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Dari soember jang biasanja boleh di |
bisikan:

Dalaro kalangan Komisi- Begrooting

mikian poela telah dioesoelkan djoega
dengan penghasilan bersama2, mendjoeal perkakas2 perang dan keperloe
an2 lain lainoja jg dikeloearkan oleh

:

kedoea negeri terseboet,

Keriboetan

dengan tekort dalam begrooting 1939!

Masih

bisikan !

Kita teroes berichtiar. Dari pihak
pasti, baik beroepa penjangkalan

maoepoen beroepa pembenaran dari|
bisikan terseboet. Ma'loem, semoea hal!

jang

bertalian dengan sepak terdjang

Komisi-Begrooting

itoe resia, zeer ge-

geim, ksta Belanda.
Djoega lain-lain instanties (badan
badan jang memang haroes mengeta-

di Palestina

beloem

Hore

tentram

hoeinja) menostoep pintoe terhadap
daja oepaja goena mendapat kabar
agak pasti itoe,
Bagaimana samboetan kita?
' Djoega keamanan ditempat tahanan
Kita mendjoendjoeng tinggi sikap Transoceap mengabarkan
lebih lan
baik dari kalangan berkoeasa oentoek djoet dari Jeruzalem sebagai berikoet:
memegang tegoeh-kewadjibannja, daSebagian dari kaoem tawanan bang
lam hal ini pewegangan resia dari hal sa Arab di concentratis kamp Akko,
hal dalam Komisi- Begrooting itoe. soedah tiga bari jl mengadakan pemo
Djadi publik haroes sabar dan me- gokan ,lapar“. Kaoera pemogok ini
noenggos hasil pembitjaraan dalam sama memprotes terhadap kelepasan
Astana (Paleisvergadering) nanti pada seorang tawanan jang paling belakang
tanggal

28 boelan

ini.

bangsa Jahosdi, sedang tawanan-tawa
nan bangsa Arab masihsawa ditahan.

Tjoema sadja kita sebagai penjoeloeh oemoem tidak boleh bersikap

soeara

kita?

Satoe dalam doea |!
Bisikan
benar |

NA

Wp B.

PANGN” Na MAT POKANA Ta agak
Pe Lah

tan tidak senang,

lija: Pada permoelaan | October jad.

di Oostenrijk

jang sedikit banjak

akan diadakan

peratoe

Belisha mengoendjoengi
Mussolini

Sa
hana
Te

mengirimkan

kili,

bitjarakan

oetoesan ke

nanti selama pengoendjoe

Nederiand? Sebagai boekti, bahwa ia ngan para minister Perantjis di Ingdisini tidak mendapat keadilan ? Ma'- geris.
Soerat kabar itoe seteroesnja mene
loem, effect, pengaroeh dari adanja
rangkan
: ,Poetoesan Negus akan me
bisikan tadi sedikit banjak boleh djadi
ngirimkan wakilnja ke Geneve oen
begini :
Toean minta kenaikan gadji? Mana toek menghadiri sidang dari Conseil
bisa, tosan boleh bergirang dan bersjoe pada tgl. 9 Meijad tidak,, boleh dja
koer, bahwa gadji toean tidak dipo di rasanja dapat menghalangi kepoe
tong, karena ,.. begrooting 1939 akan toesan dari Conseil oentoek menga
perampasan Italie terhadap
tekort Ik. 40 millioen. Dari mana pe- koei
merentah karoes menoetoep tekort itoe Ethiopie. Bila pengakoean ini telab
djika boekan dari salariskorting atau disjahkan, tentoe ta? akan moengkin
dengan djalan menaikkan beban r3'- Italie berkeberatav, djika Volkenbond
atau loggeris akan memberikan pen
jat beroepa padjak ini dan itoe?
sioen
kepada Negus. (Aneta Havas),
A
—
() —m

Sesoenggoehnja!
Doenia vak-organisasi

:
makin

lama

300 ster

kawin sedatangnja di Australia mesti
poela mempoenjai wang 50 pond ster

Persiapan

pertemoean

Ongkos pelajaran ke Australia akan
disokong oleh Keradjaan Inggeris, Gs
meenebest dari Australia dan oleh ka

oem immigranten sendiri.
Roeslan

Dengan disaksikan
oleh Ciano
Reuter mewartakan dari Rome, bah
wa pada tg 23 April jbl, kedatangan
nja Hore Belisha itoe telah diterimaoleb
Mussolini, sesoedabnja terlebih dahoe
temoean

antara

Hore

Belisha

dan

Mussolini telah disaksikan poela oleb
Ciano, pertemoean
40 menit,

mana

—

jg lamanja

Inggeris

dan Perantjis
HT unkan
uni
Ko kb

makin menghadapi perdjoangan jang
maba berat dan soelit|
ngan defensi
Djika koerang awas dan salah pilih
Reuter mewartakan dari Parijs:
.. #palagi salah toebroek: keoentoengan
jang soedah didapat akan moesna dan
Menoeroet berita-berita dari orargdiganti oleh keroegian |!
:
orazg
Inggeris jang lajak dipertjaja,
0...
Alangkah baikoja, djika doenia vak
persiapan pertemoean antara Inggeris
| Organisasi Indonesia seloeroehnja lekas dan Perantjis di Londen akan mengoe
lekas memperbaiki diri, baik kedalam 'roes tentang perhoeboengan defensi
macepoen keloear, agar dimana perloe antara Inggeris dan Perantjis dan akan
moedah didapati sikap satoe terha- mempoenjai pimpinan tertinggi jang
dp doenia loear, dalam hal ini pi- satoe. Berita ini menoendjoekkan poela
"ha k . madjikan jaitoe pemerentah.
tentang koendjoengan Ohurchil ke
Dari itoestop: main tjakar-tjakaran, Parijs jang baroe-baroe ini dilakoe
main radja-radjaan|
kan olehnja.
Duff Cooper selandjoetnja menerang
Mit,
kan poela, bahwa oesoel jang akan di
'Niakoekan didalam waktoe perang, ke

akan

Menoeroet ' Aneta, bahwa

keloear

Gioe-

tiba dengan selamat dinegeri Be-

Aneta mendengar

ikoet hadir

kabar,

bahwa

Colija.

Dan sorenja dengan Klm

roes ke Londen.

Be

'Lybie.

batas

Lybie

balatentara Italie dari

balatenteranja

Dikalangan

ngetahoei
bitjaraan

berita

dari

takan,
akan

loear

bahwa

negeri

jang

pemerintah

mengoendoerkan

kenbond

diri

berhoeboeng

boelnja

perdjandjian

Moskou.
Berita dari

menga

Roeslan

dari

dengan

kaoem

politiek jg me-

menerangkan,
antara
Italie

bahwa pem
dan Mesir

ga soedah termassek dalam perdjan
djian Italie dan Inggeris, ta” akan lama lagi akan dimoelai dikota Rome.

Wakil Mesir di Rome, Moestafa el
Sadek, jg akan memimpin permoesja
Waratan ini atas nama pemerintah
£
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Kolonisatie di Australie
Dapat bantoean dari
pemerintah.
Kabinet Australia telah menjelesaikan rentjana oentoek memberi bantoe
lan kepada kaoem emigratie, emigratie
mana

akan

dibatasi

tjoema

mm

En

Toean L. Dr. Marcus

Vol

jg sama

itoe

riboetan

militair,

poen

ini dibantah

Sovjet

Roeslan

di

Parijs,

diterang-

kan dalam waktoe jang belakangan
ini ia berada di Moskou tetapi ten tang penangkapan itoe tidak ada jg
mengabarkannja.
Ja

Tentang penjakit kanker

Pertemcean terseboet akan ditoetoep dengan santapan di Hotel Prea-

nger

(Aneta).

Mera
jang

ntaudengan

telah

disiarkan hari

jl. telah tiba di Tandjoeng

Pr.oek 2 orang pandos Prantjis,Guil
laume Boule de Larizaudie dan Roger Drapier,

Meninggal

oentoek

doenia.

Dari Nijmegen diberitakan, bahwa
toean Dr. O. Nieolai, seorang stichter
dari Ooglijderinrsicbting, telah mening
gal doenia, didalam oesia 76 tahoen.
3

Hasil persetoedjoean

Inggeris-Italia

“Dari Cairo Transocean mengabarkan:
Garnizoen Inggeris jang ada dita
pal watas Mesir—Lybia disendoerkan
ke Cairo sebagai hasil persetoedjoean
antara Inggeris dengan Italia,
Soerat soerat kabar dengan girang
melihat, bahwa pemoendoeran pa:oe

kan pasoekan Italia dari Lybia sedang
dimoelai poela.
i

apa

Sovjet

Roeslan

dan Volkenbond

Dari Paris, kabarkan. Baroe baroe ini
tersiar kabar, bahwa Sovjet Roeslan

dari fihak Perantjis didapat keterang
an, bahwa Roeslan tidak bermaksoed

auto Ford.
Djoem'at

Toean Dr. C, Nicolai

akan keloear dari Volkenbond. Tetapi

—9—
Pandoe dari Perantjis

Seperti

doenia,

—-——

Inggeris—lIta-

soember

doenia

directeur officier van gezindheid dari

Oil telah meninggal

tim -

mengatakan, bahwa di Minsk ada ke

sekarang

sama

berma-

demikian roepa, Tjosma Roeslan boe
at sementara waktoe tidak mengirim
kan

wakilnja

ke Volkenbond,

Keloearnja Roeslan dari Volkenbond
berarti membahajakan Pact Perantjis
Roeslan, sebab Pact ini ditetapkan me

nceroet perdjandjian.

Dalam antara itoe orang di Moskou
lam di Hotel Cramer. Kedoea2nja te
amat
tidak senang dengan peroebahan
lah tocroet mengcendjoengi Djambo
losar negeri.
re Doenia di Vogelenzang, dan sete- politik j Inggeris —9—
1
rossnja mereka dengan berkenda Moehammadijah
menolah
cendangan
raan auto Ford merantau ke Saigon

dengan melaloei Den Haag dan Pa-

rjjs.
Di Saigon mereka diterima dengan

merantau
itoe
dengan
hormat soenggoeh2.

Malamnja
dadi

pandoe2

tetamocen'a

te:seboet men-

toean

Goepernoer

Chcchin-Ch'na.
Tentang perdjalanann'a kita dapat
kabar bahwa traject Parijs-CalcuttaRangoon mereka telah dapat banjak
rintangan.
Di India mereka diterima persoonljk oleh Radja Moeda disana.
Setelah diam 2 minggce, mereka
mennggalkan Saigon dan meneroes
kan perdjalanannja ke Betawi (Aneta

Dari

Tokio

Soedah pernah kita kabarkan,
wa Gi Tokis

bah

(Djepang) kelak

12 Mei

akan diadakan oepatjara pemboekaan
Islam

besar, eentoek

di Indonesia,

bahwa

mana

party2

berita

Aneta,

pemimpin2

Perkoempoelan

Islam

dan

di Dje

pang mengoendang
HB.
Moehammadijah atas ongkos perk. di Djepang
itoe, oentoek menghadiri pemboekaan
itoe, jang disertai pesta pesta dan per
koendjoengan kepada Kaiser dan de
partementshcofden disana,
Oendangan itos ditolak, karena di

sana sedang

conflict

poela sedikitnja

boeat persediaan,

dan

waktoe

mengingat

oentoek

mem

amen Yan

Boeat keperloean

dibenteng

'oentoek memperbaiki keadaan batas2
di Lybie dan Soedan, soal mana djoe

Mesir,

1936,

pers dioendarg,
Dari Djokja datang

Tripolie soedah tiba di Napela hari
ini, jalah oentoek memenoehi sebagian
perdjandjian jang scbir ini antara Ita
lie dan Inggeris, soepaja Italie mengoerangi

bang dengan angka2 pada tanggal 1

banak
memberi

Soedan,

poelang

berkoerang 52.500 orang djika ditim

masdjid

djoega te

angka2

ada 270.418 orang
soeatoe keadaan

berarti

sa

Dari Rome, dikabarkan oleh Aneta
'Transocean, Kapal jang pertama mem
bawa

mana

ris sepandjang dialan ocentoek menjambcet kawan-ssed awatnja jg. telah

Mesir dan Italie

Tentang
dan

hal

loear biasa. Sedatangnja disitoe, sega
la pandos dari kota tsb telah berba-

goena mengoendjoe

Perdjandjian

| ig. menganggoer

mi

ngat boleh djadi hari ini, tgl 25 beli

ngi Minister

menoeroet

Dari Den Haag diberitakan, bahwa
toean Dr. L. Marcus, gepensionneerd

Nanti tanggal 39 boelan ini, jalah
boek, toean Plesman dari Klm dan hari Bosscha jg. ke 7 akan diadakan
toean Martin, kengsol Djenderal Ing- 12 kali causeris tentang masja'alah
geris disana,
penaktkanker bertempat di Bosscha
Diatas atap stasioen lapangan ter Tak eratorium dari Technische Hooge
bang berkibaran bendera Australia. school di Bandoeng.
(

au ks Dsn Haag

Djepang,

op:sil soedah berkoerang. Pada tang
gal 1 December 1937 tertjatat bahwa

Meninggal

Sbiphol
disamboet oleh Toean Eathoven dari Knilm, dan toean Steen-

lain lain

di Djepang

Dari pihak pemerintahan telah di
bantah dengan pasti terhadap berita

landa, jang kedatangannja dilapangan

segala oetjapan penjamboetan di Indonesia, serta besar perhatiannja ter
hadep pekerdjaan didiadishan,

cent

Djoemblah kaoem menganggoer di
negeri

dari Volken-

Tentang penangkapan Sadows, se
orang pembantoe dari ambassadeur

bernoer Djenderal Australia, Lord
Gowrie dengan pesawat Pelikaan sve-

njster Welter.

nganggoer

10

bond?

poela.

—a

Lord Gowrie di negeri Belanda

dah

EKaoem

December

loe sebagai eeregast ftetamoe kehorma lie dan pembrtjaraan antara Perintjis
tan) bersantap diroemah Ciano. Per dan Italie, kata Aneta Havas dari

p (mana antara

tentoe akan meroegikan oemoem. Dari e
—-G-—
Peak
itoe, tidak masoek diakal, bahwa boeat Negus akan menerima Pensioen.
1939 akan diadakan salariskorting,
— Italietidak setoedjoe?
potongan gadji, Atau. ... ?..,.
Yorkshire Post menoelis, bah
bisikan tadi dimadjoekan sebagai taktik
oentosk mentjegah atau mengoerangi wa ada barapan Volkenbond atau
aksi vak-organisasi
esa
kenai- Inggeris akan memberi pensioen ke
kan gadji? Boekankah
diantaranja pada Haile Selassie dan ditambah
didapati doea (P,P.P,.B. dan P,G B.) lagi, bahwa soal terseboet akan di
jang akan

wang

nummer

4

Belisu poen berpendipatan, bahwa
jg diwadjibkan.| kemadjosan perhoeboengan dagang
— Djika tidak benar: sjoekoer!
2 “Iran diensi bekerdja
Djika benar: seenggoeh soeatoe tin Lamanja psratoeran ini adalah 6 bi. antara Australia dengan Hindia kian
dakan jang keliroe, Baroe sadja doenia
bari kian bertambah baik:
Gezanten baroe di Djerman
pegawai moelai bernapas sedikit (be
“Poen beliau merasa kagoem poela
rospa sedikit
pengharapan akan di
terhadap baikrja pedjabatan penerba
Aneta-Transocean
mewartakan,
bah
perbaiki nasibnja), sekarang ia akan
ngan Knilm dan djoega Kim.
dibikin gempar lagi dengan potongan: wa Rijeskauselier Adolf Hitler ini ha
ri telah menerima para oetoesan logar - Penerbangan ke Nederland sangat
gadji
baroe dalam tempo jang setje
bagoes.
pat tjepa'nja jaitoe bertalian dengan negeri jang baroe diangkat, jalah dari
Setiba disana, laloe dengan mobil
Roemenie Radiu Djuvara, dari Boelbegrooting 1939.
IE
garije Parvan Draganoff dan dari Peru tamoetamoe agoeng itoe berkeliling
Dengan ijara demikian, maka fonEsrngue Gildeneister, jang sama da melaloei kebien2 boenga, laloe teroes
damen
kegembiraan pegawai akan
oentoek me ke Carlton Hotel.
mendjadi lewah dan kalau tidak ber- tang di istana president
'Malam tadi diadakan perdjamoean
oentoeng akan berobah mendjadi laoe- njampaikan soerat kepertjaja'an dari Ibersantap, disadjikan oleh Knilm, di
masing masing negerinja jang diw

psen None

Peran

Aneta-Hayas mewartakan dari Ber-

:

terseboet benar stau tidak
:
:
|

mempoenjai

—
ii)

Djoega sabotage-zetie masih berdjalan
»menerima",
'
teroes. Seboeah kereta api oentoek
Dari itoe kita merasa wadjib dan 'mergangkat barang barang djoega teperloe memperdengarkan soeara, soeng lah dibakar,
F
:
Lord Gowrie menerangkan kepada
0
sangan
goehpoen beloem ada ketentoean ten
wakil wakil Pers, bahwa beliau dengan
tang benar-tidaknja isi bisikan tadi. |
njonja sangat soeka terbadap kepada
Djam bekerdja di Oostenrijk
Bagaimana

ada

lingatau pentjabarian dalam setahoen
100 pond sterling, sedang jang beloem

—9 —

Menoeroet berita (Aneta Transocean)
dari Jeruzalem, Seboeah autobus jg
sedang mengangkat orang orang Arab
dari Safed ke Rospina disebelah batas
Oetara dari Palestina kemarin telah di
tembaki oleh kaoera revisionisten Jahoedi,
Dengan segera politie datang dan
mengedjar kavem pengroesak itoe 8e
hingga schirnja ada 3 orang dapat di
tangkap. Dari mereka ini, didapatirja
5 boeah bom dan doea boeah pistool
jg soedah berisi pelor semoea.

Komisi-Begrooting soekar didapat ka-

ka

laoetan akan djatoeh dibawah kepertjajaan seorang admirasl Inggeris de ling,

4

pegawai negari dipotong berhoeboerg

bar

Losse

satos commando dari seorang djende
ral Perentjis, sebagaimana
demikian

ada dipikirkan oentoek memadjoekan | .
oesoel pada pemerentah, soepaja gadji
Demikian

1938

poela dengau keadaan kekoeatan oedara. Pimpivan atas kedoea tentara

POTONGANBegrootingGADJIH
?
1999 tekort 40 milloen?
pertjaja kita menerima

25 April

defensi

Dari Den Haag diberitakan oleh A
neta, bahwa departement defensi se karang soedah menerima oecang soko
ngan bocat keperlocan defensi sebanjak

f 109.852.
menga

Ketjelakaan

dalam

:

21 orang

kaoem

Dari Gibraltar

pekerdja ter-

diberitakan,

bahwa

pada tgl 23 April jg baroe laloe Her
tog Hendrik telah bertolak menoedjoe
ke Deu Helder.
—O

Kaocem

—

terpeledjar Spanjol
3

Seroean kepada
Craten sedoenia.

tambarig

Dari Oberhausen diberitakan,bahwa telah terdjadi goegoer batoe, di
mana

Hertog Hendrik

Aneta

Havas

mewartakan

demo.

Perledokan

dari Bar

celona, Beberapa kaoem terpeladiar
bangsa Spanjol. diantaranja terdapat

9—

dalam tambang arang

dengan peperangan di Spanjol Para
terpeladjar ini beranggapan bahwa

Menoeroet berita dari Grundy (Vir kemenangan jang akan didapat oleh
ginia), dalam salah socatoe tambang bangsa Spanjol, ta' akan sempoerna,

immigranten jg berasal dari tanah ke arang batos disana telah terdjadi per- djika tidak disampingi oleh kemena.
radjaan Inggeris sadja, kata Reuter, ledakan hebat, jang mentiwaskan ti ngan dari bangsa Tiongkok. Mereka

Orang orang jang beristeri jang ti dak koerang dari 45 djiwa manoesia.
dak mempoenjai teman dan kaoem
Orang sedang hihoek melakoekan
kerabat ditanah Australia akan diizin pertolongan.

'dpea tentara itoe haroes dipimpin oleh kan datang kenegeri itoe, djika mere

3
1

43

timboen. Hingga kini ada 6 orang seorang achli gambar jang terkenal
mati dan 4 orang berloeka parah ser- Pablo Picassa dan djoeroe penga
ta 3 orang berloeka ringan jang bisa rang Jose Bergamin dan Rafel Alber
ti telah menanda tangani satoe mani
diangkat keloear.
Ta
fest jang berisi keterangan rasa per
Bagaimana nasib lain2nja, beloem saudaraan dengan bangsa Tionghoa.
lah dapat diberitakan.
»Peperangan jang sekarang di Ti
ongkok ini, mempoenjai sifat sama
—

Zn

soedah

berseroe kepada kaoem demo

craten, seloeroeh doenia, agar soepa
ja mereka ini membantoe setjoekoep
nja kepada Tiongkok dan Spanjol,
sea

mama
14

nk0a

Ba

merak

ia AN

1

Pe

Tahoen ka D: Mou 90

4 telef. Wi, 2620

TE

3 Benen

2

tang, Pergerakan 1880 dan kesoesastera

an Indonesia baroe“, dan oleh pi Ma
ria Amim tentang , Declamatie sedjak

'bahasa Indonesia
—0—

Berita Redactie

Toean A. Pane,

Examen mengetik
Pada CursusTypen

-

Djakarta:|

,De

.
Express.
Pada hari Ahad tg. 24 b.i. telah di
Toelisan toean berhoeboeng dengan
oeraian njonja Setyawati 'telah| langsoengkan poela praktik examen
kami terima dan akan dimoeat nanti | mengetik didepan Examencommissie
dalam ,Taman Isteri“ jad jaitoe tg8| tt. Mr. Dr. Hazairin, R. Soerjodipoeboelan ini. Harap toean soedi sabar.| tro dan M. Zain Sanibar, terbantoe
oleh sub commissienja, diroemah koer
'soes terseboet di gang Sentiong 42,

Dari Schouwburg

Dalang Wali Telon

djah tentang ,declamatie sedjak Wil
lem Kloos“: oleh t. Sanoesi Pane ten

edong IEV

ke

dapat djoega didahoeloei dengan arak
arakan jang dapat menarik penonton.

DiVoro.

Kemarin malam didepan migrofoon (ANETA),

Voro

diadakan

pertoendjoekan

Wa

jang koelit dari djam 9 sampai 6 pagi,dengan dalang jg. sangat termasj
hoer Wali Telon dari Djawa-Tengah
Tidak heran, bahwa gedoeng Voro
dari moelai sampai pagi itoe penoeh

orang menonton.

Satoe pertoendjoekan jang
goeh mendapat succes besar.

soeng

——

Perhimpoenan

Kaocem

Rapat

1

1

rang bisalah kita tjantoemkan dengan
sempoerna, tentang apa jg telah didja
toehkan atas dirinja Moehamad
Noerdin, anak kandoeng dari al

marhoem Sahidin Glr. Sampono Alam, jaitoe menoeroet boenji

Betawi

vonnis

Landraad

tg.

20 Sept, 1937

anggauta INo, 2961937 L, dan bagaimana poela

Pada hari Minggoe, tg 24 April'38
perh. Kaoem Betawi telah mengadakan
rapat anggauta, bertempat diroemah
Piatoe Moeslimin, Stoviaweg 4a BiO.—

boenjinja vonnis dari Rv, J, jg meme
nangkan terhadap kepada
itoe pr,
Halimah, jaitoe anak poengoet da
ri almarhoem

Sahidin tsb.

Pada waktoe Moehamad Noer
Rapat dipimpin oleh t.A Manaf, ke
toea PKB Noerdin Simin membatjakan din jig terdakwa, dan itoe pr. Hali
verslag rapat tahoenan jbl. Menoeroet mah sebagai sipendakwa bersama2 di

Parindra sectie Tandjong Priok

verslag tsb, maka

PKB didirikan oleh

moeka

pengadilan

Landraad

tg

2

t. Maseri pada th. 1933 Ketjoeali itoe August 1937, maka M. Noerdin tsb.
dipoetoes djoega dalam rapat jl. itoe telah dapat kemenangan, sebab ada

Pengoeroes menoelis:
| Pada tgl 23 April malam

Minggoe
Tentang Co ngr es P,O.
jang laloe pada djam 8 Pengoeroes soesoenan pengoeroes baroe, t, A Manaf lah. diperkoeatkan oleh 2 saksi, jaitoe
Batavia-C,
'Berhoeboeng dengan salah (kekeli8 candidaten jg menempoeh oedjian, Parindra tjb Djakarta telah mengada sebagai ketoea Noerdin Simin penoelis kake dan n@n€e jg asli dari M, Noer
din itoe, jg menerangkan dengan ber
rosan) dalam pembagian Copy copy, semoeanja loeloes, doea orang dari kan pertemoean diroemah sekolah Ana dan beberapa toean lagi.

maka

Verslag tentang Congres P.O.

mana

Kemoedian dibatjakan

voorwaardelijk. Mereka itoe ja dil Islami Tg Priok, dengan beberapa

djoega ver:

soempah,

bahwa

itoe

Moehamad

demikian poela ,pemandangan Oe- lab: tt. Trisoelo Goenawan, Mohammad saudara2 Tg Priok jang dioendang ba elag dari Verificatie-Commissie jg di Noerdin ,betoel" tjoetjoenja, akan
ketoeai t. Zaiboen, Banjaklah harapan tetapi itoe pr. Halimah, boekanlah
moem” dari pembantoe kita tertahan, Thoha, Roebaedi, Legijo Mangoenredjo njaknja kl. 30 orang,
dan baharoe dapat dimoeat besok.

Mej.

Kiranja diperma'afkan djoea»
"

—0—

F3

Mantri pasar terlaloe keras

Soerjati, M. Ngadino,

Soedjono

dan Boejamin.
“

Didalam

bagi

Djoega pada examen tsb candidaten

pertemoean

Parindra

satoe

mana adalah

malam

pertemoe

an jg menjenangkan,

Setelah azas dan toedjoean dari Par
hanja diperiksa dalam sneltikken, mem
tai
Indonesia Raja dan Soeriya Wira
Di Kampoeng Lima Tanah Abang bikin soerat, lijntikken, staat, dan toe
Ke
:
: wan dengan sedjelasdjelasnja diben
sedjak doea hari ini ada pasar malam toep mata,
Record
ketjepatan
dibikin oleh tangkan, djoega tentang Gemeente de
ketjil ketjilan. Disitoe ada main ope
ra, ada djoega draaimolen a la Beka Trisoelo Goenawan, anak baroe oemoer ngan pemilihan jad oleh beberapa
si enz.. enz.
II tahoen: 265 letter per menit dengan Pengoeroes, maka njata pada saat itoe
Tadi malam kira2 djam 11 malam, kesalahan 0.6. Poen oentoek lain Jain idengan ridla hatinja sendiri menje
toekang kopi pikoelan, entah apa se
pekerdjaan
didapatuja
angka angka boerkan dirinja didalam barisan Par
babnja, dipoekoeli oleh Mantri Pajang
bagoes.
No
2
Mhd
“Thoha,
anak tai Indonesia Raya, adalah sebahagian
sar seolah2 memoekoel itoe mendjadi
Jg terbanjak dari jg hadlir 25 orang,
kewadjibannja djoega. Selain daripa oemoer 14th, ketjepatan jang dipero
Pada malam itoe djoega rapat ber
da itoe, karena ia haroes laloe de leb: 220 p.m, kesalahan 0.3 letter,
ngan sepedanja, maka pikoelan kopi
dapat tendangan djoega sehinggater

balik, berantakan kian kemari.
Oentoeng

gen.
Oentoek

segera datang

mengoeroes

setoedjoe boeat membentoek
badan
pengoeroes sectie terseboet. Jang ter

—
9 ——.

Taman-Siswa

3 polisi a-

pilih mendjadi Pengoeroes, ialah :

Djakarta

Mengadakan

ouders

avond

pemoekoel

:

Sdr,

Abas

dari Commissis tsb soepaja tjara me
ngoeroes boekoe itoe diperbaiki jang
dapat menggampangkan dalam peme
riksaan.

Sesoedah tidak ada penambahan
dan pertanjaan atas verslag jang telah
dibatjakan itoe, maka laloe disjahkan.
“Sekarang sampai pada agenda jang

kedoea, jg akan membitjarkan

Pemi-

lihan anggauta Gemeente-raad.
Oleh toean A Manaf diterangkan
apa sebab Parindra dan barisan Ka
oem Boeroeh mengoendeerkan diri da

ri Comite Pemilihan Nasional. Bor
hoeboeng
pemilihan Gemeenteraad
itoe dioendoerkan sampai permoelaan
bl.

Augustus,

maka

selambat lambat

nja pemasoekan nama candidaat pada

Ketoea

Itanggal

» JC Pandy
Wakil Ketoea
» RL Limpele Penoelis

3 Juli,

Pemilihan

candidaat

diserahkan kepada Pengoeroes,

tetapi

tjoetjoevja, melainkan anak poengoet

dari almarhoem anaknja nama Sahidin

Glr, Sampono Alam. Ini sangat boleh
dipertjaja |
Dari sebab itoe, Landraad telah pos
toeskan

dengan

djalan jg

seadil adil

nja, jaitoe Moehamad

Noerdin

menang, dan itoe pr, Halimah jg
kalah.
Sedangkan boenjinja itoe vonnis,
adalah sebagai berikoet:
»Iat door de eischeres overgelegde geschriften op
afdoende wijze
door de beide getuigenverklaring
zija ontzenuwd”,
montzegd den eisch,"

Oleh karena itoe pr. Halimah teeken appel pada R.v.J, maka itoe per
kara pada tg 3 Jan. '38 telah diperik

sa kembali oleh Landraad boeat jang
kedoea kalinj2a, sedangkan M, N oer-:
lisi posthuis Gondangdia.
:
senang hati. Perh. Kaoem Batawi men din, memadjoekan doea saksi lagi,
Bagaimana kesoedahannja kita tidapat,3 koersi, maka dari itoe sekoe jaitoe 1. Mangoen, 2» Ma' Bandak tahoe. Apakah Gemeente akan
rang-koerangnja
haroes mempoenjai 9 dot, djadi soedah 4 saksi jg mengoe
memberi keroegian, itoe kitapoen ti ngan orang-orang toea moerid (ouders
atkan bagi M, Noerdin.
orang candidaat. dak tahoe. Apa memoekoel dianggap avond). Pertemoean itos dimoelai |.k.
.Menoeroet pengakoean saksi MaToean
Zainoedin
tampil
ke
moeka
kewadjiban sah, itoe kita djoega ti djam 8 malam dengan dipimpin oleh
Lain dari pada itoe telah dipoetoes
dan menerangkan tentang keadaan ngoen itoe, ia tahoe betoel, bahasa
dak tahos.
bu
t. Roespandji
Atmowirogo,
ketoea kan poela, soepaja dengan selekas2rnja kas, jang haroes ditolong dengan pe
itoe pr, Halimah, asal anak orang kon
i
i
Pa
Per
Pengoeroes haroes beroesaha akan me naikan oeang ioeran.
Badan
Pengoeroes.
:
:
ES
Riwajat Pertjintaan
trak, dan ialah bersama isterinja me
ngadakan rapat anggota, maka perteDalam pembitjaraan agenda jang ngantarkan itoe pr. Halimah kepada
moean itoe ditoetoep, ketika itoe ada- ke 4 maka disoesoen Comite pekoe
Moelai ini malam, ja'ni pada tang
Agendanja:
orang to:a dari M, Noerdin itoe, dan
lah djam 12,30: dengan hati soeka boeran, jang terdiri diantaranja toegal 25 April, dan besok malam, ja'boekanlah soedara M, Noerdin.
Kelakoean,
kemadjoean
dan
ke
Al
II,
an2
A.
Ma-naf,
Moehamad
Sjah
Sja
ni 26 April, digedoeng bioscoop ,,
ria, melihat kini Pandji Parindra telah
Saksi Ma' Bandot, telah mengoerai
moendoeran moerid-moerid foleL berkibar dipesisir laoet zandvoort,
fii dan Tabrani.
Sa
hambra” akan dipertoendjoekkan se
kan
dimoeka hakim, iapoen taoe poe
Sesoedah
diadakan
penambahan
boeah film ,,Vanesse” atau ,,Riwajat
Ki Roespandji sendiri).
la dengan sesoenggoehnja, bahasa'itoe
dan pertanjaan dari hadlirin, maka
pertjintaan.” Jang memegang rol di- Iu. Tripoesat systeem foleh Ki S. Ma
rapat dengan oetjapan terima kasih pr. Halimah, memang anak poengoet
dalam film im jalah bintang film jg |
ngoensarkoro)
Pertoendjoekan amal
ditoetoep oteh ketoea pada k.I, djam dari ajah M Noerdin, sebabnja maka
terkenal, ja'ni Robert Montgomery II. Rondvraag. Banjak djoega jang
dan dibantoe oleh Helen Hayes.Film
Bagistudent2 miskin di 1.30 siang.
ia mentjotjoki jg demikian itoe, kare
mempergoenakan kesempatan ini,
:
Ht
. ini adalah mentjeritakan soeatoe per
Tiongkok.
na ja adalah sebagai doekoen beranak
sedang
jg
toeroet
hadir
tjoekoep.
tjintaan jang soetji, jg tidak menge»Onder Vreemde Vlag"
dibilangan Sawah Besar, sedangkan M.
Atas nama Algemeene Studenten
nal takoet, dan poela gemetarakan
Kira kira djam 11,30 selesailah per
Noerdin sendiri, ia sendiri mendjadi
Nanti
malam,
ja'ni
tnalam.
pengha
mendjoempai bahaja2 jang mengan
Commissie, ketoea dari Commissie ter
tjamnja,
dan soedah tentoe ramai temosan itoe dengan kepoeasan ma- seboet mengabarkan kepada , Aneta" bisan, digedoeng bioscoop .,Cinema doekoennja.
sing2 jang menghadiri.
Palace” masih tetap dipertoendjoek
Soenggoehpoen itoe 4 saksi mene
:
djoega.
sebagai berikoet:
kan film ,,/Onder vreemde vlag” jang rangkan dengan begitoe djelas, akan
sk
oa
f
na
:
»Actie student student oentoek me permai sekali itoe,
tetapi atas vonnis dari R v J. tgl Il
Toean J.J. Kryt.
ngadakan pertoendjoekan
2 atau 3
Pesta tahoenan
Maart "38 No, 208L//37, itoe M Noer
dan penendang dan kaleng2 kopi in
clusief toekang kopinja dibawa kepo

“Pada hari Djoem'at malam Sabtoe
tg 22 April jl. pergoeroean ,, Taman
Siswa“ Djakarta (Kemajoran) telah
mengadakan
pertemoean goeroe de

»
»
»
»
»

Djoened.
Koesnawi
JA Sepang
A Radjab
M Lilo

djika ada anggauta

Bendahari
Pembantoe
2
5
3

jang

mempoenjai

candidaat lain diterima djoega dengan
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doenia.

Digantisportwedstriden,

Peringatan

R.A, Kartini

Oleh

IM,

din ta' oeroeng djatoeh kalah, dengan

ressort

Biasanja pada penoetoepan tahoen 1938 djam 8 malam bertempat di Ge
Kemajoran
Indische E:compto Maatschappij, telah (TS, Djakarta mengadakan pesta pe dong Stadeschouwburg.
Seperti orang mengetahosi, pertoen
Pada hari Saptoe tg. 23 April j.l.
meninggal doenia, sesoedahnja men nocetoepan th, Tetapi karena pada th,
derita sakit lama di Roemah-Sakit ini soedah banjak berpesta, maka pada djoekan ini dioesakakan oleh Algemee malam Oleh Indonesia Moeda ressort
Tjikini.
Ke
penoetoepan tahoen itoe diadakan sport ne Studenten Commissie jaitoe perga Kemajoran telah dilangsoengkan ma
perkoempoelan kaoem lam peringatan lahirnja R.A.Kartini
wedstrijlen dengan dipimpin oleh t. boengan dari
Mena
agen
student student di Betawi, anteranja dengan sederhana bertempat di Per
Adnan, goeroesport di TS,
Moelai kebakaran
. Kemarin siang djam 12,30, seboeah
roemah
di kp. Djawa
Djatinega

Konon

akan

diberikan

hadiah

djoe

ga.

ra terdjilat -api dibagian dapoernja.
Oentoeng terdjadi diwaktoe siang, di
mana bavjak orang disitoe. Atas kera

Voorzitter Volksraad toean

Ta Hsioh,Bataviaasch Studenten Corps,

Unitas

goeroean

Gempol.

Pertemoean

dipimpin

Studiosorum . Indonesiensis, ressort jang memboeka

Sanctus Bellarminus dan Christelijke
Studenten Vereeniging. Djoega Indo

dengan
loem

oleh

ketoea

pertemoean

oetjapan terima kasih. Sebe-

pi

Asminah

tampil

kemoeka

beralasan,

bahasa

itoe pr.

ia

Meninggal

Diberitakan,
bahwa tadi malam t.
JJ Kryt, agent
dari Nederlandsch-

boelan jl. maka pertoendjoekan jad.
akan langsoeng nanti pada tg. 7 Mei

Halimah,

adalah

anak

betoel dari

almarboem

Sahidin

tsb.dengan

mengoendjoekkan

Djika

boenjinja

itoe soerat, hanja

sepotong soerat jg boleh dapat dari
Weeskarcer. Apakah itoe soerat TES:
TAMENT jang gjah ?
menerangkan, bahasa itoe pr, Halimah,
sanak

bagi

saja",

kita,

koeannja

itoe

tidak

memoeaskan

karena menoercet

penga

itoe ,empat" saksi, adalah

oentoek menerangkan tentang riwa terlebih dari pada tjoekoep.
YV. Helsdingen
missie, telah memberi bantoeannja ke jat R.A,Kartini, maka lebih dahoeloe
Dan menoeroet boenji vonnis dari
Indonesia Raja.
gaman pendoedoek, api dapat dipa|
Mengoendjoengi Sa- pada Comissie, sehingga dapat kita dilagoekan
RvJ., pada waktoe M. Noerdin di
Sesoedah
pi
Asminah
selesai
dengan
katakan, bahwa pertama inilah Per
Gdamkan dengan segera,
lemba Oetan Kajoe.
moeka Jiandraad, M. Noerdin te
“Isatoean para Studenten Betawi menge pembitjaraannja, maka terang riwajat lah mengakoe, bahasa itoepr. Hali:
Menoeroet keterangan asal api, dise
Indonesia —Moeda diterangkan oleh pi
M, menoelis:
babkan kelalaiannja orang jg habis
nalkan diri kepada oemoem.
mab,
betoel soedaranja jang seiboe
memasak didapoer, loepa centoek ms ' Doeloe pernah dikabarkan di , PeDidalam Eere Feest Comite telah Ratna Surtiaty, jang menerangkan de dan sebapa, padahal menoeroet kete
ngan
garis
garis
besar
kedjadian2
di
mandangan”,
bahwa
voorzitter
Volks
matikannja, jg mana oleh tioepan asanggoep doedoek antaranja Voorz
rangan dari M, Noerdin sendiri kepa
ngin api bara itoe berkobar dan men raad tocan V. Helsdingen mengoen doeadoeanja dari Sekolah Tinggi di dalam doenia I,M.
da
kita, itoe pengak oean, sekali
Sesoedah
mengaso,
dalam
waktoe
djoengi sekolah2 Moehammadijah di Betawi Prof. Dr. JHA Logemann dan
djilat dinding roemah. (R)
kali
tidak, Iailah jg mengherankan
mana
para
hadlirin
didjamoe
dengan
kota
ini,
dengan
mendapat
samboetan
LS 9—
Prof. Dr, PM van Wulfiten Palthe,
ita.
2
jang memoeaskan oleh pihak bestuur Consul Generasi Tiongkok Mr Tschou makan-minoem, maka toean Djawoto
Kapal ,Christiaan Huygens"
dipersilahkan oleh pimpinan oentoek
M, D, Roepa roepanja beliau, sebeloem
Jang
ia mengakoe dengan teroes
Bertolak dari Sabang datang mengoendjoengi sekolah sekolah Kwong Kah, Majoor der Chineezen t. berbitjara sedikit jang berhoeboengan
terang
waktoe
dimoeka
pengadilan
Sioe,
Tjoan
Kwa
Dr
An,
Kbouw Kim
Pada bari Minggoe, tg. 24 April, Moehammadijah, beliau soedah mem Dr, D. de Viesser Smits, Dir. dari Stu dengan malam terseboet.
Landraad, itoe pr, Halimah betoel soe
Kemoedian diadakan kesempatan dara angkat
djam 12 siang kapal ,CObristiaan Huy beri kabar terlebih dahoeloe. Bahwa dentenhuis Pegangsaan dan masih be
saja, dan boeka soe
gens“ telah bertolak dari Sabang de- keperloean beliau
mengoendjoengi berapa orang lagi pendoedoek jg ter oentoek menambah.
dara saja jg seiboe dan sebapa, inilah
Kesempatan ini dipergoenakan oleh pengakoeannja jg sebetoelnja.
ngan membawa 672 karoeng soerat2 sekolah sekolah terseboet adalah berta nama di Bstawi.
Ki
Mangoensarkoro, toean Angronsoepost, dimana 315 karoeng oentoek lian dengan vak Onderwijs, itoe rasanja
Sebagai hoofdnummer akan diper
Djika kita menilik atas soal-soal ini,
Batavia-Centrum dan 146 pakketpost, kita ta? oesah heran lagi.
lihatkan 'Tonil Tionghoa, sedang pro dirdjo dan toean Soeroto,
Hampir djaoeh malam peringatan boekanlah pada tempatnja M Noerdin
dimana 89 karoeng oentoek Tg, Priok. | Akan tetapi, kalau toean v. Helsdi- gramma Il.nja terdiri dari seboeah tje
ngen hanja mengoendjoengi sekolah2 rita Barat dalam satoe bagian, wajang itoe ditoetoep dengan rasa poeas dan itoe dikalahkan, akan tetapi, apabila
itoe pr, Halimah memang ada meme
«
baik dibahagian MD. dan lain sekalian orang, Madoereesch nummer jg spe- gembira,
Soerat Noeh
gang sepotong soerat Testament
—od—
nja. sedangkan ra'jat dikampoeng: be ciaal dan beberapa njanjian |lagoe Ba
dan sebagainja jg dianggap sjah, itoe
Telah tiba dimedja redactie seboeah loem pernah dikoendjoengi oleh beliau
Kongsol Djenderal Amerika
kita tidak bisa berkata soeatoe apa
kitab bahasa Melajoe terseboet diatas dengan perantaraan politie-politie desa, rat atau Tionghoa).
an @

nesische Vrouwelijke Studenten Com-

Zn

karangan t. Sapari, jang kerap kali
mengadakan lezing tentang agama
Islam didepan microfoon VORO, Ba
hasanja tjoekoep, keterangannja djelas

inilah jg kita sajangkan. Ra'jat tentoe
bergirang hati, djika hendak kedata
ngan salah satoe pembesar negeri, oen
toek mengetahoei tentang keadaan ke
ladaan mereka.
Boekankah ra'jat djelata selamanja
berdiri di belakang pemerintah negeri
dan pembesar2nja? Pemerintah dan
pembesar negeri patoet poela seia se

Dari ,berdjenis

djenisnja

pertoen-

djoekan iri, dapatlah orang mengeta
hoei rasa persaudaraan antara kaoem
studenten,

Kongsol

Djenderal Amerika Dr. Wal

ter a Foote dalam

boelan Juni

akan

poen,
Maka

sepatoatnja poela rasanja pe
meletakkan djabatan dan poelang ke
merintah
akan mengemoekakan ini
Washington,
soalan jg soenggoeh djarang terdapat
'
Berpoeloeh
poeloeh
studenten
akan
Sebagai
pengganti
diangkat
t.
Earle
sekali, sedang harganja hanja 10 sen.
mengelilingi kota oentoek menjampai Roy Dickover, jg soedah 20 tahoen dikalangan rakjat djelata ini, selain
Kami pertjaja bahwa kitab ini lakoe
kan
soerat oendangan kepada pendoe berpengalaman di Timoer Djaoeh se nja menimpa atas diri M Noerdin
nja seperti katjang goreng. Bisa dapat
doek seloeroeh Betawi,
lakoe Chef afd, Filippijasche Zaken itoe,
beli di Persatoean Islam Bandoeng
Alg,
Studenten
Commissie
berkejadari Dept, Loear Negeri Amerika,
— atau Rehobotblaan No. 2 MeesterSekarang M.Noerdin tsb, telah ma.
kinan, djika nanti akan di idarkan lijst
——
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Cornelis. .
: kata dengan ra'jat dalam arti jg bais. derma,
djoekan poela pertimbangan kepada
pendoedoek di Betawi ta' akan
em
Ma
dikoeatkan pengakoeannja Sidang Hakim Igama Tinggi, jaitoe
Dari itoe perkoendjoengan. Padoe segan segan lagi mengisi lijst terse- Minta
Hof voor Islamitische Zaken dikota
Poedjangga

Baroe

ka

toean

V,

ga Baroe“ akan
moecan digedoeng

mengadakan perte
Pergoeroean Ra'jat,

Kajoe, kita boleh

harapkan

sesoeatoe

perhatian beliau terhadap ra'jat disana,
dus
tidak hanja bersifat perkoedjoe
Kramat 174, selakoe peringatan Wil
ngan
:
Kampoeng invogelvlucht,
lem Kloos, dari djam 7 sampai 9 di

mana

akin

dioersikan

oleh pi Kati

5
2

saksi Kariosoemito

Helsdingen, satoe pemib oet,

Memperingati Willem besar negeri jang kemarin hari Ming
|goe kira djam 7 pagi soedah mengoen
Kloos
Selembah Oetan
Besok malam, 26 April, Poedjang- djoengi kampoeng

jg

Perloe diterangkan disini bahwa
selesai pertoendjoekan akan diadakan
pesta dansa digedong IEV jang tak
djaoeh letaknja dari Schouwburg,
djalan Vrijmetselaarsweg.

di

Perkoempoelan muziek Bataviasche
Bands akan toeroet meramaikan ma
lam itoe.

dan

Kijem

Sewaktoe dimoeka Land
raadtg,2Augustus1937.
Soenggoeh
keadilan!

diharapkan

Oorr. kita ,M, St.“ mengabarkan.
Menjamboeng kita poenja warta, ba
gaimana jg telah kita sadjikan dalam
ini ek, tg. 22 i.b. lembar ke 3. seka

ini,
Atas seroean kita ini, moedah2an
sadja akan mendapat perhatian oleh
pihak jang berwadjib, dan segala ke
sedihan jang diderita oleh M. Noer
din itoe, hendaklah akan mendapat
obat jg memoeaskan, jaitoe atas 'per
timbangannja sidang ,,pengadilan,”
mem gm

Gd

|

—

Sebagai spreker penghabisan toean
Boerhannoedin meminta pada VM

Dje

djangan

:

pang mendapat

sadja perkoempoelan

ini me

nolong Ledennja waktoe bersoeka ria
atau

poekoelan hebat ?

Irisan,

terlebih djelas oentoek

akan

tetapi

bersoeka

ia minta sospaja

VM menolong djoega pada ledennja
jang mendapat kesoesahan oempama:
Kematian. Apa poela mengingat

bangsa kita teroetama Leden VM. ke
Tiongkok, di banjakan terdiri dari orang2 jg miskin
dalam medan perdjoangan Shantung, jg sangat boetoeh dengan itoe pertolong dalam serangan.
|maka naiklah kembali kepertjajaan longan, Alangkah girangnja djika me
diri dikalangan bangsa Tionghoa.
reka mendapat pertolongan dari VM
Djepang mendapat poekoelan hebat En
5
PR
ti

Bantoean

Tiongkok meto

Hankow,

24 April (ReuterJ. Pada

hari Sabtoe siang seorang komandan

Tionghoa mengirim berita dari medan
perang sepandjang djalan kereta api
Tientsin—Pukow dengan

djalan telpon

pertama

oleh pasoekan

jg beroepa wang teroetama ataupoen
tenaga pada waktoe jg sempit itoe.

JSpanjal
PERANG SAUDARA

Setelah selesai Voorz memadjoekan
pada Leden jg hadir apakah setoedjoe
djika diadakan djoega itoe tjb jg di
maksoedkan oleh Sdr Boerhannoedin
tadi dengan pendjawaban jg boelat
semoea Leden accoord tentang diada
kannja badan terseboet,

DI SPANJOL

Opmarsch djenderal Franco
dari Hsuchow ke Hankow. Konon pa
soekan Djepang mengadakan serangan
Kemenangan
di
baroe dengan amat hebat di Shantung
Casteillon.
Selatan,
Maksoednja akan merampas Taier-| “'Londen, 24 April, Konon kemachwang

dan mentjoba

membersihkan

Setelah mendapat djawaban
mikian

djoean djenderal Franco jg menoedjoe

jg sede

itoe, laloe voorz memberi tahoe

dari sekarang telah diadakan badan
penolong kematian jg segala rantja

MHS

Mengadakanperajaan

Tetapi kabarnja

2

pasoekan Djepang

ga. Katanja kemenangan baroe telah
ia perbosat sambil menakloekkan doea

tuur dau dioemoemkan
moedian.

.

mendapat hambatan jang besar dari boeah kota di Castellon.
lasjkar Tiongkok. Tidak hanja menda
Dalam serangan itoe pasoekan kaoem
pat terdjangan dari fihak Tiongkok, pemberontak mendapat bantoean darj
melainkan djoega dioesir kembali dari fihak angkatan lacetnja. Banjak kapal,
medan perang dan berdjalan kedjoe nelajan jg memoeat orang orang dari
roesan Yihsien pada pagi ini,
fihak Pemerentah Komoenis ditahan
oleh kapal kapal pemberontak. Banjak
Hampir hantjoer tidak djadi karena
djoega jg ditenggelamkan dalam laoet.
datang bantoean baroe
'Dipegoenoengan Pyreneeen seloe
Sepandjang berita dari fihak Tiong roeh pasoekan fihak Pemerentah dike
kok pada tgl. 22 April jl. barisan ke poeng oleh pasoekan pemberontak, se
koeatan Tiongkok berada dalam kea- dang banjakdjoega
serdadoe2 jg ter
daan jang amat soelit, jaitoe ketika paksa menjerahkan diri.
doea bosah desa mendapat serangan
Kabar jg diterima dari Barcelona

tiap orang gemar

jang hebat, dan

ketika

pasoekan

Dje

mengatakan,

bahwa,

pada

Pertoendjoekan
lain lainnja poen
ada jang dapat menggelikan hati orang,
seperti ,Alles op afbetaling".

Ke RR

, Dalam

serangan

kekocatan

di Taotun, ketika

Pemerentah

dan regiment karena tembakan.
sesoedah

itoe dikabar

kan bahwa fihak Tiongkok mendapat
bantoean baroe jg banjak djoega
djoemlahnja. Oleh karena itoe ke

soedah

centcengan sekarang
fihak Tiongkok.

terdapat

pada

nja ke Yihsien

Secretaris
Commissaris
2

5
Toean

S.

Bahdor
Demikianlah Vergadering berachir
dan ditoetoep dengan selamat, pada

djam astoe tengah hari.—

at

sidang

digedoeng KSB

bitjarakan dengan pandjang lebar ten
tang maksoed2 Departement Onderwijs

psjoeng, sebeloem hoedjan
Sedia kedok, se-

en Horedienst, baik mengenai maksoed

doeloe, maoepoen sekarang, ataupoen
jang akan datang.
Kesimpoelan2 sebagai berikoet :
Karena 4 miljoen roepiab,
jg kemoe

perang

belakangan

tiaptiap orang

mengatakan, bah

» Matahari"
Batavia.

Pekodjan,

Pengoeroes menoelis:
Vergadering ini dibikin diroemahnja
tosan Hoesin Hamid, di Pekodjan 48,

Batavia,

dipimpin

oleh

toean

Said

Badjeri, tweede Voorzitter Veresniging
Matahari, dan dihadiri oleh toedjoeh

posloeh orang ledennja dan tiga orang
wakil dari Verg. ,Annadi Al-Isiamis.

Setelah

itoe

menerangkan
V.M

masoek

penningmeester
perihal keadaannja
dan

keloearnja

V,M.

Berangkatnja Ir. Soekarno
ke Bengkoelen.

Kas
wang,

nanti pada tanggal

30 April dengan

kapal ,Valentija".
Kapal ini tiba di
Soerabaja tanggal 5 Mei, dan di Tan
| djoeng
Prioek tanggal 8 Mei,
bitjara de
Isteri dan anak Ir. Soekarno akan

djoega membilang terima

wakilnja dan

kasih pada

toean roemah jang telah soedi memberi
tempat goena membikin vergadering

ini, djoega kepada sekalian toean toean
jang telih memindjamkan
barang
barangnja.
5

“

Betelah itoe disilahkan Secretaris
Verg. Matahari menerangkan peker

djaan V. M.

Secr,

selama 1 th jl, jg mana

menerangkan pekerdjaan V, M,

. recempama:

memenoehkan

kewadji-

maksoed-maksoed VM
bisa terkaboel
sebagaimana jang diingin,
2

|.

beroepa: 4 karoeng beras, k.i.f 12 —

|

t

4

4
h

tapi berdjalan

coord

oleh

semouea Leden,

nja,

Ass. Wedana

tehadapkepa

la desa.

Pihak jg tahoe menjampaikan

beri

ta kepada kita, pada hari Sabtoe, se
minggoe jl, didalam koempoelan ke
pala2 desa, dionderdistrict
Lebakwa-

kalau

sampai

tg 25 April

directeur tidak memberi

ba

verplegersisters) jg sama memboeboe
bi tanda tangan soerat itoe akan me
ninggalkan ziekenzorg barsama-sama.
Dengan menerima soerat demikian
itoe, directeur ziekenzorg laloemengam

bil

poetoesan boeat memberi

ontslsg

kepada semoea jg toeroet tanda-tangan
dalam soerat tsb. diatas, karena diang

ngi, district Tjiawi Gebang (Koeningan

gsp, bahwa soerat demikian itoe tidak

Itoe waktoe toean A W sedang mem
bitjarakan hal pekerdjaan
didesa2 jg
masoek bawahannja.
Kepala desa Galaherang, jg roepa

sopan dan
melanggar peratoerannja
ziekenzorg
jg diperoentoekkan pada
semoea
pegawai dan leerling-verple
gers(sters) semoea.
Sebagaimana jang telah kita kabar

telah terdjadi incident jg ta'sedap.

moefakat,

memberanikan

diri mendebat. Atas ini t. a.w, marah
laloe memberi temp€l3ag keras.
Democratisch,

boekan?
—

Gu

Peringatan R.A. Kartini di Tegal
Dari Tegal diberitakan oleh Aneta
bahwa

pada

tanggal

23/24

April

jl.

Indonesia Moeda dan Persatoecan be
kas moerid Van Deventerscholen me
ngadakan perajaan peringatan R.A.
Kartini.
:
#

. Pesawat

Mendapat
keroe
"Ih
sakan motor
Pesawat kepoenjaan K.L.M. ,,Nan
dengan

baja,

Bali

mana

sebagaimana

di

ketahoei dimaksoed boeat membikin
penerbangan2 penjelidikan ke Soera

rena

dan

Timoer

motorstoring,

dimana

ia teroes

diperbaiki

Lagi

tentang

Koepang',

ka

kemarin

doeloe

diserahkan

kepada

malam

Rebo

pemogokan

jaug-taloe,

bali lagi keroemah sakit, tetapi hanja

boeat
laloe

mengambil pakaian dsbnja, jg
teroes tidak kembali lagi sam

pai sekarang ini.

Hal ini oleh karena berdirinja zie
kenzorg ,Bale Kosala“ di Solo itoe se

bagi perhimpoenan, jg selainnja direc
nan

itoe, maka

ada badan

Verple-

Toeroenan-soerat

jg

diatoerkanolehjg
sa
ma mogokitoekepada
direeteur dan directri
ceziekezorg ,Bale-Ko
sala" di Solo.
Pembantoe M menoelis:

Boeat menjamboeng pekabaran kita
hari kemarin, maka dibawah ini kita
moeatkan toeroenan soeratnja 38 pe

leerling verpleegsters dan leer
seperti

be

orang berpendapatan,

akan mendjadi lebih

baiknja

kalau

bestuur dari perhimpoenan itoe djoega
melakoekan penjelidikan jg sebaik ba
iknja, Sebab boleh djadi jg 38 orang

pemoeda itoe kalau dikasih perkataan

baik dan sebagainja akan
jang dan kekeliroeannja,

merasai

sa

Dagang

seperloenja,

gers (ters)

moeda

pada

lainnja, jalah bestuur dari perhimpoe

, Nandoe"

f
t

doe,”

kan,

djam 9 sore 18 leerling-verpleegsters
dan 20 leerling-verplegers laloe me
ninggalkan ziekenzorg bersama sama:
Esoek harinja (Reboj ia sama kem

teur dan directrice, djoega

Tae

rikoet:

PASAR BETAWI
Tjatatan harga barang-barang hasil
boemi ini pagi

Goela

ada sebagai

pasir:

berikoet:

per karoeng

dari

102 kg terima
digoedang
pendjoeal
masih f 10,40,
Tepoeng terigoe: tjap Kodok
f 2,35 Koeda merah f 2,30 Boeroeng
kaleng f2,30 dan Harrison f 2,30 per
bantal.

Minjak klapa:
per blik dari
142/, kg, bruto f 1.60.
.
Bawang merah: kwaliteit Aus

tralie f5,50, Tiongtoa Cheribon £ 3,75
dan Tionglap Cheribon f 3,—
per
100 kg.

Katjang tanah: kwaliteit Che
Aan
ribun nol f 8,90 no2 f 8.60 dan kwa
den directeur en directrice van Zie liteit Benteng 8,90 per 100 kg.
kenzorg te Solo.
Empingblindjo: kwaliteit
La

Ondergeteekenden verzoeken U hier
bij beleefd, dat U ons niet kwalijk
zult nemen, wanneer, wij U met deze

ambil
perdoeli segala hasoetan dan
fitnaban dari segala orang jang me
maksoed sengadja berdaja oepaja goena

regelen lastig vallen,

Wij zsuden namelijk graag weten
of er een niewe regeling bestaat om
trent onze studie
voor
mantri en
vroedvrouw hier in ziekenzorg.
Zooals reeds door ons allen is op-

boean no 1f 41— no 2 f 36,— dan
kwaliteit Tjilegon no, 1 f 38— no, 2
f 34— per 100 kg. netto.

Kentang: per100 kg f 8—,
Co pra: melihat kwaliteit dari f6—
sampai f 6,35 per 100kg. Harga Lon
don naik 3/9, 12/10-10 Pondst, per ton

nom,
Katjang kedele: kemarenada
gemerkt in ons M 1 (meisjes internaat) djadi kwaliteit Djember lev, April/Mei
Mocht die regeling. daa bestaan, waar fob, Probolinggo f 3,75 per pic, Harga
f 7,95
om wordt die niet serder aan ons al- ini hari Gendja Tegal fob Tegal
len bekend gemaakt, Naar onze mee kwaliteit Djero fob. Oheribon f 6,75 dan
ning is de zoogenaamd regeling in Panaroekan fob, Panaroekan f 6,10 per
strijl met de oude, die jwij vroeger, 100 kg. boeat lev, deket.
Tapioca meel: kwaliteit Metoen wij hier kwamen, gekregen heb

teroes dan teroes mem

. Wang contant dan berapa pakaian toea bikin kemadjoean, jg sangat pesat dan
jg diserahkan semoeanja itoe pada T, menerangkan apa artinja orang masoek
Wedana Batavia dengan mendapat oe perk. dan djoega apa kemadjoean Bsstjapan
terima kasih, djoega bantoe tuur terhadap Ledennja dan kewadji
meramaikan diwaktoe Hari Lahirnja ban Leden pada Bestuurnja dan perk.kita poenja Prinses Beatrix, dengan nja, jg diterangkan dengan sedjelas2nja
djalan menghiasi Mesdjid Pekodjan jg mana disamboet oleh hadirin dengan
dan meramaikan jg tidak ada bandi sagat setoedjoe dan sangat memoeas
ngannja dimesdjid2 Batavia, jg mana kan sekali.
tidak koerang mendapat oetjapan teSetelah itoe wakil dari Annandi Al
rima kasih dari fihak jg berwadjib,
Islami berbitjara jang dengan ringkas
Setelah itoe Secretaris Jaloe mem- maksoednja memoedji VM poenja Or
bitjarakan tentang Statuten dan Re ganisatie jang teratoer dan menganglement V,M. jg baroe 'jaitoe perihal djoerkan djoega soepaja teroes V M.
mengadakan Oontributie dan sebagai mengangkat nama kampoeng ini, djoe
nja, jang mana soedah diterima ac- ga mendjaga deradjat Islam seoemoem

tangan

dan directeur dr P Wedel

merobohkan kita poenja perkoempoe
bannja menolong ledennja jg hendak lan ini jang maksoednja berboeat ke
mengawinkan atau berpesta dengan baikan garbaloean scetji.
semoea mendapat kepoeasan dengan
Toean AA Alaidroes bitjara jang
setjoekoepnja dan djoega ia menerang ringkas :
:
kan pekerdjaannja V.M, secempama:
Meskipoen VM, telah mendapat se
menolong diwaktoe ada kebakaran di gala rintangan jg boekan ketjil dan
bl Aug. 1987 di Tn, Tinggi dengan tidak mempoenjai wang kas, akan te

4

Ringan

ling-verplegers dari ziekenzorg , Bale
Kosala“
dj Solo kepada
directrice

Toean Mohammad Zohan berbitjara
jang maksoednja dengan ringkas me
ngandjoerkan Leden V.M. dengan
Bestuur-Bestuurnja soepaja bersatoe
hati goena memadjoekan perkoempoe
lan ini, dengan tidak mengenal tjapai
serta dengan ichlas hati dan djangan

sebagaima

lasan maka 38 anak-pemoeda leerling

Dari fihak jang mengetahosinja,
kita mendapat chabar, bahwa Ir. Soekarno akan diberangkatkan dari Badeh

jg maksoednja,

pleegster jg disamakan dengan leerling
vroedvrouwen jg ia dengar itoe dikem
balikan lagi seperti teman2nja.

Tetapi

na

—&

Vergadering diboeka pada djam 930 ngan ringkas minta leden V,M. ber mengambil djalan darat dari Soerabaja
pagi. Pemboekaan oleh Voorzitter de setia pada perkoempoelannja jang ter ke Djakarta, goena menemoei familie
ngan oetjapan terima kasih pada leden oetama membajar contributie dengan nja di Bandoeng.
nja jang hadir dan pada perkoempoe betoel pada tiap tiap boelan, soepaja
lan2 jang mengirimkan

NAN

Technische Dienst dari Knilm, goe-

mana poen soedah diterima baik sete
lah boekoe boekoenja diperiksa serta
ditanda tangani oleh tiga orang leden
Setelah selesai Agenda2 jang dibitja
rakan, Voorzitter memberi idzin pada
isiapa siapa jang akan berbitjara.
Bahder

8

$

|djika mendapat

djoega saldonja sampai ini hari, jang

Toean Abdullah

NAN
$

dari Bali terbang balik ke Bandoeng

—

Vereeniging

NE KE

jg vol, dan soepaja diberi honorarium
hoofdacte.

Begitoelah boenjinja soerat seoetoeh

nja jg diatoerkan kepada pembesarnja

ini toean

dan mem

diwadjibkan dengan segera membeli
wa sesoedab fihak Tiongkok mendapat' kedok penolak gas. Pendoedoek kota
bantoean baroe, mereka sedjoeroes ke dalam dosa bi. haroes soedah bersedia dian dirobah mendjadi Y/2 miljoen, jg
moedian mengadakan serangan dengan dan pendoedoek didesa desa dalam wak dianggap perloe oleh Direktoer O en
E goema melenjapkan ketidak senang
segala kekoeatan, sambil menerdjang toe 6 boelan haroes soedah mempoe
an
pada onderwijs dan onderwijzers,
njai. Kedok jg dibeli centoek anakbarisan barisan Djepang.
£
maka
tjb Betawi dari K OB mengang
Ketika hari Sabtoe pagi ini lasjkar anak, djika kebesaran atau keketjilan
gap
perloe
soepaja pada semoea EuTionghoa
memoelai lagi menjerang boleh ditoekar. Ketjoeali itoe di Praag
diadakan tempat oentoek ber ropeesche Lagere dan Holl,Chineesche
dengan besar2an dan menoedjos ke akan
djoeroesan Yihsien.
ma
semboenji, jg tiaptisp tempat dapat| scholen masing masingnja dipekerdja
kan 7 orang goseroe, 5 leerkrachten
Berhosboeng dengan kemadjoean jg memoeat 2000 orang.
Kabar

3

aa

nja beloem

KOB dengan Onderwijsplan
Tjabang Betawi dari Katholieken
Oaderwijzersbond baroe2 ini memboe

mati,

Di. Tsjeko-Slowakia

Aidid

Aboebakar Aidid
Sebagai Penningmeester

negeri, sedang

beloem'

3

tgn

AN Lea n

Voorzitter
Vice voorzitter

Mohammad Zehan
Abdullah Bffendi

penghabi

Isjecho Slowakia

Tiongkok akan memoelai perdjalanan

!S

£

'38

na pekabaran kita kemaren jalah minta
soepaja kalau ada peratoeran baroe di
kabarkan kepada semoea leerlingen
dan minta doea anak pr. leerling ver

jg hadir minta

Moestapha Tamin Tweede Secretaris

aa
F9 an

Sedia

Leden

dengan:

Hoesin

jaitoe perkoempoelan pengikoet2 Fran
telah ditembak

semoea

N.A. Tamimi
Said Badjeri

Dikota Madrid 7 orang jg didakwa
mendjadi
anggota
,Vijfde Colonne
co,

ka.
:

£

-

soepaja semoea Bestuur jang lama te
tap mendjabat djabatannja, maka s0e
soenan Bastuur tetap sebagaimana jg

Tiongkok hampir 187 orang dihoekoem kerdja paksa.

bisa dioebrak-abrik oleh lasjkar Dje
pang, maka matilah seorang koman
Kemoedian

nentang

tidak lama ke

meeste lief
we steeds

38 namen derleerling verplegers (Sters)

ziekenzorg,

Bestuur Baroe goena mengganti

hampir

Met ongeduld zien we Uw antwoord
het anders

dan me

Bestuur jang lama, tetapi oleh karena

pang dapat memboeat loebang dalam san minggoe jl. ada 63 orang dihoe
barisan itoe dengan segala kekoeatan koem mati, karena ditoedoeh men
nja.
o
djadi anggota perkoempoelan jg me

barisan

mendengar

lihatnja, ialah tjeritera Hang Toeah. tegemoet en ook al mocht
Lebih lebih perkelahian antara Harg zija dan hopen wij met de
Toeah dengan Hang Djebat sangat - en dankbaarheid blijven
w.
menarik,
2
Tonil Tionghoa Han Lee Hoa da
Solo, 14 April
pat menggembirakan djoega,

Setelah tidak ada lagi berbitjara dan
bertanja maka akan diadakan pengang
katan

Zo0 ons verzoek niet ingewilligd
wordt, zouden wij (kinderen, die hun
namen hierander gezet hebben) liever
ons ontslag direct en gezamenlijk
vragen, Wilt U de zaak eens in beraad
nemen en ons schbrijven hoe U over
dit alles denkt.
'tZou ons z00 ontzettend veel ge

Pada hari Sabtoe, tgl, 23 April jl.
telah dilangsoengkan dengan penoeh
perhatian perarajaan jg diadakan oleh
MHS Vereeniging. Perajaan terseboet
diadakan di aula MHS Vrijmetselaars
weg 7adan dimoelai pada djam 7.30 noegen
doen, als U het met ons eens
malam,
was
en
ons zoudt willen helpen zoo
Sesoedah pemboekaan oleh ketoea,
gauw
mogelijik
te berichten. Mocht
maka
dipertoendjoekkan Artja-Kem
het
den
25
dezer
om 12 uv.m. wij
bang Pemboekaan jg amat menarik
geen
bericht
krijgen,
dan beschouwen
ati.
wij dat onze ontslag reeds toegestemd
Pertoendjoekan sesoedah itoe, ialah
tjeritera dari zaman dahoeloe jang tiap is en wij zullen vertrekken.

daerah sebelah Oetara Teroesan Besar ke Laoetan Tengah makin lama makin
(Groote Kanaal) dari pasoekan pasoe- besar, walaupoen dengan lambat djoe ngannja akan direntjanakan oleh Bes
kan Tiongkok.

Vereeniging

Ir. Soekarno

Di Tandjoeng Prioek berdjoempa
lagi dengan Ir, Soekarno dikapal, Ka
rena kapal datang di Soerabaja tg. 5
Mei, dan kapal jg pergi ke Benkoelen

akan berangkat Il Mei dari Tg, Priok

maka njonja dan poeteri Ir, Soekarno

itoe akan ada tempo

5—6

hari boeat

mengambil djalan darat itoe, Ir. Soekarno sendiri tentoe ta'boleh mengam
bil djalan darat itoe,

ben.

dium

boeat roepa

Zooals wij reeds horen, zija er een
paar meisjes, leerling-verpleegaters

f3.25

sampai

100 kg.

yan ons internaat met de studie gelijkgesteld worden als de externe leer-

Lada

roepa

f3.45:

hitam

AA

merk

dari

13,70 per

Lampong:

ke

maren ada djadi ek, Telok lev, Aug.Oct. f14.75, Juni/Aug. f14,50, harga

ling vroedyrouwen. Mncht dat z00 zija,
met welke redenen en wilt U zoo goed ini hari lev. April/Juli f14 25 pembeli,
ziju het ons in te lichten, daarwij er f1460 pendjoeal, Aug./Oci, f1450
pembeli, f14.75 pendjoeal,
mee accoord zijn.
Ek. Batavia lev, April/Mei f 14,650
Indien U het goed vindt, zouden
wij het graag hebbeu, dat U de mei- pembeli, f 14.85 pendjoeal per 100kg.
noteering tetap 2'/2 dp, Ib.
sjes, die gelijk gesteld worden als de London
externe
leerling-vroedvrouwen weer nom,

de oude regeling laten volgen,

.

PIEMIBI
— Ini malem penghabisan

Na

| -Onder Vreemde| Vlagdengan

WALACE FORD

| ANNA LEE”

—

—

ING!

OBAT RADJA

kasi kaoe warta penting.

OBAT RADJA

kasi

TABLET RADJA

ada

sakit,

boleh

paling

obat

demem

dan

?

RADJA

TABLET
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Raden Ajoe Djoijo Adhi— ning
“(Raden Adjeng Kartini)

21 April

1879 — 17 September

1904.
Oleh: SETYAW ATI

(III Penoetoep) se

“Dari pernikahan teb. lahir postra le
laki dengan bernama (Rm.) BUDDHI
SETYA, jg sekarang beroemoer koeDalam soerat2 Kartini ftgl. 8 dan rang lebih 5 tahoen.
80 Juni 1904) seolah olah terlihat loe “Tentang keadaan poetera Kartini pe
kisan keinginan beliau, keinginan, moe merintah lebih mengetahoei daripada
dah2an poetra jang akan dilahirkan orang loearan siapapoen.Apakah peme
Ketoeroeaan 'Kartini idam idaman
beliau jang tak terkaboel

oleh sedjarah pergerakkan

Lembaran

Indonesia dengan ketebalan iman nenek- mojang

«.. Tragische verouderde figuren, die
Op gekunstelde wijze den tijdsgeest

daboeloe,

nog meenen
leiden.—

tri2

te verstaan en te kunnan
:

Apakah Kartini seandainja masih
hidoep akan bisa ikoet dengan perdjoangan sekarang, akan
mendapat
penghargaan dari (hampir) semoea go
longan seperti terlihat sekarang? Kemoengkinan tentoe doea: bisa atau ti
dak bisa, Bagi saja lebih baik melihat
ketentoean dari pada kemoengkinan,
Inilah sebabnja

maka dalam

perdjoangan saja katakan: Kartini wa
fat tijdig, tidak tergesa dan

lampau!
Aehir-oel-kalam, toelisan

tidak

ter

saja

ter

boekti lebih pandjang dari pada moe
la moelu dimaksoedkan. Dengan ini

boekan kehendak saja memberi
tem
pat pada Kartini lebih dari pada
jang diharap dikemoedian hari bisa patan pada beliau oentoek meneroes moestinja, Bagi mereka jang tak me
melandjoetkan oesaha Sang Iboe. “Jen | kan peladjarannja ? ? Saja pertjaja, asal njetoedjosi toelisan tadisebagai peringa

botjah sing dak kandboet ikoe besok |maoe, pemerentah penoeh mempoenjai

'metoe wadon,

dak

sesoewoan

moega2 sjarat dan tjara, Saja jakin tidak

ada
orang iri hati, seandainja pemerentah
Pantj€n tak arep arep banget pina-| menoeloeng memberi kesempatan
rengna metoe wadon" (terkoetip dari pada poetra Kartini jg tjoema satoe,
"RA, Kartini, Mboekak
pepeteng"),
Sebagai tanda penghargaan, ini te
. Tetapi Sosami dan poetra2lelaki meng rang lebih berarti dan lebih tjotjok
harap sebaliknja.
daripada menjampaikan
luxe exem
Pada tgl. 13 Sept. 1904 Kartini ber plaar dari Boekoe Kartini (oleh Dr.
salin: Allab mengaboelkan harapan Hidding, Kepala Balaipoestaka) pada
Soeami.
a
saudara Kartini seiboe (R, Ajoe Soe
Poetra laki jaki diberi nama: (RM.) 'metri Sosrohadikoesoemo). walaupoen
SINGGIH, jalah nama Soeami Karti- vriendelijk gebaar ini djoega kita hor
ni, ketika masih moeda, Tidak bebe mati.
rapa lama nama Singgih diganti : deKalau pemerentah oentoek bisa me
ngan: SOESALIT, Moengkin, saja ta" ngaboelkan mengharap soeatoe penge
berdjacehan dengan kebenaran, kalau misan, bedelbrief dari jg tersangkoei
mengirakan bahwa penggantian nama disertai poela dengan inhoudlocze pbra
tsb. bersandar atas kefihaman dibebe ses sebagai sering terlihat dalam ko
rapa kalangan, bahwa memakai nama loniale tafereelijes, ja saja berpenda
ketjil dari Ajah adalah berat bebannja, patan bedelbrief tadi tak akan datang
” Walaupoen beloem waktoenja me- Djika pemerentah setetespoen ta? mem
loekiskan biograpbie dari poetra Kar poenjai nagedschtonis, ja lebih - baik
tini, sekata doea kata tentang keada- poetra Kartini menerceskan pengala
De hardheid
annja saja kira masih ada pembatja mannja dalam kihidoepan.
jang soeka mendengarkan, Kehidoe van het Leven staalt den menech en
pan beliau boleh dikata tidak berdja- het nageslacht! Moedah moedahan
kekoeatan dan
lan melaloci ketentraman dan kegem 'Toeban memberikan
atas
biraan, poela tidak dihiasi kekajaan, penerangan padanja, peringatan
'Boendanja
memberi
spirit
dan
kete
Empat hari setelah lahir ditinggalkan
oleh Sang Iboe, Za
boejan sesoedah goeban bati. Waktoe masih berdjalan
itoe Nenek (Ajah
Kartini) poelang ke 'pentjinta penfjinta sedjarah masih me
rachmattoellab. Ketika berocesia 10-11 nahan loekisan penghargaannja ...
3» . Mevrouw Nellie van Kol richtth. Ajah sendiri (Boepati Rembang)
meninggalkan beliau. Sedjak 'ini pe- te een gevoelvol scmijven tot den Re
melibaraan ada ditangan saudara toea gent Raden Adipati Ario Djojo Adi
jg pada tb: 1912 mengganti Ajahnja Ningrat, dat op dringend verzsek van
mendjadi Boepati di Rembang. Sesoe- de redactieder Locomotief te Sema
bisa mbafjoetak6 lelakong bijoenge..,

— dah kelcear dari Europ. lagere school
meneroeskan peladjarannja
di H BS.

Semarang.

Satos sifat

dalam

Sturm

und Drang periode beliauini boleh di
tjatat, bahwa pergaoelan beliau, lain

dari pada jg biasa kita lihat dari poete
ra2 menak atau tiga prapat menak, ada

dekat dengan kehidoepan masjarakat
kita. Beberapa pendoedoek Semarang

ninggalkan peladjarannja. Siapa meli
hat tidak dari djaoeh, mengetahoei|

karangan ini

sebagai

versto-

ken of hen de gelegenheid daartoe
ontnomen ? Wie treft de blaam, wanDeer er

thans

zocvele

onwaardigen

ja? ...
Kartini

wafat

beliau
tetap
peringatan,

Nama

mendjadi

Seboelan sebeloem melahirkan pos
bahwa disini perasaan sesal tak bisa tra, Kartini telah merasa tidak lama
dilemparkan pada ini atau itoe, Kea lagi akan meninggalkan doenia jang
daan jg memaksa.
fana (soerat soerattg. 10 dan 24 Aug.
- Meskipoen saja pertjaja dengan ke 1904). Empat hari setelah bersalin pe
tetsapan hati beliau memasoeki kala- rasaan beliau terboekti kebenarannja
ngan Hidoep, saja berpendapatan te padatg 17 Sept. 1904 beliau poelang
tep, bahwa olehnja meninggalkan pe ke rachmatoellah, Rasa doeka mela
ladjaran tadi berlakoe
poela dengan jang ke djabang baji jg tak bisa mi
rasa pedih, met bloedend hart .,., hoem air socsoe dari Boenda, ke soea
Moelai bekerdja sebagai aib, sekarang mi karena kehilangan poetri jang di
beliau mendjabat
pekerdjaan
arg. tjintsi dan jg menjintainja...
Sampai sekarang kita selaloe men
wedono dikota Poerwokerto f(MJ,)

verslag karangan

tentang

, Penganten

Agoeng”, Walaupoen penganten Agoeng ini sebagai penjair sahabat ka
rib dari hoofdredacteur Kebangoenan.

kabar

angin

&u toeroet melamar djabatan

sulaat Djeddah.
Beliau

beliau

di con-

Hn

telah “berkawin

dengan

seo

rang poeteri biasa, artinja tidak dari
kalangan atasan. Hal jg kelihatannja
tak berarti ini sebetoelnja

adalah soe

IT

atoe viting lagi dari gezindheid, keba
tinan beliau tentang pergaoelan di
. masjarakat.
:
|
Seandainja timboel persangkaan ini
dan

itoe,

nja
nja

masih hidoep, djoega masjarakat
beloem
hilang, kebersihan dari

dibocang. Orang2

beliau boleh ditanggoeng,

PE

pemilihan

baiklah

P3

8

koran

dengar:

,Sajang, Kartini

marbaen

sepoeloeh .tahoen

jang

soal. Kaoem lelaki tentoe
hal ini. Tepi ini tidak

menghilangkan
dalam banjak

Berhceboeng dengan soedah lamia

penjataan saja, bahwa
hal, jg mengenai ke

maoe sifat poetri ini djoega

njai pengaroeh atas kaoem
ngaroeh melemahkan!

roh kepandoean Siap mendjalar dida
cerah Tjiandjoer,akan tetapi roepa2

kesslaban : Poste

jang

jang me

masjarakat

oemoem,

kan gerak dan langkah saudara2nja
itoe.insjaflah dengan sepenoeh2nja.
—

Boekan

ama

tachajoel, tetapi kebiasaan.

Selaras

dengan

Tjirebon pada

perte

ngaban Sapar pendoedoek disana me
ngoendjoengi tempat Dradjad, oentoek

beramai2 berdo'a selamat
pada jang
Maha Esa menghadapi
boelan Mauloed jg didjoendjoeng Tinggi oleh Oem
mat Jslam.

Demikian poela adanja

di Mataram

beriboe2 pentfjinta adat istiadat, baik

dari desa macepoen dari “kota,
toea
moeda,poetra, poetri, sama2 menoedjoe
ke Gamping, soeatoe tempat -terletak
kl 4 km dari kota.

Terdjadilah pada hari Djoem'at Kli
jbl, itos boeat

th

ini.

Beriboe2 datangnja orang
-oentoek
memenoehi sjarat kebiasaan jang di
tinggalkan oleh nenek mojang, Beberapa pertoendjoekan sebagai ketoprak,

toelnja boekan pertanjaan, karena so
al pertanjaan
ini saja jakin
selaloe
“mendjadi bocah pikiran Engkau dan|

wajang koelit dli.nja

|masjarakat. Tjoema baroes kita akoei,
moeloet, di dalam hidoep sehari hari
koerang diperhatikan. Jang ssja mak

sadja

pemoeda jg. beloem masoek sesoeatoe Organisatie, sesoedah menjaksi-

won

sebe

djawaban jang sering dicetjapkan oleh

gi kepentingan

ra2 dari P.T.Sasraningrat almar
hoer dari padmi ada tiga,sedang
dari garwa ampil ada delapan.

PSII

teristimewa sekali bagi Islam dan ke
bangsaan. Moedahgan dengan berkat
pertolongan Allah sesoedah pemoeda

pe

Kaoem Poetri, djanganlah tjoekoep
dengan perkataan, marilah kita boek
tikan bahwa kita djoega mempoenjai
ketetapan-batin, setia pada djandji
dan tjita2, setiap waktoe redla mengor
bankan
benda, pikiran atau tenaga,
Didiklah kandidat2 Ibse kita ke djoe
roesan terseboet, tidak tjoema di rapat

N. B. Membetoelkan

nja hanja anak2

meloeknja, padahal kepandoean itoe
adalah besar goena dan faedahnja ba

mempoe

lelaki,

lah beberapa tahoen tiap tiap tg 21
April Bogkau memperingati keloe
hoeran djasa Kartini, tidak djemoe
Engkau mendengoeng dengoengkan
tjita tjita beliau. Perkenankanlah saja
menjampaikan pertanjaan,

loear Organisatienja sendiri. Jang dioendang ialah tjabang2 Siap selain
Wr. kondang dan Tjirandjang'jaitoe
Siap Tjit/osroeg, Sadamoekli, Djampangkoelon daerah Soekaboemi dan
tjabang KBI Tjiandjoer.

lampau..... Djangan salah mengerti,
perkataan ,,zwak” tidak berlakoe boe
at segala
mengakoei

kedoea

an diantara kepandoean2 jang ada di

de

ngan ketetapan dan pengorbanan poe-

Techniek van het blad of typeert het
de innerlijke belangstelling ?
. Kaoem Iboe dan Kandidat Iboe, te

ngan
Kepandoean Sisp beraksi
Pembantoe menoelis:

mendjadi

jang menggembirakan.

hida

Lain dahoeloe, lain sekarang, tentang fjara "memberi Korban pada sang
Maha Dewa.

'soek jalah: telah sampai kemana oessa
Dengan chabar jg. opisil diberita ha Engkau menebalkan dan mem kan bahwa nanti tg. 29
Dahoeloe haroeslah 2 orang manoe
perkoeat iman, tabeat poetri'poetri 1 Mei 1938 Kepandoean April sampai sia meroepakan soeami istri, dikorba
n
SIAP daekita? Tentang

vesaha Kogkau menam

bah pengadjaran saja akoci kegia
tannja, tetapi bagaimana jang menge
isi batin,

rcchani, iman

mereka?

ra, kalau

pada

diri kaoem

rah Tjiandjoer dengan pimpinan C.
KBnja (sdr. Soelaemi) akan mengada
kan Combinatie. Installatie atau ber

kan, boeat memenoehi

in Organisatie Kepandoean lain. Ini:
tiatief ini di ambilnja oleh tjabang 2.
Siap Wr. kondang dan Tjirandjang.
Tempat (lapang ) nja ialah di goe—
dang
koelit Waroedjadjar Tjian—
djoer.

lihnja,

api

oengoen,dengan

Maksoed mereka
edahnia

karena

soenggoeh
akan

besarfa

mengkekalkan

iman,

dalam

f

lan,

Zwak,

tekad,

sadja

adalah

ketjil

Ike

memoedja

keloehoeran Toehan,

Demikianlah hendaknja Ra'jat kita
sedar akan kewadjibannja !!!
Gg

|:

—x

toean

dalam

afdeeling

dan

toean akan menerima menoeroet
toean poenja soeka salah satoe

Moelai
25

dari

APRIL

4 MEI

barang

persenan

dibawah ini:
:

Haa

au
2,
3,

'a losin

jg,

terseboet

dar,

porcelein(f 0.65)
witte boorden
(, 0.60)

'2 losinAna
tjangkir porcelein:

berkembang (, 0.75)
4.

dari pada

dilibat dari soedoet perdjoangan Ikaoem poetri. Dalam boekoe ,R. A.
wafat belian adalah ,tijdig" pada Kartini. 'mBoekak pepeteng” T, Soswaktoenja,
rosoegondo di dosa tiga katja memberi
| Hampir tidak ada ta” 'Toehan bi noot tentang kemadjoean pengadjaran
sa mendjadi pemimpin atau pemoeka poetri sekarang, Sajang beliau tidak
dalam segala waktoe. Tiap2 waktoe memberi noot jg menjatakan : apakah
mempoenjai isi (keboetoehan, sjarat, 'poetri sekarang dalam hal kesetiaan,
oekoeran dll.) sendiri-sendiri, Inilah ketetapan iman, pengorbanan, menjo
sebabnja gambar-film - penghargaan kong perdjoangan soeami, mendjaoeh
berganti-ganti, Pemimpin, penjair, kan sifat egoisme djoega memperlihat
pendidik dll, haroes toendoek
pada ikan kemadjoean
?? Melibat keadaan
wet ini, Bahwa tidak semoeanja me- sekarang, saja ragoe2, apakah kema
ngerti hal ini tjoekoep diboektikan djoean
ada, kalau saja bandingkan

kelosarkan

HUIS HOU DELI) KE» sman
nga can semen
ARTI KELEN

soal

tetapi djoega dalam

lebih

ketoe

Socatoe Konggres ta' memakai mak

kita poenja

da

tidak menga

perasaan,saja berpendapatan,bahwa ... lahir

dari

sebagai manoesia disembe-

50

djoega di.... Roes

tidak tjoema dalam

kekoeatan-badan,

itce dibikin

Gb

lam pengorbanan boeat oemoem! De
vrouw is zwak, kata mereka. Ini pen
dapatan masjarakat, tidak di Indone
sia sadja. Di negeri Belanda, Djerman,
Itali dan sekararg

sjarat penghor

kini tjoekoeplah djika

loemat, jang insjaf akan kewadjiban
nja datang sendiri, oentoek bersama?

perikatan persaudaraan dan persama

dibanding dengan vrouwelijke werkers
Maka itoe pendapatan saja tidak lain:
koerang dipertjaja karena kita koerang
dalam

manoesia

mengoendang Ia tella) dan

werkers jang koerang diplomanja djika

koeat

matan. Tetapi

poetri ma

sih koerang diberikepertjajaan?
Seandainja betoel koerang kepertjaja
an, djanganlah kita kaoew poetri ter
boeroe boeroe menjalahkan masjarakat
atau kaoem lelaki.
Dalam mengoepas hal ini saja jakin bahwa koerang pertjaja tadi tidak
disebabkan karena kita koerang penga
djaran. Penoeh djoemlah manuelijke

h2l2, jarg meminta sjarat
: kekoeatan
batin. 'Tjonto2 jang sering kita de
pernah minta pada jg wadjib soepaja lami perg. poeteri Indonesia sekarang, ngoeng?kan sebetoelnja kalau diseli
dikerdjakan pada salah satoe departe Timboellah pertanjaan, apakah terli diki soenggoeb akan terboekti ijoerva
ment berhoeboeng dengan keinginan hat dari soedoet perdjoangan wafat- vifzonderirgen, Tjoekoeplah kita me
melandjoetkan f( menambah) peladjaran Kartini betoel baroes disajaogkan? nengok dalam masjarakst kita sendiri.
jg terang beloem beliau lepaskan. Ke
Walaupoen dengan seketikaterdengar Prceentage djoemlah
lelaki jang me
ingivan ini terlibat poela ketika beli sebagai kata jg tidak biadab, tidak ber ngorbankan tjita2 oentoek kenikmatan
Menoeroet

saja bandingkan

dongengan. Saja tak berkeratan, Sifat
mendewa dewakan djaoeh dari mak atau dalam madjallah, tetapi teroetama
soednja, Sebaliknja saja lebih ingin diroem ahsehari-bari. Inilah salah
melihat karangan dari sexegenoote satoe ljita-tjita KARTINI ALMAR
Tresnaningsih (Kebangoe- HOEM, Sjarat jg terpenting bagi per
Rakjat kita!
nan 21 April jl.) dihalaman
moeka djoangan-kemerdekaan
dari pada di podjok sebagai entrefilag OK
let, sedang di katja pertama nampak
w

Marilah kita berterang terangan
Kalau saja tidak salah mengerti, ka
rang openbasr werd gemaakt, De oem lelaki dan masjarakat mengakoei
grondtoon daarvan is, dat Raden Mas kebenaran perdjoangan kacem poetri
Singgih moge groeien tot een man, jang mengedjar
kedoedoekan
waardig zijue onvergetelijke Moeder" (djangan ditjampoer dengan: hak) sa
(Vit de Inleiding van , Door duisternis ma. Tetapi sebagai poetri saja mera
tot licht“) Hoop, o jjdele boop! Hoe- sa dan melihat, bahwa sokongan pa
velen.,.00k ,R.M, Singgih“... zou- da kita beloem seperti saja harapkan,
den niet graag de onvergetelijke Kar- Dimana letak sebab dari koerang s0
tini en het Indonesiscbe Volk waar- kongan ini? Apakah saja salah pengi

tentoe mengakoei kenjataan ini, Habis dig zijo, echter van middelen

di HBS. djedjaka Soesalit mendjadi
stoeden dari rechtshoogeschool, Djoega
disini boekan kalangan atasan jg ditjarinja, meskipoen tidak berlomba di
depan pergerakan pemoeda. Tidak lama beliau beladjar, sekonjong2 keada
an jg memaksa merintah beliau me

tan, anggaplah

kalau

tegoehan hatiatau pengorhanan
benda, 'kaoem poetri masih mijar-mi
joer, masih gojang. Kenikmatan-lahir
sedjarah masih berpengaroeh besar. Maoe-tidak

adalah seorang poetri. Seorang poetri Irentah tidak bisa memberikan kesero

2.

pengiriman

dan advertentie setelah liwat djam
4,30 sore telf. No, 4968 Wit.
Petodjo-llir No. 25

Tjangkir teh berkembang

sama toetoep (.0 75)

Het Warenhuis

5.

"2 losin Tjijoda toilet zeep (,0.60)

6,

'slosin bonbonischaaltjes (0.75)

3
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Permoelaan Pemerik-

saan Soemenep-Affaire

— Terdakwa membohongkan semioea
keterangan saksi2 ini, dan pembela

»Tjatatlah moelai malam ini saja se
bagai abonne sk. Toean,“

paja 4 orang dari saksi2, ja'ni Moe

Ta'lain kami oetjapkan : , Pemanda
ngan“ boekan hanja pembela kaoem

Mr. L, memadjoekan

permintaan soe

tahwi, Mito, Pa Soedja'i dan Ardi
didengar bersama2, jang kesemoea-

(Samboengan hari Sabtoe jbl.)

nja keterangannja

Keterangan saksi kedoea

lan

satoe

sama

lain .

Voorzitter laloe
Saksi kedoea, Djoemaidin, mene- |Isaksi,
Djoemaidin,

" rangkan sebagai berikoet:.

hampir

bersama

Bean

bertanja kepada

kalau kalau ia ma

sih perloe memadjoekan keterangan,

»Pada soeatoe hari, kira2 setahoen

jang permintaan

ini didjawab dengan

jl, saja dipanggil oleh letnan Mang “Isingkat,: ,,/Tidak Kandjeng!

Semoea
Ia memperlihatkan kepada saja see- djoesta dan palsoe.” Ketika menjata
kor koeda hitam,
Ikan kata kata ini, nampak saksi Djoe
Ia minta kepada saja centoek men maidin "panas hati,” dan menerang

hoe darimana asal2nja koeda

boeroeh sahadja, tetapi adalah skilwak
masjarakat

itoe?'

ditanggoehkan

Saksi: ,,Tidak. Saja segera sadja

beberapa

menit,

la-

loe Mr. L. mengoeraikan pembelaan
mengambil kceda itoe, dan kira2: doe nja, antara mana beliau meneranga boelan kemoedian saja bisa menda -Ikan, bahwa terdakwa tidak berdosa

pat seorang jang soeka bertoekar,ja

Saksi :. ,Koeda itoe saja beli dengan Citeits beginsel, Adapoen maksoed dan
harga f 20 dari Letnan Mang kira2. toedjoeannja teroetama mempersatoe
10 hari setelah terdjadi pembajaran kan anggotanja, dan tolong menolong
jang paling belakang. Wang pembe- autara satoe dan lain,
Rapat tahoenan diadakan diroemab
lian f 20 itoe saja bajar doea kali kepada

Moetahwi

roehan letnan

dan

kepada Mito,soe

ketoeanja

toean

srosoediro,

Mang.”

R.

Soeardi

dan mendapat

8okoen

M,

menoelis :

watjam-matjam

boeloe

sebagai

R.
R.
R.
R.

ris, ditempat majoor corpscommandant. Dibelakangan ternjata bahwa

boeroeng saja itoe ada di Pamekasan

ditempatnja sersan pensioen Pringgo
di Dozko. Saja laloe minta soerat kepada letnan Mang oentoek meminta|
kembali boeroeng itoe”
Voorz tter: Tidakkah engkau measa heran, bahwa koeda tsb sesoedah didjoeal kepada kliwon Bantelan
laloe oleh terdakwa dibeli kembali de
ngan harga f 150?”
Saksi:,,Saja mengira bahwa toean
letnan merasa menjesal atas pendjoe

'alan itoe”,

Bekas

secretaris dipanggil

Kemoedian voorzitter minta soepa
ja dihadapkan djoega bekas secretaris R.R. Oleh karena ia ini haroesdi
ambil dari kamar tahanan doeloe,
maka sementara menanti datangnja
toean opzichter Regentschapswerken
pi tocan Setiawan disoeroeh meng
dap.

:

Saksi ini menerangkan sekedarnja,

ja'ni apa jang

beliau ketahoei ten -

tang perkara ini.

:

:

orang

algemeene

jaarvergadering,

di societeit

dibawah

,,Harmonie”

pimpinannja

voorzitter,

toean

dan

djam 6 sore.

ber

jg

M.F,See

dimoelaikan

4

sahnja djoeragan

andong

andong.

Djoemlah werkloozen
ling

kantoor

dan koesir

:

van

2

11,

5

Sebagai saksi kelima dihadapkan
kliwon Bantelan, jang menerangkan
tentang penoekaran dan pendjoealan

kembali koeda jang mendjadi perka

ra itoe.

aga

Saksi keenam, ja'ni Miskoer poen

menerangkan apa

Saksi ketoedjoeh

jang ia ketahoei.

ialah Abdoerrah

man opas pada Mantri Polisi Mare
ngan, jg menerangkan kepada Djoe
maidin, bahwa kliwon Bantelan
i-

ngin membeli koeda hitam, dan kebetoelan

Djoemaidin

perintah mendjoeal

ini mendapat

atau menoekar

masih banjak
arbeidsbemidde

di Solo kita mendapat

keterang

Penm. I Kartoprodjo,
Pembantoe2: Joedosoedarmo,

madi,

Tjiptomehardjo,

Soe-

Djajengsoero,

Prajitno,

nanan

f

67,82

f 150

djadi

dan

djoemlah

semoea

f 966,58. Adapoen ceang jang dike
loearkan boeat memberi sukongan ke

. Demikianlah dengan tepoek ramai pada 52 Indonesia (over April) ada
disamboet cleh Oro-oro gamelan jang f 425,34 onkost lain.lainnja f 409,99
'mendengoeng2,
Pengoerces bahzroe djadi pada 31 Maart dalam kas masih
mengambil tempat dimedja Penguaroes

Kemoedian keloearlah hidangan dari

ada saldo f 131,25.

Buropeesch

sub comite:

saldo 28

Tjubslah gerakan kita dimoelai dari boeat menjokong 30 orang Eropab
rangkaian menoedjoe pada soesoenan, dan 2 Amboneezsn f1022,09 memberi
nistjaja ta' moedah dipatahkan !
extra-sokongan kepada 3 orang
f ITI,
50 dan onkost Jain lainnja f 312,46 dja
Sedikitincident. di pada 831 Mrt jl. dalam kas masih
Sewaktoe kami datang diroeangan ada saldo f 395,59,
ditanja oleh Pengosroes dan men
| djawab dari ,Pemandangan” maka
Prinses Juliana di Harmonie
seolah2 sekata dan sehati mereka her
terrak: ,Ooh Pemandangan”
pembela nasib kaoem boeroeh“.

Dari moelai weekblad hingga dagblad kami abonne , Pemandangan" dan

Berhoeboeng dengan hari Lahirnja
HK

H. Prinses Juliana,

maka

besok

bari Djoem'at sore tgl, 29 April diso
cieteit Harmonie (Solo) akan diadakan dansavond, dengan mendatangkan

bahwa

Datanglah sementars
membilang :

Iksan polisi desa Marengan, sela- Ikata abonne
koe saksi kedelapan menerangkan,
mendjoeal

koeda

itoe,

perintah
Ta

setia

kita.

rang

dan

diadakan

n

/

Minjak

champagne-bar

anggota serta dan bier-tent. Esok harinja diadakan
matinee dari djam 12 sampai
3 siang.

Saboen

membikin

NN

3
Ai

olijf

Tai

dan

Palmolive,

djadi

koelit

£

bertjahaja.

SABOEN PALMOLIVE TIDA MENGANDOENG GEMOEK BINATANG
Pergi tetirah ke Malang
Boeat

mengewbalikan

jang hanja

kekoeatan ka

rena baroe semboeh dari sakit,

pada

hari Selasa-pagi 19 April ini Prins
Hangabei dengan keloearga semoea

terdiri dari

rak sadja,

kita

doeloe

beberapa

kata

pe

apa jg

terdjadi itoe barang moestahil oempa
ma disengadja terlebih doeloe, djadi
boleh

djadi

disebabkan

Oetjapan atau

teledor

doegaan tsb.

sadja.

roepanja

(poetera soeloeng dari Sri Soenan) da benar sebab menoeroet keterangan.jg
ri Solo pergi ke Malang, dan disana sampai hal kastekort tadi tidak dioe
tinggal mengaso

15 hari tinggal

noempang di Hotel—Paleis,

me-

Mvehammadijah menjoenatkan 130
anak
Pada hari Minggoe-pagi jl. perhim
poenan Moehammadijah tjb. Soerakar-

roes oleh hakim, artinja tidak ada ala
san jang sjah oentoek mengadakan
penoentoetan.
Malah baroe2 ini t. Oemar datang

di Tegal dengar membawa
ik, jaitoe

kabar ba-

bahwa beliau dibenoem lagi

djadi MP. dalam daerah Semarang,
Meskipoen dapat hoekoeman admita telah melakoekan amal besar, deugan menjoenstkan 130 anak lelaki, nistratief jaitoe dilorod dari Ass, Wed.
djadi Mantri Politie, akan tetapi oen
dengan bea jg sangat moerah.
Djam

7 pagi semoea

anak

jg akan

tetak itoe diiring dari kantoor MDdi

Keprabon dengan arak2an dimoeka pa
kei muziek Kraton, menoedjoe keroeraah sakit PKO. Moehammadijah
di

toek jang memang mentjinta pada be
liau soedah tentoe toelisan ini dapat
menggirangkan djoega,
Pemoeda

Batangan, jg laloe dilakoekan tetakan

oleh jg diwadjibkan dengan dibawah
pimpinapnja sementara toean dokter
jg meloeloe bagi pertolong belaka.

Djam

10 pagi perajaan tetakan itoe

dibikin habis dengan

selamat,

aan

Besok

boelan

pat kepastiany

Moehammadijjah
Mei (tgl.

beloem

Pemoeda

da-

Moehamma

dijah akan mengadakan rapat oemoem
bertempat digedong sekolahan ke II
di Gilitoegel. Adapoen jang
terpenting jaitoe oentoek prop»ganda agar

soepaja lebih dikenal oleh pemoeda
Tegal tentang azas dan toedjoeannja.
Djaga

sadja tgl.

vergaderingnja

itoe,

Tjaranja woeker mengisap
mangsanja.
Pindjaman
jar

f160,—

£750,—beloem

diba
loenas,

pa 4 bidji perkakas menencen. Ran
kedok terbongkar.
Pritjangan akan mengoesahakan bikin
jaji BB, rakjat djelata
saroeng, bakal badjoe handdoek dil.
haoss perlindoengan!!
pertama oentoek keperloean anggauta
oja sendiri, dan djika terdapat lebih Pembantoe menoslis :
akan didjoeal djoega. Selain itoe mak
Di Slawi toeroet regentschap Tegal
soed poen perloe goena menijaga dji ada kedjadian jang perloe dapat perka dikemoedian hari ada anggauta hatian oemoem dengan penoeh peng
jang tidak poenja pekerdjaan lantas harapan moedah-moedahan
apa jang
di sitoe.

Perhimpoenan “SINAR”

ini adalah

atas oesahanja kaoem v.o, daerah Slawi
dan kini pimpinan diserahkap di ta

ngannja t, Samad sebagai Pemoeka
dan Secretaris t. Wahjoe.

dari particulieren

sekaranglah baroe merasa poeas sedikit orchest , Wladimir Tanin“ dari Sema

mendengar

didalam

Poerbatin Pen. 1
an, bahwa pada 31 Maart jl djoemlah
Moertojo Pen, il
kaoem werkloozen di Solo jg mentjari
Moedah-moedahan oesaha jg moelia
Kartoprodjo Bend. |
pekerdjaar dan tertjatat nemanja ma ini dapat tertjapai sebagaimana jang
Joedosoedarmov Bend. Ii sih ada 607 orang, jaitoe 14 Tionghoa ditjita tjitakan,
$
R. Tjiptomibardjo, R, Djajengsosro, 397 Indonesiers, diantaranja ada 199
R . Kartotenojo sebagai pembantoe.
intellectueelen dan 196 orang Eropah
Tanaman padi banjak roesak
Jang mendjadi pembitjaraan pada Dari djoemlah sekian itoe hanja ada
Djika orang mengadakan perdjalanan
malara itoe jalah kebanjakan asalasal 12 Indonesiers, diantaranja 5 intellec
tuselen dan 3 orang Eropah jg men naik autobus dari Brebes ke Cheribon,
ig mengenai roemah tangga,
maka sepandjang djalan dapat dilihat,
Hanja pilihan Pengoeroes baharoe dapat pekerdjaan.
bahwa tanaman padi dari itoe daerah
setelah diadakan pertimbangan sema
Adapoen keada'annja ocang dalam banjak jang roesak berhoeboeng dise
sak masaknja tersoesoenlah
sebagai |steun-comite bagi werkloozen itoe kita
rang penjakit, dan akibatnja hasil
berikoet :
mendapat fjatetan seperti berikoet:
tentoe koerang, Lebih lebih oempama
Ketoea Sosrosoediro.
Indonesisehe sub-comite di Solo: orang lihat di waktoe malam hari
Ketosa Moeda Moerjoto.
Pada 28 Februari jl. masih ada saldo akan menjaksikan ama-padi itoe se
Penoelis I Poerbatin,
f 748,76 dalam boelan Maart terima perti koepoe ketjil poetih jg beriboe
Tr
1I Kartotenojo.
sokongan dari Rijk Soerakarta Kasue riboe djoemlahnja,

koeda dari litnan Mang.
Tapa

NN2

dapat ditolong bekerdja

Laloe dipanggil secretaris, (dalam moelai gebakjes, lemper, soep, dinner | Februari jl. adaf 774,61 selama boelan
perkara ini bebas dari toentoetan, te dan dessertnja,semoea dimasak setjara Mrt terima subsidie dari centraal-comi
tapi masih haroes berhitoenganatas Madioen,
:
te di Betawi f400.— dan dari parti
perkaranja sendiri. Red.), jang tidak
Inilah soeatoe tanda perikatan ba culieren f 727.— diadi djoemlah f 1901,
soeka memadjoekan keterangan ke- thin jang gampang dipoetoeskanja.
61. Adapoen oeang jang dikeloearkan

: saksiannja dalam perkara saudaranja

3

poer

Cooperatie ,Sinar“ Slawi,
Pembantoe menoclis:
Menoeroet poetoesan yapat anggauta

Dengan adanja vergadering itoe,
kita ada harapan, jg perhimpoenan
itoe djoega memperhatikan keloehke

Dari

betoel.

pihak bestuur kita mendapat
bahwa besok hari Selasa sore |
26 April ini, Ned. Ind. veree
tot bescherming van dierenaf il. coperatie Sinar v.o, Slawi akan
Soerakarta akan mengada- mendirikan peroesahaan tenoen beroe

tempat

k:

koelit tiap?

bersih

|

Vergadering Dieren-bescherming

kaubeli?”

kertas jang berwarna warna. Gamelan
laloe ikoet saja”
jang terbaik dikota Mataram dengan
Voorzitter :,,Kenalkah engkau akan
Zangeresnja
menggembirakan
perkoetoet ini?”
pesta, hingga tertjiptalah oleh mereka
Saksi:.,Ja, itoe kepoenjaan saja jg.
pada
malam
itoe ,Madioen Raja".
dipindjam oleh letnan Mang”
Pada djam 8.30 tosan R. S8. SosrosoeVoorz tter: ,Menggapa engkau ti- diro memboeka pertemoean dan terli
hatlah dimedja pengoeroes.,
dak minta kembali?”
Saksi:,,Selaloe saja minta,lantas aToean2 R, Wisnotojo Ketoea Moeda
da sadja alasannja, ditempat secreta-

soepaja

TEGAL.

kan

Saksi:,,Ada. Jaitoe Miskoer jang se

roma

“NN

oleh

baji jang dilahirkan dan 85

Dari
kabar,
tanggal
niging
deeling

tersebab

lain? minjak tetaneman aseli jang tertjam:

pertoendjoekan

doenia.

bersinar

koelit baik. Rawatkan

Tiongkok

Pada malam Minggoe dan Minggoe
malam
di sehouwburg Sonobarsono
di Pasarpon (Solo) telah diadakav

meninggal

moeka

Yg

Pertoendjoekan berhasil f3000.—
boeat

tjahaja

rawatan

SOERAKARTA

djoengan jang besar sekali dari pihak
Voorzitter:,,Adakah engkau mem
'anggotanja, poetera dan poeteri. Roes
poenjai saksi bahwa koeda itoe benar

ngan seloeas itoe penoeh, dan pemav
dangan menjedapkan dengan perhiasan

dan

$

hari, pagi dan sore, dengan- Saboen e
Palmolive. Masoekkan boesa jang seperti
s0esoe itoe dengan gosok perlahan-lahan kadalam lobang”

“Idan tidak tjotjok pada akal, bahwa
persatoeannja perhimpoenan2 Tiong
ni kliwon dari Bantelan dengan me- terdakwa pernah menderita kesoeka boa di Solo, jg keoentoengan 100pCt
nambah bajaran. Dengan lekas saja ran wang, karena baginja tentoe per didermakan boeat fonds amal Roode
wang Kruis di Tiongkok,
beritakan hal ini kepada toean letnan kara ketjil oentoek mendapat
f150,— dari oomnja, kapten corps
Pertoendjoekan
doea malam itoe
Mang,dan saja terangkan djoega,bah goena membeli kembali koeda itoe,
wa ia bisa menerima tambahan f 45 '| Dan djika moedah mendapat wang selaloe mendapat perhatian publiek
Letnan Mang poen moepakat kemoe begitoe, soedah barang tentoe moe besar sekali, teroetama pendoedoek
dian koeda itoe dibawa oleh kliwon dah
dah
poela ia memindjam f 45,—,Pem bangsa Tionghoa, hingga schouwburg
tsb dengan berdjandji bahwa pemba bela tidak hendak minta clementie. jang begitoe besar ternjata kekoerangan
jaran tombokan jang f45 itoe ia a- Dan dalam perkara ini, menoeroet
tempat doedoek, banjak sekali penon
kan penoehi dengan tempo 20 hari. pendapatannja, tidaklah tersangkoe ton jang dengan maeenja sendiri sama
Kira2 10 hari setelah terdjadi penoe tan perkara penggelapan, oleh kare berdiri. Pertoendjoekan sangat bagoes
karan ini,letnan Mang mengirim soe na mana pembela merasa sangsi a- dan loetjoe, dapat menggembirakan
roehan pada saja dengan amanat soe tas segala keterangan saksi2, jang semoea jang menonton, ketawa tidak
sebenarnja saksi2 jang paling penpaja saja memintakan wang tombo- ting
ialah Djoemaidin dan Miskoer, ada berhentinja.
kan itce, karena letnan Mang sedang Oleh karena itoe pembela minta soe
Dari pihak pengoeroes kita mende
dalam kesoskaran wang. Dari pada paja terdakwa dibebaskan.
ogar kabar, bahwa djoemlah penda
nja saja menerima wang fl,boeat bepatan pertoendjoekan doea malam itoe
xx
li benzine oentoek pergi bermotor ke
koerang lebih ada f 3000.— jang sesoe
Bantelan. Setiba saja di Bantelan, kli
dahnja dipotong ongkosnja (jang tidak
Dihoekoem f 40.— atau seboelan
won menjatakan kepada saja bahwa
Setelah diadakan raadkamer bebe begitoe banjak) akan dikirimkan ke
ia telah mengirim orang membawa
fonds amal Roode Kruis di Tiongkok
tapa
menit lamanja, maka sidang
wang f.25 kekota. Orang soeroehani
denda
hkan hoekoeman
ndjatoe
ni berdjoempa pada saja didjalanan.|me40,—
atau hoekoeman pendjara 30
Penjakit mencelar dan sebagainja
Wangnja diserahkannja pada saja la- hari, karena terang melakoekan peng
loe sa'apoen menjerahkan kepadalet gelapan ketika ia dalam mendjabat
Menoeroet pelapoeran D.V,G. dari
nan Mang. Boeat pekerdjaan ini itoe pangkat negeri.
tg.2 sampai 8 April diseloeroeh gewaktcepoen hadir. Ketika tempo 20
|
ipa
west Soerakarta ada 7 orang jg terke
Rapat tahoenon »Madioen
hari tiba saatnja,kliwon itoe mempel|
na penjakit typhus abdominalis, dian
1 jang meninggal doenia, lanozhi djandjinja membajar kekoera
Dengan perantaraan post kami da taranja
£
ngan jg.f20. Dan goena inisaja poen pat oendangan boeat mengoendjoeng) innja masih boleh diharap.
Lain dari itoe diterangkan,
dari
menerima oepah f2,50,
, |“
Rapat tahoenan ,Madioen”. Perkoew tanggal 19 sampai 25 Maart jl. da— Noorzitter:,,Dan dimanakah seka- 'poelan ini adalah persekuetoean orang lam kota Solo djoemlah ada 62 anak

rang koeda kliwon itoe? Engkau apa urang jang asalnja berdarah Madioen,
djadi berkenaan dengan Concentri
kankah koeda itoe?”

?

BELOEDROE

sebagai pentjinta dan tanah air.
Hingga djaoeh malam Rapat tahoenan diboebarkan.

Pembantoe

HALOES

seperti

kita.

Maka dari itoe perganda jg didjalan
kan pada Toean soedah semestinja, |

ke

djoega, bahwa Mito tidaklah
BA kan
betoelan hadir, tetapi Mito ini sedjak
sal
dari
penoekaran
bisa
didapat
tam
bahan Meana” eh
2
—a Naa ikoet berdiam diroeaha
bajadag
MENARI
0
Imah letnan
Mang,
:
Voorz'tter: ,/Tidakkah engkau ta) “Atas permintaan pembela, sidang

djoealkannja atau menoekarka
na

KOELIT

P.K. P.D.

ditoetoerkan

dibawah

ini

dapat dibi

kin beres seperloenja, dan moedahmoedahan poela katja benggala ini
dapat

diboeat tjermin

oleh prijaji BB

ocemoemnja agar soepaja lebih
bolehnja mengamat-amati

keras

tentang

tja

ra-tjaranja kaoem lintah darat ini mendjalankan rolnja.
Seorang nama Pak Singawitana al,
Soenged desa Doekoeh Salam (Slawi)
pindjam wang pada seorang Arab nama
M. SA banjaknja f 160,— dan menoe
roet kebiasaan haroes kembali 250,—
atau besarnja rente f 90,— Meski be

gitoe besar labanja akan tetapi boetoeh
mendesak

oentoek meneken acceptatie

sebesar f 250.— Perdjandjiannja
Soenged akan mengembalikan

pak
itoe

wang besok kalau terima bajaran sewa
an dari fabriek teboe sebab sawahnja di

tanami teboe. Tetapi apa latjoer ??
Fabriek tidak membajar sewanja sebab
tidak

tanam

teboe dan

soedah

tentoe

tidak bisa mengembalikan pindjaman
nja jg f 350.— dan (tadinja f 160,)—
pada Arab tadi. Setelah liwat beberapa

bagaimana ?

Sementara boelan jg silam di Tegal
soedah pernah diadakan persiapan co bl, maka dalam tb. 1933 Arab M, 8.A
mite pendirian tjb PKPD jaitoe orga- datang menagih lagi, tetapi tidak ber
nisatie kepala dan pegawai desa, se hatsil djoega sebab fabriek beloem ba
boeah perhimpoenan jg djadi onder- jar sewan. Taktieknja si woeker teroes
bouwnja PPBB. Tetapi,.. tak dapat
mengadakan
oprichtingsvergadering
sebab roepanja ada apa2nja dibelakang

keloear, Sawahnja pak Soenged djoem
lah doea bouw soepaja diserahkan sa

ga sekarang.

ma itoe ia haroes menjerahkan separoh
dari hasilnja doea baoe sawah pada
MSA sebagai renten. Dus tidak

dja sama itoe M, S.A sebagai sawah
gadai,
:
Djadi sebeloem pak Soenged poenja
berhoeboengan dengan itoe keperloean
terpaksa berhenti ditengah djalan hing wang boeat bajar pindjamannja selalajar, Oesaba comite dan hal hal jang

Baroe2 ini tjb PPBB Tegal soedah
dihidoepkan lagi dan penoelis menanja
apakah hidoepnja afdeeling ini dapat
menimboelkan kans bahwa PKPD

sebagai
nja.

penitjilan

Meskipoen

hoetang

atoeran perdjandjian

ini ada berat, tetapi pak Soenged ti
dak bisa lepas lagi dari djiratannja,
pegawai desa dan PPBB ini boleh di djadi diterima, Ini perdjandjian soe
dah berlakoe moelai taboen 1932 sara
oempamakan anak dan bapak.
pai 1937 atau 5 tahoen, sedang menoeroet hitoengah tiap-tiap tahoennja
R Oemar Poerbotjaroko
hasil sawah jang distor sama itoe
Bagi pembatja Tegal tentoenja masib woeker MSA koerang lebih seharga
itoe
ingat pada R. Oemar Poerbotjaroko f 120,— Hitoengan djoemlah
bekas Ass. Wedono kota, seorang pri- demikian: 2 baoe sawah bisa kelosar
jaji BB popilair dan peramah, tetapi padi ratarata 80 datjin harga f 1.50
terpaksa dischorst dari djabatannja ber p. pic. djadi f 120.— Sesoedahnja pa
djoega dapat berdiri?
pan adalah disebabkan

hoeboeng

ada

Ini penghara
jg organisatie

kekoesoetan

hal

adm,

men

padi teroes bisa keloear hasil ke

wang. Mengingat djoemlah kas tekort dele dan djagoeng ratarata

20 datjin

——

orang besar2
dengan
aan
adj
an oeker
ajka moe
i Allah
til
Bai
gi
en
jo
nd
hi
meng
(N

Bedjat terima sdt
ini:

Nah M. bei Bedjat j

Djangan doeko
sampean dapet
dengan

memberi

uja, melainkan dengan koernia Allah
n poe semata-mata Oleh karena itoe Thaka
ap
tj
oe
ng
me
ah
tel
addja
a Allah

|

biasar

gelaran

bwa

kannja maka tjoekoeplak keoentoengan

ilb

ngah koerang sete

i

tentang soe'al d
Gapet

men

kita telah dapat menge

nat La Ilaha Illa-llah,
dan tiap tiap orang jang mengamal

sering djadi
mengoetj

bersabda :

ena Dari ni'mat Allah jang besar atas

apa?
SA
Dalam w
disana sini, isi

besar,

dan Rasoelnja, ke- 'atlah kamoe kepida Allah dan tjinta

bebeliau

tetapi ini kali mei

. Dan dengan seboetan kalimat

Poedjian di atas djangan di terima Moehammad

dengan girang lu! Sebab adat

C.A,W.

doenia |

kalsu babis moedji tentog ada maoenja,

Veterannen

itoe.

Oempama:.

:

laennja.

:

pegawai2 jang ssedan|

jang

kepada

Allah dan

moestehil dalam oesia jang be

Radja Ibnoe Sa'oed
oeh dengan tenaga moeda. Boekau?
Dan tiap2 orang jang tidak mengiTidak djarang kacem Veterannen itoe,
'koet
kitab Allab, dan tidak mengerdja
dari
liwat
jg
lantaran melepas teuaga
Ikan
hoekuem2oja,
dan mereka: mew
a,

menda

pertjejai barang2 jang dimitsal mitsal
kan mereka dengan Allah itoe, muka
mereka inilah dari pada orang2 jang

(tersesat, demikian djoega mereka jang

Rohto

mereka kepada

dan familie2

berpetjah belah berbagi

firgah

gampang

itoe.

ORIGINEELNJA DARI INI SOERAT ADA
SAMA KITA OENTOEK DI PERLIHATKAN. INI SOERAT MENOENDJOEKKAN SESATOE ORANG JANG
BERPENJAKIT MATA KEPADA
DJALAN KASEHATAN.

bagi. Dan

(bihagian)

dan

satoe bagian dan akan berpetjah

poe

Pakailah

» OBAT MATA

pada wigraka (ialah Islam)

Importeurs

Maka hadistsini adalah dalilr', bah |:

wa tiap2 orang yiang
berse”sib2an
jg Alim lagi Bidjaksana, hanja tiapakan apa-apa SE aan omihena Mo
bammad ca.w. Neraka baginja, dan) “uan.ig hak itoe adalah mendjadi boek

ueraka ini adalah disediakan Allab
bagi menjiksa sekalian orang orang

jang Kafir dan menolak akan segals
perintah

|seboeah soengai
di Sjoerga

jaitoe

Ajat kelima: , Toendjoekkanlah ke
pada kami djalan javg loeroes. Arti
uja djalan jang terselamat dari pada
kekafira
n, atau .djalan bertaubid kepa
soe da Allah.

Makan tempo bavjak banget, setengab ogai Kaustar, dan beribadatlah ka

abad.”
7
Ba moe kan berkorbanlah kamoe kepada
Tapi veteraan poetih gampang, ada Toehanmoe, maksoednja ialah segenap
jang baroe 25 taoen bisa djadi vate- persembahan dan memotong koerban
1toe adajah semata mata karena Allah
raan met pensioen.
Ea
Telah dimoelai Allah akan kitabnja
Liat glagat perbedaan gitoe, nggak
jang soetji itoe dengan Soerah Al fatjo'jok banget.
Pen”
5
Bangsa kita seolaholah dianggep tibah,
bangsa jang

Telah bersabda

paling koeat.

Allah pada ajatjang
bagi Allab,
Alam.
:

Kerdja 50 jaar, masih dianggep koe pertama, Segala poedji
seroe sekalian

at djoega,

Ajat kedoea, Jang pengasih lagi pe
Padabal. liat, kaoem koeli: poetih | »jajang.
Ialah Allah telah mengasihi
70 taoen kan masih sebat2,

cemoer

macloeknja diatas Doenia in)
bangsa kita soedah banjak jang pikoe |dan
| segenap
telah
menjajangi akan hamba2nja
Dus oekoeran gitoe, nggak tjotjok
barang dikit,

:

He

Tas

|

dibari Achbirat,

Ajat ketiga, Radja hari Agama
ajat ini adalah Allah mene
seboet inlanjer ini, kalau soeda pen- tapkan akan datangnja hari dibangkit|
sioen, jah, pensioen doang, nggak bisa kan manoesia dari @veboernja, sebagai
Firmanvuja: Kamoe orang akan melih»t
apa apa, habis tenaganja,
Bangsa lain, kalau soeda dapet pen- mandesia-manoesia pada 'itoe bari
| sioen, dia bisa kerdja lagi, dus dubbel telah meloepakan anakanak mereka
porsi,
,
jang disoesoei mereka, dan mengelocar
Bang Bedjat kalau pensioen, boekan kan kandoengan mereka jang beloem
—.. #joeman zonder kracht maar ook zonder patoet
keloear (perempoean
jang
boenting) dan
.poeloes.
kamoe akan melihat
Daarom bangsa bang

Bedjat jang di (@iamahb),

"DANG penyaT,

Ajat keenam,

,Jaitoe

bahwa

() er'an

djalan jang

ti dan

penerangan

kita, ialah
dari p

djalan

Dalam

tolong.

ajat

ini Allah menegaskan

bagi perdjalanan

mereka jg telah laloe
ka.itoe jg saleh, dan

djanga

jaja

ad2

sesoeatoe

itoe, ke
.

tie

Mazhab atau ikoefz
baroe, melainkan semata

koet segala Mazhab

M.zha

" JACOBERG.
Barang

siapa jg mengoetjap ASJHA

DOE AN'LAILAHA ILLA'LLAH dan
tidak mengoetjap WA AsJ HADOE
ANNA MOEHAMMADAN
RASOE-

LOELLAH maka persaksian itoe tidak
akan diterima dan barang siapa jang

berdo'a dengan tidak mewbatja selawat pada Rasoeluja, maka dia seorang
jg tersesat, Dan tiap2 Mane
tak”
Hyenarap

pertolofgan

p

AL.

(sefa'at)

Moe

idak masoek Sjoer

laloe.

Adapoen Imam Hanafi,

Sjafvi,

lah Mebammad memberi
pada kami. Tidaklah saorang
jg dapat
Imam2 kita wadjib diikoet tiap tiap memberi pertolongan
ketjoeali orang
hoekoem
mereka jang disandarkan jang Bugkau ridhai.
Dan semoea kita
Hadist jang c ihih, tetapi kalau terdjidi minta moga-moga
Allah akan memberi
noekoem mereka terkeloear dari @ er Sufa'at kepada
kita, dengan perantara
'an atau pven Hadist, kembalilah kita an Rasoelnja jang muelta
itoe,
kepada asal jaitoe @ser'an dan soenAdapoen
jg mengandjoerkan kepada
uah Rasoeloja, dan djangaulah ada
Maliki,

dan

Hambali,

adalah

diantara kamoe jang berbanggak2an
satoe sama lain baik kamoe jang be
sar. besar atau jang ketjil, karena

kesopanan dan kemerdekaan didalam

segala hal dan bangsa (tidak ada per
telah Hogkau berikan kepada mereka,
bedaan, penjalin) adakah soeatoe ke
inlah keselamatan dengan pertoendjoek
madjoean dan
kemerdekaan
dan ke
Islam,-ialah djalan jg ditjapai dengan Sabda Allah, Sesoenggoehnja kamoe leloeasaan tiap-tiap satoe bangsa deberamal Caleh, dan berkebadjikan ke jang. moelia pada sisi Allah ialah ka ngan bangsa jang lainnja lebih dari
pada Allah, sebagai Firman Allah: moe orang jang paling takost padanja. pada kemerdekaan
tiap-tiap bangsa
»Barangsiapa jang mengharap berte
itoe mengikoet
perentah
Allah dan
moe Allah maka berawallah dengan
Djadi tidaklah sekali kali bangsa Rasoelnja, jaitoe sama rata:
Sebda
amal caileh, dan kebadjikan, dan ta Arab merasa lebih moelia dari bangsa Nabi CAW,
koet kepadanja.
lainnja, melainkan orang jg moelia itoe
»Tidak ada kemoeliaan seorang Arab
Djanganlah sekali kali menjekoetoe lalah hanja Tagwanja kepada Allah.
kannja: Sabda Nabi OA.W, ,Takoet Adakah akan diterima old5 fikiran lebih dari pada bangsa jang lain, ke
lah axoe beihwa cemmatkoe akan di kita bahwa orang2 jg terlebih moelia Ijoeali tagwa sadja. Hai saudara2koe
dari pada Moehammad jalah @10em sekalian! Kamoe semoeanja telah da
tjampseri Sjirik kepada Allah,
Dan kata setengah orang orang jang Operij:, tetapi toeroenan tidaklah akan tang dari negeri negeri jang Djaoeh
tersesat,.

ini

hanja

se

bagai djoealan oravg urang OBLAMAI
jg telah banjak lakoe, sehingga telah

habis tidak ada lagi sisanja, padahal
sebenarnja. @bver'an itoe ikostan Manoesia kapada bari () amat nanti, Serta
jg akan

Moser'an itoelah

memberikan

pertoeloengan kepadanja pada itoe hari
Ajat ketoedjoeh , , Boekanlah djalan

dari p:da

mereka

jg Kagkau moerkai

dan Bagkau sesatkan,
'manoesia seperti orang gila atau mal
Oelaina2 sekarang jg
Barangsiapa
. Iboek, padahal mereka itoe boekan gila membohongkan akan agama Allah me
—ljatau maboek tetsvi siksaan Allah atrs reka itoelah jg tersesat, dan dimoerkai
mereka sangat pedihnja,
: Allah: Telah bersabda NabiCAW ,Ta
Ajat ke-empat: Kogkaulah jg kami koetlah akoe bahwa nanti osmmatkoe
Isembah dan engkaulah tempat kami akan terkeloear daripada hoekoem hoe
'meminfak

ksem

Allah dan menjekuetoekan Allab

dan djadilah mereka tersesat,
agar manoesia menetapkan menjem ' Maka wadjiblab bagi kita pertjaja
bah Allah semata-mata, Firmaonja , kepada kitab Allah dan Rasoelnja.
Tidaklah akoe mendjadikan manoesia Sabda Nabi: Watas kamoe segenapnja

ANUSOL tida mengandoeng dzat-

dan

Bapa' anak

mereka

djoega.
2
Dus kaoem boeroeh jang soedah Ie mendapat kemosliaan jang amat be
sar, Firman Allah, Sesoenggoebnja ka
pas djoega boleh dikata veteraan.
djadi veteraan boeroeh goe- mi (Allah) telah memberikan padamor
nggak

toe. Obat

hari @tamat

Bono.

memang

i

enak dipakeinJa.

Allah, dan membohong akan.
M. bei kasih ko tidak pertjaja kepada Moebamad dan
Rasoelojs, dan begitoe pvela orang2 dari kita
romo kasi
da0 kebenaran| Islam itoe tidaklah dapat menanggoeng jveali mer
: apa2 jg diseroekannja
:
Juja, dan mereka tjinta dengannja, di keselamatan oraog lain
hanja sekadar Allah, dan

raan

“ Boeat

sem“

a

itoe, mereka akan tjinta kepada sesoe
atoe Rasoelnja, walau dibindingkan

tebibi tjiota mereka kepada diri- dan mereka mengharap persatoean
satoe
barta mereka, maka orang2 inilah da sama lain dan tidak berpstjah
Veterannen.
belah
iri pada mereka jg tersesat, tidak me- dalam mendjalankan
perintah2 Allab.
Wel, veteraan itoe orang bekasan. ugenal dan tidak pertjaja kepada-Al |Adapoen penjembahan Manoesia kepa
Kalau doeloenja toekeng main bola, lah, dan telah menjiksa Nabi O. A. W. da Allah adalah semata mata hakuja
lantas soedah toea, dia diseboet vete- akan kaoem2oja dan mengerdjakan pe Allah kepada Machlvegoja, dan hakkerdjaan jg menjalahi perintah2 Allah uja manoesia kepada Tvehanno
“ Siraan-bola.
ja ialah
- Serdadoe kolot boleh dikata vete- akan tetspi Allah telah mendjadjikav Allah tidak menjiksa mereka itoe.
kepada Muehammad jg beliau itoe akan

bernemen

perobahan

terdapat dan rta itoe. Mak
mata
sa12
t mata
1 1
boeh penjakit an kemoestad jabannja oba
sangat poediik
seka
noestadjab
mata Rohto

mentar kaloe bisa, nanti
djian kedoea kali.
Ba

saja

la oemmat ini mendjadi toedjoeh poe
loeh tiga bahagian, maka kesemoeanja
“toe bagi Neraka ketjoeali satoe dari

gitoe tinggi segala-galanja tenaga dja-

—

ada

p3 K

| Jantas

Firman Allab, Tidaklih kamoe akan
mendapatkan soeatoe @ioew jang per
tjaja

tida

saso

dibenjji

akan

semb oeh

telah
berpetjah psela orang
orang
Nasrani mendjadi toedjoeh poeloeb

mendekati 50 tahoen, maoe Pensioen |
haroes menoenggos oesia 55 tahoen

Nah! tjobalah Nak

walaupoen

jang

tetapi
edahnJaj

itose,

tangkan keoentoengan baginja, karena

poeloeh satoe

Veterannen, -Hisa |

pada oekoerannj
sebeloem mengalami
| masa pensioen lebih dahoeloe soedah
berlangganan dengan
Dokter atau
CBZ.
2A
:
US

onto. Saja
aja
oleh O
i
bat boea
:
roepa
0
pa
a roeP
pa-apa.
sosdah tjob
P

r
Saja mene
ikin
b
i
telah d

» Bahwa savja Kaoem Jahoedi telah
berpetjah petjah mendjadi Toedjoeh

dibedakan baik tempokerdja maocepoen |
gadjihan, makloemlah oesianja soedab |

— tidak

perboeatan

telah bersabda Nasbi O.A W.

Tioba kalau dalam doenia kacer

Pa
a
termasoek
golorgan

Allah

ka

baek pakerdjaan maoepoen penghorma

itoe

membentji

ja sakit mata

bahoea saja
angs kan

ibadat kepadanja, maka banjaklah me
reka itoe jang berslisihan akan perentah perentahnja Allah, dan mere

nja di beri paling lambat 10 minuut,

boerveb,

djalan

Dan pada ketika Allah telah meJagoerniakan kepada hamba hambanja
dan mempertoendjoekkan soepaja ber

Djika di waktoe pertandingan 'Voet |
bal. sering diadaken extra Veterannen,
ko, laen atoerannja, tewponja ba
Ia,
—

tan.ada beda dengan

dengan

uja sendiri.

saudara

rangan, spa jang di maksoed
dalam
arti kata

Rasoelaja.

mengikoet apa-apa jang mendjad)
Soennatnja, dan tiap-tiap orang Moes
lim tjinta kepada saudaranja orang
Moeslim sebagai ia tjinta pada diri

ketjintaan

:

Sekarang Romo maoe minta kete

lah kepida

Orang2 Islam itoe adalah goembira
h menoendjoekkau tidak ada apalagi akan beribadat kepada Allah
an selain daripada Allab, dan dan ber Tha'at kepada Rasveluja, wa
pkan segala Ibadat itoe ialah lau sekalipoen ia diadjak oleh moe
ita mata teroentoek bagi Allah, soebnja dan akan meroegikannja, dan

"beliau itoelih jang telah mendja
..Idikan segenap Macbloeg ini, dan tekalanja d
reral lah mengoetoes oetoesannja jang men
Rinykas kata lain orang lain ke djadi ikoetan segenap jang diboemi
kinannja, lain lidah, lain rasanja, ke dan dilangit, dan ialah jang termoelia
dja Idari pada hamba hambaNja ialah
simporlannja boleh Nak Bedjat
An Sa
3
lan teroe oes.

'

SESOEDAHNJA
Routo

.

dibawah

beda

Disalin oleh:- ORM.

un

Bang

LAN

13

3

Haram (mengambil Hadji).

TN

wendjadi kemegah2an orang-orang ka dengan melaloei laoetan jang besar
rena kalau ketoeroenan jg mendjadi besar karena mengharap Rahmatoellah,
moelianja seorang, tidaklah SOELAI- dan sesoedahnja Rahmatoellah itoe te
MAN Parisi dari BILAL akan mes lah dekat pada pengharapan kamoe
djadi orang jg woelia dan terhormat,
dan Aboe DJAHAL dan Aboe LAHAB

terla'nat atau hiua. Dan orang jg moe

orang, ialah berboeat kebadjikan: Ti
daklah kamoe orang itoe pada sisikoe
melainkan
akoe
ini: tiga matjam:

boekan seorang lebih
lia dan ditinggikan Allah itoe boekan | (maksoednja
berpangkat: penjalin)
karena toercenan tetapi karena Tagwa | moelia atau
Pertama: Bernasehat
apaapa
kepada Allah,
Adapoen

tjara takoet kepada Allah

itoe atau Tagwa boekan karens Sem
babjang sadja, tetapi moesti pandai

dan tjakap membedakan jang hak dan
jang

bathil.

Dan

apabila

seseorang

jang bidjaksana dan pandai itoe ma
soek didalam seboeah pasar atau toko
akan membeli pakaian tentoe ia tidak

memilih kain jang baik atau bagoes
kata orang, padahal tidak sepadan de

jang

telah

diperintahkan Allah dan

Rasoelaja.
Kedoeas
Akan
berkasibzan
dan beramah2an dengan kamoe semoeanja, dengan mengharapkan akan
diterima olehmoe semoeanja.
Ketiga: Baja-“ini bergadang
malam (mendjaga siang dan malam
penjalin) apa apa jg mendjadi kebaikon dan keperloean kamoe orang.

Samasamalah kita mengbarap ke
pada
Allah mendjaga agamanja dan
baik dan sepadan pada peniapa
dan Wjin itoe melainkan oentoek me soennst2koe dan
Choelsfa-oerra-ejidio jang
mening
gikan kalimatoellah dengan me
tannja,
dan
pandai
ia membedakan
njembah akoe (Ibadat kepadakoe).
sesoedahkoe. Dan tidaklah koeasa kita jang sebenarnja
ngoeatkan Islam dan mewpersatoe
baik
dengan
jang
ti
Maka apabila kamoe berkata , ENG melakoekan sekaliannja ketjoeali kita
kan segenap Oemmat Islam, menoe
IKAULAH JANG KAMI SEMBAH: nengakoe segala perintah perintah dak sebenarnja, walau orang menga djoe
kepada jang disoekai dan jang
takan
baik dan boeroek (maksoedrja
jartinja djanganlah kamoe menjembah Rasoel, dan tjontoh toeladan dari
Ridha
di
bi Allah.
orang
Islam
itoe
tjakap
memilih
kebai
selain dari pada Allah, dan hendak kaoem Moeslimin jang telah laloe dari
Sekiaul
ah
sekedarnja salinannja de
kan agamarja
boekan
karena kata
lah kamoe pertjaja kepada

dzat jang memabokkan dan me-:
tiap tiap
noeloeng didalam penjakit wasir liang datang didalam kitab Allah dan
jang keras. Tida heran jang ANURas selnya,
Mn
SOL selama 25 taoen adamendjadi
Dan Nabi Moehammad itoe terpe
satoe obat jang sanget terkenal.
libaralah dari segala dosa dan ia ti

dak lah

berkata

dengan

pada mereka jang saleh, seperti mereka
jang telah berpindah dan berdjihad

pada djalan Allah bersama sama Nabi.
Dan tiap tiap

orang jg tidak menjiu

tai Allah dan Rasoelnja maka ja orang

hawa nafsoe tersesat, dan

ngan

kemaosannja,

tetapi ia

memilih

orang, penjalin).

Dan manoesia itoe adalah soeatoe
benda jang kotor melekat
pada toe-

lang ketjueali dengan tagwanja kepeda

saja boekanlah seorang Allah babaroe ia soetji,

ngan singkat jg dapzt kami hidang-,
kan bagi para pembatja dan samboe
ngan jg kedoea dari padanja Uhoet-

bahnja

kan

Iusja'Allab

dibelak ang

ini,

dapat kami iring
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rakan perkara ajah. Akoepoen diam
djoega, kembali kependapa memoelai melandjoerxan Tani
Bona

Akoeta'

Tea

ma

jaji kraton” jalah nampak serba
aman serba tenang tiada tergesa2, tia
da terdorong2 oleh pengaroeh
wak

toe hidoep sederhana menoeroet ke :
koeatannja. Dikampoeng Dietis keli

2

II
hatan banjak tiang radio bertjoearan
Petang
hari
kira2
djam 4, terpaksa diatas roemah —-entah masih kepoe- 2
g memberi tahoe goeroekoe.”
'Ita' pernah melihat mceka ajahnja. A
h mana boleh!” djawab iboekoz | (koehentikan pekerdjaankoe, karena. njaan toko radio, entah telah mendja
langkah ingin hatimja akan bertemoe
seperti tidak mengindahkan perkata ta” tahan hatikoe akan mengabaikan di milik sendiri— akoeta' tahoe. Dis
8 dengan bapanja.
n adikkoe itoe, ,,bapakmoe soedah permintaan adikkoe. Sebenarnja pl kampoengkoe banjak djoega tiang “
Ah, bohong goeroemoe itos !Ajah
bahkan
sehalaman 1
naik hadji.
” djawabkoe.
'Imasoek kontrak Deli, djangan kauha kirankoe ta' maoce, biar bagaimana sematjam. itoe,
sekalipoen segan, tetapi perasaan ha roemah ada, jang bertiang lima belas “
Kalau begitoe na akan. toeroen | rap poelang!” kata 'iboekkoe agak
| : hadji djoega.” katanja seperti perka- keras. barangkali terasa dalam hati- tikoe jang "memaksa akoe berdjalan, atau lebih, akan tetapi tada berda5 “Inja ingatlah ia akan kedjadian 4 ta soenggoehpoen ' dengan “bimbang. war radio, melainkan berdawai tali 4
'taan kanak2 jang kebiasaan.
menggantoe ageng
hoen jang laloe. Terbangoenlah ma. Akoe berdoea dengan adikkoe berd. a idjoek - oentoek
Boleh dad” djawabkoe.
se sangkar boeroeng ketitir.
hana boleh djadi # 3 nja mengenangkan ajahkoe, jang lan menoedjoe ke kamp. Djetis
| Mengapa
jang
tanja adikkoe seraja “meletakkan pi meninggalkan roemah tangga anak bocah kampoeng di Djokdja
Isih berbapa

tetapi seperti anak jatin

Tadi

akoe

Ibini karena
ringnja.
—. Akoe diam tiada mendiawab. Tiba soenja.
tiba koedengar soeara iboekoe da : Siapakah

bertemoe: dengan ajah

terdorong

hawa

nat-

jang benar?” tanja adik
d
koe lagi. ,,Bang Mardi berkata bah
- 'tang dari pasar.
Apa kauroerdingkan toe?” tanja wa ajah naik hadji, iboe berkata ma
'soek kontrak.
1D
iboekoe.
Iboe berdiam
diri, dikeloearkanAdikkoe
segera. mendjawab
de-|
ngan moeka jang djernih, Anak ketjil nja barang barang beliannja.. dari pa
sar. Nampaknja ta' soeka membitja
lekas benar beroebah hatinja.

1

agak

modern

sebab kebanjakan

doedoeknja. pegawai

negeri atau

pen

pe!

gawai kantoran jang telah meninggal
kan atau setengah meninggalkan a-

dat roemah

tangga

roemah

dan

halamannja

lama,

teng—

jang

Atoeran

djaoeh

ber-

bedaan dengan roemah2 d.kampoeng
koe —kampoeng Nagan dalam
ben
serba

serbi

setjara

,,pri-

90 Senen
aa

Soal

gadji pada

gemeente

PAT WA TAN TJAP MATIAN

Beta wi

Perub. menoelis:
Pada tg. 15 ini bl. maka semoea vak
organisatie

dari

nersoneel

Betawi, jg djoemlahnja

Gemeente

|

tidak koerang

dari 11 versenigingen jg telah bergaboeng mendjadi satoe akan bersama:
mengadakan
peroendingan, tentang

Rantjangan

: Rapat :

Pasoenc
Pidato nj onja

reka.

Emma Poeradiredja

Lantaran

sociaal,

roepa, kaoem perempoean itos djaugan
toeroet bekerdja da| meninggalkan sifat keperempoeanan.

Disini saja setoedjoe dengan

akan tetapi didalam pe

kerdjaannja

ta'oesah

taan t. Kobibingge dalam

meninggalkan

oleh laki2

poean

dalam

Akan tetapi

oentoek

sadja.

perloenja

ada peren

masjarakat

itoe, jaitoe

perka

dangan

boekoenja

cigen persoonlijkheid

trachten

te on-

terhadap

mah tangga (gezin), Dari

ma

sjarakat itoe?

:

Saudara2 jth.
Dari zaman dahoeloe kala perawm

poean

itce

soedah

mempoenjai

sepantasnja poelalah, korps keurmeesters pada stadsgemeenten menoendjoe

Perempoean mendjadi poesatnja roe

tjaranja dan sifatnja

perempoean

organisatie's

poetoesnja kaoem boeroeh, teroetama
golongan rendah jang soedah melahir
kan
akan koerang
memoeaskannja
atoeran BBL. itoe.
Tertarik akan kesempatan ini maka

kosong, mendjadi aan

Bagaimanakah

federatie

Masa
heeft, het egoisme, het handhaven der soedah berlakoe, masih beloem poetees

sendiri dan pendirian sendiri,

kewadjiban

bagi

itoe.
Pada peroendingan ini, jang akan
djadi pokok pembitjaraan teroetama
tentoelah soal perimbangan evenredig

derdrukken. waardoor zij overal vrevulling, mendjadi
penolong peker de brengt. Haar taak als staatsburgedjaan lakilaki sebagai peremposan, res is het uitosfenen van deze opvoedsatoe bagian dari pada bangsa jang kundige invloed |
Dalam bahasa Indonesia.
mempoenjai sifat sendiri, mempoenjai
goedrat

Keurmeesterbond

yen van den staat, dat werk voor hare (concordantie) pekerdjaan
pada gerekening moeten nemen, dat met de meente-gemeente, jang bersamaan da
zielen in contact brengt. Door offer- sarnja dengan pekerdjaan pada Gouvaardigbeid en liefdezal zij dan in de vernemenf,
menschen, wier leiding zij aanvaard
ini disekitar BBL. 1938 jang

mendjadi pengisi tempat jg

sekarang masih

Gem.

rangan mana barangkali sebarapa per
loe akan bisa memberi sedikit peman

Praktische Sociologie deel I katja 117:
“ Evenals zij de ziel is van het gezin,z00 zal zij ook in het bedrijfsle-

sifat2 perempoean. Djika perempoean|
meninggalkan sif it keperempoeanannja |
djika begitoe, maka.mereka ta'oesah
bekerdja diloear roemah tangga, sebab |
Gjika maoe sama dengan laki laki,
itoe pekerdjaan soedah tjoekoep diker
djakan

sebab itoe kan keberatannja djoega akan hal hal
jg bisa djadi akan membawa akibat

mereka dalam roemah tangga negeri
(Staat) djoega haroes mendjadi poesat

jg tidak
mereka.

nja,teroetama dalam segala haljg ber
hoeboengan

tem

dengan

perdamaian

menjenangkan

djoega

bagi

Korps keurmeesters oleh pemeren
tah, adalah dipertimbangkan (concor-

sega

la hal. Dengan kebaktian jg soetji,me
reka akan menghilangkan segala ha I|dant) dengan korps veemantri pada
ig mendatangkan perselisihan, seperti Gouvernements dan Provincie.
Maka, djika osmpama kita setoedjse
kanan, menolong membikin roepa roe sifat loba (egoisme)dan kemaoean oen akan anggapan persamaan pemerentah
pa barang oentoek keperloean roemah toek mementingkan keperloean sendi itoe, maka disini Bezoldigingscommis
«
:
:
tangga, (De man en De Vrouwen deel ri sadja,“
sie soedah bikin kekeliroean dengan
Saudara
|
III biz,1), dan mereka tidak meningj:
Saja tadi soedah katakan bahwake menempatkan korps Veemantri dalam
galkan sifatnja perempocan.—
wadjiban
perempoean itoe dibagi bagi: Bezoldigingsschasl 7 Nos. 25, 26 dan
Lambat laoen, lantaran kekoeatan
27 dari BBL 1938. .
pat sendiri didalam masjarakat.
Zaman natnurvolken mereka meno
long
lakilaki dalam mentjahari ma

badan

lakilaki

perempocan

lebih

besar

dari pada

maka perempoean

“1, Perempoean sebagai iboe

diberi

2.
»”
tempat hanja mengoeroes roemah tang rosemah
tangga
ga sadja dan segala roepa loear roe
mah tangga diosroes oleh laki2.
Oleh karena itoe maka terdjadilah
atoeran atoeran dan
matjam matjam
roepa2 hal diloear roemah tangga

diperbintjangkan

dan

dipostoeskan

oleh laki laki sadja,walaupoen perkara
itoe mengenai osroesan roemah tang
ga dan meskipoen perempoean mem
poenjai
kepentingan besar pada atoe
ran atoeran itoe.
-Saudara 2 jtb.!
Semoea saudarakoe tentoe mengerti
sendiri, bahwa
lakilaki tidak akan

dapat mengetahoei benar benar, keper
loean dan kemaosan peremposan da
lam roeparoepa hal. Dan pastilah soe
dah,

bahwa

djika laki laki itoe mem

bitjarakan matjam matjam atoeran oen
toek keberesan masjarakat, maka bila
tidak dengan mendengar fikiran pe
rempoean lebih dahoeloe, atoeran2
itos tidak sempoerna, sebab hanja
dilihatnja

dari

fihak

perasaan

akan

membikin

laki

2

genoote)”
janggauta

pemimpin

Kami telah saksikan sewaktoe malam
oemoem (dienst van Gezondheid) ti
jg officieel dari gedong
dak” akan sempoerns, djika tidak d pemboekaan
studio
Nirom
jg
baroe di Koningeplein
sertai dengan pendjagaan jg teratoer
West
Bte,
ternjatalah
kepada kami ke
volksvoeding
atas sebagian
besar
semoganja serba amat memoeaskan, le
(Vleesch- dan Melkbedrijven).
b. Pedjabatan Peteranakan
(Burg, bar dan pandjangnja soerggoeh loeas

Veeartsenijkundigen dienst) poen

satoe

hal

jg sama

perloenja dengan

de- serta tempat peojiaran dari Westersche
studio fstudio- Barat) terpisah tempat
nja dibagian atas, sedang studio Ketirakjat moeran djoega diatoer tidak koerang

mikian djika tidak mengadakan pendjagaan atas pelanggaran-pelanggaran

bibit dari

pemotongan ternak

(volksveefokkerij).

kekoesoetan

pocan jg haroes bekerdja bersama2de
ngan laki2 lantaran ia mendjadi aanvulling daripada ketjatjatan atoeran2
- masjarakat, sekarang oleh djalan itoe,
ia mendjadi saingan dari kaoem laki2.
Boekankah hal itoe mengoesoetkan
masjarakat ?
te
«
1 BeudnaDa: der ear
Djika saja tadi menjebostkan,

mempoenjai

“ban terhadap masjarakat

bah

kewadji

dalam

hal

sociaal dan peladjarar, didalam hal
pendidikan, igama dan politiek, kewa

. djiban

mana

sama

besarnja- dan

har

ganja dengan kewadjiban laki2, ma
ka disini saja menerangkan, bahwa ke
wadjiben itoe berlainan dalam sifat
nja dan tjaranja, Tadi saja soedah me

ngemoekakan bahwa didalam

netjes dengan

atas pemotongan

Apalagi

sedikit

gelap.

banjak,

dan

anak2

Chef dari Nirom, bagian samping
Administratie ,Nirom Bode“
,Soeara Nirom"“ bagian belakang

dalam hal berada

jang tertentoe selain dari jang diterang
kan diatas maka pekerdjaan keurmees
ters teroetama pada Hoofdstads Ned

Indie haroes djoega tempo tempo ber

dan

adalah expeditie-zender enz,
Melihat kedjoeroesan ini njatalah Ni
rom Betawi jg paling modern dan ter

besar bahkan memang soedah lebih
Jinstel- daripada pantas, lebih2 djika mengingat Betawi adalah iboe negeri poelau
lingen)!
Penerangan diatas tjoekoep rasanja Djawa. Tetapi , .. soenggoeh terlam
boeat mengambil pertimbangan oleh pau amat sajang bahwa penjiaran Cen
pekerdjaan

pedjabatan dan

jang berwadjib

dengan

peroesahaan

beberapa

dalam gemeente Beta-

wi atas pembikin rantjangan atoeran
gadji baroe ini. Dan djika akan dipak

traal
dan
kedoedoekannja
di Bandoeng.

selesainja pendirian Studio Nirom
:
perempoean haroes di pemerintah negeri)
mana soengSoepaja soesoenan negeri beres, ba baroe dikota ini. Studio studio dari
perhatikan benar oentoek menjempoer
satoe-satoenja
ada
goeh
roe
roeslah kita tahoe keperloeennja
nakan meejarakat (blz 151)
palin g
ra'jat seoemoemnja, arti Nirom seloeroeh Indonesia jg
Kewadjiban
perempoean didalam mahtangga
Badikota
ialah
,
modern
masjarakat sebagai iboe itoe, jaitoe moelai dari marhaen sampai ketingka besar serta
menoa
itoe
karena
oleh
Dus
ini.
tavia
mempengaroehi pendidikan dengan tan ningrat, biarpoen dalam sociaal
kami begitoepoen se
tjita2 memakai dasar sifat keperempoe nja maoepoen dalam politieknja. Di roet pendapatan para pendengar Nirom
atoeran roemah tangga ne djoemlah besar
anan agar pendidikan oemoen djangan manakah
merasa berketji.
lah dihadapkan kepada kepentingan geri itoe akan mendjadi teratoer, dji disini, masing masingkedoedoekan cen
bkan
diseba
hati
wa
pembi
anak lakilaki sadja, akan tetapi djoe ka jg didengar disegala medan
Ketimoerannja masih
ga kepada kepentingan anak perem tjaraan itoe hanja soeara laki2 sadja, trale penjiaran
n di Bandoeng. Di
diama
berke
tetap
'poean- agar masjarakat disoesoen oleh jg djarang ada diroemah, jg tidak me
telah perloeka n
kami
tsb,
hal
dalam
beloek
2 pibak (perempoean dan laki2) jg sa 'ngetahoei benar2 dalam seloek
omroepdengan
gan
keteran
i
mentjar
lanta
tangga,
roemah
Ima koeat dan sentausa dalam kedoe Inja (detailaja)
belia u
oleh
mana
jg
di Betawi,
doekannja: pendidikan mana jg haroes ran laki laki kebiasaannja bekerdjanja leider kan bahwa kedoedoekan centra
lij:
dinjata
(groote
dalam garis2 besar sadja
mendjadi dasar peladjaran.
dipindahkan ke Betawi,
iboe perempoean itoe dja nen) dan melibatnja dengan sifat ke le beloem
Sebagai
katanja ada bergantoeng
di bisa memberi pengaroeh terhadap laki lakian jaitoe melihat segala hal dan hal itoe
rapport pendengar di
rapport
dengan
pendidikan dan peladjaran, Akan teta itoe memakai katja mata jg melihat kota ini serta sedaerabnja
jg seharoes
dan
sadja
besar
pi boekan peladjaran dan pendidikan barang barang jang
tsb. ma
aan
permint
nja memadjoekan
sadja jg bisa dipengaroehi oleh perem tidak lihat barang barang jang ketjilke
Djika
Nirom,
kepada
sing masing
sebagai iboe. Kita djangan loe ketjil.
dikan

studio Barat dan bertem

c. Slachtbelastingsdienst, djika tidak pat disebelah bawah, sedang dibagian
mengadakan pendjagaan jg intensief moeka bertempat Alg, omroepleider

oeroesan

pakan, bahwa pendidikan selamanja
isteri (echt- tidak bisa didjacehkan dengan igama,
maka igama itoe bagi rocb manoesia

» Staateburgeres
negeri)

:

pengetahoean k ilnjataan hampir rata rata pendengar
disini berkeberatan Centrale penjiaran
dari Bandoeng, soedah tentoe oleh pem
8
mempoenjai einddiploma dari We besar Nirom akan dipertimbangkan
tersch lager onderwijs atau jg disama permintaan tsb, serta djika menaroeh
kan, seperti ternjata pada G.B.
4 Juni segala sarat saratnja jg diadjoekan oleh
luisteraars tadi, soedah tentoe permin
1937 No. 29,
Tindakan peratoeran ini diambilaja taan boeat kedoedoekan Centrale Ni
adalah atas desakan
dan persetoe rom di Djawa Barat akan ditetapkan
djoean Dir, Economische Zaken. Fi dan dipindahkan ke Betawi, Demikian
nancien dan Adviseur Decentralisatie. kata beliau (omroepleider Nirom) jg
Hal ini menoeroet anggapan kita tak menjatakan keterangannja kepada ka
lain dan tak boekan maksoed beberapa mi.
Kalau kita soeka memikir terlebih
pedjabatan (instantie's) itoe teroetama
adalah ditoedjeekan pada korps keu r djaoeh didalam hal ini, njatalah ke
meesters, karena bekerdja pada stad 8 pada kita apa sebab hingga kini
gemeenten dengan beroepa kewadj i Centraal penjiaran Nirom tetap bera
da di Bandoeng, itoelah disebabkan
bannja, coempamanja :
le Keurmsester bekerdja pada stad 8 salahnja pendengar2 sendiri oleh mere
gemeenten (hoofdplaats) pada tempa bt ka kebanjakan merasa soengkan sekali
mana terdapat beberaps bevolkings boesat memadjoekan rapport oesoelnja
kepada Nirom.
groepen,
Dikota jui sadja menoeroet tjatatan
2e. Haroes mengambil sebagian da
ri sari-sarinja pekerdjaan bagian diens t kl. ada sedjoemlah 3000 Radio bezitter
Gouvernement dengan djitoefintensief): althans jg mempoenjai alat radiodjoem
a. Pendirian pedjabatan Kesehatan lah mana soenggoeh boekan sedikit.
Sedang menoeroet

hawa atau makanan oentoex kehidoe
Peremposan sebagai iboe artinja pen pan badan kita.
mana jg dipakai dasar pen sa djoega memenoehi concordantie
didik anaknja, djika insjaf pada kebe “Igama
tangga tergantoerg eisch pemerintah: maka biarlah Ge
rosmah
didikan
saran kewadjiban itoe, maka terlaloe
Beznldigings commissie
a.
pendidiknj
kejakinan
pada
meentelijke
besar artinja oentoek keadaan masjara
1938, soepaja
itoe
BBL
pada
pendidik
mendesak
sebagai
iboe
Djadi
kat.
.
dalam
dari Veemantri d i
besar
n
kekoeasaa
i
Bezoldigingeschaal
mempoenja
Anak2 jg mendjadi bangsa dalam
kita,
pindah schaal jang agak atasan dari
waktoe jg akan datang jg pertamaka agama oentoek anak2
an jg terhormat!
BBL itoe.
Persidang
li menerima
pendidikanpja dari pe
Peang
mengemoeka
sampai
saja
Sekarang
rempoean sebagai iboe itoe. Keadaan
pemimpin
sebagai
perempoean
DENGAN
nja dalam adat tabeatnja' tergantoeng kan
KETIMOERAN
NIROM
tangga.
roemah
se:
Dari
ean.
JA
ARANN
pada pengaroeh perempo
PENJI
AL
CETRA
pemimpin roemah tangga
Sebagai
bab itoe maka tentoelah dalam hal pen
mendjadi satoe
Apakah tidak lebih baik berkedia
didikan oemoem jg didjalankan oleb maka peremposan itoe
n mengatoer
kekosasaa
diberi
jg
man di Betawi?
tenaga
|
di
haroes
'masjarakat perempoeanitoe
beres dan ra
beri tempat oentoek memberi soeara roemah tangga. Soepaja
Oleh pembantoe kita S.M.A,
menga
dari hal itoe, agar pendidikan diroe pih adanja. Mereka haroeslah
Pembatja tentoe agaknja telah sam a
ee
(werkverd
kerdja
mahtanggaadalah bersesoeaian dengan dakan pembagian
tangga itoe, ha ketahoei teroetama dari doenia luiste
pendidikan oemoem, . Perempoean jg ling) didalam roemah
isi roemah raars Nirom, bahwa kedoeduekan ce n
dari goedratnja soedah mendjadi pen roes mendjaga kesehatan
waktoe makan, trale penjiaran Radio Ketimoeran ada

dalam masjarakat.
Pikirkanlsh, hai saudarakoe, perem

. wa perempocan

tidak

ta candidaat-candidaat dari Veemantri
dan Keurmeesterscursus diharoeskan

laki sadja, Inilah jang menimboelkan didik, tentoelah bisa merasakan benar tangganja, mengatoer
a
ke economwian, membagi2 berpoesat dikota Bandoeng, tegasnj
pergerakan peremposan jang hebat kemsowan dan sifat2 anak2 Djika pe memegang
dari
jg
baik
lagoe2
n
penjiara
segala
di
haroes
sampai perempoean itoe didalam se remposan bisa mempengaroehi pendi waktoe boeat sendiri dll. jg
roemah piringan hitam (plaat2 gramophoon)
keberesaa
oentoek
adakan
laki
dikan tentoelah pendidikan anak2 is
gala roepanja maoe sama dengan
maocepoen levende muziek jaitoe mulaki, meninggalkan sifat keperemposa j teri djoega akan diperhatikan. Boekti tangga.
hidoep dari pada para pemsi n
ziek
Adapoen roemah tangga itoe boleh
nannja.
: nja sekarang sesoedah banjak pendi
kesemoearja boleh dikata si
pemain,
het
in
staat
satoe
Menceroet
pendapatan saja, seka dik perempoean, maka sekolah banjak lah dioempamakan
N
mendjadi ang hari dan malam dikirim dari per
lian perempoean jang meninggalkan lah memperhatikan benar2 segala hal klein atau negeri ketjil dan
Bandoeng j g
djaoeh antaraan Studio Nirom
- sifatnja jang diberikan kepadanja oleh jang mengenai pendidikan anak2 pe bagian dari masjarakat: lebih oleh per di Relay ke Betawi, Sedang pengirilagi : masjarakat disoesoennja
| “goedratnja, peremposan jang demi rempoean,
man dari Studio di Betawi boleh di
satoean beberapa roemah tangga.
kian itoe berboeat salah.
atau doea kali
Maka tidaklah heran djika keadaan tentoekan hanja sekali
Oleh pengaroeb pergerakan perem
Sebab djika kaoem peremposan ada
n boleh di
itoepoe
oe,
semingg
dalam
dengan
harues sesoeai
pemandangan
maoe memperbaiki dji posan maka satoe pendidik laki2. Dr majsarakat itoe
bilang soedah bagoes.
— ka keadaan masjarakat memakai dja Geogr. Kereheinstener dalam boekoe keadaan roemah tangganja.
ini adalah
artikel
Kita menoelis
me
ini
keadaan
masjarakat
Didalam
soedah
lan begitoe, kita tidsk akan menjem nja ,De Komende School“
mengingat
serta
tertarik
karena
oleh
(soesoenan
poernakan keadaan masjarakat, akan mempoenjai pendapatan, bahwa pendi ngenai sociaal dan politiek
jg
tetapi

krongkong

Bisa dapet beli diantera tempat

lebih

merasa poenja kesempatan boeat mem
beri sedikit penerangan, dalam pene

bisa bekerdja diloear roe-

lam

koerang

Indonesia, ambil bagian djoega sebagai toean roemah ,dalam oendangan
psroendingan itoe, maka disini kita

&

tangganja,

tidak

bawa hasil jang memoeaskan bagi me

“3
Mereka

tsb.

sebagai mana kita barapkan selama
ini, moedah-moedahan akan bisa mem

ae”

mah

mewakili

soepata

panas dan tidak menime
boelkan batoek serta mengilangken
boesoek
dari -moeloet
hawa

2000 ambtenaar tinggi rendah, Maka

dan masjar aah

Perempocan

AN

pada perhoeboengan itoe,

Dimana

akan

MATJ
merasa

dari atoeran gadji

baroe

gemeente

pegawai

Boear orang jang soeka minoem roko
(cigarecres) baik selaloe mamah sedikie
SAI TJAP
BALASHIN
TABLET

berada

Sebeloem gedong Studio Nirom Be

tawi selesai pendiriannja, boleh dipasti

kan publiek Betawi oemosmnja

berke

jakinan jg kelak bilamana selesai Stu
dio baroe, tentoe penjiaran dapat dia

dakan siang-malam dari sini seperti se
diakala jaitoe baik penjiaran muziek

hidoep atau dari piringan hitam, te
tapi kini terboekti pengharapan mere

ka mendjadi ketjewa, sekalipoen studio
Betawi telah selesai toch penjiaran
tinggal teroes diadakan dari Bandoeng.

Perloelah poela disini

kami mene-

rangkan, hahwa stelling dari toelisan
kami ini boekan berarti memberi cri
tiekan atau ta" menjetoedjoei kepada
kiriman muziek dari Bandoeng, akan
Djakarta
tetapi sebagai pendoedoek

soedah seharoespja kami toeroet meng
andjoerkan soepaja Centrale penjiaran
Nirom Djawa Barat dapat berpoesat
di

Betawi,

karena

itoe soedah lebih

dari pantas!
Penjiaran dari Bandoeng hampir ti
ap tiap siang atau malam atjapkali di
perdengarkan lagoe Soenda, teroetama
dari beberapa perk jg bermain dida
lam studio Nirom Bandoeng dengan
pimpinannjal', R. Emceng Poerawinata

boleh dikata membesenkan bagi pu
bliek Djakarta.Berhoeboevg terlampau
banjaknja penjiaran

lagoe lagoe Soen

da, maka terpaksa radio bezitter di Dja
karta meninggalkan penjiaran zender

misalnja VORO oentoek mentjari lain
lagoe sebagai Krontjong— Harmonium
enz jg mendjadi kesoekaan orang Be

tawi. Dari itoe perloe

dengan diada

kannja Centrale di Betawi, Dus boekan

di Bandoeng | Pendengar? Nirom
roes perhatikan

Rd.

kepada

ha

rapportnja.

ADANG
DJAJAWIREDJA
IND. TANDARTS
Djam

bitjara:

8—11 pagi
5— 7 sore
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Bangas Japan di Philippina. |
— PIL BIDADARI

UI

——

djaman Spanjol. lan 'moelai actief dan mendjadi posiHoekoem Agraria
,
Itief dalam aksinja, djadi, serdadoe2
Tanah
toeroenan, 13
Didalam soeatoe peristiwa, dimana sadja jg ada ditempat jg terkelilingi
jg timboel itoe kare
seorang eigenaar dari pada sebidang oleh gas ratjoen

tanah soenggoeh2 berhak atas tanah
nja itoe, Oleh karena pada ketika za— man Peperintahan Spanjol, (sebeloem|
bangsa Amerika mengosasai kepoelauan2 Philippina) memang tanah/
'tanah itoe dianggap kepoenjaan anak
negeri menoeroet t hoekoem overdracht

doeloe,

maka

boleblah

ina perkawinannja

element element

Obat

ta

Adapoen

di dioedara, perloe menggoenakan zat
oentoek menjaring ratjoen itoe dida
|lam topeng gasnja (Red. Pem.)
Poela kiranja, ta' dapat sesoeatoe
(negeri memerangi jg lain, kalau tidak
dengan pertosloengan minjak, jg

anak»

dari

tadi mendjoeal tanah kepoenjaan
senj ber soember ditanah Philippina.
Sebagaimana minjak jg didapatkan
djoega
sesiapapoen
kepada
itoe,
diri
orangnja, dari pada bangsa asing. dari tanahtanah kepoelauan djadjaOrang orang jang berhak atas tanah hau Belanda, dimana djoega bangsa
menosroet kepuetoesan Pemerintah Japan toeroet mentjarinja.
Spanjol tadilah, jang selaloe ditjari| Kajoe tjoekoep banjak adanja di ta
tjari oleh bangsa Japan, dan dari nah Philippina. Karena tanah ini kaja.
mereka ini, merekalah bisa reembeli| Karet dan kapas, perloe poela
tanah tanah itoe, selakoe orang asing, 'boeat industrie, ja , . . goela, koffie,:
berhak sebagai anak boemi.
el'hennep — kiranja masih banjak lagi
jg bisa mempenoehi daftar dengan
ijara!
semoea
Beloem djoega dengan
nama nama ini,
Mindanao
kepoelauan
kekajaan
itoe
Diwaktoe zaman beloem ada ,bang
teroesahakan sekoeatnja. Karena seba
sa
Philippina“ pada masa doenia be
itoe
kepoelauan
gian besar dari pada
'loem
memperhatikan nasib nasib atau
(kosong).
orang
terdiami
tidak
masih
Kepadatan dari pada pendoedoek ke hak haknja sesoeatoe bangsa, maka se
poelauan2 tadi, hanjalah terhitoeng 5 benarpjalah tanah Philippina itce ada
pendoedoek boeat 1 K.M. segi, sedang lah soeatoe djawaban jg sewadjarnja
di Japan 156 orang dalam tiap tiap atas perso'alan ke Djepangan jg ter- kenal. (Barangkali jg dimaksoedkan
|
:
K. M2.-nja.
oleh pencelis W. Pric e dengan kata
di
kepoelauan
lainnja
Tetapi lain
Philippina ada lebih rapat pendoedoek kata itoe, ta” lain dan ta? boekan:
| nja : meskipoen demikian, djoemlah mengapakah tidak lebih doeloe Niptjatjah djiwa seloeroeh gerombolan pon memasoeki tanah Philippina: pa
kepoelauan Philippina jang terhitoeng da waktoe pendoedoekrja beloem ter
7083 kepoelauan, sedang loeasnja sama ikat mendjadi satoe bangsa sebagai
sekali ada 66 pCt. dari pada Japan, sekarang ini. Artinja, mengapakah
tjoema ada 1/5 dari pada pendoedoek sampai kedahoeloean oleh Spanjol dan
Amerika, sedang djoestroe pada soea
Japan di Nippon.
toe sa'at jg doenia soedah moelai me
riboetkan kebangsaan, tiba tiba baroe
Besi Philippina paling
teroetama,

:

Pasir besi, atau besi pasir keloearan
tanah Philippina adalah jang paling

lah berbangkit

Nippon

dan

noem,

memetjahkan
laoatan Red.

jang

goenoong2
ijs diatas
Pem) misalnja, orang

terdapatkan

- kelapanja,
“kan boeat

sebab

dan oentoek

dari

pada

batok

bahan inipoen dipergoena
pembikinan
topeng gas,

bahan

itoe dapat

menjaring

berdjenis ratjoen dioedara jang dina
— makan chloor (sematjam gas ratjoen
jang berbisa dan berwarna koening
hidjau Red.) dan phosfogeen

(sematjam ratjoen

itoe djoega Red.)

jang berserimaharadjalela

|

dioedara.

(Dalam hal ini perloe kita memberi
sementara

keterangan.

Zat2

ratjoen

(jg di oedara), didalam

keadaan

1 bidji bocat

HARGA

PIL BIDADARI.
Djangan keli

roe!

Pakei sadja ini piL SIDADARI:
jang sanget teroetams na
Samboehken

hoeat

djabannja

Njonja-njonja dari galaleefoksala
han

jabf

Mudi

— dan
kesoesahan
jai
hoeboeng dengan p MRI
orang

prampocahi

seperti kepoetian d.
|. |.

1 Minggoe.

SEKARANG : jang boeat terpakai

10 Minggoe

doos

per
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OBAT

BENGEK

Semoea orang poen tentoe telah
diterdjang
penjakit bengek, hingga
hilanglah orang poenja angen-angen
oentoengan.
Ini obat kemoestadjabannja ada

kit bengek.
Tenggorokannja

tida

ketahoei kesengsaraannja orang jang
apabila pada sa'at jang keliwat pajah,
atau keinginan oentoek dapetken kejang Special bocat, mengobati

kepempet lagi,

napasnja

tadi dari pada

TJOTJOK

djadi lega dan Senang,

PENJAKITNJA: Boeat bengek, sakit didjalanan napas, antero batoek, batoek re-

djan (batoek sesek), berkeringet diwaktoe tidoer, mengompol (kentjing diwaktoe tidoer), sakit
wasir dan boeat antero penjakit djantoeng jang membikin lelah.

HARGANJA:

—

Japan adalah seboeah Negara-indus
trie, jang kekoerangan barang bahan
sebagai alat jang terpenting
oentoek
mempertahankan peroesahaan2 Indus-

per flesch isi 20 tablet

f 0,65

Ini obat2 bisa dapat beli ditoko-toko Japan jang mendjoeal

habisan

boleh teroes pesen

dikami

poenja

obat, kapan

trienja.Tetapi, tanah Philippina adalah

Agent

tjoekoep kaja, dan bisa mengeloearkan
bahan2 itoe,
Apa jang dipakai oleh bangsa Phi

Besar

Mn
sia).

houdelijk reglement jg dirantjangkan
oleh LTPSII setelah ditambah dan di
obah, Sehari

dosa

hari rantjangan

ini

akan diserahkan poela kepada segenap
pergerakan politiek dan segera di amal
kan, dalam pada itoe diserahkan poe
la pada segenap

. Demikian

pers.

oesaha

pengandjoer-pe

ke-

Telf.

293

Batavia

lippina oentoek pakaiannja, makanan

nja, dan lain

sebagainja

jang

agak

perloe diadakan didalam roemah tang
ganja masing2, kesemoeanja itoe ada
lah seperti soedah tertentoekan
oleh

Japan.
Boektinja,

didalam soeatoe pekaba

ran officieel jang diterimakan
hington

dalam th ini,

ke Was

ada ditaksirkan

Siapa itoe korban?

Dienst

Akan

Boschwezen

Di Soengai Lagos Antjol padahai
Mantri politie jang dischorst pada
Saptoe jbl. telah terdjadi ketjilakaan jg dienst tsb. di bosehdistrict Djember t.
mengorbankan 1 djiwa, Seorang jang M. Kaheran, karena soedah terang me

beloem diketahoei siapa dan familienja.
telah ditoebroek Klectrisch SS roepanja

roemah

itoe hanja

mereka

lalaikan kewadjibannja, telah dipetjat

wakili pergerakan pemoeda, telah ber
koempoel djoega Djoemahat sore jbl, anpja

hingga malam, di gedoeng tsb atas pim

tk.

Antobya Odib ka

ber

si soeami pergi si istri tinggal sendiri,
Sedang soeaminja nama Mail pekerdja

dari orang orang hartawan dan derma

wan,

pariy party Politiek Indone
ma ma
:

Hasil jang memoeaskan ini dimosfa
kati pocla rantjangan dasar dan huis

atau

K. ITO & Co.

Molenvliet West No. 203-204

sero jg djarang berada di

roemah kadang kadang hingga beberapa malam tidak poelang, selaloe di

Orang minta kita kabarkan sebagai berikoet:
Apabila kita berpergian djaoeh jg.
melaloei beberapa poeloeh atau ratoesan KM. di djaman autobus beIcem sliweran seperti sekarang,maka

hendak diadakan oleh beberapa per pinan toean Soejono. Dalam perte
gerakan politiek disini oentoek mentjar moean ini poen ,telah dibentoek men tengah laoet. Sedang kp. itoe letaknja volks diantara segala bangsa tentoe
pai Congres National Indonesia, pe- djadi comite oentoek mengadakan Na dikitari soengai dan hoetan, orang ta'
menaiknja kereta api, walaupoen setang semalam conferentie itoe telah tional Jeugd Oongres, sementara jang dapat berpergian djika tidak menggoe
waannja berapa moestinja, sedang ke
terpilih
oentoek
mendjadi
ketoeanja
nakan
prauw,
- kedjadian bertempat di gedong Pertoeen
Moestafa
Kamil
Tjokroaminoto.
Hari Minggoe jl. si soeami kelaoet, adaan dalam kereta: api itoe a man
goeroean Ra'jat, jang dihadliri toean
Oentoek
meloeaskan
seperloenja
pra
dan
Senen siang baroe poelang. Alang dan leloeasa, demikian segala barang
tosan Abikoesno da Sj Latief dari L.
sadvies
jg
dengan'sesegeranja
dikerdja
kah
kagetnja, pintoe roemabnja tidak barang jg dibawa oleh penoempangTSII Thamrin dari Parindra Drs Abd
nja terdjaga baik-baik.
Guni dan Witopo dari Gerindo dan kan akan dikirimkan kepada segenap terkoentji, lampoe jg dipasang sedjak
Akan tetapi djaman berobah se pergerakan
pemoeda,
dalam
pada
itoe
malam tidak dipadamkan.
toean Ijos dari Pasoendan.
mangkin madjoe, maka nampaklah
oentoek
biaja
comite
tsb
akan
diich
Pemandangan
ini
membikin
si
soea
Sedjak djam 9 hingga malam ber
sekarang saingan dari kereta api iaachir conferentie itoe jg' hasilnja me- tiarkan dengan mentjari sokongan da mi tjoeriga segeratjari istrinja hingga lah Autobus, djalannja jang di laloei
ri
tiap
tiap
bapa
dan
iboe,
istimewa
sampai paginja beloem ketemoe. Di soe
njenangkan jaitoe telah dimoefakati
badan perhoeboengan
,Bapeppi" (Badan pe-

tida ada

toko.

Prijscourant obat-obat boleh diminta dengan PERTJOEMAH.

doea sosaminja tinggal diroemah, djika

mendjelmikan
dengan nama

penja-

batoeknja berenti dan bisa enak tidoer.
Ini obat djika dipakei sebeloemnja timboel koematnja penjakit, bisa
tertjegah datangnja itoe penjakit, oleh kerna itoe bisa terloepoet dari pada kesoesahan. Djika
penjakit, bisa ternjata khasiatnja seperti obat soentik
dipakei pada waktoe timboel koematnja
bisa dengan gampang, pendeknja dipakaenja mebatoek
hilangken
boeat
poela
demikian
sadja,
ngobati bisa sampai sampoerna menoeroet kita poenja kemaoean.

dalam

Menjotoekan tenaga menoedjoe ke
arah soetji
Berhoeboeng dengan conferentie jg

F 0:55

(ASTHMA)

itoe,
bahwa 35pCt daripada perniagaan jg korban itoe hendak menjebrang djalan, dari djabatannja —0O—
biasa memang tidak manjebabkan see memasoeki Philippina itoe pada seka
Departement van Financien
Dalam pemeriksaan politie korban
atoe apa bagi kesehatan manoesia rang ini terdjatoeh dalam genggaman
itoe
ditjoerigakan
karena
ia
membawa
.Diserahi oentoek memegang djaba“Zatzat itoe beloem bisa mendjadi ra tangan niaga Japan.
kerandjang jang berisi besi toea dan
tjoen, selama beloem melihat lawanOleh karena pada oemoemnja tiada arang batoe jg dikira dari pentjoerian. tan sebagai referendaris pada Dept. v.
nja, tetapi . . . kepandaian ilmoe ki- 'nampak soeatoe saingan bagaimana
Financien, t. Mr. J Gebhard, sekarang
Pe
O—
Ed
referendaris kelas doea pada Dept. tsb.
mia jg mendjadi moescoeh doenia, bisa poen djoega, sosatoe concurrentie jg
mentjiptakan lawan itoe jg tersimpan bisa membahajai kedoedoekan dagang
Diangkat mendjadi controleur pada
Apa ketjemploeng ?
didalam bom jg meledak. Setelah bangsa Japan tadi, maka rasanja, tePandhuisdienst, t, BH Pasman, seorang
Beorang perempoean jambtenaar jg ditoenggoe kedatangan
bom dan isinja itoe meledak dan ber noengan dari pada seorang exporteur
hilang.
$ dari perlopnja ke Eropah dengan me
hamboeran disedara, maka chloor bangsa Japan jang terkemoeka, jg me
Di
Djabang
Boengin
ramai
mendjadi
dan phosfogeen tadi jg bermoe- Ingatakan moegkin pada th 1940 per
ncempang kapal ,Sibajak“ jg dibelala tidak djahat bagi kesehatan, berke dagangan Japan di Philippina akan boeah toetoer tentang hilangnja seorang kang hari ini masih memegang djabanalan dengan element baroe jg da- naik mendjadi 80pCt akan tidak loe- perempoean nama Raisa. Ini perem- tan tsb adanja.
posan beroemah di kp. Pondok Doea,
tang menghamboer itoe, Maka segera poetlah adanja.
ini,

F 4.25
2 235
1:95
» 1:10 dan

SENTOS

peroesahaan
rang.
:
mentjeboerkan dirinja sebagai pengoe|
Boekankah bocah kelapa, jang asa atas kepoelauan Philippina itoe,
bisa mengeloearkan glycerine, jg sekarang soedah moelai maoe mem
sematjam
bahan
bagi
pembikinan pertahankan
kebangsaannja.
(Red.
dynamiet trinitrotoluol (baban jang Pem.),
parit

Goena kamoe poenja kesehatan, pilihlah obat jang
scedabh termashoer:

obat jang boleh dibilang SOEMBER JANG
INDAH OENTOEK PERTJINTAAN.
Pakeinja. ini PIL BIDADARI tida dimi-

menosmpang disitoe, soedah barang
tentoelah tidak bisa berlakoe dengan
Industrie. keperloean pe- 'kegampangan lagi, apa poela boeat

parit

pinggangnja sakit seperti ditarik-tarik,
an a

Sakit sesoedahnja bersalin dan selainnja
dari itoe oentoek mengekelken perhoeboengan SOEAMI-ISTRI. Pendeknjainilah

baik boeat dibawahan tanah
dan bahan besi inilah jang teroetama
dipergoenakan
oleh Japan oentoek

memboeat

peranakan dilain waktoenja, jang ke-

maloeannja
berbaoe, gatel dikemaloean,
peranakannja letjet serta pedih, tangan kaki

ketidoerannja
splendid
isolation, sehingga baginja,oentoek men
Timoer, jari tempat boeat toeroet hidoep dan

bersifat meledak dengan kekoeatan
loear biasa, dan biasa diboeat oentoek

kekoeatannja jang teroetama dari

ini Pil Bidadari jaitoe bisa menjemboehkan
segala matjem penjakit jang dari djalannja
darah dan penjakit-penjakit
diperanakan
seperti: jang (kepoetian), bengkak dikoelit
dalam peranakan, peranakannja kekedjoetan,
datang boelan tiada tentoe, keloear darah

ini telah ditemoekan soem

baroe baros

(OBAT
KEPOETIAN)
paling sampoerna boeat ketentreman jang beroemah-tangga.

ngai telah disilami dan dihoetan poen
telah ditjari. Kemana itoe perempoean?
—
(Oj sem.

—O-—.

Gedoeng

-

Ambroek

Sedjak

Di Molenvliet Oost dimana ada ber
derek gedong2 jg digoenakan toko2

malam Saptoe jbl filiaal dari tokode
Fiets entah apa sebabnja telah am|

Berita PTT

rang telah
ngan

tg. 21 April jbl, Sangkoeliterpoetoes dari perhoeboe

telegraaf.

Dienst

belastingen

broek begitoe roepa:
Apakah gedong itoe ditinggati orang

atau tiada, tapi ta" terdengar
kaan

. Diserahioentoek memegang djabatan
sebagai klerk pada inspectiekantoor
ketjela van Financien di Padang t, Mohd. Safar

djiwa, ketjoeali barang dagangan

ngandjoer jg tertoea itoe, diikoeti poe jg ada dalam toko itoe ringsek,
omua K3 caan
la oleh pemoeda-pemoedanja jg. me

gelar St, Pamoentjak,

seorang djoeroe

toelis pada kantoor tsb.

Autobuspoen
kereta api.

berdampingan
:

dengan
t

tentang

tetapi bagaimana
keamanannja

sekarang

penoecmpang2

Autobus tadi? Maka selainnja dari
terantjam bahaja maoet, karena sering terdjadinja toebroekan Autobus
sama Autobus dll atjap kali penoempang2 kehilangan barang2nja jang di
taroeh dibagage atas Autobus,karena
tidak teratoer pendjagaan Eigenaar
Autobusnja oleh karenanja bisa moedah memberi kelonggaran kepada orang jang tidak djoedjoer.

. Satoe boekti telah kedjadian pada

tanggal 3 April '38 hari
lah satos isteri personeel

Minggoe,sa
AVB. Bata

via-C. dengan

seorang

membawa

a.-

nak baji oemoer 4 boelan dan bawa
satoe tasch pakaian dll menoempang
Autobus merk G.S. dari Garoet,se-

sampainja di Bandoeng, laloe over pa
da: Autobus

merk

gala barang2
pleet

ada,

A.

ketika

over

jang dibawanja
maka

setelah

se

com—

sampai

di

Soekaboemi, karena maoe di over la
gi kepada lain Autobus, maka kedapatan bahwa

1 tasch koelit jang beri-

si pakaian kira seharga f 66.— hilang: kedjadian demikian maka oleh

socaminja dari Betawi telah dioeroes

kan

perantaraan

soerat me-

njoerat dengan Eigenaar

dengan

dari itoe Au

tobus Alibabah, menoeroet soeratnja
dari Eigenaar tadi ada mengakoei ke
salahannia dan sanggoep mengganti
tetapi kesanggoepannja tadi sehing-

ga kini beloem

berboekti,

maka

ke

djadian jang:! terseboet diatas itoe se

karang telah diberitahoekan oleh soe
aminja kepada polisi kota Soekaboe
mi, bagaimana poetoesannja kita be:
loem tahoe.
Berhceboeng seringkalinja kedjadi

Diantaranja volks jang telah mera- an seperti diatas, moedah2 an jang
sai naik Autobus tentoe mengetahoei | berwadjib mendjaga keamanan, mem
beri atoeran2 kepada semoea Eige—bagaimana keadaan sewaan penoem- |
pang2 autobus, jang begitoe menarik
“kepada

poebliek

karena

moerahnja,

naar

Autobus,

' lamatkan

walaupoen jang berkoeasa telah mem ' segala
beri penetapan tarief (harga), akan)
tetapi ta' oeroeng eigenaar2 dari Au-

soepaja

kepada

barang2nja

jang

tobus tadi masih teroes berani mene-|
ditetapkan:

dengan

keadaan

,
2
An
M

de-|.

mikian memang ada satoe keringanan bagi penoempang2 teroetama bal
gi orang jang tidak mampoeh.
&

menje-

dibawanja.

Ela

rima sewaan dibawah harga jang te- |
lah

dapat

penoempang2 nja

Lana

ean
ea

2

CLICME

:

Sa

MATRYZEN, -TYPEN
TEEKENINGEN A ONT WERPEN,

sebab - sebabnja | paroepa bangsa. Itoe malam diletoes
(ladanja ini keramaian, dan lebih djaoeh kan beberapa kali kembang api, se
Y diterangkan, bahwa pendapatan derma dang pertoendjoekan ada disediakan
dari ini keramaian jang 50 pCt. akan tooneel dari anak anak sekolah TH HK
goena amal di Tiongkok, dau jang jang mempertoendjoekkan roepa roepa
'||50 oentoek kasnja THHK, sendiri. “Idans, song dan hawaaien,
Kerontjong jg dinjanjikan oleh Mis
Spr, minta dengan sangat pada jang
Ibadlir soepaja tosroet menjokong pada Eulis dari Bandoeng dan Miss Roem

Spr.

toetoerkan

&

snmesin

KETJANTIKAN dan KESEHATAN
KOELIT MOEKA TERBANTOE

ini maksoed dan mengharap pada se dari Tjilatjap terdengar berombak-om

REVOLUTIE
??

moea tetamoe akan datangnja kembali
pada malamnja perajaan.

Selama pembitjaraan, ada disoegoeb
. Aom belengep kirim soerat begini:
Ikan minoeman limonade dan bier pa
Bang Bedjat jang terhormat,
da hadlirin.
“
»Revolutie itoe perobahan jang tjepat| Leloe dipersilahkan toean Tang Swie
begitoelah sabda boeng Karno tem- Tjoan, 2e Secretaris, bocat membatja
po dosloe, jang masih mengalir dikoe verslag riwajatnja THHK. selama 30

pingkoe. ,,Revolutionair itoe seorang |tahoen.
jg. menghendaki perobahan jg. tjepat|
Dengan memakan

Seorang Revolutonair boekannja se- Tang Swie Tjoan
orang jg. senang kepada golok2 kan 'riwajat itoe, antara

tempo

membatja

bak soearanja,

dan danszaal ada tersedia dengan

muziek

dari H. CH TNH

dengan

ban

dari

saxophonist

dan

pianist

toean

MEI Nag
ATM Ia

Djokja,
Jg amat menarik bati, jalah dalam

ini keramaian ada didjoeal dihadapan
dari Generaal Chiang Kai Shek,

Beberapa

dermawan

Tiong

Hoa

te

Il. bisa kita tjatat
selama 30 th itoe, THHK se

lah mempertoendjoekan setianja pada

bisa berdiri sampai

pai pengabisan harga doea potret tadi
ada sedjoemlah f 295.—

Moela-moela THHK ditjita-tjitakan
oleh comite jang terdiri dari 5 orang

Sesoedah ini laloe diadakan concours

gotanja, THHK

beliau

En bang Bedjat is ook een revoluti

sekarang

Onair. Teteh ook! Boekti: oemoemte
lah menjaksikan. Bang Bedjat asal dalam
gondrong djadi ta' gondrong

lagi. A-

ini,

th

1907, sehingga

pada

tg 15

NE

sih...... aki modern!

Ma'loem

be-

Tjoeman Teteh dengan sisignja
loem tentoe berpisahan.

nu, Aom

En

is ook een revolutionair en Si Creolin

eensgelijks, begitoe revolutionair sehingga sangat banget menghendaki,
agar Teteh Bedjat dan alle Tetehssa

langit lekas2

kolong

pero

mendapat

bahan jg. tiepat,jaitoe...memboeang
Nala sisig! Absoluut weg!
Hihi, revolutie sisigs.

Uit de podjok begint de victorie!
»

AOM

BELENGEP

BEDJAT

seharoesnja anak2 itoe haroes menge
nal pada babasanja dan kemwoedian
hari bisa kenal pada bangsanja.
Oentoek

memperingati

pada djasa2

Hoa,

ada 8 ladys Europa dan Tiong
Kesoedabannja, le prij3 didapat

Modiste Poerwokerto dengan
erak.
2

berlomba

medaille

kong

memoeaskan.

dan 400 gedeng.
loear wang seharga (20xf4) — f 80 boeat berdiri 1 min. permintaan mana
ditambah f 40, hasil djagoeng 2 baoe oleh hadlirin dipenoehi, dan sesoedah
:
nja laloe dioetjapkan terima kasih
dalam setahoennja.
Djadi djika semoea hatsil itoe dite- oleh toean So.
Toean So laloe mengoemoemkan be
rima oleh pak Soenged sendiri ratarata dalam setahoennjaia dapat hatsil berapa soerat dan telegram pemberian

f 120. dan f 80. dan f 40, — f 240. na
tetapi berhoeboeng jang f 120. itoe hak.
sama

Arab

dari berbagai2

Atas djasanja tosan Kho Tjin Kiat
djadi selama tahoen 1932 sampai 1937 sebagai bestuur, maka sesoedah oleh
wang jang soedah disetor sebagai ren tocan So diterangkan pekerdjaannja
ten pada woeker terseboet ada 5xf 120/ dan pertolongannja, laloe dihadiah
SN kan
atau f 600.
sepoetjoek soerat tanda kehor
Ingat pembatja oetang f 160 djadi matan,
f 600 selama lif 250, soedah dibajar
Toean Phoa Djin Hway, le Sekre
man tidak taris bitjara dan menerangkan djasa|
pindja
tetapi
tahoen
ma
artinja tetap besarnya dan sokongannja toean So sendiri jg
berobah,

:

f 250.

Selain

tidak koerang dari 8 kali diangkat
mendjadi Voorzitter dan bestuur lain

Soenged djoega bajar mata

djasa2nja tosan So pengoeroes THHK.

sawah jg kira-kira f120
itoe

pak

S

separo dari hatsilnja

bajar

setahoennja

nja, sehingga

lamanja 13 tahoen, Atas

wang contant tiap boelan selama 5 amat berterima kasih dan sebagai
tahoen menoedjoek djoemlah f 95.-| tanda kehormatan laloe ditjantoemkan
dan pada 1937 bajar f 30.-.
seboeah medaille mas dan sepoetjoek
— Djoemlah wang jg soedah dibajarkan soerat kehormatan,
menoeroet angka-angka diatas djadi
Kepada 11 pengoeroes jang telah
seedah
mata

ada

wang

f 600 (hatsil sawah) dan

f 95—

dan

f30—

atau

berdjasa,

jalah toean

Phoa

Liang,

Ik

Tjoe Kian Bie.

Tjhiook

Peek

Hok

djoemlah f 725—, Anebnja arab MSA (kedoea toean ini tidak hadlir sebab
jg menerima wang contant f 125— halangan) dan toean Phoa Djing Hay
itoe katanja sebagai peneboesan sawah jang tidak koerang dari 12 th, mendja
jg 1 bace. Dus moelai itoe jg diparo bat secretarisdan bestuur lainnja oleh
tinggal | baoesawah, Tetapi pindjaman TH HK
diberikan sepoetjoek soerat
beloem berobah ...
tanda kehormatan.
Kedok-kedok jg toeroet pegang rol
Selandjoetnja toean So hatoerkan
dalam ini oeroesan poen sekarang soe terima kasih pada semoea bestuur atas

dah terboeka djoega, sebab hal ini soe bantoeannja dan menjatakan bahwa
dah ditangannja jg berwadjib oentoek sebetoelnja segala poedjian dan meda
membikin beres.
ille mas dianoegerahkan padanja sebe
Moedah moedaban dapat poeloesan toeinja tidak perloe, karena memang
jg memoeaskan.
soedah mendjadi kewadjibannja sendi

politiek,

menjo

:

totok dengan peranakan. Selamanja
PAI mendjoendjoeng tinggi kewadji

linnja ke bahasa kita oleh 'T, Baswa
dan menerangkan bahwa telah sedjak
tahoen 1930 beliau mendesak Bangsa

bannja terhadap bapak-bapaknja jg nja soepaja berdjoang jg demikian ini.
totok, karena PAI berkejakinan bah Itoe waktoe beliau telah menerbitkan
wa rendahlah boedi-pekerti orang jg brochure, Akan tetapi agaknja zaman

Kai Shek, dan seketika itoe djoega
laloe minta keterangan pada autoriteiten jg berwadjib jg kebetoelan ada

hadlir dalam itoe fancy fair, tetapi
pendjoealan itoe oleh jang wadjib di
karena

itoe

hanja

Abdoel
Svemar

di. T. Kapitein Arab jg berpidato di
dalam bahasa Arab, jg nantinja disa

malamnja jang soedah soedab.
Pendapatan ini fancy fair selami 3
malam ada sedjoemlah hampir f1800.- melalaikan pada orang toeanja dan
Kita tambahkan sedikit disini ten akal demikian tidak patoet hidoep di

bolehkan,

A. Sjahbal (Kapitein Arab),
rachman bin Noeh, Karino,

PAI tidak

mentjeraikan bangsanja sendiri antara

tang ganggoean dari fihak politie.
Insp, v. Pol. t. Helm, telah menjetop
tempat dan fi- itoe pendjoealan portretnja Gen Chiang

:

M S.A.|

dikalangan

haloean Indonesia, maka perse

rikatan didirikan.
Begitoelah terang bahwa

- Djoega telah didjoeal poela dimoeka
oemoem portretnja Generaal Chiang
Kai Sek, dengan pendapatan jang

Malam ke 3 (17-18 April) semoea
nja pengoeroes2 jg telah meninggal
Ini hasil dapat ke doenia, t. So minta pada jang. hadlir pertoendjoekan tidak berbeda dengan

harces diserahkan

Blik f 0.80, f 0.30 en f 0.10. S edia kleur DADOE, POETI
Bisa dapet beli di koeliling tempat. Monster gratis.

Selaadjoetnja T. Alatas bergembira
Djoega dengan pendoedoek bangsa
pemerintah disini
oleh Nej. Erdwin dari Tjilatjap de dan berbangga apabila di Solo, dima lain dan dengan
ngan mendapat mendaille mas, dan na banjak sekali pendoedoeknja Arab, PAI haroes bekerdja bersama sama.
2e prijs didapat oleh Mej. Erna Lie telah dapat diadakannja tjabang. Di Silatoerachim bangsa Arab dengan
dari
Bandoeng dengan mendaille pe terangkan bahwa kota jg berpendoe bangsa Indonesia dan lainpja..
nnja
hanja berdasar atas peladjara
Nabi
Sehabisnja pidato beliau ini toean
doek bangsa Arab jg terbanjak adalah
Kong Hose Tjoe, tetapi djoega dipela rak.
hanja
di
Betawi,
S'baja,
Pekalongan
Alatas
menjamboeng bahwa bekerdja,
Malamkedoea 16/17 April
djarkan Tjing Iem.
toeroel
memikir, menjokong bersama
dan
Solo.
terdengar
soedah
sore
6
Poekoel
Dalam riwajat ini, djoega diterang
Bsliau menerzugkan bahwa berdiri sama oesaha Indonesiers ini soedah
kan djasanja pengoeroes2 poen keoe- letoesan bom sebagai pemboekaan,
Pertoendjoekan dan stand tidak ber aja persatoean Indo Arab ini tidak natuurlijk lagi menschelijk. Orang jang
angan dan keksjaan THHK dibeber
memakan
enaknja,
haroes
beda
dengan malam pertama, sedang akan memisahkan Indo Arab dengan soedah
kan satoe persatoe, sehingga bisa di
Arab
totok
sebagai
orang
mengira,
bekerdja
poela
oentoeknja,
Poen
pela
penonton
amat
memoeaskan.
,
ambil ketetapan bahwa fihak TH HK
Tidak berarti poela bahwa perana djaran Islam menentoekan bahwa di
Pada ini malam djoega diadakan
memang soenggoeh soenggoeh mem
kan akan tidak memperhatikan sama mana kita berada, disitoelah tanah air
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