sabtoe kemarin doeloe toean pat perhatian besar.
bisa dipastikan si pendjahat goenakan setjept2nja. Pehak Pemerintah tel.h
Jang aneh poela, itoe melakoekan pertempoeran ini poela
Wondoamineso telah tiba: disini, se
Antara hadhirin nampak tt Dr. Ab koentji palsoe.
diak malamnja di Kantor LT. PSII. doel Rasjid, Mr. M. Yamin, Abdul
tetamoe jang paginja berbitjara pads dengan memakai baterij2 oentoek mem
kernana perlindoengi kota terseboet, Segenap
ketahoean
telah dlangsoengkan conferentie de Hakim dil.
| uja poen tidak
“3 coemah, dan benteng di Lerida telah
:
ngan badan LT, dan tjepat conferen
Verslag ,,Antara” lengkap kita meratnja.
Penjelidikan dan pengedjaran politie dikepoeng.
tie ini akan mengambil tempo bebera moeatkan besoek, berhoeboeng dePemboeroe Pemberontak dan kapal
hingga warta ini ditoelis beloem men
pa hari. Begitoe tjepat conferentie i- ngan kekoerangan tempat.
terbang Pemberontak telah menimboel
an
hasil.
datangk
ni selesai, konon akan diadakan con
—— D ——
!
—-0O—
kan beberapa keroesakan dibarisan Pe
fcrentie langsceng dengan segenap |

sopir jg doedoek didepan pingsan, se
dang t. Abdoerachman sendiri menda

di Tanah

Merartond

sikap pengoeroes R. P, M. boekan se
perti isi dan maksoed njanjian sema rombak, afbrezende critiek
peperangan di Tiongkok setelah
lam itoe. Kita ketahoei. bahwa didi kritik menjoesoen, opbouwende critiek| tang ja pergi ke Kota.
:
Hidoep R.P.M. dan hidoep gerakan itoe
kan dalam RPM. sehat, dari itoe ki
ia tahoe
baroe
Hotel
di
nja
Sebalik
25
ta sesalkan, bahwa anak anak jatim amal!
dalam itoe kamar telah masoek pen-

pergerakan kebangsaan di Djakatra

e

Brapa verkoopers Indonesia jang soe
da banjak pengalaman Djoealan obat in Commissie basis boleh datengi

Pentjoerian besar dalam hotel

jg Gjadi

.

dan Keurmeester haross memakai

( ——
—

Di
telah

bole bawa

Molenvliet

Ditjari
2

:

toean Neneng,

baik:

pada Toko ,,Desiets”

teroes sadja mace menjoesoel.
Begitoepoen roepanja itoe orang telab

dan

Toean direktoer dan eigenaar, jaitoe
t. Neneng Sastramidjaja dan adminimenjamboet

Satos grobak dorong (grobak trans
port) jang masih

medjadi

»Peroesahaan Boemi san pendjnealan daging, selawanja
di Bandoeng Slachtbed:ijf Gemeente beroesaha, s0e
postera"
Tadi pagi djam 6 telah terdjadi oe paja terbebas, dari sesoeatoe jang bisa

di

Minta beli:
Oost 62.

apa apa

tong dan maoe didjosal pada toekang

Pe

patjara

mn dd

kan tjoeriganja Keurmeester itoe dan

- Kesempatan tinggal doea malam

Idoea jang menoesoek hati dan roeloePertama

dan seroe

hebat

ramai,

HARI REBO

ADVERTENTIE

gelap

Pada Sibtos Sorejl, kira pk. 7,30, sa
lah
seorang Keurmeester dari Gemeen
anak anak jang bersaugkoetan.
weg, Roeangan penoeb:
te
Slachtbediijf
Betawi, didjalan pera
|
diantaranja
1EV,
Aa
jang
h
ambilla
memang perloe,
"3
boektikan koeudjoengan dan p
patan
Petjenongan
— 8. Besar, telah
le
pilihan
diatas,
gelagat
meMenilik
lah
sceroeb
dan
loear biasa. Dari semoea golongan d »Ibesar besar sadja
berpapasan
dengan
seorang toekang.
den
gemeente
19898—194!
akan
lebib
oeda, lelaki-|reka itoe mengadakan pertosndjoekan

faham

TIAP
- TIAP

8

&
#4
s£

—3 man

dapat tambahkan, bah

kita

Disini

sambil disoeroeb menjadjikan vja wa

oentoek

ditetapkan.

Sekian berita!

joca, sampai baji-bajinja) ditonton
ojang isi dan maksoeduja

soengkan malam-awal goena Stichtivg)
»Roemah Piatoe Moeslimiu", Sto'

Nasional,

djoega dengan Penjadar.

Mnet
akussomtasanern

Semalam digedong IE V.,

Piliban

158

toelis Antara,

dipindabkan

di Kramat

ke Clubg:
no

174,

Pemberontak

telah

mendoedoeki

ka-

zerne2 Iufinterie Tank kepoenjaan ka
sm

Pemberontak telah membersihkan

djalanau?,

Itati
Mobil balap

melanggar

Torang

poeblik

matidan 20

orang

loeka,

ada

orang

Transocean mewartakan
me,

bahwa

7

dan 20 orang mendspat

dari

Ro-

jang

mati

loeka loeka,

ketika seboeah race-auto jang dikemoe

dikan oleh seorang Itali,

Bruzv,

jang

tkoet dalam balapan 1009 mi! di Bologna, slip dan melanggar penonton.

Sikap Vaticaan terhadap Plebisciet
Innitzer

ke

Rome

Dari Vaticaanstad dikabarkan: Di
doega bahwa Invitzsr diminta datang:
nja di Rome boeat memberi keterangan
tentang

sikapnya

terhadap

plebisciet.

Bisschop bangsa Oostenrijk

Vaticaanscke

Persdienst

menerang

kan, babwa pengiriman radio dari Va
ticaan jang menerangkan bahwa bisschop bangsa Ovsstenrijk, itoe tidak

ada, sebenarnja kabaran itoe tidak di
ketahoei

oleh

Bisschop2

secretaris

Negeri,

berboeat semacenja
sendiri

Soerat-soerat kabar di Weenen tidak
memoeat tentang pidato dari Vaticaan
didalam radio atau artikel didalam
Osservatore Romano“. Hanja memoeat:
soerat dari Nitzer kepada Buerckel jg

menerangkan

bahwa bisschoppen ber

boeat semaoenja sendiri.
s
R-uter mengabarkan dari Berlin
bahwa fulda-bischop dr, Dietz. seperti

kawen kawanoja sedjati di Os:teria,
berseroe soepaja hari pemilihan Hitler
mendapat bantoean,
-

hanja berbasil

ren, 4 poetjoek meriam

Lebih djaoeh diberitakan

kemedan

baroe

boeroeng

Tidak banjak

Sekarang fihak Tiongkok

peroebahan besar

ta' terangannja
lai

ladjoe

“ Pada tg
dapat perocbahan jg besar dalam se ngan perang kini ada difihak Tiong
loeroeh medan perang. Hampir dima kok.
na-mana Tiongkok roepavja akan mem
2.000 orang Djepang d'iserboe

Taierschwang

masih dalam tangan
Tiongkok

sekonjong-konjong

Berita belakangan mengatakan, bah
wa pasoekan Djepang 2.000 orang jg
akan dibantoekan pada pasoekan jg
masih dikepoeng oleb fihak Tiongkok
di Taierchwang, diserboe dengan se
konjong2 oleh fihak Tiongkok, ketika

Pada hari Minggoe jl. Teierchwang
bantoean itoe soedah sampai di Hsia
masih dalam tangan Tiongkok, jg se
dekat Taierchwang. Djadi per
cheng,
laloe mendapat basil dalam menolak
djalanan
Djepang tak dapat diteroes
serangan serangan Djepang jg dimoe
kan.
:
Dje
fihak
en
lai minggoe jl. Walaupo
pang dapat keroegian besar, mereka
Bantoean dari Tsingtao ditahan

teroes mempertahankan dengan mati
pasoekan Tiongkos
matian waktoe
Djepang didekat
pasoekan
g
memoton
Taierebhwang,

kini roepanja bira melolos

Sampai

Kekoeatan2

djoega.
Djepang

lainnja jang

akan dikirim dari Teingtao ditahan
oleh pasoekan Tiongkok di Lini, hing

ken diri dari penghantjoeran jg dila ga kedjadian soeatos pertempoeran
hebat pada hari Minggoe jl. Perdjala
koekan oleh pasoekan Tiongkok.

2

nan Djepang oeroeng.

Djepang meneroeskan pendoedoekan
Taerchwang

MIN

maka

bermoela,

ja

# Sesoeatoe
#5 tablet
djaga

moe

keberatannja

lagi memadjoek

:

ter

badap keteraogan saksi Hadji Mo
chajar dengan isterinja, Terdakwa me
ojangkal, bahwa isterivja
kata ,hadji

pernah

ber

ter.
baik.

zA

Toean boleh
kantongkan

|

tablet begitoe sadjal

Taierchwang.

Chiang

Kai Shek mendapat

6 kekoesaan

diktatorial

Katanja djenderal Chiang Kai 8hek
mendapat kekoeasaan diktatorial. Dalasa sidang partainja, Kuo Min
Tang, ia dibenoem mendjadi alge'meen

kareva

bestuurder,

uityosrend

orang orangoja, bahwa Tiongkok boe
toeh pada pimpivan negeri dari seo:
rang
Lebih landjoet Kuo Min Tang itoe
:
menolak komoenisme,
Partai itoe akan tetap memegang
'pimpinan negeri jg csmoem. Tetapi
djenderal Chiang diberi hak akan me
meriksai kembali segala jg dipoetoesikan oleh Kuo Min Tang tadi.

Dau

ini

f

:

toek

baroe dari fihak

Djepavg

oen-

mengganti Itagaki-divisie jg soe

dah lemah sekali disebabkan pertem
poeran jg hebat pada tanggal 1 April.

Maksoed pengiriman baroe
oentoek

menolak

serangan

itoe ialah

dari Shan-

tung Selatan jg mentjoba mengoesir
fihak Tiongkok.

Bantoean

baroe

Pasoekan
gemoea

dikirim ke Yihsien

Djepang baroe, jg bampir

terdiri dari

reservisten,

diki-

rim ke Yihsien, Perloenja akan meno
long pasoekan jg baroe datang dari
“Talerchwang tetapi d'kepoeng oleh pa

soekan Tiongkok di Yihsien.

dioesir dari Soengai
- Koening.

Dalam hari hari belakang ini soedab

kelibatan akan ditarik kembali pasoe
kan Djepang dari medan perang di Ba

rat, jaitoe dari Honan Oetara dan Shan
si Selatan Sebab

disini pasoekan Tiong

tjari

»sengadja mentjari

njemboenjikan

oentoek

PN AE

me

kesalahannja. Seperti

bisa djoeal baranguja sampai

TENTU

pergi, nanti saja
bueat oesir kowe
Betoel djoega
tara berapa lama

proces verbeal

MN

Ar
es pe
PADA AN daku

Naya PMN

Ba

DM

aa NA
PE
Ag

MEA DA DRS
LO

LN

soeroeh orang Japan|
dari sini.“
kata saksi, tidak an
lagi, beberapa orang

bari dapat tegoran

. ..

Selandjoetoja terdakwa kembali lagi
kepada soal ,dansa telandjang“, jaug
menoeroet terdakwa sepandjang peme
riksaannja kemarin harinja, adalab

didaerah2

enam came

TTL

poelang lagi ke Tjipinang Proempoeng
Lama.
Pisangan
pergi ke
teroes
berang
sekali
Saksilah jg pertama
Proempoeng.
Tjpinang
dari
kat

Perkara

boeat pindah.

pagar kawat berdoeri, per

kara pohon2an Roesoeh dan Riboet
bin Ajo jg dircesakkan
saksi Gjoega
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— Lantas apa kedjadian? tanja pres. dakwa tetap menjangkal, dan selan
hoofdartikel jg mengenai perdjandjian si kepada toean tanah B. karena hoe
— Lintas roemah saja dikoeroeng djoetnja menerangkan, bahwa saksi
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Afscheid van een koluniaal

VACANTIE

Dari model dan potongan, membrie kenjata'an dari kebagoesan
dan kerapihannja njonja2, noni en sinjo poenja pakean, jang semoea
model baroe dikerdjaken oleh:

pada:

Batjalah
KITAB AMAL

Populair Varia

toean djangan keliroe

—

8 pagi sampai 8 malam.

Ideaal
ni

1013 De Vriendschap

Pasar Barie bij nacht
JOHN ISEGER

PAASCH

perdjandjian sampei baik,
Abone s.k. Pemandangan dapat korting 10 present. Djam bitjara dari

LIM JAN BOEN

Djeroek manis
Krontjong Rohana

1023 Awas

lama

MELAJOE

LAGOE

ENDA.

MISS

132

BESAR

18 pi: a F 7,50

PLAAT

,THEY GAVE HIM A GUN“

Bisa menjenangkan dengan lekas dari
penjakit bisa mangobatin segala roepah penjakit. Dalam of loear, biar

ERA

NN AA

AN

OBRAL

BEsaR

OBRAL

19

Matramanweg
Telf. 536 —

Menoenggoe dengan hormat
De Directie
EL IA KENA Ne

7 April

PROF.
S.S. MOH. ALI

Weltevreden,
Menerima tetamoe segala bangsa, djoega tetamoe boelanan de-.
- ngan harga pantas.
Tempat bersih dan rawatan
Perkara tarief boleh berdamai.

memoeaskan,

Poetoes

Koendjoenginlah

dan berdekatan dengan station

tram,

djalan

dimoeka

Letaknja

AU US
NJONJA2
dan

Djangan

Batavia-Ceutrum.
Senen 44 Telf. No. 2105 Weltevreden
Inilah satoe2nja Hotel Indonesia jang terbesar dan termasjhoer
didalam kota Betawi.

MOECHTAR

,THREE GOD FATHER”

aman

NG

RoLK

Raden

TANDARTS

IND.

MARIE

dan

Boeat 1 hari sadja 6 April

Moelai

tanggal ma ennj a

2

Miss ROEKIJAH

sOzp

Djaga

ping

tjara2

Bisa dapat pada Administratie Peman-

SOE

Na

didalem

DENGAN

ISTRI SOENDA"“

Isinja bergoena sekali bagaimana
nja laki rabi Harga f0,40
franco roemah pembeli: f 0,46

CANTOR

alees dan menarik hati. Liat tan

dakan

Bat.-C.

tjeritera

»KAPENGKOEHAN
:

Besar

“TERANG BOELAN”

terbit
Boekoe

—» ,

satoe laki-laki ”

Bagimana “kaloe

pengabisan
Sawah

tjerita

besok

Senen

“ FONDS

R ADMINIST

Batavia-C,

107

1816

Tel.

Indonesia satoe kwartaal . . . . f 4,80
Sg

NN

R0

Abonnes lamanja paling sedikit 6 boelan
jang meninggal, asal tidak menoenggak
dapat uitkeering , ..f25—

&.

HARGA LANGGANAN

5.50

Hak

KEMATIAN

mmmpnaman nana,

PEMBAJARAN
DI MOEKA
Boleh dibajar
haroes

diachir

boelanan, tetapi berhenti

advertentie,

'Tarief

kwartaal. Domicile abon

nes terhadap koran ini di Betawi

1"
Tahoen ke : 6 3 No.

Senen 4 April 1038

Ta

'Kekoeasaan Polisi.

Lembaran

Kg SakiBat toe

ga saban2 hari ta' koerang dari 400

sampai
Oleh

500 potong jang masoek

AA

ter

Pig

gadai, orang2 pendoedoek sama keli
hatan soeka dan senang olehnja, a-

WISNOE

kan tetapi kaoem

rentenier

pada

keterangan

administratie,

kedoea

9

Pa

—

.

(pand -

huis gelap sama ketjoet, karena ke-

-

oentoengannja mendjadi toempes.
Goedang2 telah penoeh, hampir ke

Dalam pers Indonesia kerapkali di sama lain. Begitoe djoega dengan ke

toelis tentang tindakan polisi terha - 'adaan dikalangan pengadilan. Hakim

dap pergerakan national.
:
Banjak kali tindakan itoe tidak seper
ti jang diharapkan oleh Pemerintah,
setelah salah satoe anggauta Dewan

habisan

rendah biasanja memoetoeskan perkara

tidak diperdoelikan.

tempat, pegawainja

PAT KWA, TAK UAP MATAN

kerdja

keras hingga tambahan personeel ta'
berhentinja. Kabar belakang pada
boelan jl. Februari bahwa disana te-

dengan alasan dari Hakim diatasnja.
|Apakah keadaan itoe lain atau sama
Seandainja polisi

lah

Rajat mengeloearkan pertanjaan
Irendahan dapat perentah dari kepala
tentang itoe. Tetapi baroe2 ini moen ja oentoek mendjaga ketenteraman
tjoel socatoe artikel dalam madjallah 'oemoem dalam salah satoe rapat oe5
»De Indische Post” dari Mr. de
moem,

makan

overwerk

60

djam

Boear orang jang soeka mincem roko
(cigaretres) baik selaloe mamah sedikir

lebih

oentoek menoekar tenaga pegawai jg
bekerdja tjapai.

TABLET

BALASHIN

MATJAN

soepaja krongkong tidak

merasa

panas

bocikan

batoek

dan

SAI

TJAP

tidak

menim-

serta

mengilangken
dari -moeloer

Vergadering Comite Boeta Hoeroef
boesoek
hawa
Djikalau polisi ini diberi hak oen
Pembantoe
M,
menoelis:
oeeraman
ketent
boekan
arti
r
Indonesia
di
menafsi
polisi
toek
doekan
Pada bari Kemis sore (malam Djoem
Bisa danet beli Penayangan Li
| keadaan jang semata2 diketemoekan moem dengan pendapatannja sendiri
fat)
tgl,
31
Met,
jl,
ini
Centraal
Coke
gi
merintan
di Indonesia.
'nistjaja akibatnja akan
Hoeroef
di
Keadaan begitoe matjam orang da madjoean pergerakan kebangsaan jang mite Pembantras-Boeta
Soerakarta telah mengadakan vergade
djoedjoer dan berteroes-terang.
pati diseloeroeh Indonesia.
Orang perempoean pendjahat
Soenatan anak Jatim Moehammadijah
Menoeroet Mr de Waal maka
Beberapa kali telah kedjadian rapat ring bertempat di clubhuis Parindra
jg kedjam
hoofdparket dan politie di Indonesia diboebarkan oleh polisi disebabkan ra di Ngadisoerian (Solo) jang dikoendjoe
Orang mengabarkan kepada pemban
Anak laki-laki jang be toe kita, bahwa pada hari Minggue pagi
ketenteraman ngi oleh wakilnja semoca perhimpoe
akan tidak lagi poenja kedoedoekan pat itoe mengganggoe
ranidan boleh dipoedji tg 17 April ini perhimpsenan MD tijb.
dalam pergaoelan hidoep sebagai cemoem menoeroet pendapatan polisi nan jg mendjadi anggotanja comite
itoe.
:
perboeatannja.
hulporgaan, penolong dari Hakim, te
Soerakarta bagian PKO akan mengaitoe,
Oleh karena besloten vergadering
Seorang perempoean pendjahat ber dakan keramaian bertempat diroemah
tapi terlepas dari Hakim dan boeat
lain
dan
Di Madioen, Solo, Medan
sebagian diloear kekoeasaan Hakim.) tempat pernah kedjadian begitoe. Di maka dibawah ini hanja kita terang nama “Bok Sarkoemi dari Kaligawe nja R Sontohartono di Keprabon Solo
kan mana jang sekira boleh dioemoem Onderd, Boewaran Pekalongan, telah oentvek meng Islamkan beberapa anak
Bahwa keadaan itoe boekan meloe
n oempamarja rapat d boebar kan sadja, seperti berikoei:
welarikan seorang anak -perempoean jatim (tetakan).
loe didapati di Indonesia maka di- Madioe
kan oleh sebab salah satoe pembitjaDjam 9 sore vergadering
diboeka kira oemoer 7 th. dan mentjoba akan
Ini adalah telah mendjadi kebiasaboektikan dengan boekoe Ortega Y ra mengeritik Pemerentah, apakah kri
Gasset jang terkenal itoe ialah ,,De tik kepada Pemerentah itoe ,maksoed oleh t, M, Svstedjo Wirjowasono seba memboenoeh anak itoe setelah diram annja perhimpoenan itoe, selaloe me
gai voorzitter dengan mengoetjapkan pas gelangnja emas dan digadaikan, nolong kepada anak lelaki dari orang
opstand der horden”. Diantaranja di
dalam arti mengganggoe ketenteraman selamat datang dan terima kasih seperti dengan ditenggelamkan dalam soengai,

Waal, jg mengatakan, bahwa

kedoe-

toelis begini: Satoe tjonto jg. terang
:
?
dari alat negeri pada 30 tahoen jang oemoem
babaja
kepada
loepa
Waal
de
Mr.
achir ini ialah didapatkan dalam keini, kepada kemoengkinan bahwa Taf
po
kekoeasaan
dari
pesat
madjoean
siran polisi rendahan kebanjakan kali
litie diseloeroeh doenia.
tidak tjotjok dengan apa

Keadaan ini terpaksa dari tambah

€
Matang PA Pat
mai Tea DP ma

anak mana tentoelah

akan

mati djika

jang ternjata tidak

tak ada pertolongan seorang anak laki-

memberi sokongan, hanja dari Mangkoenagaran tidak bisa diharap, karena
soedah ada balasan soerat jg menjata

laki kira coemoer

10 tahoen

bernama

Tonja dari desa Karanganjar,
: Doedoeknja perkara sebagai berikost:

mampoe.

c—Gj so

Goedang

tembakau

terbakar

Oleh karena hoedjan angin jg besar

kan tidak akan memberi sokongan oe
Pada hari tsb, seorang anak, perem
poean anaknja T. Kasbolah desa Peang kepada comite.
Masing2 anggota telah
madjoekan kadjangan baroe bermain-maintidak de
menjangka, bahwa
ketentereman”
candidaat jg akan memberi pengadja ngan ketahoeannja orang toeanja telah
kekoeatan kekoeasaan oemoem
mi
ran, begitoe djoega tempat jang dipa |dapat diboedjoek oleh seorang perem
akan poeas seteroesnja dengan men
Barangkali Mr, de Waal sendiri poe: kai boeat cursus, Cursus dimoelai ber poean pendjahat B. Sarkoemi tsb, di
Mere
djaga ketenteraman oemoem.
ka akan berhenti menetapkan
ke - nja fikiran dyoamisch. Djika ia berpi samasama besok hari Senen sore tg) atas dengan ditipse akan dibelikan ba
tenteraman dan akan manentoekan kir maka ia ingat kepada semoea ke 16 Mei dimoeka ini, boeat sementara djoe dan sebagainja hingga anak itoe
sendiri dengan pendapatannja apa- adaanjg tidak boleh diloepakan oen- waktoe hanja 25 tempat cursus.
maoe toeroet sama orang itoe.
kah jang dinamakan ketenreraman.
toek memoetossxan sesoeatoe soal, Te
Comite akan minta idzin kepada ps
Setelah ada sedikit djaoeh dari tem
Mr. de-Waal bilang bahwa dida- tapi ini djoega kita sangsikan terboekti merintah Zslfbestuur bosat mengada- pat itoe gelang jang dipakai oleh alam negeri adalah soeatoe kekoea- dari toelisannja dalam ,De Indische kan lotery barang, begitoe djoega akan nak, diambilnja dan digadaizsan dipe
menetapkan peratoeran -boeat diri
sendiri. Ini djoega dilihat di Djerman dan Amerika.
akan tetapi ini beloem berarti bahwa tapkan barwa vergadering lagi akan anjar dengan naik glinding. Sesampai
Betoel soedah ada peratoeran di Ipolisi dibolehkan menetapkan peratoe diadakan besok tgl. 20 April, maka nja di Karanganjar, tempat kira kira
ran sendiri boeat diri sendiri. Diatas vergadering laloe ditoetoep dengan se 10 KM djaoehnja dari
wet, akan tetapi maoepoen sebagai
Pekadjangan
Waal
de
Mr.
toelis
begitoe
persoon,
polisi masih ada Pemerentahan dan lamat.
anak itoe dibawanja
ke soengai diaitoe, ia setoedjoe kepada peratoeran diatasnja Pemerentahan masih ada
9 —
djak mandi, tetapi teroes anak itoe di
wet tidak boleh di
wet toch masih dalam pertanjaan, a- wet. Kekoeatan
seretnja ketengah ditenggelamkan dan
Vereeniging
van
Hu'svrouwen
begitoe sadja, sebab wet
pakah kemadjoean pergaoelan hi- lemparkan
dilepaskan sengadja dihanjoetkan soe
Selama perhimpoenan kacem poetri paja mati.
doep kita di Indonesia akan kearalt ialah soeatoe product soeatoe boeatan |
3
itoe djoeroesan atau kedjoeroesan
dari rajat. Betoel wet itoe tidak bisa di Solo jg raemakai nama teb. diatas
Perboeatan
pendjabat
itoe
kebetoe
bestuur ba
lain jaitoe tambah besarnja kekoea- soepel, tidak bisa mengatoer semoea ini dibawah pimpinannja
lan diketahoei oleh seorang anak anak
saan politie dilocar peratoeran wet. keadaan dalam masjarakat, akan teta roe, selaloe makin bergerak, Baroe2 laki lakijg waktoe kebetoelan berada
berhoeitoe
Poelisan Mr. de Waal
pi tindakan orang tidak boleh berten ini telah mengadakan excursie kebebe ditepi soengai, Dengan keberanian ha
boeng dengan hoofdartikel di J.B oleh tangan dengan maksoed wet atau Pe rapa tempat jg patoet dilihatnja.
ti setelah anak laki laki tadi tanja da
Boeat boelan April ini kita mende
Mr, M. tentang ,haknja polisi dalam merentab.
:
ri desa Karanganjar, mengetahoei jg
ceroesan hoekoeman.“ .
Orang haroes ingat kepada keadaan ngar, bahwa besoek tanggal 7 April anak anak perempoean itoe sengadja
toelimenjamboet
poelan
ini akan mengadakan keramaian boeat
Toean Zentgraaf
di Indonesia sekarang. Perkoem
di hanjoetkan orang2 toea jg menga
jaug
seperti berikoet. Di

bahwa

saan jang sekarang

Ng

berpang

dari
akan

dengan petir beledeg, jang bersoeara,
maka baros? ini ada seboeah goedang
tembakau kepoenjaannja tabaksonder
neming Tegalgondo di Solo jg disam

besarnja djoemblah pendoedoek.
Salah benar djika partij ,,wet dan

de

tidak pantas,
jang dikehendaki polisi jang

biasa, Jaloe menerangkan bahwa
Kraton mendapat kesanggoepan

seolah-olah

akan

san Mr de Waal
pandang dengan katja mata politik
oemoem maka tidak baik kalau polisi
di Indonesia bisa dianggap sebagai ke
koeasaan jang berdaja akan memberi

kat tinggi, meskipoen kita tidak bisa
membilangkan, bahwa pikiran polisi
jang berpangkat tinggi itoe dynamisch,

Post“ itoe.
minta sokongan kepada siapa sadja gadaian Kedoengwoeni dengan lakoe
Kita akoci sekali bahwa kewadjiban jang sekira menjetoedjoci dengan mak f 25,— dan anak itoe teroes diboedjoek
polisi adalah soelit dan soekar sekali, soednja cowite itoe.
Sescedahnja dite lagi akan diadjak mandi dikali Karang

anak anak, bertempat di societeit djakuja, ia teroes melompat kesoengai
perkoempoelan politiek banjak
ber
»Unie“ dan besoek tanggal 29 April
bekerdja
maoe
jang
co,
bersikap
oentosk menolong anak anak perem
akan bersama2 mengoendjoengi Chris
sama sama dengan Pemerentah.
poean jg tjelaka itoe, dan oentoeng
an kita
Djikalau kemadjoean pergerak

dihalang

halangi

oleh

polisi,

telijke

huishoudschool

oleh Margojoedax,

tjap kepada masjarakat Indonesia.
orgaan dari Pemerintah, bagaimanakah
— Tidak hanja oleh karena politie ti- orang bisa bekerdja bersama dengan
dak tjakap seperti jang diharap akan pihak, jang dibela oleh politie,
tetapi oleh sebab menghalang-halang
Teranglah sekerang bahwa pikiran
i atau menoetoep tiap2 kemoengki-

De

root

di

Pn

Pentjoeri sepeda makin hebat
Pada waktoe jang acbir2 ini di So

lah dapat tertolong ditarik ketepi.
Dia teroes memanggil orang2 jg ada
didekat sitoe dan seketika itoe djoega
teroes dirapportkan kepada t. Ass.

Wedono

di Karanganjar.

bar petir dan terbakar,
Karena pertolongannja pendoedoek
desa didekatnja itoe api. bisa dipadam

kan,

hingga

tidak

semoea goedang

itoe terbakar.
—

Dirasai tanah
Dari Kiaten

gojang

(lindoe)

kita mendengar

kabar,

pendoedoek di kota itoe pada

hari Kemis tanggal 31 Maart 5,15 pa
gi dirasgi lindoe (tanah gojang) jang

koerang lebih ada 1 menit
Kernesakkan tidak ada.
2

lamanja,

(Da

Kesehatan, lahir dan

mati

Menceroet pelapoerannja pembesar
DVG
maka
dari tg 19 sampai 25
Mrt, jl ini diseloeroeh gewest Soera
karta hanja ada 4 orang sadja jg ter
djangkit penjakit typhus abdominalis
jaitoe 1 di Sawit (Bojolali), 1 di kota

Klaten dau 2 di kota Solo,jg semosa

nja itoe tidak sampsi
meninggal doenia,
Lain

dari

dari

tanggal

mendjadikan

itoe diterangkan

12

sampai

bahwa

18 Mrt jl.

dalam
.kota Solo djoemlah ada 60
adak jang dilahirkan dan ada 63 orang
jang meninggal doenia,
—

—

KARANGANJAR

Perempoean djahat seketika itoe djoe Verslag adanja Hoofdcornite Penjolo banjak sekali orang kehilangan se
ga
dapat ditangkap dan
dengan telf
pedanja, jang hanja ditinggalkan dari
kong korban angin topan di
lempatnja beberapa menit sadja. Ke t Ass Wedono teroes menjelabarkan
Karanganjar MN Solo.
banjakan poen djoega telah ditangkap anak itoe.
Hoofdcomite menoelis:
oleh polisi.
Bedang orang toeanja anak perem
Barang kali tak asing lagi bagai
tjaja boeah pikiran toean jg terhormat
Pada hari Kemis tgl. 31 Maart jl, poean jg baroe kira waktoe djam4 sore
sekalian
pembatja bahwa ketika boeitoe akan djoega merintangi aliran ini, sepeda keposnjaannja toean 8. on mengetahoei jg anaknja tetah hilang
lan
November
1937 diantero Soerakarta
derwijzer dari Ardjoena Muloschool dan baroe hiboek mentjarinja dapat
baroe itoe.
:
Sekiranja soedah tjoekoep oentoek djoega dibawa oleh pentjoeri. Aneh mendengar dari T Ass Wedono- Boea telah terserang angin topan hebat, jg
membantah boeah pikiran t, Mr, de nja pada djam 11 siang (waktoe me ran jg anaknja telah ketemoe di Ka membikin keroegiannja pendoedoek,
Begitoe- djoega ketika tg 21 Nov'37
Waal
itoe dan oleh sebab beberapa ngaso) masih ada dimoeka sekolahan ranganjar, maka
dengan segera dia di District Karanganjar MN djoega
J.B
oleh
disadjikan
tetapi
djam
11,55
siang
ketika
toean
hari lagi akan
pergi boeat mengambil anaknja dan
toelisan soeatoe jurist tentang ini hal itoe maoe poelang, sepedanja soedah teroes dibawa ke Dokteran Pekalo terserang angin topan, jg telah mem
bikin keroegian banjak: jalah berpose
maka lebih baik kita akan menoeng tidak ada, Fiets merk Humber.
ngan, sebab masih kemboeng air.
loeh-poeloeh
roemah jang dapat keroe
cma
GP
co.
'goe toelisan itoe.

bahaja
nan kemadjoean semangat kebangsa Mr de Waal bisa menimboelkan
jang
kita
terangkan
diatas,
Apalagi
an jang setia dari pendoedoek Indo
kalau tidak ingat kepada aliran barce
nesia.
:
Pendapatan toean Zentgraaf dalam jg kita samboet dengan gembira nis

ini hal memang betoel dan tepat, mes
kipoen djoernalis itoe dalam oemoem

nja bertentangan dengan azas kita
bangsa Indonesia. Orang djangan loe
pa, bahwa pegawai polisi rendahan

tidak mempoenjai fikiran seperti pega
wai polisi jang tinggi. Mereka masih
absolutistiseh masih beloem mempoe
njai fikiran dynsmisch. Mereka beloem bisa membeda2kan keadaan sstoe
-

rang semoea personeel menoeroet ka
bar hendak menjampaikan rekest
permohonan pada jang wadjib Toe
an Hoofdpandhuisdienst, akan mo-

hon

perbantoean

'air minoem

oenioek

dan mandi

membeli

jang sehari2

nja memakan wang f0,25.Moedah2an

Personeel Pandhuis Pamekasn
Keloeb kesah.
i
»Boeng Kemot” dari sana menga
barkan,

bahwa

Pamanoekan,

personeel

pandhuis |

sekarang sama menge

(Ada

poetih warnanja. Red) Maka

Pa

Waktoe kereta sneltrein (vluggevier)
Betawi—Bandoeng
jang datang
di
station djam 12.30 hampir memakan
korban

satoe

orang

Tionghoa

akan

melintasi peron sebelah kidoel akan
hadjat terseboet jang wadjib dapat mengambil bininja sedang trein soedah
ga
jg
menimbang pada pegawainja
dekat sekali dan itoe orang Tionghoa
dji sedikit keloearan loear biasa,
tidak mengetahosi ada trein dari sebe
lah koelon jang begitoe tjepat,
Pandbuisdienst Pamanoekan.
| Oentoenglah disitoe ada salah satoe
Tambah

madjoe.

haritambah

1

ja

semendjak boekan
loeh disebabkan disana tempat bamoelai 1 Februari
disana
ian
pegada
,
sewaan
roemah
beloem ada
haroe,
ds
ir nihil. (Ada air kali| jbl. pendoedoek : disana sama, ramai

hawa panas air nihil.

Station S. S. Bandoeng
Didalam
pendjagaan
jang menjenangkan.

Dikabarkan,

'conducteur

jang

tjepat

sekali mem

boeroe dan membantingkan itoe orang
Tionghoa sampsi tidak kedjadian ba
baja bagi djiwanja.
Kita

menghormati

ramai menggadaikan barangnjaja hing
an stationschei
hi

dan

atas ke

actiaf

si penoeloeng.

Pagi T, Boepati Pekalongan datang
sendiri di Kawedanan Kedoengwoeni
goena meriksa orang perempoean pen
djahat tsb, dan djoega anak
nolongnja: dengan memberi

laki me
hadijab

sakan dan rebah, dan ada djoega banjak orang dapat kesakitan, sampai
djoega mengadakan korban djiwa.
Dari tjita2nja sementara saudarasaudaranja,

ketika

tanggal 24 Novem

ber, di Karanganjar telah didirikan
wang f 5, pala anak itoe,
Hoofdceomite, berazas mentjari derma
Sedang pendjahat perempoean te- boeat menjokong korban terseboet,
roes masocek kependjara bosat menceng
Adapoen soesoenannja bestuur seper
goe pemeriksaan jang lebih loeas.
ti dibawah ini:
Orang toeanja
anak perempoean
1. Voorzitter T. M, Ng, Hardjosoedjoega sangat berterima kasih pada darmo (Wedono Karanganjar),
abak laki laki itoe dan memberi badi
2. Secretaris T. Soetadi (Laudbouw
jah roepa roepa, poen dari familie fa- opzichter Karanganjar).
milie Kasbolah ada sama memberi
3. Penuingmeester T- Sastropoerojo
hadijah,
(Mantri V. P.),
4. Comisearies
TT,
Sastrosoewirjo
Sampai ini bari pendjahat seorang
(Demang
Tjatjar).
perempcean itoe ditahan,
5. Commissaris T, Mohamad f(Hulp
sg
poscommies),

5

Saban

mengambil itoe kans dan Elias |

memboeroe, hingga bola mendjadi out.

Bola diretour oleh Ophir dan diterima
oleh Soetedjo,

ka

Soetedjo ke Boerdah jg laloe men-

djadikan satoe carambol diantara Boer
dah dan Sahlan, sedang bola mendjadi

Malay
s Clubkarena pertan:

corner. Boerdah voorzet, bola diterima
oleh kepala Soondoro dan melajang
keatas djala.
Kk
Djika bola diretour ketengah, adalah
Sarim jang kirim kembali. Acbirnja

..?2 2? Verslag ta'ada,
h djalan.
Kita toenggoe

membikin Suetedjodan Soendoro meng
geroetoe, karena Saban ta' dapat mem

bikin tegenpunt, sedangkan ia berdiri
merdeka dan pada ketika itoe adalah

amanGa

Pasanga y an dari masing2 adalah

didalam hati: ,Apakah

nant

daja seperti ber

|

|

Baridi

A. Rachim

Saridi keloear, Atjipma
soek, stand mendjadi 2-0
Sementara Saridi terpaksa kelosar ber

:

Sarim

Oo

Ismail Soekarman Pandji Soejadi Jahja
Hidajat Moerdjoko Moehadi
Sahlan
Elias
PERSIB dan Hwa Nan, sedavg doea|
Bendoel,
doeanja adalah tenaga jang sebetoelnja
sangat diboetoehkan oleh STER.
ISetia:
.

P.S SI. Djawa Barat disana

2—0

boeat

SETIA,

Kemoedian
dan,
, ,6—0

melawan

Di lain fibak, fihak SETIA pada s0

re itoe nampaknja seperti meroepakar

Dari pasangan STER seperti tsb,
lebih doeloe kita soedah dapat me-

SETIA

3, 4, 5

inan mereka adalah djaoeh lebih productief daripada lawannja. Dalam mem

bagi bola,

barisan woeka kerapkali ter

nja jg bermoela mengagetkan kita, njangka, bahwa djalannja samenspel
adalah penempatan Jahja sebagai ka| dari barisan penjerang ta' akan mekarena Soendoro ongetramd—althans dalam pertandingan2

Barisan belakang dari lawannja ternja

pasanyan jg tegoeh sekali. Ha

nan loear sedangkan biasanja bermain moeaskan
dalam barisan half.
Hij heefdtz'n momenten,

kan

hati mereka

toekang2 main bola.

teroesZan kalang kabset
kata se- competitie —sadang Sohib adalah sa ta mendjadi
jg artinja toe reservist jg djoega ta' mengeta- bingga achirnja keeper A Rachim
bahwa sewaktoe-waktoe pemain tadi hoei betoel akan permainannja Soex disoeroeh tangkap angin oleh Pandji,
Stand 3—0,
memang baik sebagai ba
kanan tedjo,

orang supporter dari SETIA

dan pogaslah hati kitaatas ke terangan

“Tetapi, sport is sport, dan oleh ka

itoe,
6
.renanja, pasanglah siapa jg ada oen
Demikianlah, setelah wasit Singgih toek tidak mengganggoe djalannja
memberi

tandas

pertama

competitie

kedoea cap

dalam

arti

: toenda me-

Tidak begitoe lara kemoedian Jahja
membikin extra satoe goal akan tetapi ,.. Wasit menioep fluit, Jabja ber
diri seperti tiang lentera . . . Ik cff

tains, Boerdha dari STER dan Elias noenda, kata seorang supporter Ster. side ?1, katanja. Maka goal itoe poen
Wasit segera memberi commando tidak sjah, jg laloe oleh Ismail dioela
dari SETIA berhadapan moeka dan
dan kedoea pasangan poen moelai ber ngi lagi dau betoel betoel keeper ha
.. ..STER menang toss.
tempoer.

roes merangkang kedalam djala. Stand

:

Pandji menggiring kawan,nja jg se
gere dibatalkan Ophir, Bola berpindah
tempat pada kakinja Saban jg mene
Daja oepaja mentjari derma seperti roeskan
kepada Latoeb dan divoorzet
Bea
dibawah ini:
ke
dalam
Oleh Soendoro diterima dan
a. Mengidarkan lijstderma.
dikirim
pada
Soetedjo, Bola teroes di
(ke
'38
manak
volksal
al
Mendjoe
b.
scoor,
akan
tetapi
oleh keeper Bendoel
f0 64
oentoengan dari harga pendjoeal
segera
diretour,
Ba
dari
dipotong harga pengambilan
Kemoedian bola disampaikan pada
lai Poestaka f 0,48 plus preminja ka
Jahja
jg lantas over pada Soejadi. Soe
lau mendjoeal banjak, (Zie pariwara Ba
jadi
mengintjar
dan bola ditendang ke
:
ni
lai Poestaka).
'djoeroesan
dada
keeper.
ain
dilain-l
comite
tjb
kan
e. Mendiri
Bola

In

ea

tempat.

melajang

kembali

ketengah,

Moerdjoko retour kepada Soekarman
Adapoen pendapatannja oeang der akan tetapi lebih doeloe dia soedah
ma seperti dibawah ini:
berdiri ofpside karena djebakan dari ba
'Terima pendjoealan volksrisan tjelana hitam (STERJ) di bagian
almanak 1938.
:
: “4 198,98 belakang.
Terima pendapatan oeang
Kewmoedian barisan ini (STERJtjo-

:

f£ 8215

tib. comite Karanganjar

14 048

dari lijst lijst

Terima pendapatan

dari

Boeat beli almanak di Balai

Poestaka dan ongkos lain
lain.
—

—

serangan2

bersama,

Barisan depan diberi

dibantoe

coempan

sekoeat tenaga

oleh

dan

barisan

4—0 ini tidak lama lagi ditambah
olehnja mendjadi 5—0 dan pada pe
noetoepnja toch sajap kanan, Jahja da
pat mengoentji pertandingan dengan
scoringboard 6—0.
x

Seperti
poetera

djoega
dari

kaoem

Setia

poeteri dan

pada itos sore di

pinggir lapang VIJ seringkali berte
riak : ,Ha4jo Broertje!“ dan , Vooruit
Setial“ maka kitapoen disini toeroet

berseroe: ,Ga voort Setianen| M'n
beste wenschen en happy voor de

stoere knapen en stoute—o neen, lieve—meisjes van oom Djon !“,
Kepada STER, kita toeroet rasakan
akan mangkirrja Soeharna dan Moes
tari pada sore itoe dan kita sesalkan
akan penempatan

beberapa reservisten

Boeat ke Tasikmal:ja, kita barep
kan satoe elftal jg safe dan djitoe da

belakang. Dengan sepintas laloe, orang ri STER, djadi zonder penempatan re
bisa mendoega bahwa barisan bela- servisten jg unproductief mainnja.—
Geen pech vogels meer zija, hoor !
kang dari tjelana merah (SETIAJakan
| mengeloeh,
Malay Club 1 — Andalas I.
Akan tetapi djoestros dalam grebef 143.84 gan gerebegan itoe kita bisa menjata
Sengadja kita tidak boeat verslaguja
kan
tidak
adanja
pertalian
main
ber
ketika
pertandingan ini dilangsoengkan
2 143.84

128222

O

:

ba membikin

—

0

5

NT ena

ca

sama

Keocentoengan bersih

(samenspel)

dalam

voorhoede,

pada

hari Minggos

sorenja dengan di

.
f 138.38 selain dari pada tidak adanja tembakan2 jg djitoe. Soendoro poenja gojaMengirimkan oecang derma
ngan
kepala (koppen) selaloe memboe
kepada pendoedoek jang
:
ang bola kesamping atau keatas djala,
telah dapat ketjilakaan
f 73.54 seperti Soetedjo dalam dia poenja plaat
.—
ox
sen dengan kaki. Boerdah sangat leMasih ada keoentoengan
f 6434 mah dalam memberi productieve voorMenoeroet keterangan dari fihak zetten, sedang Saban menghadapi pen
Pangreh-Prodjo, Hoofdcomite tinggal djaga benteng jg tanggoek.Dengan ca
memberi oesang derma sebesar 173.54 paciteit, tenaga kekoeatan sematjam

koendjoengi cleh penoeh publiek.
Adapoen sebabnja, adalah boekan
djalannja samenspel dari kedoea fibak
koerang
bagoes— Andalas
poenja

dapat sokongan dari derma buntjono
Pemerintah Mangkoenagaran.
Oleh karena masih ada oeang keoentoengan, maka ketika mengadakan
vergadering penoetoepan tanggal 27

teroes|

sebab melainkan itoe si korban djoega itoe, maka semoea

voorzet dari Lasoeb
jg bagoes2 selaloe mendjadi kandas.

hingga sifat sportief

voorhoede

sangat

productief pada sore

itoe — akan tetapi, pada pertandingan
koerang 22 menit
djadi satoe incident

kita

tanjakan

lagi berachir, ter
sehingga terpaksa

kepada

,Penjokong

captain

dari

maoe

main

Andalas tosan Tobing.

— Jah,

katanja.

Kita

'defensie

jang meroepakan

satoe

pen

1938, sehabisnja Hoofdcomite djagaan boelat, dengan back Sahlan se pai disitoe, sesoedah
boeat Andalas—.
di boebarkan, lantas didirikan perma- bagai bintang lapang.
3
bestuur

Djangan toenggoe sampei itoe hal
mendjadi penjakit jang tida terderita, tetapi lawan ia dengan
tjepat dan sampoerna dengan

tetap ta” dile-

paskan.
Veteranan.

Dalam

pauze

diadakan

pertandi - :

ngan veteranen
»Koeroes”,

,,Gemoek

lawan

Jang

Gemoek.

teritosng djoega tt.

Kadi, Gep. wijkmeester Ramani, komandan polisie enz. enz, ada jg. seperti bola ,ada jang seperti boemi.
Jang koeroes ada jang seperti lidi

Beloem

ada

jang

dapat prijs.
Setelah pauze, permainan
spanmend,

lebih

tara itoe, seorang

Hoofdpartij B,
Zonder(59 Kg)

“Darlim

antara
contra

(57 Kg) dalam

ronden,

berachir

ke-

Dengan

sergsaraan'.

keadaan

lam fihak jg lebih

begitoe, STER

banjak

da

menjerang

stand

dermenango.p.
Seperti orang banjak tahoe, Zonder

men

adalah

nampak

hebat. (Semen-

anak ketjil, ketika

djago

worstelaar jg kemoedian

pada kira-kira boelan November '37
baroe mempeladjari boksen. Maka tidak

heranlah kita, kalau pada malam itoe
dia
poenja
houding
mengingatkan
orang kepada satoe worstelaar. Dalam
waktoe ditanja, dia bilang :, Hampir poskoelan boleh dikata masih beloem
begitoe djitoe, seperti djoega dia poenja
maoe klenger, tapi ngak djadi).
iucasseeren (penangkisan).
Hingga achir, stand tetap 0-0.
Sebaliknja Darlim ada satoe boksen
Dan kepoetoesan comit€,bersama2
jg
lebih moeda dan baik sekali dalam
kapten dari kedoea p€hak ialah kelak
ia
poenja defensi (pendjagaan). Fin
hari Minggoe diadakan lagi. (diteroes
ning (poekoelan kiri) dan ophaalslag
kan— revanche)
Ini ta' mengapa, karena soedah fi- dari Darlim ada sangat berbahaja se
keli, selain dari pada dia ada satoe
nale, ta' ada toenggoean.
Dadi
sapa jang akan beroen- inwachter (jg selaloe menjerang), hing
toeng mereboet prijs S.I.J. (Sarekat ga dalam ronde ke 4 kita lihat Zon
der sebagai jg soedah groggy (sempo
Isteri Jacatra)?
1
Baiklah kita saksikan kelak tang- jongan).
Dalam
ronde
ke
6
sebagai
biasanja
gal 10 April.
dalam doenia bokseu—Zonder
men
9 —.
dapat fit (tenaga x semangat) b: roeden
sampzi
kepada ronde
penghabisan
BOKSEN
orang
dapat menjaksikan
beberapa
punch
ftjetolan)
dari
kedoea
fihak.
Hoofdparty A 5 ,Hewry" menang
Darlim tetap sebagai satoe verdeo.p. 10 ronden
diger jang koeat menahan poekoelan,
meskipoen dalam ronde ke 7 dia men
Dalam B 5 ,Zonder“ menang
dapat satoe k.o. (koek out) slag jang
O.p. 8 ronden
roepanja banja membikin dia groggy.
Ketika malam Minggoe, atas oenda
ngan toean J. Kick, kita soedah me
Baroe sadja orang bisa lihat ,, hook"
ugoendjoengi pertandingan boksen jg (poekoslan njamping) dari Zonder dan
olehnja diatoer di Varia, Park dengan zwenken (noendoek) oentoek tidak ke
mendapat perhatian besar dari publiek na dipoekoel dari Darlim,
tiba tiba
Betawi.
gong berboenji, ronde ke 8 finish de
Ringplaatsen (tempat disekitar dan ngan seperti apa jg kita
soedah te
dekat dengan ring) penoeh dengan rangkan, Zonder menang 0.p.
bangsa Belanda dengan banjak poela
ujonja2 berikoet bangsa Tionghoa dan
Hoof-ipartij A, antara Hewey (65 kg)
Indonesiers, Lebih lebih di kelas I dan contra Frij:ers (63 kg) dalam 10 ronStaanplaatsen,
den soenggosh menarik perhatian pu
Sebeloem pertandingan dimoelai, le bliek. Hewry main kalm, sedang Frijbih doeloe t. Jimmy Kick berpidato ters meroepakan satoe invechter, Datentang maksoed
pertoendjoekan de lam beberapa ronden Hewry soedah
ngan andjoeran soepaja pendoedoek bisa mendapat voorpunten dan ternja
kota Betawi dari segala bangsa toeroet ta dia ada satoe
bokser jg adil, Dia
bantoe akan hidoepnja satoe Buksbond, kerap kali menoenggoe djiza lawannja
Setelah itoe laloe diberi pertoendjoe soedah mengeloeh,
Moelai ronde ke 6 terdapat momen
kan Zweedsgymnastiek dari 5 anak2
dan baroelah kepada demonstratie bok ten jg bagoes2 dari kedoea fihak dan
sen diantara: Uitten Bogaard contra selandjoetnja terajata poela kerasnja
Luntungan dalam 3 ronden,
poekoelan Fiijters akan tetapi selaloe
Kemoedian voorwedstrijd antara a- tidak kena.
Dalam ronde jang achir (IOe ronde)
mateur boksers: Wijckie Sehuller (53
kg.| conira Loth (54 kg) dalam 4ron Hewry roepanja soedah lama
tahoe
den depgan berachir Loth menang akan tempat-tempat jg lemah (zwak
o,p. (op punten). Voorwedstrijd kedoea ke plekken) dari Frijiers dan... satoe
antara Jimmy Flint (70 kg) contra De sin” (pogkoelan djitoe) dari Hewry,
Martino (865 xg| dalam 6 ronden, De Fsijters soedah groggy jang segera
Martino menang o.p.
achirnja ditoeloeng oleh gong.
bola mental keloear, tertjelaka terke
na bal. Ternjata anak itoe........ anak
nja bang Bedjat, bibirnja bengkak,

PA

ekaslah

SEP

SE

B5

langganan kepada
nget bergoena ini

mendjadi

madjalah

jang

sa-

3 — 1

2K

Apa djadinja,

melan zonder berhasil membikin satoe goal- pengoeroes V.I.J.

kita

toenggoe

sikap

:
punt
dan
SETIA
dalam
fihak
jang
Gjoetkan pekerdjaan terseboet,
mendjaga zonder barisan moeka men
Setiaki Il — Andalas II
1
Voorz. T. Hardjosoedarmo (We- dapat oempan-oempan jang djitoe,
Djoega boebar ditengah pertandi
. dono Karanganjar) maka pertandingan sampailah kepada
ngan,
sesoedah Setiaki membikin no
2 Vice , T Soetadi (Landbouwop- IPAUZE. Stand masih tetap O—0.

Soesoenan bestuur:

3 8eo.

000000

I

£ 0

oentoek

michter Karanganjar)|

T Sastrosoewirjo

Goalpunt

(De-|

mang Tjatjar)

Dalam ronde
TAU “Sastrosoedario (Mantri | | kemoedian
Elias

'5Penningw,1T Amir (Oprichter Wa-

en

pertama,

35 menit jang kedoea,

dapat membagi bola
Soekarman. Soekarman melepas

ikan voorzet djebakan jg segera

teering 2 aa

Stand

diboe

saMa

HA

hat

Fa

T

IL D

Sastropoerojo

:
Mohamad

aa

Dean

Tn
(Hulp
Kn"Jl poet,poet bola
commies).

- Selandjoetnja kita membilang di per
banjak terima kasih kepad sekalian
tt:. penderma, dan djoega amembi
lang
terima kasih kepada t. Redacteur bo-|
lehnja memberi
ran ini,

3

tempat boeat penjia-

—090—

djoeroe djala. Keeper

toebroek

roem

toebroek
m
toebroek djala.
djala. Stand
Stan

lai mendjadi

1 — 0 boeat SETIA.

oe

Offensief Ster.
STER teroes berdaja keras. Boerdah
mendapat oempan dan voorzet kepada
| Soendoro, Soendoro moetar karena
hendak berdiri merdeka, akan tetapi
Sahlan menghalangi. Bola menggelin
ding ke kaki Soetedjo, Soetedjo kese
rimpat roempoet dan djatoh tjelentang,

INI —

Keroekoenan

ini adalah

III

4 — O boet MOS,

Sjoera wedstrijden

:
:
| terschap) ros oleh Ismail. Saridi terkelit bola te
pe
ME
Tie Hoot Pipan
roes pada kakinja Ismail jang laloe
.. “10om, 1 T Margono Mantri (VP) melepaskan tembakan dibagian pen
Matan

0,

EN

MOS

Finale

akan

kan dengan

dilandjoet

wan

V v. Arnow.

Bahasa

revanche.

Kemarin dengan perhatian loear
biasa telah dlangsoengkan pertandi
ngan s@pakraga ,,Sjoera” jang peng
habisan antara v.v Pemoeda-Kramar
Riboean

orang

da

TERISI :

Belanda — Melajoe

Tjonto2 soerat koeasa, rekest2 boeat mendjalahken perkara2
CIVIL di Districts, - Regentschaps, - Residentiegerechten, Land-

raad dan Raad van Justitie seteroesnja soerat2 di bawah tangan
dan

notaris.

HARGA

ABONNEMEN:

boeat 3 boelan

selalos

rena

bajaran dimoeka. (PROEFNUMMER

club

itoe

mendjadi

jg

terkoeat dalam seriewedstrijden tsb.
Dari awwal hingga achir, nampak
ta' ketentoean larinja bola.

F

1.50.

mesti paling

Administratie

Kiriman

50

sedikit pembajaran

Goenoeng

F 1.50 dan seteroesnia

cent tida di tjatet mendjadi abonne,

tang mempersaksikan, dari segala
soedoet kota Betawi, tidak heran, ka
kedoea2

8

Zon-

Sebaliknja, djika orang perhatikan
Oleh captain M.C, kita didjawab:
betoel akan taktieknja tjelana merah »Saja
tidak
berani
menanggoeng
(SETIA) poenja barisan pendjaga, da risico.,. !
patlah kita menjaksikan satoe barisan
Maka boebariah pertandingan sam

Maart

nent

Pena
NEK NE

Timboelnja penjakit wasir disebabkan karena soesah boeang air
dan koerang bergeraknja badan.

nampak berbahaja. Meskipoen senan |
tiasa terdengar freecick, lantaran ge
vaarlijk spel, tapi pada kedoea belah
p€hak dapat menahan nafsoenja, se

lebih

teroes mendapat hati Perma

lihat menggoenakan theori: permai
nan terboeka” dan sepakan pembagi
an djaoeh”, jg mana sangat memoeas

satoe

Ba

Sebentar2 membahajakan doel Ar
row, dan sebentar? djoega, doel P.K.

enthousiasten V.IJ. kedalam lapangan
Sohib
Ophir
Dodo
kan STER contra| :
Soetedjo Soendoro Saban
BERAS A
Boerdah
Latoeb stand oleh Pandji dirobah mendjadi
Seperti diketahoei, doea pemain ter
seboet soedah berangkat ke Bandoeng
oentoek toeroet main dalam pasangan

5

ada jang seperti balang.
Pendek kata, soeara gemoeroeh da
Ti penonton memboektikan hebat dan
hoeboeng dengan terganggoe kakinja, dahsjat serta seramnja pertandingan
Boerdah moendoer mendjadi pengganti | , Pihak ,,Gemoek”
teroes
terkoenja dan Atjip sajap kanan. Meskipoen roeng, tapi dengan hebat bisa mem
begini, tidak djeega STER berhasil pertahankan bentengnja, hingga ber
oentoek membikin goalpunt, sehingga "kesoedahan dengan 0 - 0.

STER zonder toeroet bermainnja Soe- |,
harna sebagai goalgetter dan Moestari s8 ter:

sebagai ,palang pintoe“, maka masoek
lah kita bersama sama penonton,

satoe kans jg baik baginja.

£

Sahari

bocat tiga buelan

TIDA

87

dengen

DIKIRIM),

pem-

Batavia-Centrum.

Naa nana

pen pa rama mann Ipatneurop

dala
pergerakan Dagang bangsa
)
Indonesia.

|. Tennis bond kaoem poetri:
| Taman Sari

akan dilang-|

TB.) Ta

' terbagi dalam:

Bana

daan doubles, dimoelai

TEA

|. (sari
Ohinceceb
| Selandjoetoja

Harga

Goela

|

weg dan Gg Sentiong dalam boelan

|

Minjakklapa:

per bantal,

per

kota Betawi, sedang jg akan direboet

Bawang

Ikan jalah Sporting-wisselbeker,

f 6.50 dan

Tiongtoa f4,25 per 100 kg,
Katjangtangh: kwaliteit Che

— Itsb diharoeskan membajar inleggeld
(If 0,25 boeat seorang dan boeat satoe

ribon

no.

1 f8,70, no 2 8,40 dan Ben

Bedjat, hanja

bahwa

boeroeng gelatik

ke

noesdjoem

Emping

Melindjo:

per

109

Lana

digelarkan

oleh itoe sang noedjoem.

Waktoe

boeka ternjata ada satoe gambar

Uitslag

|

di

jang

om

kejakinankoe,

kan badan jg dinamakan ,Kamer van
doeloe spreker menerangkan : koophandel“ itoe, meniroe keadaannja
jang dinamakan dagang itue, jang di Nederland jg telah moelai th 1823
meskipoen beloem precias begitoe, te disana didirikan badan kamer van
tapi boleh diartikan ,membeli dengan koophandel itoe, Dalam peratoeran
harga. moerah dan didjoeal dengan ketika pemerintah mendirikan badan
harga mahal", begitoe djoega diterang KvK itoe tertoelis satoe artikel jg boe
kan bahwa kaoem dagang haroes me njinja, kalau Toean Besar Gouverneur
ngingati kewadjibannja jang telah ter Generaal menganggap perive, maka
toelis dalam wetboek van koophandel dimana2 tempat boleh didirikan KvK
dan burgerlijk wetboek,
itoe, Lebih terang lagi spr mengatakan
Oleh karena doenia sendiri telah bahwa berdirinja handelsvereenigingen

Sang Glatik|
Sekarang lain djoeroesan| Apabila
seorang perempoean sedang ngidam
(hamil) lantas kepengen banget makan daging glatik, maka nanti anak

lah

saja

masih

pada

dirikoe,

1 —1

boeat

roepa

Lada

roepa

merk

f 355,

hitam

AA

Lampoeng:

waktoe

f 14.—

Harga

heran banget, kalau saja berdiri di
moeka kaija (spiegel) , , . heuheuji-

Barang
Li

|

kan

pen

ini ada
:

: 0

3P

telah

dapat

lev April/Mei

f14,25 nom

sesoeatoe kalsu kita jakin-

banget,

kita

suggestie, biasanja

bisa kedjadian benar.

mschlosk Allah

manoesia,

Tapi

jang paling tinggi, pertjaja sama gla-a

tik,

didirikan

se-

Jitl di Batoe perk. tsb mengadakan
selamatan oentoek memperingati 2
th berdirinja dengan bertempat diroe
mah T. Soebakir.
Selain bersoeka raja, djoega diada
kan sedikit rapat, oentoek menjoe-

alam chajawani, itos namanj

maoe mrosotin dradjatnja sendiri, ma-

8oek

.. . almoesjrikin,

Kalau tjoema

,pertjaja“ glatik ada

Ebasiat, tapi tetap djoega pertjaja sama

Toeban , .. . sembabjanguja 40 hari

: nggak masoek rekenan.

Dusaom, perkara aom maoe kawin,
lama of sebentarnja
itoe terserah pada
&0m, apalagi kalau aom kerep, seperti,.,
dengkoel bang Bedjat(???), tentoe,
mace kawin besoek djoega bisa.
Sekarang
snjidam",

-oerocesan

Itoe memang

benar!

sugidam

of

Sebab keba-

thinan si-iboe besar pengaroehnja pada
“anak jang sedeng dikandoeng.
Kalau dalam waktoe ngandoeng si
. iboe banjak soesah, nanti anaknja, aih,

melzs

pengen

asih

teroes2an.

Kalau si iboe

ini of itoe, tapi nggak ketoe

iroetan, dia dalem batinnja ngilaaaar |
teroes, en

anaknja, jah.gitoe

djoega

melg!& doang!
ae 3
tr
Perkara bagoes en niet bagoes, itoe
boekan pengaroeh makanan si iboe

maar

pengaroeh

penglihatansi

Iboe. Daarom orang ngandoeng koedoe
| liat apa-apa jg hagoes. Nah, itoe djoega

sebabnja si aom mislukt (gagal), boe

— kan kasep (elok), tapi serondeng, moe

ja seperti berantakan.”

- BANG BEDJAT,
Djoega dalam partij ini orang hanja
memboektikan satos kemenangan o.p.
dari Hewry,sehingga kita ingat kepada

satoe berita jang katanja
di Djerman
tidak akan lagi orang alamkan

satoe

k.o. (knockout), tetapi satoe tecbnisch

jang tinggi dalam

doenia boksen. .

per

uom per 100kg. Londen noteering tetap

37/8 dp lb pendjoeal,
Koffie Robusta
15pCt

ek

Telok lev

tempat

tempat

ada

koophandel itoe. Maksoednja

barang jang didatang

lain,

loeloe bagi kepentingannja

maka dengan

gang

jang

mendjadi

HV, me

kaoem

anggotanja

'da
oen-

keadaan demikian semoea itoe laloe
timboel adanja perdagangan atau ban
del itoe.
Tetapi oleh karena banjak oesaha
jg dikerdjakan oentoek menetapi apa
jg dinamakan dagang itoe, maka kacem dagang haroes tanoe betoel ten

toek memperlihatkan kepada
orang
lain bahwa kaoem dagang itoe koeat
karena dapat bersatoe. Bestuurnja ter
diri dari lid-lidnja dan dipilih oleh
anggota2 itoe djoega, Sedang kamer
van koophandel jang didirikan oleh
pemerintah itoe jang terdiri dari bebe

ja. Hal ini spr. menerangkan,

KvK itoe memberi pertimbangan ke
pada pemerintah tentang soal dagang
baik jang dimintai oleh pemerintah
maoepoen jang tidak dimintai pertim
bangan oleh pemerintah,
Lebih djaoeh spr, menerangkan sa
toe per satoe keadaan dan kewadjiban

bahwa

f10,40 nom per 100 kg.

der dieven is). Begitue djoega spr me
nerangkan peribahasa jang berboenji
»Krolien voor citroenen verkoopen' jg
ini akan bagaimana djoega tjara me
ngartikan kaoem dagang haroes mem

Lampong:
April/Mei/Jum

soen anak tjabang debat.

Jang terpilih ialah:
T. Kaboel sebagai
T.S, Hadisoeparto
T, Idajasir

adviseur.
Ketoea,
Penoelis.

itoe,

pembeli,

INDONESIA
V,O.B.

2

nja.
Spr.

beberapa

laloe

moelai

wajatnja dagang

Koeningan,

Dalam rapat anggauta Volksonder
wijzers Bond tjb. Koeningan, jg dilangsoengkan pada tg. 27 Maart '38
telah dibitjarakan nasib Volksonder
pada
cemoemnja
berhoe:
wijzers
boeng dengan adanja atoeran gadji
baroe bagi
pegawai Negeri (B.B.

L. 1938).

Telah

kali kedjadian

nja

HV

telah

dan KvK

pernah

itoe, Doeloenja

kedjadian

jang

pihak

HV memadjoekan permintaan kepada
pemerintah, soepaja K vK itoe diha
poeskan sadja, karena, katanja, tidak
bisa mentjoekoepi keboetoehannja ka
oem dagang. Tetapi achirnja, actie
demikian itoe tidak bisa dilandjoetkan,
tetapi malah sebaliknja, jalah pihak

HV

minta

soepaja berdirinja K v K

jang adanja barang-dagangan ini ada ditegoehkan dan diperkoeatkan, ialah
Sheets 16 lebih banjak, tetapi dagangan lainnja pada waktoe ketika pemerintah ber
Sheets 17, jang ternjata diboetoebkan orang, ada maksoed akan mendirikan satoe badan
koerang persediaannja, Dalam halini »Centrale Kamer van Koophandel".
'/, kg.
spr. menerangkan lebih djaoeh adanja Achirnja, maka kewadjibannja H V
peratoerannja pemerintah dalam soal meloeloe hanja tentang oeroesan da
contingenteering, restrictie dan sebagai gang jang besar2 sadja.

AOM BELENGEP
Na

kan dari

satoe

dari
djoega

100 kg Londen noteering tetap 19/16 Mercurjus jalah jang dipoedja poedja
dp lb pendjoeal,
sebagai Toehannja dagang, ia psen
Lada poetih Muntok:
fob djoega adalah God dari pentjoeri (dat
Pangkalpinang April schipment f 22,50 de god van den handel ook de god

gai
| dah-moedahan soeboer semoea ,toelis uom, dan Juli Dec f1,10
f 112'/, pendjoeal.
toel .. . alias itoe boeroeng gelatik 'pembantoe kita di Batoe.
Pn
am
Karet: sedia Java Std,
toekang berakin orang!
cts. Harga 2/4-38 Java Std,
Schaak dan Debatingclub
6... Wassalam adinda, | ' Mengadakan selamatan. Java Sta, Crepe 17"2 cts per
Pada hari Kemis malam Djoem'at

00

pada

begitoe

Berdirinja handelsvereeniging itoe
atas oesaha dan kemaoeannja kaoem
dagang sendiri, boekan dari dan oleh
perintah seperti berdirinja kamer van

boeah perkcempoelan, jang boeat se
Citronella olie: boeat contract poenjai dasar demikian itoe.
'mentara waktoe diketoeai oleh t. dok A berikoet drum per 1-4-38 terdjadi
Keadaannja dagang jang agak besar
ter R. Trisoela. Djika ta” salah, lain
lev
Juli
Dee.
f
1,10:
2-4-38
terdjaii
itoe
menimboelkan
perhauan dan
fihak djoega akan mendirikan. Toem
iev
April
pembeli
f1,12'/2.
Harga
itoe
ijampoernja
oeroesan
dari pihaknja
boernja perkoempoelan di Batoe pa|da dewasa ini dapat dikatakan seba- bari lev April pembelif 1,12!/2, pen pemerintah, jang hal ini beloem ten
djamoer di moesim hoedjan. Moe djoeal taban f 1,15 lev April Jum f 1,12'/, toe mendatangkan kebaikannja dagang

tjotjok banget

kedok

lainnja,

memboetoehkan

2-4-38

djadi,

poelau

pendoedoek

kema

cma

0

| sekarang

boektinja roepakoe bagi @: en
en pinter. Tjoeman sadja, saja
kog kojo

pada

ren terdjadi ek, Telok lev. sedia f 14 —
Lev. Aug/Oct.

bagikan keadaan jang tidak jitoe sebeloemnja KvK itoe berdiri.

banjak mendapat hasil boeminja

if 3.80

ley Apnil/Mei f 13.75 pembeli, f 14.10
pendjoeal, Mej/Juli f 13,85 pembeli,
f1425 pendjoeal, Aug/Oct, f 13,75 pew

Sport ini djoega mendapat perhati
an dari pendoedoek Batoe tandanja

koe makan daging glatik jg beliau sa

deuh, dapoerkoe

membagi

sama, satoe negeri lebih ma' moer dari
negeri lainnja, satoe poelau ada lebih

dari

Duitschland
Stand 2 — 1

Badminton di Batoe.

dalam kandoengan, iboe-

ngat ilerin. Kane...

2 —
f

nja bagces bin kasep dan pinter. Nah
berboekti

Lebih

meel: kwaliteit Medi-

f 335 sampai
100 kg.
|

Jogoslavi — Polen
Stand dari wereldtournooi

moestahil Bang Bedjat akan kalah oleh

itoe

—

um

itoe,

Dalam th 1863 pemerintah mengada

Dikemcedian hari, boleh djadi pe
tang tactiek dan politieknja dagang rapa wakil, teroetama dari wakilnja
main pemain Oosteurijk jg baik akan beli, f 14.— pendjoeal,
itoe, jang semoeanja itoe haroes ber landbouw, handel, kaoem-fabriek dan
dipasang dalam elftal Djerman.
Ek Batavia tidak terdengar ada ter sandar pada tjakap dan boleh dipertja sebagainja.
Adapoen
kewadjibannja

perti Bang Bedjat. Pertjaja enggaknja,
hal itoe terserah kepada kebidjaksana
dalam

Holland — Belgie
via radio
ee

Costenrijk

bahwa saja selamanja
meramalkan,
nggak lakoe kawin, maar wel lakoe
lakoe kalau soedah beroesia tinggi se

an abang, sebab

Tapioca

Zw:tserland — Tjsecho
Stand
Png4 — 0

tentang dagang

de Jong dipersilahkan moelaiberpidato.

Juli-Aug.- Sept. franco atas wagon Djem
llber f 5,45 nom., kwaliteit Djero fob
Cheribon f 6,75 nom,, per 100 kg,

— UM

g'atik, Sang glatik itoe ma

tjok salah satoe kartoe jg

bang,
kasep

VBO WEDSTRIJD

BVC

“itoe soska didjadiin sebagai abli noedjoem!
:
Itos feit adalah terdapat pada dirikoe, ja'ni gini :
:
Satoe tempo saja kedatangan toekang

0.

mengoetjapkan selamat datang dan
terima kasih seperti biasa, laloe tosan

teng f 8,70 per 100 kg.

Ikoeatan dari tenaga PTID kelas II, zg netto kwaliteit Laboean no 1 f(42—
BOEROENG GLATIK DJADI
Kemoedian pada tgl 22 Mei akan no 2 f 37— dan kwaliteit Tjilegon
(diadakan perlajaran ke poelau poelau no 1 f42— ns 2 f 37—
TOEMBAL2?
Hg
dalam teloek Batawi, dalam manu se
Kentang:
dari f 7,30 sampai
Jain dari pada anggota donateurs, poen f 7,50 per 100 kg.
Aom Belengep noelis:
mereka jang mendapat oendangan bo
Copra:
menoeroet kwaliteit dari
Bang Bedjat jang terhormat,
A
leh
toeroet,
:
f
5.60
sampai
f 5,90 per 100 kg. Har
Kepada boeroeng gelatik semoeanja
Keterangan lebih djaoeh dapat di ga London naik 2-6: kwaliteit Strats
anak anak sama demen betoel disebab
berikan oleh pengoeroesnja, adres: Dr. 12-0-0 Pondst. per ton pendjoeal.
kan bagoes roepanja. Tetapi semoeanja ten
Boschweg 19 Batavia Centrum,
Katjang
kedele: pasar sepi,
abli tani tentoe bentji kepada boe
Oleh karenanja kita seroekan: ,G oe Gendjah Tegal oogst baroe fob Tegal
roeng gelatik,disebabkan mereka itoe
nakanlah semoea kesempa- f 7,95 nom., mata hitam Panaroekan
soeka makan padi disawahnja,
:
Sae,
fob Panaroekan f 5.60 nom., kedele
Disisi boekannja itoe doea factor jg
peetih mata hitam Djember moeatan
maoe saja kemoekakan pada Bang

|.

H0

dari

kwaliteit Aus

tralie no. 2 f5—, Toaliap

— Oentoek toeroet dalam pertandingan

melebihi

merah:

blik

M'

Atas permintaan Prins Hadiwidjojo »handeis-vereeniging Batavia“. Lang
sebagai vocizitter B.A. maka pada hari kah itoe laloe disoesoel oleh Soerabaja
Senen-sore tg. 28 Mrt jl. ini digedong pada tahoen 1851 dan oleh Semarang
Raad 'itoe telah diadakan lezing oleh pada tahoen 1854.
t, A. de Jong handelsconsulent dari
Dalam handelsvereeniging itoe poen
Soerabaja tentang hal dagang sebagsi djoega tidak berdjalan jang selamanja
jg tertoelis diatas itoe. Selainnja ang- loeroes, melainkan djoega ada timboel
gota Raad itoe, ada hadlir djoega be perselisihan antara jang pegang poeberapa kaoem bangsawan dan kaoem tjoek pimpinan, jang achirnja laloe
pembesar jg mendapat oendangan.
minta pertolongan dan - bantoeannja
Djam 7 sore pertemoean diboeka oleh pemerintah soepaja diadakan badan
BKPH Hadiwidjojo tsb diatas dengan opisil jang meloelos memperhatikan

Tepoengterigoe: tjap Kodok
f 2,40 Koeda merahf 2,35, Boeroeng
kaleng f 2,35 dan lain lain tjap dari

' Ipoeteri Indonesia didalam dan loear 145/, kg bruto f 1,50,

Heer-partner ta” boleh

Dari pemb.

al,

f 2,25 sampai f 230

1—8 dan 13 oentoek tiap-tiap

party.

tg, 2-438

pasir:f 10,45 per karoeng

dari 102 kg. terima digoedang pendjoe

Games.
pengo
y sroes dari I DTB

Ihendek poela mengadakan
| mixed-wedstrijden di baan Dropenbare
Krediet

| Mei tgg

Lezing dari handeIsconsulent A. de Jong dari Soerabaja
di gedong Raad »Bale-Ago.ng« di Solo.

PASAR BETAWI

pada

| direboet, jalah Okamura
kini ada pada tangannja

s5

:

ertandingan, oleh anggota |
ische Dames Tennis Bond |

ce

TEAM

&

yg oe tg. 24 April, di com|

SG

PEN apLAPAN
PPA

Ea PN eta ngan

Kamer van Koophandel

1 (rEnviS

| aa

#1

Ea mmppamenaaa
Na ranermePaNaN

:

Leiders permainan djoega dipilik.
Oleh rapat tsb. dipoetoeskan
soe
T. Soebakir dan T, Soedarna seba paja menjampaikan pendapatan ragai leider Schaak.
Tk
pat itoe kepada :
Padoeka Kandjeng Toean Direc-T. Oemar Harahap sebagai leider
bridge. Moedah2an sehabis selamatan teur O&E.
I- Padoeka Kangdjeng Toean Gouv.
semangatnja lebih berkobar.

tama

menerangkan

Spr. djoega menerangkan maksoed
ri nja pemerintah akan mengadakan pe

di Indonesia, teroeta

pengaroehnja

bagi

basjarakat

dan perdagangannja bangsa Indonesia,
dimoelaikan

dengan

datangnja

Oost

Indische Compagnie, ialah dari moelai
sampai
pada waktoenja djaja dan da
tangnja
waktoe merosot, begitoe djoe
ga timboelnja ,vrijen handel“ sampai
pada waktoe sekarang ini, jang telah
berpengetahoean
tjoekoep dan perka
kas
jang
loeas
(organen
yan den

handel).
Lebih djaoeh spr.menerangkan berdiri

nja

,Bataviasche

beurs“

ratoeran

dagang jang

baroe bagi bang

sa Indonesia jaog dinamakan ,Inheem
cche

Maatschappy

op

Aandeelen"

(TI.

M.A") jang sekarang ini baroe asjik
dikerdjakan peratoerannja oleh depar

tement -Economische Zaken dan depar
tement van Justitie, Peratoeran baroe
itoe adalah satue langkah kemadjcean
bagi masjarakat Indonesia dalam per

djoargan dagang jang besar, jang achir
nja masjarakat

perhoeboengan
ngan

dan

dalam

itoe bisa mengadakan

dan

bertjampoer

oeroesan

dalam th. ternationaal besar2,

dagang

dein-

Pandjang lebar spr. menerangkan
maksoednja pemerintah akan menga:
Kangdjeng Toean
»Kamer van koophandel" sekarang ini, dakan peratoeran baroe IMA. itoe,
teur B.B.
ialah moelai th. 1827, atas pertimba jeng ini dianggap sebagai satoe djalan
Padoeka Kangdjeng Boepati Koe ngan Vissering, karena perhoeboengan jang akan dapat memboeka pintoenja
hingan.
'Idengan
keoeangan
,muntwezen” bangsa dan masjarakat Indonesia da
Toean Verbondsbestuur P.G.I.
dan sebagainja, jang ini mendjadi lam doenia dagang jang dari doeloe
Toean Hoofdbestuur V.O.B. sampai sekarang terpaksa terbelakang,
haknja pemerintah,
Pers.
Setelah itoe geraknja dagang O.I,C. karena memang soekar akan mentjam
Oentcek memenoehi poetoesan tsb
tidak terdengar lagi, tetapi pada tahoen poerkan diri kaoem dagang Indonesia
maka kami perma'loemkan pendapat
besar internatio
1849 laloe didirikan satoe badan da itoe dalam dagang
an rapat itoe sebagai dibawah ini.
gang berkedoedoekan di Betawi jang naal, sebab adarja beberapa peratoeran
1. Dengan adanja BBL 1938 maka
dinamakan ,,handele-societeit de Ver jang meloeloe bagi Indonesia jang ter
. Di Betawi
kebanjakan golongan2 pegawai Ne
eeniging“ jang achirnja diganti nama njata merintangi itoe.
dejasa 5 April geri mendapat perbaikan nasib.
Dengan adanja perbaikan ini maka
Lelang diroemah tosan JA Visser |
Weltevreden perbandingan atas nasib Volksonder
Tengerang oleh
Lelang commissie Petodjoplein 25 'wijzers dengan golongan2 pegawai
PERS ENAN
Feniks Negeri mendjadi pintjang dan sangoleh
banjak sampe 10 April
at berdjaoehan bedanja.
Boeat tanda peringetan boeka toko
Rebo6 April
naiknja
2. Berhoeboeng dengan
Tidak ada lelang
Ibarang2, dan tingginja keperloean
hidoep, maka djika nasib
VolksKemis7 April
onderwijzer
tidak diperbaiki, berar
Tidak ada lelang
TERDIRI DISINI:
ti menoeroenkan lagi deradjat goMoelai
ini
hari
sampe
10 April 1938 siapa orang jang belandja
longan
ini.
I
| Djoem'at 8 April
3.
Soedah
selajaknja
djika
segera
dari
#0.50,
kita
kasi
persenan
dan kita poenja harga barang
Braco
Lelang diroemah toean G, de
atoeran pensioen, onder
soedah kasih banjak toeroen.
T KAn diadakakn
nier L Wichert 7 oleh
stand dan rechtspositie oemoemnja
bagi Volksonderwijzers.
Saptoe 9 April
Toko Japan
Berhoeboeng dengan ini rapat me
Lelang perceel Vendulokasl Bat.
Pasar Baroe 128-130
Batavia-C,
Tel. 2161
mohon kepada jg wa
TK
Mr. Souw Hong Tjoen moetoeskan,
oleh
djib, agar nasib Volksonderwijzers
2 orak

West-Java.
Padoeka

:
Direc

1818

seperti

jang

achirnja

mendjadi

,,handelsvereenigingen“

25

badan

dan

Tahoen

»YAMATO"

Lelang

diroemah

Keboemenweg 4 oleh
N

—g

aa

njonja

J Deutz (mendapat

Welt

Laloe

Mainnja,

perhatian.

,

membitjarakan
3

agenda
IN

jg

Siapa

bawa

ini advertentie dapat 10 pCt. KORTING, boeat se-

moeanja barang-barang.

INDO

'hoen jl. tadi, “dimana djembatan ini

tidak dapat djoega dilaloei, getek ini
dioesahakan oleh t. H. Masaid djoega,

pembajaran f 3.— v.v.
(BORNEO) Idengan
APOBRA ang
Berhoeboeng dengan itoe, kita
RTatan
MA
roeboeh (kabar
pandj
Djemb

dapat

Corresp, kita kabarkan :

Berhoeboeng dengan

hoedjan jg da |?

tangoja moelai pada bari Sela:
ddo.22 Maart dan semalaman Raboe,
mendjadikan kali Riam Kanan da“

epada jg berwadjib soepaja getek itoe
(hendaklah dioesahakan oleh jang wa

“Idjib sendiri—dus djangan

poera meloeap dan ba

Bandjir ini sebei

djir sebagai kebiasaan

etal. :

dak loear biasa sebagai ji
dalam boelau Juli tahoen jl
pi bandjir sekali ini
loear
tang banjaknja ajaaa j
bawa air, hingga|

penoeh sesak oleh kajoe
kajoe

mana

diserahkan

kepada orang particulier—dan tiap tiap
auto jang diseberangkan tidak (djata' dapat menga

Iboeikan permohonan

ini maka BIO.

meminta soepaja oesaha 'itoe

ca

Ikan kepada BIO. sendiri

diserah

karena boe-

kankah kepentingannja oentoek kaoem
chauffeur sendiri djoega ?

batang:

isemoecanja

ngan)
dipoengoet bajaran.
Kalau pemerintah

| Pada hari Kemis 24 Mri. tadi beberapa orang anggota pengoeroes Cen

ditiang djembatan pandja:
troom traal Bestuur BIC telah tiba di Marta
ra jg sekarang tidak mewak
poera akan memeriksa bagaimana tja
breekerkarenatelah roeboeh oleh ban ranja pengangkoetan dilakoekan,
djir tahoen jl. itoe.
| Sebagai

orang tahoe akan

menoeng

Oleh karena tidak ada stroombreker'
selesainja seboeah djembatan baroe
inilah agaknja jg menjebabkan tiang2 goe
boekan memakan tempo jg sedikit,
dari djembatan itoe ta' dapat menahan sedang selama itoe perhoeboengan
poekoelan kejoe2 besar jg dihanjoet|
kan aroes dengan sangat derasnja itoe, | Hoeloe Soengai—Martepoeraskan te
roes sadja berdjalan dengan memakai
hingga menjebabkan tiang djambatan getek tadi.

itoe pada pagi hari Raboe telah tjon-)
dong dan djembatannja miring.

Kalaupermohonan

BIO,

ini

jang ternama oepamaken dirinja seperti motor.
Djika motor keabisan minjak, achirnja tentoe
mogok. Begitoe djoega satoe sportmen, sehabisnja
train tenaganja djadi banjak koerang, badannja
poen bisa mendjadi lemah.

dika-

ga
Atas perintah jg berwadjib orang 'boelkan oleh jang wadjib berarti
'toe keringanan
bagi
beban kaoem
beroesaha akan memboeang (membong chauffeur dan memanglah permohokar) kajoe2 itoe tetapi tidak berhasil. | nan BIC ini pada tempatnja.
Karena dipakai poela dynamiet, itoe|
se
poen tidak membawa hasil, Oleh
(
se
bab kajoe2 selaloe sadja bertambah2
. Conferentie Daerah NO.
deras maka sekira

djoega

dan

djam

10 hari itoe

djembatan tsb. telah roeboeh

terpotong

Selatan

dan

moer akan melangsoengkan

lang sama

Djoega

item

Dari jang bersangkoetan kita terima berita bahwa Nahdatoel Oelama

dosa. Sebahagian ma Daerah Kalimantan
lain bhi:

sih tegak tapi sebahagian jg

Maka itoe marika selamanja minoem
TJAP
SERIMPI, djagonja dari semoea bier item.
,,motor” Toean

perloe

sekali

sama

bocat

djalan

ka

TJAP SERIMPI

bier

succes.

Ti

conferen

sekali.
nga
ke III di Keloea.
Perloe dikabarkan bahwa pada ban tienjajg
Conferentie
akan dimoelai pada tgl
djir tahoen jl. tadi djembatan ini te
lah miring djoega

tapi

beroentoeng

18-19 Mei sampai 21 Mei '38 jad,

masih dapat ditjegah keroeboebannja.

Karena keroesakan itoe berhoeboe
ngan Martapoera—Hoeloe Soengai ter
halang ketjoeali dilakoekan dengan

Perbaikan kota
Kepada kita disampaikan kabar jg
kota
Martapoera tidak lama lagi akan
perahoe getek jg mebawa auto2 akan
dapat perbaikan. Teroetama jg akan
seberang menjeberang.
'Giatoer lebih dahoeloe pasar2 dan to
ko2nja,

3ATAVIA

“

Kepada penjewa toko?

negeri telah diberi
berwadjib bahwa
sipenjewa haroes
toko jg disewanja

kepoenjaan

tahoekan oleh jang
didalam tempo 3bl
telah meninggalkan
itoe karena toko2

—
“ koet keseberang haroes membajarf 1 itoe akan dibongkar.
Perbaikan telah sepantasnja karena
sebocah auto atau f 2 v.v. Pada tiap2

10.30
11.80,

Lagoe Krontjong
Toetoep
PMN.

Selasa, 5 April
9,— pagi
Orkest Gamelan Dj. Te-

29

Soematera
Ti
“hari tidak sedikit auto jg haroes me kalau melihat keadaan toko2rjs jang 10.30 malam Orkest
kam
'Toesa“,
dipimpin
ta
besar
sangat bobroknja itoe.
njeberang, Dalam bandjir

oleb toean Anwar

PENJIARAN RADIO

PROGRAMMA

Zender

YDH.

V.O,K.L

7 golflengte

630

11067, 53 Meter

V.O.R.O.
LA

PENJIARAN NIROM
Djawa

TAI Studio Kramat 96.

“Zender Y.D.G. 8 golflengte

Bandoeng
PLP

105

Senin 4 April
5,—

sore

880
o—

II 103: Batavia
II
27, PMH 45, PMN, 29

8.—
6,30
1—
1.25
7.45
8.—
8.30
9,—

Djam

Padvinder2

dar

anak2 pandoe IPO.
Lagoe Hawaiian

”

,

malam Berita sk. (INDOJ
»

Lagoe

3

Berita sk. f(Soendaj

»

Lagoe Gamboes

I.—

7380

Selasa, 5 April
pagi Lagoe Arab
,

Lagoe
- Lagoe

Melajoe
Krontjong

-Stamboel

yg s

Berhenti

sore Lagoe Arab

5.80
6.—
:

',
,

1 6380

,

9.—
9.451

»

»

SBU

9—

,

:

5

“4

12.—
2

3
Lagoe Soenda
In den kindertuin met|
3
tante Soed
:

Ne

|-5.—

Lagoe Ambon
Mahabrata
oleh
Kadiroen
Lagoe Djawa

Lagoe Pat Iem
'Lagoe Canton

Orkest Yang Khiem di
pimpin oleh toean Lie
Ton Fie dengan dinjanji
kan oleh Miss Chen
siang Studio-Orkest dipimpin
oleh

toean

ders,

9,—
9.30

10.—

Djawa

Ta

“sore
a
»

'Toetoep

Tinggi, akan memperde
ngarkan lagoe-lagoe Mi
nangkabau aseli
Berhenti

8.30

Orkest

mong

dimpin
Gie

Gambang

,Hoa

oleh

toean Tan

Lagoe Tionghoa
Orkest Batak , Andalas
dipimpin oleh t Darwin

9—

»Tne Golden Dragon Ha

Il—

Ketoprak

kd

Toetoep

D.—

TIMOER

181,

jg masoek oleh Pak Doho

dari Ba

atas rapport2

Lagoe dari Opera Melajoe di Singapoera
Pembetjsan tent. , Tsing
Bing“ oleh t. Tan Sioe

11.30

Yang

ouleh

Kiet

Khiem

di

toean Oei

Njanjian Djawa oleh Sri
Handojokoesoemo

Toetoep

Solo 188,

Tjepoe

186

Legoeuja
Albert Lutter
Cursus bahasa Inggeris
Piano recital
Lagoe Belanda
Accordeon Orkest

eBay
SEA

Tango Intermezzo
Pembitjaraan — tentang
sport Phohi

1030

,

11,—

,

»hight Opera Company,
Berita berita koers
Lagoe dansa
Pengoetjapan

selamat

tinggal

marsch

didalam

maat
Toetoep

',

1—

,

11,40

,

12.— siang
1830

b80
6.—

9
,

Lagoe Anekawarna
Perkabaran
Opera
Avondwijding
Avro Bunte
Concert
Berita koera
Concert populair
Toetoep

B.R.V.
Batavia 1 157,89 m. BataviallI 61,
66m, 4 Buitenzorg 156,25 m, Soeka
koemi 12,18 m,

5,—
5,30
6.30
6 45

sore

7.—

malam

7A5
7.30
7.50

njonja

»

»”

dari

film

Perkabaran pers
Ydeisoli
Njanjian Luciene Boyer
Lagoe

»

Hawaiian

Alfredo

Campoli

dan

orkestnja
Foto
dan Cinematogra
fisch
Orkest Philharmoni Ber
lijja
Doea Phohi Relay
Lagoe Klassiek
Akan ditoetoep
Toetoep

5 April

Lagoe plaat2 gramif.
“ Perkabaran pers
Lagoe plaat2 gramf.
»
siang Toetoep

7.—
7.30
1,45
2,30
5.—
5.45
Gn
615
6,00
8.45

pagi
»

sore
»
n
n
n
»

7,— malam

Orkest
Van Ivoren Toetsen
Lagoe Accordeon
Vocaal
Lagoe gramofoon

Perkb. pers
'/, djam

bagi boekoe2 B

RV diiehtiarkan oleh nj,
B F, Wyers Nori
:
»

“

10.—
10,15

roemah

4 April

Lagoe marsch
Djam bagi Padvinder
Lagoe plaat2 gramf.

Selasa,

8,30

Lagoe Anekawarna
Intermezzo

3
»

8.30

1,30

»Stebgeiger"

sopranen

Tiga Robrecht potpouri's
Permoelaan Cursus Ing

LI
3
60,
8:10
90
3
os,
10.01 .,
1—,

Permainan Albert Sandler
Bagi

Pemboekaan
Lagoe Spanjol

6.30
,
7.— malam

:

Selasa, 5 April
9.— pagi
Pemboekaan
9.03
,
Lagoe Anekawarna

10.45

Toetoep

sore

9.10
950
10.30
Kiba

TOO
3
PO 3
BO,
845
Oo—

950,
9.58
,
Ok

2

5.—
503

8,45

Pemboekaan
Tjeritera oleh Anna Klaa
sen

pendengar

Tiang

2.00 atas 25 m. Soe-

6380
Jubileum porpourri's
.— malam Perkabaran

' Lagoe Krontjong
Pendjawaban atassoerat2

. Djawaban

10.—

Soerabaja 131

Concert

6,—

Djam bagi anak2 Tiong
. hoa dipimpix oleb Tante
Tiem

Gamelan

sore

(OI

5 April

pimpin

dari 11.00 tjm 12.00

rabaja III 1965, Semarang 122, Malang
1 Djokja

Matinee
Perkabaran
Matinee
Lagoe Cavelli
Perkabaran

Senen

Senen,4 April

NIROM

Hie
Orkest

99

dari 7.30 sampai

Toetoep

malam Perkabaran

dengan dinjanjikan

oleh Miss Tjatjak

7.50
8, —

Oost dan Midden—Java:

soerat2

njoewangi

Kro

Kiauw, di

,-

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

Lagoe anekawarna
Lagoe Melajoe

Lagoe

Lagoe Djoela Djoeli , Bin
| tang Tiga"
Opera Tionghoa
Njanjian Miss Lee dan

Lagoe Hawsiian
Pembatjaan tentang pe
rempoean oleh njonja Tj
Handoko

Archipelz.

Lagoe Soenda

Senen,

atas rapport2

pendengar

TO
1,30

,

10031
IDA
D—
TM

geris

PROGRAMMA NIROM
Penjiaran Barat

Timoer
Seerabaja
II 95,
Soerabaja I 31 :
Djekja II 128 : Semarang II 111,
Solo II 120.

njanjian

Djawaban

Orang

wajian Ticklers dipimpin
oleh t Nie Liong Tjive

Djawa

Miss Inning

sore

Membalas

PENJIARAN

Jan Schnei-

dengan

.

Ss

5 April

| 8,45

toeani 5.30
3
6.—
. Moor
Lagoe Hindoe
Pem. loear Negeri oleh CI
7,— malam Perkabaran
t.D. Koesoemaningrat
715
',
Loedroek Soerabaia
Lagoe
Krontjong dan
ado
Pembatjaan Bijbel diich
Stamboel
tiarkan oleh OCRO.
Perkoempoelan ASA, di
8,—
Toneel
Wajang
Golek
pimpin oleh toean Tami

mi gelar Soetan Roemah

Mam

pagi
»

10—,
dan!
.

Membatja sk.

7— malam
LS
4

,

8.30

Lagoe Tionghoa modern
Njanjian Miss Enyat
- Hanoum
- Belloni Orkestnja
Toetoep
1

Selasa

Lagoe Hawaiian

5,—

8&—

1140
12—

siang Lagoe Djawa

“Ih— ,
1,30 ',

71.45

11,— malam
IR

Berhenti

te 00

Do—

|

Lagoe Soenda

8.303

12,—

PMN 29.

Berhenti

8.

»

Ss

-

12—

Toneel Wajang

Toetoep

S8

-

,

3

4 April

3

”

Barat

sore

Toetoep
Orkest Pat Iem dipimpin oleh t. Oei Tiang Kiet
Lagoe Krontjong

7,— malam Perkabaran

oleh t. Jang Schneiders
»
Lagoe Soenda
Lagoe Djawa
dengan njnjian Miss Em
s
Lagoe Djawa
Lagoe Soenda
G5...
Beberapa Cbasidahs
Lagoe Melajee
9,30 5
Membatja sk.
6,40
Lagoe Djawa
Toetoep
10.—
Trio--Tjempaka--Poetib,
“ola ca 5 April
dipimpin
oleh
toean 7.— malam Perkabaran
2 ana
Elek wat wils
.
sore- Lagoe Djepang
5.—
Soekirman
:
SO
Lagoe Krontjong
LLagoe Soenda
KE
545
Lagoe Gamb. Kromong
Lagoe Tionghoa modern
»
Berhenti
6.30
Krontjong-Orkest ,Lief Oh
Radiotoneel Kai Tjoe
malam Berita sk. (Indo)
Souvenir“, dipimpin oleh | 9—
7
. Tjoey dimainkan oleh
Lagoe Krontjong
toean Soewardi dengan)
1,25
15
»Shiong Tih Hui"
Berita sk. (Soenda)
7.45
Violist toean Abd. KaEP
ea
Toetoep
rim
.
Lagoe Djawa
8.—

5301,
6—
6.30
REG
-

#—

TIMOER

Senen4 April
5.— sore
Studio Orkest, dipimpin

Lagoe Tionghoa

Senin

Il—
12.— siang

Pi“
K
b.— sore
,
6, —

Toetoep

K2

ngah
dipimpin
oleh t,
M. Kartosoedarmo
Lagce Tionghos
Orkest Gamelan —samb.

12,50

s3.3

B.I.C.

s

bertindak
Perahoe getek jg dipakai seberang:
menjeberang itoe adalah dioesahakan
oleh t. H. Masaid pl. dikampoeng
Tambak Anjar. Tiap2 auto jg diangBestuur

Centraal

ea

10,35

11,—

Dihoeb,

dengan

Bataviaasch Lyceum
Concert
Aloha

dimainkan oleh
Players:
,The

Aloha Player”
Phohi Reley
Symphonie
Lagoe gramofoon

Toetoep

Aula

-

No 74

Senen

4

April

1938 tahoen

semangat orang Minangkabau.
Koeasanja mereka membela,

hidoepkan, mentjarikan djalan oen
toek dan bekerdja menoeroet faham
dan pendirian mereka, inilah oekoe

Nana

ran kesadaran
reka,

Perscommunigue Comite Minangka
bau Raad Djakarta Raya

Semendjak berdirinja
pangkabau Raad di
1213 Febr, 38 teroes

.Pengaroeh Berita dan Orga-

&

nisasi Persbureaux.
(Penoetoep),
:

Medewerker

Seperti soedah kami katakan dalam
toelisan pertama adalah kepentingan
pembatja sk poela oentoe ksekedar me

patkan kabar2 politiek dsbnja. Poen
kalau dalam satoe daerah ada beker
dja beberapa persbureaux soedah ten
toe itoe berarti saingan jg tidak keroe
an, Jg akan memakan oearg serta te
naga jg boekan sedikit. Karena itoe

ngetahosi tentangan persbureaux, Ka
lau pada soeatoe berita nampak nama maka oleh empat persbureaux jg ter
»Reuter“ hendaklah segera diketahoei besar didoenia ini, jalah dari Inggeris
serta diingat poela bahwa soember be Djerman, Perantjis dan Amerika dia
rita itoe adalah soember Inggeris,dari dakan sematjam pembagian daerah.
persbareau ,Reuters Telegram Compa 'Persbureau ,,Reuter“ misalnja istime
ny Limited“ jg pada th 1850 didiri wa akan bekerdja dalam seloeroeh ke
Reuter
kan oleh Psul Jalius
radjaan Inggeris, ketjoeali Canada, E
di Londen. Apa jg kiranja koerang ba gypte, negeri Belanda sebagian dari
ik bagi negeri atau ra'jat Inggerissoe (Balkan, Azia Timoer dan Afrika. Pers
dah tentoe tidak akan disiarkan begi bureau
,,Havas“ mendapat daerah
toe sadja" Segala sesoeatoe akan mem

poenjai warna Inggeris. Selakoe ,officicas, persbureau, Reuter tidak akan
'bekerdja sesoekanja melainkan haroes
memperhatikan keinginan2 dari peme
rintah Inggeris.
Segitoe djoega salah1 persbureau
Perantjis jg terbesar ,Havas“ jg dith
1835 didirikan oleh Charles Ha -

tempat

perantauan

Franka,

rika

Belgia,

Spanjol,

Oetara, Amerika

Zweden,

Selatan

Mi-

bathin

me

Seclie2 jang soedah di tanam di
Djakarta ialah :
1 Sectie Kwitang, dalam pengakoe
an ps3. Amaroelah gelar Soetan Mang
koeto, Gg

Af

dan 3e

o-

Arang

1 No 6,

5 Sectie T. Abang, dalam pangkoe
p.e. Abdullah Gadang gelar Radjo

rang Minangkabau di Indonesia, jang

an

kita kenali, alamatnja soedah
poela
kita kirimkan soerat adjakan oentoek
mendirikan Comite Minangkabau Raad

koean

oentoek menjelidiki dan

|

diperhatikan

nasional

Kepentingan

.

Keseloeroeh

Oleh

Comite

Djakarta Raya
dinjatakan da

kekoeatan

2 Sectie Menteng, dalam pangkoean
lam sk. bagaimana pentingnja teroeta ps sae Mangkoeto-Sati, JPC weg
o
24.
ma orang Minangkabau
di Rantau
3 Sectie Pedjambon, dalam pangkoe
memboelatkan soeara dan menjatoe
kan langkah berhadapan dengan soal an pe Hadji Nabi Beheerder Hotel
Minangkabau ini, jg soedi tak soedi Minangkabau Pedjazibon.
4 Sectie Petodjo, dalam pangkoean
kita soedah mesti adanja diawal Juli
p-e, Rahim Tangerangweg No 28,
depan, di Minangkabau.

| Lembaran Ketiga
2

meng

mengetahoei

Mangkoeto Gg Kampoeng-Bali,
6 Sectie

p.e,

Kampak

Sawah

No

Soetan

Besar dalam

pang

Palembang

Gg.

1,

7 Sectie Keroekoet, dalam pangkoe
an p.e. Hadji Akbar Keroekoet-Depan
8 Sectie Mr-Cornelis, dalam pang
Raadnja, agar orang Minangkabau
chcesoesnja mendapat faham dan pen koean p.e. Datoe'” Bandaro Pandjang
dirian jg njata, berdasarkan ilmoe pe Gg Sterk No 2.
Dengan segera akan menjoesoel Secngetahoean dan keadaan jang djelas,
berkenaan dengan soal Minangkabau tie2: Tn. Tinggi, Kemajoran P. Baroe
raad, jg dipantjangkan orang ditengah Salemba dan Tg. Priok.
Tiap tiap Sectie diwadjibkan mem
medan pesamaian Alam Minangkabau.
apa benar
Minangkabau

jg. Groepsgemeenschap
dengan
Minangkabau

Segala matjam faham dan pendirian
orang Minangkabau teroetama
jg di
rantau disaring, diboelatkan nanti da

bosat

pangkabau

Indonesia ditempat berdiri Comite Mi
nangkabauraad, dihimpoenkan oleh

lam Congres

Besar

di rantau,

jg

orang

Mi

ditjita tjita

kan adanja diawal Juni depan di
tempat Centraal Comite Minangkabau

Raad.
Kesegenap orang Minangkabau dise
loeroeh Indonesia dari sekarang Comite

verslag

lengkap

tentang

segala

boeah pikiran, faham, pendirian jang
hidoep dalam sectie itos.
Semeea sectie, verslag dari seloeroeh

daerah keradjaan Djerman, Oestria,
Toerki, Roessia, Skandinavia, dan De
nemarken.
Persbureau Amerika mer
dapat bagian daerah Amerika, Mexi

oentoek menghadiri

au Djerman

ditoendjoekkan terostama

nak saudara

mengadakan

persiapan

Congres

Be

Raadnja.
Alg. Verslag inilah jg akan mendjadi
pedoman
Congres besar kita.di awal
Juni itoe, Amin, Ja Allah.!

co, Canada, Cuba dan Philippina. Ke sar kita ini, jg tjara dan sjarat2oja
moedian persbureau2 itoe akan toe nanti comite oemoermkan dengan sege
Pers
an negeridan bangsa Franka,
Kemoedian kita seroekan: Marilah
kar
menoekar atau djoeal beli berita ra, diwaktoenja.
bureau , Associated Perss“ di York jg jg didapati masing2 oentoek diteroes
Harga keboelatan kata, sebagai ha kita bekerdja berichtiar dengan awas
dan
didirikan oleh Harry Blake
sil Congres Besar itoe, ialah har teliti, djoedjoer ichlas mentjari perba
kan kepada langganannja.
Samuel Tepliffdi th 1811, seper
Toekar menoekar ini ada baiknja ga dan oekoeran kesadaran oemmat ikan nasib diatas persada Noesa dan
ti djoega , United Press“ dari concern djoega, karena sedikit banjak akan Minangkabau jg bercongres itoe, dan Bangsa disebelah sjoekoer dan Do'a
Scips Howarddll, nja istimewa menambah sifat objectief dari berita2 oekoeran kesedaran ini djoealah jang pada ILAHI, Inilah jg hanja dalam ke
akan membela kepentingan Amerika. Apabila persbureau Aneta haroes mem ak n berpengaroeh atas berbahagia koeasaan kita manoesia, berboeab tidak
Persbureau
Djerman jang terbesar poenjai correspondant diseloeroeh doe atau tidaknja Minangkabau raad bagi nja tiap tiap oesaha adalah dalam ke
vas, tidak akan lalai dan kepenting

jg didi

Bure“

»Woiff Telegraphisches

Woiff
rikan oleh Dr Bernhard
pada th 1849, persbureau ,,Syndikat
Deutscher Ueberseedienst Transocean“

dll.njajg ada di Djerman

nistjaja me

ngemoekakan kepentingan Djerman.

Demikian seteroesnja persbureau Ja

nia

dak

soedah

tentoe akan roegi dan

ti

ada satoe persbureau jg bisa be

kerdja setjara itoe,
Melainkan persbureau

Aneta

tjoe

koep mengadakan perdjandjian dengan
perbureau lain2nja seperti Reuter, Ha

vas, Domei, Centr. News Agency, dan
persbureau Ti- Transocean boeat menerima berita2 jg
ongkok , Central News Agency“ pers penting oentoek Indonesia.
Sebagai
bureau Italia ,Agenzia Stefani“, pers mana biasa dengan badan? jg bisa di
bureau Roessia ,Tass”, Agence d'Ana pakai boeat menjiarkan pengaroeh ma

pan seperti ,Domei",

telie di Angkara, Agence
Avala di
Belgrardo, Hungarisr TelegraphAgen

ey di Budapest dan poeloehan persbu
reau Il.nja, akan

memperhatikan

ke

pentingan negeri masing2. Istimewa
persbursau2 jg njata2 hoeboengannja
dengan pemerintah negeri. Tjoekoep

Alam dan orang Minangkabau. seba
gai salah satoe sendi
Iboe Indone
sja jang berharga.
Menoeroetkan langkah Djakarta soe
dah dibangoenkan poela Comite2 Mi

nangkabau Raad di: Bandoeng, Pon
tianak. dan - Soerabaja, Semarang, Pe
kalongan,

Menado,

koeasaan

ALLAH,

ha beloem berhatsil,—
Selandjostnja, Toehan-Allih, mem
beri kita Tjara dan Kekoeatan Pentjapai Hak oentoek jg berhag.—

Makassar. Amboi
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Soal Zelfbestuur

Aneta

,nationsal

moengkin,

instituut“

Belanda

Memangnja tidak salah kalau Mr Dr

Schumann,

bahwa

voorz

dari

Volksraad menamakan persbureau A.
neta soeatoe ,rationaal instituut“dan
Haagsche- Post dari 15 Jali 29 me
mandang penjiaran kabar dari Aneta

sebagai 1

,nationale

njeuwsvoorzie-

ning. Ketikadi Indonsia ini ada ter
siar berita bahwa ,Aneta“ akan men

dapat saingan dari persbureau

asing

atau akan didjoeal kepada persbareau
»Reuter“ maka seketika itoe orang2
jg bersangkoetan

mendjadi

selidiki dengan asjik
berita itoe

benar

sedangkan

riboet, Di

tidaknja

beberapa

ka

oem oeang dan bank2 berdjaga2 boe
at memborong aandeel apabila njata
perloe.

Soedah terang tidak ada 1 pemerin
tah jg soeka melihat pengaroeh asing
dalam persbureau negerinja. Walau
poen begitoe tech persbureau jg be
sar2 seperti Havas dan Reuter pada
soeatoe saat telah berhasil memegang
sebagian aandeel dari persbureau se
perti ,Avala“,

, Balgaraksa“,

, Ceskes

levenska" dil. Lantaran

mempoenjai

ter“ akan berpengaroeh

dalam

' sebagian aandeel ,, Havas“ dan “Reu

soal

Sebab

ka di Tokio sekarang ada didapati
bureau dari ,,Nippon Shimbum Rengosha“ jg diketoeai oleh

8 atau

hoei

fabam

dan pendirian jg mana

kah kiranja, jg mendapat pasar dlam

10

1

: —

oleh

Bali

bantoe

kepada perkoempoelan

perantaraan

soerat

kabarnja

dengan
masing2.

Setelah ketoea memboeka rapat Jan
tas hadirin diadakan melantjong ke
barat "sebagai

pemandangan.

Bahwa

di Eropah djoega ada bond Kleermaker
seperti jang kita akan dirikan ini
malam,
Lantas t, Kasdani sebagai secretaris
mengoeraikan toedjoean ,, Kleermakers
bond”
Beliau mensrangkan, bahwa
Kleermaker di Indonesia

seoemoemnja

kerdja dari pengalaman sadja, dja
di biar soedah bagoes meaoeroet pem
bitjara katanja masih banjak ragoe2,
dan memang kita semoea tidak dapat
methode
jang orsinil. Djadi oentoek
membrantas keragoe2an tadi toedjoean
»Kleermakersbond“ akan mendatang
kan

methode2

dari

loearan

jang

di

pandang perloe,Seoempama'dari Negeri
Belanda teroetama, Inggeris, Amerika

den

lain

lain sebaginja. Dari dalam

seoempama diatara anggota ,Kieerma
kersbond” nanti ada jg berpengalaman

maka

djika

perloe bond

akan mem

boetoehkan tenaga mereka. Setelah di
batjakan
toedjoeannja, lantas ketoea
minta kepada jang hadir siaps jang
akan
bitjara, lantas t. Sandi bitjara
jang
maksoednja
setoedjoe
adanja
»Kleermakerbond“

didirikan, Toean

Jang Tjik, Bakri,
ga idem.

Dan

t, Hakim

t,

djoe

Sekarang

dipersilahkan

toean Soe

tan Pamoentjak: beliau memberi na
sehat tentang Kiconomie, memang per
oesahaan jang sekarang riboean keka
jaannja itoe asalnja dari sedikit2, dja

di

tidak

datang2 lantas riboean, Be

liau kasih pemandangan loear Negeri
seoempama di Eropah, atau di Timoer

seperti

di Sianghai itos anak Negeri

mengerasai

nasib jang menjenangkan

seperti ada toko besar, dan peroesaha
an jang besar. Beliau ta? loepa mem

peringatkan
tidak sadja tjaranja be
kerdja diperbaiki, tjaranja mentjari ka

pital djoega mesti diperbaiki seoempa
ma

dengan

djalan

Cooperatie, karena

ini semendjak
tahoen 1931 didirikan
beperapa organisatie cooperatis,sampai
mempoenjai
Central.
Lantas ketoea
samboet moedah2an nasehat tadi akan
tertjapai hendaknja, dengan reka daja
sedikit sedikit, moedah2an mendjadi

boekti.

tang

Zelfbestuur2
—

Pengadjaran

Bali
$3

Vak jang oetama
Indonesia

bagi

toesan hadirin, setoedjoe apa tidak
kepada ezas Kleermakersbond ? Maka
disamboet oleh hadirin setoedjoe. Lan
tas

anggauta

djabatannja

pat sepoeloeh

njaknja itoe

|

atau

seratoeslah

ba-

nyaman

Rapat berdirinja ,Kleermakersbond”

sk, Japan jg besar. Dinegeri Belanda
djoega terdjadi apa jg kami maksoed
kan diatas, Pers dinegeri Belanda

Pada malam Saptoe, telah diadakan
»De gcodwill der persbureaux zija rapat dari ,Kicermakersbond” Rapat
ingin mengontrole
dan
mengocasai Wij, de Bladen”. Goodwill dari pers- dipimpin oleh ketoea Comite t. Herpenjiaran berita dan tjara bekerdja bureaux adalah kita, ssk. sendiri, mani, penoelis t Kasdani,
soal persbureau,
Jangi hadir hanja jg dioendang, ja
persbureau. Achirnja perchabaran per Moedah moedahan
chabaran particulier seperti Belifante kalau kalau dibitjarakan dalam Kong |itoe sebagian banjak Kleermaker2, ada
Vas Dias Lissauer dsbnja dipoetar le res Perdi (djoernalis) dan Dagblad di djoega jang banjak Kleermaker sedi

dari

pihak jg

berkepentingan

dalam

persbureaux particulier ada dikemoe
kakan roepa roepa keberatan maka
persbureau asing oentoek mentjari ka directeur dari ,, Nieuwe Rotterdamsche
baran maka oentoek correspondent Courant“ mendjawab dengan singkat
persbureau asing soekar boeat menda tetapi tepat.

000
«

tidak ada satoe negeri nege

jg soeka daerahnja diadoek2

oen

masing2

meletakkan

sebagai Comite,

Ksatrian-Instituut di Bandoeng jang
Teroes diadakan
pilihan
pengoesoedah ternama diseloeroeh negeri ki roes. Sebeloem
diadakan pengoeroes
ta, hoebaja2 karena pidato t. Thamrin dan salah satoe hadirin ada jg tanja
di madjelis Volksraad akan benar2 apa tidak lebih baik diadakan anggo
mempertahankann
Ksatrian-Instituat ta lebih doeloe. Lantas didjawab, ang
itoe megirimkan Rentjana pengadjaran gota memang soedah ada sekalipoen
(Studieplan) 1938—1939 kepada kami, beloem banjak, (kandidat anggauta)
Boekoe itoe jang berkatja 162, elok
Boeat sementara sebeloemnja rapat
sekali
tjetakannja,
seraja
memoeat
40
besar
diadakan.
poetih dalam tempo beberapa tahoen nangkabau, kaoem Iboe den Bapa. Jg katja gambar serba neka jang meloe
tidak
pernah
datang
ke
Vergadering
jl. Daja oepaja pers poetih tidak sia
Toean Hermani Voorz., t, Kasdani
kiskan keadaan dan kemadjoean Ksasia sama sekali.
Di Negeri Inggeris kelihatan penoeh semangat dan berba
Secr.,
t. Aidi Penningm.
trian
Instituut
itoe.
djoega timboel pertentangan sekingga gai djenis pertanjaan, terlondjak djoe
Rasanja tidak perloe lagi kita panPembantoe tt Soekardi, A Azis, Baga
kiranja
bati
mendengarkan
soal
ke
aandeel aandeel dari persburezu , Reu
djang-pandjangkan ceraian tentang se siroen Safie, Jang Tjik, dan H. Makter“ jg moelanja diborong oleh satoe selamatan Alam dan orang Minangka kolah jg 9 boeah itoe kepoenjaan pe
moeri. Berhoeboeng tidak ada jg dibi
doea orang dan beberapa bank, seka bau dalam rengkaian Indonesia,
roesahaan
Indonesia
toelen
itoe,
tjarakan
lagi, maka rapat ditoetoep de
Di Kota Djakarta ini, Comite soe
rang sebagian
besar soedah ada da
Segala orang toea Indonesia jg berke ngan slamet djam 10 30 malam,
lam tangau pers sendiri. Dahoeloe di dah membangoenkan sectie2 jang de bendak pengadjaran oetama tentang ke
Rapat diadakan di sekolah Potong
Amerika pers djoega mengalami ba ngan pendoedoeknja menjelidiki dan pandaian berniaga atau djoernalistik
Pakaian
Alhambrahweg 67 Bitavia C,
njak kesoekaran dalam hal kabaran memperbintjangkan soal Minangkabau dan goeroe, baiklah minta boekoe itoe
adres penoelis Alhambraweg 67 Bat C.
Raad,
hingga
tiap
tiap
sectie2
mem
dan
sebagai bosah pekerdjaan bersa
dikirimkan kepadanja. Boleh jakinlah
ma berdirilah persbureau , Associated poenjai faham dan pendiriannja terha mereka bahwa roeh pengadjaran Ksa
dap soal
Minangkabauraad. Dalam
Press“ setjara cooperatief.
trian instituut itoe memang nasional.
Maksoed jg oetama boekan mentja|tiap
tiap sectie di beri tempat jang
Itoelah jang sangat penting: itoe
ri oentoeng, melainkan mendapatkan selceas Joeasnja bagi faham dan pen lah jang tidak ada kedapatan diseberita2 jg baik dan
moerah. setjara|dirian orang orang jg abli, berlainan kolah mana sadja jang tidak dipim
dan menjendiri dari faham dan pendi pin orang Indonesia. Itoelah penting
koperasi.
dalam sectienja itoe, poela bagi mereka jg ingin mendaKabarnja, achir2 ini djoemlah sek.|rian oemoem
dalam tiap tiap sectie boleh pat pangkat baik serta membawa
jg mendjadi anggota , Ass, Press“ soe Djadi
dah lebih dari 1700 boeah. Di Djepang timboel faham1 lebih dari seboeah fa penghidoepan jang baik djoega.
Moerid instituuut sekarang lebih
negeri jg begitoe moeda djoega soedah| ham dan perdirian. Sebenarnja, inilah
terasa kesoekaran kesoekaran itoe. Ma jg kita kehendaki soepaja kita keta koerang 1500 orang. Sepatoetnja li -

keoeangan dan seteroesnja dengan dja
lan begitos djoegaakan mempoerjai hervja dan sebagai penggantinja didi recteuren di Bandoeng, akan menam
centrale atas penjiaran berita.
rikan ANP, atau Algemeene- Nederl, bah peratoeran dan pertalian antara
Persbureau dari sk. sendiri. Waktoe pers Indonesia. Apabila dalam hal ini
Pembagian daerah perkabaran
dapat ditjapai persatoean seperti diha|
ri

tempo

Hari ini dalam persidangan De Setelah tidak ada jang dibitjarakan
wan
Ra'jjat
dilakoekan
pendjawa
lagi
maka ketoea minta kepada poe
ban pemerintah termijn pertama ten

pemerintah negeri atau badan2 lain HI RABI,
Djakarta soedah menokokkan tjabang
nja. Dan djoega pertentangan itoe di
tjonto2 tsb diatas itoe sadja boeat dapati
antara persbureau sendiri de berkeliling dengan rapat ramainja tg.
memberi sekedar pemandangan bah ngan
ss kabar jg mendjadi langga- 6 Maart jl. Bandoeng menjoesoel me
Jaana
poela dengan rapat ramai
wa kebanjakan persbureaux mempoe nannja,
njai tendens atau sifat kebangsaan,
nja
ddo 20 Maart, kedoeanja menda
dari jg mempoenjainja. Kemerdekaan Persbureau Cooperatief di Amerike pat pehatian loear biasa besarnja. Sela
ma kita tahoe inilah baroe rapat ramai
“vatau kesempatan centoek membela ke
pentingan negeri dalam
menjiarkan
Di Indonesia
ini misalnja antara di perantauan ini jz dapat mengoem
berita2 didjaga betoel2. Pengaroeh a- »Aneta
dengan sebagian besar pers poelkan sebegitoe banjak orang Mi
sing didjaoehkan seberapa

memboeang

Dari: itoe Tidak kita berpoetoes asa Pemerintah sendiri akan menoendjang
bila langkah jg pertama dalam beroesa kepada organisasi Cooperatie, Misalnja

na dan Bengkoelen sedang beroesaha

di Medanpoen orang sedang beroesaha
Mana soeara2 orang Minangkabau di
ka tjara memakai itoe bisa baik, teta tempat2 lainnja? Mari padoeka engkoe
Misbruik engkoe mari, soal ini dan Congres-Be
'pi moengkin djoega salah.
atau exessen moedah timboel. Perten sar kita hadapi, bersama-sama kita
tangan atau conflict tidak sekali doea mentjari, di keboelatan kata kita pe
kali timboel antara persbureau dengan noehi Siang, berkat pimpinan ILA-

soedah

toek menghadiri ini rapat. Teroetama
kepada wakil Pemerintah, 2 kepada
pera, karena perslah jang akan mem

Jang
menarik
perhatian jaitoe tt.
Jang Tjik dan Hakim karena beliau
Centraal Comite mendjadi Alg. Verslag datang
dari memang
sepisial akan
jg akan dikirim kepada tiap sectie, se Deen
tentang tehnik Kleerma
beloem Congres, soepaja tahce menge
er.

tahoei kita segala faham dan pendirian
membawakan sirih ditjerana mengoen sectie2 di seloeroeh Indonesia,berkena
dang segala pertiapan Ninik-Mamak an dengan soal Groepsgemeenschap
Basa-batoeah, padoeka
engkoe2, sa Minangkabau dengan Minangkabau:

loeroeh djadjahan Perantjis. Persbure-

jang

kit

sekali,

Hadirin

koerang lebih 50

orang. Diantaranja Wakil Pemerintab

TJILATJAP

Pergoeroean

Wiworotomo

Dengan mengambil tempat di roeang sekolahnja sendiri, maka pada ma
lam Minggoe tg 26/27 Maart 1938 per

goeroean terseboet telah

mengadakan

rapat oemoem,
Koendjoengan tidak koerang dari
100 orang lelaki dan peremposan, wa
kil perhimpoenan banjak jg hadlir, da
ri pemerintah, seorang mantri politie
dan dari pers: antaranja Pemandangan,

PID. Partikoelir t, Soetan Pamoentjak
Wakil pers Pandji Poestaka. Perasaan
Poekoel 8.30 rapat dimoelai dibawah
rapkap, nistjaja penoelis ini akan toe Kita. Siang Po dan lain2 lagi penoe
pimpinan
t. Moh. Saidoen, karena ke
roet merasa sjoekoer dan bangga. Oen|lis loepa. Rapat
dimoelai
poekoel 8 toea dari Wiworotomo berhalangan,
toek pers dan bangsa!
malam persis. Setelah ketoea bangoen

8.
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lantas sebagai biasa mengoetjap di
Sesoedah ostjapan terima kasih se
iperbanjak terima kasih kepada hadirin perti biasa dioetjapkan, laloe dipersi

men
Soemojo boeat menerang djadi bedrijfsschool, dan oentoek
ke
PAS

SADARnet

slag

djangan sampai membikin

djaga

roegiannja seseorang pengoeroes dari

f

ergooroean,

riwajatkan moelai berjini pergo

mo, jaitoe moelai th 1923.|

- Wiworotomo tidak koerang?2 halangan)

jg didapati tetapi Wiworotomo teroes |
sehingga

soedah

ena

menambah kete
Sesoedah piaimpinana laloe
diberi kesem
rangan setjoekoep
soeka
hadlirin
soepaja
poela,
per
jg
ada
sekira
djika
lagi,
a
berta
:
Ta
tanjakan.

| Sampai pada keadaan sekarang ini)
Bonijetna

Deni

mempoe

rang telah memadjoekan parka
g tjoe|
| jai roemah-roemah sekolah jan
an,
dan mendapat djawabau seba
koep dan pantas.
mestinja.
na
ima
|ga
n
h
ada
moerid
2 Percentago
rapat ditoetoep, pimpinan
loem
'Sebe
m
z
djadi karena keadaan
ngandjoerkan poela, soepaja Wwt

Ibisa mendapat bantoean setjoekoepnja,

. Pada kira-kira boelan Juni ja
bisa mendidik anak2 kita
Wiworotomo akan mengadakan pera g achirnja
otaknja anak2, teroeta
askan
Imentjerd
in
dan
berdiri,
th
jaan oentoek 15
itoe akan dididik
k
ana
k
er
li Wiworotomo tidak ak
loep dengan lantaran Wwt. jg mem

— ti jg soedah-soedah, h

anak moerid soepaja memberi
nan 10 sen, dan boleh dibajar 2

oel 10,35 rapat disoedahi de

K

in oetjapan terima kasih.
Rapat ooemoem hari 20/21

bahw

djoega

Oleh spr, diterangkan

initiatief jg

epaja bisa mempoenjai

ceroenan dari orang toea moe

Wwt. masih kekoerangannja

boekoe-boekoe, Karena boekoe boekoe

boe
ini sekarang haroes sama dengan
Gouverne

|.

Maart

1938.

Rapat ini bersifat tjampoeran jalah
ment. Adapoen sebabnja, karena Wnt, dari MO Aisijah dan golongan pemoeda
soedah mendapat erkenning berboe| Tempat tetap digedoeng bioscoop de
boeng dengan adanja kindertoelage ngan mendapat koendjoengan kl 300
orang lelaki dan perempoean.
boeat orang toea moerid,
Beberapa wakil perhimpoenan jang
Beberapa kritik telah disampaikan

koe boekoenja disekolahan

pada Wwt, tetapi spr, merasa gembi datang, dari pemerintah ada tjoekoep

ra oleh

dari pers banjak

adanja (kritik2 tadi pe F poen

karena

jg hadlir.

i apa apa Sabeloem rapat dimoelai, terdahoede
ngoeroes bisa memperbaik
joetnja loe oleh saluut dari pandoe2 HW
Seland
e,
keliro
dang
jang dipan
Poekoel 9,30 rapat baroe dimoelai
dengan oetjapan seperti biasa. Pimpinan rapat ada ditangan t H Dardiri,

Banjoemas.
daerah
consul HB dari
i Batjaan koer'an oleh Kjai H Ohalimi
bi laloe pimpinan memboeka rapat ini
mempoenjai

Agar

:

2

tekrama,

ngan njanjiannja ditambab soeara soe
ling dan muziek,

Djoega Wwt, soadah
bliotheek sendiri, jg achirnja akan di deng: n permintaan maaf karenaada lat.
MD terhadappengadjaran.
besarkan,
ini dioeraikan oleh oetoesan
Soal
Roepa roepa sport djoega dipeladjar dari Poerwokerto, t Moestamil.
kan, dan handwerken goena anak aDengan pandjang lebar oleh spr dite
nak perempoean moelai kl, IV,
bagaimana keadaan dan marangkan
Spr, memperingatkan, bahwa-moelai
ean MD jang sampai
pergoero
tjamnja
dalam th 1937 atoeranbajaran sekolah
tjb dan groep soe
900
dari
g
me sekaran
dibikin Il boelan, jaitoe oentoek
i
dah
dipoenja
tidak
koerang dari 1000
ringankan pada boelan poeasa. Djoe sekolahan rendah dan menengah, ma
ga oleh spr, diperingatkan soepaja tiap lah2 hampir mempoenjai Universiteit.
tiap boelan orang toea moerid meme
Soal diatas ini soeggoehpoen boekan
riksa schoolgeld kaart, seepaja diketa

hoei dan mengontrole anak anak be
toel dan tidaknja bajaran wang sekolah,
Sesoedah pimpinan memberi tambah
keterangan seperloenja laloe hadlirin|
diberi kesempatan boeat bertanja. Ke
sempatan mana digoenakan oleh 2
orang, dan semoea pertanjaan didja
wab sebagaimana moestinja,

b, Consolidatie
an Wiworotomo.

pegoeroe
:

Spr t. 8, Tirtosoepono bermoela me
nerangkan apa sebabnja memakai per

kataan consolidatie jg diartikan mem

bikin sempoerna pergoeroean Wiworo-

tomo tentang peladjaran dan pendidi
kan pada anak2.
Antara lain2 oleh spr diterangkan
tentang waardeering oemoem pada
“pergoeroean particulier beloem bisa
diharap sebagaimana mestinja, Dengan
lain perkataan, oemoem masih meng
bargai

pergoeroean itoe, hanja dilihat

perkara baroe, tapi

ngat sehingga

djoega

di Indonesia,

dimana

terdapat/

leerplicht dan ada lebih moerah bajar
nja sekolah.

Keadaan bedrijfsschool jg terdapat f
di negeri kita ini, djoega tentang per

Kereta

85 K.M. sedjam
Remnja hydraulisch
Veer roda depan jang

aa

akan

lebih rapi, dimana

Islam dan tjita2 kemerdek aan.
Spr t CL Martosapoetro dari Tjila
tjap jang dengan ringkasnja menerang

disekitarnja.

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

kan tentang arti kata merdeka didalam Islam. Djoega oleh apr diterang

merdeka, Djoega sifatnja jang soedah
jang beloem dan jg tidak dapat mer

LE

VOB SINDANGLAOET
Motie.

Rapat

anggota dari Volks Onderwij

ngadakan malam pertoendjoekan
ber
tempat di Schouwburg Soncharsono
Pasarpon (Solo) dengan tooneel me
ngambil tjerita ,Kebat—kliwat“ dan
beberapa tusschennummers dan leloetjon. Pendapatan bersih dari pertoen

deka oleh spr satoe persatos didjelas zors Bond tjb Sindang la oet, pada
kan.
tg 27 Mrt /38, telah membitjarakan
Sampai mengambil tempo kl 1 djam tentang amandement
t Oto Iskandar djoekan itoe goena
apr menerangkan soal ini dengan dje Dinata, jang telah ditanda tangani diatas.
lasnja dan kemoedian

malam rapat

pan

pada

djam

ditoetoep dengan

terima kasih.

12

pengoeroes PPTS

:

Poerwokerto

tt Soerose

dan

Wiwoho,

poetoesan dari Pemerintah, jaitoe ten
tang memohonkan soepaja gadji Volks

—9 —

Rapat

djoega oleh

oetja jang sampai sekarang beloem ada ke

jang bekerdja di Opentjabang onderwijzers
bare In), Volksonderwijs dimasoekkan

Agenda,

“1. Pemboekaan
2. Soal soal oesoel

djoega dalam BBL

thn 19383.

Mengingat:
a, Keperloean hidoep makin tinggi,
b. Adanja BBL th 1938 jing bearti
perbaikan nasib bagi Ambtenaar Negeri

dan bearti makin
potitienja?

kaoem

dengan positienja
jang lain.
Memoetoeskan :

a. Mohon kepada

djaceb perbedaan

Volksonderwijzars

pegawai

jang

pegawai

wadjib, soe

paja gadji Volxsonderwijzers

bersama

sama djoega mendapat perbaikan jg
setimbang dengan perobaban BBL th

njak,

no (Bojolali)
jg penarikannja besok tg,
15 Mei dimoeka ini. Keoentoengan Io
tery ini goena menjokong HIS Moe-

seorang special oentoek keperloean) b. Berdirinja PPTS tjab Bandjar ja
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3. Menetapkan ketoea M, Daerah jg '38 dengan keperloean hidoep menoe
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Soesoenan Pengoeroes tjabang
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jg akan dipeladjarkan, maka goeroe2| . 8dr Toekidjan dioesoelkan mendjadi istituut De Practicus dimoekanja Sriwe
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Penagih jang merobek kwitantie
Keterangan
jgtersang
koet.
Menjamboeng pekabaran di , Peman
dangan” tg 18 Mrt “38 tentang pena

Tindakan

Rome,

bisschop Oostenrijk
.
salah.

1 April

(Reuter).

jang
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Vaticaan semalam menjiarkan kabaran
dalam bahasa Djerman, jang mengata
kan bahwa Vaticaan dengan formeel
gih jg merobek
robek
kwitantie
di
menghoekoem
bisschop2
Oostenrijk,
Bandjarnegara, maka dari pihak jang
Karena mereka ini menasehatkan ra'tersangkoet kita dapat keterangan se
jat soepaja menjetem setoedjoe pada
bagai berikoet :
Ansehluss,
Pada tg 18 Febr. "36 t. Sastrodihar
Moesoeh geredja bisa berteriak kare
djo memindjam 1 tempat tidoer besi na girang kalau ada perpetjahan di
no 3 seharga f 25,— dengan perdjan dalam persatoean. Tetapi segala kaoem
djian membajar menjitjil tiaptiap bl. Katholiek jang baik baik tentoe bisa
f 2,50. Pembajaran dengan perantara
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Londen», 1 April (Havas). Konon
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tarik poelang kembali ke Djerman.
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Tetapi kalau pasoekan Djerman di

poelangkan
itoe tentoe
waktoe,

kembali,
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