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DI MOEKA

Boleh dibajar boelanan, tetapi berhenti
haroes diachir kwartaal.

lekas2

diobati,

moengkin

binasa.

Dan djika terdjadi demikian: seloe
' roeh masjarakat ketimoeran di Djakarta ini mendapat maloe boekan
kepalang.
Boekankah
VORO itoe
Singkatan
dari Vereeniging voor
Oostersche
Radio Omroep? Arab,
“jonghoa, Indonesia semoea akan
mendapat noda. Dan..-jang lebih2
menjedihkan....
disebabkan
Radio
Omroep Ketimoeran seanteronja se
dang menghadapi perdjoeangan menoentoet hak berdiri sendiri, bebas
dari baboe-isme Nirom. Dan ketoea
dari P.P.R.K. itoe bertempat tinggal di Djakarta djoega jaitoe jang
terhormat t. Mas Soetardjo.
Itoelah
sebabnja
kita merasa

perloe dan wadjib meminta perhatian sidang ramai
dengan djalan
pengoemoeman
dimoeka
ramai.
- Tidak bergoena kita mengadakan
debat ramaitentang siapa jang salah. Pengoeroes lama atau pengoeroes baroe. Jang lama dibawah pim-

pinan t. Abdul

Rachman

dan

jang. baroe dibawah
pimpinan t.
Adang Kadaroesman. Tjoekoeplah djika kita madjoekan disini,
bahwa V.O.R.O. setelah ditinggalkan oleh t. Goenari mengalami
kemoendoeran, sehingga hidoepnja
mendjadi Senen—Kemis. Oeroesan
keoeangan tidak keroean. Baik rapat

Perdjandjian
dan

Non-Agressie
negeri-negeri

NITED Press dari Berlin 3 Mei mengabarkan, bahwa sepandjang fihak jang lajak dipertjaja Djerman telah memadjoekan oesoel kepada negeri-negeri Scandinavia dan negeri-negeri di
Laoetan Timoer tentang Perdjandjian Tidak Saling Menjerang
(Non-Agressie-Verdrag), Perloenja jalah lebih2 goena memberi
tanggoengan soepaja pelajaran kapal2 Djerman aman, kalau wak

karena jang datang

tidak mentjoekoepi.

Sekarang

moentjoel

,,warta pe-

Bekerdja

bersama?

oentoek

pada

hari Minggoe

depan ini (tg. 7 boelan ini dimoelai djam 9 pagi) akan diadakan
combinatie-vergadering antara pengoeroes dan
komisi. Disini kita
- madjoekar. “harapan, moga-moga

dalam

combinatie-vergedering itoe

pembesar,

tidak ada

negeri-negeri oetara goena

M.T.

#

Hr

Y

perdjandjian Non-

menentoekan

negeri2 oetara memlangkah Djerman

kan

sebagai

ini dari

fihak

,,as“

lekas

len,

Sir William Howard

Kennard,

diri

dioemoem

didanan

Djerman

Chungking,

LK

RS

pelaboehan

laoet

angkatan

HA BE

SI AAN PNP

di

Mexico,

sedikitnja
paling
dan
Acapulco,
djoega pangkalan oedara dikepoe
lauan Galapago.
Konon kabarnja pemerentah Me
xico telah mengeloearkan oetjapan
kesanggoepannji oentoek memper
4capulco dipa
timbangkan, kalau
kai goena keperloean itoe.

3 Mei

dan
Djalan dan djalan sepoer ini akan dibikinnja dengan kapitaal
i.
Shangha
dari
a
diterim
maateriaal Inggeris, demikian berita jang
adalah
Provinsi Joennan jang hendak diberikan kepada Burma
dari
barat
sebelah
en
Linglo
dan
ng
Tengchu
kota-kota
melingkoengi
komisi
oleh
s
dioeroe
akan
soengai Loe. Djalan besar dan sepoer itoe
anggauta.
terdiri dari 6 orang Inggeris dan 5 orang Tionghoa sebagai
r djaministe
Choean,
Koeng
Chang
adalah
itoe
Voorzitter komisi
lan sepoer.

:

(Reuter).

oleh 18 bomber

Djeparng. Banjaknja korban tidak
terbilang, kebakaran timboel dima
na2. Ini adalah serangan jang pa
ling hebat pada tahoen ini. Kapal
terbang pemboeroe
“Tionghoa me-

diatas kota: satoe

pesawat Djepang
djatoeh
tertem
bak Doea orang toeroen
dengan
parachute, Tetapi beloem dapat di
tentoekan
apakah
jang djatoeh

Djepang

atau

Yanglueusze dirampas
3 Mei

Tiong

Tionghoa.

(Reuterj.

Sepandjang batas Hupeh-Hunan
Tionghoa merampas kembali kota

Yanglousze.

Kota

ini adalah stasi

oen

jang

letaknja

50 km.

oetara timoer dari Yochow.
habis terbakar.

3 Mei

kabar2

(Reuterj.

Tionghoa,

za

kenwijk Foochow tinggal bekas2nja.

Ada kl. 1000 orang jang mati

daerah

dengan

Inggeris dibalas
Tiongkok

pembikinan djalan sepoer antara Burma dan Joennan.

Tionghoa

pat bombardement

Menoeroet

loear

mengoeatkan
goena
Penjelidikan
teroesan Panama
United Press dari Washington $
United
bahwa
Mei mengabarkan,
lasjar?
pembes
bahwa
ar,
mendeng
kar dan angkatan lacet masih mem
me
goena
rantjangan
peladjari
Panama
n
Teroesa
pintoe2
ngoeatkan
dari Laoetan Tedoeh, dengan diberi
dari oedara,
kekoecatan
bantoean

Kerr ambassadeur Inggeris di Tiongkok dengan wakil dari Kwomin

Bagian kota jang pendoedoeknja
banjak dari Chungking telah menda

Chungking,

djaba-

5|
I
!

Kakak

tang. Disitoe dipoetoeskan, bahwa bagian barat dari provinsi Joendengan
penoekaran
nan telah diserahkan kepada Burma, oentoek

Serangan paling hebat dari
Djepang

Foochow

meletakkan

NN

Sa

3 Mei (Domei)
EBERAPA waktoe jg laloe terdjadi permoesjawaratan aptara Clark

di Londen

Pehak

sepoer

telah

Kongres All Isiam
Indonesia

Tokio,

Reuter dari Berlin 3 Mei mengabarkan tentang lekas kembalinjs

Ichang,

negeri

Pertolongan

Ambassadeur?2 Djerman di London
dan Faris lekas mendjabat
pekerdjaaanja

aa pesawat
oa.

”

Como

Gps

njerang bomber

Djepang minta politik ,/pintoe terboeka” goena seloeroeh doenia

negeri boeat sementara waktoe
sadja.

Reuter dari Berlin 3 Mei menga
barkan, bahwa Ribbentrop akan di
samboet oleh Ciano dekat danau
Como di Itali Oetara. Dan setelah
itoe maka mereka itoe akan
mengoendjoengi von Brauchitsch jang
menocedjoe ke Itali dan kini masih
ada di Lybia. Roepanja ia akan
kembali ke Rome pada penghabisan
minggoe ini.

ambassadeur2

loear

oeroesan

missaris rakjat oeroesan

RT

Ciano mendjempoet Ribbentrop

oentoek beberapa hari lamanja. Le
bih djaoeh dikabarkan, bahwa ia
persoonlijk akan mengadakan perie
moean dengan graaf Ciano, menteri
oeroesan loear negeri Itali.

Sejm, hingga dengan ini reaksi

jang telah

kan oleh pers.

Litwinoff
menggantikan
Molotoff
boeat sementara waktoe
ik
Chungking dihoedjani bom Djepang,
Foochow kebakaran

tannja.
Kemoedian dengan opisil dicoemoemkan djoega, bahwa Mo
tetap mendjadi
lotoff masih
perdana menteri.
Dalam pada itoe kalangan2
jang mengetahoei benar-benar
mengatakan, bahwa keloearnja
Litwinoff itoe disebabkan oleh
lambataja pembitjaraan2 Ingseiang
Roeslan,
geris-Sovjet
Molotoff akan mendjadi kom-

jang katanja diberi tahoe djoega
tentang pidato djenderal Beck nanti
pada tanggal 5 Mei.
Kalapgan2 jang mempoenjai per
hoeboengan rapat dengan pemeren
tah
mengatakan, . bahwa
pidato
Beck nanti tjoema setengah djam
lamanja. Ia akan mendjelaskan de
ngan tegas, tetapi disoesoen setjara
diplomatik dan tidak menggempar

Ribbentrop, esok harinja pada ma
lam hari akan menoedjoe ke Itali | —

hadap

a

jang baroe diangkat ialah Molotoff, sebagai ganti Litwinoff,
jang atas permintaannja sen-

bertemoe

akan

Ciano-Ribbentrop

rakjat

Ciano

kepada

bertamoe

Ribbentrop

Resepsi

Havas dari Moskou 3 Mei me
ngsbarkan, bahwa kommissaris

Agressie antara Djerman dan Scandinavia. Tetapi tjoema ada
niatan goena menetapkan, apakah kiranja penetapan atau pembi
tjaraan demikian itoe dapat berhasil atau tidak.

perselisihan, satoekan tenaga, fikidjoega didengarnja.
ran goena kesoeboeran V.O.R.O.
Djika diadakan : rapat
(bestuur
Keterangan djenderal Beck tenang
atau anggota) datanglah beramaisetjara diplomatik.
“ramai. Tidak
mengapa
sekarang
Havas
dari Warschau 3 Mei me»Gjatoh”,
asal
besok
,,bangoen”
tentang penerimaan wangabarkan
kembali dan berdjalan teroes menoedjoe maksoed bermoela jaitoe: kil menteri oeroesan loear negeri,
Radio Omroep Ketimoeran jang ter- graaf Jan “Szembek, atas kedatangan ambassadeur Inggeris di Poatoer rapi!

£a

isap
. “Pa
KAN

djaoehkan

»

Molotoff menggantikan
Litwinoff

Djerman

antara

beroending

Polen akan dilemparkan
Djerman

Pact ?

nd

bahwa sepandjang

pembitjaraan2

diambil poetoesan oentoek menga“ dakan spoed
algemeene ledenveras akan mengelakgadering goena memberikan kesem- Negeri-negeri
oengan negeripengep
kan
patan kepada para anggota oentoek
moesoeh
negeri
mengetahoei
bagaimanakah kehidoepan V.O.R.O. pada waktoe ini.
koendjoeBerhoeboeng dengan
Hidoep atau mati atau tidak hi- 'agan Ribbentrop ke Itali, maka kala
doep tidak mati. Dan daja oepaja ngan? politik loear negeri timboel
»apa dan manakah jang haroes di- doegaan, bahwa negeri? ,,as" berambis goena memperbaikinja. De- sama2 akan mendjalankan satoe
ngan
singkat:
perloe
diadakan taktik jang dianggap sebagai satoe
operasi selekas-lekasnja. Dan be- djawaban
atas pengepoengan neschermheer V.O.R.O. jang moelia geri2 moesoehnja.
t. R.A.A. Hasan
SoemadiDalam pada itoe di Berlin orang
pradja
(boepati Betawij haroes
mendoega, bahwa jg akan mendjadi
ikoet serta dalam operasi itoe, de- soal pembitjaraan jang penting di
mikian djoega ketoea P. P. R.K. t. Itali itoe jalah soal Polen dan Dant
Soetardjo dan lainlain figuren
zig. Roepa2nja kedosa mereka itoe
terker3eka dalam kota Betawi ini,
akan berkoempoel di Rome, manabaik dari kalangan Indonesia maoe
kala kolonel Beck dari Polen pada
poen dari pihak Arab dan Tionghoa.
tg
5 Mei mendjawab Hitler dalam
Seroean kita: obatilah penjakit
ter

V:O.R.O. Loepakan dan

Oesoel

Anti

dan Paris kepekerdjaannja. Demiki
anlah kabar dari fihak jang menge
tahoei benar. Moengkin djadi mere
ka itoe tanggal 4 Mei iniakan soe
dah mendjabat pekerdjaannja.

penetapannja.

ada

masih

&

tidak lama lagi Bolivia akan
masoek kedalam Anti Komintern Pact.

masing2

oetara

lebih doeloe
ik
Politik pengenoengan oleh demokrasi akan dipatahkan
Hitler dan Mussolini

Domei dari Tokio 3 Mei me
ngabarkan, bahwa Kokichi Sei
toh, ipar president Bolivia,Ger

keselamatan

Havas dari Stockholm 3 Mei, mengabarkan,

Moesjawarah
peladjari

maoe masoek

Komintern

landjoet Transocean mengabarkan, bahwa sepandjang
Lebih
“kalangan-kalangan politik jang mengetahoei benar, ada alasan
jang masoek diakal bahwa pemerentah Djerman telah berhoeboe
perhoeboengan ini
Dan
negeri-negeri dioetara.
dengan
ngan
goena menang
aan
pembitjar
moengkin akan adanja pemboekaan
negeri.
sing
masing-ma
goeng keselamatan

Beloem

-

sendiri

man Busch,meramalkan,bahwa

ngoeroes V.O.R.O.” jang orang bisa
(DeneReuter dari Kopenhagen
dapati dilain bahagian flembar ke
bah
3 Mei mengabarkan,
marken)
III hari ini). Penting-ringkas disenegeri
loear
menteri
menteri
wa
PS x--tkan, bahwa
dalam
tempo 2
Denemarkan, Noorwegen dan Zweminggoe penjiaran daristudio V.O.
telah menetapkan oentoek me
den
R.O.tidak diadakan. Sidang rama!
an moesjawarah goena mem
ngadak
tentoe soeka memaafkannja. Mas
bitjarakan langkah2 Djerman jang
loem boekan disengadja.
oekan oesoel oentoek menmemadj
Apa bedanja dengan keroesakan
perdjandjian Non-Agresan
tjiptak
snelpers pada peroesahaan soerat sie dengan negeri2 oetara.
a
ekan?Tet
katarataupers-breilel,bo
pi soenggoehposu demikian, soeara
bekerdja bersa
pentjinta V.O.R.O. tidak boleh ting Chamberiain maoe
Hitler.
dengan
a
ma-sam
gal boengkem. Djoestroe studio be
Reuter
dari
Londen
3 Mei me
renti kelosarga V.O.R.O. haroes beChaman
keterangan
mengadak
be1o-pa
ngabarkan
keras
0. kerdia
ledenvergadering
berlain dalam Lagerhuis jang
spoed-algemeene
bahwa Inggeris
dengan ondangan bagimereka jang
mengatakan,
mempertimremboek
oentoek
sanggoep
bisa diadjak
dianggap
goena
oesoel-oesoel
goena keberesan organisasi, baik
bangkan
ke dalam maoepoen keloear. Studio
memberikan garantie2 dari kesoenji, rapat terseboet tidak diaGoea belah fihak kepada peme
rentah Djerman.
dakan, itoe berarti boenoeh diri.
Dari itoe alangkah tepatnja, djika
Ribbentrop-Ciano.
dalam ,,warta pengoerces V.O.R.O.“
, Pertemoean
itoe didapati pengoemoeman tenReuter dari Berlin 3 Mei mengatang spoed-aigemeene ledenvergaoceroesan
menteri
dering tadi. Jang kita dengar ialah barkan, bahwa
loear negeri Djerman, Joachim von

bahwa nanti

Bolivia

toe perang.

kalangan2

Negeri2

Soedah pasti, bahwa tiap2
terhadap
Polen
permintaan
Dantzig, akan dilemparkan de
ngan djaoeh2 oleh Djerman
jang akan mendapat bantoean
penoeh dari Itali.

Djerman

antara
Oetara

2

&

politik pengepoengan

Hitler akan mematahkan

PENTING

Djerman mengoesoelkan NonAgressie kepada negeri?

Oesoel Polen tentang Dantzig
pasti dilemparkan Djerman

Hitler

dengan

|

cetara

Chamberlain sanggoep berdjabat tangan
7

OETARA

MENDEKATI NEGERI'

pengoeroes maoepoen rapat anggau- Bolivia mengoeatkan Anti
Komi.:tern Pact?
ta selaloe sepi, bahkan sering haroes

“dioendoerkan

3

RINGKASAN

pidito Hitler

setelah

DJERMAN

dan

Administratie.

TABRANI

ENI

pengoeroes
maoepoen pada pihak
anggota.
Pendek
kata: VORO
Djika tidak
menghadapi . krisis !

: Senen 107, Batavia-Centrum.
Advertentie, keterangan kepada

x

baik pada pihak

mangat-bekerdja,

Kantoor

4

menghadapi kelahir dan bathin. Lahir
. soekaran
i jang koetjar-kaorganisas
beroepa
tjir. Bathin beroepa kesoenjian se-

Redactie: 1440 WI : Administratie 1810 WI.
Sesoedah djam 4.30 sore 2620 WI. dan 4968 Wi.

4

sedang

TELEFOON

SET

VORO.

ceni

i

Djerman

resia lagi !

M.

10

TN

OEKAN

NOMOR

Tarief

Directeur-Hoofdredacteur

Lossenummer

1g

V.O.R.O.

lembar,

Tm

PEMBAJARAN

andangan

2 0M

2,

Ta ai

4

LT

x

Kemis

Pena

99

ANA

Y No

“la

'Th

dan

|

kembali

mereboet'

Djepang
| minta opendeur-politiek

kian roepa, hingga berbagaib:
jang berkepentingan dapat.
rim
wakilnja.
Lebih-leb:
Djepang haroes diperban,

loeka. Disebabkan bombardement
Djepang pada tgl. 21,25 April dan
tgi, 1 dan 2 Mei. Sedangnja itoe
Nimgpo oleh karena bombardement
Djepang haroes poela menakloek
:
padanja.

Roeslan

Peroebahan pemerintahan

Tokio,

3 Mei

Shanghai

(Reuterj.

Voor-

stel oentoek perobahan jang besar
didalam pemerintahan Shanghai jg
telah mendjadi milik Djepang, oleh
minister oeroesan loear negeri, Sakepada
telah dimadjoekan
wada
Sovjet
ambassadeur Inggeris dan
eh de
mengelo
itoe
Sawada
Roesian.
ngan adanja pemilihan gemeenteraad di Shanghai jangtidak demo-

kratis. Sawada tidak menjetoedjoei

tinggi2 didja
djikapangkat jang
oleh bangsa
hanja
bat meloeloe
mendjadikan
ini
Hal
Inggeris.
mereka moedah bertindak sewenang
wenang. Sawada menambah keterangannja bahwa pendjoealan tanah
disetoedjoei. oleh keadaan
haroes
baharoe dan gemeenteraad haroes

poela mendapat reorganisasi demi-

Ambassadeur Inggerisd

dangan
rentah

akan menjampaik: .

Sawada itoe kepaa

masing-masir 2.

““...

Tan

Djepang

momiata opendeur boeat
seloeroeh doenia
Tokio, 3 Mei (Domeil.
.Hotsij Shimboen“ mendapat kabar, bahwa minister oeroesan loear
negeri, graaf Arita, tidak akan men
djawab nota Inggeris, Perantjis dan
Amerika, dimana Djepang ditoedoeh
melanggar perdjandjian sembilan ne
geri. Dimintanja opendeur-politiek
di Tiongkok dengan hak sama bagi
semoeanja.
Minister

Arita

memoetoeskan,

dengan pemberian keterangan, di
mana dipintanja politik pintoe ter
boeka hendaknja berlakoe diseloeroeh doenia. Sk. itoe menjatakan,

bahwa

Amerika menoetoep pintoe

nja dibagian

kai

timoer dengan mema-

Monroe-leer,

sedang

Inggeris

poela menocetoep pintoenja di Canada,

Br.

Iadie,

Australia,

Zeeland dan Afrika
mag AP ate

Nieuw

selatan.
i

Ta

j

iau

menganggoer,

Interview jang kebetoelan

tidak mempue-

jang laloe, karena perkara ini bepentjaharian, padahal
mata
njai
pikoelannja, ja'ni dengan
banjak
mana

antara

anak,

orang

6

dzri gemeenteraad !"

roe satoe jang lepas dari tanggoekarena soedah bekerdja.
ngannja,
beliau tinggal menompang
Kini

Gerak terhambat
H'

ESOEDAH

Hitler memberi dja-

atas pesan Roosevelt,

se-

»
“Harga ditoercenkan.
diroemah salah seorang anaknja
e
boeko
t,
sediki
al
tingg
poen
Meski
:
di Meester Cornelis.
Pengadilan Agama Islam karangan
benar beliau tidak bersa
Kalau
k

tocan Mr. Soesanto, karena banja

jang minta, teroetama sekali gobagian orang ada jang merasa ter longan jang koerang koeat, maka
tegoen, ada poela jang merasa gi pehak penerbit tidak menaroeh kerang, tetapi banjak poela jang me- beratan harga boekoe itoe ditoenganggap rendah akan djawab itoe. roenkar.
Seperti diketahoei, berhadapan
Boeat jang boekan abonne Pedengan pesan Roosevelt, Hitler ti- mandangan 50 sen dan boeat abondak soeka memberi djaminan ba- ne hanja 30 sen sadja.
rang sesoeatoe, tetapi Hitler mene
Persediaan tidak banjak lagi daroeskan geraknja, ja'ni menoeroet ri itoe baiklah kesempatan inidiper
berita2 hari ini ia sedang menjeli- goenakan oleh tiap-tiap orang Is- diki, soekakah atau tidak negeri2 lam, karena tiap-tiap orang Islam
disebelah oetara Djerman mengikat di Indonesia
sedikit banjak ada
tidak serang menje- sangkoetannja
perdjandjian
perkara2
dengan
rang dengan Djerman. Langkah de pengadilan jang mengenai oemmat
wab

mikian

itoe

hendak

mentjiptakan

apa apa jang dioetjapkan oleh Hit.
ler didalam pedatonja.
agak
dengan
ditilik
djika
Tetapi
teliti, maka ternjata, bahwa Djerman ingin mempoenjai djalan perlajaran merdeka bagi kapal kapal
nja. Kalau misalnja negeri negeri
semoea didahoeloei oleh Inggeris
bagi mendjelmakan politik-pengepoengannja, maka nistjaja soelit
bagi Djerman, terantjam kedoedoe0
kannja.
Ia akan terkepoeng habis.
pada
Roepanja orang Djerman
masa ini boekan main besar kemoer
kaannja kepada orang Inggeris, se-

Islam,

keadilan,

pat mendapat

ng
SIM
4

2
j

AA

Ma

MA naaAan

NT

Th

PL

Sa

PA

Kini
tidak

dan

temdima-

(y

—

Soerau

kan

—

Lontar

pemengadakan
Akan
Mauloed.
rajaan
Nanti pada hari malam Minggoe
tg. 6/7

107. Batavia-Centrum.
an ira

Mei,

moelai

djam

9,

lid redactiestaf

baik

mentjari

perselingan, goena menegak-tegoeh

koerban toe

di Gang

Kesempatan

nja.

dibebaskan, karena

beliay

seorang

S. Joedawinata

AROE-BAROE ini Pemandangan
ditoetoep boeat 2 hari lama

bersalah.

Dosa

na tempat memandjatkan perkara.
Djika tidak tahoe, tentoe berarti
meroegi.
Adres: tetap Anwar Tjokroaminoto p/a Dagbl. Pemandangan, Senen

doea

Soerau (Langgar) akan mengadadjoengMauloed
perajaan
kan
djoengan kita s.a.w.
Satoe Soerau flanggar| dipimpin
oleh Djoenaidi ketoea dari N.O. Hi
dipimpin oleh
dajah, dan kedoea
.
toean H. Hoeman.
Kita berdo'a kedoeaperajaan tsb.
berlangmoedah-moedahan dapat

iman. Selain

di kantor,

diloear

poen tidak koerang koerangnja pe
kerdjaan bagi itoe.
Hari Sabtoe djam 1.30 kl. seke
loear dari kantor, distasioen Senen
sepoer telah menanti goena memin
dahkan raga ke kota Tjirebon, Kota
jang sedang mendjadi poesat per
hatian oemat Islam, berhoeboeng
dengan sekaten jang alangkah ramainja.
tempat doedoek
tiada
Hampir
jang kosong. Ramai benar penoem
pang pada hari ito8. Rasa letih ha
bis bekerdja, hilang tertioep angin
jang masoek dari tjelah djendela.
Pikiran koesoet, karena seharihari diminta perhatiannja oleh ke
gentingan diloear dan didalam nekembali.
djerhih
geri, mendjadi
selaloe
itoe,
alam
benar
Indah
roch hidoep.
memberi pergantian
Lemas-loenglai didjadikannja segar
boegar kembali.
Begitoelah hari itoe, mata tidak
hingganja selaloe dipantjarkan kian
kemari. Jang agak menarik perha

didalam

liboeran.

schoolbesegenap
dengan
pleno
sturen dari tjabang masing2. Bagi
menghormat taktische overwegingen H.B. tidak dilandjoetkan per
tanjaan apa goena konperensi itoe.
Tjoekoep dengan keterangan, bah
wasanja, semoea adalah berkenaan
dengan roemah tangga P.G.B.
Telah tjoekoep keterangan dari
toean S. Joedawinata selakoe Ketoea H.B.P.G.B. jang hari itoe di
atas sepoer mendjawab segenap per
tanjaan dengan tamahnja.
Seperti diketahoeinja kepergian
delegasi P.G.B. ke negeri Belanda

dengan

Hari berangkat

pasti.

dite.

9

8 Si

tapkan pada tgl. 12 Juli mendatang.
Perkenan bertemoe dengan minister
oeroesan djadjahan segera dikirim.
Lagi poela makin hari makin madjoenja P.G.B. dapat diterangkan
dengan
angka-angka
pentjatatan
anggauta baharoe. Demikian poela
niat P.G.B. bagi berdjabatan tangan

B.V.M.
Pendapatan bruto dari tramdienst
dengan sarekat boeroeh seazas, ia
boeat boelan
April
1939 adalah soeng, dan taufig dari Allah AMIN
lah
dengan
O.V.O. oleh Ketoea
IN.
Wa-AMIN
£ 33.625,73 sedang pada April 1939
dewasa itoe ditegaskannja. Telah
2pas
£ 31,984,99'/,.
lama niat dikandoeng, tetapi beloem
Kp. Rawa
pendoedoek
Sedjak boelan Januari 1939 f 143, Radjinnja
djoega dapat ditindakkan sebagai
p
maling
menangka
953.24'/, sedang pada tahoen depan
mana diharap. Tetapi perfederasian
hingga ada kabar, bahwa kartoe-kar nja dengan periode jang sama ada
Sebagai pernah di beritakan tiap
dari doea organisasi itoe kiranja
Hit
r
gamba
toe pos jang memoeat
tiap kedjadian pentjoerian di Kp.
£ 136.772,59.
haroes terdjadi.
er
ae
Chamb
dengan
an
mping
ler berda
Rawa Tjempaka Poetih, jang djadi tian, serombong orang jg doedoek
pendjoealannja di Tabligh
lain dilarang
h
itoe
Oemoem Moehammadija
malingnja tertangkap seketika
tidak berdjaoehan. Dibawanja koPertjakapan banjak benar, me:
Djerman.
2
Tjabang Betawi
djoega. Agaknja kampoeng itoe dja per ketjil, tas berisi boekoe-boekoe ngenai tentang soal PGB. Soedah
dengan
k
nampa
Djerman soedah
tg. di tambah terkenalsebagai pendoe dan bertimboen timboen madjallah barang tentoe lama-kelamaan men
Djoemat
wmalar,
Nanti
kena terkenjata ketakoetannja
5 Mei 1939, Moeham- doek jang radjin tangkap maling. diikatnja mendjadi satoe. Orang- djadi bosan. Begitoelah
4 masoek
toean S.
poeng oleh negeri-negeri demokrasi madijah Tjabang Betawi Bg. TaKemaren malam poen pendoedoek orang ini roepanja mempoenjai ra Joedawinata menoedjoekan pembi
ebih
lebih-l
nnja,
“serta kawan-kawa
bligh Sectie Kramat akan menga- disitoe telah oendjoek poela actief- hasia. Boekan rahasia jang hanja tjaraan kepada
,,Pemandangan“.
djika misalnja Sovjet Roeslan ikoet dakan Tabligh
Oemoem ber- nja. Seorang pentjoeri baroe sadja haroes diketahoei oleh orang berterhadap berba
hatinja
Kepoeasan
:
serta.
tempat di Gedong H.I.S. Moeham- tjoba mengorek pintoe di roemah- doea, tetapi oleh oemoem. Publiek gai atjara jang tiap hari dihidang
ialah
Hitler
ean
“Salah satoe toedjo
madijah, Kramat No,.49 Batavia nja seorang nama Hanapi, ketika geheim kata orang Belanda. Djadi
kepada pembatja, nampak njata.
membasmi habis-habis kepada ko- Centrum dimoelai djam 8 persis. itoe maling ini soedah dipergoki oemoem dapat mengetahoeinja de- kanDioetjapkan
olehnja, kiranja toe
moenisme, dan djika ia dikerojok
oleh orang ronda.
ngan tidak oesah mengerti semoea an Tabrani djangan keloear sebagai
Agenda :
ra
ma
Demok
“Oleh Sovjet bersama-sa
Maling jang apes ini hendak men- nja.
:
1. ,,@oer'an dan Pengetahoeans.
anggauta
Gemeente.
Pendoedoek
si, sedikitlah harapan baginja oen
Mata selaloe mengawaskan, dja- Djakarta memboetoehi seorang jg
lari, tetapi malah moesti di
tjoba
jah
ah
'Aisji
dan
adij
hamm
,Moe
2.
toek menang dan oentoek membas pergerakan Agama",
gotong ke C.B.Z., sebab df kerojok ngan sampai mereka itoe menghi- giat-siap membela kepentingannja.
mi. Roepanja Hitler berlangkah ke
Hingga di Dan sjarat sebagai itoe ada pada
dan di batjok. (Repl.
dari pandangan.
lang
— 9 —
ras seakan-akan hendak berperang
me diri toean Tabrani. ,,Saja menjesal,
gerak-gerik
tilikan
Perajaan Mauloed
Tjikampek,
benar benar, tetapi kalau Chamber
Di Cg. Sentiong.
W.LE.-trip ke Garoet dan Kawah reka, memberi alasan tjoekoep ba- djika toean Tabrani keloear dari
politik
“lain sekarang melepaskan
doedoek dewan Gemeente", kata beliau.
Kamodjan
Pada
malam
2/3-5-39,
moelai
gi didekatinja. Tempat
'kolotnja, laloe Hitler berkata, bah djam 9, pendoedoek kamp. Entjle
Perdjalanan
jang sementara ditinggal dan menoedjoe
Ketika
itoe beliau
melihatnia
wa hadjat Hitler itoe sedapat-da- Gang Sentiong Sawah, telah meng
sangat berat.
J kepada rombongan itoe.
paling
terbit
jang
Pemandangan“
pat soepaja terkaboeldengan tidak
Excursievereeniging W.I.K. (WilDengan mengira2 dibebaskan diri belakang, didziam sakoe. Dipintanja
adakan perajaan Mauloed Djoengang.
oesah berper
djoengan kita Nabi S.A.W. bertem len is Kunnen) dibawah pimpinan oentoek menanjakan, apakah mere
Sementara itoe, negeri-negeri jang pat disalah satoe soerau (langgar) t. Moh. Toha pada hari Ahad dan ka dari salah satoe pergerakan. sementara oentoek dibatja.
Setelah diperiksanja dan nampak
Perdjandjian orang jang datang hadlir kl. 200 Senin tg 30 April dan 1 Mei j.b.l. Doegaan bahwa mereka itoe dari
sama terikat dalam
keterangan
toean Tabrani terhadap
tern
a
Komin
sadar, bah
agaknj
Antiorang, perajaan terseboet dipimpin mengadakan, trip ke Garoet dan P.G.B. tidaklah meleset.
didalam Gekeanggotaannja
soal
ini
ng
sekara
an
pasang
wa dengan
oleh tosan Moe'alim Sabekie c.s. Kawah Kamodjan.
Landjoetnja mendjadilah pertja- meente, reman
pemimpin
moeka
beloem bisa koekoeh benar meng- waktoe perajaan terseboet memboeBerangkat dari Betawi djam 5,30 kapan jang bersifat tanja-djawab. P.G.B. itoe agak berobah. Penghahadapi pasangan demokrasi. Oesa- at Asrakal, kemoedian diiringi de- pagi hari Ahad. Tiba di Bandoeng Hingga meroepakan interview jang
rapannja moedah-moedahan Fraksi
ha diperkoeat lagi goena membikin ngan mertjoen.
Poentiak djam 10 pagi kebetoelan sekali.
melaloei
B.K.B.D. dapat menjelesaikan soal
lebih koeat dan lebih besarnja blok
menoedjoe,
toean
Achirnja djam 11.30 perajaan di serta 'di Lembang k.1. poekoel 11.
»Kemanakah
dengan memoeaskan hati penitoe
Anti-Komintern itoe.
toetoep, dan soegoe2an dikeloearkan Setelah melihat2 Bosscha Sterre- dan bagi keperloean apa ?“, perta- doedoek Djakarta.
S5 an
Boekan sadja negeri-negeri jang tas lama jang hadlir boebaran, ma- wacht poelangiah ke Bandoeng. Di njaan moela2 jang diadjoekan.
jang
ur
konducte
kata
n”
,Tjirebo
ada di Eropah, tetapi jalthans me sing2 kelihatan menenteng boeng- sini beristirahat 2 djam lamanja,
Adat jang menjatakan tiap2 per
n
kita.
dihadapa
laloe
noeroet Domei) di Amerika salah koesan berkat.
jang mana dipergoenakan oentoek tanjaan haroes didjawab, menjegan
:
4
satoe negerinja, ja'ni Bolivia akan
Waktoe “oentoek berpisah telah
memperkoeatkan keadaan dalam di kan mereka tinggal diam. Didjawab
itoe.
m
ikatan
didala
djoega
k
Toean S. Joedawinata besoknja
tiba.
masoe
Maling kelapa terdjoen ke soengai restaurant ,,Banjoemas".
nja pertanjaan itoe dengan sangat
Negeri-negeri diktatuur sekarang
e Semarang dan kamikemenoedjo
Djam
2,15 sore diteroeskanlah ramahnja. Nampak kini kehendak
Soedah lama pohon-pohon kelapa
mendapat giliran oentoek ber..... dikoeboeran orang Moeslimin di Ka perdjalanan ke Garoet melaloei djoe
Baiklah sementara kami
mana?
oentoek
mereka pergi ke Semarang
hiroek-pikoek.
verrassing.
sebagai
simpan
(pas) Nagreg jang terkenal. mengadakan konperensi H.B.P.G.B.
ret Tanah Abang,diketahoei digang rang
Ambassadeur?nja jang di Djer- goe oleh pentjoeri jg kedatangan Kota Garoet ditjapai kira-kira poe
keras, dan menteri
man bekerdja
nja diwaktoe sore karena mandor koel 5 sore, akan tetapi pada hari
Djerman jang paling hebat, ja'ni koeboeran itoe soedah poelang.
itoe djoega diteroeskan
trip ke
ringan.
pergi berpesiar lagike
Ribbentrop
telah berpengalaman banjak Hoekoeman resident Betawi
dan
2
Kemaren doeloe sengadja jang danau Sitoe Bagendit.
Setelah
adarapport
dite
djalan
Italia. Jang demikian itoe tentoe- mendjaga pohon-pohon itoe mengHari itoe bermalam di Hotel serta tentang keboeroekan
psychiater.
,
nja goena bersama-sama bermoesja intai siapa pentjoerinja. Tetapi si tempat mengisi peroet jaitoe res- moeinja berkata bahwa baroe pada
Mahkamah Tinggi dengan dipimwarah, betapa tjaranja melepaskan pentjoeri lebih awas dari sipendja taurant ,Bandoeng“. Patoet disini kali itoe ja mengalami djalan se
pin oleh vice-president baroe ialah
dari djeratan sekarang ini.
ga, beloem sampai oleh jang djaga kita menerima kasih serta membe berat itoe.
Ketika negeri-negeri diktatuur dikenali pentjoerinja, ini pentjoeri rikan poedjian atas penerimaan dan
Tetapi dengan berkat Toehan ser mr. Jansen, telah mendjatoehkan
nampak agak kebingoengan, maka jang bertiga orang telah lompat pelajanan atas kita. Pendek kata ta sekalian 'alam dapatlah djoega hoeckoeman atas diri bekas resident
Polen jang menerima tawaran per- dari pokon-pohon itoe soedah be- segala-galanja memoeaskan.
ditjapai titik toedjoean poekoel 10. Betawi, mr. Fievez de Malines van
segala ga- Ginkel dengan hoekoeman 8 boelan,
jis
is
gan
dan Perant
dari Ingger
“(sIon
Keesokan harinja (Senin) djam 7 45 pagi ketakoetan dan
rani terdjoen dari atas pohon jang
| Isa merasa mendapat hati. Boe- agak tinggi terdjoen poela disoe- pagi diteroeskanlah perdjalanan ke lanja lekaslah lenjap, tatkala tiba dengan dikoerangi dengan tempoh
-nja hendak mempertahankan
ditempat jg ditoedjoe disertai oleh penahanan,
berhoeboeng
dengan
ngai dengan tjepat melarikan diri. kawah Kamodjan, arah toedjoean
ang
an
| ng di-ingini oleh Hitler, tedihadaterbent
alam
keindah
perboeatan
mesoem.
Adapoen
perdari bermoela. Kawah ini letaknja
2nggoegat - goegat Djerman (Rep).
mintaannja ialah 15 boelan.
amy
1476 meter dari permoekaan laoet pan kita.
jaitoe, katanja: sesoenggoehSedjam lamanja kita memoeaskan
Lebih landjoet Aneta mendengar,
(zeespiegelj, jaitoe
200 m lebih
Perkara toecan Martinus Caawoan
poe
dan
lihat
melihat
nafsoe
hawa
“&zia dan beberapa daerah di
bahwa
sebah2nja resident tadi de
Bebas dari segala tinggi dari Poentjak.
n-Timoer itoe kepoenjaan Pokoel 12 tengah hari berangkat poe mikian ' sedikitnja hoekoeman tadi
nan
g
Bagian
perdjala
dari
Tarogon
toentoetan
lang. Poela perdjalanan poelang ti ialah
en, Waktoe arang menentoekan ba
karena
telah disampaikan
Didalam soerat-soerat kabar doe ke kawah jang hanja 20km ialah
dari psychiater jung di
tas antara Polen dengan Djerman loe pernah dimoeatkan berita ten amat berat. Djerak 20 km itoe di dak loepoet dari hal2 jg mengeri- rapport
pada tahoen 1921, Polen menderita tang adanja kebakaran di Tjimahi djalani autobus jang memoeat 42 kan, tetapi sebahagian besar digan- mintakan 'djoega oleh terdakwa.
angan jg molek di
roegi.
dalam
j'/, djam.
Dan 1'/, ti oleh pemand
dan adanja penggelapan oeang, di orang
Soedah tentoe ,,hadjat-balas" se mana t. Martinus Caawoan tertoe djam lamanja autobus mendaki dja kanan kiri kita.
roepa ini membikin orang Djerman doeh tersangkoet didalam perkara lan jang sangat tjoeram.
Djam 2.15 sore sampai kembali
sea
Ba ng
aa me
mendidih darahnja.
Beberapa kali sebagian dari pe di Garoet, setelah singgah dahoeitoe, sehingga beliau dimasoekkan
Kini ternjata tidak hanja Djer- tahanan.
noempang haroes keloear oleh kare loe dizwembad. Tjipanas. Djam 3.15
:
man dan Italia dalam kebingoengan,
Tetapi dengan beschikking assis- na Sopir autobus takoet kalau-kalau berangkatlah poelang ke Betawi.
tetapi
Djepang nampak terhimpit tent-resident
2
MEI 1939
Bandoeng
beliau di auto tak dapat menarik. Kebanjakan sampai di Bandoeng poekoel 4.45
djoega, karena
Domei
mendapat bebaskan dari tahanan.
kali versnelling serendah-rendahnja dan bertolak dari sana poekoel 6
chabar, kahwa Tiongkok soeka me
Minggoe —
TJATETAN
Djoerang - Nagreg sore. Dengan sehat walafiat dan
Perkarania telah diperiksa oleh dipergoenakan.
njerahkan sebagian daerahnja ke Landraad 4 kali, jaitoe pada tang arah Garoet—Bandoeng jg terkenal tidak kekoerangan soeatoe apapoen
pada Inggeris oentoek disatoekan gal-tanggal 18 Februari, 5 Maart, hanjaperkara ketjil, kalau diperban djoea tibalah di Betawi poekoe 10.
Senen
1
|
dengan
Burma
selakoe gantinja 22 Maart dan 5 April, jg kepoetoe dingkan dengan djalan ke Kawah. 30 malam achirnja seperti kita mem
djalanan kereta api.
Selasa 2
Nagreg hanja 10 menit beri poedjian pada restaurant ,,Ban
sannja ialah ternjata bahwa toean Mendaki
Rol terbalik kini. Langkah Tiga terseboet tidak bersalah dan bebas serta mendaki ke kawah “75 menit doeng“ (Garoet) dengan eigenaarSekawan nampak terhambat, djika dari segala toentoetan.
Rebo
3
5
lamanja. Istimewa jg mendatangkan nja toean R. Darmadji sepatoetnja
mereka berkeras sedikit, maka akiToean terseboet atas oesaha Per ngeri dan ketakoetan ialah djalan lah kita hadapkan poela poedjian
. batnja bisa didoega.
0.
sjarikatan Militer Minahasa doeloe diapit dikanan-kiri oleh toebir jg dan terima kasih atas eigenaar au
Masing-masing soedah ,,klaar'
meter
dalamnja. tobus ,,Miss London", F 1791 dan
memangkoe djabatan Administra- beratoes-ratoes
teur Huis van Bewaring di Ban- Lebih-lebih pada penoelis dan be last but notleast kepada sopirnja,
Bu eje
—

aa

dimana

perkawinan,

doehan.

toean

Oleh-salah

djabatannja, atau sebaik2nja
dan
Minahasa
Militair
Persjarikatan
mendapat
beliau
soepaja
beroesaha
pergantian selama dalam tahanan
atau selama menganggoer, karena
tidak disengadja olehnja sendiri,

tentang

sekali

teroetama

hoekoem

Kata

lah, rasanja perloe diperbaiki djoe
ga “beliau itoe dalam pangkatnja

hanja beliau mendjadi

keloear

djangan

.Tabrani

baha

S

—

—

KALENDER

doeng,

Tjimahi,

Sedjak

dan

berdiam

boelan

di

Augustus

Goeboek

tahoen

berapa

kawan

jang

shoogtevreess.

Sopir

mempoenjai

autohus,

Sa-

iman, jang telah berdienst12 tahoen

jg telah membawa
lam

keadaan

baik.

kita kembali da

Kemis 14... Bajar karan
Djoem'at| 5 ,, Pemandangan"
Saptoe

6

sa

sak

c epaja t idak loepa —.

oentc

kemana

'kekoeatan
Indonesia

pada

oemoemnja.

pergerakan

politiek ke-

Adanja gerakan Nationale con'centratie jang diandjoer andjoer. Ikan

oleh

'bangsaan Indonesia, itoe bagi M.I.
JA. IL dan kaoem Moeslimin pada
oemoemnja

telah mendjadi anggota
bagian PID dan Dr. L.
wi.

Akibat

mite van ontvangst
Ke ke .. di Solo ini,

Naa
ang

GOngrun |ini, baik
(oeang derma

jang

politik

Internasional

Dari timboelnja kegentingan per
djoangan
politiek
internasional.
jang laloe mengadakan andjoeran

boeat mengadakan

Nationale con-

centratie tsb. diatas, itoe kaoer
Moeslimin tidak perloe lagi toeroet
riboet, djangan tertjengang dan dj:
ngan berobah haloean karena itoe.
melainkan haroes tetap diam, dengan bekerdja dan soedjoed kepada

tjelaan,

t M.LA.

Ag

Ir toean R. Sastradiwirja

oleh

semoea

anggota

n R.W. Wondoamiseno sebagai

mennga

'secretaris, semoeanja

7

. Toean Wondoamiseno.

Toean
er

Oesaha mentjari persatoean

Dalam waktoe 18 tahoen oemmat
R.W. Wondoamiseno laloe |Islam dan semoea pergerakan Islam
pimpinancong diseloeroeh Indonesia selaloe bersebagai voorzitter, dengan daja-oepaja, oentoek mempersa

akan

pidato-pemboekaan

andjang

dan lebar, jg pokok

toekan

kaoem

Moeslimin,

goena

menjoesoen satoe benteng jang
oednja sadja kita terangkan koeat, bagi kepentingan dan keloean Lana koerang beban seperti hoerannja igama Islam. Ini dioesa
hakan sebagai menetapi kewadjiban,
1. mengoelangi kebuka se karena mengerdjakan perintahnja
datang dan terima kasih se Toehan jang Maha Esa.
biasa. spr.laloe menerangkan
Soedah tentoe sadja dalam meAa
itoe ada
iwajatnja pergerakan bangsa Indo ngerdjakan SA
a riotangan, baik
ng berdasar Islam, teroeta trimboel b
(adanja Congres Al-Islam, dimoe jang Himbsek “dari dalamnja perge
congres jg pertama rakan maoepoen jang dari loear
1921 bertempat di pergerakan atau badan persatoean,
sribon, hingga jang kedoea, tetapi semoea itoe tidak mengoe
n seteroesnja sampai da| rangkan ketetapan dan ketegoehan

Lebih

djaoeh

spr.

menerangkan

'bahwa dalam organisatie
M.LA.I
tidak ada pengoeroes jg berkoeasa
Adanja secretariaat jang berkedox
doekan di Soerabaja sekarang ini ha
'nja mengeridjakan segala poetoesan
poetoesannja congres belaka. Adapoen jang hak dan berkoeasa sepenoeh penoehnja, jalah semoea
per
himpoenan jang mendjadi anggauts
nja M.I.A.I.
Dengan tjara demikian itoe, jalah
koempoelnja semoea perh. dan per
gerakan jg berdasarigama Islam d
seloeroeh Indonesia di dalam badan
MIAI, maka dengan sendirinja telah
bisa

mewoedjoedkan

,,concentratie

Islams, Dengan oetjapan ,,Alla Hoe'achbar “ sampai 3 kalidan diikoeti
oleh

semoea jang berhadlir, oentoek

mendjoendjoeng tinggi igama Islam,
maka receptie sebagai permoela'an

nja Congres s3

an

jang

dak koerang
lamanja.
Semoea
djian itoe

magambil

dari

waktoe ti-

I setengah

djam

oetjapan selamat dan poe
disamboet

oleh

toean

Peringatan

Mauloed

R.

Nabi

berpidato,

oentoek

oleh
doeMoe
Mau-

Djam 1 djaoeh malam receptie
jang hebat ini ditoetoep dengan selamat. Perloe djoega diterangkan

disini, bahwa congres ini diadakan
sampai tanggal 7 Mei 1939, jaitoe
kalau waktoe pagi diadakan besloten vergadering jang bertempat di
gelong cursus Moehammadijjah di
Keprabon-Wetan
(Solo) jang sela
loe dimoelaikan djam 9 pagi, dan
kalau malam sJiloe diadakan open
bare

zitting,

bertempat

| weg

—

Bandoeng.

Pertandingan

ini sore oedara sangat

g-|dapat perhatian besar sekali dari
Iseloeroeh anggauta PELTI. Sedang
jang mendatangi ada 17 kota. Jari|lah:

Batavia, Bandoeng Bondowoso,

i | Buitenzorg, Djember, Garoet, Kediri
Malang, Ngawi, Fati, Poerwokerto,
Poerworedjo, Poerbolinggo, Semaa efaslai
jang2G rang, Soerabaja, Solo, Tjiandjoer,
h oleh2 dari congres Tjimahi. Sedang jang ambil bagian
90 orang, diketoea tjabang Dja ikoet bertanding
antaranja 72 laki2 dan 18 perempoean..
Djalannja pertandingan dan ada
gd: |nja perhatian!
Hari pertama Sabtoe sore, keaIdaan oedara sangat djelek, awan

| hitam selaloe memajoengikota Ban

a| doeng seloeroehnja, hingga tinggal
menoenggoe saatnja sadja ia akan
menjiram boemi. Berhoeboeng hoe
keramain? loear Ba
dengan djalan mem: djan selaloe mengantjam itoe, per
kepada para pembeli hatian pubiiek koerang sekali. Djam
2.45 pertandingan dimoelai. Stadion
ma
na
jang en
ini ada terdiri dari enam banen,
djadi dapat oentoek pertandingan
Jl

jengan

k

Baroe bermain k.l. sa

e : dengan mengadakan pen- toe djam, hoedjan rintik-rintik moe
n Obral besar. Harganja di lai toeroen, terpaksa pertandingan
roet kebawah, harganja
3
Sa hebat.

di diberentikan. Antara setengah djam
e kemoedian hoedjan terenti, laloe per

sebahagian besar hen| tandingan dimoelai

habis,

dengan korting| lama

da jang dengan korting 10 'poela,

kemoedian

hingga

lagi, tetapi tas
hoedjan datang

malam,

hoedjan te-

Dalam ini pertandingan poen
soedah
ada jang kalah dan jang
g dipotong sampai “dengan |
'menang, tetapi biarlah kita koemsadja hal ini| serarti ,,ke| poelkan sadja itoe semoea punten,
baik" bagi ora, 1g ramai. sampai nanti pertandingan siap se
moea, djadi moedah oentoek meli.Ihat, jang mana bakal kandidaat2
Idjoeara itoe.
— Hari kedoea, pagi, oedara
ada

ada

20 pCt tetapi ban:at poe roes.

“

KmNs
ag

perhatian dari publiek moelai

kelihatan memoeaskan. Diantaranja
ada nampak Toean R.A. A. Wira-

dari persntolan! natakoesoema regent Bandoeng dan

” Indonesia.
$

“

'Toean Roetardjo

ketoea

I-I.

Wak-

|toe sore keadaan oedara sangat me

Saptoe ' 29 April sam- ngawatirkan lagi, tetapi soekoer
a 2 Mei 1939 telah dilang- hingga waktoe pertandingan beren
Justrum| ti, tidak ada toeroen hoedjam hing
" La
ma oentoek mere- ga menjenangkan
pihak penonton
bertempat di dan pemain.
dion Pasir KalikiHari ketiga, dari 2g
sampai

apa?,

melainkan

boeat

hari

ada

tampak

tt.

Resident,

Heeren-singles

oleh Samtoedjo

Heeren-doubles
Si

»

Dames-singles

oleh

Hoerip.
Sanjoto Hoe

oleh

Santoso

rip.
Hoe
rip.

oleh Soelastri Hoe
rip.

Dames-doubles

oleh

Sabarniati
Hoerip.

5

»

5

»

oleh

Soelastri
Hoerip.
Mixed-doubles oleh Samboedjo Hoe
rip.

-oleh

Sabarniati
Hoerip.

Dengan demikian ini pak Dr. Hoe
rip, tentoe

merasa

amat poeas rasa

hatinja, sebab semoea poeteranja
laki-perempoean dapat menoendjoek
kan
ketjakapannja
dalam
sport.
Kita pcen menghatoerkan p.f.
Soemadi Hoerip, berhalangan. Dja
Verslag
lengkap akan dimoeat
di jang ikoet bertanding hanja Ii- besok.
ma
Hoerips. Dalam pertandingan
ini, pak Dr. Hoerip sendiri djoega
ikoet
ambil bagian,
ikoet dalam
pertandin gan heeren-doubles, tetapi

ia terima menjerah kalah. Dalam
hatinja
tentoe
soedah terbajang
ketentoean, toh nanti Hoerips moe
da akan dapat menggondol semoea
prijzen,
Dan
bajangan 'itoe poen
tidak meleset,
Hari
ke-empat,
oedara sangat
menjenangkan, penonton pagi dan
sore
melebihi
dari kemaren. Ini

200000406006

FONDS

0000000Lrooo

KEMATIAN

Abonne's lamanja paling sedikit 6 boelan, djika meninggal,
asal tidak menoenggak, dapat
uitkeering f 25.— (doea poe-

loeh lima roepiah).
0006000
O LOL ro

error

Fx

Kehendak Djepang dengan Shanghai

3

enam partij.

nja

bersih ta' ada
sedikit awanpoen jang menghalangi
sinarnja matahari. Perhatian
publiek memoeaskan sekali, beratoes
koersi jang disediakan tidak ada
jang kosong, dan banjak poela jang
berdiri. Adanja demikian itoe kare
na, hari itoe moelai kwart-finale
atau demi-finale.
Lain dari pada itoe poela orang
orang selaloe menanti itoe enam
bersaudara
Hoerip,
jang soedah
terkenal,
poetera
dan poeterinja
Dr: Hoerip. Empat laki-laki dan
doea perempoean, semoeanja djago
jang .oeloeng. Sajangnja
tennis

Piatoe

Regent dan Burgemeester.
Achirnja
pertandingan, semoea
kampioen dalam pertandingan itoe
dimonopoli oleh Hoerips.

disocieteit

(soloj, selaloe dimoelaidiboeka.
kan djam 9 sore. Jang
dimasoekkan openbare zitting dari congres.
Samboetan wakil2 perhimpoenan
itoe ialah vergadering jang hanja
Voorzitter laloe mempersilahkan dihadliri oleh anggota dan jang
oelan Maart 1938 di kota Soe hatinja kaoem 'Moeslimin, teroeta kepada wakilnja beberapa perh. jang mendapat soerat oendangan dan
sebagai congres Al-Islam jg| ma segala Oelama dan pemimpin berhadlir, jang akan minta bitjara jang membajar derma sekedarnja
sekarang di Solo ini se- nja, dengan mengingati adanja ri oentoek menjampaikan oetjapan se- boeat pengganti sewaan koersi djadi
gres jang ke XI. Tetapi wajat ketika djamannja K.N. Moe lamat dan poedjian atau pesanan. Ke boleh dikatakan beperkte openbare
res Al-Islam jang diadakan hammad s.a.w. selama mengerdja lohggaran
ini dipergoenakan oleh vergadering. Adapoen besok malam
“andjoerannja 'al.A.I. maka| kan perintahnja Toehan jang Maha wakilnja 17 perh., jaitoe dari:
Minggoe (6/7 Mei akan diadakan
es jang sekarang: di Solo ini Esa, itoe poen djoega tidak loepoet
Hoofdbestuur Perserikatan Oela- openbare ver gadering
di Habiprojo.
a
manaTae Islam - Penuaan dari rintangan dan reactie. Adanja ma di Madjalengka, Madjelis Islam
ana
itoe malah bisa menam di Cheribon, Hoofdbestuur Al-IttiaTg

Roemah

memberi hidoep dan koeat ve
ngadjaran
serta
pendidikan
anak-anak jatim piatoe.
Anak? itoe tidak berwali lagi,
maka
pengganti
wali, ialah
masjarakat.
Dari
itoe, kita
jakin, masjarakat tidak men
diamkan oe-aha oetama ini.

memperi-

ngati hari jang dimoeliakan
kaoem Moeslimin diseloeroeh
nia, jalah hari lahirnja K. N.
hammad s.a.w. pada hari 1:
loed ini,

jang kell ini Habiprojo

T

boeat

Sebagai penoetoep, maka voorzit
ter mempersilahkan kepada wakilnja Persatoean Andalas di Solo,
voeat

R.P.M.,

Roekoen Isteri Roemah Piatoe
Boekit Doeri, Armenzorg Parindra.
Seperti
diketahoei, bazaar
dan opvoering ini ialah atas
oesaha ,,“ersatoean Isteri“ Ta
nah Abang.
Tjeriteranja sidang pemba
tja soedah membatja
tentoe
nja,
sekarang
tinggal mem
persaksikan betapa tjara dila
koekan. Seperti terdjadi soeng
goeh.
Disamping itoe, sambil me
lihat, hati merasa moelia, karena oeang jang dibajarkan
Itidak bapjak)
itoe
boekan

W Wondoamiseno sebagai voorzitter
satoe per satoe dengan pendek, jg
masing2 dioetjapkan terima kasih
seperloenja.

Toehan jang Maha Esa.

pelan

perti:

|gi dibitjarakan, karena dalam iga-

00000000

antara mn bath
mendapat soerat oenada beberapa kaoem

sia jang ke III di Bandoeng, hoofd' |

tidak perloe la Nachdatoel Oelama
di Solo dan
hoofdbestuur Perhimpoenan Pengoe
ma Islam, igama jang soetji dari loe Dan Pegawainja di Solo, jang
'Toehan jang Maha Esa, adalah te semoeanja itoe sama mengatoerkan
lah isi dasar. persatoean jang poedjian selamat dan poedjian hasil
Imaha koeat.
onja congres ini, ada sementara jg
madjoekan
voorstel dan sekedar

|

ada jang loepa, maka sekali
lagi patoet kiranja disini di
beritakan,
bahwa
loesamalam, ja'ni malam Minggoe
6/7 Mei j.a.d, ini digedoeng
Gang Kenari akan ada tonil
jang dimainkan oleh Tooneelgezelschap
,,Ichtiar
Pelita
Hati“ dan ada poela bazaar.
Penghasilan bersih 100pCt
: akan didermakan kepada roe
mah-roemah Jatim Piatce, se

$ "0002000

di

soedah

hoofdbestuur Al-Arabijah di Soera- | |
baja, Congres Perempoean Indonebestuur Pasoendan Istri di Ban-|
doeng,
Pemoeda Moehammadjjah|
groep Sewoe di Solo, hoofdbestuur

pergi

Soepaja sidang ramai tidak

tocan Da
Tatan. di Bandj rnegara, hoofdbestuur Party Sarekat

Islam Indonesia di Betawi, Moelat
Sariro di Mangkoenagaran Solo,
'bahi kekal dan tebalnja ketetapan Oemmat Islam di Poerworedjo, hoofd |
hati bagi kaoem Moeslimin diseloe bestuur Al-Irsjad di Soerabaja, |
roeh

kita

000000008 00046004

s bersatoe

Tokio,

3 Mei,

Ambassadeur Inggeris Craigie dan
ambassadeur Amerika, Crew dioen
dangnja
ke departement oeroesan
loear negeri, dimana mereka dengan orang-seorang diterima oleh
'onder minister Sawada.
Disana dinjatakan dengan lesan

kehendak

Djepang

peroebahan

daerah

jang

dengan adanja

penting didalam

internasional di Shanghai.

Diterangkan oleh Sawada bahwa
dibeberapa hal bentoekan dari pemerentahan
didaerah itoe adalah
tidak pantas dengan keadaan jang
sekarang

ini.

.

Dasar2 -dari pemerentahan itoe
ditetapkan pada tahoen 1866, keti
ka daerah itoe koerang sepertiga
dari loeasnja jang sekarang, sedang
kini
ada
2200 bangsa asing dan

90.000 bangsa Tionghoa.

»Oentcek menjesoeaikan daerah
itoe dengan keadaan jang sekarang,
maka diperloekan peroebahan jang
tidak sedikit didalam tjara peme
rentahan,“ kata onderministeritoe.
Ia menoendjoekkan
kepada pembi
tjaraan2 tentang oeroesan pemeren
tahan jang dioemoemkan oleh pers
di Shanghai pada beberapa tahoen

jl. dimana perhatian dipoesatkan bersama sama dengan pemerintah
kepada monopoli dari gemeenteraad baharoe
oentoek
Shanghai
bagi
dan gemeentebestuur
oleh bangsa memegang tegoeh ketentraman dan
Inggeris, jang tidak demokratis,
perdamaian dan membela .kepentiLandjoetnja Sawada mengatakan: ngan pendoedoek Shanghai dan se
»Adalah keadaan jang memaksa, kitarnja.
bahwa soesoenan dari gemeenteraad
Oentoek itoe segera haroeslah di
haroes diroebah oentoek memenoe adakan tindakan. Oempsmanja akan
hi permintaan2 jang sekarang. Ada dipertimbangkan dengan adanja pe
poela baiknja, djika semoea pendoe ngadilan Tionghoa
didaerah
itoe,
doek dari bangsa jang berkepenti dimana djoega pengembalian dari
ngan, dengan setjara jangadil dan register tanah dari stadsbestuur Ti
pantas menjampaikan soearanja di onghoa daboeloe, dimana disimpan
dalam oeroesan gemeenteraad"',
oleh bestuur nederzetiing. Oeroesan
Onder minister itoe mengatakan, ceroesan ini dengan segera haroes
bahwa keadaan itoe tidaklah demi diselesaikan.
kian dengan Gemeente Djepang.
Pemerentah Djepang tidak dapat
Lanijoetnja Sawada mengoetjap mendiamkan sahadja, bahwa
ada
kan, bahwa pemandangan dari sta- nja nederzetting
itoe digoenakan
tus dari dan pemerintahan daerah, oleh pendoedoek dengan kelakoean
haroeslah diperhatikan poeladengan jang seperti liar bersikap anti ter
adanja peroebahan
jang
radicaal hadap Djepang dan ataumemoesoe
dikeadaan oemoem di Tiongkok, se hi regiem baharoe. Adalah kewadji
djak timboelaja perang.
ban bagi pembesar Scttlement dan se
Terpisah dari regiem Chang Kasi moea negeri jang
berkepentingan
Sek di Tiongkok ostara terdapat pe memberi pertimbangan jang soeng
merintah baharoe dan di Shang ada goeh2 haroesnja mengadakan tinterbentoek lokaal bestuur.
an
terhadap propeganda
anti
Pemerintah Djepang memandang Diepang dan perboeatan .jang tadi”
perloe sekali, bahwa pembesar da- kedji talangan :

erah itoe dengan

ragam

bekerdja

Ini malam
dan

PASAR
Penolong

Programme

malam

“Bergoeletan :

Zonder

Wajang Orang
Bangsawan

berikoetnja

PATJAR

MALAM

Bouwfonds Roemah
di
Lapangan station
hari ini:

Piatoe -.RYekoen Isteri.
Pasar Senen.

500/, sampe 60"/, KORTING.

Toean

c.s.

di

Pasar

besar bagai

Malam

adalah

Roemah

berarti sokongan

Piatoe.

Boekoe GELDSCHIETERS-ORDONNANTIE bisa pesen pada adm. Pe-

JAVAANSCH- TOONEELGE ZELSCHAP
MARDI
WANDOWO
PRP

mandangan

with ANITA

LOUISE

- IAN

DONALD CRISP- BEULAH

HUNTER

Ini malam (malam
Mempersembahkan tjerita:

Djoemvat!

»PANGERAN

TIMOER”"

Harap

BONDI-JANE

besok

malam mengoendjoengi MARDI
Pendapatan goena AMAL
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Ksicta» Music
bp Max

Di perkenalken

Stelocr

Djamoe

VERKEERS
VAN JAVA:

NJONJA

Tjap

MENEER

terbit 1

Soedah

terbit /

Ketrangan lebih djelas dan

BOEKOE

Hoofd

PERLINDOENGAN
OEDARA
(LUCHTBESCHERMING)
“Ini boekoe terhias banjak gambar dari

Pasar Sawan

Langganan2
:

sa

Bedak

ini boekoe
“2.

dengen

KET BEDAK

Tara

Virgin,

bisa

ditoekar

BABA GEDE t/o Riaito Bioscope
Kalilio

Kita

masi

sedia

,Penghidboer

perkasa)",
No. 2

samboengan

(tjerita

Tan

,Pendekar

dan tjerita: ,Mata

Prampoean”,)

tjerita:

,Setan

Etiket2 kirim per

Drukwerk

2

(OBAT

maoe boekoe kalimat apa, pada:

CHUN LIM &

Obat

Co.

Pintoe Besar No.32, Batavia.
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Tenaga Maeda Hidaer
Didalam 24 djam
.

Se
$
5
$g

aa

hidoep dan kasehatan.

boelan

HARGA

,

2

Hasilnja
didalam 24 djam
Sebab
Vi-tabs terbikin menceroet Ilmoe pe-

kelandjer? bakerdjanja lebih baik, maka
akan merasa dan lihat sendiri perbai-

nja. Pemakai"
ini obat jang terbanjak menes
rangkan. kebaikan
jang mengagoemkan
di-

kannja, djadi lebih moeda dan lebih mempoe- | dalam 24 djam dan bilang didalam | minggoe
njal kesoekain hidoep. Boekan sadia tocan
ia merasa lebih moeda 10 taoen. Ini hasii? baik,
dapat bakerdja lebih baik, tetapi tocan dapat Na Ba anta Ta
Pe
aa pa
aa

tertua. sapanochnjg Rasenanpan

ar

Dr, J. Rastelli, doktor

hoer

“hg

|

koelilingan,

beloem

oetoes asa tida
t dan sehat,

Europarjangtermasi-

selang

lama

Vi-Tabs

.
Djika

tida

perkocat

dan

Mn

mene-

rangkan: ,,Banjak orang" terpeladjar mengakosi bahoea resiahnja jang betoel dari tenaga
moeda dan kesoekain hidoep Itoe ada berseraboenji didalam
kelan@jer?. Djika kita bisa djaga
kelandjer? tinggal baik baim,
kerdjanja, maka kita akan
merasa dan melihat bahoea
diri
kita
“lebih
moeda
bertaoeri-taoen
dan
bisa
hidoep lebih lama. Berdasar
atassajapoenjapenjelidikan
dan pengalaman lama,maka
saja
berpendapatan
jang
Obat Vi-tabs adalah satoe
obat jang paling baroe dan
Kn
Bean
ilmoe
pengetanoean oentoek
mem-

memperbaik

|
|
|
|

bisa

2

kombali

ena

alk

moeda

hasil

Kemoestadjaban Vi-tabs oentoek membikin
moeda komibali orang? lelaki jang soedah tosa
sebeioern moestinja, ada begitoe besar him:
ini obat sekarang terdjoeal dengan memai
garantie jang ini obat djangan dibajar djika
tida
memoeaskan
didalam.
segala-galanja.
Tosan djangan koeatir, boleh beli ini obat jang
memakai garantie. Ini obat moesti membikin
toean lebih moeda, lebih koeat dan bertambah
kasoekaain hidoep
dan
mengasih kasempatan
kepada toean
dapat
merasakan poela
kasenangan hidoep seperti tempo toean masih
moeda. Djika tida begitoe kirim sadja komball
doos jang soedah kosong dan dengan gampang
tocan dapat kombali ocang harga pembelian
itoe obat. Djangan menanggoeng sakit lemah
dan lekas toca lebih lama poela, Makan se-

karang djoega Vi-tabs. Garantienja mendjaga

toean.

Terdapat
di Roemah? Obat dan Toko? besar,

bisa dapat, toelis soerat kepada

THE

dan

tjepat.

Liong Perappatan Mauk

KEPOETIAN)

tiada

tentoe,

keloear

SEKARANG:

Gosna kamoe poenja keseharsu, pilihlab obat jang
soedah tei masboer:

PIL BIDADARI.

darah

tiao d.|.I.

jang bseat terpakai

OBATI

ga moeda Gan kesoekain hidoepkepada badan.

Doktor sangat poedji Vi-Tabs | p:

Tek

10 Minggoe

“

3
3

per

dros F 425
2
Ne

”

3

,

2200
sbb
« 1.10

SENTOS

djer? mendjadi diperkoeat, darah djadi bersih | Paroe dan mas pasii tenaga hidoep baroe, maka
gan seloeroeh anggauta 'merasal kasegeran. | Orang tida perloe menoenggoe lama atas hasil
Djika
tosan

Bandneng
Tan

#

ngetahoscan dan bakerdjanja langsoeng atas
kelandjer? dan asabat serta : membikin darah

bakerdja,

,Toen”“

s

kelan-

tablet. Ini obat lantas moelai

Toko

moerah

FLASH GORDON.
Sedia di Administratie
Pemandangan Flash Gordon sampai 10. Tjeritanja teroes ramai dan memoeaskan Harga f 0.15 per djilid. Pesan
comuleet
10 boekoe dapat kortinz
10x .-franco
di roemah.
Pesanlan
sekarang djoega.
Persediaan tidak
banjak.
Adm: PEMANDANGAN.

Priok”

Fassarstraat
Buitenzrrg
Tjibadakwog 74

obat jang boleh dibilang SOEMBER JANG

3 | kelandjara, dengan begitoe djadimengasih tena-

Ini

Tandjong

Kong

INDAH OENTOEK PERTJINTAAN.
ini PIL BIDADARI tida dimiPakeinja
noem, 1 bidji bosat 1 Minggoe.

Beroentoeng
sekali bagai orang! jang menanggoeng
penjakit
lemah kelandjernja bahoeca sekarang telah didapatkan satoe
obat saderhana tetapi sangat berfaedah oleh satoe doktor
dengan berpengalaman 30 taoen, obat mana

erdja, kekoeatan

Nj. Hauw Tek

tjoema di Drukkery

Djangaa kel
dari peranakan giiain waktoenja, jang kes x
Pakei sadja ini PIL B
maloeannia
berbaoe,
gatei
dikemalocan,,
teroetama Mudo
peranakannja letjet serta pedih, tangan kaki jang sanget
diabannja hoeat sehlafidildan
dan p nggangnja sakit seperti ditarik-tarik,
Njonja-njonja dati galsletokahat
saxit sesoedahnja bersalin dan selainnja
dan kesoesahan jart Mia
dari itoe oentoek mengekeiken perhoeboeorang prampocakh
nyan SOBAMIHSTRI. Pendeknia inilah
seperti kepoe:

Perkoesatkanlah toean poenjakelandjer?

obat, Vi-tabs namanja, terdiri dari tablet'jang
tida ada rasanja. Apa Jang toeanharoes kerdjamaa Ma
an ge.
3 nba
balann

Gg. 20

Oey Goan Fng Waroeng Tjereme
Soekaboemi

Adapoe» kekoeatannja jang teroetama dari
ini Pil Bidadari jaitoe bisa me jemboehkan
segala matjem penjakit jang dari djalannja
diperanakan
darah dan pesjaxit-penjakit
seperti: jang (kepoetian), bengkax dikoelit
dalam peranakan, peranakannja kekedjoetan,

Toecan merasa toea sebeloem waktoenja? Apa tocan ada
lelah, lemah, letih dan tida sanggoepmempertahankehidoepan
Jang tjepat itoe dan tida dapat mrasakan segala-galanjajang
doenia modern bisa kasiikan? Apa toecan ada berpenjakitan
lemah ingetan, kebingoengan, lelah, darah kotor? Toean
banjak soesah? Apa tocan merasa ketakoetan atau toean ada
menanggoeng
penjakit koerang ingetan? Apa toean tida merasa senang berkawan dengan orang Pen
ataukah toean
tida diperdoelikan sadja oleh orang3
pramposan? Djika salah
satoe dari Ini tanda" ada terdapat pada tocan, tentoelahtocan
poenja kelandjer? bakerdjanjalemah, dan djika itoekelandjer?
tida diperkocat, maka toean tida bisa harap lagi bisa posla
@. pat kombali tenaga mocda dan kesoekain hidoep.

MEN enamendjadikan
anta engbertambahnja
panen
aa ne
aan las
jang
kemaocan
ba:

tidak

Pemandangan.

paling sampoerna boeat ketentreman jang beroemah-tangga.

datang

Kelandjer diperkoeat
oleh Pendapatan Baroe

:

Hin

KNOX

COMP.

Batavia

BENGEK

dan

P 0.55

(ASTHMA)

S:moea orang poen tentoe telah ketahei kesengsaraannja orang jang
diterdjang
penjakit bengek, hingga apabila parda sa'at jang keliwat pajih,
hilanglah

orang

sentoengan,
Ini obat
kit bengek.

puenja

argen-angen

kemoestadjabannja

atau

keinzinan

ada jang Special

oentoek

dapetken

boeat, mengobati

ke-

penja-

Tenggorokannja tidi kepempet lagi, napasnja djadi lega dan senang,
batoeknja berenti dan hisa enak tidoer.
Ini obat djika dipikei seheloemnja timboei koematnjr penjakit, bisa
tertjegah datangnja itoe penjakit, oleh kerna itoe bisa terloepoet dari pada kesoesahan.

Djika

dipakei pada waktoe timbsel koematnja penjakit, bisa ternjata khasiatnja seperti obat soeatik
sadja, demikian poela bocat hilangken b:toek bisa dengan gampang, pendeknja dipakaenja mengobati bisa simpai sampserna menoerocet kta poenja kemaoean.

djan

TJOTJOK PENJAKITNJA: Boeat bengek, sakit didjalaian nipis, antero batoek, batoek re(batoek sesek), berkeringet diwaktoe tidoer, meazompol (kentjing diwaktoe tidoer), sakit

wasir dan

boeat anter» penjakit djantoeng jang membikin lelah,
HARGANJA: per flesch isi 20 tablet
Ini obat2 bisa dapat beli ditoko toko Japan jang mendjoeal
habisan boleh teroes pesen dikami poenja toko.

t 0,70
obat, kapan

Prijscourant obat-obat boleh diminta dengan PERTJOEMAH.
Agent
Molenvliet

Besar
West

K. ITO & Co,
No.

203-204

Goe-

Toean bisa dapat perjang rapi dan moerah.

PIL BIDADARI

No. 3 (tjerita:

Penanggalan“

(iranco 2 cis & enveloppe terboeka),

|

:

Ba Bibit Bekasiweg Mr. Cornelis

Setan".

dimana sekalian terangken pembatja

Bat.-C.

Sen Nio Kampoeng Melajoe
Mr. Cornelis.

No. I (,Pemboeroe jang
Prampoean“),

Lain

LIN

Lo

Batavia

ETI-

VIRGIN, jaitoe:

Virgin“

,, Pendekar:

Dimana
tjetakan

Batayia-C.

Lam

dan

Pemandangan.

Rapi,

Oey

Lie Kim Liang Naast Rialto BivsCope Tanah-Abang
Toko Melly Molenvliet West 206

3 etiket doos B.V.ovaalbesar No. I: 5 idem boender besar No.2:
bidem ovaar gepeng No 3: 9 idem boender gepeng No. 4, 18 idem
boender gepeng ketjil No. 5 dan 25 idem boender gepeng paling ketjil No &
gaga

—

Tan Tjoan Lo Kramatpiein Bat-C.

dapet

sama

No. 25

Besar

inci.

atas keman-

dapet pada:

KIOE

0.94

A

Oentoek biang keringat bagi baji
pakelah LANO'L. POEDER
recept
Dr. MOEWARDI
per blik hanja
f 0.65 bisa dapat pada Adm.

SEMARANG

THIO

f

pernemen).
Perloe
sekali oentoek
kacoem pedagang dan kacsem pe'antjong. Persediaan
tjoema
sedikit.
Lekaslah
pesan
sekarang
Harga
f 1.10 franco di roemah.
Adm: PEMANDANGAN.

AGENTEN:

model2nja segala roepa pekakas perang
seperti pesawat terbang, mariam anti
pesawat,enz. dan moeat pengoendjoekan2
tentang perlindoengan
bahaja oedara.
-v
aan,

Agent:

stuk

terpenting-(Partikoelier

Potret

Prijscourant bisa

Il

STADSKAART
GEMEENTEH
BATAVIA.
(Betawi- — Tg, Priok — Mr. Cornelis). Tjitakan baroe-tebal 36 paginadan berikoet platte grond Gemeente
Betawi. Memoeat
nama djalanan?
besar-ketjil
diseloeroeh , Gemeente
Gemeente Betawi.
Gedoeng?
jang

Semoea Djamoe? di kerdjaken dengen teliti dan bersi 1000/, Hygienic
Soedah

per

portokosten.

WANDOWO.

dari Rempa?, Akar? dan Daon? obat jang terpili.
Soedah dapet poedjian dari beriboe? orang dan Bangsa
djoerannja dan kebaekannja kita poenja Djedjamoe.

f 0,04

& TOURISTEN-GIDS
Verkrijgbaar bij adm:

Pemandangan

oleh:

Industrie

franco

»Huwelijk, Polygamie en Echtscheiding
in
den Islam” door Joesoef
Wibisono
verkrijgbaar bij administratie PEMANDANGAN prijs f 0.56
Inci. portokosten.

(BABAD MODJOPAIT bagian ke2)
Pangeran Timoer, seorang bangsawan, saudara moeda dari
Praboe Browidjojo ke III, kena pengaroeh seorang perempoean (kekasihnja), dan telah memberanikan diri, menggoeloeng lengan badjoenja, menghasoet loerah-loerah, oentoek memetjahkan Kraton Modjopait.
Perboeatan ini sebetoelnja ada bertentangan sekali dengan
tabeatnja dan hatinja jang djernih. Hanja karena dibawah
pengaroeh (invloed) seorang perempoean, Pangeran Timoer
dapat berboeat begitoe.
Maka dari itoe: Koendjoengilah pawijatan Mardi-Wandowo,
tentoe POEAS.

— Bette Davis .:

f 0,50

£ 0,54.

di Unie Theater Mr-Cornelis

Starred
for the first time with

Moela!

1 akan sampe Y Mei 1939. Kinderpakjes, Sokken, dassen, Overhemden
en Pijama's. Djangshn toenggoe lagi,
lekas dateng nanti
keabisan. Ini
tjoema boeat 7 hari sadja. TOKO
HOAT Pasar Senen 175 Batavia-O.
Telefoon 2894 Weltevreden.

KOENDIOENCESA
Kedatangan

ee.

Telf.

295

Batavia

tida ada

afina Ira.

3

4

Berita" pendek

di Bogor

Seorang agent polisi dimoeka Hakim
Di Landgerecht telah dihadapkanjini mendapat perhatian dari

Oleh: Pers Komisi
Nona Asmawati, anggota Pa
rindra dari Djakarta mengoetjap

tempat di Centraal Bioscoop Djem- kan selamat atas berdirinja Ke
batan Merah. Sebeloem poekoel 9 poeterian Parindra dari Bogor. Spr.
telah berdoejoen doejoen
laki laki dan perempoean,

publiek,
mascek

memenoekiroeangan gedoeng. Pada

bertanja

pabila

Djakarta

akan 'dilantik. Diterang

poela

kami

dari

kannja djoega bahwa Kepoeterian
waktoe rapat hampir diboeka, jang Parindra
itoe haroes dan bisa be
hadir lebih koerang 1800 orang, di kerdja bersama2
dengan Parindra
antaranja boekan sedikit jang mes- Spr. bitjara sangat
bersemangat.
ti berdiri. Dan beratoes2 jang poeSelesai pelantikan
Kepoeterian
'' lang, karena tidak
mendapat tem Parindra ini, muziek S.W. melagoe
3 “pat. Publiek berkoempoel dalam ge kan Wirawan mars, jang dinjanji
dong seperti ikan sardentjis dalam —.
oleh semoea SW. sambil ber
— blik.
iri,
Diantara jang hadir terdapat 43
Setelah itoe Ketaea mengoemoem
wakil perkoempoelan poelitiek, sosi- kan poetoesan2 dalam congres jang
al dan ekonomi, dan 9 wakil pers. baroe laloe ini.
:
Wakil PID: lengkap.
Toean Soebekti Kepala Pasoe
Kedatangan anggota2 pengoeroes dan I dari Djakarta, menerangkan.
'Tjabang Parindra Bogor dan wakil sepak terdjangaja S.W. dengan pap
I-. wakil PB. disamboet dengan oepa- djang lebar. (Verslag kita moeat
'tjara kehormatan oleh barisan Sur- kan denganspeciaal dilain tempat).
ya Wirawan.
Sehabis pidato ini, t. SoerjoPada djam sembilan, dimoelai oe dipoetro, Ketoea S.W. di Dja
patjara pemboekaan rapat oemoem karta mengoeraikan perkara peroleh Ketoea Tjabang t. Dr. Mardjoe lindoengan dioedara, jang verslag
ki Mahdi.
nja soedah pernah dimoeat dalam
Barisan S. W. berkoempoel dite- soerat2 chabar.
ngah-tengah roeangan vergadering,
Toean M. K. Wigoena
menesedang dibelakang medja Pengoe- rangkan Roekoen Tani, kata gpr.
roes, berdiri bendera Parindra se- soal pertanian inilah perkara jang
tengah tiang.
mengenai peroet kitatiap hari, soal
Kemoedian terdengar commando jang moeskil. Pendoedoek bertamS.W. oentoex bersiap, dan setelah bah boekan sedikit, sedang tanah
itoe soeara tamboer jang keras. tidak bertambah, melainkan bertam
Publiek jang hadir semoeanja ber- bah sempit. Sebab itoe kita haroes'
diri. Dengan perlahan-lahan bende- membikin bagaimana akalnja akan
ra Parindra tadi ditarik "keatas oe menambah hasil tanah itoe. Inilah
djoeng tiang. Publiek berdiri seba- jang
dioesahakan oleh Roekoen
gai menghormati
tanah
air dan Tani. Diantara lajnlain misalnja
bangsa Indonesia. Demikian bende- perkara peroesahaan tanah, Bagaira sampai dioedjoeng tiang, muziek mana oesahanja dengan tjara, sae
laloe memboenjikan lagoe Indone- paja hasil tanamanitoe dapat dinaik
“sia-Raja, jang didengarkan dengan kan. Sekaliannja itoe tentoe haroes
berdiri oleh jang hadir. '
bekerdja dengan pegawai berbagai
bagai
djabatan goebernemeh, seper
&
“Seteiah selesai oepatjara ini, ma

ska kepada anak-anak jangdibawah
.Samoer 18 tahoen diinta oentoek

irrigatie dll.

Begitoepoen dioesahakan oleh Roe
2
koen Tani soepaja kaoem tani men
“meninggalkan rapat.
Kemoedian ketoea memboeka ra- dapat harga jang sepatoetnja dari
pat, dengan
oetjapan terima ka- hasil oesahanja.
Boeat
menerangkan bagaimana
sih kepada jang hadir. Djoega dioe
basil
oesaha
tidak dapat diterangtjapkan terima kasih kepada mere
kan
dalam
rapat
ini, melainkan hen
|“ ka sekalian jang telah membeli per
tolongannja
bentoek
langsoeng- | daklah dilihat ketempat2nja desa.
T. Sanoesi berbitjara perkara
nja rapat ini.
Landrente,
sebab berhoeboengan
Kemoedisn dilakoekan pelantikan
»Keposterian Parindra“,
segenap rapat sekali dengan pertanian. Mak
anggota pengoeroes perkoempoelan soednja akan memperlihatkan bah
ini tampil kemoeka, dekat medja wa kita rakjat Indonesia mempoe-

K-

ANN Na Un Ga AA SUN OA

ti B.B. Landbouw,

«

pengoeroes.
Ketoea menerangkan maksoed per

koempoelan ini, jaitoe tidak beker
dja dilapangan politik, melainkan
dalam kalangan sosial, seperti me-

njelenggarakan kesehatan, dan lain

. Jain. Kepada pengoeroes Kepoeteri“an Parindra dimadjoekan pertanja

an, apakah

5

menoehi

mereka

sanggoep

me-

kewadjibannja
kepada
masjarakat. Terdengar djawab: ka-

mi berdjandji sanggoep memenoehi
'kewadjiban

kami. -

Laloe nona Siti Marjam,
toea

,,Kepooterian

Parindra“

Ke
me

. ngangkat bitjara.
Spr. menjatakan kegirangan atas

Pe

kepertjajaan

jang dilimpahkan ke

padanja oleh Parindra oentoek me
mimpin Kepoeterian 'Parindra. Le
bih landjoet spr menerangkan,
bah
wa sesoenggoehnja spr. sedikit cha
watir, apakah spr. sanggoep memi

koel beban jang berat itoe, oleh ka

ajai perhatian pada soal-soal jang
berhoeboengan dengan dirinja.

Selain dari pada menggambarkan
atoeran dan besar padjag jang haroes di pikoel oleh perk. tani itoe.
poen djoega menoendjoekkan ichtiar

dan oesaha soepaja hasil tanah itoe

tjoekoep membajar padjag tsb, selain dari pada keperloean penghi-

doepan dan seboleh?nja soepaja ada
bersisa oentoek tjadangan pendjaga
masa kesoesahan.

Tentang landrente ini soedah banjak
diperdengarkan soeara baik
dalam rapat2 maoepoen s.s3. chabar
oentoek mendapat keringanan, hasil
aja ialah seperti jang tertera dalam

atoeran

Landrente

jang

berlakoe

moelai 1 Jan. 39, dengan dibatjakan
satoe persatoe artikelnja. Betoel
soedah

dapat keringanan,

tetapi be

loem memoeaskan, djoega atoeran?
nja beloem mentjoekoepi. Laloe di
oeraikan keberatan2
jang djoega
soedah
dikemoekakan oleh tocan

dalam
gedelegeerden
perkoempoelan -Kepoeterian Thamrin
Parindra itoe masih baroe dan be- Volksraad. Antara lainnja dioerailoem dilakoekan didaerah Djawa- kan keboeroekan jang terdapat da
lam hal proefoogsten dan dalam hal
Barat.

“ «rena

Kepoeterian

dja

Parindra akan beker

dilapangan

sosial,

klas

klas sawah.

Koeli koeli pega-

lain sifat wai2 dan lainnja mendapat penghasi

“ pekerdjaan daripada Parindra,
noeroet tenaga dan kepandaian

me
ka

oem perempoean. Kami kepoet€riah

lan darioepah, dikenai padjag 4pCt.
jaitoe sebagai loonbelasting, tetapi
pak tani, dikenai padjag dari8 pCt.

seorang Agent politie 2ekl. sebagai
terdakwa. Dalam pemeriksaan ini
agaknja baik didjelaskan keterangan hamba wet itoe oentoek gambaran
kedoedoekan agent politie
dalam penghidoepannja.
Ia ditoentoet meninggalkan dienst
pekerdjaannja, malah boekan tjoema

itoe,

isteri

dan.

Setelah beberapa hari tiba di Tji

kampek, disini ketemoe kenalannja
oentoek beberapa hari menoempang
tidoer dan makan. Disini ia mendengar di Tjiomas ada onderneming
jang perloe memakai koeli, pergi
ia kesitoe, tapi latjoer tidak dapat
pekerdjaan,
hidoep

sehidoep2nja,

achirnja baroe teringat isteri dan
anak-anaknja, demikianlah ia kembali dengan djalan kaki poela datang dikazerne politie disini.
Tentoe sadja disini ia tidak di
ambil poela dengan poetoesan Hakim, doea minggoe. pendjara (Rep)
3 0 —

Tangkapan

rapa

soerat kabar,

baroe2

bebe-

ini telah

dipetjat dari djabatannja oleh karena overcompleet.
Selandjoetnja ditegaskan, bahwa
terhadap jang bersangkoetan itoe
tidak ada salah satoe hal jang mem
beratkan pemetjatannja tadi.
(Anetaj.

anak-anaknja

sehingga tidak diperdoelikan.
Katanja disebabkan serba kekoe
rangan
sehingga
ia mempoenjai
banjak hoetang jang ta' dapat di
loenaskan. Sebab itoeia tinggalkan
pekerdjaan itoe dengan diam-diam.
Dengan djalan kaki karena tas
mempoenjai oeang sepeserpoen ia
menoedjoe ke Tamboen. dari tempat
ini ia ke Krawang tidoer dipasar2.

Berboelan2

be-

jang

baik

P. Kerstens terbang
ke Australia
Mempeladjari
soalsocial dan strategis.
Didengar kabar, bahwa toean P.
Kerstens pada tg. Mei ini terbang
ke Australia goena perdjalanan jg.
14 hari lamanja. Perloenja oentoek
tahoe keadaan2 dinegeri tetangga
ini, ketjoeali dengan tjara beladjar.
Selandjoetnja dengan mempersaksi
kan sendiri akan dapat menjelidiki
beberapa mas'alah jang penting, jg
berhoeboengan dengan soal social
dan djoega soal strategis:

Thee

Hwee

oleh ,,Chung
Nu Hui.

Hua

Tempatnja

Oemoem masih teringat adanja pem

Prinsenlaan 63, Batavia.

Oleh ketjerdikannja sendiri pentjoeri2 ini dapat ditoeroeti djedjaknjaoleh recherche2. Bahan2 jang
ditolong

Saptoe

jang

dibekoek.
Seorang

dan

dipakai

oleh

dari mereka

Colgate's

membikin

pasta-gigi

tetap

kau

an

berbaos

sedap.

COLGATE
adalah
hanja

lebih

perloe

hemat:

memakai

Kau
separonjo

Dalam

tube

dari

15 dan

30

cent.

Lombok,
Bali,
Makasar,
Pontianak.
Dimasoekkan
ke
Djawa.
Paberik2 minjak di Djawa memasoekkan kopra
dari Bali, Lom-

ARE

bok

Makasar

dan

Pontianak,

ber-

hoeboeng
dengan
persediaannja
kopra sedikit sekali (Aneta).

toer

Ec.

Zaken.

Pada tanggal 5 Mei ini ada pem
boekaan kebon benih jang terpilih

goena

polowidjo

di Modjosari

jang dilakoekan
nomische

Mook

dan

oleh direktoer Eco

Zaken,

toean

fAnetaj.

Penerbangan

H.J.

van

Paris—Saigon

Toeroen diIndia
Parijs, 2 Mei (HavasJ. Ministerie penerbangan mengoemoemkan
bahwa djoeroe terbang Gilbert Denis, jang terbang goena record Paris—Saigon, terpaksa toeroen dide
kat Midnapore. 400 km. sebelah ba
rat Calkutta.
Sekolah

Dokter

Tinggi

'Loeloes dalam oedjian arts bagi
an pertama nona R. Oetjoe Roe|baah dan nona Tjan Giem Nio.
Loeloes dalam oedjian arts bagian
kedoea toean toean G. Bras dan R.
M. Soemedi Mangoennegoro.
Ga

afdee-

pada

laloe pentjoeri2

isit-gigi.

Mean
RA

loe orang jang mampoe2. Pekerdja- | kandoengan.
2
aunja begitoe baik dan rapi sehingPoen Djoestisi mendjatoehkan hoe
ga oemoem
mengira
ini perboe-ikoeman tjaboel atas diri seorang
:
bekas klerk Dept.
atannja
orang Eropah.
Marine,
J.S...
Berita-berita djelek ini telah ter- jsampai 2 setengah tahoen. Dan atas
siardiseloeroeh kota, sehingga pen-| seorang scheepsemploye, H.G... sam
doedoek merasa t#“ aman, danpo-|pai 6 boelan pendjara. |(Aneta).
litie haroes hiboek bekerdja loear
Kebon benih polowidjo di Modjosarj
biasa. Setelah berboelan-boelan baPemboekaanoleh
Direk
roe didapat penerangan:

penjelidikan,

ada

diclubgehouwnja,

nja. Dengan telitiernat dipilih doe-|telah menggoegoerkan anak dalam

ling dactyloskopie,

atoerannja

poenjanapassegar

bongkaran-pembongkaran
dikota
beloem lama ini, dimana mengamPoetoesan2 Djoestisi.
bil korban beberapa roemah-roemab
orang Eropah jang ternama. PemMadjelis Djoetisi memintakanhari
bongkar-pembongkarternjataorang jini hoekoeman tas diri seorang dok
jang oeloeng didalam pekerdjaan-|cer di Bandoeng, J.D.K... karena ia

koerang sekali dapat

jang

dalam .iiap' boengkoesannja.
Disikat sadja tidak menjoekoepi: Kau haroes goenakan
pasta-gigi jang mempoenjai
sifat dobbel. Dari itoe, dokter”
gigiseloerceh doeniapoediikan
Pasta-gigi Colgate, disebabkan
karena menjegah roesaknja
gigi dan tida membahajakan

Kopra

Dihari jang laloe politie Betawi
telah beroentoeng ' mengadakan
tangkapan jang loear biasa, dengan
pertolongannja afdeeling dactyloscopie fafdeeling pemeriksaan bekas
bekas djari).

amat

Colgate

Fu

Di Prinsenlaan 83,
5 Meisore.
Perkoempoelan tsb. pada tanggal
5 Mei sore djam 6 sampai djam 8
akan mengadakansedikit Thee Hwee
centoek memperingati tjoekoep 1
tahoen
berdirinja perkoempoelan
tsb.

Kau
djoega bisa poenjakan!
Jalah dengan
pakai tjaranja

abang 22

I
y,ADA hari Minggoe 30 April '39
diadakan rapat oemoem, ber-

jang

kerdja selakoe onderhavenmeester
di Kalianget dan jang baroe baroe

ta

30 April

ANN

KE

hari Minggoe

Seorang bangsa asing,

Kena do

seb bi

pada

oemoem

Rapat

asing dalam djabatan negeri
dilepas
Karena overcompleet.

/

Barat

0.

Orang

P3

“Daerah Conferentie Djawa

Hn TealaBA

5:

Bad

aa Pp

hari
dapat

soedah

di-

dalam boei berhoeboeng dengan hai

mengerdjakan

pembongkaran

28

kali.

Recherche tak tinggal diam sam
Pai disitoe sahadja, selandjoetnja

Sesoedahnja pimpinan membilang
banjak terima kasih atas kedatangan jang hadlir, kemoedian pem

bitjaraan diserahkan kepada toean

dkan diadakan penjelidikan. Sedang
barang2 tjoerian djoega tengah di
tjari.

Adjoem oentoek menerangkan pen
dirian Comite tsb. Setelah itoe di
silahkan kepada toean Totong oen
—Gg ——
toek membatja Ajat @oer'an.
Madrasah Al-Mansjoer.
Sesoedah jang hadlir sama men
penghabisan tahoen 1938 dan pertentang pembatjaan itoe,
Dan Perajaan Mauloed. dengar
moelaan tahoen ini mereka
telak
HaliPada hari
Minggoe
tgl. 2 Mei laloe anak2 dari Madrasah.
diseroehkan
menjanji
1939, moelai djam 8,30 Madrasah matota'dip
tsb. diatas telah mengadakan pera- lagoe jg sebagaimana telah diadjar
jaan
Mauloed djoendjoengan
kita oleh. goeroenja. Kemoedian di per
moekakan oleh pembitjara, soepaja
silahkan poela jaitoe toean H. Aboes.a.w.
bertempat
di
roemah
toean
mengadakan simpanan oentoek pem
bakar oentoek memberi riwajat ma
Moeh.
Arsjad
di
Kampoeng
Eatjle
bajaran padjak sehingga padjak da
sanja Nabi djoendjoengan kita di
pat dibajar dengan pendjoealan pa Gang Lontar 9, Batavia-C. perajaan masa ketjilnja.
terseboet
adipimpin
oleh
toean
di, bila padi itoe soedah berharga
Spr.
pandjang lebar meriwajat
tinggi djadi boekan waktoe me Moeh. Arsjad sebagai goeroe dari kan Nabi djoendjoengan kitas.a.w,
Madrasah
itoe
dengan
teliti
satoemotong padi, ketika padi berharmoelai dari ketjil hingga hari wafat
ga sangat moerah. Sebab itoe Roe- satoe anak jang bitjaranja dengan nja, waktoe spr. membitjarakan ri
koen Tani mengadakan lain dari lantjar, poen bahagian anak perem- wajat Nabi tsb, hadliri semoea ke
pada Loemboeng bibit, loemboeng poeannja bersamaan moerid laki2. lihatannja menoendoekan kepalanja
patjeklik, djoega loemboeng padjak Tentang perajaan Madrasah ini jang njata betoel betoel mereka
jang goenanja oentoek meringan- djoega dihadliri oleh kaoem Iboe menghormati djosndjoengan kita
kan tanggoengan rakjat dan peker dan bapa bapa dari moerid-moerid s.a.w. Setelah itoe, atas pimpinan
djaan jang wadjib mengoeroes pa- dengan keliatan gembira.
Djam 12 perajaan ditoetoep, djoe- perajaan tsb. minta dengan hormat
djak itoe, ' Laloe pembitjara mega
soedah kebiasaan
soegoe-soe kepada segenap jang hadlir seda
ngoepas
dengan
mempergoena
pat2 agar soepaja mengadakan Asgoean
tidak
ketinggalan.
kan
angka
angka
officieel be
rakal dengan di iringi oleh robana.
:
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tapa berat padjak jang dipikoel oSesoedahnja asrakal dapat dilakoe
K.K. (Keroekoenan Kita)
leh pak tani dibandingkan padjak
kan, prajaan
terseboet
Iantas di
golongan rakjat jang lain lain setoetoep dengan selamat, kemoedian
Merajakan
Mauloed.
hingga ada jang haroes membajar
lain. Jang tigaorang tertangkapnja
dengan bersoesah pajah.
.
Dengan segera diadakan pemerik
saan, dan telah
diakoei didalam

kata
spr, telah masoek sampai 20 pCt. dari hasil tanahnja
dalam lirgkoengan pekerdjaan, jg. itoe, (Sampai disini wakil Pemerin
djoega dioesahakan oleh Parindra tah meminta soepaja pembitjara tidikeloearkan-djamoean nasi. Achir
sendiri dan Surya-Wirawan. Seka dak membitjarakan perbandingan sampai 80 pCt dari penghasilan.
Pada hari malam Minggoe j.b.L., nja djam 11,30 semoea hoebar,
itoej.
V
rang Parindra mempoenjai tiga inApa poela djika mereka itoe teri- perhimpoenan
Keroekoenan
kita
Aj
stellingen, jaitoe Parindra sendiri,
Selandjoetnja pembitjara mene- kat oleh ,,idjon systeem". Djika te (K.K.)
telah mengadakan perajaLelang di Betawi
Parindra,

..

“Kepoeterian

Parindra

dan

Surya-

rangkan

tentang

atoeran

atoeran

Wirawan. Saja pandang ini sebagai padjak Landrente diharapkan

“ trimoerti, jaitoe tiga mendjadi
satoe ian jg ketiganja soetjiseper

ti adanja trimoerti, dan. mendjadi
koeat dan kekal.

Dengan
.g»2

pertolongan

Allah, mo

dapatlah Kepoeterian Parindra

“mentjapai maksoed jang
- Trimoerti itoe,

ditoedjoe|

rikat oleh idjon,

soe- rente pindjaman
paja didapat persetoedjoean antara naik procentnja.
orang Orang jang menetapkan besarnja padjak landrente dengan

orang jang kena padjak dengan pe
remboekan

jang

baik, sehingga me

moeaskan kedoea belah pihak.

Tentang
oesaha
meringankan
membajar padjak landrente dike-

maka

padjak land

terhitoeng

djadi

Ketika pembitjara
membanding
angka angka landrente dengan inkomsten belasting dan verpondingbelasting dengan mengam-

bil angka angka

negor

CKS. Politie me-

poela pembitjaraantidak

ngizinkan

pembitjaraan

hal itoe.

me

an Mauloed
Nabi
djoendjoengan
kita Moehammad s.a.w. bertempat
di Soerau (Langgar) kampoeng Gg
Sentiong Bat.-C., pendoedoek dari
kanan kiri kampoeng tsb, jang da
tang laki dan perempoean
k, 1. 400
orang, dan dihadliri anak-anak dari

Madrasah

Perajaan

Halimatoe sa'diah.

tsb moelai diboeka djam

8,30, dan dipimpin oleh toean Pi-ie.

Sabtoe,
Perceelen,

6 Mei,
di

'39.

Vecdulokaal
Bat.
oleh
Mr. Bouma.

P. Hoogvliet, di Senen 9 oleh R.L.
J.C. Wegenaar,

di
yaa

Brantz.
Salemba
55,
oleh
Veritas,

MBA LN

Doenia : Parindra
i

doegaan kita harga beras akan teroes naik. Bajangan
kesoesahan
pendoedoek!
.

ERHOEBOENG

Penjakit Dysenterie.
Selain dari kampoeng Garoeng
desa Tjihoedjan jang 'dihinggapi pe
njakit peroet jang sekeras itoe,
poen dikampoeng Tjiboeroeloek de
sa Kandangsapi djoega banjak jg
diserangnja.
Dalam
minggoe
jl.
ada 2 orang jang mati. Roepa2nja
penjakit itoe meradjalela kesaban
tempat. Tetapi kita pertjaja atas
beleidnja jang wadjib bahaja jang
tidak diharap itoe akan lantas ter
tjegah.
“Kabar lebih landjoet jang kita
terima
dikampoeng
Tjipeundeuj,
Sakepang dan sekitarnja desa Tjihoedjan banjak jang terserang pe
njakit itoe diantaranja telah bebe
rapa orang jang meninggal.

dengan

maksoed Madjelis AlIslam Indonesia oentoek
membangoenkan
Madjelis
Sjar'imaka telah ditentoekan

-

bahwa jg. akan mengemoekakan

- praeadvies

iah

didalam hal itoe ia

Poetjoek

Pimpiman Partij

Sjarikat Islam, jg telah mene
tapkan poela, bahwa jang akan

mengoeraikan prae-advies itoe
dalam Congres M.I.A.I. jang

bersidang
di Solo
dari
2-7
Mei'39, ialah toean Abikoesno
Tjokrosoejoso,

President L T P-

SILDibawah 'ini kita moeatkan
pendapatan2, jang akan dikemoekakan dan didjelaskan oleh
toean Abikoesno, demikian boenjinja :
&

R. Abikoesno

Keadaan.

1. Didalam doenia kita Oemmat
Islam Indonesia kerap kali timboel
perbedaan paham pendapat diantara
“alaim'oelama, ja'nididalanvperkara
chilafijah.

2. Oleh

pi X

:

Et

3
AON
Ha

"TEA

menitan

Tae

NG

as

Par:

karena

masing-masing

" “Delama itoe mempoenjai golongan
dari pada pengikoet-pengikoetnja,
maka perbedaan paham pendapat
diantara
“alaim'oelama itoe mendjadi poela perbedaan paham pendapat diantara golongan2 pengikoet
pengikoetnja.
3. Oemoemnja perbedaan

ham

pendapat

itoe

pa-

menimboelkan

Minta bantoean jang wadjib
Telah
kebiasaan
sesoedahnja
roempak-djami orang2 jg mempoenjai kerbau, diwaktoe malam chewannja dikepar (diaboer| kemana

Tjokrosoejoso

President Ladjnah
fidzjah P.S.LI.

Tan-

mereka

nesia ini, soepaja tertjapailah Per
satoean didalam kalangan oemmat Islam Indonesia, djadi soepaja
timboellah Perobahan atas ke
adaan
itoe, soepaja perpetjahan
mendjelmalah
mendjadi Persataean.
2. Jang akan
kan perobahan

dapat menimboelitoe hanjalah oem

mat Islam sendiri djoea adanja,
se
bagaimana
jang
diadjarkan oleh
soerat Ar-Ra'd (XIII), ajat ke 2:

aa. . Sesoenggoehnjalah Allah
tidak mengoebah peri keadaan soe
atoe kaoem, sehingga mereka itoe
mengoebah peri keadaannja sendiPN

perselisihan2 poela dan perse
lisihan ini kadang kadang toemboeh mendjadi PERMOESOEHAN
. diantara golongan2 terseboet.
4. Perselisihan atau permoesoeTjara menimboelkan
han itoe menimboelkan poela PERPerobahan:
PETJAHAN didalam doenia Islam.
1.
Boeat
menimboelkan perovbahan
5. Perpetjahan ini melemahkan
tenaga kita oemmat Islam oentoek ini hendaklah kita mentjaharitjara
mendjalankan perkara2 jang wadjib jang baik, sebagaimana jang diadjar
dan lagi 'menjebabkan Doenia Is- kan oleh agama kita: maka adalah
lam tidak sadar akan bentjana dan adjaran soerat Alhoedjoeraat, ajat
bahaja
jang mengantjam kepada ke 9 mengadjarkan:
Islam dan Oemmat Islam.
» Apabila bertengkarandoea go
longan daripada kacoem Moeslimin,
Concelusie
tentang
maka wadjiblah kamoe ,,menda
keadaan:
maikan kedoea belah fihak |jang
bertengkaran| itoes.
Keadaan jang demikian itoe berlawanan sekali dengan kehendak
2. Ajat ini mengadjarkan dengan
adjaran?2 agama Islam,
karena Is- tegas-2, bahwa boekan orang lain,
lam adalah
mewadjibkan
adanja melainkan kita oemmat Islam sen
persatoean
dalam
kalangan dirilah jang memikoel wadjib bagi
CGemmat Islam, sebagaimana jang menimboelkan perobahan itoe.
diadjarkan oleh soerat Al- Imran
(III), ajat ke 102, jang dalam baDaja
oepaja:
hasa Indonesianja boenjinja:
“Dan berpeganglah koecat2 kamoe |. 1. Maka daja-oepaja jang wadjib
.semoeanja dengan tali Allah JAIl- kita lakoekan oentoek mentjapai
“@oer'an)
dan djanganlah kamoe maksoed jang moelia dan soetji
berpetjah petjah- .
itoe ialah membangoenkan soeatoe
badan, jang bisa ,,mendamaikan«
Perobahan
keadaan:
golongan-2 jang berselisihan dan
1. Sjoekoer Alhamdoelillah dari bermoesoeh2an satoe samalainnja
. sehari-kesehari bertambah rioehlah itoe dan badan ini dengan mengseroean 'pemoeka pemoeka dan pe- ingat akan pekerdjaannja hendakngarang pengarang Islam di Indo- lah dinamai MADJLIS-SJARII.
“
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Masih djoega gelap
Mengingat kepentingan dan keamanan pendoedoek sekali lagi kita
seroekan kepada jg wadjib, Malimping betoel2 memboetoehi
penerangan djalan.
Pantjen

Djawa

Barat

Sebagai pengasilan
Djaro-Djaro
didierah Banten jg dipoengoet dari

MALIMPING
Pembantoe

ra'jat

menoelis:

Memboetoehi benzinepomp.
Hampir saban hari kaoem Chauffeur di Mip. berbisik karena soesah
benzine. Poen touristen jang sengadja pesiar ke-Mlp. djika tidak membawa benzine banjak agaknja tidak
bisa poelang atau tidak bisa melandjoetkan perdjalanannja karena
kekoerangan benzine. Tjari dimana

. mana toko tidak ada, soedah habis !
Sebagaimana jang kita telah kabarkan, bahwa oleh seorang saudagar Tionghoa telah dimintakan kepada B.P.M. soepaja di Mip. diadakan benzinepomp, permintaan mana
disetoedjoei oleh segenapnja jang
berkepentingan dan masing2 memboeboehi tanda tangannja, dianta-

.ranja Toean Wedana Tjilangkahan.
Akan tetapi setahoe lantaran apa,
permintaan itoe hingga kini beloem
djoega dikaboelkannja.
Menilik keperloeannja taxi's dan

lainnja pemakaian
sangat banjak,

benzine

di Mlp

Djika kita bandingkan dengan tem
pat lainnja oempamanjaTjipeutjang
Pitjoeng, Bodjong jg telah adaben
zinepomp,

Malimping

adalebih

tas diadakan, tidak akan

pan

siasia.

diantaranja

,,Pantjen“.

Me-

noeroet kebiasaan jg kena pantjen
itoe orang2 jg mempoenjai
tanah
atau sawah atau jg telahtetap men
djadi pendoedoek desa. Tetapi dide
sa Malimping |Rahongl orang2 jg
mengendon (tidak selamanja “diam
diitoe desa| sekedar dagang dipasar
Malimping. Ik. ada 10 orang dikena
kan djoega pantjen tsb., seorangnja
masing2 f 1,50 setahoen.
Orang2 terseboet dari Tjakoeng
(Betawi)
hanja beberapa waktoe

soeka, jaitoe

oentoek

men-

tjari makanannja.
Berhoeboeng dengan ini, disebab
kan pendoedoek pada waktoe seka
rang telah banjak jg moelai mena
nam
palawidja agaknja
koeatir
djoega atas pengatoeran tsb. Ia,
meskipoen keboennja dipagar tetapi
toch namanja djoega kerbau tentoe
akan meroesak tanamannja jang
baroe toemboeh itoe. Oleh karena
itoe soedilah jang berwadjib meng
ikbarkan kepada jang mempoenjai
chewan agar soepaja tidak diaboer
(dikepar).
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beras jang

kita kabarkan

dalam beberapa hari jang laloe ialah £0.38 per decaliter. Sekarang
telah sampai 42 cent. Ini disebabkan
dengan sedikitnja penghasilan tani
pendoedoek dan banjak permintaan
dari loear Malimping
(teroetama
Mijnubouw-onderneming|. Menoeroet

jang pandjang

Dahoeloe

sebagai

jang

soedah

kita kabarkan
ket»koran terseboet
adalah” enagaalah 1—2 riboe roepiah sadja. Tetapi sesoedah adanja

pemeriksaan

jang teliti dari pihak

pemerintah, maka ternjata bahwa
ketekoran
terseboet
lebih dari 8
riboe roepiah. Roepanja jang tersangkoetims boekannja
sadja orang
dari pegawai kaoem sadja, tetapi
djoega. beberapa orang loear pekaoeman jang di tahan, misalnja seorang commies R.R., dan beberapa
orang lagi.
Perajaan Mauloed
Sebagai th. jl. maka th. ini hari
Mauloed akan
dirajakan
dengan
hebatnja.
Malahan rantjangannja lebih hebat dari tahoen jang laloe.
Baroe-baroe ini soedah dibentoek
comite Perajaan Mauloed terseboet,
comite mana terdiri dari:
Bere Voorzitter : Toean Wd. hoofd
Penghoeloe (R.H. Noh.)
Voorzitter toean: R.H. Toha,
Secretaris: toean : Aboebakar.
Penningmeester : toean : Soetisna
dikarta.
Be
ag
Jang
doedoek
sebagai Commis
Sarissen adalah toean Ir. Indratjaja,
toean ' Oewen, toean Winatapoera
dll. Adviseur : toean Wirasendjaja.
Besehermheer : Wd. Boepati Tjiandjoer.
Jang soedah dirantjangkan jalah
akan
mengadakan
arak-arakan
loptocht|
seloeroeh
kota Tjiandjoer.
Jang akan toeroet dalam
arak-arakan terseboet
adalah semoea anak-anak sekolah jang ada

di Tjiandjoer. Djoega akah diadakan

BOGOR
Merajakan kelahiran Prinses
Juliana dalam astana
Aneta mengabarkan, bahwa pada
hari Senen malam j,l. dalam astana

Wali Negeri telah diadakan resepsi
goena perajaan hari kelahiran prin
ses Juliana dan dikoendjoengi djoe
ga oleh
Wali Negeri sampai djaoeh malam. Antaranja jang ikoet
poela
hadir ialah anggauta dari
Rotarian-landdag, | Anetaj.
—I—

TJIANDJOER
Pembantoe
3

KR.

R.I.

K.B.I, tjabang Tjiandjoer jang
baroe sadja berdiri 1 tahoen, roepanja sangat dapat perhatian dari
ra'jat Tjiandjoer seloeroehnja, ter
boekti dengan bertambahnja orang

Toneelgezelschap

Miss

Riboet

telah mempertoendjoekkan Toneelea
jang bertitel ,, Gandroeng Bais,
Nama

Miss

Riboet

sadja,

soedah

tjoekoep oentoek menggemparkan
pendoedoek Bandoeng. Ini terboekti dalam malam Minggoe jbl. itoe.
orang toea memhawa anak-anaknja Biarpoen hoedjan toeroen dengan
kepada pemimpin K.B.I. oentoek amat derasnja, tetapi waktoe permainan dimoelai kita lihat tidak
mendjadi pandoe.
Pada hari Kartini jang baroe la ada satoe koersi jang kosong. Dan
loe ini pandoe2 poeteri berkeliling diloear beratoes ratoes orang lagi
seloeroeh
kota
mengidarkan bus jang tidak kebagian tempat.
Diloge baris paling depan, kita
derma jang mana disamboet oleh
lihat
t. Soetardjo Ged. lid Volksra'jat Tjiandjoer dengan gembira.
raad
dan
Boepati Bandoeng.
Pendapatannja akan diserahkan pa
Kita ikoeti pertoendjoekan ,,Gan
da tiga boeahroemah Piatoe, jaitoe
2 di Tjiandjoer 1 di Batavia Cen- droeng Bali" itoe, dan permoelaan
brum, jaitoe roemah piatoe Moesli- sampai penghabisan adalah sangat
min. Jang di Tjiandjoer adalah Roe menarik hati. Kita berperasaan, se
mah Piatoe Moehammadiah dan Rak olah olah kita ada dinegeri Bali,
sebab
memang
pertoendjoekan
sa Mitra Poetera.
(tari
Pada malamnja diadakan kamp- itoe...serba Bali! Djangger
vuur |japi oenggoen| sebagai mem Bali) adalah lebih menarik lagi.
Pendeknja, lakon ,,Gandroeng Ba
'peringati hari lahirnja R. A, Karli“
itoe, adalahsatoe pertoendjoetini jang mendapat koendjoengan
sangat banjak, soenggoehpoen da- kan dari ,,Miss Riboet" jang sangat
pat halangan sedikit dari hoedjan. gilang-gemilang, jang berharga oen
Kampvuur dipimpin oleh toean toek dipersaksikan!
— 9 —
“
:
Hoesen fkepala pasoekan| dan ten
GAROET
Ye
tang riwajat R.A. Kartini dioeraikan oleh toean Samawi (CommissaPembantoe menoelis:
ris Tjabang|.
Perajaan windon Taman Siswa
7

Toneel

Mendapat

K. B.I.

oedara,

tetapi

bagaimanakah

achir

nja:.....idarilawan mendjadikawan.
Toneel ini dipimpin oleh kepala2
pasoekan jaitoe tt. Koeswaja dan

Mochtarman. Kartjisnja soedah moe
lai

didjoeal

disekolah

dari sekarang,

Taman

Siswa

lah Ksatrian-Instituut.

dan

jaitoe

seko-

doe 1931-1939“,
terhias dengan

didalamnja soedah
perhiasan jang se-

derhana,

amat

tetapi

menarik

hati,

tihang-tihang dan antara soedoetkesoedoet terpentanglah pita kertasjang meroepakan bendara Taman

Siswa,

ialah

merah-poetih-hi-

djau, sehingga soeasananja pada
waktoe itoe penoeh dengan semangat ke Taman Siswaan. Loekisan2
dalam podium toneel soenggoeh menarik perhatian.
Poekoel 7 malam
tamoe-tamoe
soedah berdoejoen-doejoen menoedjoe halaman Taman Siswa. Pada
waktoe perajaan akan diboeka, kira-kira poekoel setengah-delapan,
banjaknja orang orang jang tidak
kebagian tempat doedoek, sebab per
sediaan tempat tjoema oentoek seriboe orang, sedang
jang datang
ada koerang lebih 1500 orang. Ang
gota2 Comite bekerdja dengan actiefnja,pendjagaan diloear dan dida
lam tjoekoep,
sehingga
perajaan
itoe berlangsoeng dengan keselamatan.

Sebeloem perajaan diboeka berseboeah
pidato terhadap
orang2 barislah anggota-anggota Hovfdcojang toeroet arak-arakan terseboet, mite,
laloe iKetoea
Hoofdcomite
jaitoe tentang
soal jang berhoe- Toean Sardjono
tampil
kemoeka,
boengan dengan Mauloed itoe.
moela-moela memberi selamat daMalamnja, sebeloem optocht ter tang kepada hadirin dan mengoeseboet
akan
diadakan
perajaan tjapkan terima kasih, tersetama ke
Mauloed
oleh pengoeroes Pekaoe- pada sekalian anggota-anggota Co
man di Mesdjid, jang akan mema- mite jang telah
bekerdja
dengan
kai versiering lahfat2 dengan dihi segiat-giatnja, boekan sadja tenaga
asi dengan listrik jang dapat gratis Yan fikiran jang diberikannja, tedari Gebeo.
Oa
TR
tapi dengan beroepa harta djoega,
sehingga perajaan dapat
berlangBANDOENG.
soeng, menoeroet sebagaimana jang
telah ditjita-tjitakannja, kedoea oe
,Gandroeng Bali"
tjapan terima kasih disampaikan
Sebagai pemboekaan, pada ma- kepada Pemoeda
Moehammadijah
lam Minggoe jbl. tgl. 29-30 April jang telah menjokong dengan mu-

1939,

menoelis :

Pada tg. 6 Mei 1939 dimoeka ini
K.B.I. tjabang Tjiandjser akan me
ngadakan toneelopvoering di Roxy
Theater. Tjeritera jang akan diper
toendjoekkan adalah seboeah tjeri
tera jang sangat hebat jg beloem
pernah dipertoendjoekkan di Tjian
'jaitoe:
,Mendjadjah
sadja berdagang disitoe (Mlp), ma djoer
Negeri
Kaja”.
Disitoe akan di
sing-masing telah mempoenjai |di
kenakan)
padjak penghasilan (In tjeriterakan bagaimana pandoe? di
Kaja-kaja
mendapat halakomsten Belasting|
didesanja sen tanah
ngan
oleh
bangsa
Kaja-kaja.
Mere
diri. Kita selidiki, bahwa peratoeran
Djaru
terseboet zonder tahoenja ka diboeroe, dipanah, ditangkap,
jang diatasan, dari itoe kita minta diikat akan diboenoeh. Tetapi de
ketjerdikan
pandoe-pandoe
kepada jang wadjib, soedilah peri- ngan
(teman-teman
jang
tertangkap)
da
hal ini diselidiki agar soepaja orang
pat
djoega
mereka
lepas
kembali.
orang jang kena pantjen itoe tidak
Ditengah malam gelap goelita me
menggeroetoe dibelakang.
reka
|(pandoe2) diboeroe kembali.
Beratoes-ratoes panah melajang di
- Moelai naik lagi.
Harga

Tentang ketecoran kas kaoem,
roepanja mempoenjai boentoet

perhatian

jang besar.
Malam pertama
Sebagaimana jang soedah tersiar
dalam soerat-soerat
kabar,
pada
malam 29-30 April '39, Taman Siswa Garoet akan memperingati ber
dirinja soedah 1 windoe. Perajaan
itoe soedah berlangsoeng
dengan
mendapat perhatian jang besar sekali.
:
Gedoeng Taman Siswa jang letak
nja ada di Regolstraat diperhiasi
dengan daoen-daoenan, dimoekanja
diboeatlah ,,pintoe gerbang jang
bersymboolkan geroeda" dan tertoelisdibawahnja ,,Perajaan sewin-

zieknja

dan

Schoolbestuur

Moebers—

madijah jang telah memberi
pin
djam bangkoe2 dengan setjoekoep

nja, ketiga kepala perkoempoelanz
jang telah men.beri sokongan oeang,
dan keempatnja
kepada
sekalian
penjokong2
baik
beroepa
harta,
maocepoen beroepa benda atau fiki
ran. Kemoedian menerangkan -mak
soed perajaan Windon.
Soedah itoe tampil kentoeka Toean

S.A. Soedibya
hoer bagian

beri oetjapan

wakil Madjelis Loe-

Daerah Priangin, mem

selamat

atas

lang-

soengnja
,,Perajaan
Windon T.S.
Garoet“
dan dibatjakannja poela
soerat dari Madjelis Loehoer dari
Mataram, jang memberi do'a selamat.
Soerat?
dan
telegram dari tjabang2 dan Madjelis2 Daerah Taman
Siswa jang lainnja tidak dibatjakan,
berhoeboeng dengan waktoenja,
pe
nonton
svedah
kelihatan gelisah
maoe lekas melihat pertoendjoekan
nja. Lajar ditoetoep, penonton me
njamboet dengan tepoek tangan.
Lajar diboeka lagi, tampil kemoe
ka seorang moerid isteri wakil dari
PPTS. (Persatoean Pemoeda Taman
Siswa|, jang singkatnya begini:
Para iboe-bapa, tamoe2, Toean2
dan Njonja2!
Atas nama P.P.T.S. saja mengoe
tjapkan beriboe-riboe terima kasih,
karena soedah soedi mengoendjoengi perajaan pada malam ini.
Boeat
moerid-moerid T.S. pada
malam ini, malam jang amat pentingnja. Penting, oleh karena dapat
mengenangkan
lelakon
sewindoe,

bagaimana perdjalanan T.S. Gazoet,

seperti
jang tertoelis didalam sedjarah T.S. Lain dari itoe merasa
besar
hati, karena mendapat perhatian

jang

loear biasa,

keloearga

tempat

jang djaoeh-djaoeh

T.S. dan tamoe-tamoe, boekan sadja
jang dekat-dekat, akan tetapi dari
jang memerloekan
ri

hadir.

banjak

Sebagai tanda penghormatan da
moerid2 pada malam ini, akan

50”, SAMPE 60', KORTING :
Moelai

i akan

s ampe

7

Mei

1939

Kinderpakjes,
Sokken,
Dasse n,
Overhemden
en
Djangan toenggoe lagi, lekas dateng nanti keabisan.
boeat 7 hari sadja.

TOKO WOAT

Pasar Senen 195

Telefoon

Pijama
Ini tjoema
Batavia-C

2894 Weltevreden.

|
3

lesoeng. Boeat ngoesir reksasa jang
sedang makan boelan, katanja.

Djawa

Timoer

Wakil Ben iahara, Fatah Rachman

Kepala

Pembantoe

Abdullah

Fa-

gih.
Pembantoe2?: Chasan Moeslim, Zai
nal,
Ismail, Moegri,
Moenawwar,

Ridwan,

Thaha, Ichsan, @adir, Abd.

Rachman,
lah.

Adnan,

Tauchid,

Abdul-

Selesai soesoenan pengoeroes de
ngan sah, lafoe diadakan pertanja
an pertanjaan dari anggauta, jang
mana pertanjaan? tahadi didjawab
oleh pimpinan dengan keterangan
memoeaskan.
Pada poekoel 12,30
rapat ditoetoep dengan batjaan Al
Fatichah dan diikoeti dengan mem
boenjikan lied ANO bersama sama
sambil mereka berdiri. Keadaan oedara rapat sangat menggemparkan.

P.A.S.IL.,
P.L.I., dan Pengoeroes be Or. Bn. menoelis:
Pandoe merantau".
sar
dari
Parindra
dan masih banjak
Hmm, kepertjajaan orang ada-ada
Antara bedrijf diadakan roepa2
Ansor Nahdlatoel Oelama
lagi. Banjak soerat2 kawat dan
sadja.
,
pertoendjoekan :
biasa jang telah diterima
Oleh tjabang A.N. O. Grisee ber
Kalau misalnja bener ada machDitaman boenga,
meloekis- soerat2
loek bisa makau boelan, barangkali kan koepoe-koepoe mentjahari boe- oleh Congres antaranja dari Cairo tempat di clubhuisnja telah dilang
soengkan Rapat anggautata
“boemi
kita ini ditelen mentah2, nga-boenga
ditaman
jang indah dan dari Nederland.
Jang
berbitjara dalam
resepsi hoenan pada hari malam Djoem
- bang Bedjau inclusief empok Bedjat permai. Dimainkan oleh anak2 dari
itoe jalah ketoea Komite Peneri at dd 27 April 1939. Perhatian dari
Optocht moerid moerid Madrasah
ikoet ketelan, tjoeman bang Bedjat Taman Indrya dan Taman Anak.
maan
Congres
toean
K.H.
Imam
leden
:sangat
memoeaskan,
djoega
Nahdlatoel Oelama
bisa njangkoet ditenggorokan.
Standen, menoendjoekkan keGozali
dan
toean
W.
Wondoamisenampak
datang
wakilwakil
dari
Eh,
kalau.
boelan
dimakan,
kog
tangkasan dalam pergerakan badan.
»
Pada
malam Rebo 13 jbl. Ra,,Madjlis
Islam N.O. Sjoerjah dan Tanfidnggak
abis, malah semboeh lagi. Dimainkan oleh anak2 dari Taman no, ketoea dari
bioel awwal 1358 (3-539) telah di
A'laa
Indonesia“
(MIAI|. Spr ini zijah, jang diikoeti oleh beberapa
—— pa barangkali karena reksasanja Moeda.
adakan arak-arakan moerid madraantara
lain
meriwajatkan
sedjarah bestuurs dari departementen N, O.
dioesir oleh kaleng of lesoeng?
Njanjian
Taman
Siswa
sah NO tjabang serta djoega moedi Grisee. .
Wel, kepertjajaan itoe, kalau sa sewindoe, dengan dihantar oleh MIAI., dan Al-Islam Congres.
rid-moerid kring NO seloeroeh GriSelandjoetnja kepada hadlirin di
Pada poekoel 9,15 tes, rapat di see berkeliling seloeroeh kota oen
ma anak? oemoer10 takhoen, althans muziek amat menarik hati dan maoentoek toeroet boeka dibawah pimpinan Ketoeafdan
anak sekarang, diketawain.
soeklah ketoelang sendi, akan kebe beri kesempatan
toek memperingati hari kehormatan
Toedjoe
belas
orang Penoelis tjabang, sdr Abdullah/OeSebab,
anak oemoer 10 tahoen, saran dan kedalamannja azas toe- berbitjara.
lahirnja Djoendjoengan Nabi Besar
sebagai wakil dari perkoempoelan mar dan sdr M. Salim. Sebagaima
kalau dikasih ngarti arti-artinja, djoean T.S. bagi ra'jat oemoem.
Moehammad s.a.w. Sesoedah mengi
lantas tjepet bisa mengerti. Itoe
Klucht,
jang pertama dimain- nja masing2 menggoenakan kesem na biasa, maka pimpinan mengoe- dari djalan-djalan jang dilaloeinja,
boelan,
sebetoelnja
dapat tjahja kan oleh anak2 T.S. dan kedoea patan itoe, dan mereka antaranja tjapkan terima kasih pada hadirin, maka barisan arak-arakan menoedengan selamat "kepada laloe pembatjaan Al Fatichah di
dari matahari. Kebetoelan sidoenia oleh anggota P.B.M.T.S., penonton memberi
djoe ketempat halaman madrasah
Al-Islam
Congres
jang ke doeaini. moelai bersama2. Hingga disini pim
ada ditengah-tengahnja.
tertawanja banjak jang terpingkelNO
kring
Soekodono,
dimana
Spreker
jang penghabisan jalah pinan mempersilahkan sdr Abdul
Djadi sorotnja matahari nggak pingkel, karena loetjoenja dan mediadakan lezing oleh bestuur bestuur
toean
Ghaffar
Ismail jang me- Fattach membatja ajat2 Al @oeran.
kena sama boelan, of kena sedikit, narik.
NO tjabang.
ngoeraikan
.riwajatnja
K.
Nabi
Sesoedah itoe, pimpinan melanboekannja dimakan reksasa.
Pentjak, pertamaanak Taman
Jang lebih menggembirakan jadjoetkan sidang dengan pidato pem
Gerhana matahari djoega boekan Moeda kelas IV, kedoea dari Taman Mohammad s.a.w.
lah
bahwa
optocht
terseboet
Resepsi
jang
mendapat
perhatian
boekaannja jang bernjala2, hingga
dimakan koetjing of dimakan loe- Anak kelas I dan ketiga dariorang
dengan
Barisan Ansor
itoe ditoetoep djam satoe keadaan
rapat tenteram toendoek dibarengi
wak alias moesang.
Astaga, kalau toea moerid, sebagai soembangan besar
koetjing of harimau brani makan dari-orang toea moerid, ialah dari malam dengan selamat. Anip-Aneta. mendengarkan dengan hati tenang Nahdlatoel Oelama (BANOE) dari
——
belaka. Kemoedian penoelis dipersi tjabang Grisee dan Soerabaja.
matahari, oesoes2nja bisa terbakar. Toean Ahmad.
MATARAM
lahkan
membatja soerat2 jang daSebetoelnja antara matahari dan
Kasih 'iboekepadaanak,
Congres Akbar N.O.
tang dan menerangkan jaarverslag
Tentang Congres P.P.P.B.
doenia kebetoelan ada boelan. Dus menoendjoekkan bagaimana kasih
Soedah dekat masanja congres
kita
kealing2an
boelan.
Djadi sajangnja Iboe kepada Anak.
P.P.P.B. groep Tjoekir menjiar- perdjalanan perhimpoenan selama
setahoen, satoe persatoe diterang- N.O. ke 14 di Magelang, jang akan
liat matahari nemboes boelan. DaarPemain seorang anak isteri dari kan seperti berikoet:
om,... tjahjanja remeng2.
Baroe-baroe ini Toean Drijowong kannja dengan djelas verslag tadi. terdjadi pada tanggal 2 sampai 7
Taman Moeda.
Oentoek memilih siapa jang me- Juli jang akan datang ini. Boeat
Boekan dimakan setan, lo.
Srimpi,
memperlihatkan tari so
dengan
beroelang-oelang
di
paloe rapat sebagai pim- pertama kalinja ini congres A.N.O.
Kalau ada machloek bisa makan Srimpi. Pemain moerid isteri dari moeka rapat PPRPB Djombang dan megang
pinan,
maka
sdr, Abdullah Zahid (bagian pemoedaj| djoega disamamatahari,
bang Bedjat djangan2 Taman Moeda II.
Modjokerto telah menerangkan bah
(Voorzitter
N.O.
Bagian Propagan kan tempat dan waktoenja dengan
bisa djoega telen api.
Ratap
tangis
boeroeng wa dimana Congres PPPB jang di
Herannja
orang2
lantas pada merak,
dimainkan oleh seorang andjoerkan
oleh :H.B. (27 sampai da) disetoedjoei rapat dengan soea congres N.O. Mendjadi congres jg.
poekoel kaleng lagi.
anak isteri dari Taman Moeda IV, 29 Mei 1939) ketoea kita Dr. Soe- ra boelat. Demikianlah sesoedahra akan tiba itoe mempoenjai tiga ma
Padahal: boelan dan matahari 2 amat menarik hati, dapatlah ma- kiman tidak dapat poela beri pim pat dilandjoetkan, maka penoelis djlis: 1) madjlis Sjoerijah, memper
tanda dari antara tanda tanda ke- soek kehati sanoebarinja penonton pinan dalam Congresnja, lantaran dipersilahkan lagi oentoekmenerang bintjangkan mas'alah2 hoekoem aga
ma, 2) madjlis Tanfidzijah, memen
besaran Allah. Dia gerhana boekan akan rasa kesedihan boeroeng me- beliau soedah berangkat ke negeri kan inventaris perkoempoelan.
tingkan
peroendingan hal-hal jang
Pimpinan
laloe
memoelai
peroenlantaran sakit, hidoep of matinja rak.
!
barat...
berhoeboeng
dengan
F3 PnnganI.
Njanjian Pak Tani, dinja- kedjadian itoe menoeroet kepoetoe dingan memilih pengoeroes A.N.O. berkenaan dengan masjarakat oe» Nabi
kita njoeroeh, kalau kita njikan oleh Ahmad anak Taman san Groep Tjoekir dengan soeara Sesoedah diperfimbangkan masak2 moem, 3) madjlis A.N.O., hanjalah
liat gerhana boelan atau matahari Moeda, loetjoe dan gembira.
boelat telah memoetoeskan : soepa- diantara hadirin, maka keposetoe- soeatoe sidang jang akan memasak
soal-soal
hidoep
dan kehidoepan
jo"ag lekas kita moesti berteriak
. A
Soembangan pertoendjoekan dari ja Congres PPPB
dioendoerkan, sannja sebagai dibawah ini: “
pemoeda-pemoeda belaka.
“assalatoe djami'ah“, art'nja kita loear Club muziek Toean Abdoellah, toenggoe sampai waktoe datangnja
Harap oemoem mendapat penger
Ketoea Abdoellah Oemar.
soeroeh sembahjang bersama sama, ialah Hawaian.
T.Dr. Soekiman kembali dari netian
adanja.
Wakil
Ketoea
Anwari.
lantas diadain choetbah, lantas oDalam istirahat, dipersilahkannja geri barat.
—ir—
Penoelis I M. Salim.
rang soeroeh kloearin sedekah, soe melihat keradjinan anak-anak T. S.
Penoendaan Congres mana
berroeh memerdekakan boedak belian, dari kajoe triplex.
arti goena
mendjaga
“Pendirian,
soeroeh berdo'a. Pahlanja besardan
Penoetoepnja diperdengarkan la- Ketegoshan, Ketertiban dan Kesla
do'anja lebih bisa makboel.
goe ,,Pandji-pandji
.dan Bendera matan
PPPB seoemoemnja, agar
Maar, jah, helaas, apa latjoer, kami".
soepaja. di hari kelak djangan tim
amper rata rata bangsa kita Islam,
Pogiel 12,30 pertoendjoekan se boel soeatoe kemoengkinan jang
KEMADJOEAN ISLAM!
disini belon pernah ngerdjain. 'Se- lesai aengan amat memoeaskan ke sama sekali tidak kita harapkan. KEDJARLAH
Telah
terbit
Tafsir Al—@oeran ditoelis dengan hoeroef latijn berbamalam bang Bedjat tjoema liat o- pada sekalian penonton.
Keterangan pendek terseboet di hasa Indonesia jang sangat moedah diartikanrja, diberi arti dalam
“rang Tjempaka
Poetih pada sem
atas, apabila dipinta dan ditimbang tiap2 kalimatnja, begitoe poela dimana pengabisan ajat2nja diberi katera
bahjang 2 raka'at disoerau.
Malam kedoea
perloe,
dengan soetji dan senang ngan oentoek pendjelasan dari maksoed ajat itoe, dikarang dan disoeAneh, bin adjaib, moestinja soekedoeanja, ialah ma hati kita akan menerangkan dima soen oleh KJAI HADJI AHMAD SANOESI Soekaboemi.
malam
Pada
djoet, moedji2 Toehan,
sebab Dia lam Minggoe, tamoe-tamoe itoe di na moeka ramai atau dalam doenfa
Dikeloearkan paling laat 25 hari satoe kali, tiap2 kloear satoe djoez.
sedeng bikin 'tanda, kog goedrad gembirakan dengan pertoendjoekan pegadaian.
OEMAT-ISLAM berlomba-lomba,berdoejoen-doejoen membelikitabnja
Toehan maoe dioesir sama kaleng.
Moedah-moedahanlah
mendapat jalah Al @oerin, oentoek dipeladjari sedalam-dalamnja, soeatoe kewadji.»Wajang Golek“, dengan mengam
“
Astaga oedang, apa kaga' 'taoe:
bil dalang Wfri Leles ialah toean H. persetoedjoean oleh segenapnja.
ban jangtidak bisa diabaikan, sangat loeas oentoek orang2 jang akan me
kalau Toehan 'sedeng maoe bikin
man. Tjerita jang diambil
nambah pengetahoean.
Doerach
Kongres P.K.S.B. jang
ke VII
—m—eeiap, doenia gelap, kalau sedeng nja, ialah
Amber
alas
,,Babad
Toean2 dan Njonja2, anak2 dan peladjar2 !
Mamaoe bikin terang dia terang.
)“.
Inilah soeatoe keoentoengan dan sa'at jang sangat baik, djangan dili(Amartha
Moelai malam Minggoe jbl. ini Per
noesia djangan tjoba nioep nioep
Pada malam itoe keramaian wawatkan, pesanlah ini hari djoega soepaja tidak kehabisan.
serikatan Kaoem Sekerdja Boscherhana, seolah olah boelan sedeng
ada loear biasa, dari moelai wezen
Tafsir @oerin mana ditjetak dengan letter jang terang, kertas tebal
melangsoengkan
kongres
ikrikitin tikoes of boelan sedeng jang
sampai penghabisannja soenggoeh
dan haloes, omslagnja menarik dan
modern, sangat memoeaskan. Harnja
jang
ke
VII
bertempat
di
Djokm— kena tbc,
, karena dalangnja
birakan
menggem
ganja
sangat
moerah:
BANG BEDJAT.
ja, dengan mengadakan resepsi di
bisa, sindennja merdoe soearanja
Djika membeli dengan contract 30 djoez hanja haroes stort wang
Pendopo Taman Siswa Margangsan.
niaga-niaganja banjak leloe- Perhatian besar sekali. Kongres tsb.
dan
lebih dahoeloe sni ah sncomoKW0ooco—cooom—om##"»#orKo
3
tjonnja.
Losse nummer (1 djoez)....... sn.ococococo(ananpananganana
berlangsoeng sampai tg. 1 Mei jbl.
Sekalian tamoe-tamoe itoe kira?
Ongkos
kirim per djilid.........
mempertoendjoekkan toneel dan Ia
ini.
in-lain pertoendjoekan anak2, akan poekoel 10 diperdjamoekan dengan
Ketoea Komite Penerimaan seAgenten di Batavia
ADMINISTRATIE
tetapi sebeloemnja minta ma'af, ka air teh dan penganan sekedarnja.
—
9
perti
biasa mengoetjapkan
pidato
menjenangkan
Soebrata, administratie
adres boeat pesenan
koerang
lau-kalau
pemboekaan dan selandjoetnja di- Moh. Sanoesi, Vogelweg No. 132
Pemandangan Batavia-C.
nja dan dalam roepa2 tjerita jang
persilahkan
memimpin
kongres t.
ba
itoe,
R. Kartaatmadja
ekkan
SOEKABOEMI
oendjo
dipert
akan
R.P. Soeroso, ketoea
Pengoeroes
p/a Ichtiar Kemadjoean
Tanah Tinggi.
rangkali ada jang merasa tersindir, MARGASARI
Besar.
M. Sastrowiredjo
sekali-kali boekan maksoednja ke
Toean Soeroso menerima
pimpiKp. Djohar
(G. Tengah)
tjoema akan
semata-mata
sitve,
Imam Mahfoel Moestafa
nan
dan
diterangkan
dengan
panmelahirksn kegirangan hati sadja.
perantau Indonesia
Taman Siswa selamanja menoedjoe
Paman Siswa tjabang Margasari
kepada salam dan bahagia dan ter
tib damai, sebagai jang terloekis telah dapat koendjoengan dari sedalam tjanderasengkala berdirinja arang pemoeda Djakarta. Pemoeda
persatoean T.S., ialah : ,Soetjitata tadi berhadjat akan merantau sedengan
berke
ngesti toenggal“, dengan soetji ter loeroeh Indonesia
dalam tempo
9 b.I.
.Ireta
angin,
tib mentjita-tjitakan bersatoe".
maksoed dan toedjoean
Selandjoetnja minta do'anja se- Adapoen
dari
perdjalanannja
ialah : meloese
soepaja
agar
hadlir,
jang
kalian.
Onafhankelijk weekblad
voor Indonesi.
'T.S. memboecka pintoe askan pemandangan, serta mengsoedahnja
keindahannja alam. Pada
:
Directeur-redacteur Dr. G. S. 8S. J. Ratu Langie.
windoe kedoea dan mengindjak da- gambar
t.t. 27-28 April
Djoem'at
malam
tetap
itoe,
kedoea
lam alam windoe
6
perada didalam kemadjoean, menoedjoe saudara tadi mengoendjoengi
Heeft vaste rubrieken voor commentaren op gebeurtenissen.
Abonnement :
memoeljakan bangsa, sebagai jang temoean ,Sarasaha" serta menjoembang
sekedar
chotbah
tenF
3—
per
ae
a
bangnj
terkandoeng dalam perlam
in binnen- en buitenland.
Adres:
Jahirnja T3, iztah Lawan“ satera tang ,kemanoesiaan“ Pantas
Wordt nu reeds gelezen over heel Indonesi& van Sabang
dioemoemkan poela, bahwa Imam
mentjitazskan kemoeliaan“.
Laan
Wiechert
3.
Mahfoel
Moestapa
itoe
adalah
angriTepoek tangan penonton amat
tot Digoel.
Batavia-C.
(Persaoehnja, tanda gembira mendengar gauta dari ,Persagi"
Vraag twee proefnummers, en gij WORDT abonne.
pidato singkat tetapi berisi, dan toean achli gambar Indonesia).
ditinggalkan
jang
kita
lain
Tiada
berbitjaranja lantjar.
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-rdak lama pertoendjoekan dimoe- itoe mendo'a
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Sanoesi
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Abonneert
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Semalam moelai djam 8,57.8 ada
gerhana. Djam 10.09.5 boelan habis,
dan setengah satoe terang boelan
“8 lagi.
.. Bang
Bedjat masih djoega (di
- djaman modern ini) dengar orang
“pada poekoel kaleng, pada poekoel

Bendahara H. Abd. As'ad.

adi

Gerhana.

II Ahdul Fattach.
II Sa'dullah

SA BA

“

»
»

Be

|

doeng dalam
sanoebarinja itoe lekaslah tertjapai adanja dan selaloe
didjaoehkan dari sekalian mara bahaja selama merantau hingga bersoea lagi dengan ajah boenda serta
saudara saudaranja, Amien!

utama ama

DP

se bit ih ne

/

djang lebar tentang kedoedoekannja perserikatan PKSB. begitoe poe
la tentang kemadjoeannja perkoem
poelannja dalam waktoe belakangan
ini. Sampai sekarang djoemlah angIwidada“ merdoe sek: li kedengarangauta amat memoeaskan bagi
PeInja.
ngoeroes Besar.
Permainan dan njanjian kanak2.
Dengan singkat dioeraikan tenMemperlihatkan permainan? Soen SOERAKARTA.
tang
perdjalanannja PKSB. dalam
da, Djawa, Indonesia dan Belanda,
Al-Islam Congres di Solo.
tahoen jl. Setelah pidato
pemboedimainkan oleh anak2 Taman Indrya
Dari
Solo
dikawatkan
kepada kaan, lantas diadakan pertoendjoe
dan Taman Anak, amat menggemAneta, bahwa kemaren malam (ma kan tari dan sampai djaoeh malam
birakan penonton'karena ramainja,
lam
Rebo
jbl., ini) Congres Al resepsi baroe boebaran.
dan djenakanja.
Islam Indonesia jang ke II di Solo
(Anip-Anetaj|.
Soedah itoe baroe keloear toneeltelah
diboeka
dengan
mengakan
mengam
nja, bagian toneel Soenda,
.
bil tjerita ,,Samoenaka mendjadi resepsi, moelai djam 9 malam.
Dalam
resepsi
itoe
antara
lain
radja“, toneel basa Belanda, ,,De
Mansjuama
spiegel“ dan
bagian ternampak adviseur van Inl. Zaken, GRISEE
wakil
Pengoeroes
Besar P.A.I.,
basa Indonesia, tjerita ,,Doea orang

meloekiskan perdjalanar TS. sewindoe, menoedjoe ,,Soetji Tata Ngesti
Toenggal".
Panembrama dengan lagoe ,,Sri-

9, —

Radio-Toneel

”

,,Bulu-

Perindu"

Toetoep
PMN 29
-|10,— malam Radio-Toneel

PRAMPOEAN?
PIMTER BILANG.

11—

Bulu-

Perindu"

1—
20—

PROGRAMMA V.O.R.L.

goeroean Taman siswa,

| hasil dilangsoengkan
ngatan

telah ber-

malam peri-

,,Iboe Kartini“.

ngoendjoengi

Jang me-

tjoekoep

banjaknja.

sore

500

8.20

,,

8.30-

,..

beloem - seberapa,

makloem

baroe

hal itoe

poela bahwa di Madjenang

sekali

Pembatjaan
@oer'an
dengan keterangannja

oleh Njonja
Amazar
Rais
:
Lagoe Gamboes

1.30
8—

8.30

,,

tini adalah kepentingannja kaoem
Iboe semata-mata. Dengan oetjapan

di

maka rapat

diatas,

moelainja, Agenda kedoea Njanjian
dipimpint.
Dengan
Iboe Kartini.

kita

gadis2

Mangoenatmadja

Lagoe

9.—.

,,

11l—
4.—

430,

sore

Berhenti

B2O
8301

ig

Lagoe Barat
Goena anak2

8.50

,,”

8
9.30.

Pembatjaan

djil
Kr.-Ork.

,,Lief

Souve-

pir"

Toetoep
menjanjikan lagoe .,Iboe Kartini. 12—
Agenda ketiga Riwajat Iboe Kartini.
BENJIARAN
NIROM TIMOER
Dioeraikan oleh Nji Sarwin WirDjawa Barat
josiswojo. Dengan tjoekoep terang,
Kemis, 4 Mei
-oeraian terseboet diatas dan keliBandoeng II Batavia II PMH
hatan dimengerti oleh hadlirin, te- 5— sore Krontjong Tokkel Ork.
- roetama kaoem poeteri
»Sinar Tionghoa"

kedoedoekan

keampat:

Agenda

kacem Iboe dalam masjarakat dan
oleh t:
pendidikan. : Dioeraikan

Pertama beliau
Mangoenatmadja.
mempaparkan keadaan kaoem Iboe

pada masjarakat Eropah, jang ter
gila-gila terhadap kemadjoean, ingin
menjamai kaoem laki-laki, hingga
loepa kepada sifatnja Iboe. Loepa
kepada takdir Toehan bahwa mere

mempoenjai

ka

tanggoengan jang

. maha berat, diantaranja pendidikan
anak-angknja. Dioeraikannja bahwa
keadaan kaoem poeteri ketimoeran
djika tidak hati-hati tjaranja men
didik ta' loepoetlah gadis? timoer
akan
berlomba-lomba
mengedjar
kemadjoean jg tidak tjotjok dengan

takdirnja, tidak laras dengan adat
istiadat ketimoeran.
Kemoedian

sedikit

dikisahkan

pendidikan anak perempoean timoer
jang

dipandang

sopanan

selaras dengan ke

ketimoeran.

Kemoedian

djam 11 ditoetoep dengan selamat.
Belakangan
ini persepakragaan
di Madjenang persatoeankelihatan
akan menggoeloeng tikar roepanja.
Dari
initiatiefnja Toean R. Soe-

bandi M.P. Madjenang telah berhat

sil dapat memperbaharoei persepak
ragaan di Madjenang. Dan kini ber

kembali

baroe.

Dari

ngngsche

persepakragaan jang

nama

M.V.C.

Voetbal-Club)

(Madje-

diganti

»Serama“ (Sepakraga Madjenang),
Moedah-moedahan soekoerlah!

Toneel P.M.I.
“ Dikalangan

PMI.

Madjenang,

2
be

lakangan ini giat mempeladjari toneel, berniat akan disokongkan ke
pada CPO.
f(Comite Penolong Oe-

.,

Adzan

diwaktoei

PMI sendiri: dan pendapatannja
goena ikoet meramaikan mengoen-

Ok

kest ,,Ngo Hong Lauw"

1l—

Toetoep
PMN 29
10.— malam Gambang Kromong Or
kest ,,Ngo Hong Lauw«
1—
Harmonium Ork. ,,Peng
hiboer Hati"
12—
,,
Toetoep
Djoem'at 5 Mei
Bandoeng II, Bandoeng III,
- Batavia II
6.— pagi Pengadjian @oer'an

6.45

,,

LagoeMelajoesingapoe

ra

:

T—

Lagoe

Krontjong

7.30

Toetoep
Bandoeng II Bandoeng

siang

III

Pemboekaan

1208,
1245,
Ii

Lagoe Arab
Lagoe Krontjong
Berita sk.

2hOo

Loedroek

2—

Gambang

230

Toetoep

12.— siang.
IR
12.30

1.20

,,

A30
Ae
2.20

35

Batavia II

Pemboekaan

Lagoe Djawa
Gambang Kromong
Mengoelangi berita sk.

sore

mikian

II.

PMH.

Kepandoean
Lagoe Hawaiian
Gamelan Djawa

hanja

berdjalan

Lagoe Djawa

Lagoe

,,”

beberapa

djoengi Congresnja jad. ini. Dan boelan sadja, dan kini moentjoel
kami pertjaja, bahwa akan lebih he atoeran baroe lagi ala model lama
“bat dari toneel jang doeloe. Moedah jaitoe poelang kembali lagi ketangannja goeroe sebagai sedia kala.
3 moedahan.
5
Roepa-roepanja
overan
ketangan
Loerah
tidak
berhasil
baik.
Penarikan osang sekolah di volksDan menoeroet keterangan dari
scholen «
jang berkepentingan kami dengar
Kendor...dipotongga- katanja, toenggakan mendjadi madjinja.
kin naik, dan dengan adanja atoeBoelan jang telah laloe pernah ran terseboet diatas. dengan sendi
. kami kabarkan disini bahwa oeang rinja keadaan administratie keba— sekolah di volksscholen reg. Tjila- njakan mendjadi koesoet (memoe.. tjap jang tadinja ditarik dan dikoem singkan kepala).
ag
“ poeikan oleh goeroenja dipindahTa'lain lagi, mesti goeroenja jg.
. kan ketangannja Kepala desa, goe- haroes memperbaiki kembali. Per“roe sekedar mengerdjakan toelis- loe kiranja disini kami toelis, bah
menoelisnja: Sementara hari goeroe wa moentjoelnja atoeran jg paling
.goeroe kelihatannja senang tidak baroe ini, ada satoe fasal jg mem

. tahoe-menahoe oeroesanoeang, hing |beratkan tanggoengan goeroe, jaiga mengoerangi sedikit tanggoe- toe kalau penarikannja atau stort
ngan pekerdjaannja.
nja terdapat kendor .... potong
: 2 - Tetapi apa latjoer ? Atoeran de- gadji.

Soenda

Berita sk |(Soenda)
Lagoe Hawaiian
Pauze.

Lagoe Melajoe
e
Berita sk (Indonesia|
Lagoe krontjong
Pemandangan loear
Negeri
Lagoe Krontjong
Lagoe Djawa
Lagoe Soenda

8—
8,30
o—

,,

9.30,

10—

SIR
&

||

YDL.

8

»

3

IN

|

8

3 Golflengte

86,96.

Harga 1 blikf 0,80, £0.30en f 0.10. Sedia kleur Dadoe en Poeti.
Bisa dapet beli di koeliling tempat.
Monster gratis.

Meter.

Kemis, 4 Mei
:
Babad tanah Djawa o5.30 sore

leh

toean

R.

Koesoemodirdjo

Firma

Saronto
dengan

St

Mesdjid Besar
7.30 malam Berita pers dan chabar?
dalam bahasa Belanda

830

8,45

»

b

v

Lagoe anekawarna

Zender

9.—
Il—

:

|

SR

,,
Toetoep
“
FROGRAMMA 58. BR. I.

Samboengan

,,

“Plaat? lagoe Hawaiian
Pengadjian Al-goer'an

,,
',,

oleh R.H.

Djaelan'

Plaat? lagoe Arab

,,

Matjapat
Toetoep
Djoem'at, 5 Mei

,,'

12,— siang

Samboengan

dengan

an

,TJAP

Lagoe

DEWA”

Arab

Mengadji
nona

I—
1.—

Molenvliet-Oost

Siti Aminah

Toetoep ——

P3

Djoem'at,
5 Mei

ye

Lagoe

Arab

5,30 sore

Kemis, 4 Mei
Dolanan anak-anak

10.30

Metarin
LO,

Berita soerat kabar
bahasa Indonesia
Membalas soerat-soerat
Persoverzicht

,,

bahaja Oedara
.,.

8,—

»

11,—

»

Lagoe Bali

Lagoe Tionghoa
$ 'Toetoep

Djocja II 128m,

Semarang II 197 m

Soerabaja II 61 danIV -129 m
Solo II 120 m

O—

»

5.40

8,—
6.30

Hawaiian Orkest ,,The
Twilight Minstrels"
Lagoe

Arab

Extra Pat Iem
Hal peladjarannja Nabi
Khong Tjhoe
6,50
,,
Lagoe Hindoestan
7.— malam Berita s.k. dan kabar
dagang
,,

Toko

ia

120
GP

3

Membalas
soerat dan
rapport
Lagoe Arab
Tafsir @or'an oleh t.
H, Goefron

Berita

soerat

kabar

dan kabar dagang

Membalassoerat-soerat
Kinder
Orkest
,,The
Jolly Boys“
Lagoe
Malay
Opera
Radio
Hoorspel
oleh

8—-..
SIG

Toneeli-verg.

,,Artisti-

gues

9—..,
9.15
,,

Soeara Miss Roekijah
Disamboeng#
dengan
SRI. di Soerakarta
12—.
Toetoep
BROGRAMMA NIROh.
Penjiaran Barat
Archipelz. 99 dari 11.— t.m. 12.—

atas 205 m. West-Java : Batavia 126,

Bandoeng 120, Buitenzorg 182, Cheribon 108, Pekalongan 92, Soekaboe-

mi 192. Oost dan Midden-Java : Soerabaja 131 dari 7.30 sampai 2.— atas
25 m. Soerabaja III 196, Semarang
122, Malang
Djokja 181, Solo 188,
Tjepoe 186.
:

t

PENJIARAN NIROM TIMOER
Djawa Timoer
Kemis, 4 Mei

5—

sore

KOL

,

Kemis,
Tanda

4 Mei
waktoe.

Pemand.

5,04,
6—

Pemb.

programma

Concert Teh
Tentang kepandoean

GO
Berita Disco
T.- malam Berita sk. dan Oedara
Pemand. programma
122
,,
Melontjat kesana kesini
OOT,
Pemand. Loear Negeri
815,
Haw. Entertainers

8.45

Alfredo

I9—

Omroep

1l—

Toetoep
Djoem'at,

Campoli
5 Mei

Pemboekaan

Ot

Berita

6,35
,,
6,45
Tn

Gymnastiek
Gramofoon muziek
Tanda waktoe

NA

,,

Ork.

Orkest

6,30 pagi

130

,

soerat

kabar

Me€ngoelangi berita sk,
Gramofoon

muz.

pemb.

Barnabas v. Geczy Ork.

Ta

Omroep

Orkest

Gramofoon

1,20 lohor
Bo: ii
AO

muziek

Berita s.k. dan oedara
Gram muz. (Luoeh)
Mengoelangi berita sk.

Ke O

Toetoep

5.— sore
SA

Tanda waktoe. Pemb.
Pemand. programma

5.04

Gramofoon

muziek

Peladjaran

menjanji

,,

6—
6.40

,,

Iwan

Fedoroff

23

7.— malam Berita sk. dan oedara.
Pemand. programma
ada
Muziek serieus
305
Tentang
hal tetoemboehan :
NO
ui
Gramofoon muziek
9,—
,"
Radio Hoorspel
3030,
New Mayfair Orkest
AL—
Toetoep
-3
B.R.V.
Batavial

157,89

61,66 m. Buitenzorg
kaboemi 12,18 m.

Lagoe Tionghoa

. Gamelan KjahiKanjoet
Mesem

adhan

@oer'an dan

Samboengan dengan So
cieteit Chian Min Kung
Hui
2
Toetoep
C.I.LR.V.O. golflengte 86,58 m.
Djoem'at, 5 Mei
12-— siang Lagoe Arab
1230
Tjeritera Ketoprak
l—
Toetoep -:
7— malam Peladjaran pendjagaan
130

,,

7—malam

9120
Lagoe Soenda
6:50.
Lagoe Arab
7,—malam Hal ,Igama Isiam"
NI
9—

,,

6.30

Berita soerat kabar
bahasa Barat

| Mengadji

7.30

86.—

Tanda
waktoe
Knipeursus

siang

FI OO

Djokja II 128m, Semarang II 197 m
SoerabajaII 61 dan IV 129 m
Solo1I 120m
6.— pagi
Mengadji @oer'an
6.45,
Lagoe Urdu

Batavia-0,

Toetoep

11,—
,,
Ar O2,

Kr. Ork. De Nachtegaal! KE, 30-

,

84

8, —

@or'an oleh

TO
Toetoep
Mesdjid Besar
&
SoerabajaIl dan IV
1.—
Toetoep
12— siang Pemboekaan
5.30 sore- Plaat2 lagoe Japan
,,
" Disamboeng dengan
6305553
Berita pers dan chabar? 12.03
Missigit Besar di Amdalam bahasa Belanda
pel, Soerabaja
7.— malam Peladjaran
Khong
,,
Mengadji @oer'an
Khouw oleh toean Auw 1250
120
Berita soerat kabar
Ing Kiong
Ka
Lagoe Tionghoa
8,—
Hawaiian uurtje oleh
2,
Gending-gending DjaPPM.
wa Tengah
Pidato Agama Islam
,,
9—
220
Mengoelangi berita soe
dari pendapa padoeka
rat kabar
BKPH Koesoemojoedo
230
Toetoep
Toetoep
,,
12—
5,— sore
Fluit dan Harmonica
PROGRAMMA
S.R.V.
Orkest
,,Zahratoel
Zender YDL. 2 Golflengte 62 m.
Irsjad"
Solo 60,85

6.—

Beritas.k.

Toetoep
II, Batavia

Toetoep

sore

HA

Lagoe Arab
Lagoe Krontjong

230,,
Bandoeng

.5y—
548
6,15

Kromong

dan sembah-

Djoem'at

G3

8.—
8.15

Berita S.k. dan dagang

Gamboes Arab
Pengadjian @oer'an
Chasidah Arab
Gambang Kromong Or-

5

ap

EF

HET: GEHEIM
DER SCHOONHEtO

Big Five"
Toetoep
Djoem'at 5 Mei

7.— malam
Tn
ONE
13
140

8—
Sl
9—
915

.-.3

DEWA IN DE HOOGTE" |

Krontjong

Choetbah

BEDAK

STEEDS

"HOUDT

Hawesiianorkest ,,/The

jang

6,—

G0

Lagoe

,,

8,30

Ma-

,,
Tetapi berhoeboengan de6,45
,,
Lagoe Tionghoa
ngan hal ,,vergunning“ maka sajang
7— malam Pembitjaraan tentang
Sekali laloe ta“dapat dilangsoengkan,
pertanian anak-negeri
jang achirnja CPO.nja sendiri kini
Lagoe tembang Soenda
soedah
diboebarkan,
berhoeboeng “7380 ,,
140,
Berita sk. dan dagang
dengan ta' ada pengharapan baik.
8,
—,
Mana Soeka oleh StuDari kabarjang kami terima katanja
dio-Orkest
toneeinja
akan segera djoega di
atas
oesahanja
langsoengkannja,

“ moem).

Mengadji @oer'an

grib.
:
6,45
,,
Chasidah Arab
7.— malam Tembang Motjopat

1?»—

»Serama",

diri

6.30

Lagoe Gamboes

18.

6.—
@.15:

Kitab In-

(Soenda)

Mn

Oei

8.— malam Membatja sk.

s. k.

7.— malam Lagoe Melajoe
7115
,,
Beritas.k. (Indonesia)

5,—

anak-anak

5

Lagoe Hawaiian
Pauze

Pe

Kromong

h50

GI.
6.30
,,

dan

Berhenti
Lagoe Soenda

Oentoek

Berita

12.— siang

:

Krontjong

Gambang

6.—

10—

Stamboel
Lagoe Soenda
Lagoe Ambon

pe- 10,—
Tetapi 10.30

matjam tsb. diatas,
peringatan
| Boedilah kaoem poetri memperhatikannja : lebih2 malam Iboe Karterseboet

Berhenti

Djoem'at 5 Mei
pagi
Pengadjian
Lagoe Gamboes

itoe mengadakan

ringatan
,,Iboe Kartini“.
beliau mengharap dengan
sangat
soepaja lain kali bila diadakan

Arab

Padvindersuurtje POP

sore

5,—

Membatja sk.
. Lagoe

9 malam tampil kemoeka Nji Ma.ngoenatmadja sebagai Pemimpin Pa
rapat, beliau menjamboet kedata- 10—

poetri

Mei

Djawa
Soenda

Berhenti

8.—malam

Begitoepoen perhatiannja kaoempoe|
teri, moelai tampak padanja. Djamj

ngan tamoe2 dengan
dioetjapkan
diperbanjak terima kasih, sebagaimana biasanja. Beliau membilangkan
bahwa
perhatiannja
kaoem

Lagoe
Lagoe

Kemis,

5,—

sore

DOD

Tanda
Semoea

515
5380
6,
6,45

,,

9,—

,

Sa
m.

Batavia

156,25 m.

II

Soe-

4 Mei

waktoe.

Pemb.

ada

Berita soerat kabar
Orkest
—.3
Intermezzo
Concert oleh BRV Omroep Guintet .
1.45 malam Lagoe roepa-roepa
Na
Beberapa solisten

Phohi-Relay”

9.10,

Melandjoetkan solisten
concert

940 - ,

Lagoe Accerdeon

10.—

10.30

Lagoe Zigeuners

,,

Lagoe Dansa

10.30

,,

Lagoe roepa-roepa

li—

,

Toetoep

Djoem'at,
5 Mei

6,— pagi
6,02
,,
Oto
6.25
',

(ia

gramofoon

Mengoelangi berita 8.k.

1,29
9—
9,30,

10,—
10,30

Tanda
waktoe, Pemb.
Lagoe gramofoon
Berita soerat kabar
Melandjoetkan
lagoe

,,

IN SO
ip
12, siang

Lagoe
Lagoe

gembira
piano

Lagoe

Orkest

Lagoe Hawaiian
Lagoe vocaal

Orkest Zigeuners
Oentoek orang sakit

1230
1,10
Kelor

"1,
,,

Kwartet
Intermezzo
Lagoe gramofoon

PI

aa

Toetoep

5.— sore
OO2T
ai
bd

&—
B0

Tanda
Lagoe

waktoe.
muziek!

Aa

Berita

soerat

"3

Cinema

,

Orgel

Pemb.
kabar

coneert

BRV. Radrocursus
Vocaal tusschenspel

6.45
Concert
7.45 malam Lagoe Accordeon

BO
Oo—

Os
(0,

11—

5

Octet
:
Phohi Relay

Lagoe Anekawarna
Bonterij

Toetoep

AG

: | Dengan bertempat digedong per-

4,—
5—

Meter.
4 Mei

AW

Kemis 1

,,Iboe Kartini

1017, 53
Kemis

KER KANG

20. Pembantoe menoelis:.

“RAS IANJA
KETJANTIKAN
KAT
OE
DEWA"
| BEDAK

7 golflengte

LN ARE

Studio Kramat 96
Zender Y.D.G. 8 golflengte 89,82

. Zender YDH.

IS

'Djawa Tengah
Malam

!

Orkest
Melajoe
Toetoep

Dewan

Pertanjaan T. Mogot.

11 Feb. 1989.

Moehtar
Perhatian

publiek loear biasa

Rapat

Oleh : Pembantoe

ANDGERECHT jang terdiri dari
Toean2-Me. Z. Ariffin dan R.

Noersewan telah memeriksa kemba
liperkaraT.H.AhmadSanoesicontra
T. Moeh. Moehtar pada tg. 27 April
"39. Publiek jg hadir kl. 3000 orang.
Persidangan dimoelai-djam 9.55,
Hakim memoelai dengan memeriksa saksi jang telah dipadjoekan
pada sidang pertama jalah Abing,
H. Sarbini,
dan Madkosih Soebai
dan ditambah
poela
dengan Ma'
moer dari Tjantajan.

Hakim

memoelai

dengan meme-

riksa saksi Abing jang tinggal di
Tjikareo.
Dari semoea pertanjaan maka ke
simpoelan perdjawaban saksi adalah
demikian :
:
Menerangkan bahwa ia mendjadi
anggota A.I.I. jang lamanja soedah
8 tahoen dan pada salah soeatoe
Djoem'ah di Tjikareo telah mende-

ngar keterangan dari Mahfoed bah

wa
pada
kitabnja jang bernama
Akwaloel
Moefied
telah terdapat
beberapa tjatjian jang dimaksoed
kan
menghina pada H.Ahmad Sanoesi
Saksi H. Sarbini tidak diperiksa
lantaran tidak hadir,
Lantas memeriksa saksi jang ber
nama Madkasih tinggal di Kp. Tjikareo djoega.

Pekacoeman dan Pengikoet?nja, hal
mana saja telah berichtiar oentoek
melenjapkan segala kekatjauan jg.
diterbitkan oleh mereka itoe, jaitoe
saja dan teman2 saja mengadakan
permoesjawaratan oentvek menjele
saikan kesalah-fahaman
itoe ber
tempat di Madjlis Oemoem 'Soekaboemi dan Bogor, jg achirnja tidak
ada seorang djoeapoen jg soeka da
tang bermoesjawarathanjalah seba
gian dari pada mereka itoe setelah
diadakan permoesjawaratan, lebih?
membikin kegadoehan diperbanjak
soeara2 tjatjian terhadap
kepada
diri saja, sehingga seorang
dari
kepala Kaoem Soekaboemi bernama
T.R. Abdoellah (R. Oejek) mengarang seboeah kitab dengan bahasa

Arab jang bernama Ibrodjoel moen

tada, jg maksoednja karangan itoe

menjeboet-njeboet kafir zindik dan

gila

terhadap

kepada

seorang pe-

noelis goeran dengan hoeroef latijn,
sehingga segala kesimpoelannja itoe
semata-mata

dihadapkan

saja, sebagai

kepada

tertoelis dalam Ibro-

djoelmoentada

dihalaman

36.

c. Kira2 pada tahoen 1936 Nasib
Preman
Karangtengah,
roepanja
ia koerang poeas atas tjatjian2
itoe kepada saja, maka dalam itoe
tahoen djoega ia telah mengoendang seorang pemoeka pembentji
terhadap kepada diri saja, jaitoe
Ia menerangkan bahwa ia boe- T. Kiai H. Badri dan sekomplotnja
kan anggota A.I.I. dan telah mende jang soedah masjhoer, oendangan
ngar keterangan pada salah soca- itoe katanja oentoek mengadji Ra
toe sembahjang jang Mahfoed merr! djaban, akan tetapi dalam waktoe
mereka keloearkan
batjakan didepan orang banjak se itoe hanjilih
kotor?
soedah Djoemaah tentang adanja perkataan2 sindiran jang

penghinaan

terhadap

H.

Achmad

diri

saja.

Sanoesi itoe.
Saksi Soebki menerangkan poela|. d. Dalam perkara jang sekarang
keterangan2 seperti jang diterang ini jalah tentang perhinaan dalam

“|

kan

oleh

saksi jang lebih doeloe.

Pembela Toean Emo minta oleh
Hakim soepaja ditanjakan apakah
“hal itoe saban minggoe diterangkan

“dan didjawab oleh saksi
“itoe

hanja

itoe

“TT

kitab

T.H.

jang hal

satoe kali sesoedahnja

keterima

kembali dari

Moeh. Moehtar.-

-8

Ahmad

Sanoesi memadjoe

kan poela saksi jang bernama

Mas

kitab Agwaloel

moefidah jang

di-

kerdjakan oleh T. Moeh. Moehtar,
dalam itoe kitab sama sekali tidak
menjinggoeng2 kepada salah soeatoe fihak teroetama kepada Pekaoe
man, sekoenjoeng2 timboel soeatoe
tjatjian jang diperboeat oleh terdakwa, hal mana bisa menambah
djelas perkara ini, bahwa terdakwa

itoe boekan seorang Kiai akan tetapi seorang Imam dari Pekaoe-

1

man djoega, jg mana saja dengan
moer dari Tjantajan.
Saksi ini menerangkan bahwa pa pesakitan sama sekali tidak kenal,
da boelar Sjawal telah kedatangaz apa poela saja mesti bentji kepada
Mahfoed ke roemanja A. Nahrowi terdakwa.
dengan membawa kitab jang telah
Oleh karenanja segala kesimpoe
Gitjoerat-tjaret jang mana maksoed
nja menghina pada H. Ahmad Sa- lan dalam perkara ini maka saja
hadapkan kepada Hakim, lantaran
noesi.
telah beberapa kali kedjadian2 itoe
Setelahnja beberapa
pertanjaan
semata-mata telah mengandoeng ke
ditanjakan
pada
pembela, lantas bentjian dari
terdakwa ampoenja
H. Ahmad Sanoesi meminta menam komplot jang ada dibelakang lajar.
bahkan
keterangan
atas
adanja Pengharapan saja tidak lain hanja
“dakwaan itoe dengan
demikian lah soepaja mendjadi peladjaran
boenjinja '
:
2
lah hendaknja.

«

3

terhadap

Sa Terhoendjoek
Kehadapan Pengadilan
“-Landgerecht

termoelia

Dengan

diSoekaboemi

hormat

»

Berhoebceng
dengan
peperiksaan
jang
telah “laloe
maka
saja sebagai pendakwa dalam perkara penghinaan kepada diri saja
dari t. M. Moechtar, maka disini saja
merasa sangat perloe oentoek menambah keterangan
pada. hakim,
soepaja mendjadi labih terang atas
maksoed2 pendjawaban kepada pem

bela

pesakitan

pada
itoe.

r2periksaan

dalam

jang

Menoeroet sarinja keterangan ini
makanjata kata terdakwa dengan
keterangan dahoeloe waktoe diperik
sa di Katjamatan

Tjikembar

roehnja dan akan dioendjoek dima

laloe

ngan

ma

saja dan

mendjadi

haknjana

H. Dadjoeli Imam Djoem'atMas

djid dessa

Tjitamiang

Ismail Chalipah Kaoem

Tjisa.

b. Dalam tahoen 1934— 35 saja

(H. Ahmad

Sanoesij

rang tafsir @oer'an

telah

menga-

dengan

didub-

diri jalah Mhd.
Dalam tempo

Moehtar.
k.I. 10 menit maka

kang perloenja oentoek

apakah

meremboeg

betoel ada jang me-

seperti

waktoe

ketera-

atau perboea-

Sesoedah hadir
tanjaan
Hakim,

kembali atas per
Moeh.
Moehtar

mendjawabnja bahwa
perboeatan sendiri.

itoe adalah

H. Ahmad Sanoesi mendesaknja
keterangan jang telah dioetjapkan

diantaranja tjatjian itoe dari fihak

malam

Minggoe

tg. 29 Ap-

t. S. Jahja Dja

ini ditoetoep.

snan

ama

pendjoealan?.
Dan

dent

terhadap

melarang

hal ini superinten-

pemberian

kridit

dari pihak pemerentah. Oleh karena
jang mengenai soal ini tidak ada
lagi pengadoean2, maka kini tidak
ada lagi penjelidikan2 dilakoekan.

—LI—

1. Moelai

,,Straat Soenda"
di Tg. Priok,

di Katjamatan

hingga terang siapa jang mendjadi
pesoeroehnja menoelis itoe, maka
Hakim perloe mengoendoerkan hal

Hasilnja
ialah,
bahwa laloe di
ambil
tindakan2 jang antara lain
mengenai pemberian kredit, lebih2
jang
mengenai ,,Algemeen Fonds
Menado“ jang diseboet oleh pembi
tjara diatas (satoe pendirian parti
kelir) jang memberikan kredit pada

tipetamboeran
Bat.—C, telah di- Mmerent
ah disini, bahwa sampai kini
langsoengkan poela rapat Comite masih
banjak pengadoean2 jang di Pertanjaan toean
Soeroso, dikirim
perbaikan Mesdjid tsb. jang dipimsampaik
an kepada penanja.
kan pada tg 13 Mrt. 1939,
pin oleh toean Ketoea, jaitoe t.S.
Penanja ingin sekali, kalau peme
Jahja sendiri.
rentah sanggoep oentoek memeren
Menoeroet
Java
Bode ddo. 25
Djam 9 malam, rapat telah diboe tahkan
mengadakan
penjelidikan Februari
jtl., maka pada sekolah
ka oleh t. Ketoea, dengan membaterhadap perboeatan2 itoe.
Tinggi Militair di Breda (Nederland
tjakan alfatihah, kemoedian
mePoen ingin poela soepaja halitoe red.) ada kesemp
atan oentoek men
ngoetjapkan selamat datang kepadiberi
tahoekan
djoega kepada didik pemoeda2
82 banjaknja, di
da segenap hadhirin. Jang dioesoelvolksraad.
23 dari
antaranja
Indonesia dan
kan didalam itoe rapat, adalah sa59 dari Nederland,
ngat terpenting sekali, dan sangat
Keterangannja,
Kalau berita ini benar, penanja
poela menta'djoebkan bagi kita sen
Sepandj
ang
berita
jang masoek, meminta sbedilah kiranja
diri, sehingga pada waktoe, 6 orang
pemba
dari anggota bestuur dari Comite katanja lelang2 jang diadakan oleh gian tempat itoe dibagi dengan adil
tadi, ia selaloe bagi Indonesia.
tsb. telah menarik diri, tentang se saudara notaris
bab sebabnja, rasa tak perloe kita memberikan kredit, bahkan kepada
jang tidak berhak oentoek
oeraikan disini, melainkan segenap orang
Keterangan
Penanja
pembatja, tentoelah bisa bajang- menerimanja, hingga mengoentoeng
berpendapatan
bahwa
kan saudaranja sendiri, sedang pem- pembagian tempat itoe
kan sendiri.
tidak adil,
Pembagian sematjam itoe menje
Dari bermoela itoe Comite berdi berian kredib kepada venduhouder
ri hingga pada sa'at ini, menoeroet lainnja tidak dibolehkan, Dan se- babkan, bahwa banjak pemoeda2
sebabnja bisa berboeat demi- dari Indonesja, baik Belanda
pendapat kita, adalah Lerdjalan ba bab
maoe
ik dan sempoerna, bagaimana jang kian jalah roepa2nja memakai fonds poen pemoeda Indonesia tidak men
didirikan oleh notaris tadi, dapat tempat pada tentara
telah beberapa kali kita wartakan jang
di Injang dipergoenakan oentoek mem- donesia, sebagai opsir.
dalam ini sk.
Sedangkan sebenarnja djika peBagaimana pendapat kita, tocan berikan voorschot dan kredit fvoorkreditbank). | Tentang moeda dari Indonesia jang terang
toean jg telah meletakkan djabatan schot—dan
fonds
jang menjebabkan sehat toeboehnja, maka merekalah
nja sebagai anggota-bestuur dari adanja
banjak
koerban,
tersiar banjak haroes terlebih dahoeloe diterima
itoe Comite, jaitoe:
1. t. S. Jahja, telah menjerahkan 'kabar-kabar angin jang tak baik. pada sekolah tsb.
Misalnja
beberapa
orang jang
djabatannja
sebagai
VoorzitterBaroe kalau djoemlahnja koerang,
schap, maoepoen semoea haknja tak mampoe sama sekali telah di orang boleh mengambil
pemoeda
itoe Comite. Jang menerima itoe beri kredit2 oentoek membelibarang dari Nederland.
serahan, ialah t.H. Moeala, sebagai jang nanti akan bisa didjoeal kem
Djawaban Pemerintah, dikirimkan
le Penn. dari itoe Comite, dengan bali dilelang. Dan pada lelang lain,
orang lain jang mendapat
pada 27 April 1939.
menjerahkan poela sepotong soerat orang
kepada t.S. Jahja, sebagai soerat kredit dengan moedah, poen djoega
Perbandingan
antara
djoemlah
oentoek membeli barang dan goena pemoeda
Overgave en overname.
Nederland-Indonesia jang
didjoeal
lagi
dilelang.
Dengan tjara dididik oentoek opsir
2. t. Sipan, meletakkan djabatan
pada tentara
lelang demikian itoe dengan keoen Hindia-Belan
nja sebagai Adviseur.
da adalah 5:2. Halini
3. t. Mohd. Sali, meletakkan dja- toengan saudaranja notaris tadi, ditetapkan pada tahoen
1934 dan
batannja sebagai Voorzit. Commis maka diwaktoe2 belakangan ini leh erdasarkan atas rata-rata djoem
lang2 demikian
itoe meradjalela. lah pemoeda jang
sie v. Toezicht.
ingin toeroet me
4. t. Maibar, meletakkan djabatan Agent2 dari venduhouder tsb. roe|n centoet pendidikan terseboet.
pa-roepan
ja keliling djoega kedesa
nja sebagai lid Comm. v. Toezicht.
Sesoedah tahoen
ini laloe, akan
9. t. R. Djohari, meletakkan djaba desa oentoek mengorganiseer lelang moengkin diadakan pemeriksaandan
demikian itoe.
6
tannja sebagai 2e secretaris, dan.
didasarkan kepada djoemlah dalam
« 6. t.R. Hasan meletakkan poela
5 tahoen jang terachir.
djabatannja sebagai 2e Penn. dari Djawaban pemerentah 26 April 1939,
Pembagian tak dapat diatoer seBerhoeboeng dengan berita2 jang | b agai
itoe Comite.
keinginan
penanja, karena
Setelah rapat menjetoedjoei atas masoek sampai pada telinga peme dengan demikian tak dapat
diada
keberhentiannja itoe 6 orang ang- rentah jang mengenai oeroesan le kan pemilihan jang tepat,
hingga
gota bestuur dari Comite tsb, maka lang jang koerang beres maka da moengkin meroegikan tentara.
moelai
itoe hari djoega semoea lam boelan Augustus 1938 oleh DeOleh karena itoe Pemerintah me
mereka-mereka itoe, tidak berhoe- partement Financien telah dioesa anggap tak perloe diadakan
peroba
boengan lagi dengan itoe Comite hakan penjelidikan.
Sa
tentang tjara jang soedah2.
Perbaikan Mesdjid Djati Petamboe
ran,
dan
masing-masing mereka
itoe telah bitjara dengan mengoe
Setelah
mengadakan
pelajaran Petodjo,
fL-,
Teungkoe Hassan,
tjapkan selamat berpisah kelingkoe
melaloei
Kaap,
teroes
beberapa
wak Atjeh f5.--, S Soedirman,
ngan Comite, akan tetapi semakin
Palemrapat didalam pergaoelan sehari- toe haroes tinggal didok Singapoe bang, f1.--, R. Notojoedo, Songgori
segera
diharoeskan |ti, Batoe, £1.--, A. Madini Zakara, .
hari, bahkan Comite ini, kami do'a ra. Dengan
mendjalankan
dienst dan berlajar Teroes. Selatpandjang, f I.--, perk.
kan bersama-sama, hendaklah akan
berdjalan teroes dengan sempoerna, melaloei Bangkok dan Saigon me »Roekoen Isteri", Tangerang, £1.75,
Sidi Oemar, Koloka, Makasser,f 1.-,
hingga tertjapai kepada djalan jg noedjoe Tandjoeng Priok.
Dengan adanja kapal ini, perkoen N. N. Bat. Centrum, £ i.-., Goenawan,
dimaksoedkan.
Dengan
ringkas,
djam 11 malam, itoe rapat -ditoe- djoengan ke Bangkok dan Saigon Pakapoeran 41, Batavia, £1.50, perk.
»Tali Persatoean
Isteri Toboalis«
toep dengan selamat. Setelah diba tentoenja bertambah2 ramainja.
f16..-, Moenir, Tjoeroep, f5.--, dan
tjakan do'a selamat oleh wakil keP.iL.I, Tandjoeng Priok
Tjokro-inoto, Geol. Dept. N.K.P.M,
toea toean Sadjoein, kemoedian se
Sei Gerong, Palembang, f2...
Pada
malam
Saptoe
tg.
29/30-4genap hadhirin poelanglah keroemahnja masing-masing.
'39 telah dilangsoengkan rapat per
Dermaselain oeang
Kapan diadakan pemilihan oen- siapan tj. P.I.I. (Partai Islam Ind.)
toek bestuurs
dari itoe Comite, Tg. Priok. diroemah t. AbdulrachMevr. N. van Lier. Tjisasat Soekita beloem ketahoei.
man Samin, Dipimpin oleh t.Achmad kaboemi. 1 kerandjang matjam-maKita
oetjapkan sekali, selamat Ihsan: dihadiri 7 orang.
tjam
pisang, njonjah
Soehaimi
berpisah, dan selamat bekerdja!
Rapat berkepoetoesan :
Selamet Kwitang, 27 potong pakaian
$g—

rokok ada baik poela nampaknja.
Kapal itoe adalah dioentoekkan
bagi
toeristen jang hendak ke
Maka oleh karena Hakim perloe Bangkok dan Saigon.
menjelidiki hal ini lebih djaoeh seSedjak tahoen 1937, K.P.M. meoleh terdakwa lagi
,

- bel toelisannja dengan hoeroef la- ini sampai tanggal 25 Mei j.a.d.
tijn, karangan mana sangat rioehpersidangan
11.30
djam
Pada

“sxendah tjelaan? makian'dan hinaan,

Pada

ril 89, diroemahnjn

Kemaren doeloe pagi2 benar telah

II telah di 'Tjikembar.

, “garet2 toelisannja oleh Moehamad

,M. St.“ mengabarkan.

ini malam

berdiri tjb. anak-anak dan 11 ikat ramboetan,
Sjahroeddin Haroen, Petodjo, 6liter

sampai di Tg. Priok kapal penoempang ,,Straat Soenda“. Pimpinan di
pegang
oleh
Ir. F.F.
Mattern,
adjunct Chef dari Tehnise Dienst
dari ,,Paketvaarts dan Ph. H. du
Bois, chef bagian Publiciteit, ketika
diadakan persrondgang. Nampak di
sitoe
adanja
perobahan didalam man Lamin dan Sahiboel Anwar,
——
bentoek kapal itoe, lain daripada
Roemah-Piato-Moeslimin
kepoenjaan
K.P.M. jang lainnja. Berita,,
Djakarta
Bentoeknja ada seroepa dengan kapal penoempang internasional. Di
Apri1l1939.
tiap2 roeangan didapati 12 kamar
Zakat,
dengan komplit keperloeannja seN. N. Batavia-Centrum telah mem
perti, medja tjoetji dengan air pa- berikan zakatnja f 2.50
nas dan dingin, medja toelis dan
toilet semoeanja
dengan tempat
Derma menoempang verdoedoek sendiri-sendiri. Kamar me- gadering.

H. Ahmad

a. kira-kira tahoen 1932 seboeah
kitab choesoesiat djoem'at kara-

kita

Hakim meminta soepaja pembela
bisa beremboeg terlebih doeloe tentang hal ini dengan terdakwa sen-

Bahwa pada kedjadian2 jang te ngan di Katjamatan
lah diperboeat oleh fihak Pekaoe- tannja sendiri.

“

Corr.

Djati

ha perloe.

kan

Sanoesi (pendakwaj, sebagai terse
boet dibawah ini.
-

Comite Mesdjid
Petamboeran

Berhoeboeng dengan perboeatan
notaris-vendumeester di Menadoj
mengoentoengkan saudaranja atas
keroegian lain notaris-vendumeester, jang pada tanggal 3 Maart
1938 pernah djoega ditanjakan oleh
toean Kan, dan didjawab oleh pemerentah pada tanggal 17 Juni 1938,
maka penanja memperingatkan pe-

Kapal

njoeroeh

man terhadap diri saja

telah

terdakwa menjahoet atas pertanjaannja Moh. Sanoesi bahwa menoelis
nja Itoe sebetoelnja ada jg menjoe-

ini perkara pembela dan terdakwa pergi kebela
telah

rakjat

rasa kekoerangannja oentoek per
djalanan ke Afrika Selatan. Setelah
»Boissevain“,
Tegelberg,dan Ruys
telah dipoetoeskan 'oentoek membi
kin kapal lagi, banjaknja doea boe
ah. Salah
satoe
darinja
adalah

»Straat Soenda"

itoe,

Tg. Priok.
2. Soesoenan
pengoeroes terdiri
dari toean toean:
Ketoea: H. Ahmad Ihsan.
Wakil ketoea: H. Abdulrachmam.
Penoelis
I. Teukoe
Bantagjan.
Penoelis II. Moh.
Sjarief.
Bendahari: Idroes.
Pembantoe pembantoe Abdoelrach

beras poetih, familie
Saldien, Pedjambon, beberapa poeloeh pisang
goreng dan tales goreng, eigenaar
Hotel Minangkabau, Fedjambon. 2
bakoel nasi beserta laoek-paoeknja,
fam.
Saldien,
beberapa
poeloeh

boengkoes

koeth

djongkong, fam.

Moekadis,
Menteng.
1 bongsang
boeah belimbing. Prajitno, Pesebanweg.
30 potong pakaian mevr. E.

Weydemuller, R. Salehlaan. 16 potong jurk dan mantel, nonah Soe-

mijati, Batavia- Centrum, beberapa
potong jurk ketjil, fam. A. Kadaroesman Mentengweg, 5 K.G. thee.

Menderitakesedihan.
Sebagaimana oemoem telah mengetahoci, maka boeat di Betawi
Perkoempoelan ,,Kaoem Boaeroehlini memang telah terkenal
bagi
Pertjetakan“ 1,63, Midpost tjabang kaoem dokter sebagai soeatoe temBetawi f5.—, Perkis (perk. kaoem pat pekoeboeran bagai anak-anak
Iboe Soemateraj f2.—, dan Minang ketjil, rata-rata dapat dihitoeng ada
kabau Moeda f 2.—
60pCt anak-anak ketjil jang mening

Derma
sekali goes.
Njonja Roesla f 2.--, nj. Md Saleh
f 0.35, Badjenet Effendi, Tjitjoeroek
f4.50,
njonja Soenarto,
Pladjoe
f 1--, njonja Chamdani, Pladjoe f 6.--,

gal.

Dalam

hawa

njaman
hoedjan

bagi

boelan

oedara

April

jang

laloe

di Betawi ta' begitoe

dirasai di badan, banjak
dan angin, terlebih poela

anah-anak kefjil jg. memang

Moehajar, Tomang, f 2.--, nj. Daoed, berpenjakitan.

is

2 Perkaranja t. H. Ahm ad
. Sanoesi contra t. Moeh.
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: Maka" 'dalam boelan April ini R.| 52 Tjong

:

P.M. kehilangan tiga orang anak
ketjil, oemoer 4 boelan, 4'/, boelan
dan 13 boelan, memang mereka-itoe

—

:

—

sedjak lahirnja selaloe

keloear ma

' soek belaka boeat opname di C.B.Z.:
ichtiar pendjagaan ta'koerang akan
tetapi

Allah akan

djika

menghen-|

dakinja, memang ta'ada jang dapat
mentjegahnja.
Krisbier Prijsvraag

“

Dibawah

ini

kita terakan prijs-

O AAA

“winnaars dari, Krisbier Prijsvraag:
1. Hr. F. Moorrees
7 Soerabaja f 100,—
2. Lim Boen San Soebang
(IP&T) f 15,—
3. H. Piron
R.K, Weeshuis Tjandi Semarang f 50,—
LieK hoen Hie Soerabaja f 25,—
Tjan Loen Tjong Djocja f 25,—
L.E.
Brakkee Djambi f 10,—
Amir
Soerabaja f 10,—
. Sien Gwan Boo Soerabaja

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
«
20.

21.
22.
23.
24.

aaPMA

25.
26.
47.

28.
29.

30.
31

32
33
34
35

36
-37
38
39
40

' 41.
4),
43.
44.
45.
46.

47.
48.
49.
50
51

Sin

2,50

#3 Liem Soen Lok
p/a Liem Swie Tjiang
Soerabaja
3

2,50

54 Jatinah
p/a M. Boediardjo Soerabaia 2,50

'W, van Buiten

IN

Diatas

ngan terkedjoet, maka semoea Wijk
meester2 dikota ini, telah mengada

Begitoelah

-

Ora

Warta Pengoeroes V.O.R.O.
Dengan ini djalan kami mempermaloemkan

pada

sidang

ramai,

ter

diroemah
Kota

pada

toean

Bamboe

tg. 2 ini boelan,

Maabar,

Tanah-Abang,

di (Kp

telah

dilangsoengkan
poela openb. vergadering jang loear biasa, oedjoet
nja
tidak lain,
ialah
semata2

oedara, dalam hoetan besar, dalam keboen boenga,
a
dirsemah pondok, dilaoetan ae nee 4 dil.
Semoe:nja ini orang bisa bikin fotonja pada:

»T HE
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kan beberapa propagandisten didalam ressortnja masing masing, ma
2,50 ka propagandist itoelah jang akan
2,50 mengontrole roemah roemah, bagai
2,50 mana jang telah ditentoekan oentoeknja. Sedangkan semoeanja itoe
propagandisten, adalah dipilih oleh
2,50 kepala kampoengnja sendiri jaitoe
2.50 orangorang jang soedah
terkenal
2,50 baik, dan jang boleh dipertjaja.
&
Akan tetapi boeat ini kali, njata
:
Moela-moela
kesoedahan ini di lah rakjat tidak akan terkedjoet
sanggoepkan 'pada 15 April, tetapi lagi, karena ini penggelapan kota,
oleh banjaknja
'inzenders, jury adalah boeat jang kedoea kalinja,
memperloekan tempoh lebffi lama. dan tentoe poela tjara-tjaranja se
bagaimana jang telah laloe djoega.
Harap ma'loem adanja.

55 Liwon, Inf. Iste KI.
Bandjermasin
56 Hioe Ngim Tjhong Makassar
57 Yap Kim Soean Palembang
58 Po Rian Dhiam
p/a Toko ,,Tambah“
Kedoe-Temengoeng
59 Thio Tjeng Lim Batavia
60 Njan Tjiong Hoo Tanggoel

Tida

oesa

pergi

SUN”.
BATAVIA-C.

djaoeh2,

bikin

fotonja

dalam

Studio-nja

THE SUN, fotograaf jang tjoekoep terkenal, ta'oesah dipoedji dan direclamekan lagi. Multifoto jang ringkas- tjepat
dan bikinannja djoega sempoerna (natuurlijk) roepa2 oekoeran bisa diambil semoea badan.
Djoega ditambah dengan, boeat Potret orang Kawin, dan
di Kereta api, sebeloemnja preksalah kita poenja studio
jang serba compleet.

djalan2
kian
kemari, hendaklah
tinggal diroemahnja masing2 jang
teroetama sekali,

hendaklah

,,men-

djaga“ keamanan dirinja sendiri.
Dan spr. terangkan poela, jaitoe
semoeanja mereka2 jang telah di
angkat
mendjadi
propagandisten
itoe, waktoe controle, djangan mem
bawa lampoe batery, atau meroko,
geret geretan didjalan2, dan tidak
diizinkan boeat memasoeki roemah
orang.
Moelai semoeanja lampoe-lampoe
itoe dimatikan, ialah djam 9.45 dan
pengabisannja djam 11.45. Boeat
memberi tahoekan waktoe memati
kan itoe lampoe2, maka akan diper
dengarkan tanda-tanda, seperti pe
loeit dari B.R.V, dll,nja mana jang
ditentoekanoleh jg berwadjib.Akan
tetapi boeat pendoedoek jg tinggal
nja dikampoeng2. tentoelah itoetan
da-tanda tidak kedengaran, sebab
itoe akan diperdengarkan poela se
perti tong-tong dan bedoeg jgtelah
diatoer oleh kepala
kampoengnja.
Tjaranja memboenjikan itoe (di
Wijk Djati), jaitoe 9.45 bedoeg ber
boenji 3 kali bertoeroet toeroet, dan
pada penghabisannja djam
11.45
bedoeg akan diboenjikan 2 kali ber
toeroet-toeroet, dan lampoe2 soedah

boleh dinjalakan kembr--Maks#'spr
sangat berharap
kepada
semoea
orangorang
jang telah diangkat
mendjadi propagandist itoe, hendaklah
mereka mereka
itoe akan
bekerdja dengan sempoernanja dan
teliti sekali,

nja
leh
mah
nja

dan

sebelcem

waktoe

tiba, mereka mereka soedah bo
memoelai boeat controle roeroemah jg didalam peganganmasing.

Sedangkan semoea propagandisten itoe, waktoe djalan controle,
mestilah memakai satoe tanda, me
noeroet bagaimana jang telah di
tentoekan, jaitoe memakai merk be
sar ,,L.B.D. Propagandist“ 15-5-'39,
akan ditjantoemkan ditangan sebe
lah kiri, dan itoe tanda jang sjah,
ialah mana jang telah ditjap oleh
Wijkmeester diressortnja masing2.
Djam 11 siang maka itoe vergadering diboebarkanlah dengan selamat.
—LIO—

Perampasan

bebek

Sersi politie tersangkoet.
Pada A.W. Bekasi telah mengadoe
seorang desa nama Hasan dari kp.
Cedjoeng Malang. Orang ini datang
dengan menoendjoekkan loeka loeka
bekas poekoelan katanja telah di
krojok

oleh

4 orang,

poeloehan

bi-

natang bebeknja
dirampas dan ia
dianiaja.
Doea antara mereka itoe
sersi politie dari Hoofibureau.
Sebab loeka loekanja orang itoe
dikirim

ditoedoeh

ke

CBZ,

dan

orang

jang

Dalam
pemeriksaan politie
per
kara ini agak berlainan, oraag jang
ditoedoeh mendjadi kepalanja itoe
nama

Moehajar, menjatakan soedah

lama ja membikin perhoeboengan
dengan anaknja Hasan jang menga
doe itoe tentang pemeliharaan bebek. Oleh karena anaknja Hasan
jang memelihara itoe sakit, bebek
itoe hendak diambil poelang.
Dengan berkawan seorang nama
Saiman mereka datang mengambil
bebek itoe, oleh Hasan tidak dikasih sehingga
terbit pertjektjokan.
Tiba-tiba datang doea sersi politie
itoe

hendak

memisah,

Hasan

men-

djadi marah katanja orang loearta'
perloe tjampoer
sambil
menoendjoekkan
penantangan. Sebab itoe
oleh seorang sersi itoe
dipoekoel
Hasan itoe, sekonjong-konjong beberapa orang familienja Hasan datang hendak
mengerojok
sambil
membawa gegaman barang tadjam,
sersi itoe laloe mentjaboet pestol
sambil menoendjoekkan kepolitiannja.
Keterangan terdakwa ini dikoeatkan oleh kawan-kawarihja, tetapi
keterangan lain orang jang menjaksikan mengatakan
Hasan itoe di
borgol lebih dahoeloe kemoedian di
aniaja, setelah poeas
dilepaskan.
Dalam penjelidikan politie ternja
ta poela seorang Sersiitoe memang
bertetangga tempat tinggalnja di
kp. Tjempaka Poetih, tidak heran
orang mengira kedatangan terdakwa jang kedoea itoe di moefakati
lebih dahoeloe oentoek lakoekan itoe
kedjadian, apa poela sersi jang seorang jang
ditoedoeh telah menga
niaja mengakoei kedatangannja ia

di tempat itos lantaran adjakannja
sersi jang seorang itoe.
Sementara
penjelidikan
dilandjoetkan,
Moehajar dan seorang
kawannja jang bermoela
ditahan
telah
dilepaskan, tetapi agaknja
kedoea

sersi

itoe

akan

diselidiki

lebih djaoeh tjampoernja dalam per
kara ini, dan perkara ini Hoofdbu

reau politie menjampoeri. |Rep.)
—(Jj—

Hoedjan

maling lagi di Kamp. Djawa wijk Ambon
Selang beberapa
malam moelai
gelap boelan di kampoeng terseboet
banjak roemah pendoedoek dipelan
tjongi maling, beroentoeng waktoe
kedjadian diroemah toean M. Tadjoedin.Nazir waktoe midiing-akan
menggasir bahagian kamar tidoernja, kebetoelan toean terseboet kem
bali dari koendjoengi tetangganja
kematian,
pergokki
malmg
itoe
dan dengan tjepat melarikan diri,
entah kemana larinja oleh karena
gelap boelan. Apa latjoer, maling
itoe menggondol kain isterinja T.
Tadjoedin jang dibeberkandikamar
mandi.

itoe telah ditangkap.

keroemah kakanda, berhoeboeng de»Boe,“ katanja,“ Soeria berkirim
ngan ada hal jang perloe kita bi- soerat lagi.“ Soerat itoe diberikan
:
nja kepada iboenja. Laloe dibatja
,Kau menoeroet, . ... kau selamat!
»Dus,.,. kau mendodja kepada- tjarakan,
Djika Neng berhalangan, harap oleh iboenja.
5
Kau tidak menoeroet, .... tahoe sen koe ?“ tanja Siti Djoebaedah.
sedikit kabar. Soerat ini, adalah
»Bagaimana pikiran iboe ?“
»Ma'afkan Djoe. Sa
diri
Iboenja termenoeng: kemoedian
»Kau maoe memperkosa akoe?
»Ja,...koema'afkan. Berdirilah !" soerat kakanda jang kedoea.
berkata:,, Boleh djadi betoel2 ia ber
Siti
Djoebaedah memberikan revolPerkosalah kalau kau berani!“ ia
Wassalam kakanda,
halangan, dan boleh djadi poela
mengambil revolver dari bawah ban ver jang dipegangnja itoe kepada
Roeria.
ada hal jg penting jg akan dikata
tal, laloe diadjoekan kepada Salim. Salim.
kannja kepada dikau. Pergilah saKau poenja revolver?“ tanja Sa
»Pergoenakanlah tenaga revolver
»Ach, si Soeria,.. orang jg tidak dja sebentar, boekankah kau tidak
itoe oentoek memperkosa dirikoe,"
lim dengan moeka jg poetjat.
tahoe adat!“ kata Neng Mariam di ada pekerdjaaan.... ?
99
.Ini revolvermoe jg akan meng- kata Siti Djoebaedah poela.
Oleh : Nanie Sudarma
»Boe,... apakah tidak akan mehabiskan djiwamoe sendiri !«
,Soedahlah Djoe, ...“ sahoet Sa- dalam hatinja. ,,Lagi lagi ia beran
ke'aiban kepada anan»Kau berani memboenoeh akoe jg lim, ,,kau tidoerlah! Akoe tidoer kirim soerat menjoeroeh akoe meng- Aa
a ? s4
»Djika soenggoeh2 kau tjinta ke- .... membela kepadamoe ?”
hadap keroemahnja. Dikiranja akve
diloear, diatas divan."
padako€,... masih sangsi djoega
»Mengalah itoe tidak selama,Kalau kau berani menjintoeh di
»Kau boleh tidoer diatas randjang ini perempoean jang tidak tahoe
kau akan meloeloeskan permintaan- rikoe, sebosah dari 6 peloeroe ini dengan dakoe, tetapi... djagalah akan harga diri. Ia mengira roepa- nja 'aib. Mengalah itoe ada kalanja
'koe ts
:
.
ketinggian
akan menemboes dadamoe, kemoe- soepaja kau tidak menjintoeh diri- nja, akoe akan menoeroet sadja apa menoendjoekkan
katanja! Si Soeria,
. soenggoeh boedi...."
£
»Boekan
oeroesan ,sangsi“ dan dian .... akoe boenoeh dirikoe sen koe...
djaoeh bedanja kalau dibanding deDengan moeka jg asam, Neng
»tidak sangsi“, tetapi oeroesan ,, bo- diri
ngan Soenardie, pemoeda jang so- Mariam masoek kedalam kamarnja,
Berteroes terang
Salim mendjatoehkan dirinja. Ia
leh“ dan ,,tidak boleh“.... Kita tipan dan baik boedi pekertinjaitoe! hendak mengganti pakaian: Laloe
dak “boleh mengadakan perhoeboe- meniarap seraja katanja: ,,MasafIboe bapakkoe maoce mengawinkan ia pergi.
Neng Mariam.
ngan mealiwati batas, karena kita kan Djoe, .... apa jg koekatakan
akoe
kepada laki laki jang ,,tolol"
b:loem kiwin. Kalau kita menga- kepadamoe itoe boekan sesoenggoeh
Kanda berhalangan oentoek datang itoe. Biar mati akoe, kalau akoe
kssi, bahwa kita memeloek agama nja. Akoe hanja mendodja sadja.
(Akan disamboeng)...
Sekarang akoe merasa gembira, mendapatkan Neng. Djika Neng ti- haroes kawin dengan dia!”
Islam, kita haroes toendoek kepada
Neng Mariam masoek kedalam.
berkeberatan, soedilah Neng
karena kau, . .. bakal isterikoe,... dak
segala matjam peratoerannja.
,Apakah haroes koepaksa, Djoe?“ beriman tegoeh! Ampoenilah dosa-| memboeang sedikit tempoh, datang mendapatkan iboenja.
s2
,Itoekah boektinja ketjintaanmoe
kepadakoe ?“

UR UO MOP
pa,

dikepalai oleh kepala kampoengnja,
agar rakjat seoemoemnja, djika te
lah sampai waktoenja mematikan
semoea lampoe2 itoe (tg. 15-16 Mei
1939), soepaja mereka2 itoe dja-

oetama sekali kepada para anggau
(bijdragers), PeSemarang f 10,— ta, penjoembang
tentang
terdja
njokong
(medewerkers|
VORO, ber membitjarakan
Hr. Ong Boen Giok Soerabaja 10.dinja
mematikan
semoea
lampoe2
| hoeboeng dengan banjaknja sekali
Oey 1 Koan
Bandoeng 5.- storingen jang diderita oleh kami itoe. Dikalangan pendoedoek jang
p/atoko AMera
Soebang 5.- poenja zender, disertai dengan ke- hadhir ventoek mendengarkan itoe
J. Kwast
maocean
oentoek
memperbaikinja penerangan atau inasehat2 itoe ke
Lie An Lok
p/a Lasch Inr. ,,Jan“ Solo 5.- dan menambah kekoeatan energie, pada semoea orang-orang jang te
maka telah diambil kepoetoesan oen lah diangkat oentoek mendjadi 'pro
Lim Kim Hok
toek membetoelkannja. Tentang ini pagandisten itoe, adalah ratoesan
p/a N.V. Cultuur Mij
Batavia 5.- hal, kami soedah serahkan kepada orang.
“Thiam Ki“
Vergadering tsb. adalah dipimpin
Voorzitter dari Technisch-commisSipa Zoebedi
oleh t. Mohd. Sali, le Wijkmeester
sie
dan
beliau
telah
pergi
ke
Ban5.Cheribon
p/a Abdullah Arpan
9 pagi vergadering
Soerabaja 5.- doeng oentoek memperbintjangkan Djati. Djam
Ang Gie Toeng
tsb.
diboeka
oleh
beliau, boeat jang
nja
dengan
PTT.
dienst
afdeeling
N.H.L. Anthonisz Batavia-C. 5.pertama
kali
beliau
telah mengoe
Bureau
Radio
Omroep
di
Bandoeng.
5.Malang
J. Tompson
tjapkan
selamat
datang
kepada ha
Dan menoeroet berita dari dienst
:
Gan Kim Lian
dhirin
maoepoen
kepada
toean roe
terseboet
paling
sedikit
akan
mep/a Sojafabr. “Diordy“ Poer
mah.
Kemoedian
beliau
menerang
makan
tempo
2
minggoe
lamanja.
5.wokerto
kan
dengan
sedjelas2nja
tentang
Berhoeboeng dengan jang
telah
Batavia-C. 5.W.G. Vergouw
pematian
itoe
lampoe2,
sehingga
terseboet diatas itoe, maka terpak
Soeharta p/a Sido Kangen
Pekalongan 5,— sa dengan disertai kemenjeselan sangat menggempirakan bagi pen
.
3
sangat
sekali, kami haroes mem dengarnja dan beliaupoen berharap
Baijani Sergt. Lab. Mil Hos
pitaal Tjimahi 5,— permakloemkan kepada para ang- dengan sangat kepada hadhirin soe
gauta, bijdragers, medewerkers VO paja maksoed kita itoe akan men
Lie Soen Kim p/a N.V.
RO, djoega pada sidang ramai, bah dapat keselamatan djoega.
BliSong
Prauwenveer Fa
Kemoedian beliau telah persilahnjoe (Bankaj 5,— wa moelai dari tg. 1 Mei sampai
kan
kepada toean Maibar boeat
tg.
15
Mei
(sebagaimana
tertjanLiem Sioe Hok p/a Bian
membatjakan verslag-verslagnja letoem
dalam
Pewarta
VORO
No.
9)
Hap Kongsie Toko ,Nassau
dari
STUDIO
TIDAK bih pandjang, bagaimana larangProbolinggo 5,— penjiaran
DIADAKAN (DITOENDA DAHOE larangannja, dan bagaimana poela
T.I. Lan Soerabaia
tjara-tjaranja itoe. Spr. mengoerai
LOE).
5,—
Tan Kiem Tjwan Malang
Atas sokongan, bantoean dan ke kan, jaitoe satoe orang propagan
Oei Ping Bie Soeber Poetjoeng SS/0/L 5,— setiaan dari para anggota, bijdra- dist itoe, mestilah mengepalai seba
5,— gers dan medewerkers dimasa VO njak-banjaknja 20 roemah sadja,
Tan Ko Toen Djocja
RO dalam keadaan jang begitoe dan sebeloemnja terdjadiitoe pema
Moeara
Joeng
Lie Kim
tian lampoe2, mereka itoe mesti
Aman (Res. Bengkoelen) 5,— roepa, kami Pengoeroes tidak poe- poela memberi keterangan kepada
toesnja
mengharapi
dan
dengan
pe
Tjoe Ping Jen Ngoro (Djom
bang) 5.— noeh kejakinan tidak akan menge orang2 jang dibawah djagaannja:
itoe, agar orang2 itoe terlebih me
tjewakan.
j
Hr Tan Tek Bouw
ngetahoei,
dan djangan sekali-kali
Boeat
penoetoep
kami
berharap
p/a Serg. Boekasan Mr.C. f2,50
memberi
nasehat
jang menakoetkan
dengan
kesoetjian
hati
disertai
de
2,50
H.K. Tjie ” Mr. Cornelis
atau
memberi
keterangan
salah wis
2,60 ngan penoeh kepertjajaan pada pa
Bstavia-C
M. Hassan
sel.
2,50 ra anggauta, bijdragers, medewerTan Thay Soen Batavia-C
Spr. terangkan poela, jaitoe pro
kers VORO. dan sidang ramai soe
Hasan Arsad
y
pagandisten itoe, moelai dari djam
ka
memaafkannja
akan
kedjadian
p/a Yokohama Specie
9.45—11.45 adalah berhak oentoek
2,50 ini.
Bank
' Batavia-C,
controle
semoea roemah2 pada ba
—
O
——
Tasikmalaja 2,50
Koesman
hagiannja masing2, dan djoega me
Luchtbeschermingsdiensi
2.50
Batavia-C
Moehasim
ngamat-amati 'kalau2
ada pendja
2,50
Tan Lioe Hong Batavia-C
Corr. kita “M. Sts. mengabarkan:
hat.
Djika
terdjadi
ada
pendjahat,
2,50
Bigaimana jang telah diketahoei
J.L.v. Delden
Malang
propagandist
itoe, berhak
boeat
Mej. M. Asmawidjaja
oleh oemoem, jaitoe nanti pada tg.
tangkap
(art.
4
LR.).
Dan
djika
2,50 15 Mei 1939 (Senen malam Selasa).
Malang
(telefoniste)
terdjadi
poela,
oempamanja
salah
Bat.-C. 2.50 dikota Betawi ini, akan diadakan
Hr. A. Ruyter
seorang
,,tidak“
soeka
menoeroet
Mevr. A. Lapra Modjokerto 2.50 lagi Luchtbescherming (verduiste- perintah, atau tidak soedi memati
Mr.-C. 2.50 ring-proef| boeat jang kedoea kali
Mej.J.Posenthal
kan lampoenja, sedangkan waktoe
nja. Tjita tjita itoe, ialah Pemerin
Hr. Sastroatmodjo p/a Djonja telah tiba, maka itoe propagan
tah hanja sekedar oentoek mengedjo/Ll. Instituut Tjokorone2.50 tahoei, bagaimanakah gelapnja kota dist mesti menanjakan dengan baik,
Mr.-Cornelis
garan
2.50 Betawi ini, djika dilihat dari oedara apakah sebabnja maka mereka itoe
Salatiga
L.J. de Bruin
»tidak maoe menceroet itoe perin
2.50 kebawah dengan kapal terbang.
Salatiga
L.P. Denkelaar
Maka oentoek menggelapkan atau tah, kemoedian baroelah tjatat na
M. Wirjoatmodjo Kepla Sedan rapportkan
kepada
mematikan semoea lampoe lampoe manja,
kolah Volkschool Bantoor
Wijkm.
Malang
250 itoe, jaitoe boeat dikampoeng2, ten
Boleh djadi djoega mereka itoe
H.S. Oei p/a Slesa S'baja 2.50 toelah tidak begitoe moedah poela,
akan
ditoentoet art. 489 dari WvS,
dari
sebab
itoe
maka
ini
waktoeda
Rogodjampi
Oei Jok Biauw
S.S. O.L. 2.50 ri segenap pihak, jaitoe bangsa Eu- akan tetapi sedapat2nja, djangan2,50 ropa, Tionghoa dan Boemipoetera, lah sampai terdjadi hal jg demikian
Te Beng Tjoan Soerabaia
telah mengadakan permoesjawara- itoe. Sedangkan semoea pendoedoek
Tjia Soen Hien
tan,
jang berkepentingan
tentang pada malam itoe, diharap dengan
p/a Sioe Eng Sioe
Menado
2,50 pematian lampoe lampoe itoe, jang sangat soepaja mereka djangan ber

9. Mevr.
10.
It

2

Tjhian

p/a Go Gie Kwan Koeta
&
Radja

koe itoe Djoe,... pertjajalah, akoe
tidak bermaksoed

djahat...“
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