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ekoeasaan disitoe. Weenen 
t0e itoe (1927—1928) adalah 
Stad van Europa, Kota 

pa. Hal ini roepanja 
h P,LD, di Ne- 

    

jaran kita, 
an dari sia 

tentoe professor jg. 
komoenis djoega. 
komoenis, itoelah 

srangkan | 
kita telah adjar kenal 
D 

ni tilak memboetoehi 
jakap, mereka jang 

oeh didikan dan pela 
tisch oentoek bagiavnja 

orming, partai itoe-iui 
apatan pada anggo- 

oeraian ceraian 

at did 

makin baik! Karena 
n 'itoelah soember ke- 

» « .|bagi pesawat2 terbang. 

eat|district jg ada diwatas negeri. 

me 
   

  

   

  

    

on propagan 
dato dsb-nja, K3 3 

1 M. 2 
“ / 

     

    
   

"| Dari Den Haag diberitakan oleh 

ah Dari Londen diberitakan oleh Reu- 
“. |ter, bahwa sub Komisi daripada Komisi 

oem selesai tentang mandat2 daripada 
"“ Ikedoea2 komisi jg akan dikirim ke 

-.. ISpanjol goena mengawaskan ditarik 
 Inja kembali kaoem vrijwilligers. 

jang satoenja lagi 
.... bitjara, berpidato. |. 
n, ibos kota Ovsten- 

gan kebetoelan sekali 
g) telah adjar kenal de- 
lan organisator doenia 
g pada waktoe itoe me-| 

|toek memberi peladjarau didalam se- 
Ikolahan2 tsb. 

da|tan itoe telah tertjapai, akan dipindah 

   
    

  

   

  

   

  

eh karena kota Wee- |     

    
   

    

   

   
   

     
   
   

  

    

    
   
    
   

  

     
    

  

    

  

   

   
   

    

    

  

         

    

    

  

   
    

        

   

  

    

    
    
    

  

   
       

ditangan komoe | 

A.P. mengadakan 
djaran boeat tjalon 

, de as. dienaren der 
visasi facisme te 

08 memboeka ma 
g kita dan memikoelkan 
da kita oentoek mendjs: 
n: spa sebab di Indo, 

g tidak dan beloem men 
boeah Badan Poesat Pendi 

mimpin? Apakah gerakan po 
osial, agama, vak beweging, ge 
m)3ti, gerakan perempoean| 

| mengadakan cur- 

tetapi badan pe- 
i sendiri, dimana 
kita, lelaki dan pej 

1 |. Corr, ,New York Times" jg ada di 

|karang soedah diketahoei, marine A- 
4. #merika Sjarikat melakoekan tindakan 

» » » perloe diadakan, 

di kalangan-kalangan opisil di Mexico 
h|bahwa Marine Amerika akan mem- 

  

     

  

   dis, organisator, ahli |: ri pi: . 'Djepang di Pacific bahagian watas 
Mexico, 

abaran 
  

Juliana, 

keta, bahwa berhoeboerng dengan ke 
Gaan p, j. m. m. Poeteri Juliana pa 

aktoe ini, maka atas nasehat tha 
ogkiri kalau2 terkena 
naka Seri Baginda 

radja B j-m. m. Poeteri 
a sedapat dapatnja boeat semen 

| soepaja tidak ikoet dalam perte 
ean2 openbaar jang besar2. 
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Komisi Non Intervensi 

     

Non Intervensi telah mendapat perse 
toedjoean terhadap segela soal jg be 

Maksoednja pekerdjaan2 persiapan 

—O -. 

A.M. S. dan H B.S. 

Soerabaia dan Malang. 

“Diberitakan, bahwa ada dikandoeng 
maksoed oentoek memisahkan AMS 
di Malang dan HBS di Malang jang 
soedah lama digaboengkan kelak di 
dalam didalam tahoen 1938. 
Sebagaimana orang telah mempela 

jari, bahwa soeatoe sekolahan AMS 
jang digaboengkan dengan sekolahan 
HBS kian lama kian soelit sekali oen 

AMS tsb, djika toedjoean dan nia 

ikan di Soerabaia dan akan diletak 
kan digedoeug Middelbare Handels 
school jang kelak didalam boelan-Au- 
gusius 1938 akan diboeka djoega. 

. Hooger onderwijs 

'Toean prof. Drewes, hoogleeraar di 
dalam kalavgan hoekoem sjara” Agama 
Islam dan hoogleeraar Osstersche ta- 
len (bahasa ketimoeran) pada sekolah 
Hakim Tinggi di Betawi, kelak dida 
lam tahoen 1938 akan pergi perlop 
ke negeri loearan. 

Kini orang berdaja-oepaja oentoek 
mentjabari penggantinja boeat semen 
tara waktoe dan boleh djadi toean prof 
Berg keloearan dari universiteit di 
.Leiden dipilih sebagai penggantinja. 
Beliau ini akan melakoekan pekerdja 
annja oentoek melandjoetkan peladja- 
ranpja di Indonesia. 

Toean Dr. DeKat Angelino 

Toean Dr, Da Kat Angelino, dahne 
loe mendjadi directeur van Oaderwij: 
jg pada masa ini masih melakoekan 
perdjalanaonja Ji negeri loearan, kelak 
pada tg 4 Januari jad, ini akan tiba 
dari Australia di Soerabaja. 
— Niatannja oeotoek mengoendjoengi 
Tiongkok dan Djepang tidak djadi di | 
'langsoengkan dan boleh djadi beliau 
akan bertolak ke Amerika Selatan. 

aa Lagu 3, huge 

  

marine Amerika di | 
California 

exico City menerangkan, bahwa se-| 

|oentoek menjatakan segenap district 
'California dekat watas Mexic », antara 
San Diego dan Msxicali, dekat watas 
Arizona sebagai lapangan jg terlarang 

Kabar-kabar angin telah petjah di 

boeat pangkalan rahasia jg koeat di 

Didoega bahwa plao-plan Marine ini 
disebabkan oleh activiteit dari armada 
jang terdiri dari pada nerajan-nelajan 

|oentoek metjupai tindakan tsb. orang 

| Kemarin digedoeng Departement 

"1 Kamis 03 December 1037: 

Keloear masoeknja barang di 
5. OnK- 

'Menoeroet tjatatan jang ada pada 
Kantor Central Statistik, selama boe- 
lan November jl. keloear masoeknja 
barang di Pesisir Timoer Poelau Soe- 
matera (Sum, Oostkust) adalah sebagai 
berikoet : 

Masoek 837,500 ton (bruto) seharga 
f 5.300.000. 1 

Keloear 143.300 ton (bruto) seharga 
f 17,800.000, i 

—.O — 

Anoegerah boeat pengerawat 
Prias Bernhard 

Aneta mendengar kabar, bahwa 
Kerstboom jg akan dibawa ke Bur- 
gerlijke Ziekenhuis, akan diperhiasi 
dibawah pengawasan Seri Baginda 
Ratoe sendiri, perhiasan mana akan 
disertai banjak sekali boengkoesan- 
boengkoesan hadiah boeat dokter-dok 
ter, verpleegster verpleegster dil, jang 
sama ikvet mengerawat baginda Prins 
Bernhard. 

Lapangan2 terbang di Soematera 

Sebagaimana telah diberitakan, bah 
wa kini orang menimbang oentoek 
mendirikan atau memperbaiki enam 
bidang lapangan lapangan terbang di 
Soewatera, ja'ni jang akan dipergoena 
kan oentoek melakoekan perhoeboe- 
ngan dengan Padang-Sidempoean la 
loe membelokkan arahnja menoedjoe 
ke Medan. 

. Lebih landjoet diberitakan, bahwa 

haroes mengambil oeang dari fonds2 
karet, tetapi jang demikian itoe tidak 
berhasil | 

Diberitakan poela, bahwa telah di 
poetoeskan oentoek memberi separoh 
uja ongkos-ongkos (jaug berdjoemlah 
f660,000) dari fonds-fonds karet, se 
dang jang separobnja akan dipergoena 
kan oentoek segala keperloean negeri. 

Djika orang mempersetoedjosinja 
maka tak akan lama lagi lapangan- 
lapangan terseboet selesai djoega. 

So'al tsb. havja oentoek kepentingan 
nja lapangan-japangan di Teloekbe- 
toeng, Benkoelea, Indrapoera, Padang, 
Ophir dan di Padang Sidempoean. 

Mendapat diploma Civiel-Insinjoer. 

Kesoedahan daripada oedjian insi 
injoer jang dilangsoengkan dalam boe 
lan December ini adalah sebagai be 
rikoet: Jang dimasoekkan namanja 
boeat bagian A 17 orang kandidat dan 
boeat bagian B ada 3 orang. 

Kepada 1 kandidat diberi pertang 
goeh, karena terganggoe kesehatannja, 
ja'ai bosat bagian A, sedang ada 2 
kandidat lagi boeat bagian A djoega 
menarik diri karena sesoeatoe hal, 
Jang loeloes boeat bagian A ada 12 

kandidat dan boeat bagian B 2 kaus 
didat, sedang jaug ditolak boeat ma- 
sing masing bagian itoe 2 kandidat 
dan 1 kandidat. 

Kepada 12 kandidat, jang foeloes 
dalam oedjian lengkap (volledige exa- 
men) akan diberikan idjazah (diploma) 
civiel-insinjoer, ja'ni kepada toeav2: 
M. Ali Djvjoadinoto » P, W. van Dee- 
len, R. Eotjon, R. Ng, P, . Koesoe- 
dianto Hadinotos J. W. Te Kolste : 
Sanoesi, Sardjono, Soepardi: Tan 
Hwat Tiang: The Tjiat Hoo: M. 
Vermeeren : dan E, Worater. 

: Dp ena 

Menjelidiki doenia tjandoe dengan 
tjara Wetenschappelijk 

van Financigda telah dilangsoengkan 
pelantikan kepada komisi, jg semata2 
akan melakoekan penjelidikan penjeli 
dikan setjara wetenschappelijk kepada 
doenia pertjandoean, ja'ni pengisapan 
tjsindoe dan djitjing. 

'Toean De Bruyn Kops telah mela 
koekan pedato pelantikan, antara ma 
ua beliau oeraikan kewadjiban? jang 
dipikoelkan kepada komisi ini Jan di 
oeraikannja poela tentang sebab-sebab 
nja maka didirikan komisi ini. 
« Adapoen jang mendjadi kewadjiban 
jang terpenting sekali ialah menetap 
kan setjara wetenschappelijk resetie- 
reactie apa jang moengkin didapat     

« 

4 

orang bagi djasmani dan roehnja dji 

dimana tidak ada seorang wakilpoen 

    

Disamping itve komisi poen akan 
melakoekan penjelidikan penjelidikan 
pemasakan pemasakannja tjandoe dan 
djitjing, e 

Adapoen pendirian komisi ini djoe 
ga berhoeboeng dengan resolusi2nja 
Volkenbond. : 
Pihak itoelah beroelang2 menjatakan 

bahwa pemerangan ataupoen pembas 
mian kedjahatan madat itoe tidak 
moengkin, selama beloem ada tjnekoep 
pengetahocan jg weteaschappelijx dan 
selama beloem ada persetoedjuean oe 
moem, 

Pidato jang dioetjapkan oleh Direk 
toer Financien didjawab oleh Voorz, 
komisi, ja'ni toean Prof. dr. PM Van 
Wulfften Palthe, jang sesoedahnja me 
lakoekan permoesjawaratan2 dengan 
berbagai bagai ahli, laloe berani mem 
berikan kepastian babwa komisi ini 
akan bekerdja sekoeat koeatuja, kadar 
kekoeatan jg ada pada komisi goena 
welakoekan kewadjiban jg dipikoel 
kan atasnja. 

Lebih landjoet jang ikoet doedoek 
dalam komisi itoe ialah Dr, J. Offri- 
aga, Prof, Dr. A, Grenstuk, Prof. Dr, 
A. Siegenbeek van Heukelom, Dr. W. 
J. Burck dan Dr. Loe Ping Kian. 

Sebagai sekretaris diperbantoekan 
poela toean Dr, J. M. Abarbanel. 
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So'al Ethiopi 

Tindakan minister Patijn, 
Anip Aneta mewartakan dari Den 

Haag: menoceroet berita dari pihak 
negeri-loearan, beloem selang berapa 
lamanja, minister JAN Patija telah 
melakoskan tindakannja dengan me- 
ngandoeng maksoed oentoek member 
hentikan atau menjelesaikan keadaan, 

di Rome jg bisa diangkat, oleh kare 
na orang tidak mengesahkan titel 
Keizer Ethiopi. 

Kabarnja ministertsb telah mentjari 
perhoeboengan dengan keradjaan2 di 
Oslo. (Oslo-staten). 

Lebih landjoet , Telegraaf“ mewarta 
an, bahwa permoesjawaratan ten 

tang ini sedang dilakoekan. 
0. (9 

Perlindoengan diri dari serangan 
oedara 

Kelder bosat 100 orang 
Pada Djoem'at pagi HVA telah men 

tjoba perliadoengannja dari serangan 
vedara, dengan dibadliri oleh luite 
nant Messemakers dan beberapa ahli 
abli dari Bandoeng. 

Kelder ini kasih tempat pada 100 
orang dan mempoenjai 200 m3 lucht, 

— (9) —am 

Perkara Gortman 

Diminta 8taboen 
pendjara 

Anip Aneta mewartakan, bahwa Raad 
van Justitie di Semarang pada tg 21 
bl: ini telah melandjoetkan pemerik 
saanoja tentang timboeloja kebakaran, 
Openbaar Ministerie berpendapatan, 
banwa perboeatan oentoek mendjadi 
kan kebakaran telah terboekti. Yari 
itoe diminta 3 tahoen pendjara de- 
ugan aftrek pravaatief, 
Pembela memadjoekan, bahwa saksi- 

ssksi jang terkemoeka tidak bisa diper 
tjaja dan minta pembebasan. 

maka Osama 

Perselisihan Pemerintah 
Mesir dan Hof Mesir 

Transocean mewartakan dari Cairo, 
bahwa perselisihan antara Pemerintah 
Mesir dan Hof Mesir hingga kini ma 
sih berlakoe teroes, hingga kegentingan 
diautara pendoedoek Mesir sampai ke 
pada poentjaknja. 

Kemaren doeloe sore telah dilan- 
djoetkan poela pembitjaraan antara Pe 
merintah Mesir dan Hovf Mesir, akan 
tetapi apa jg telah dibitjarakan dida 
lam pertemosan ini, tidaklah berhasil, 

Menoeroet berita2 jg kemarin doe 
loe malam telah dioemoemkan, berita 
berita mana jg menjatakan, bahwa 
Partij Pemerintah, ja'mni Wafd, telah 
melakoekan pemberontakan terhadap 
kepada berdirinja lagi Kabinet baroe 
jg ta'lama lagi akan dilangsoengkan 
dan menerangkan poela, bahwa Partij 
tsb. telah menetapkan atau berdaja oe 

an arwana net Nara mma 

Directeur-Hoofdredacteu: 

M. TABRANI 

Telefoon redactie 1440 Wi. 

Administratie 1810 Wi. 

man 4 telefoon WI, 2620 

  ng 

  

Didalam kalangan2 politik diterang 
kan, bahwa akan tertjapai soeatoe ke 
tentoean jang pertama, djika Premier 
Nahas Pasja, jang kini masih mende 
rita sakit, telah semboeh kembali. 

Lebih laudjoet Rsuter mewartakan 
dari Cairo, bahwa crisis atau perseli 
sihan antara Radja Faroek dan Kabi 
net Nahas Pasja kini telah sampai 
pada poentjaknja, 

Didalam kalangan? jang boleh di 
pertjaja diterangkan, bahwa tidak ada 
seoraugpoen jaug bisa mendamaikan 
perselisihan ini dan sebagaimana di 
beritakan poela, boleh djadi Radja 
Faroeklakan memetjat Pramier Nahas 
Pasja dari djabatannja, 

Kini orang berdaja oepaja dengan 
sekoeat koeatnja oentoek menjelesaikan 
perselisihan ini,sebingga Premier Nahas 
Pasja meletakkan djabatannja sesoedah 
nja perselisihan ini selesai, 

Lebih landjoet diberitakan, bahwa 
Radja Faroek bersiap akan mengoen- 
dang dr. Achmad Mahir, seorang voorZz. 
dari Kamer van Afgevaardigden, jang 
akan diserahi pekerdjaan oentoek mem 
bentoek Kabinet baroe dan hal jg de 
mikian itoe Radja Faroek bersiap poela 
oentoek bekerdja dengan z0enggoeh2: 

Bagiada itoe sekali kali tidak akan 
bertindakkan lagi oentoek melakoekan 
pemilihan baroe didalam Kabinet tsb. 

Intervensi Inggeris 

Transocean mewartakan dari Cairo, 
bahwa kemaren ambassadeur Inggeris 
jani Sir Miles Lampson, telah melang 
soengkan pembitjaraannja dengan chef 
Kabinet kepoenjaannja Radja Faroek, 
Ali Maher Pasja berbitjara dengan Sir 
Miles Lampson tentang kedjadian jg 
ditimboelkan oleh perselisihan antara 
Pemerintah Mesir dan Hof Mesir, 

Lebih landjoet diberitakan : 
Kalangan2 jg boleh dipertjaja men 

doega, bahwa pembesar2 Inggeris akan 
menjokong atau membela permintaan 
Hof oentoek memboebarkan badan- 
badan , Kemedja-Hidjaus. 

Seorang leider dari Partij afd. ja'ni 
Ahmed Mahir menerangkan, bahwa 
ia bersiap-lengkap oentoek memben 
toek kabiuet baroe sesoedahnja Nahas 
Pasja mengeloearkan diri dari sidang 
Kabinet, Kini ia menerangkan poela, 
bahwa ia akan melakoekau pekerdja 
annja oentoek membentoek kabinet 
baroe, bilamana ada kepastian, djika 
orang2 banjak didalam parlement itoe 
akan membantoe kabinet baroe terse 
boet. 

Serangan terhadap Minister 

Transocean mewartakan dari Cairo, 
bahwa stoeden2 telah melakoekan se 
rangannja dan meloekai minister van 
Financien, ja'ni Makram Pasja ketika 
beliau ini masih asjik berdjalan poe 
lang menoedjoe ke Istananja. Djika 
mibister ini pada ketika itoe tidak di 
tolong oleh seorang dengan di Istana 
nja, tidak sekali kali minister terseboet 
akan terlepas dari genggaman stoeden2 
itoe atau tidak akan bisa terlepas dari 
serangan2 terseboet, dan kini mobil 
nja soedah roesak poekak oleh se- 
rangan tsb. 

—O —— 

Sebab aksi boycot barang Djepang 
toean Tjun See Gan ditangkap 
Voorzitter dari , Chineesche Hanileis 

Vereenigin" di Betaw ja'ni toean Tjun 
See Gan tadi malam telah ditangkap 
berhoeboeng dengan adanja aksi-boy 
Cot barang2 Djepang. Orang jg bersang 
koetan menjaogkal, bahwa ia menga 
soet orang2 Tionghoa soepaja tidak 
memperdagangkan barang barang Oje 
pang, tetapi seorang anggauta dari 
»Cineesche Handels Vereeniging itoe 
menerangkan, babwa adanja aksi.boy 
Cot terseboet dibawah pimpiran toean 

barang barang Djepang. ia 
Didalam kwitantie ditoelis, k 

djoemlah terseboet oentoek sokongan 
»Roode Kruis fonds Tiongkok“.   paja oentoek melakoekan pemberunta   ka mengisap tjandoe,    kan terhadap kepada tindakan2 itoe, de 

    

Roemah Hoofdred. Laan Kadi- 

Losse nummer 10 cent 

  
    

  

Tjun See Gan, dan ja kena denda.“ 
1.400,— oleh karenaia telah mendjoeal 
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$ 2 KOB, dan atoeran gadji 

|. Kemarin doeloe Hoofabestuur KOB| 
ah mengadakan pertemoean lama 

“sekali dengan lid komisi jani Mr. 
'Hildebrand tentang dasar-dasarpja 
atoeran gadji jang babaroe, teroetama 

li jg mengensi pegawai jg mem- 

pgadjaran (goeroe-goeroe). 

( tali Tangerang 

| oleh Aneta, bahwa 

aan Cocosvezel touwfa 
li dari samboek kela 

g dibawah pimpinan 
ch, puberik mana di 

boelan Mei jl. dengan ban 

  

        
    

        

   

  

   
   
   
       

        

    
   

      

  

   

       

     

  

     
   
    

      
    
    

    

   

        

   
      

        

   
   

  

    

  

     

    

   

   
   

  

   

   

/, ada banja 

NA KAK TT 

0 Reclificatie Orpheus 

   r dari sal 

kedosa toean tsb. . 

2 Sedikit nasehat boest nana 

0.0 Si ,keloeng Tjio dar, 

  

pat G moe 

oela2 sa 
“1 di Bao- 
Kepada oemoem, 

1 publiek jg 
ga bebera 

| toean toean jang 
n karangan boe 

rian selamat, 

0 Segala apa jang publiek lihat dan | 

23 ngan barang jang setimpal dengan 

  

Isedjati, pembela kaoem iboe oemoem 

dimedan ramai. 

'loeroengkanlah niat oentoek mema- 

— Idimoesjawaratkan bersamaan waktoe 
Idengan oesoel-oesoel gadji bagi kaoem 

ak Larapan 

2) Djika berita jang diharap-harap 
orang tentang bersalinnja p.j.m.m. Toe 

lan Poeteri Juliana diterima oleh Aneta 

" (maka tjara memper'oemoemkannja di 

| Betawi adalah sebagai berikoet : 

aa pa mana bulletin-bulletinnja tiga soe- 

orang soedah mendengar meraoengnja 

oIdan BRV) : 
—. Semalam “ketika itoe orang jg bian 3. Memboenjikan lontjeng disemoea | 

dari Orpheus Revue| & Meraoengkan sirene-sirene pabe 

3: 

itoe, tt. Barmara 
pada kita soepa 

dengan djalan ini 
penoelis dan pe| 

a, ta” lain dan ta” 

lini, waka pibak Balatentara darat se 

Hendarsih — alias si Ge-| 

iri lagilpring dan S1 tembakan djika lahir 

»|toeh dalam waktoeliboeran Kerstmis, 
Imaka barisan bermuziek akan ditam 

aIsan muziek Tionghoa akan bermuziek 

| mengelilingi wijk wijk Tionghoa. 

       | Indonesia, poesat 
: g terpela| 

    

  

pat oentoek mengoedji didalam 8 

gala hal, sedikit kau berdjalan salah | 

tentoe bernoda oentoek
 selama lamanjs. 

  

   

    

   
    

    

     
   

    

   
   
   
   
     
    
    

  

    
   

    

    

  

keloearkan oeang, haroes ditoekar de- 

harganja. 
— Hendarsib, 

wil is een weg” toendjoekkanlah kau 
poenja keberanian hati, koempoelkan 
ah kau poenja semangat kau haroes 

:mendjadi seorang jg terpeladjar, istri | 

Saja bersedia oentoek memimpin kau 

Dewan Ra'jat dan oesoel gadji. 

Aneta mendengar kabar bahwa di 

soekkan oesoel-oesoel gadji in eind 
redactie kepada Dewan Ra'jat sebe 
loemnja hari-hari Kerstmis ini, 

Betoel Dewan Hindia soedah me 
moesjawaraikan asas-asas oemoem, 

jang mendjadi dasar oesoel-oesoel itoe, 
tetapi soeal schaal-cchaal gadji masih 

Iperloe dipertimbangkan, dimana oe- 
soel-oesoel gadji bagi burgerlijk akan 

militer. : 
Meskipoen boleh diharapkan, bahwa 

lebih landjoet oe30el2 itoe akan men 

dapat peroebahan sedikit2 sadja, toh 
pemasoekan oesoel2 itoe terpaksa di- 
'toenda sampai waktoe antara hari Ker 
stmis dan bari raja th. baroe. 5 

— Ya 

. Tjara mengoemoemkan berita 
kelahiran - 

1. Dengan djilan menjiarkan kema 

rat-soerat kabar Belanda disini, bulle 

tin bulletin mana bisa didapat kalau 

sirene Aneta. : 
2. Disiarkan dengan radio (Nirom 

ahoekan tentang perobahan |Seredja- 
rik tjandoe dan werkplaats S.S Mang 
garai. Ka 5 : 

. 5. Memboenjikan semoea peloeit dan 
sirene dari semoea kapal2 jang sedang 
berlaboeh dipelaboehan. 

| 6, Seboeah pesawat terbang Knilni 

'kota dengan memakai kain oranje pa 
da kedoea belah sajapnja, Panu 

7. Beberapa corps2 muziek berang 
kat dari berbagai bagai tempat mem 
boenjikan lagoe2 marsch dengan ber 

Lepas dari tjara jang tidak opisil 

tjepat2nja akan mengoemoemkannja 
dengan mejepaskan tembakan selakoe 

park, ja'ni 101 tembakan djika lahir 

Prinses. 
Djika berita kelahiran itoe tidak dja 

bah dari Vincentius Gestieht, 
Selain daripada itoe, soeatoe bari 

Semoea baris keliling ini akan di 
Nlakoekan sesegera2nja dengan keteta | 

pan, bahwa djika berita itoe diterima 
'nja antara djam 10 pagi sampai djam 
4 sore, maka pasoekan muziek akan 

ali/ moelai perdjalanan kelilingnja djam nantie. Toean terseboet telah melakoe 

5 sore, Tt : : 

Djika berita diterima antara djaw 
19 malam sampai djam 6 pagi, maka 
'perdjalanan keliling dari pada tentara 
'bermuziek itoe dilakoekan 
'gi beresok harinja, 

— Diharapkan djoega soepaja segenap 
'pendoedoek segera setelah menerima 

disamboet dengan memasang polasan 
oleh pendoedoek masing masing. 

: I memboenji2kan sirene melainkan h 

jg sangat diuanti-nanti dengan berde 
m4  bar-de ar Hoo” gn ae 

JS|sirene Aneta h 
an | ,satoe“ sadja, jaite 
sa|Poeteri Juliana melahirkan ananda. 

i seni dan -d 

talian dengan , 

tapi saja pertjaja jang | 
ikau tidak akan membikin ketjel€nja 
orang banjak, saja pertjaja jang kau 

| Iakan bisa mengabdi pada oemoem, 
o dan saja pertjaja poela jang kau te) 
| Itap memegang standpunt, waar sen) 

“Hjotjok dengan 

'Ikita dapat sampaikan kabar baik. A- 

'akan berterbangan berkelilingan diatas 

keliling kota. 

'saluut di Koningsplein dan Fromberg: 

djam 7 pal. 

   

     
          
       

  

   

     
    

     
   
    

   
     

     

in dari pada itoe Ko 
“sangat memoedjikan | 
masing masing memper| 

ing minta soepaja 
menggirangkan itoe 

Djadi sedjak kemarin Aneta tidak 

nja boeat memperoemoemkan beri 

meraoengnja 
hanja mempoenjai arti 

itos tanda j. mm. 

Djadi sedjak sekar 
      

       

ran Macan 

Boekan Sahab tetapi Sahak. 

Kemaren dis 
dari toean Mo 

  

N soerat kiriman 
dahak jaitoe jang ber 

Hinaan Rex-Theaters. 
Disitoe karena salah zet ditoelis M. 
Sahab, sedang sebetoelnja haroes M. 

Babak... Keeu 
Harap soepaja jang bersangkoetan 

dan sidang ramai soedi ma'loem dan 
memaafkan ! Ta 

    

        

  

POEDJANGGA BAROE 

Kabar baik boeat abonnee 
» Pemandangan” 

Semalam diroemah toean Mr. S. 
Moh. Sjabh, Gang Nangka 29 telah 
dilangsoengkan rapat keloearga , Poe- 
djangga Baroe“. Pokok pembitjaraan ia 
lab soerat dan artikel Ki Tjokrodirdjo jg 
termoeat dalam madjallah Bangoen. 
Pembitjaraan, poen soal djawab ber- 
djalan dengan sempoerna memoeaskan 

semangat dan aliran 
jg haroes ada pada , Poedjangga Ba- 
roe“ jaitoe darah moeda, pembimbing 
semangat baroe jg dinamis. 

Peroendingan sematjam itoe diboe 
'toehi oleh masjarakat kita, teroetama 
oleh mereka jang ingin ikoet mema 
djoekan bangsa dan tanah air,Dari itoe 
kita poedjikau adanja badan dan organi 
sasi demikian itoe, dimana hadiria ber 
bitjara,berdebatan dengan merdika, le 

loeasa, zonder tedeng aling-aling, open 
lijk, openhartig, rondborstig menoeroet 
kejakinan dan haloean masing masing 
dengan tidak meloepakan de groote 
lijaen, garis garis besar jang haroes 
kita ikoeti dalam mengabdikan diri 
pada bangsa dan noesa. Dimoelai djam 
740 pertemoean baroe ditoetoep djain 
10.30. 2 

Boeat lengganan Pemandangan" 

tas hasil peremboekan dengan keloe 

arga , Poedjangga Baroe“, maka abon 
nee , Pemandangan” akan mendapat 

reductie, djika berlengganan pada 

»Poedjangga Baroe“, madjallah boe 
lanan pembimbing semangat baroe jg 

dinamis oentoek membentoek keboe 
dajaan baroe, keboedajaan persatvean 
Indonesia. Adres Adwinisiratie : Gang 
Kesehatan VII, no 3, Bt-C, 

Berapa besarnja reductie itoe, itoe- 

lah akan kita oemoemkan lain kali. 

ngan adjakan dan seroean: sokong 
lah gerakan dan aliran , Poedjangga 

Baros" itoe! Ambillah abonnement d: 

ti madjallah boelanan , Poedjangga 
Baroe" itoe | 

2 GG ce 

Smokkel thee kena tertangkap 

Borhoeboeng dengan licentie thee, 

Ambtenaar Douane disini telah dapat 
tjioem baoenja di beberapa daerah di 

Sumatra Selatan telah dilaoekan smok 

kelaar dengan pengiriman theejg hen 

dak dikirim ke Bantam, dari tempat 
mana akan di langsoengkan kebebera 
pa tempat, 

Sedjak keterangan ini didapat, Chef 
Idari Douane disini telah mengirim be 

berapa ambtenaarnja oentoek lakoekan 

penjelidikan. : 
Ternjata pekerdjaan jang telah di 

lakoekan telah mendatangkan hasil, 
'praaw jgada moeat 50 peti thee baroe 

'sadja keloear dari moeara Palembang 

tiba di'soengai Soengsang telah tertang 

kap. Dengan hasil perangkapan ini 
kini pendjegahan tambah di loeaskan, 

dan tejah dikira ketjoeali jg beloem 
tertangkap akan berikoet poela p 

njeloendoepan itoe. 
na. Dua 

Pelanggaran Verkeersordonnantie 

sg Didenda f 50—. 

Landrechter Betawi telah mendja 
toehkan hoekoeman denda f 50,— 
terbadap kepada autohandelaar Ban- 
'doeng ja'ni toean O, F. G. Lorenz, Kn 

artikel 8 id 1 dari wegverkeersordon- 

kan recordnja dengan auto merk Ford 
dari Bandoeng ke Betawi, Tangkapan 
itos adalah kedjadian jang pertama ka 
li, hingga mendjadi toentoetan hakim, 

Kelak pada tanggal 6 Januari 1938 
Landrecbter akan memperiksa perkara 
nja tosan Alaydroes jang djoega diper 

IJoesoef Wibisono tu 
orang korban dari perlakoean , Rex)... 

Sekarang tjoekoeplah  kiranja de) 

karena dipersalahkau telah melanggar | 

    

SEKALI LAGI TENTAG INCIDENT 
REX-THEATER. 

Apa kata t. Joesoef Wibisono 

Dibawah ivi kita sadjikan oeraian ts 
salah se- 

"Theater" itoe. 

»Pemandangan”“ tidak tinggal diam 

Tjoema sadja, oleb karena ,, Peman 
dangan“ boekan sensatie-blad, sk, jg. 
sekedar mentjari onar, maka aksi ,Pe 
mandangan" tidak sama dengan sk, 
jang. menjoekai onar itoe. Bahwa ,Pe 
mandangan" tidak tinggal diam, boleb 
t, Joesoef Wibisono tanjakai pada 
njonja Tjoa Hin H.ey dan t. Sahak 
dan beberapa adres lagi, jang tidak 
perloe kita oemoemkan, karena berta 
lian dengan resia-redaksi. Dan poels 
(pemberian tempat pada toelisan njo- 
nja Tjoa Hin Hoey, demikian djoega 
toelisan t. Sahak kemaren, dan toeli 
san t J.Wibisono sekarang, itoe sadja 
'soedah mendjadi boekti, bahwa ,Pe 
mandangan” tidak menjoekai perla 
koean penghinaan terhadap siapapoen 
djoega. (Red). : 

Toean Joesoef Wibisono menoelis : 

Sekali lagi tentang incident Bex- 
Theater 

Toelisan nj. Tjoa Hin Hoei di ,Pe- 
mandangan“ kemaren memaksa saja 
oentoek menoelis artikel ini, Begitoe 
djoega kritiek di ,Tjaja Timoer", se 
bab disitoe ditambahi jang tidak2, se 
perti ,tidak makan enak tiga hari" 
dan ,college jg diterangkan di Recbts 
hoogeschooi oleh profnja tidak bisa 
masoek“ (Lihatlah artikel ,Rex The- 
ater dan student"), 

Lebih dahoeloe saja hendak mengoe 
japkan penghargaan tinggi terhadap 
sikap dan tindakamnja. nj. Tjoa Hin 
!Hoei jg telah diambilnja, dan persoon 
Iijk saja membilang banjak terima ka 
sih-atas toelisannja, oleh karena saja 
djoega mendjadi salah satoe korbannja 
sikap Rex-Theater itoe, 

Incident atas diri saja terdjadi bebera 
pa hari sebeloem. nj. Tjea menoelis. 

Apasebab2nja maka saja tidak mem 
protes dimoeka Rex pada waktoe itoe, 
seperti jg dikehendaki oleh “Tjaja Ti- 
moer“, dan apa sebab2nja saja tidak 
dengan segera menoelis disoerat kabar, 
adalah terbawa oleh pikiran pikiran 
sebagai berikoet: 

Pada waktoe saja ditolaknja, saja 
masih bisa memikir tenang, bahwa 
protes toch tidak ada goenanja, sebab 
saja kira bahwa eigenaarnja Rex itoe 
bangsa Belanda, (pada pikir saja, moes 
tahil seorang berwarna mengadakan 
atoeran sematjam itoe terhadap bang 
sa jg berwarna djoega), djadi soedah 
tentoerja dia jg menetapkan perbeda- 
an jg menjakitkan hati itoe, 

Saja ingin sekali mengalami apakah 
toean Parada akan bikin ramsi dimoe 
ka Rex apabila incident ini terdjadi 
atas diri beliau sendiri. Zeggen is altiji 
gemakkelijker dan doen ! 

Pikiran saja moelai Rex sampai ke 
roemah hanja begini : 

»Memang tjilaka betoel mendjadi 
anak tanah Indonesia, jang ta' merdeka 
ini. Sehari hari dan. dimana mana 
hanja menemoei binaan hinaan sadja. 
Kalau tidak agamanja, bangsanja jang 
direndah rendahkan. Sekarang pakaian 
sadja didjadikan sebab oentoek mem 
bikin perbedaan jang meloekai perasa 
an kebangsaan. 

Djadi kalau begitos orang jang se 
djahat2nja boleh doedoek di kl. 1, asal 
memakai 
Walaupoen orang dari 

  

bangsa kita 

tidak boleh di kl. itoe, djika memakai 
pakaian asli (Inheemsche kleeder 
dracht). Inilah nasibnja tanab jg ta' 
merdeka", 

Koran Belanda tentoe tidak maoe 
memasang protes saja. dan di koran 
bangsa kita, effectnja tentoe koerang 
karena ta' terbatja oleh Kuropeescb 
publiek dan eigenaarnja Rex. jg saja 
kira orang Eropah itoe. Dan lagi. apa 
'bila saja toelis dikoran tentoe saja ti- 
dak salah dari toedoehan, bahwa saja 
mengobar2kan fperkara ,persoonlijk“ 
dan ,nietig“ mendjadi national", 
Sebagai ,,de beirokken persoon" poela 
saja tentoe akan ,objectief“, Maka dari 
itoesaja merasa girang, jg ada seorang 
teman saja sanggoep menoelis incident 
ini di koran Pemandangan. 
Barangkali terhalang, sebab esok hari 
nja tersia2 mentjari artikel tenan saja 
tadi, 

. Beloem sampai saja mempoenjai ke 
empatan oentoek menoelis sendiri, 
aka sebagai timboel dari hati saja 

(alis uit mija hart gegrepsn) keloear 
lah artikel2nja Nj. Tjoa. 

Ini sebabnja bahwa saja, sebagai jg 
tersangkoet tidak dengan segera me- 
madjoekan protes, 
Harap toean Yo Heng Siang men 

djadi mengetahoeinja ! 
Saja berpendapatan bahwa bangsa 

'kita mempoenjai moreele verplichting 

    
     salahkan telah melanggar artikel itog,     "berita mereka soeka mengibarkan ben 

w 

oentosk membilang banjak terima ka 
sih kepada nj- Tjoa, jg ontbaatzuchtig 

| Disini tjoskoep kiranja dengan me-|' 
Madjoekan sedikit ketorangan,. bahwa | 

dalam menghadapi soal demikian itoe. | 

tjelana dan sepatoe sadja.|' 

Mr. atau Dr. dan baik boedinja, dia |K 

  

  

- 

D INDONESIA 

Dalam Comite Olympiade ta' ada 
lid Indonesia Oom Tabrani, mala- 
2. Brawi, laloe ditjela sikap salah 
itoe, 

Ada kabar maoce ditambah dengan 
satoe lid Indonesia, 

Sekarang ada Commissie, jang ber 

TIDAK PERLOE LI 

pendidikan Boemipoetcza, jaitoe : 

missie mengatoer djoega leerplan dan 

eehool — djadi boeat auik anak kita. 
Tapi seorangpoen ta' ada bangsa awak 
masoek disitoe, 3 

Tidak ada jang $eschikt? Tahoelah, 
ta” mengerti, Kaloe tanja sama Ge- 
m uk memang sedia Candidaatnya : 
Oom Soetopo, Hoofd Mangkoenega- 

ran school. 
A 

Oom Soetedjo, Hoofdsehakel M, N, 
Oewa Adjat dari Tasik 5 
Neef Atmo dari Koeningan 
Boeng Safei dari Westkust 
Kake Zain dari P,H.S. 
Boeng Oesman dari Semarang 
Tante Ulfah dari Djakarta 
Zus Soegiarti dari idem, 

Maoe tambah lagi ? Tana 

GEMUK. » 

m 

semata-mata, dan banja terdorong oleh 
perasaan kemanoesiaan belaka mem 
bela bangsa berwarna, 

Ini boekan membesar2kan perkara 
ketjil, boekan mengobar2kan perkara 
spersoonlijk“ mendjadi national”, se 
bab soedah njata bahwa boekan saja 
sendiri jg mmenderita penghinaan ini 
dan boekan menoeroet paham saja sen 
diri, bahwa sikap Rex jg demikian 
itoe tak boleh dibiarkan sadja. 

Semoea perkara besar asatnja ketjil. 
»Kleine ovrzaken hebben dikwijis 
groote gevolgen”, kata peribahasa Be 
landa. Perang doenia jg hampir men 
djatoehkan Eropah, asaloja ,persoon- 
hye incident di Serajowo. , Persoon- 
lijx“ ayontuur dari Eiward mendjadi 
»imperiale kwestie“, dsb. 2 
Sama sekali boekan maksoed saja 

menjesal sekali bahwa saja sendiri 
terpaksa menoelis kedjadian ini,dan ti 
dak seorangpoen dari bangsa saja jg 
maoe menghargai tenaganja nj. Tjoa 
dan tidak ada seorangpoen jg maoe 
memikirkan lebih dalam ha! ini. 
“Tidak boleh dipoengkiri, bahwa ke 

djadian ini mengandoeng ,achter- 
gropd” jg mengenai kepentiagan dan 
deradjat bangsa kita j.i. ,hateiyke 
onderscheidingen in een 
koloniale samenleving”. Se- 
gala barang jang asalnja dari tanah 
kita sendiri direndah-rendahkan faga 
ma, pakaian, atoeran-atoeran, paham 
kesoetjian dan tabiat tinggi (zijdelijke 
begrippen| dan segala barang dari 
barat dihargai tinggi. : 

boelkan »minderwaardigheidecom- 
plexen“ (perasaan rendah dan kalah) 
dan menimboelkan kejakinan, bahwa 
kepoenjaannja sediri koerang berharga. 
Lepas dari incident ini, saja mema 

djoekan pertanjaan : Apakah boekan 
ewadjiban kita, boekankah soedah sa 
tnja bagi kita oentoek membikin ac 

tie menghilangkan ,hatelijke onder- 
ccheidingen“ dimana psen djoega? 

Merghilangkan paham pintjang 
(wanbegrip) diwasjarakat ini, digolo- 
ngan bangsa barat teroetama, bahwa 
pakaian Indonesia tidak seharga d8 
ngan pakaian Eropah ? 

Tidak sadja tentang oeroesan pa 
kaian, akan tetapi dalam sekalian hal 
kita haroes berdjoang oentoek menija 
pai sama penghargaan dengan bangsa 
bangsa lain. 

tol bangsa Indonesia tidak boleh ma- 
soek djika berpakaian asli, sekalipoen 
bersih dan haroem baoenja. Apakah 
ini boekan hinaan terhadap kehorma 
tan bangsa kita ? 
| Moga moga toelisan saja ini ada 
Jang memperhatikan. 

Amien 

Joesoef Wibisono, 
s0 (Gp smza 

Rapat Pengoeroes V.I, |. 

Ini malam diroemahnja toean Dok 
ter Soehardi, Dr. Oudehandweg 34, 
Petodjo akan dilangsoengkan rapat pe 
ngoeroes V. I. J. goena mewwitjarakan: 
1 Notulen, 2 Pertandingan daerah, ja' 
ni Persitas—V.I,J. (Tasikmaleja) dan 
V.LJ.—Persibo (Djakarta).dan lain-lain 
soeal jang mengenai kepentingan per 
satoean, 2   — ii) me 

tali betoel dengan pengadjaran dan 

Catalogis — Commissie — Ipi Com-- 

metbode boeat H.ILS. dan Schakel- ' 

oentoek mementing?2kan diri saja. Saja : 

Didikan jg demikianlah jg menim- 

Saja dengar kabar, bahwa di Capi- - 1 
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ngs$eris akan 

A 

Hu tidak dihoekoem tembak 

'banghai, 22 Dec, (Reuterj. 
embesar-pembesar Tionghoa Gi 
Ow dengan opisil telah menjang 
srita-berita Tionghoa jang menja 

an, bahwa Jang Hu, sebagai'terbe 
17 Dec. jl, katanja dihoekoem 

ombak, SA 
Mereka menerangkan, bahwa Jang 

itoe kini dalam sehat wal afiat. 

' Tentang demonstrasi armada 

“Washington, 22 Dec. (Reuter) 
Tentang berita2 jang tidak babis2oja 
jang mengenai demonstrasi armada, 

ari p'bak jang lajak dipertjaja dide- 
ngar kabar bahwa pihak Marine seka 
rang hanja mengedjar maksoed inem 

“bikin armada demikian roepa, jang 
ibari kedepan bisa mendjalankan se- 

gmua perintah2, djika perloe. . 
Kalangan Marine Amerika Sjarikat 

| meneraiugkan, bahwa armada Amerika 
“pada sa'at "ini hanja mempoenjai 

— anak kapal 85 pCt dari djoemlah jang 
. mestinja ada pada armada itoe. 

Semoea kapal haroes dilapis barue 
lagi koelit badannja sebeloempja bera 

- ni memboeat perlajaran jang djaoeh2, 
| lagi poela kini Amerika sedang kekoe 

| rangan tankers (kapal2 pemoeat mi- 
. njak), serta kapal-kapal pemoeat ba 

rang-barang persediaan jang kini ma 
sih perloe diperbaiki sebeloemnja bisa 
ikoet dalam demonstrasi, sebagai di 
oemoem?2kan didalam soerat2 kabar. 

Pendirian President Roosevelt 
mendapa: sokongan 

| Washington, 22 Dec (Havas). 
President soedah melahirkan oetjapan 
'pja dengan tjara jang mentjoekoepi, 
setelah mana pihak pers dan paham 

. cemoem menoendjang padanja didalam 
“sikap jang diambilnja terhadap soeal 

— -Timoer Djaoeh. 
“ “President Roosevelt menerima ba 

| njak sekali soerat-soerat dari segala 
3 pendjoeroe di Amerika, soerat-soerat 
—.. mana sebagian besar ditanda tangani 

“oleh orang-orang dari berbagai bagai 
raatjam politik. 

. Semoesnja memberi dorongan jang 
“mengoeatkan hatinja Roosevelt soe 
| paja dengan koekoeh mempertahan 
. an sikapnja, 

Kabinet Inggeris 

“ Londen, 22 Dec. (Havas). 
- Persidangan Kabinet jang moelai 
djam 11 pagi teroetama sekali akan 
membitjarakan peri keadaan di Timoer 
Djaoeh, dimana Minister Eden akan 
memberikan keterangan tentang dja 
lannja kisah di Timoer djaoeh dau 
berita2 dari Washington, kepada mi 
'nister2 jang lain-lainnja. 

- Kabarnja, segala kepoetoesan jang 
akan diambil akan dirahsiakan. 
Kalangan politik disini dengan pe- 

.noeh perhatian mengikoeti gerak se- 
pak terdjangnja Djepang didistrict Can 
ton oleh mana moengkin bahwa ke 
pentingan dan perdagangan Inggeris 
di Hongkong terantjam babaja. 

-. Beberapa orang sama berpendapatan 
bahwa keterangan2 jg kemarin dioe 

Siapkan oleh Pemerintah dalam Lager 
huistidaklah menggambarkan sikap 

| pemerintah jg tentoe, tetapi hanja di 
“ maksoedkan oentoek memastikan bah 

wa kepnetoesan2 jg akan diambil itoe 
haroes dirahasiakan benar,. 
 Setengahnja lagi daripada kalangan 
politik sangat poeas tentang gerak ge 
riknja armada Amerika Serikat, mes 
kipoen hal ini sesoenggoehnja hanja 
boeat mengoekoer faham Amerika oe- 
moem, artinja tidak semata2 oentoek 
membikin indruk atas Djepang. 

— Di Inggeris oemoemnja menganggap 
' bahwa kawat Londen (lihat kemarin) 
kepada Roosevelt sangat besar artinja, 
“karena oraog mendoega bahwa kesoe 

| dahan keadaan jg soekar sekarang ini 
sebahagian besar terletak kepada pe- 

| rasaan oemoemnja Amerika.” " 

Goena mengetahoei reactie negeri 
loearan 

ankow 22 Dec (OCentrale News 
Agency). Menoeroet berita dari iboe 
kota Kwantung jg boleh dipertjaja, se 

“ betoelnja berita berita jg petjah dise 
— kitar Canton itoe sengadja disiar siar 

kan oleh orang orang Djepang dengan 
- soepaja mereka bisa mengetahoei be 

Socikek laa” 

Pp Amerika bertam 
  

bersiap poela 
  

angchow dan Shantung mendjadi medan 
peperangan hebat 

  

Perantiis terhadap niat Djepang hen 
dak menerkam Tiongkok-Selatan. 

Tentang aksi jg diniatkan Djepang 
itoe, kabarnja, 3 keradjaan jg tsb telah 
/mengambil kepoetoesan boelat boelat 
akan membela kepentingannja di Ti 
ongkok selatan itoe, 

Semoea kapal2 meriam asing sama 
berlaboeh dibetoelan Shameen, seboe 
ah daerah concessie asing di Canton. 
tetap berdjaga dan bersiap oentoek 
menembaki pesawat pesawat Djepang 
jang berterbang diatasnja. 

Pada sa'at iuvi | kapal kruizer Dje 
pang dan 3 kap.l weriam Djepang sa 
ma milir mcedik di Teloek Bias, soea 
toe tempat jang doeloe sangat termas 
hoer sebagai sarangaja badjak laoet, 

Hashimoto tidak memimpin lagi pa 
soekan di Wuhu 

sShangbai, 22 Dee (Reuter). 
Hashimoto, (lihatlah berita kemarin) 

tidak lagi memimpin sebagai kemen- 
dan atas pasoekan2 Djepang jg ada di 
district Wuhu. 

Kalangan asing mendengar kabar, 
bahwa hal ini disebabkan oleh karena 
pasoekan2 Hashimoto dipindahkan ke 
Jain tempat. 

Djoeroe bitjara Tentara Djepang ke 
tika ditanja apakah Hashimoto tidak 
dipanggil kembali telah mendjawab 
bahwa ia dalam perkara itoe tidak 
menerima keterangan. 

Bahaja pertaroengan jang mendah 
sjatkan 

Shanghai, 22 Dec. (Transocean) 
Desakan Tionghoa jang amat koeat 
“imedan perang daerah antara Wuhu 
dan Hang chow menoeroet kawat2 jg 
diterima disini dari pibak Tionghoa, 
soedah membawa keadaan pertaroe- 
ngan jg sangat membahajakan. 

Tentara Tionghoa jang koeatnja 
100,000 orang katanja soedah dipoe- 
satkan didistrict Hang chow, dan pada 
sa'at ini beroesaha oentoek merampas 
tempat kedoedoekan Djepang jg kira2 
50 KM. sebelah timoer laoet dari si- 
toe. 

Tetapi pembesar pembesar militer 
Tionghoa menerima keterangan kete 
rangangan, bahwa pada pihak Dje 
pang poen bermaksoed melakoekan 
penjerangan oemoew kepada Han- 
chow. 

Dari pihak Djepang diberikan, bah 
wa 12 boeah kapal pengangkoet pa 
soekan soedah tiba disoengai Yang- 
tze dengan membawa 10.000 serda 
doe boeat didjadikan bala bantoean. 

Doea pasoekan Djepang telah men 
darat ditepi oedara dari soengai Yang 
tze, sedang barisan2 jang sangat besar 
terdiri dari, pasoekan2 Ujepang pada 
dewasa ini melakoekan sepakterdjang 
nja ditepi Keizerskanaal sebelah oe 
taraiPukow, 

Kabarnja: Djepang mengoeasai dja 
lan sepoer Pukow Hsu-chow itoe seba 
gai persiapan oentoek melakoekan se 
rangan baroe lagi melawan Shantung, 
jang goebernoernja masih tetap setia 
kepada Nanking. 

Persediaan Inggeris 

Londen, 22 Dee (Havas) 
Dari pihak jg lajak dipertjaja dide 

ngar kabar, bahwa persidangan kubi 
net Inggeris sama sekali tidak mengam 
bil kepoetoesan oentoek mengirimkan 
kapal kapal perang ke Timoer Djaoeh, 
tetapi Kabinet telah memberi kekoea 
saan kepada Uhamberlain oentoek me 
ngawaskan dengan seksama kepada 
peri keadaan, dan djika sekiranja ke 
adaan kian lama kian bertambah soe 
lit. : : 

Minister minister jg terkemoeka sen 
diri semoeanja tinggal dikota Londen 
selama liboeran Kerstmis dan sewak 
toe waktoe mereka bisa mengadakan 
persidangan Kabinet jg terbatas. 

Koeatir laoetan Eropah terantjam 
bahaya. 

Pembesar2 di Inggeris sama berpen 
dapatan, bahwa perkoeatan-perkoeatan 
jang dikirimkan ke Timoer Djaoeh 
haroesiah mentjoekoepi oentoek bisa 
mentjegah terdjadinja incident sekali 
lagi, meskipoen Kabinet tidak me 
nganggap bahwa keadaan jang ada 
sekarang ini tidak begitoe berbahaja 
oentoek sekarang sekarang djoega me 
ogirimkan ataupoen memindahkan   tapa reactienja Inggeris, Amerika dan kapal kapal perang kusana, peminda 

s 

  

bah keras 
han mana moengkin bisa membahaja 
kan kepada laoetan Eropah. 

Djawaban Djepang jang diharap da 
tanguja dalam beberapa hari lagi, ada 
lah akan didjadikan element jang 
pertama bagi menentoekan betapa se 
soenggoehnja sikap Djepang. 

Djawaban ini tidak akan dianggap 
tjoekoep : djika djawaban itoe semata 
mata hanja mengandoeng djaminan2 
jan samar, rebagai dahoeloe, 

Djika demikian halnja, maka boleh 
djadi Londen akan menjatakan kepada 
Tokio, bahwa Inggeris sebetoelnja 
mengharapkan lebih dari pemberian 
perdjandjian2 sadja dari pihaknja Dje 
pang, tetapi sikap Tokio djika bersifat 
lebih menjondong kepada ingin damai, 
bisa mendjadi soeatoe anasir jg bisa 
membikin Inggeris mengambil kepoe 
san mempertahankan sikap ,menoeng 
goes". 

Pendirian Amerika diawaskan 
Selain daripada itoe, Inggeris me- 

ngambil sikap mengawaskan dengan 
teliti kepada sikap Amerika jang tam 
bab hari tambah keras itoe, 

Boleh djadi, sebab jang lainnja jang 
membikin Inggeris mengambil sikap 
»menoenggoe“ ialah perkoeatan lebih 
djaoeh daripada sikap Amerika itoe, 
walaupoen di Londen pada ocmoem 
nja orang berpendapstan bahwa djika 
sewaktoe-waktoe ada incident jg lebih 
membabajakan, Londen tidak akan 
bergantoengan diri kepada Washing- 
ton, 

Siap bertolak 

Duff Copper, didalam persidangan 
Kabinet Inggerisitoe menggambarkan 
betapa soekarnja bahagian technik dise 
babkan oleh bertolaknja sebagian dari 
armada Laoetan Tengah, Sesoedah 
itoe Cbamberlain, walaupoen tidak me 
moedjikan soepsja segera diberangkat 
kan kapal2 perang ke Timoer Djaoeh, 
menjatakan dengan tegas. 
soepuja armada tetap dipersiapkan oen 
toek sewaktoe-waktoe bisa bertolak 
menoedjoe Timcer Djaoceh, bagi men 
djaga sewaktoe waktoe keadaan disana 
bertambah berbabaja dan djika Ame- 
rika djoega mengambil tindakan se- 
roepa itoe. 

Djepang kena protest lagi 

Londen, 22 Dec (Reuter). Ambas 
sadeur Inggeris di Tokio telah men 
dapat perintah menjampaikan seboeah 
nota kepada Pemerintah Djepang, jg 
memoeat pengadoean ' terlanggarnja 
bak hak d'laoetan Hongkong pada 
tg il December jl. 

Seboeah kapal penghantjoer Djepang 
telah menembaki sebocah kapal douane 
dari soeatoe tempat diloear laoetan 
djadjahan itoe. 

Belakangan kapal penghantjoer itoe 
mengirim dosa boeah motorboot oen 
toek menjeret kapal douane itoe jang 
itoe waktoe soedah mendarat. 

Walaupoen Pemerintah Inggeris ti 
dak ragoe ragoe berpendapatan bahwa 
Pemerintah Djepang mempersetoedjoei 
sikap Inggeris terhap kedjadian ini 
ta' oeroeng didalam nota itoe dimin- 
ta, soepaja Marine Djepang diberi in- 
stroeksi2 jg keras, soepaja mereka itoe 
soeka menghormati dan mengindah- 
kan daerah Hongkong dan Laoetan 
ta'loeknja. 

Pasoekan Inggeris bahar6oe. 

Londen, 22 Dec, (Havas), 

Kapal transport , Dunera“ dari dari 
Southampton teah bertolak ke Malta 
dau Bombay, dimana ia akan memoe 
at serdadoe2 daripada bataljon kedoea 
dari tentara ,Royel Scots“ goena di 
bawa ke Hongkorg menggantikan ba 
teljon 2 daripada tentara ,,Royal 
Welch Fuciliers.“ 

dmerika 

Amerika menambah kapal perang 

Washington, 21 Dec (Havas). 
Didengar kabar dari pihak setengah 

opisil, bahwa anggaran belandja bagi 
marine jg akan dibitjarakan dalam 
Konggeres pada boelan Jan. ada 576 
mill dollar, 

Kabarnja, kenaikan ini disebabkan 
oleh keadaen di Timoer Djaoeh dan 
beriambah koeatnja armada Inggeris. 

Djoemlah jg tsb diatas antara Jain? 
bisa membikin bagi Marine Amerika 
2 kapal peraag Amerika dan banjak la 
gi kapal2 jg lain, sehingga djoemlah 
beratnja menoeroet hitoengar ton, 
peiluja ada lebih tiuggi daripada jg 
ditetapkan didalam Perdjandjian Was   ngton, 

Isoepaja perloetjoetan sendjata ini dila 

    

  

| 
NU 
NI 
N 

MA 

“
1
1
7
,
 

er 
— aan 

9 am 
mn mi mkn 
Bi 
Hang 

- 

sir penjakit didalam 

4 
£         2 Z 

2 
Nay es boeat djantoeng dan hati 

Boengkoesannja jang 
ya 

AWAS 

| kepada boengkoesannja 

jang gampang dan bersih. 

Sesoeatoe 

tablet ter. 

dan 

  

  

Inn, 

NI TABLET 
27 P3 e 
TEA ARINGA- | 

memmunmman 

S—-DAT 
ASPRO 

mendjadi kawa 

karinganan dari penjakit? jang meroesakkan toean poenja H 
perangai dan nafsoe bakerdja. ASPRO ada tida berbahaja £ 

ASPRO. ASPRO tida boleh ketinggalan didalam sesoeat 5 
pemeliharaan roemah tangga - djadi sedialah satoe boengkoes. # 

kepada toean oentoek mengantongkan beberapa tablet. 9 

ASP 
MENGOESIR PENJAKI 

BEBERAPA MENIT 

ASPRO 
MENOELOENG BAIK SEKALI TERHADAP: 
Sakit kepala, entjok, tida bisa tidoer, 

sakit gigi, sakit asabat, sakit tenggo- Bam djaga baik. 

Toeanboleh | rokan, 
kantongkan 

n 
"beberapa aa 

tablet begi- f sakit 
toe sadjal 

ASPRO TIDA MEMBAHAJAKAN DJANTOENG! 

Boeat 5 tablet: 10 ct., boeat 11 tablet: 20 ct, bocat 27 tablet: 50 ct. 

  

  

  

      

  

MEMBAWA 
DJOEGA 

NAN KEPA. | 
OEAN | 

n didalam kasoesahan! Ia mengoe- | 
beberapa menit dan membawa 8 

Gan djoega anak” bisa tahan menelan 8 
oo 8 

gampang mengasih kasempatan $ 

     
T DIDALAM       

sakit pinggang, pilek, demam 

demam, demam lima hari, 

koeping, sakit datang boelan 

sakit oerat-oerat sjaraf. 
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Kellog meniaggal doenia 

Penjipta Kellog pact 

United Press mewartakan dari St. 
Paul—Minnesota, bahwa kemaren doe 
loe Frank Billings Kellog telah me- 
ninggal doenia di Minnesota didalam 
cesia 81 th. Ia adalah penjipta Kellog 
pact, : 

Pada tg 22 Dec. 1856 Frank Billings 
Kellog dilahirkan di Potsdam keradja 
an Amerika New-York. Ketika beliau 
ini masih ketjil bertolaklah ia dengan 
orang tosanja menoedjoe ke Minneso- 
ta. Kemoedian dari pada itoe ia mem 
peladjari tentang ilmoe2 hoekoem dan 
ta'lama pandailah ia dalam kalangan 
ilmoe2 ini, hingga ia mendjadi jurist 
jg terkemoeka sekali di Amerika. 

Sebagai jurist beliau djoega diserahi 
oleh Pemerintah dengan pekerdjaan 
oentoek mengoeroes keperloean-keper 
loeannja Pemerintah terhadap kepada 
proces proces jang mengenai kertas 
dan minjak. 

Didalam kalangan politiekia adalah 
seorang republikein jg oeloeng, maka 
dari sebab itoe ia mendjadi anggauta 
Senaat dari takoen 1916 hingga th 
1922. Dalam tahoen 1923 ia telah di 
angkat mendjadi ambassadeur Ameri 
ka di Londen, dimana ia bersama sa 
ma dengan Oven D Young, seorang 
financier jang terkenal, dalam tahoen 
1924 memegang rolnja didalam Daves 
konperensi. 

Sesoedahnja Hughes meletakkan dja 
batannja pada boelan Januari tahoen 
1935, maka Kellog diangkat mendja 
di penggantinja sebagai staatsecreta- 
ris. Dengan melakoekan djabatannja 
ini ia telah berpidato di Plattsbourgh 
dalam boelan Augustus tahoen 1296, 
dan antara lain Jain ia mengsmoeka 
kan tentang politiek Amerika terhadap 
kepada soal perloetjoetan sendjata dan 
ia meminta dengan sekoeat koeatnja 

koekan selekas lekasnja. 

Semendjak ini ia adalah seorang 
jang tetap berdiri disampingnja sega- 
la tindakan tindakan centoek mentja- 
pai perdjandjian soepaja doenia ini 
terlepas dari peperangan, dimana ia 
laloe sedjak tahoen 19283 memadjoe- 
kan perdjandjian ini terbadap kepada 
peperintah dari semoea negeri, hingga 
perdjandjian ini ditanda tangani oleh 
semoea negeri2 tsb. 

Djerman mempersetoedjoei sekali 
tentang bal ini, walaupoen oesoel2 ini 
terhenti oleh pembitjaraan armada an 
tara Perantjis dan Inggeris, tetapi tin 
dakan oentoek bertanda-tangan ini 
telah tertjapai djoega pada tg 27 Sep 
tember 1928, 

Sesoedahnja Coolidge pergi dari A- 
merika sebagai president, maka Kellog   

Hak 

Semendjak itos ia masih melakoe- 
kan djabatannja hanja sekali ialah ke 
tika ia diberi Nobelprijs oentoek per 
damaian didalam boelan Nov. 1930, 

—— 

Inggenis 
Ketjelakaan kapal terbang RAP. 

Doeca orang djoeroe 
terbang mati 

Reuter mewartakan dari Londen, 
bahwa ada doea orang djoeros terbang 
dari kapal terbang Royal Air Forces 
(RAF) bersama-sama telah menderita 
ketjelakaan, ketika seboeah kapal ter 
bang menerbangi pegoencengan di 
Lypsitt jg pada ketika itoe dilingkoengi 
oleh oedara gelap, dan menemoesi 
poela adjalnja. 

Lebih landjoet diberitakan, bahwa 
Orang Orang jang mati dan melakoekan 
pekerdjaannja pada R.A F, didalam 
tahoen ini tertjatat 153 djiwa dalam 
93 ketjelakan ketjelakaan. 

9 —. 

Diepang 
- Tentang Olympische Spelen 
Transocean mewartakan dari Tokio 

bahwa Djepang akan melangsoengkan 
Olympische Spelen djoega, walaupoen 
keadaan di Djepang pada sa'at ini ma 
sih merat marit, 

Pemerintah Djepang telah bersiap 
poela oentoek menjokong dan Olym 
pische Comite telah menetapkan djoe 
ga bahwa permainan ini akan dimoe 
lai kelak pada tg, 24 Augustus jad, ini 
dan diachiri pada tg. 8 Sept. jad. 
  

Belakangan 
Disambar Petir 

Dari Tjirebon Aneta mewartakan 
kemarin sore paberik kapoek di Tjire 
bon dan pabrik di Djamblang telah di 
sambar petir, hingga terbakar, Keroe 
gian jg ditimboelkan oleh ketjelakaan 
di Tjirebon ini 'ialah f 2000 dan di 
Djamblang f 4000—. 

aa jpg aman 

Angin riboet dan hoedjan lebat 
Di Alahanpandjang. 

Aneta mewartakan dari Padang, bah 
wa angin riboet dan hoedjan lebat te 
lah mengamoek di Alahanpandjang, 
hingga Danau.Diatas membandjiri be 
berapa sawah2 jang berpadi, Angin 
riboet dan hoedjan lebat ini disertai 
oleh gempa boemi, hingga pendoe- 
doek2 ditempat t3b, menderita keroe 
gian besar, Djalanan raja“dari Mara- 
palan ke Fort van der Capelien terr 
djadi, djoega gempa boemi, hingga 
djalanan laloe lintas jang melaloci 
djalaman ini berhenti. Lebih“landjoet 

  

  meletakkan djabatannja sebagai staats 
secrotaris, - 

“ 

diberitakan bahwa beberapa banjak 
padi telah lenjap djoega, s 
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Kenapa saja dapat gelaran si G ELOENG TJIJODA ! ... 
Kenapa saja dilahirkan kedoenia mendjadikan boeah toetoer orang banjak ? 

Kenapa saja selaloe ditoenggoe dimana-mana tempat ?... 

Apakah saja berdosa ?! ... Bernuda Pa aa : 

Sedangkan saja ditjipta oleh Journalist BARMARA hanja semata-mata oentoek mengedjar kesadaran kaoem 

Iboe, dan setelah dewasa mendapat asoehan Journalist Raden Ariffien goena keinsjafan kaoem bapa. 

Segala pertanjaan itoe, akan saja djawab dengan Pleidoot diatas podiumnja : Ya ? 

: : $ NY /2 

ORPHEUS-REVUE seru su BATAVIA-C. - LX 

: 
Boekoe si GELOENG TJIJODA ON S.S, BAROE 

Djaga tanggal Kei Djoem'at 24 Dec. '37 Saptoe 25 Dec. “37 Minggoe 26 Dec, '37 bisa dibeli diloket kaartjis, 
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VEROLA - TABLETTEN 

Ini malem dan malem brikoetnja 

  

  

    

Boeat hari REBO Mengogatken oerat: ilangken tjape, kaki 

tangan rasa pegel ENZ. Tanggoeng 

dan KEMIS 22-23 makan ini obat 2 fl. badan rasa seger 

D 37 Wlen koeat. f 3—. besar f 5.75. 

HARRY BAUR tcamber 1? 'NELTONSTABLETTEN" 
dalem tjerita Sawah Besar ae Bat.-C. : Soepaja bisa dateng boelan, 2 hari ber- 

boekti. Prampoean hamil djangan ma- 
  

5 X 

| EF G O | Kk M” 
kan. Neltontabletten tida berbahaja, 

29 
en lekas kasi djalan darah. f 4—. 

sONE NEW YORK NIGHT” besar f 750. Rembours tida kirim. 
  MEVROUW THIO GIOK GISM 

Djaga tanggal maennja (NEW YORK SATOE MALEM) Semarang 

  

Satoe drama pemboenoehan jang menggemparkan seloeroeh Ob i k di 

Hotel ,Diplomaat“ di New York d e dl JET 

Satoe tani hartawan dari Rancher Wyoming jang menginen di 

itoe hotel dengan niatan mentjari perempoean pake rambcet pendapatan harog 

item boeat isteri, tetapi apa kedjadiannja . . . 
Mengombalikan 

kemoedahan vidalam 24 djam 
Gentoek orang? jang berpenjakit kehi- 

langan tenaga, kebingoengan, kekoerangan 
tenaga oentoek bekerdja, darah kotor, hilang 
Ingetan dan orang? jang merasa dirinja toea 
sebeloem waktoenja, adalah mendjadi soeatoe 
kalegahan djika kenal dengan 'ini obat ke- 
landjer pendapatan barse dari satoe thabib 
Amerikaan. 

2 Ini pendapatan baroe dengan tjepat dan 
gampang dapat menjemboehkan toean poenja 

$ 
kelandjer oentoek bekerdja poela dan mem- 

  

perbaik tenaga toean, membikin darah baroe 
dan bersih, memperkoeat rohani dan ingetan 
toean, dengan pendek, membikin toean di- 
dalam satoe minggoe merasa djadi moeda 
kombali. Ini pendapatan adalah sebagei 
obat roemah tangga, satoe tablet jing gam- 

ang dan enak raSanja dite'an, dan men- 
ijadikan .tida perloe poela kelandjer di 

5 24 3 operatie. “Didalam 24 djam toean soedah 

Pada hari Djoem'at — December 1937 lihat jang toean poenja badan mendjadi 
31 koeat dan banjak kenafsoean. Selainnja 

itoe, ini tablet tida berbahaja dan 'entoe 

berdjalan satoe Extra-Sneltrein de- didalam pakerdjahannja, Pn 
Di negeri Amerika ena mna ini pen- 

dapatan jang mengagoemkan ada begitoe 

ngan klas 1, 2 dan 3 dari Batavia- besar, hingga ini tablet? Vi-tabs dari Dr, 
Nixon sekarang telah #erdjoeal diseloeroeh 

Koningsplein ke Bandoeng. roemah? obat dengan memakei pertanggoen- 
a gat menjenangkan atau oeang 

   

  

  

  

kombali. 3: 

5 8 » Ini berarti, djika tablet Vi-tabs dari Dr. 

Berangkat Batavia-Koningsplein 1.30 sore Nixon tida mengombalikan poela atau 

s 2 B 4 16 membikin baroe Bea aa tenaga dan 

FT & r kenafsoean dan toean tida merasa 10 sampei 

aimpal andoeng sore 20 tahoen lebih moeda. tocan akan mendapat 
kombali toecan poenja oeang djika toean 

  

    

    

    
    

  

Pp R Oo F : Ini trein berenti hanja di Poerwakarta. aa Tam Pa Tn Te - 

: TABIB N.M. SHER ,oSgio0 Entol gpecjog dengan torsi dub, 
SN - dan pertan ngannja adalah hocat toecan 

DIMOEKA PEGADEAN - —” SENEN 119 — satavia-c | STAATSSPOORWEGEN/ Sewa 
: : Ne PN bi ta Importeurs'R, Braendiein, Chemicalis 

Special mengobatin segala roepa penjakit dari laki-laki, prempoean ai Sea oren Snaabaja 

dan anak ketjil. Tanggoeng kasi obat sampai baik betoel ZONDER 2 

OPERATIE. 

Sedia obat ramboet poetih dibikin hitam, harga per'flesch f 1.50, 

Diloear kota kirim obat dengan rembours 
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Verolatabletten bisa kasitenaga moeda 

pada lelaki njang badannja lembek..
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| ngan aksi gadjih | 
| 2 vak-beweging sedang 

menoentoet perbaikan 
docdockan, paling sedik 

      

   Iboe ten 

    

   
   

' kenaikan gadjih, Poen kaoem fboe 
| 4oe ikoet berdjoang dalam aksi demi 

. kisn itoe, tidak sedikit kaoem | 

    
  

   

  

   

boeroeh F an seperti goeroe, 
klerk, komi iste, typiste, ver- 
pleegster, dokte aa SIS 

Kita harapkan, moga moga aksi me 
| novdjoe peratoeran gadjih jang adil 
itoesberhasil baik!” " 

     

    

        
wadjib memi 
mai, teroetama k 
'sangkoetan dan j erkepentinga 
terhadap soal tjaranja kita haroes me 
makai oeang, janz telah“didapat, baik 
beroepa gadjih sendiri maoepsen be 
roepa gadjih soeami. Mentjari oeang 
soelit, tetapi lebih soelit memakainja, 
Oetjapan banjak sedikit, tjoekoep tidak 
bersifat karet, bisa dioeloer dan dipen 
dekkan sebagaimana orang menjoekai 
nja. Dan poela tergantoeng pada ke 
“boetoshan dan kedoedoekan sendiri 

“sendiri. Banjak boeat A, sedikit boeat 
4 ma jaitoe ,.. tidak tjoekoep. 

   

  

       
   

     

  

   

      

      

    

   

  

    

  

   

    

n bahagia ia me 

ada 

n sedikit, pengeloeai 
'djoega, lebih rendah daripada 

ika pengelosaran lebih 

  

y boelan itoe, maka 

tangga mendjadi gojang 
cada kedjadian jang agak 

| sedikit sadja seperti anak 
g toea meninggal dsb.-nja 

aling oentoeng djatoeh ditangan 
darat alias woekeraar atau men 
langganan Ma' Gade alias pega 
atau noebroek sini noebroek 

toetoep lobang sini dan membi 
in lobang baroe disana, Pendek kata, 

oeroesan oeang kotjar katjir, djangan 

  

  

itoe mendjadi sendi 
gan sendirinja 

        
         

  

   

          

   
   

  

     

  

tjorak pergaoelan 
| leh tjorak roemah 

  

  

   koe sekolah, akan tet 
dalam artian : kepandaian 

' toek mengoekoer , 
      

    

  

     

: kekoeatan (dalam 
bal ini keoeangan) kita selakoe ang 

'gota dari masjarakat | 
Sehingga sekarang ilmoe demikian 

/ 

: 2 Votksonderwijzers fegentschap Pa- 

i| Pembantoe ,Dwarskijker“ Pameka- 
| Baroe2 ini kaoem goeroe2 Volks- 

    

   

      

  
   
   

  

    

    
   Iwaledan 7 boelan dihitoeng dengan 

(tsb. teroetama sama Boepati Pameka- 
san jang terkenal bidjaksana dan adil, | 

Iimana keadaan nasib kaoem volkson- 

'Isebab toeslag terseboet diterima sebe | 

@joean 

e- lah -siapa jang maoe ingjaf. 

besar maka dasar 

  

    
   

      

   

   
   
     
   

    

   
   

     
   
   
   
   

   
     

  

|: nadeelig saldo alias koerang! 
: embahajakan keselamatan 

a, karena dengan nadee- 

harap oeroesan roemah tangga beres. 
Oleh karena roemah tangga (gezin) 

pergaoelan, maka 

da|kira kira djam 12 malam, penoelis 
| ke|mendjoempai beliau, bermaksoed henj. 

Idak memberi tangan padanja, disebab 

itoe sedikit” sekali dipakai baik baik | 
oleh doenia kita. Boektinja: gadjih | 
sedikit pelihara mobil, radio, beli: 

A SETI RAHAJOE TABRANI: LAAN KADIMAN 4 TELF, WL. 2620. 

Kemis 23 December 1937 

  

Terbit tiap-tiap hari Kemis 

  

  

  mekasan menerima duurtetoeslag 

san menoelis : 

chool regentschap Pamekasan telah 
ina menerima duurtetoeslag jg me- 
ang telah lama ditoenggoenja, Duurte 

ag tsb.mempoenjai terugwerkende 
kracht, dibitoeng moelai bl. Juni '37. 

- Djadi kaoem goeroe tsb menerima 

boelan December ini, 
| Betapa girangnja serta berterima ka 
sihnja teeantoean tsb. kepada jang 
| memperhatikan nasib keadaan kaoem 

penoelis tiada bisa mengoeraikan de- 
ngan pena. : 

Oemoem telah mengetahoei bagai- 

derwijzers. Kegirangan dan keterima ka 
sihan mereka bertambah besarnja dari 

'loemnja hari Lebaran. 
Djoega kegiatan bestuur dari PVOP 

(Persatoean Volks Onderwijzers Pame 
'kasan) tiada boleh diloepakan. Alang- 
kah baiknja djika sebagian dari toe 
slag terseboet distorkan pada kas PV 
OP goena memperkoeatkan keadaan 
perhimpoenannja, jg senantiasa mem 
perhatikan dan membela nasib anggau 
'tanja. 

Moedah-moedahan begitoelah : Dan 
penoelis harap soepaja PVOP djangan 
terlaloe rojaal mengeloearkan oeang 
seperti jang soedah berdjalan, mengi 
ngat keboetoehannja organisatie sama 
Ocang. 
“Apakah PVOP tiada bisa berrapat 

zonder soto taart dan ijs poeter, Insjaf 

— Moedah-moedahan keadaan dari PV 
OP lekas lenjap. Haraplah kaoem P 
NVOP memperhatikannja. 

eg maja Yama 

Pesta Perajaan anak2 sekolahan 
Ksatriaa di Tjiandjoer 

Pada malam Minggoe tg, 18/19 Dec. 
11937, telah dilangsoengkan Pesta Pe- 
rajaan tsb, diatas, bertempat digedong 
'Roxy-Bioscoop di Tjikidangweg. Dari 
moelai djam 7 sore gedoeng tempat 
berpesta soedah moelai penoeh oleh 
oendangan2 dan orang toea oraug toea 
moerid, sehingga diwaktoenja perajaan 
diboeka orang-orang berdesak-desak, 
Sebeloem pertoendjoekan  dimoelai, 
(maka diperdengarkan kepada hadlirin 
lagoe-lagoe muziek jg populair. Djam 
8 sore perajaan diboeka dan sebagai- 
mana biasa didahoeloei dengan pidato 
pemboekaan, mengoetjapkan kegira- 
ngan mereka atas kedatangannja seka 
lian oendangan. 

Selain daripada gymnastiek, diper- 
lihatkan poela oleh anak anak moerid 
sekolah tsb. bermatjam matjam kin- 
'derspelletjes jang dilakoekan dengan 
scholliederen dan goocheltoeren, To- 
neel ,Klein Duimpje“ jang djoega di 
mainkan oleh anak anak ketjil, walau 
'poen didalam alat alat techniekoja ada 
koerang tjoekoep, akan tetapi perma- 
inannja ada memocaskan, Diantara se 
moea oendangan2, hadhir djoega Njo- 
nja dan Toean Dr E.F.E Douwes Dek 
ker dari Bandoeng, kekodjo Ksatrian- 
schoolen, jg namanja ta' asing lagi ba 
'gi oemoem. Sesoedah pesta ditoetoep 

kan penoelis adalah salah seorang be 

kira kira 13 tahoen jtl. 

Ibarang permata jang ratoesan harga 
nja, ikoet itoe-ini. Akibatnja : roemah 
tangga tidak teroeroes | 

Beramal wadjib, tetapi hidoep diatas 
kekoeatan kita, itoe dosa ! £ 

BE 

kas moerid beliau sendiri diwaktoe: 

«Koerang lebih 13 tahoen penoelis 
ta' berdjoempa dengan beliau, dengan 
moeka jang amat gembira, tersenjoem, 
tertawa sambil menepoek nepoek be- 
liau menerima kedatangan penoelis di 
itoe malam, Setelah kita sedikit pan 
djang lebar bertjakap tjakap, maka 
beliau mengoetjap, bahwa beliau masih 
sanggoep berdiri, disamping penoelis 
oentoek membantoe keboetoeban pe 
noselis waktoe mana djoega. Disini 
psnoelis memoedji atas kesatriaan be 
liau jang soedah memperhatikan atas 
keboetoehan2 bekas moeridnja. Moga 
moga kesanggoepan beliau sematjam 
itoe tidak sadja ditoedjoekan kepada 
dirihja penoelis, akan tetapi poela 
kepada bekas moeridvja jang lain. 

  

: TJIANDJOER 

““Pertanian di Tjiandjoer 

:Sebagai orang tahoe, Tjiandjoerada 
lah seboeah kota jg ternama tentang 
berasnja. Kalau kita berdjalan djalan 
keloear kota sedikit, nampaklah ber 
baris baris sawah sawah jg loeas. Me- 
lhat,jg begitoe itoe, tentoe semoea 

orang mengatakan bahwa tanah Tji- 
andjoer itos kaja dan pa' taninja hi 
doep dengan senangoja. Tetapi kalau 
kita ,perbatikan lebih dalam maka 
boekanlah begitoe keadaannja. Betoel 
mereka. banjak memposenjai sawah, 
tetapi:iboleh dikatakan bahwa semoea 
pa'-ctani disana dibawah pengaroeh 
orang asing, teroetama bangsa Tiong 
hoa, Kalau kita berdjalan sekeliling 
kota, kita akan melihat ta” koerang 
dari 15. rijstpellerij kepoeujaan bangsa 
asing,: Boleh dikatakan bahwa semoea 
padi! jg..disabit pa' tani dari sawah- 
sawah itoe dibawa ke rijstspellerijon 
terseboet. 

Apa sebabnja? Sebabnja ta' lain 
karena mereka" itoa (bangsa asing 
itoeJ-sebeloem padi masak soedah mem 
belinja lebih doeloe pada pa' tani. Ten 
tde dengan harga jang sangat moerah. 
Djalannja adalah sebagai dibawa ini. 
Waktoe padi masih di sawah mereka 
itoe datang pada pa' tani dan mem 
beli padi jang masih hidjau disawah 
itoe dengan harga jang sama kalau di 
beli dari:loemboeng. Tentoe sadja pa' 
tani :memberikannja. Wang habis di 
belandjakan: dau oentoek pokok kesa 
wah pada tahoen keaoea mereka soe 
dah tidak poenja lagi. Mereka terpak 
sa lagi datang pada bangsa asing itoe 
oentoek memindjam wang. Sebab pa' 
tani jangiboetoeh wang, maka mereka 
memadjoekan perdjadjian jg koerang 
pantas. Misalnja tiaptiap wang jang 
dipindjamkan: jang banjaknja f 0,75 
haroes dibajar nanti padi sepikoel. 

Berapa harga sepikoel sekarang, Ki 
ta soedah pernah bertanja, jaitoe f 2,50 
Djadi dalam kira kira 4 boelan sadja 
wang jang tiga talen tadi soedah men 
djadi satoe ringgit. Ada kalanja seo- 
rang pa' tani jang memposenjai sawah 
jang tjoekoep, tetapi terpaksa djoega 

| membeli beras oentoek dimakannja 
sepamili, sebab hasil sawabnja soedah 
terpaksa dari sawah dibawa teroes ke 

loemboeng padi orang lain, 
Oentoek mendjaga ini adalah -kewa 

djiban kaoem perkoempoelan. Biarpoen 
perkoempoelan politiek sekalipoen, se 

bab sermoea perkoempoelan politiek 
di Indonesia ini mementingkan djoega 

tentang social dan economie ra'jit. 
Djangaalah selaloe berteriak: Partij 
kita jalah partij ra'jat, oleh ra'jat dan 

oentoek ra'jat. Nah, ra'jat sekarang 
'boetoeh atas pertolongan kamoe, oleh 

sebab itoe bekerdjalah, dan tolonglah 
mereka. 

  

“ 
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Kabar “jang Seng le“ 

Dengan oetjapan banjak terima ka 
sih Bestuur “Jang Seng Ie“— Batavia 

“| mengabarkan, soedah menerima derma 

'goena vereeniging terseboet: 
dari Firma Jagannath & Co, Batavia: 
1 peti Oeylon-thee dari T. Tan Soen 

Tjay, Boewiajoe: kiriman boelanan 2 

'baal beras medja dari Ta Hsioh/Sin 

(Po, Batavia: wang banjakaja f 23.80. 

dari Toean C, Fielien, Batavia Ctr, 
dengan perantaraannja T. THUNG di     Batavia : 

  

Doang hanjaksit 15, 
dari Toean N.N, Batavia dengan 

perantaraannja t. THUNG di Batavia: 
osang banjaknja f 25. 
dari N.V, , Velodrome“ di Batavia 

Centrum : : 
ocang banjaknja f 1237.04, jaitoe 

bagian dari pendapatan perioendjoe 
kan HELL DRIVERS 

Polikliniek. 
Pada jang ada keperloean dengan 

ini, diberi tahoe, bahwa Poliklinieknja 
»JANG SENG IE“ akan ditoetoep 
antero hari : 

Pada hari Sabtoe, tanggal 25 Decem- 
ber 1937 berhoeboeng dengan hari 
raja le. Kerstdag dan pada hari Sab- 
toe, tanggal 1 Januari 1938, berhoe- 
boeng dengan hari raja tahoen baroe 
Janglek, 

SOERAKARTA 

Alal-bichalal Santjojo-Rini 

Pembantoe M. menoelis : 
Pada hari Abad pagi, tg 19 Decem 

ber ini perbimpoenan kaoem poeteri 
»Santjojo Rini“ telah mengadakan per 
temoean dengan semoea anggotanja, 
bertempat di huishoudschool ,Mardi 
Wismo"“ kepoenjaannja perhimpoenan 
itoe sendiri di Teposanan. Pertemoean 
dihadliri koerang lebih 100 orang 
kaoem poeteri. 

Djam 9 30 pagi pertemoean diboeka 
oleh njonja Tjokrosoekarno sebagai 
ketoea tjabang jang berketempatan, 
dengan mengoetjapkan selamat datang 
dan terima kasih seperti biasa, laloe 
njonja Soetadi dipersilahkan berchot- 
bah oentoek menerangkan arti dan 
faedahnja alal-bichalal itoe. Laloe di 
samboeng chotbahnja njonja Poerbo- 
koesoemo tentang ,kesoesilan“ dan 
pengabisannja diadakan chotbah oleh 
ketoga pengoeroes besar njonja Soe- 
kirso tentang azas dan toedjoeannja 
S.K. itos. 

Setelah didjamoe sedikit koewee dan 
makanan masakannja anggota-anggota 
sendiri maka djam | siang pertemoean 
ditostoep dengan selamat. 

Mengoendjoengi Boepati dan A.R. 
Klaten 

Pada hari Ahad pagi tgl. 19 Dec. 
ini Z,V.H. Sri Soesoehoenan dengan 
permaisoeri GKR.Emas dan beberapa 
pengiringnja telah berkenan mertamoe 
pada KRT. Martonagoro boepati di 
Klaten dan laloe mertamoe pada dr. 
JR. Lettfass. resident Klaten jg baroe. 

Pada waktoe siang hari itos djoega 
Sri Baginda berkenan poelang ke Ke 
raton Solo. 

Peringatan Parindra doea 
tahoen 

Berhoeboeng dengan hari tahoennja 
»Partai Indonesia Raya“ genap doea 
tahoen, maka besok hari Djoem'at sore 
(malam Saptoe) tg 24/25 Dec. ini Pa- 
rindra tjb Soerakarta mengadakan per 
temoean dengan semoea anggotanja 
dan beberapa tamoe jg dioendang dan 
beberapa wakil perhimpoenan,3 ber 
tempat di societeit Habiprojo, dimoe- 
laikan djam 8 sore. 

Adapven soesoenan pembitjaraan : 
'1. pemboekaan oleh ketoea tjb. M. Soe 
tedjo Wirjowasono : 2. keterangan pe 
kerdjaan Parindra oleh penoelis M. 
Karkono Partosentono, 3, chotbah ten 
tang asal moela kita“ oleh ketoea 
moeda tjb. dr. R, Soeratman Erwin, 
4, chotbah tentang , Minta Raga" oleh 
anggota pengoeroes tjb. R, Soetopo 
Wonobojo, 5. chotbah oentoek ,, Tam 
bahan dan pendjelasan Minta Raga" 
oleh mr. RP. Singgih : 6. pidato,,Per 
ingatan Parindra“ oleh ketoea moeda 
pengoeroes besar Parindra K.R,M.H. 
Woerjaningrat dan 7. selamatan de- 

Ingan do'a oleh Penghoeloe, 
Dalam pertemoean itoe akan diada 

kan ,moment collecte“ jalah di idar- 

fonds Kebangsaan, 

Ngabekti kepada Sri Soenan   

# moea 

kan bus oentoek di isi oeang goena 

Telah mendjadi kebiasaan dalam 
Keraton Soerakarta dan bangsa kita ! 

pada oemoemnja, bahwa sehabisnja 
Posasa kita melakoekan alal-bichalal 
dan di Karaton diadakan ,ngabekti“. 

Pada malam-Saptoe tanggal 17-18 
Desember ini Z H Prius Mangkoenago 
rodengan permaisoeri G.K.R. Timoer 
telah masoek dalam Keraton mengha 
dap Z.V.H. Sri Soesoehoenan dan 
permaisoeri G,K.R Emas boeat ngabek 
ti, 

Pada malam-Rebo j.ll toean-toean 
Boepati di Ngawi, Toeloengagoeng, 
Malang dan Poerbolinggo djoega sa 
ma masoek dalam Keraton bosat meng 
hadap Sri Soenan mengatoerkan nga 
bekti djoega. 

Pada hari Kemis-pagi tg 9 Dec. se 
moea Pangeran dengan keloearga Kra 
ton sama mengatoerkan pangabekti 
kepada Sri Baginda. Pada hari Kemis 
pagi tg. 16 Dec, ini Sri Soenan mene 
rima mengadapnja rijksbestuurder de 
ngan semoea boepati - anom. Ini 
pagi tanggal 23 December ini koe- 
mendan pradjoerit Kraton dengan se- 

hop-opsir dan opsir sama 
ngabekti Sri Baginda dan besoek Ke- 
mis-pagi tg 29 Dec akan diterima 
Kandjeng Pangoeloe Tapsiranom dan 
semoea kaoem Oelama. 

Excursie Vereeniging ,Petodjo". 

Di Djakarta 
Excursie Vereeniging PETODJO 

jang dipimpin oleh tosan-toean : 
R.E. Djajamihardja Leider 
Enang Koesnadi Assistent-Leider 
R. Soediro Secretaris 
R. Among Prawira  Penningmeester 
Mas Slamet dan 
L Wiriaatmadja Pembanfoe 
pada tanggal 24-25-26 December akan 
pesiar ke Garoet memakai tiga auto- 
bus dari autobusonderneming MOY 
HIEN dan menoeroet programma se- 
perti berikoet : 
Djoem'at 24—12—'37, Ber- 

angkat dari Batavia poekoel3 si 
ang preci es. Tempat berkoempoel 
di, Dr. Ten Bosehweg no.12 (Petodjo 
Kesehatan) sebeluemnja waktoe jang 
ditetapkan diatas. Boeat  deelnemers 
jang beroemah didekat Kramat atau 
Mr. Cornelis diberi kesempatan bosgat 
naik auto bus di Gang Kenari 
Benzineporup, dan didepanCen 
tralc Apotheek Mr. Corne- 
lis, dimana autobus-autobus akan ber 
henti sebentar, 

Sesoedahnja teroes djalan via Poer- 
wakarta ke Lembang | Bandoengjoen 
ioek mengoendjoengi Sterrenwacht. 
Sesoedahnja pergi ke Bandoeng, toe 
roen di Gang Idjan. Disitoe akan di 
samboet oleh Comite yan Ontvangst 
jang terdiri dari Pengoerees Excur 
sie Vereeniging Roentoet 
Raoet dan dimana dioeroes keper 
loeannja dan akan ditetapkan pengi 
napan dari masing masing deelnemer, 
Saptoe 25—12-”37. Poekoel 8 

pagi berkoempoel lagi di Gang Idjan 
boeat mengelilingi kota Bandoeng, se- 
sosdahnja teroes berangkat menoedjoe 
Garoet via Sitoe Bagendit Tarogong 
Tjipanas dan Il. Di Garoet tveroen di 
Hotel Merdika, tempat penginapan. 
Comite yan Ontyangst di Garoet di- 
pimpin oleh toean H.M. Noor. 
Minggoe 26—12—'837 Poekoel 

8 pagi mengelilingi Kota Garoet dan 
sesoedahnja pergi ke  Bandoeng via 
Madjalaja. Di Madjalaja akan mengoen 
djoengi Weefindustri kepoenjaan bang 
sa Indonesia, Dari Bandoeng poelang 
ke Batavia dengan perdjalan via Tji- 
andjoer Poentjakpas dan Buitenzorg 
djika toeroen. hoedjaa mengatnbil rou 
te Soekaboemi  Buitenzorg. 

Kepada anggota2 EXC. Ver. Peto- 
djo jang hendak toerost pada perdja- 
lanan jang terseboet diminta dengan 
hormat soepaja diwaktoenja berangkat 
dari Batavia dan tertoelis djoega di 
mana programma jang soedah diberi 
kan pada tiap2 anggota, semosanja 
present ditempat2 jang soedah dise 
boetkan diatas jani Poekoel 3si 
ang di Dr.Ten Bosehweg No, 
12, Gg Kenari Benzinepomp 
atau Centrale Apotheek Mr, 
Cornelis, us   

—. Gg sam  



   

   

  

   So'al ,, 
Harap mendjadi 

  

Perawan dewasa" 

  

     

perhatian dari pemoeda-pemoeda 
jang menjendiri 

Oleh Sud. 

La 

Berat hati kita oentoek membitjara 
kannja. 

Tetapi ... apa boleh boegat, karena 
soal jg akan kita bitjarakan ini ada 
lah soeatoe soal jg mengenai masjara 
kat, jg haroes mendapat perhatian dari 
bangsa kita seoemoemnja. : 

Djika dilihat sepintas, soal jg akan 
kita bitjarakan ivi tidak begitoe pen 
ting. tetapi apabila kita perhatikan 
dan kita rasa rasakan jg lebih dalam, 
adalah soeatoe soal jang soenggoeh2 
akan mengenai sanoebari kita. 

Sepandjang pengetahoean kita, be 
loem ada orang jg mentjoba mengoe 
pas soal ini, biarpoen soal ini ialah 
soal jg kila dapati tiaptiap bari jang 
seharoesnja mendapat perhatian kita. 

Sv'alepa! : 
Ialah so'al ,, “perawan dewasa" ! 
Dengan dosa patah perkataan inisa 

dja kita berkejakinan bahwa kaoem 
iboe dan kaoem bapak jg mempoenjai 
anak perawan jang telah dewasa atau 
anak perawan jg telah sampai oemoer 
nja oentoek bersoeami, akan tertoe 
soek hatinja. 

Inilah jaug tadinja tidak mengizin 
kan kepada kita oentoek membawa 
so'al ini kesidang ramai. Tetapi sete- 
lah kita pikir masak2, akan besar goe 
nanja apabila kita bitjarakan bal ini 
soepaja mendjadi perhatian dari bang 
sa kita seoemoemnja. . 

Anak-anak perawan kita jang ... 
telah liwat oemoernja oentoek bersoea 
mi, inilah jang menarik perhatian 
kita dan menoesoek djantoeng hati 
kita, dan tidak boleh tidak akan lebih 
menoesoek hatinja kasem-kaoem iboe 
dan kaoem bapa, : 

Sesoenggoehnja .... 
So'al perawan dewasa ini adalah s0' 

al jang mengenai masjarakat jang ti 
dak boleh dibiarkan. 
Masjarakat kita berceda de- 

ngan masjarakat barat. Masja 
rakat kita jang boleh dikatakan mas 
jarakat Islam, akan lebih me- 
minta perhatian dalam so'al jang kita 
bitjarakan ini. 

So'al perawan dewasa, .,.. 
Sebeloem kita sampai kepada mak 

soed toelisan ini, baiklah kita perhati 
kan doeloe dengan sepintas laloe, ba 
gaimana pandangan dan perasaan ma 
sjarakat kita dalam so'al perawan de- 
wasa ini. 

Bagaimana perasaan seorang bapa 
dan seorang iboe jg mempoenjai anak 
perawan jg telah dewasa, kita sebagai 
orang Timoer jg hidoep dalam masja- 
rakat Islam biarpoen oempamanja ki 
ta beloem mempoenjai anak dapatlah 
kita ikoet merasakan. 

Maloe bagi orang toea, djika anak 
nja jg p9rawan beloem mendapat djo 
do. Hal ini terdorong oleh adat ki 
ta, poen terdorong oleh agama kita. 

Islam telah berkata (hadits riwajat 
R. Hakim): : 

Kewadjiban bapak kepada anaknja 
ialah memberi nama jang baik, menga 
djar kelakosan jang baik menga 
djar menoelis, berenang, menembak 
dengan panah dan djangan memberi 
makanan kepada anaknja selain dari 
pada makanan jang baik, dan ka- 
winkan apabila ia telah 
baligh. 

Rasa maloe dan perasaan cha- 
watir melihat anaknja djika tidak 
dapat menahan hawa 2afsoenja sebe 
loem bersoeami atau beristeri, sangat 
menoesoek hatinja orang toea toea kita. 

Kita banjak dapati boekti-boekti, 

bahwa orang toea dengan blinde- 
lings mengawinkan anaknja jg. te. 
lah dewasa karena terdorong oleh pe 
rasaan maloe dan chawatir, takoet si 
anak terdjoeroemoes kedalam bahaja 
jg terlarang oleh agama atau oleh: 
adat. Sehingga so'al mengawinkan 
anak ini lebih. dipentingkan dari pada 
so'al lainnja, Tidak djarang kita meli 
hat bagaimana si orang toea telah 
mengawinkan anaknja dengan tidak 
memikirkan bagaimana si anak haroes 
hidoep didalam roemah tangga, Binjak 
orang toea jg mengawinkan anaknja jg 
perempoean kepada pemoeda jg werk- 
loos dan si pemoeda itoe karena tidak 
dapat memberi nafkah kepada isteri 
nja, disoeroeh sadja diam  diroe 
mah mertoea dengan tanggoengan 
mertoea segala-galanja. 

Ioi dapat terdjadi, tidak lain hanja 
lah berhoeboeng dengan perasaan ma 
lve apabila anaknja ,djomblo“ dan 
merasa chawatir apabila anaknja ter 
djoeroemoes kedalam soeatoe bahaja 
jg akan menimboelkan maloe kepada 
orang toea, poen akan menimboelkan 
kemenjesalan seoemoer hidoep bagi 
si anak sendiri sebab.... masjarakat 
kita (dan kehormatan” anak perew 
poean kita) adalah berbeda dengan | 
masjarakat barat. 

Tjoba kita perhatikan disekeliling 
kita, apalagi didalam kota-kota jang 
besar, so'al peraw.n dewasa ini soeng 
goeh azan menoesoek perasaan kita. 

Jang kita maksoedkan dengan p'ra- 
wan dewasa ini boekanlah anak anak 
perawan jg berosmoer 13 sampai!7 tb. 
oempamanja, Mereka sesoenggoehnja 
beloem menarik perhatian kita biar 
poen kita telah mempoenjai penindjau- 
an bahwa merekapoen adalah kandi 
daten jg akan menambah banjaknja 
perawan dewasa jg kita raaksoedkan. 

Perawan dewasa ... 
Mereka jg beroemoer dari 17 sampai., 

35 tahoen ! 
Orang djangan kaget sebab — biar 

poen tidak —banjak sesoenggoehnja ada 
perawan jg beroemoer 35 th atau le 
bhi, beloem bersoeami. Sedang jg ber 
oemoer 18 sampai 30th boekan sedikit, 
Tjobalah diperiksa disekeliling kita. 

Perawan dewasa jg mendjabat pe 
kerdjaan dikantoran kantoran oempa 
manja, artinja mereka jang mentjari 
nafkah sendiri, biarpoen telah beroe 
moer setengah abad, adalah diloear 
pemoitjaraan kita ini ! 

Djika kita mempergoenakan mata 
kita (mata timoer) dan mempergoena 
kan perasaan kita (perasaan Timoer 
jg berdasarkan perasaan perasaan Is 
lam) och ., .. soenggoeh sedih hati 
kita melihat banjaknja perawan dewa 
sa jg ada disekeliling kita itoe! 

Orang akan moedah memberi oplos 
sing tentang so'al jg kita bitjarakan 
ini dengan membilang: soeroeh me 
reka bersoeami ! 
-Juist, soal bersoeaminja ini 

lah jg sangat menarik perhatian kita. 
Mereka, perawan dewasa jg telah 

liwati temponjs oentoek bersoeami, 
mereka kebanjakan mempoenjai didi- 
kan tjoekoep oentosk mendjadi seorang 
iboe jg baik didalam roemah tangga 

ivgin mempoenjai kewadjiban meme 
lihara soeatoe roemah tangga menoe 
roet kodratnja, dari pada hidoep ada 
didalam tanggoengan orang toecanja. 

Perawan dewasa ,.. : 
Orang boleh djadi akan bilang bah 

wa terdjadinja soal perawan dewasa in. 
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karena ada .... vrouwenover- 
schot, Isi tidak akan kita poengki:- 
ri! Tetapi... bagaimana djoega soal 
ini sangat perloe mendapat perhatian 
dari bangsa kita seoemoempja. 

Alasan vrouwenoverschot ini me- 
mang soeatoe alasin jg logiseh. Tetapi 
kita rasa masih ada hal-hal jg lainnja 
jg menjebabkan golongan perawan de 
wasa ini semangkin hari semangkin 
bertambah. 

Kita dapat meramalkan bahwa soal 
perawan dewasa Ini akan makin s0 e- 
lit adanja. 

Pengharapan mereka adalah perta- 
ma sekali dari pemoeda pemoeda kita 
kaoem laki-laki. Pengharapan ini ma 
kiv lama makin ketjil karena keadaan 
jg soelit didalam lingkoengan pemoe 
dapemoeda kita sendiri. 

Mari kita terangkan apa penja- 
kitnja: 
Pertawa: ... vrouwenoverschot 
Kedoea: dengan timboelnja za- 

man jang soekar dalam waktoenja jg 
telah laloe dan sekarang ini, sangat 
soekar pemoeda pemoeda kita menda 
pat pekerdjaan (biarpoen lapang pe- 
kerdjaan masih banjak !). Mereka men 
djadi soeatoe golongan kaoem 
ngangpoer, 
Memang banjak djoega jg mendapat 

pekerdjaan tetapi... . gadjinja ter 
laloe ketjil, sehingga tidak akan tjoe 
koep oentoek mendirikan soeatoe roe 
mah tangga! Mereka ingin beristeri, 
tetapi keadaan fisancien tidak mengi 
zinkan. Sehingga kalau memaksa djoe 
ga beristeri, akan menimboelkan ke 
soekaran kepadanja. 

Ketiga: didalam lingkoengan pe 
moeda pemoeda kita telah ada itoe 
penjakit . .. hidoep menjendi 
ri, Boleh djadi penjakit ini datangnja 
dari barat, Mereka menganggap bah 
wa hidoep menjendiri ada lebih baik, 
lebih merdeka, lebih senang, lebih le 
loeasa sebab tidak banjak tanggoengan 
dan pikiran, 

Orang anggap baik hidoep demiki 
an, tetapi kita tjela dengan ke 
ras! Dan tidak akan kita bantah 
apabila ada arang jg mengatakan bah 
wa mereka itoe adalah soeatoe golo 
ngan jang meroesak kebaikannja dan 
keselamatannja masjarakat kita ! 

Penjakit menjendiri ini kebanjakan 
terdapat dikota kota, 

Bagaimana agama kita Islam men 
tjela kepada mereka jang hidoep me 
njendiri, terlaloe pandjang kalau kita 
terangkan, sebab soal ini sadja ada 
lah penting dan meminta koepasan 
jang lebih Ioeas ! 

Apa harapan masjarakat kita dari 
mereka ? 
Keempat: karena desakan dari 

kaoem poeteri sendiri ialah dari me- 
reka jg mendjabat pekerdjaan dikau 
toran kantoran, sehingga kans kaoem 
laki-laki dalam mendapat pekerdjaan 
diperketjil karenanja, (jg no. 4 ini ber 
hoeboengan dergan'no 2 diatas). 
Kelima: dil. lagi, oempamanja 

berhoeboengan dengan eischen da 
ri pihak kaoem iboe bapa dalam me 
ngawinkan anaknja enz : 

Inilah penjakit penjakit jg menim 
boelkan soal perawan dewasa makin 
menarik perhatian kita itoe. 

Tjoekoeplah kiranja oeraian kita ini 
dan oentoek penoetoep baiklah kita 
mengharap perhatian bangsa kita se- 
oemoemnja, teroetama kita mengha 
rap perhatiannja pemoeda2 kita jang 

dan mereka sasoenggoehnja. . . sangarkita bentangkan dibahagian ketiga (li 
hat diatas), 

Kepada mereka jg hidoep menjendiri 
sedangzan telah mempoenjai penghasi 
lan jg sekira tjoekoop oentoek mendi 
rikan soeatoe roemah tangga, kepada 
mereka itoelah toelisan kita ini teroe- 
ama ditoedjoekan ! 

  

KARANGANJAR 

Perkoempoelon Amrih Rahajoe 

Pembantoe menoelis : 

Di Karangnjar ada perkoempoelan 
kematian jang bernama Amrih Raba- 
joe. Perkoempoelan ini oemoernja soe 
dah bertahoen-tahoen dan mempoenjai 
baojak sekali anggauta. Boleh dikata 
hampir semoea prijaji di Karanganjar 
dan kanan kirinja mendjadi anggauta 
nja. 

Meskipoen soedah sedikit kasip, per 
koempoelan ini ketika hari Minggoe 
memboeat pertemoecan dengan anggau 
ta-anggautanja bersama-sama dengan 
anggauta sociteit Bollevue bertempat 
di soos Bollevue, pertemoean mana 
seolah-olah pertemoean sawalan djs»e- 
ga. Jang mengoendjoengi dalam per 
temoean itoe lebih koeraug 100 orang, 
Dalam pertemoean itoe diadakau pida 
to sawalan jang maksoednja merapat 
kan persaudaraan antara anggauta sa 
ma anggauta. Sampai djaoeh malam 
pertemoean itoe baroe boebaran. 

Perkoempselan Kacem Iboe 
Karanganjar 

Djoega Perkoempoalan Kaoewa Iboe 
Karanganjer jg biasa disingkat P K.I,K 
tidak maoe ketinggalan memboeat per 
femoean diantara anggauta, ketika bari 

- 
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Senen sore moelai Idjam 4 sehingga 
djam 6, dikoendjoengi oleh lebih koe 
rang 30 orang, bertempat digedoeng 
Taman Siswa Karanganjar. Pertemoe 
an itoe sifatnja djoega seperti perte- 
moean sawalan, meskipoen soedah ka 
sip. Setelah didjamoe makanan dan 
lontong, kira2 djam 6 petang perte 
moean itoe diboebarkan. 

Orang desa ditarik derma, 

" Setelah ki Keboemen berdiri Oranje 
Comite jang akan memboeat persedia 
an boeat menjamboet lahirnja poetera 
Prinses Juliana, pekerdjaannja Comite 
itoe sekarang soedah sampai didesa de 
sa, djoega didaerah Karanganjar, be 
roepa lijst derma dari loerah2 desa 
kepada orang2 desa. Penoelis ada se 
dikit selempang, kalau2 derma ini oleh 
pendoedoek desa dianggap sebagai 
verplichting, karena jang mendjalan 
kan loerahnja. 

Mendirikan tjabang PPB, 

Pada hari Minggoe tanggal 19-12-37 
jang baroe ini tjabang PPB. Keboe- 
men rapat anggauta di Karanganjar 
bertempat disoos Belle vus, dikoen 
djoengi oleh lebih dari 100 orang 
anggotanja. Rapat itoe dimoelai djam   todibroto gepensionneerd wedono Pe 

  

djsgoan sebagai 
Keboemen, 

Didalam rapat itoe diantara lain2 
ada dibitjarakan : bal pensioenan bank, 
hal dagblad Perasaan Kita, hal akan 
adanja congres besok boelan April di 
Djokjakarta, dan hal pendirian tja 
bang PPB. Karanganjar, beralaran 
anggota jang diam disebelah barat 
(daerah Karanganjar dan Gowbong) 
lebih barjak dari pada jang diam di 
daerah Keboemen dan sekitarnja, 

Kemoedian laloe dipoetoeskan di 
Karanganjar didirikan tjabang PPB 
sendiri, dan sewoea anggauta tjabang 
Keboemen jang tceroct daerah Kara- 
nganjar dan Gombong laloe ditoeroet 
kan tjabang Karanganjar. Adapoen jg 
dipilih mendjadi pengoeroes tjabang 
PPB. Karanganjar, voorzitter toean R, 
Poerbohadiwidjojo gepensionneerd we- 
dono Premboen, vice voorz, t. R. Ab- 
dselsoedjadi gepensionneerd wedono 
Soelang, Sceretaris pertama t. Soepar- 
mau gepensionneerd commies post, Sec 
retaris kedoea t, R, Noto gepeusion- 
neerd schatter, Penningmeester toean 
M Djojoprawiro gepensionneerd statios 
chef dan beberapa orang commissaris- 
sen, 

Berhoebeeng dengan akan adanja 
penghormatan menjamboet poetera 

voorzitter tjabang     PPB. toeroet menderma oeang sadja 
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HAROE 5 Dt OEDJI   
Harga Biik f0.80, f0.30 en f 0.10. Sedia kleur DADOE, POETI 

  

Bisa dapet veli di koeliling tempat. Monster gratis 

  

Segala Kalemahan Badan Dapet 

PERTOELOENGAN BESAR DENGAN — 
ANGGOER BRANAK (£9) | 

TJAP HYGIAE 
Da. IE TJWAN KIAT Arts 
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    BOEAT KAKOERANGAN DARA KALEMAHAN BADAN 

KAPOETJATAN DADA DOETRI - POETRI 
SIAPKEN TENAGA PADA PRAMPOEAN 

JANG TIDA BISA HAMIL.   
  

Garoet, The World Dispensary,   Bisa dapet beli pada tiap Kamar Obat dan Agenten: Roemah Obat 
Jupiter, Pasar Baroe Welt. Filiaal PROBITAS, Tjikeumeuhweg, Bui- 
tenzorg, Roemah Obat Djin Sen Tony, A.B.C. Straat Bandoeng, Chem, 
Hand. Slamat, Bandoeng, Apotheek Slamat, Cheribon, Toko Mie Hoa, 

Tegal, dan saantero java, Sumatra, Celebes, Borneo, ada agent. 

Laga 

Pekalongan, Toko Poo Seng Tong,   
  

kepada Oranje Comite di Keboemen. 
Kira kira 12 siang rapat itoe ditoetoep 
dengan selamat, 

Sidang RR Keboemen 

Besok hari Senin tg 27 bl Dec ini 
RR Keboemen akan memboeat sidang 
terboeka divergaderzaal Boeloepitoe, 
moelai djam 15 siang, Diantara lain2 
dalam sidang itoe akan membitjarakan 
begrooting th 1938. Djoega akan mene 
tapkan djabatan beroe jaitoe djabatan 
regentschaps controleur, berhoeboeng 
dengan makin bertambah banjaknja 
pekerdjaan regentschap Keboemen se 
soedah bergaboeng mendjadi satoe de 
ngan regentschap Karangarjar. Jang 
di tetapkan mendjadi regentschaps con 
troleur t. R. Margono jang sekarang 
mendjabat commies redacteur, dan t. 
R. Martedjo jang sekarang mendjabat 
Marktopziener laloe dikerdjakan oen 
toek mendjabat commiesredacteur akan 
pengganti R. Margono tsb. 

s9 —. 

Verslag Zakat-Fitrah R P. M. 
(Sambvengan). 

Zakat-fitrah beroepa berass jg telah 
termoeat dalam verslag Ik. 36 picol, 
dan tambah poela mendapat bahagian 
dari ,,Pertemoean Moeslimin” dan 
,Persatoeau Islam“ Gang Pondokro- 
tan 3 gantang 4 batok. 
Zakat-fitrah beroepa ceang 
jang telah diterima f 
Tambahan : 
Dengan perantaraan t. Kasdani di 

Alhambraweg jaitoe dari : 
familie Abdoerrachim. Akoep dan njo 
nja, Midin, Moesalip, Kasdani dan nj» 
nja dan Aidi f 

290.06'/, 

1.92 
A. Soetan Saidi, Lembak, 
Palembang 150 
H. Abdoelkarim, Maresso, 
Gorontalo t 225 
Comite Zakat - Fitrah di 
Nangka Ketoengau, Sin- 
tang, memberi bahagian f 3 — 

Djoemlah semoea f 303 63”, 
Pengoeroes lembaga , Roemah-Pia 

toe-Moeslimin“ di Stoviaweg no 4A, 
9 pagi, dipimpin oleb toean. R, Tir | Prinsen Juliana, dipoetoeskan bahwa Batavia, Centrum mengoetjapkan te 

rima kasih. 

w 

Kepoetoesan 

Congress 'Aisjjahke 26 

Menoekil dari Moment Versiag jg. 
soedah disiarkan, adalah Congres 'Ai- 
sjijah telah mengambil kepoetoesan. 

1. Menetapkan Verificatie Commissi 
kas M.PA. tahoen '36, terdiri. 1. Siti 
Fatmah oetoesan Palembang, 2 Siti 
Koemaini oetoesan Solo dan Siti Fa- 
limah oetoesan Betawi. 

2. Tentang tjonto isteri Islam jg ber 
arti. Semoea praeadvies (dari Sigli, 
Pekalongan, M PA. H R Bg, "Aisjijah), 
mendjadi alat alat oentoek memben 
toeknja, Sesoedah Congres, Tjabang 
dan Groep Bg, “Aisijah, MPA dan 
HB Bg. “Aisjijah masil boleh menam 
bab, tambahan menerima moelai boe 
lan Nov, “37 sampai paling achir boe 

kan mendjadi Commissie oentoek mem 
bentoek ,Tjonto Isteri Islam jg berar 

ti“ itoe, tjaranja terserah dan padabl. 
Aug '38 (laat laatnja) soepaja soedab 
selesai dan didjadikan boekoe. Jg me 
ngeloearkan dan mendjoeal boekoe itoe 
disershkan kepada H.C.C,M. 
3. Tentang Moeshalla dan sebaha 

gian tempat dari Masdjid ventoek 
kaoem isteri, Boeat Tjabang dan Groep 
Bahagian 'Aisjijah jang telah mendirr 
kan Moeshalla soepaja tidak hanja di 
boeat tempat salat sahadja, tetapi soe 
paja dipergoenakan oentoek mendja 
lankan kebaikan.Cursus, mempeladjari 
Agama Islam dan lain lain sebaiknja, 

4. Contributie Oeroesan Nasjiah di 
obah. Menoeroet kekoeatan masing2 
tempat, 

5. Voorstel dari Tjabang Pekalo- 
ngan, tentang pendirian Moeshalla 
walaupoen soedah ada tempat oentoek 
sembabjang kaoem isteri disamping 
laki laki dan voorstel dari Groep Toe- 
rip tentang pendirian Moeshalla dide 
kat pasar, diterima sebagai andjoeran. 

6. Voorstel dari Pemalang tentang 
M.P,A, membentoek boekoe oentoek 
Pimpinan Nasjiah, dimoefakati: 

1. Voorstel dari Semarang tentang 
Nasjiah se Hindia-Timoer bewijs van 
lidmaatschap dan dipersamakan, di   moefakati dau jang menjediakan be 
wijs itoe ialah M.P.A, 

  

lan Febr, 1938. Dan MPA jg ditetap” 

&



      

   
  

KALAU PRINSES jHLIANA 

BER SALIN 
aan Maan Menata 

' Kalo' Prinses Juliana bersalin, lan 
tas beritanja diterima Aueta, - teroes 
semoea sirene, ploeit-ploeit sama ber- 

Selain dari itoe, djoega dimana di 

    

     
   
   

  

    

   

   

  

    

tapi kepoenjaan soerat2 kabar Belanda 
njang ada disini." 

Djadi isinja djoega tjoro Londo. 
2. Njang aneh, kog ndak ada niat sama 
“sekali njiar-njiarkan bulletin tjoro In- 

| @onesis, of tjoro Melajoe. 

banjak djoega wongwong Indonesia, 
| njang ndak bisa basa Blanda. Banjak 

' djoega antara mereka njang noenggoe 
noenggoe berdebar debar, 

— Ndak keloearnja bulletin tjoro Me- 
—. lajoe, kog Nji Bedjat rodo rodo kroso 

»« ndak enak, seolah olah kita ini njang 
| ndek bisa basa Blanda. ... . , ndak 
“. perloe taoe. Kalc' maoe taoe,- tanja- 

tanja sadja : 
Sverat2 kabar Miajoe bisanja ja bisa 

ngeloearken, tapi njarg Nji Bedjat 
maksoed jaitoe njang opisiel. 
 Misaloja Aneta sendiri, njang pa 

ling tjepet taoenja, toh bisa ngeloea- 
rin bulletin bahasa Melajoe, daa boleh 
diambil orang (boeat njanug maoe boe 
roe2 taoe) di gedoeng Aneta, 

“Of kalo' nggak gitoe, ja door tus- 
- #chcmkomst van Balai Poestaka. Tem 

pat sedia bulletin di loket loearan 
— misalnja, djadi orang-orang njang ber 

|. 'saroeng, njang berbakiak ndak oesah 
— ma3oep kedalem, : 

Lain dari itoe, kalo nanti njang 
lahir Poetra, ada soeara meriam 101 
kali: dar kalo" Puetri 51 kali. 

Kalo' nji Bedjat mah, maoenja soe 
paja 100 kali sadja semoea, Boeat 

“kasi kentara Poetra atawa Poetrinja, 
dilainken sadja tjara nembakoja, 

ae NJI BEDJAT 

“M
EN
 M

aya
 

  

.. & Tentang symbool. Nasjiah tetap 
0. diberi symbool, MP,A. soepaja men 

jari keterangan akan symbool itoe 
. diobentoekkan apa, sehingga tidak da 

“pat dipakai oleh sembarang orang. 
.. Soeara Aisjijah s2. 4), 

|. N.B. Kepoetoesan voorstel No. 5ter 
seboet akan ditandfidzkan oleh M.P,A. 
sesoedah ditanjakan dan mendapat 

  

“Hionen jang berwarna koening toea, 

siarkan bullstin jang ditjetek di Aneta,f 

Padabal, njang ikoet berkepentingan 

  

Bantal oentoek dipakai didalam 
(bepergian 

Bantal ini diperboeat dari pada kain 

    

  

poetih oentoek lajarnja, biroe moeda 
centoek airnja, tjokelat toea oentoek pe 
rahoenja, biroe toea oentoek goenveng 
nja. Dibagian sakos ada soedoet tiga 
jang diperboeat dari pada kain linnen 
jg berwaraa biroe toga dan biroe moe 
da. 

  

      

  

Ta' hanja dilihat dari djoeroesan ke 
sehatan, tapi djoega dari bahaja. Ta' 
sedikit anakanak orok jang mati di 
limpai iboenja waktoe tidoer, Dari itoe 
lebih baik kita memboeat tempat ti- 
doer sendiri oentoek anak kita jang 
ketjil ini, Sabisa bisa jaag semoerah- 
moerahnja, agar ra'jat kita djoega da 
pat memboeatnja. 

Setelah kita dapat peti jg besarau 
dan lebaran dari peti soesoe, djoega 
lebih pandjang, kita akan moelai. 
Pertama, sekeliling pinggir atas jang 
bagian loear, kita lapisi kajoe ketjil, 
agar agak lebar sedikit atasnja peti 
itoe, saja pakoe kaki ampat, serta tiang 
agak pandjang sedikit, oentoek mema 
sang kelamboenja. 

Dalam peti, dari bawah sampai atas, 
kita beri kain toea, atau slimoet toea, 
jang ta” terpakai lagi, Djika ini telah 
saja pakoe, slimoet toea tadi saja la 
pisi dengan kain jang aloesan. Soetra 
atau lain, itoe sesoekanja. Kita beli 
kain itoe jang kira kira bisa menoe 
toepi slimoet toea tadi. 

Apa sebab dalam peti kita boeat 
sebagoes itoe? Svepaja anak kita, dji 
ka kebentoes bentoes ta' sakit. 

Kain jaug aloes ini kita pasang pada 
4 tepi, dan memakoenja ditarik sampai 
kain itoe pada pinggiran kajoe bagian 
loear, jang kita pakoe tadi. 

Setelah ini selesai losarnja peti kita 
tempeli kertas poetih, atau jang ber 
kembang. Djoeza kain berkembang 
baik djoega. 
doer anak baji ini. 

Nah siaplah tempat ti 

  

        

" Moela2 kain2 itoe digoenting seper 
ti bangoen perahoe, goenoeng d.l,l. 
jang terloekis 
kemoedian ditempelkan pada bantal |djintan, 
nja. Mendjahitnja seperti memboeat |! 

   
   

  

Opor goreng 

Daging ajam jang ma 
sih moeda dipotong diber 
sihkan, laloe digoreng 
sampai setengah matang. 

Boemboenja: satoe setengah sendok 
digambaran itoe, | makan ketoembar,setengah sendok teh 

10 boetir meritja, sepotong 
engkoeas, sepotong ketjil tjikoer (ken 

nja lobang kantjing, akan tetapi dj» |tjoer Jav.), doea sendok makan ba 
rang2. Air dan roempoet jang terloe | wang merah jang soedah diiris baloes,2 
loekis digambaran itoe haroes disoe Isaing bawang poetih, 10 bosah kemi 
lam dengan benang D.M.C. jang berlri, goela dan garam serasanja. 
warna fjokelat toea dan bhidjau. Semoeanja ditoemboek haloes laloe 

Bantal ini pandjangnja 50c.m. dan |digoreng I.k. 5 menit lamanja, Sesoe 
'ebernja 40 cm. Sakoenja pandj ing |dahnja laloe diberi santan kental lima 
nja 30 c.m, dan tingginja 25 c,m. Digmangkoek teh. Kalau soedah mendi 
bahagian atas diberi pegangan, jangdih, ajam jang soedah digoreng tadi 

nja sama dengan warna bantalnja. 
Gambar No. 1 meloeskiskan, baha 

gian depan. 
Gambar No, 

gian belakang. 
Kelilingnja dihias dengan tali soetera. 

S. Mohamad, 
HP — 

Tempat tidoer baji 

2 meloekiskan baha 

diperboest dari pada kain jang warna |dimasoekkan dan direboes teroes hing 

ga keloear minjaknja. 

Besengek ojam. 
Daging sajam jang masih moeda. 

Sesoedahnja dibersihkan laloe dibelah 
djadi empat, Kalau soedah laloe digo 
sok dengan djeroek nipis dan diberi 
boemboe meritja dan garam kemoedi 
an dibakar. 

Boeatlah boemboe sebagai berikoet. 
Fnam beoah bawang merah, sesaing 

Kemis jg laloe kita telah memboe- bawang poetih, satoe sendok makan 
at lemari baji. Sekarang kita akan ketoembar, 10 boeah kemiri, sepotong 

     

   

. djih, Djokjakarta. 
—9 — 

Berita opisil Bogor. 

. permintaan sendiri dipetjat 
3 Moolai tanggal 22 Januari 1938 atas 

5 : : ) : Tarjmemboeat tempat tidoernja. djawaban dari Ladjnah Pa ar Kita mentjari peti jg agak besaran 

anak kita 
sampai kira2 oemoer 6 bl. bisa tidoer 
Gisitoe, Apa perloe kita membikin tem 
put tidoer centoek anak kita jg ketjil 

dari peti soesoe. Soepsja 

an|sendiri ini? Perloe sekali. eng 

     

  

    

    
   

    
   
    

   

| hormat dari djabatan Negeri dengan 
“beroleh oetjapan terima kasih, toean 
“KE, Dergjat, resident jang diperbantoe 
kan pada Goebernoer Djawa Tengah. 
- Ku 

Lantaran itoe ikan besar 
Fs di Tjilatjap 
Lantaran terkandasnja itoe ikan besar 
lan teroes sampai matinja, maka kita 

telah beberapa kali berdjoempa dengan 
edagang2 ikan ketjil jang mengeloeh, 

| karena koerang lakoe, 
- Atas pertanjaan kita, mereka men- 
“djawab tidak begitoe mengarti, sedang 

djadi lantaran ada ikan besar jg mati 
'itoe, djadi dikira ikan ketjil2 telah me 
“makan dagingnja itoe ikan besar jang 

.. Orang tidak begitoe soekai, 
“. Ach, ada ada sadja, 

| diantaranja memberi djawaban, boleh G j 

  

  
  

    

| Soedah habis ditjetak. 

pembeli karena: 

Lekas pesen! 

Masih aca sedia bagian ke I 
harga f 0.60 lain onkost kirim 

pada Adm. Pemandangan 
— Batavia-Centrum   

Boekoe Recepten djilid II 
Ditoelis dan dikeloearkan oleh: POPO 

P Pemimpin masak jang telah mendapat Diploma dan terkenal di 
1 antero tempat 
: Isinja roepa2 recept dari roepa2 masakan dan roepa2 koeeh 

seperti: roepa2 soep, ragout, voorgerechten, masakan ikan, daging, 
|| saus, sajoeran, kentang, salade, aspic, pouding, ijs creme dan taarten 

| jang koerang-lebih ada 160 roepa recepten jang perloe2, djoega ke- 
terangan keterangan bagaimana tjaranja membikin Menu. 

Ini hoekoe teratoer beres dan terang, tida akan menjesel semoea 

Begitoe membatia, Begitoe mengerti, Begitoe bisa mempraktijkan. 

Moempoeng misih ada! 

Harga tjoema F 1.— 

Menoenggoe pesenan 

POPO 
Kedjaksaan. 135 —  Cheribon.       

  

Istri : 

Njonja : Min, 
Min: 
Njonja : 
Min: Baik njonja, 

lengkoeas, semoesanja ditoemboek ha 
loes laloe digodog dengan diberi tiga 
mangkoek teh santan kental dan goe 
la dan garam serasanja. Kalau soedah 
mendidih laloe sjam jang soedab di 
bakar tadi dipoekoel poekoel, laloe di 
masoekkan dalam bamboe itoe Kemoe 
dian digodok sampai matang. 

Asam-asam ajam 
Toelang-toelang ajam digodog de 

agan diberi air setengah pantji sedang. 
Boemboenja: doea sendok makan 

bawang merah jg soedah diiris haloes, 
doea saing bawang poetih diiris haloe3, 
sepotong ketjil koenjit, tiga boeah 
tjabe merah dibelah doea, diboeang 
isinja laloe dipotong djadi doea, leng 
koeas besarnja separo iboe djari 
dipoekoel, 

Dosa boeah belimbing woeloeh (Jav) 
atau seboeah asam Djawa jang masih 
moeda. Boemboe2 ini semoea digo 
reng dengan minjak kelapa atau men 
tega Ik. 4—5 menit lamanja. : 

Sesoedahnja laloe dimasoekkan da 
lam pantji itoe tadi dengan diberi goe 
la dan garam serasanja. Kemoedian 
digodog sampai matang. (S Mohamad) 

  

  

Kemanten barve 
Sehabis makan. 

En mas, bagaimana rasanja 
semoer jang baroe makan 
tadi ? 

Soeami: Apa djeng, semoer e, saja 
kira kolak, sebab manis sekali 
rararja, 

Tepat tetapi loepoet. 
tjari texi jang kosong 

Baik njonja, Na 
Lekas Min, saja akan pergi. 

      

Kemaren perk. Isteri Indonesia Dja 
karta mengadakan Hari Iboe. 

Diantara perkoempoelan jg mengi- 
rimkan wakil, jalah : 

| Kepoetriap Setyaki : Il Kemadjoe- 
an Isteri : III Pasoendan Isteri :1V Ke 
roekoenan Isteri : V Isteri Sedar: VI 
K.I, M.: VII Roekoen Isteri. 

Jang datang k.i. 100 kacem Iboe. 
Djika groep-groep Isteri Iudonesia dari 
masing? tempat datang, nampak pada 
kita bahwa ia membawa 1 tampab 
dengan toerapeng dengan laoek-paoek 
nja. Oleh karena Hari Iboe pada ma 
sa ini djatoeh pada bl Sjawal, maka 
Isteri Indonesia sekalian mengadakan 
hari Lebaran. Dari itoe mengadakan 

  

Hari Iboe Isteri Indonesia 
Pidato Njonja Latip 5 

tetapi setelah saudaranja laki laki jg 
bernama Susano-ono Mikoto memper 
boeat kelakoean jg tidak menjenang 
kan padanja, beliau laloe menjemboe 
ojikan dirinja didalaw gosa batoe. Se 
soedahuja lantas doenia lelihatan ge 

wa-dewa difauah itoe. Maka dari itoe 
mereka terpaksa haroes mengeloear 
kan Amaterasu Omikami dsri goea 
pertapaannja, oentoek mengadakan ke 
amanan dan kemoeljaan lagi ditanah 
Djepang. 

Sebagai telah diketahoei dalam pe   Selamatan, Toempeng2 tadi diletakkan 
dan diatoer seperti orang nyende—— 
'ditempat2 ketji "0 

kota2 besar tak biasa lagi dovu . 
oentoek kita doedoek sematjam ini 
baharoe lagi, 
Oendangan djam 5. Djam 6 30 ba 

roe dimoelai, 
Njonja Latip selakoe ketosa mema- 

djoekan pidato seperti berikoet: 
Atas mama Isteri Indonesia tjab. 

Djakarta kami mengoetjap diperbanjak 
terima kasih atas kedatangan saudara? 
sekalian pada pertemoean ini. Sebagai 
tersehoet di soerat oendangan maksoed 
nja pertemoean ini oentoek memperi- 
ngati ,Hari Iboe“ jang ditetapkan 
oleh CongresI I pada th jang telah Ia 
loe. Sebetoelnja djika menoeroet atoe- 
ran jang telah terpakai oleh pergera- 
kan kaocem isteri di Amerika, Tiong 
kok dan Europ», kita haroes meraja- 
kan bari ini pada tg 5 bl 5, djadi bi 
Mei, tetapi I.I, mengambil bl Dec tgl 
22 jaitoe sebagai peringatan Congres 
pergerakan perempoean Indonesia jang 
pertama dilangsoengkan. 

Barangkali ini ada baiknja djoega 
sebab maksoed kita hanja akan mem 
peringati iboe iboe kita, jg tidak beda 
artinja dari makoed Hari iboe jang di 
peringati oleh kaoem isteri diseloeroeh 
doenia itoe, Sedang Bcoenga jg dipakai 
di negeri bangsa Christen boeat hari 
itos, boenga anjelier poetih, boeat di 
negeri kita jg beragama Islam barang- 
kali baik memakai boenga jg disoekai 
oleh bangsa Indonesia seperti tjempaka 
melati dan kenanga. Djadi sepadan de 
ngan atoeran dan kesoekaan orang di 
negeri kita, 5 

Oleh karena Hari Iboe ini tacen, 
djatoeh didalam boelan Sawal, djadi 
soedah pada tempatnja, kalau kita se 
kalian membikiu selamatan Lebaran, 
soepaja kita bersama dapat bersoeka 
raja dan mendoa pada Toehan jang 
Maha Koeasa, soepaja diberi rachmat 
dan kemadjoean lahir batin didalam 
bidoep kita. 

Peringatan Hari Iboe perloenja soe 
paja kita jang dititahkar didoenia jg 
penoeh dengan kesoekaran dan kemos 
lisan ini, akan mengakoei djasanja 
iboe-iboe kita, jg berarti besar pada 
bidoep kita dan Rajat seoemoemnja, 

Bagi orang jang soedah mendjadi 
iboe dan merasakan pait getirnja o- 
rang jang diberi kewadjiban dan di 
pertjaja oleh Toehan oentoek mengoe 
roes roemah tangga dan keloearganja, 
tentoe tempo tempo akan ingat pada 
iboenja jang djoega sama atau lebih2 
olehnja merasakan beratnja orang jg 
mendjadi iboe terhadap keloearganja, 

Djika kita menilik pada biographie- 
nja orang jang ternama didalam per- 
gerakan seperti Kemal Pasja, Hitler, 
Mussolini, Stalin dan sebagainje, nja- 
ta pada kita bahwa mereka semoea 
mempoenjai iboe jang tinggi boedinja 
dan besar pengaroehnja pada mereka 
waktoe masih digenggam oleh tangan 
iboenja. 

Tanah Djepang satoe satoenja tanah 
Timoer jang merdeka dan mendapat 
harkat sama dengan bangsa Barat asal 
moeasalnjaj dikoeasai oleh bidadari, 
djadi orang perempoean jaitoe jang 
dinamai Amaterasu Omikami, Tjoe- 
tjoenja Amaterasu Omikami jang ber 
nama Jimmu Ten-no, mendjadi Radja 
Djepang jang pertama. Radja jang se 
karang ini djoega toeroenan aseli da 
ri Amaterasu Omikami jang terseboet 
itoe. 

Adalah soeatoe tjeritera jg boenji 
nja begini: Ketika doenia dikoeasai 
oleh Amaterasu Omikami, rakjat Dje- 
pang tidak kekoerangan soeatoe apa, 

Shang Kai Sjek jang £ 
djoek Rena : 

Mu 

poeteri sedjati 1uv c.. da 

»Is het niet merkwaardig“, vroeg 
een buitenlandseh journalist, ,dat 
China zich door een vrouw laat 
regeeren" ? 

»Neen, niet wanneer U deze vrouw 
kent“, luidde het Chineesche ant- 
woord. Altijd hebben wij belangrijke 
yrouwen in China gehad en het is 
niet de eerste maal, dat de Chinee- 
sche pulitiek door den geest van een 
yrouw wordt beinvloed. Maar nocit 
hebben we in onze geschiedenis een 
yrouw gekend van zulke ongelooflijke 
politieke bekwaambeid en van sen 
dergelijk geestelijk overwicht, als de 
echtgenoote van onzen maarschalk 
Tsjang Kai Sjek, mevrouw Meiling 
Tsjang Kai Sjek. Zij is een leidster, 
sen strijdster en een moeder ! 

Demikianlah penerangan oraug Ti- 
Onghoa ketika journalist dari bangsa 
asing menanja tentang njonja T,K.Sj, 
seorang perempoean jg begitoe besar 
artinja bagi Tiongkok, Djadi boeat ne 
geri itoe perempoean jg gagah berani 
mendjadi pembela tanah airnja jg di 
tjintai itoe dari poerbakalanja soedah 
banjak, djadi boeat rakjat Tiongkok 
soedah tidak asing lagi. 

Di Tanah Perantjis jg mendjoen- 
djoeng rakjatnja djoega ada orang pe 
rempoecan jg namanja Jeane d'Arc. 
Tidak sedikit kaoem iboe ditanah Ba 
rat jg tersohor namanja dalam perge 
rakan jz bermaksoed akan mendjoen 
djoeng rakjat. 

Djika kita mengingati beban per 
tanggoengan jang sekarang ini diletak 
ken pada Sri Baginda Wilhelmina ma 
ka teranglah bahwa soedah pada tem 
patnja seorang poetri itoe diperingati 
disini. Boekan kedoedoekan atau ke 
pangkatannja jang tinggi sebagai ,Ra 
dja“ atau sebagai apapoen djoega, te 
tapi , keperempoeanannja" itoe jg men 
djadi peringatan dalam Hari Iboe ini, 

Marilah sekaraug kita menjelidiki 
djasanja kaoem isteri di negeri kita. 
Menceroet jang ditjeriterakan didalam 
riwajat?2 isteri jg berarti pada bangsa 
kita jaitoe: Praboe Kenjo jg mendjadi 
pceteri mahkota di Modjopait, Kili 
Soetji dan jg mendjadi Ratoe di Keli 
Njamat. 

Selain dari nama2 jang terseboet 
siapakah jang mendjadi penocendjoek 
djalan pada kemadjoean bangsa Indo 
nesia, teristimewa kacem poeterinja ? 
Djoega seorang perempoean jaitoe al 
marhoem jang termoelia R. Adjeng 
Kartini, jang sampai sekarang haroem 
namanja oleh karena ijita-tjitanja jang 
tinggi dan soefji itoe. 

Walaupoen beliau tidak menjaksikan 
sendiri boeah-benih jg tertanam dalam 
hati sanoebari rakjat seoemoemnja, te 
tapi boekti jg nampak pada kita seka 
rang ini tjoekoep oentoek beliau jg 
namanja masih hidoep dikalangan kita 
sebab tjita2 jg loehoer itoe tidak ter- 
sia sia keadaannja. 

Maka soedah pada tempatnja djika 
kaoem kita jg merusai nikmatnja bocah 
jg tertanam oleh R. Adjeng Kartini 
itoe, artinja jg hidoepnja lebih moelia 
dari pada iboe2nja jg hanja mengala 
mi doenia gel:p oleh karena zaman 
beloem ada sekolah boeat kaoem poe 
teri, akan memikirkan mereka jg wa 
djib ditoentoen dan diberi penerangan 
olehnja. 

Sekianlah pendapatan saja tentang 
artirja Hari Ibos. 

  

Toenggoe poenja toenggoe 
Min ta' datang, Lama sekali 
njonja menoenggoe. Setelah 
datang ta' bawak taksi. 

Njonja: Mana taksinja Min ! 
Min: Ndak ada. 
Njonja : Ndak ada, moestahil. 
Min: Betoel,nggak uda njah, Taksi 

banjak. Tapi ada isinja sadja. 
Njonja: Moestahil, soedah begitoe Ja- 

ma tjari tak dapat taksi ko- 
song. 

Min:  Soenggoeh njonja, paling se-   Njonja , Orang satoe, doedoek dimana? 

telornja djatoeh ketanah, 
Bajang boekan, -   dikit ada orangnja satoe, oem 9 Ha 

lap dan timboel kesoekaran pada de 

  

| 

Min: Ja, dibelakangnja setir. 

Paham anak-anak 

Iboe:  Mengapakah engkau tidoer 
ditanah nak ? 

Anak: Ajam djantan itoe berkokok. 
Iboe:  Ajam berkokvk? Mengapa 

5 anak tidoeran begstoe ? 
Anak: Anoe boe, akoe takoet, kalau - 

rang Djepang — Tiongkok sekarang 1 
ini, djoega seorang iatori jalideaaast 1 MN 

     



  

    

   

    

   

                              

   

      

    

     

  

   

      

   

   
   

  

     

  

  

   

              

diperdengar 

Djalan-djalan
 

ang masih       dan diperbaiki, ter 
    
  

    

  

   

    

   

  

   

   

   

  

    

    

    
   

    

   
   

    

    

     
    
   

    

   

   

  

   
   
   
   

   

   
   

    

   

     

  

     

— NO.R.O. 

Zender Y.D.G. 8 golflengte 105 

Studio Kramat 96. 

Kemis 23 Dee, 

' 5— sore Lagoe Djawa 
530 »  Lagoe Soenda 

Mena eng aa Tenang 
6,30 ,  Membatja sk. 

   »  Lagoe Tionghoa 
— Memanggi   ” 

BL 
- 8,30 

. dan sesoedahnja 
—.membatja al @oer'an 

2 J— malam Perkabaran 
“i Muziek dari Cairo 

      

g sa ” ea 

780» Cursus-Islam 
| 815 » — Lagoe Obasidah 

845 , “ Cabaret Melajue ole 
Bo Bintang Mas 

11,30 » Toetoep 5 
2 PMN 29 
30 Cabaret melajoe 

5 .. Toetoep 

| M— malam Lagoe krontjong dan) 

na Tt Lagoe Ambon 

“ Bandoeng II 103: Batavia II 19 | 7,45 Berita sk (Soenda) 

ae Jan PSPS, PMH 45, PMN 8— ,  Lagoe Soenda 

Pet Tan sore lan pa H ll “, “Tostoep” 

loni dan Orkestnja| ENJIARAN NIROM TIMOER. 
ogil orang-orang! 

— bersembahjang (Adzan?) 
itoe 

kerst (Natal) 

. Djawa Timoer- / 

    

      

  

  
  

      

  

  

        
  

    
Na Stamboel 8.45 Lagoe2 geredja 

1.30 Lagoe Seberang | 9— » Dihoeb. dengan kaboe- Djoem'at, 24 Dec. 

“8— Pembatjaan @oer'an de |. paten i : 

ngan keterangannja oleh/11 390 'Toetoep 6.30 pagi  Gymnastiek 

Nonah Sitti Noerdjannab| 5 Ba Kata 
— Intermezzo Lagoe Arab Ta h g agoe gramo 

Ba an bian 22 PROORAMMA VOL, 8— ) Toetoep 
Kramat". " : 1,—.-, Pemboekaan 

1l— , Berhenti Zender YOH-7 golflenate — (1103 , 2 sonate 

6 Na 107, 53 Meter 140 5 Boeat orang sakit 

Ba aa Nan SI ! 12.05 siang Concert pada siang hari 

1/30 an :A Hamas Ma Kemis 23 Dec. 1250, Harmonica moelcet 

8,— »  Lagoe Djawa B,— sore  Lagoe Soenda 1,20”, - Perkabaran Nirom 

8,30 , Berhenti 580 , Lagoe Anekawarna 11380, Sebelah sisi dari Eropah |: 

12.— siang Lagoe Soenda - : 6— , Lagoe Djawa 2.20 ,  Perkabaran 

1230 , rena danStamboel| 6,30 ,, Berhenti 2.30, Toetoep 

Aan Pe an Pn m Berita sk, (Indo 16.— sore  Pemboekaan 

2 ag " Lagoe Seberang ta - aa Aipahas 6.03... Cinema Orgel : 

2.— . Berhenti : Pa na Matana Bika ni B3 Peladjaran menjanji oen 

5,— sore  Lagoe Djawa TT Pen satin ea : toek kanak-kanak 
aa : .....1 815 ,  Lagoe Krontjong : oek kanak-xa 

5,30» Lagoe gamb. kromong| g37 "Pidato tentang ,AGAMA : 
6—  » Didalam taman-tamanan| "0 ISLAMS BE 7,— malam Perkabaran Nirom 

” 630 ,,  Membatja sk. 9.15 uda g d 12. N Mana soeka 

7,— malam Oentoek kanak kanak 10. ” ang mana sx0 " Concert 

7.20 ,  Membatja kitab . Tayang oeaap . 9,— , Malam kerst dilaoetan 

71,60, Lagoe geredja Djoem'at 24 Dec. 19,58 , Berita-berita koers 

Ha Bm 0 Ketjapi-Orkest 5,— sore Lagoe Djawa Aa Or Lagoe Belanda 

TE per AA Bithonti 5.30 Lagoe benda 10,50 , Symphonie in e kl.t, op 

an 6:— » Lagoo krontjong Pe aa bah 
Naa enda & Es agoe k: ii Ela Ka 

. PENJIARAN NIROM TIMOER | 6.30 , . Berhenti | Pa dengan geredja di Bt.0.) 

5 
7,— malam Berita s.k. Undo) : 12, — 5 Toetoep 

  

Pa AA ANN RERAN ASN AA BARA, 
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en Lena 7 

EHABIS MELAHIRKAN 
: 

EAT MEMELIHAR          Soerabaja I 31, Soerabaja II. 953 

Djokja 11 128 ) Semarang te Hai 
Solo II 120. 

Kemis, 23 Dec. 

5,— sore  Krontjong 

b| 5.30. , Lagoe Soenda 

6,- » Lagoe Arab 

Oo “9 Lagoe Melajoe dari Si- & 

ngapoer $ 

6.30... Pidato boeat perempoean 
Islam | 

      

'Lagoe Melajoe dari Si-) B.R.V. Lagoe gramofoon 

hi Nang | Batavia 1 157,89 m. Batavia I! 61 | 5.— sore Vocal | 
| 7.— malam Perkabaran dan perka|66 m. 4 Buitenzorg 156,25 m, 'Soeka- | 5,30 , Orkast 

baran pasar. 2 boemi 12,18 m, 6.— » Programma pandoe 

kal 715 , Membalas soerat2 Kemis, 23 Deo. 68,45 ,  Perkabaran pers 

AO “A Lagoe Arab - 5.— sore  Lagoe Orkest et 

pi 7.30, Membatja al Ooeran | 6.45 , Perkabaran pers 7,— malam Concert “jani 

tal 815 » Lagoe Arab 7,— malam Draaiorgel dari B. R.V,| 115 » Sonate boeat viool dan 

8,30 Membatja ai | Pe Boris Lensky trio png $ 

sebal G— Smeliy and his Paradise| 8,— , Programwa jg diveroes| 7,30 , Concert 

at Crooners oleh ,The Three Rbyth | 8.— ,, Programma kerst gu 

i ie wadjib ana 10 — » Ketoprak 
mics” 9, — PHOHI-RELAY 2 Btn , 

.npehase akan Ontel ap aan (ERA Toetoep 9— »  PHOHI-RELAY 980 »  Klassiek Programma 

g telah digadaikan Lana 930 , Piano concert 10.30 "agan kerst jang 

Manik NAN : SA Dec, NN Opera jg diperpendekkan speciaal aU 

" 2 aan Dj oemkaan De Na : Toetoep NO Tn Lotjeng kerst berboenji 

Sa San asa La Djoem'at, 24 Dec, 1155»  Penjiaran IKROS, ber: 

Gistrict Manondjaja, 6,30 pagi Lagoe Arab 6 NA Ha , Ava MN 

Parigi, ta' akan mem| 7,— Idem 7.— pagi Concert pagi - - hoehoeng dengan malam 

ai soea lam” Dewan Provin- : Pn Toetoep BIN 11 idem | 2 kerst. (Sampai habis) 

An PR 000 m112.— siang Dihoeboengkan denganj am . senen mr 

njak hal lagi, jg tak perloe dite| “ Pn 
: 5 : 2 

Pen naa Hua 3 Kn apa -Begimana' bisa dapat kwa- 

nja, di Tatanan tidak 13 Tt liteit jang memoeaskan! 

'"mengang atnja. | 5,— sore agoe Tionghoa , 3 'otiok de- 

(8 usmm xaangan. BB, be| 5,10 , - Muziek dari Hindoestan BPI. Haroes alas Kalia" Mato, “lliak-getu an 

ioem banjak wakiloja, tentos ada baj dan Urdu - : 2. ngan keadaan mata si pemake. Boe- | 5 

ojak jg tjakap. Akan tetapi karena da 5,40» Lagoe Ambon No, 32 H. E-—Each 50c at dapatkan itoe, kita haroes pigi 

ji-|lam kalangan tsb soedah lebih darij 6,— » idem 
pada Toko jang vakkundig, mangar!i y 

ja kita perloe mentjari dalam go 6.20 » Keane h dalem vak terseboet. Ka'ja-mata kwaliteit djempol djoestoeroe harga 

j Tangan an. 1640, una 2 9npAOa moerah, tjoema bisa dapet pada toko 

“| Djikalautoean AhmadAtmadjas| 7,— malam Perkabaran dan perkaba 
s 

“Iseorang penoengtoen jang tjakap dan ran pasar Cc PIELIEN O D Pasar Baroe 83. Tel. Wit. 159 

disoekai dalam segala lapisan rajat| 7.15 , Membalas soerat soerat o : 1, “0 o Batavia-Centrum. 

“| Tasikmalaja, kebetoelan telah berta-| 7,20 , Krontjong 
: : 

““Ihoen-tahoen mendjadi anggauta maj 7,30 , Pidato tentang ,A str O - 

|djelis Koemetir R. R. Tasikmalaja, ten) logie 
: : 5 

mbaltoe beliau kerap kali berkeliling ke| 5 Kanto Ai Bwangi Ketjantikan dan paras | , 

.. Iboepaten Tasikmalaja, tentoe mengei 5 1 SI Tobomi “wajan : 5 NN 

stahoei seloek beloeknja keadaan Ne Peka na jang 'moeka jang aloes ada ber- 

sIboepaten Tasikmalaja. Rakjat Tasik-j e5 
, 

““Imalaja akan berterima kasih sa fake.» “Tonlasp 
gantoeng dengen kasena 

apabila beliau dapat angkatan, agil 
5 : | 

soeara jang telah beliau pertahankan PROGRAMMA NIROM tan koelit. : n 

setama beliau mendjadi anggauta paj ig 
Ta an 5 3 

el da periode jang baroe laloe, tentoe ti Penjiaran Barat 
Soepaja. Dena tida me | 

ada asing lagi, pendoedoek Tasik. kel Archipelz. 99 dari 11.00 t/m 12.00 njesel pakailah selaloe 

pada nama Ahmad Atmadja, atas 205 m. West-Java : Batavia 126, BEDAK V RGIN“ P 

soedah mempoenjai kepertjajaan Jang | Bandoeng 120,Buitenzorg 182, Cheribon 
n Ih 

tebal, karena ketjakapannja dan ko/408, Pekalongan 92, Soekaboemi 192, sed 

Pa ii Oost dan Midden—Java: Soerabaja 131 ole— Agents 

'oedah moedahan jang wadjib,soe| dari 7.30 sampai 2.00 atas 25 m. Soe- 
3 : & 

di memperdengarkan soeara dari Ta: (rabaja III 15, Semarang 122, Malang N. V.H. Mij Kian Gwan 5 

sik ini, Dalam angkatan ada jang dil4 Djokja 181, Solo 188, Tjepoe 186 Antero Indonesia 3 

jangka dari pendoedoek Tasikmalaja.— 
3 

Gaji Kemis, 23 Dec. 
Hoofd » depot | 

- 5 '6.— sore  Pemboekaan 
Chun Lim & Co 

I O 2603“. Bap Belanda setengah e Batavia 

ai NN 630... Onbyorkenning 
- 

: : 7,— malam Perkabaran Nirom 

Djoem'at 24 Dec. TE ng Muziek Opera Roes 

| s:— sore Krontjong B5", ..ibagos concert jang po- 

Ba Boeat kanak2 pulair 
2 

'645 » Krontjong 830 , Pem. loear negeri 

7,— malam Perkabaran 8.50 Studio Orkest 

715 ,  Muziek dari Perrie | 520 , Zanger Paul Robeson es 
2301, Pem. pers oleh K. Ning|: : het duo Layton en John 

rat Ban kn 

ena Samba tan ea ia t Petak 
8,10 Pidato tentang malam 1 0.80 aoetooD 

    
   

        

   

              

    

  

KESENANGAN HARI2 LEBARAN 

Ta'f oesah dikatakan lagi, sebab inilah hari jang moelia bagi kita 

sekalian oentoek mengekalkan silaturachim dan ma'af mema'afkan. 

Tapi focan2 akan lebih girang dan gembira sekali bila mendapat 

anak jang sangat diharap2kan, dan boeat memboektikan itoe kegi- 

rangan, kasihlah isteri tocan minoem DJAMOE BERANAK TJAP 

, MATAHARI-GELATIK“, jang sangat dipoedjikan boeal kesehalan 

Iboe2 jang baroe melahirkan dan bajinja !!1 : 

Harga compleet boeat 40 hari & #5.— dan £7— franco selerima- 

nja Postwissel, Rembours, lebih mahal. 

| Lsin2 Djamoe seperli: PERAWAN, PENGANTEN, GALIAN, 

KOEAT, SINAR TJAHJA, KEPOETIAN, (wittevloed), MOEDA 

GEMBIRA, ARDJOENA dsb. boeat keperloean laki-islri dar oen- 

toek obat matjam2 penjakit sedia compleet. Mintalah prijscourant 

gratis! Berhoeboenglah boeat didjoeal lagi, tentoe mengoentoengkan! 

Djamoe-Industrie ,SOEKANAGARA” 
1 12-14 Batavia-C , 

T. Abang Heuve . : 
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Lembaran Ketiga 
  

  

  

perhat 

Peratoeran gadji pegawai ne- 
| geri haroes dapat 

ian!!! 
Penoendjoek djalan oentoesk anggauta Volksraad ! 

Pemandangan bersedia !!! 
Oleh: REALIST 

  

3 VIII 

Dari ssbab itoe haroeslah kaoem 
| Kierken itoe dapat perhatian jang se- 
penoehpja dari mereka jang memboeat 
gadji. Dahoeloe pernah, sebeloemnja 

“kita memboeat karangan apaapa .ten 
tang peratoeran gadji baroe. kita soe 

“dah pernah mergarang tentang soal 
penghidoepan klerken, Dalam klerken 
rang boekan sadja terdapat bangsa Ya 

Hendaklah dioesoelkan sampai f 260 
banjaknja, karena seorang commies 
mesti dapat bekerdja zelfstandig, 

Tidak ada kaoem Commiezen kaoem 

atas tidak dapat bekerdja. Begitoe 
djoega dengan keadaau kaoem admi 
nistratie jg lain, seperti Iste Commie 

zan, Commies-redacteur gadjinja tidak 

baik diperboeatnja. Betoel2 mereka di 

“Gouesie, djoega bangsa Belanda. De-|kenakan boekan roepanja, sampai me 

ngan gadji jang diberikan jang hamjreka itoe tidak segan centoek men 

kir dikata bawah dari keadaan masja|tjari hak-haknja, oentoek mendspat 

— yakat sekarang, 

pja peratoeran gadji baroe. 

terpaksalah banygsa| kan keadilan jg dikedjar selamanja. 

Belanda &joega moesti ikoet djedjak Resume kita terhadap gadjinja ka- 

oem administratie, dengan singkat, 

gadjinja tidak baik diperboeatnja, koe 

      

  

   

  

  

  

  

WARTA MATARAM 
Oleh Madoeratna 

Bagi sendjata penghidoepan 
Terletak di tempat jg strategisch ba 

gi perhatian oemoewm, demikianlah Toe 
an tocan K A.J, Pecgucur dan Ch. W. 
G. Scblusen di depan gedong bios- 
coop Luse-or telah mendirikan sekola- 
han jg memberi peladjaran jg bergoe 
na sekali bagi sendjata  penghidoep 

an Peladjarao jg diberikan disana ia- 
lah teroetama mengenai perdagangan 
sebagai: 
Stenografie (grootel,machineschrijven 
Handels moederne talen corresponden 
tie, Oesaba ini akan dimoelai pida boe 
lan depan ialah 1 Javuari '38 sedang 
sekarang alat alatnja soedah ada (anta 
ranja mesin toelis asemoea baharoe 
ada kl. 25). 

Oecang bergoeroe ta' mahal banja 
f 3.50 tiap tiap boelan bagi satoe bab 
peladjaran. Boeat mengambil bagian 

boekhouding sebesar f 5 dan diberi 

kan tambahan pengetahoean tentang 

Ilmoe Hitoevg Dagang. Ilmoe Hak 

Dagang dan Ilmoe pengetahoean Da 

gang. 
Bagi moerid moerid diloear kota di 

sediakan internaat ialah , Neutrale In 
ternaat“ (bekas kepoenjaan B.OJ jg 
dipiwpin oleh toean Dr, Soekonto de 

ngan pembajaran banja f 12.50 tiap 

tiap boelan, 

Katholieke Ondorwijszers Bond 

dengan BL 1938 

Pada hari Senen tg 27 Dec. “37 ka 

  

reka sendiri, 

sesak di isi oleh fihak semoea golo 

muziek, piano dan gamelan. 

ngoeroeanja dalam bahasa Belanda 

Dokter), wireng, toneel Inlonesia, w 

tak dan sluitingsmars. 

plaus rioeh rendah. 

ta m'inoimia, 

no Batak, 

gische waarde). 
— OH — 

SOERABAJA 

Congres Ind. Pol. Bond ke 15 

Oleh pembantoe : 

dapat perhatian jg besar sekali. 
Pemandangan. 

Kemoedian bertoeroet-toeroet diper- 
toendjoekkan panembromo, openings- | Is 
mars, toneel belanda, (titel De nieuwe | piwpinan dipindahkan dari Semarang 

Semoea programma didjalankan de " 
ngan rapi dan selaloe mendapat ap- Hermawan membangoenkan kembali 

Poedjian kami sampaikan pada re- 
gisseur toneel-toneelnja jang begitoe 
dalam arti pendidikannja (paedago-| mendjak berdirivja IPB hingga seka 

Dalam roeangan gedoeng Stadstuin : , 
telah dihiasi Nan berani Berani loehan kaosm boeroeh dimasa malai 

kertas dan karangan boenga2an dan 

  

  

Perkoendjoengan amat | baikpoen jg dalam roeangan gedoeng 

besar sekali hingga roeaugan penoeh|ini, maoepoen jang dalam dienst dipo 
losok desa2, senantiasa mengharapkan 

ngan, Perhiasan indah permai deugan (perbaikan nasib jang akan diperoleh 

guirlandes, roepa2 boenga kertas dan |nja ataw adanja congres ini. Sebab da 

ta' loepa lampoe dari matjam matjam|lam 5 tb. ini IPB tidak lagi kedenga 

roepa tjahaja, Mendengoeng-dengoeng |rau soearanja, oravg mengira bahwa 

'Iberbagai boenji boenjian diantaranja|IPB telah mati, akan tetapi atas ko 
drat Illahi dapatlah ini malam menoen 

Djam 8 precies pesta diboeka de djoekkan actienja berhoeboeng dengan 

ngan openingsrede dari salah satoe pe perobahan gadjih jang dirantjangkan 
.loleh Pemerentah Agoeng. 

Menoeroet riwajat, semendjak th. 
1931 hingga 1935 sesoedah poetjoek 

ilke Batavia, maka keadaan HB dida 

reng, moesik, toneel Djawa, Tano Ba|lam kesakitan, sedang orgaunjapoen 
ta” mengoendjoengi anggotanya. 

Atas kemoerahan Toeban, maka t. 

perkoempoelannja dengan diikoeti oleh 

Jang mengoendjoengi pada malam|2500 sesoedah itoe maka pimpinan 

itoe ada kl, 600 A 700 djiwa dengan|HB pindah kepada t. Karta dan ke 
mendapat soegoehan jg lezat-lezat ser 

Barfoejasf reja pomos 
da HIK kita, tetapi selalae ingat. ke 
boedajaan kita, terboekti disamping |kan, bahwa IPB adalah sebagai poe 
toneel Belanda langsoeng poela dari 
Indonesia dan Djawa, wajang dan Ta |ugejoman kepada anggauta9nja, Yaik 

moedian sekarang ini dengan mempoe 
njai 8936 anggotanja, 

Lebih djaoeh HB memperoepama 

hoen beringin jang dapat memberi pe 

poen diwaktoe panas, maocepoen dr- 

waktoe hoedjan, 
Demikianpoen tidak diloepakan, 8e 

rang, maka sdr. Sosrosoedigdo senan 
tiasa beroesaha menjoeboerkan nama 
perkoempoelannja, maka itoelah sebab 
vja tidak salah djika kita mengatoer 
kan poedjian dan terima kasih kepada 
beliau itoe dan sekarang hadlir djoe 

Dilangsoengkan di Stadstuin Soera- |" dalam congres ini. 
baja pada tg. 18/19-12-37, dengan men 

Pada waktoe jang achir ini bagi sia 
papoen djoega jang soeka mewmbatja 
8.8. kabar, maka akan dapat mende- 
ogarkan dan mengetahoei betapa ke 

se ini, poen banjak djoega kaoem boe 
roeh bersama meninggalkan perkoem 

dan ditengahnja terletak ,, Kepa:a Ra- 

    

Kaoem klerken, menoeroet ketera- 
ngan jang kita terima, tidak dapat 
hidoep dengan sempoerna, ijika gadji 
jang sekarang itoe ditetapkan. 

nang melihat peratoeran galji jang 
dikenakan kepada klerk. Haroes da 
pat perhatian dari sidang Volksraad. 
Minimumoja soedak baik, tetapi he 
loem sempoerna djcaga, hendaklah di 
oesoelkan seorang Klerk cempamavja 
F35 seboelan, boleh diboeat garantie, 

ngan serba fjoekoep. Dan maximum 
nja djangaulah sampai 
F 65, terlaloe betoel. 

Dalam regionale bezoldigingsrege- jg 
ling mereka soedah dapat F 80 moes 

toeran gadji jang mengarah kepada 

dikenakan atoeran gadji, 

rang diperhatikan tetang keloeh-kesah 
nja mereka. 

Tjotjog Bek 3 Bisalsky sana pi 

7 : : “'datonja jg diadakan waktoe adanjs 

Kagem SES. Ianna diopga Udak ye Na panas B.A.P. Bandoeng ,Wij 

hebben altiji gezsten in een hoekje 

waar de klappen vallen en nu zija 

— misechien — alweer de lagere en 
middelbare ambtenaren het 
van de rekening". 

: KG Memang begitoe roepanja, kaoem 

bahwa mereka itoe dapat hidoep dejadministratie selamanja jang dapat 
poekoelan jang hebat sekali dalam per 

dan hampir semoea 

kaoem lager dan middelbaar personeel 
dapat poekoelan jg keras. 

Keadaan ini tentoelah tidak boleh 

tabillah sekarang dengan adanja pera didiamkan ! 

2 : Mereka itoe dengan ridla hati ditoe 

perbaikan Zaman, serta mengingatkan |roenkan gadjinja, berhoeboeng dengan 

poela kenaikan harga barang barang, Iadanja Crisis jang maba hebat sekali, 

kindje 

oem goeroe bangsa Katholiek .akan 
melaugsoengkan Congresnja di kota 

Mataram dengan mengambil tempat 

KSB Soesoenan hari pertemoean ada 

lah sebagai berikoet. 
Senen 27 Dee, "37 moelai djam 9 

malam Resepsie. 
Selasa 28 Dec. “37 djam 10—12.30 

5 Rapat oemoem 
» Gjam 5.30—7 30 

Rapat tertoetoep 
djam 9—12 

Rapat oemoem 
dan dari djam 12 tengah malam te 
roses diadadan rapat tertoetoep, 

Rebo 29 Dec "37 moelai djam 8 pa 
gi diadakan Rapat oemoem dengan a 
genda tervetama jg mengenai ontwerp 

yegeling BBL pada tahoen 1938, 

” 2 » 

» » » » 

Goepernoer Bijleveld 

Kini goepernoer Bijleveid berada di 

karena ada hoog conjunctuur, kaoem tetapi sekarang dengan adanja per Militair Hospitaal di Magelang goena 

Klerken moesti menanggoeng lagito€|atoeran gadji waktoe ada zaman ke dirawat lantaran sakitnja. 

roen gadji maximumnja, 

Gadji F 35 sampai 
djoega. Tentoe dalam Volksraad hal 
peratoeran gadjinja kaoem Klerken da 
pat pembitjaraan jang hebat sekali, se 
soedah tidak dapat disangkal lagi, ka 
rena oentoek kaoem ini, kaoem IEV 

kan persetoedjoeannja. 

Pengharapan kita, boekan sadja da 
ri fibak Belanda, tetapi dari semoea 
fractie haroeslah mengeloearkan oetja 
pan jang mengarah kepada perbaikan 
gadjinja Klerken, agar soepaja kaoem 
klerken itoe dapat gadji jang sesoeai 
dengan keadaan zaman. 

Pemerentah mengadakanbetoel pang 

kat Iste Klerken, dengan pakai eisch 

paikan, 

kan lagi, 

Pantaskah 

zaman kemadjoean dalam 

sh pendapatan negeri mereka jang dikena 

Pat aa karena beloem tjoekoep 

boleh djadi apa jang telah dikenakan | dibawah pimpinan toean Ir, Granjean 

pada mereka itoe. 

Boleh koerangi lagi ! 
x : Juist, tetapi apa gerangannja de 

tentoe djoega tidak akan mengeloearingan diperbandingkan didalam ke 
adaan zaman seperti sekarang ini. 

semuesa ambtenaar jang 

berpangkat tinggi naik gadjinja tetapi 

kaoem administratis jang dapat poe(riam, 

koelan jang hebat lagi. 

Apakah ini adil. Tentoe tidak ! 

Memang tidak adil diperboeatnja | 

Siapapoenu memandang dalam BBL 
"38, tidak ada satoe kolom jg menga I 

rah keadilan terhadap pegawai admi-!ugan Soeara sirehen mereka. 

jang zwaar, berat sekali. 

“Mereka jang djadi Iste klerken moe" 

nistratie, djika kita memperbanding 
kan dengan keadaan zaman dan mak 

soed oentoek memperbaiki gadjinja pe 

ti ketjakapannja seperti seorang pega (gawai negeri, 

wai negeri jang mempoenjai opleiding 
sekolah Mulo, Sebagaimana kita kata 

kan diatas tergantoeng kepada madj 

kannja, dapat verklaring ini. Singka 
kata, agak soesah sekali kaoem kler- 
ken jang tidsk dapat diploma Mulo, 
tjepat djati Iste Klerken. Dan bagai 

BAP minta oentoek klerken dari 

f 35 sampai f 115. dari 70 sampai 150 

oentoek Iste klerken, dari f 100 sam 

pai f 260 oentoek Commiezen, dari 

f 150 sampai f 345 oentoek Iste ComP 
miezen dan oentoek Adjunct-Commies 

i 
t 

mana keadaan dalam BBL 1938? De redacteur dari f 80 sampai f 225, oen 
toek Commies-redacteur dari f 105 

Menjamboet lahirnja poetra mahkota 

Atas djasanja ,Oranje Vereeniging" 

di Mataram sekarang biboek mergada 

kan persiapan bagi menjamboet hari 

lahirnja poetra mabkota, 
Pada rapat jang baroe laloe dapat 

dipoetoeskan tjara pen ghormatan j.a.k. 

dilakoekan oleh mereka diantaranja : 

Aniem menjokong. 

ming" seloeroehnja, 

Keramaian. 

sebagai Belanda, Indonesier, Tionghoa 

dapat soegoeban. 

djas, 
Moelai djam 7 sore berdoejoen2 

sekallan hadirin bersama berdiri. 
Malam reseptie. 
Sesoedah koendjoengan 

datan i - 
aa Mapan Pa ensaoaa keadaan kaoem boeroeh rendahan ham 

dengan soearavja jg merdoe, teroetama 
pada waktoe kedatangan Hoordeom- 
missaris v. Politie di Sbaia, maka di 
samboet dengan lagoe Wilhelmus dan 

rang dari 700 orang poetera dan poe 
teri. moelai djam 8 malam reseptie di 

poelannja, lebih lebih sesoedah itoe 
datang poela sa'at jang amat sedih de 
ngan timboelnja duvaluatie, sehingga 

pir ta' dapat memberi nafkah anak 
dan isterinja, 

Sekalipoen IPB diganggoe dengan 
keadaan jang demikian itoe, menoe- 
roet perasaan spr beloem djoega me 
ngomel, sebab mereka memberasai ada 

tidak koe| 2ja dikemoedian akan mendapat per 
baikan. 

Sekarang ini doenia didalam kema' 
moeran, sedang Pemerintah sendiri 

Melepaskan tembakan mejdjika orang hendak mengingat betapa 

Djika jang dilahirkan seorang poe agenten itoe, lebih2 djika ditimbang 

tra mabkota, akan diberi alamat 3 kali | pekerdjaan sekarang dan zaman dahoe 
tembakan meriam dan kalau poeteri|!loe, maka dapatlah kita mengambil 
hanja 2, sedang fabriek2 diseloeroeh kesimpoelan tidak sedikit tanggoeng 

kota akan mempersoembangkan dejan mereka, 

boeka oleh Comite iv. ontvangst, t. 
Oemar sebagai voorzitternja, memper 
makloemkan dengan torima kasibnja 
kepada tetamoe laki dan isteri, pem 
besar pembesar dan autoriteiten autori 
teiten, pers pers dan wakil perhimpoe 
nan perhimpoenan teroetama ta' di 
loepakan poela beberapa soembangan 
jg beroepa karangan boenga dsb.nja. 

Poen spr, melahirkan, bahwa ada 
nja congresjg ke 15 ini sengadja di 
sediakan sederhana sekali, sebab toe 
djoean kita ini malam boekannja ber 
soeka soeka daa senang senang, bah 
kan IPB mengharapkan perbaikan 
gadji sebagaimana jg ditjita tjitakan, 

Dengan pandjang lebar spr. meng 
harapkan moga moga  toentoetan 
toentoetan gadji dari I P B mendapat 
boeah jg lezat rasanja, dan disamping 
itoe mendo'a kepada Toehan jg Esa, 
moedah moedahan mendjatoehkan be 
las kasian kepada kita IP B sebab 

beratnja pekerdjaan dalam Politie 

Kemoedian disamboet oleh voorzit 

mengakoei atas kebenaran berita ini, 
akan tetapi sangat ketjewa bagi IPB 
sebab segala vouorstelnja oenioek mem 
peroleh tambahan gadji itoe ditolak 
oleh Bez»ldiging commissie. 

segala alasan2 
djoekan oleh kita 
sekali, tidak kita memintakan tamba- 
han banjak2 kata spr kita 
hanja sekedar sadja, 

Adapoen alasan2 jg dikemoekakan 
oleh kita itoe: 

a. Pekerdjaan 

adalah tepat 

politie agenten itoe 
tidak terbatas, sebentar kerdja malam 
sebentar kerdja siang, hampir ta' ada 
tempo goena mengaso. 

b. Hari Minggoe dan besar poen ta' 
dapat vrij, bahkan semangkin berat 
tanggoengannja, dan diwaktoe itoelah 
malahan ada tambahan extra dienst. 

&. Tempo goena kesoesaban djika 
kematian dll poen tidak ada. 

d. Beberapa banjak kesalahan2 jg 
mengantjam kepaka mereka itoe laloe. 
masoek boei, dan mati didalam mela 
koekan dienst. 

Beserta dengan itos, hendaklah kita 
mengingat beherapa banjak kaoem po 
litie agenten jang mendjadi 
oentoek membela Negeri. 

Moela2 oesoel dari IPB itoe diteri 

Aniem ta' loepa memberi sokonga3 
penerangan jang akan menjinari kota 
bingga berada dalam ,feestelijke stem |seperti ini oentoek congres. 

Kemoedian t. R. K, Sosrodanoekoe 
soemo sebagai voorz. Hoofdbestuur dan | dah gadji jang diterima oleh Politie 
sekalian anggauta HB. jainnja berba|agenten ini dan dibanpingkan dengan 

Anak? sekolah dari semoea golongan ris dipanggoeng gedoeng, dengan tang |gadji politie jang sama2 kerdja dan 

ngan adanja aanstelliugseischen jang 
agak berat sekali boleblah kita oem- 
pamakan, bahwa seorang Iste Klerk 
itoe tiga. perempat Commies, djika 
mereka dapatkan verklaring itoe. Ba- 
gaimana tentang gadjinja ? 

Maximum F 115 boekan pada tem 
patnja. Haroeslah mereka oesoelkan 
sampai F 150, sebab formatie boeat 
djadi Commies itoe awat sempit seka 
li, dan oentoek djadi Iste klerken 
djoega melihat formatie. 

actie jg hebat dalam 

sampai f 360. tentoelah permintaan da 

ri serekatsekerdja ditimbang doeloe 

dengan sedalam2oja. Djika ini dika . . 3 i 

boelkan, baroelab namanja adil, sebab ramaikan hari gembira tabadi. 

werkpresiatie kaoem administratie di 
hargakan. 

    

Commies! 

Aanstellingseiseh dari Mulo, 
Djikalau kita melihat BBL 1938 

oentoek kaoem ini, tentoelah tertj 

geri jg lain jg perloe djoega dapat 
pembelaan jang keras dari kita, dari 
mimbar oemoem, jaitoe kaoem P ega 
daian. 

al Kaoem pegadaian perloe dapat pem 

nyang kita, dengan pakai maximum belaan jz keras dari kita, 'sebab pera 

f160 banjaknja dan ada djoega tam |toeran gadji mereka itoe, boekan gadj' 

bahnja sampai djidi 2e Condmies jg |'d8! diberikan kepadanja, tetapi gadji 

boekan pada tempatnja mendapatkan dengan tidak ada pengbarapan jang 

gadji seroepa itoe sebab aanstellinga- rieel. Dari sebab itoe perlos dibela 

eiech' ija diberatkan dan gadjinjatidak | Toenggoe sampai besok. 
sesocdi dengan pekerdjaannja, 

Lain2 tanda kegembiraan 

Akan diberi tanda per 
Sampailah kita kepada pegawai neingatan, 

Pada rakjat Hindia Belanda jg me 
labirkan anak djoestroe pada hari la 
hirnja poetera mahkota akan dibadi 
ahkan gedenkpenning, 
Semoea perongkosan jang sekarang 

ada ditangan Comite diatas telah ber 
djoemlah f 2500, 

Pesta HI K 

Pada tg. 18 Dec, 1937 telah dilang 
soengkan pasta moeridz HIK. dengan 

Selandjoetnja akan diadakan per|gy— 

Volksraad tentoe akan mengadakan |lombaan bermatjam matjam sebaai Kn dilvja 
zittingnja ber| perbiasan toko toko, roemah roemah : 

hoeboeng dengan peratoeraa gadji ka|sport dan lain lainnja. 

oem administratis, 

menjatakan terima kasihoja atas bas 

sIkas dan tegak menerima pimpina 
akan mengadakan arak arakan ke as|congres 
tana Goepernoer dengan disana men 

Bocat kasem penganggoeran poela|perhimpoenan dan pers memberika 
akan diadakan selamatan, Politie men 
dapat waktoe poela oentoek ikoet me 

“|Sporiv Selo, HBPPAVB—PBPI tj 

» 

.toja dari Pemandangan. 

ter Hoofdcomite dari Batavia, jang 

pekerdjaan dari Comite y, ontvangst 
jg dapat menjelesaikaa pekerdjaan jg 

Sebeloem Voorz memboeka persidal|f 122.50 di Uctrecht f 115,— 
ngan, maka dihadapkan wakil2 dari|Inl. Pol Agenten di Hindia Belanda 

pama2uj1 antara mana terdapat wa 
kil dar HBPPPB—HBVIO—PBPBPI 
HBOKSB—FAIB—HB Semijversbond | Lebih2 djira kita 
—PPBB—Sb Kadasterbona Batavia, | bangkan dengan Militair, maka peker 

illma baik oleh Georg. v Overleg, akan 
tetapi sesoedah datang di Bezold, com 
missie, maka permoehoenan jang tepat 
itoe ditolaknja, 

Djikalau kita mengingat berapa ren 

n |pangkatnja di Negeri Europa gadji 
mereka itoe f 141,65 di Rotterdam 

sedang 

n|hanja f !9 sadja. 
- Permoehoenan2 jang dikemoekakan 
oleh IPB tidak banjak, sedikit sekali, 

soeka mempertim 

bidjaau kedoea golongan itoe bersama 
tib Sb Inspecteurs v.jaa beratnja, sedang soldaat 2e kl be 

landjanja 55 cent sehari beloem djoe 
Sedang wakil pers ada 7 diantara jgateritoeng djika mempoenjai bini 

dan anak. maka tambah poela mene 
il Demikianpoen djoega soerat2 dan|rima beras den garam. 

telegram  dibatjanja jang bermaksoed Dalam permintaan IPB agenten 

sekarang tjoekoeplah IPB beroesia 1 
tahoen lamanja,       sa sma mengambil tempat di recreatiezaal me   pada sa'at ini sekalian Politie agente 

“4 

Ivi waktoe congres ta' dapat mengajhsrap mendapat perhatian 
dakan senang2 dan bersoeka2 sebab | wadjib teroetama Pemerentah jang bi 

tanda sympathie dau selamat Congres. | max f 27 itoe dimintanja max f 30—- 
Sesoedah beliau memboeka persida|dan Agenten kl 1 jg sekarang berga 

agan sebagaimana biasa, kemoedianjdji f 35 max dimintarja f 40,— 
menerangkan, bahwa sesoenggoehnji 
congres tsb, akan diadakan dalam boe | Soldaten dengan Politie agenten, wak 
lan Juli jil. akan tetapi berhoeboeng|toe di Tapanoeli kedatangan Agenten 
dengan beberapa sebab, terpaksa di| maka“kazerne itoe dibikin dari 
oendoer hingga pada malam ini, dan | boe, sedang kesatangan militair, maka 

Lebib kelibatan poela perbedaan 

bam 

5 |disediakan roemah jang cebagoes2nja. 
Dengan keadaan jang demikian ini di 

dari jang   hn |djaksana soeka mendjalankan keadilan 
“ “ 
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jat dengar kabar, nanti k 
jang bersalin be 

rnja anandanja j.m 
ikal dapet presen, 

        

arangkali satoe krandjang 

Bedjat kasi kabar, soedara 
S1 dapst anak prempoeau baroe2 

ini, bla kalau dari doeloe itoe bakal 
ada presevan gitoe, kan bang |Bedjat 
maoe kasi nssehat, soepaja anakrja 

'soeda& A. Tj... nocngg : 
|Awas. soedara A Tj. djaugan marah 
bang Bedjat noelis ini zouder zijn pe- 
ngetahoean) Te , 

Tepi sekarang nggak bisa lagi 

3 Lx , 

“Bang Bedjat doeloe2, tempo doeloe 
kalau dapet anak, lantas kebetoelan 

| tambah gadji, lantas orang2 sama ri- 
— 'boet, katanja, anak itoe bawa rezski. 

Labirpja baginda Prios atau Prin- 

  

    

ngan bang Berjat, tjara ta Ti 

2... timboel salarisregeling jg baik, dau 
nggak djadi ada oesoel2au jang bikin 
gempar Ini. : 

Moedah2an pengliatan bang Bedjat 
nar. Amin, ,     

  

   
   
   

    
   

   

BANG BEDJAT 

  

Poen djoega spr sangat memoedji ke 
| pada t Mr CC Helsiingen jg banjak 

— djasanja kepada korps politieagenten, 

sehingga dilahirkan babwa hoetang 
beras dapat dibajar, hoetang boedi 

- dibawa mati. 7 

Poen atas pertolongannja beberapa 
pembesar dalam golongan tsb tidak di 
loepakan memberi bantoean kepadaa 
'genten seloeroehnja dan diharap be- 

kerdja bersama2 akan nampak kebej 
| kan simenwerking diantara pembe 

sar dan politie rendaban. 2 
Kemoedian dipersilahkan wakil2 da 

Ti perhimpoenan menerima samboetan 

| dan banjak wakil dari perbhimpoevau 
| dan pembesar politie sebagai Hoofd 

“ Commissaris v. Politie Soerabaia, Pol 
| x. Hoogambtenaren, PPAVB, PBPI, 
Insp. bond VAIB. PPBB. Sebnijvers- 
bond, Mr. CO. yan Helsdingen, ali.nja 

“jg semoeanja itoe melahirkan terima 
'kasihnja dan bersjoekoer dengan meng 
harapkan moedab2an dengan adanja 
ongres ini akan membawa hasil seba 

gaiaana jg kita harapkan. 
'Sesoedah voorzitter mewberikan co 

  

  

parsilabkan t, Mr. CO. van Helsdiogen 

— membikin prae-advies tentang ,Pendi 
—..rian Bank IPB.“ 

Kemoedian congres memberikan 

pauze dan mewpertoendjoekkan, bah 

  

annja politie doeloe dan sekarang, 

'djoekkan, bahwa diwaktoe doeloe djisa 

menerima pegawai politie jg diseboet 
'oepas itoe ta' pandang dari sekolaban 

manapoen djoega, asal ia soeka didja 
dikan oepas djadilah. |” 
Dan soedah tentue keadaan diwak 

'itoe banjak timboel ketjoerian2 
an pera sehingga menjoesah    

i pada sekarang ini tidak 
, seorang akan masoek 

en haroes djoega mempoe- 

sehat djoega, teroetama 
haroes diadjarkan dalam 
di Soekabvemi dengan di 

Ijoekkan djoega bagaimana da 
sekolahan itoe diadjar gymuastiek 

pan hasilnja djoega tjakap menang 
oerlan, dan mengerti poela 

aja oentoek mendjaga keama 

a tentang pakaianvja sa 
n sebab diwaktoe doeloe 

ngaai tjuekoep memba 
ajoe akan tetapi sekarang 

kali satoe dongdang (boe- 
Idanglegi 

edjat djadi geli sendiri. Doe 
Kapasan, 

mocnggoe doeloe. 

ses jang bakel datang lagi xreroet itoe 

— moer, bakal bawa rezeki djnega, : ai 01 

mentar sebagaimana mestinja, laloedi 

wa diwiktoe doeloe tentang perbeda- 

Dalam tjerita toneel itoe dipertoen 

I, sendjata api, kle | 

kan toneel se 

apan Agenten kepada 
em, pelatjoeran, pen 
ig diseboet djoega| 
M. Ii Tu 

ndjoekan itoe 
dengan ketawaan 

ja. 
semoeanja pertoen 

gan diseroekan sekali lagi 

aka malam receptie ditoetoep 
ta padadjam 1.30 malam dengan gembira 

Dienst Pegad i:n 

3de ressort Soerabaja: 
Diangkat dalam dienst Pegadsian 

dalam 3de ressort sebagai beambten 
op maandloond keloearan dari HIS 
dan ditempatkan dipegadaian, Treng 
galek, Soewadi asal dari Ppdjok Kedi 

Iri, Biega Madoera. Soepadma id, Gen 
Itengbandar Sb, Patjitan, Moekiman id. 
Ivollentair PW Patjitan. Soemenep. R. 
Pandji Marto og, Tjondronagoro id. 
Soemenep. Taloen. Soepardi id Wono- 

Ikromo. Klakah, Soedarmo id Probo- 
linggo. Grissee, Wij to id Soerabaja. 

INgoenoet, Tobirin id Soerabaja. Soem 
berpetoeng, Renggojo id Kepandjen. 
Maospati, Soejono id Magetan. Gon- 

Soekanto id. Sosrebsja, La- 
mongan, Oemardjimin id Soerabaja, 
Perak Dbang, Soewodjo id Djombang 

Mob. Jasir id, 'Soerabaja. 
Trenggalek Romanus Wasito id Sb. 
Tveban, Suemijarso id Soerabaja. Ker 
tosono Hartono id Taman Sepandjang. 
Lamongan, M. Soewardi id Soerabaja. 
Wates Kediri, Svemani id Kediri (Pl» 
soklaten) Wates Kediri, S:joeti id2. 
Kerek Baegoro, Soewijar id Soerabaja. 
Blitar, M Moeljono id Soeraibaja. Sre- 
ugat, Wirjopoespito id Bongsoredjo 
Dbang. Diuojotangsi, (Sb) Moh, Lazim 
id Sverabaja. Ngoenoet Blitar, Mali- 
koelkoesno id Soerabaja, Malang, R. 
Sneroso id Kepaudjen Ml. Djowbang, 

aarjo id Ketandan Soerabaja Malang, 
Koendjono id Magoeng. Wlingi. Sar- 
uan. Hadisoerjoto id Soerabaja, Bang! 

lan (Bsegoro) Soejono id Bnegoro. Se 
lajue Grissee, Svetasno id Soerabaja. 
Joegiharas (Bnegoro), M Soemargo id 
Buegoro. Touembang MI, R. Slamet, 
id Maspati Sverabaja Prindoean, (Mra), 
Moh. Sinalfatah og. Soemodipoero id. 
Baugkalan. Porrong, Soedardi al Soe- 
pardi id toekang kebon Insp. Kantuor 
Phd Soerabaja, 

| BERITA DARI SOERAKARTA 

Rapat Koemisi Ekonomi. 

Pada hari Kemis 3ore (malam Djoem 
'at) tanggal 16/17 December ini koe 
misi ekonomi di Soerakarta telah me 
'ogadakan rapat, bertempat diroemab 
'oja ketoea R, T. Prawirowadono boe 
pati anom B. B. kota Soerakarta, jang 
dikoendjoengi oleh semoea anggota 

selainnja dr. R. 8. Tjokroatmodjo dan 
IR.M, Ng, Tjitrokoesoemo wedono di 
Soekohardjo, Koemisi ini diadakan 
uleh pemerintah Zelfbestuur Kasoe- 
aannan 

Djam 8,30 sore rapat diboeka oleh 
ketoea dengan mengoetjapkan selamat 
datang dan terima kasih seperti biasa 
laloe penoelis R, Ng 'Wignjosoekojo 

jang diterima baik oleh rapat. Ketoea 
lalos madjoekan sementara hal men 
djadi pembitjaraan, diantaranja poe 
toes-poetoesan jang boleh diosmoem 
kan jalah akan mengadakan pertjoba 
an boeat menanam pohan kelapa di 
daerah onderdistrik Boeloe (distrik Soe 
kobardjo dan Kaboepaten Soerakarta) 
begitoe djoega menjelidiki pembiki 
jaan pati-pohong (cassave) di daerah 
|onderdistrik Bendosari distrik Beko 
nang. Djam 1130 tengah malam ra 
pat ditoetoep dengan selamat. 

Rapat-Oranjecomite 

Pada hari Djoem'at tg 17 Dec. ini 
hoofdcomite Oranje telah mengadakan 

Irapst bertempat di societeit Harmonie 
dibawah pimpinanvja assistent-re 
sident mr, JFA van Bruggen seba 
Igai ketoea dengan semoea anggota 
Ihoofdecomite dan sub-comite's begitoe 
djoega wakilnja semoea pers. 
| Djam 10 siang rapat diboeka oleh 
ketoea seperti biasa, laloe membitjara 
ikan rentjana begrooting dan beberapa 
oesoel, 

Oleh karena banjak hal jang beloem 
dapat ditetapkan, maka lain hari akan 
mengadakan rapat lagi. Adapoen be 
'grooting ditetapkan f 3500 sedang 
oeroesan arak2an anak moerid seko 
|lahan akan dibitjarakan dengan se 
'moea goeroe kepsla sekolah dan school 
opziener dan tentang kembang-api di 
serahkan kepada toean Kwik Tjien 
Gwan. Djam 12,30 siang rapat ditos 
toep dengan selamat. 

Rspat roekoen kampoeng. 

Pada bari Djoem'at sore (malam- 
'Saptoe) tg 17-18 Dec ini roekoen kam 
poeng , Krido-Pralejo” di Djagalan   

an tableau, be| 

zitter hoofdbestuur terima ka | 

M, Soerojo Sepandjang. Toeban, Soe- | 

membatja notulen dari rapat jg doeloe, | 

    
   

    

       

  

   
     

     

  

datang boelan tiada tentoe, 

     
    sakit sesoedahnja bersalin 
   
   
   
   
   
   

  

Pakeinja 

    
    

    

   

(OBAT KEPOETIAN) 
Obat paling sampoerna boeat ketentre- 

man jang beroemah-tangga. 

Adapoen kekoeatannja jang teroetama dari 
ini Pil Bidadari jaitoe bisa menjemboehkan 
segala matjem penyakit jang dari djalannja 

| darah dan penjakit-penjakit diperanakan 
seperti: jang (kepoetian), bengkax dikoelit 
dalam peranakan, peranakannja kekedjoetan, 

dari peranakan dilain waktoenja, jang ke- 
maloeannja berbaoe, gatel 
peranakannia letiet serta pedih, tangan kaki 
dan pinggangnja sakit seperti ditarik-tarik, 

dari itoe oentoek mengekelken perhoeboe- 
ngan SOEAMI-ISTRI. Pendeknja inilah 
obat jang boleh dibilang SOEMBER JANG 
INDAH OENTOEK PERTJINTAAN. 

ini PIL BIDADARI tida dimi- 
noem, 1 bidji boeat 1 Minggoe. 

haran, pilihlah obat jang 

soedah termashoer: 

PIL BIDADARI. 

keloe ar darah Djangan kelifgara 

dan selainnja 
orang prampoealin 

seperti kepoe- 
tian d.L.I. 

HARGA SEKARANG: jang boeat terpakai 10 Minggoe per doos $ 
» » s3 ” 

” » ” ” 

” ” 

Goena kamoe poenja kese- 

i elsadjaini PIL BUBGADIAN 

dikemaloean, Lan
 teroetam 5 duh IG 

djabannja hoeat amboehken 

Njonja-njonja dari gakkhhkeha 

dan kesoesahan jay Mudi 

hoeboeng dengan pEYEISIN 

  

   

    

   

      
       

    

  

   
        

    
    
    
       

     

  

    
   
   
   

    

       
         
  

     

  

       

     

  

    

   

  

   
   
   
   

  

   
    

    

     

    

    

oentoengan.      

  

kit bengek. 

    

   
   

   
   

   
    
   
    

    

   

       

    
   

    

telah mengadakan rapat, bertempat 
diroemabnja R Tjokrosoermarto di Bs 
lik, jg dikoendjoengi oleh koerang le 
bih 100 orang, diantaranja djoega ada 
kaoem perempoean. 
Djam 330 sore rapat diboeka oleh 

ketoea R Darmoatmodjo seperti biasa 
l-loe dipersilahkan toean R Sarwodi- 
koro sebagai wakilnjaffederatie roekoen 
kampoeng boeat mengadakan pidato 
oentoek menerangkan akan dan toe 
djoecannja federatie itoe, begitoe djoe 
ga tentang keroekoenan dan persauda 
raan cemoem, 

Sesoedahnja membitjarakan keper 
loean roemah tangga, 

Djam 11.30 tengah malam rapat di 
toetoep dengan selamat. 

Pada hari Kemis sore (malam- 
Djoem'at) tg 16/I7 Dec ini roekoen 
kampoeng Tipes telah mengadakan pe 
rajaan sebagsi alal-bichalal, bertempat 
diroemahuja R. Djojodikromo di Nir 
bitan, jang dikoendjoengi oleh koe 
rang lebih 1000 orang, diantaranja 
ada beberapa kaoem perempoean 

Djam 9 sore pertemoean diboeka 
oleh wakil ketoea R Darsosoesastro 
seperti biasa, laloe diadakau pertoen 
djuekan golek, wireng dan sebagai 
nja soembangan dari toean RL Romo 
matojo di Tamtaman dan dibantoe 
oleh teman sedjawatnja. Djam 3 dja 
oeh malam perajaan ini baroe diboe 
barkan dengan selamat, 

& #9 aon 

TJILATJAP 

Soerat keterangan 

Pembaatos menoelis : 

Sebagaiwana sidang pembatja telah 
ma'loem, tiap tiap desa menjediakan 
soerat keterangan, oentoek keperloean 
pendoedoeknja.jg pindah kelain tew- 
pat atau jg akan pergi kelain negeri 
oentoek mentjari pekerdjaan. 

Hal ivi perloe kiranja kita oemoem 
kan disini, berhoeboeng dengan hal2 
jg menoeroet kita poenja pendapatan, 
ada menjalahi masjarakat kita, dan 
mengbalangi kemadjoean kita. 
'Seboeah socrat keterangan dari de- 

sa Soempioeh (Kroja) jg kebetoelan 
kita dapati, adalah sovatoe pindahan   dari orang Soempioeh ke Tjilatjap, 

  

SENTOS 
OBAT BENGEK (ASTHMA) 

Semoea orang poen tentoe telah ketahoei kesengsaraannja orang jang 
diterdjang penjakit bengek, hingga apabila pida sa'at jang keliwat pajah, 
hilanglah orang poenja angen-angen atau keinginan oentoek dapetken ke- 

Ini obat kemoestadjabannja ada jang Special boeat, mengobati penja- 

Tenggorokannja tida kepempet lagi, napasnja djadi lega dan senang, 
batoeknja berenti dan bisa enak tidoer. 

Ini obat djika dipakei sebeloemnja timboel koematnjai penjakit, bisa 
tertjegah datangnja itoe penjakit, oleh kerna itoe bisa terloepoet dari pada kesoesahan. Djika 
dipakei pada waktoe timboel koematnja penjakit, bisa ternja'a khasiatnja seperti obat soentik 
sadja, demikian poela boeat hilangken bitock bisa dengan gampang, pendeknja dipakaenja me- 
ngobati bisa Simpai sampoerna menoercet kta poenja kemaoean. , 

TJOTJOK PENJAKITNJA : Boeat bengek, sakit didjalaian n:pis, antero batoek, batoek re- 
djan (batoek sesek), berkeringet diwaktoe tidoer, mengompol (kentjing diwaktoe tidoer), sakit 
wasir dan boeat antero penjakit djantoeng jang membikin lelah, : 

HARGANJA: per flesch isi 20 tablet . . . , 

Ini obat2 bisa dapat beli ditoko toko Japan jang mendjoeal obat, kapan tida ada atau ke- 
habisan boleh teroes pesen dikami poenja toko. 

Prijscourant obat-obat boleh diminta dengan PERTJOEMAH. 

Agent Besar K, ITO & Co. 
Molenvliet West No. 203-204 

Dalam kolom penghabisan dari itoe 
soerat keterangan ada tertoelis perta- 
njaaD 

a. Membawa apa. 
b, Adat kelakoean. 
c. Hoekoein politie. 
Sebagai djawaban (keterangan), oleh 

kepala desa ada ditoelis: 
a. Tidak, 
b. Baik, 5 
c, Beloem pernah, dan boekan 

lid dari politiekeof natio- 
nalistische vereeniging. 

Sub « inilah jg perloe kiranja kita 
oemoemkan soepaja sidang ramsi, ter- 
oetama jg wadjib bisa mengetahoei, 
betapa gandjilnja keterangan ini. 

Kita beloem pertjaja betoel, apakah 
jg tertoelis dalam sub c itoe ada pe- 
rintah dari.fihak atas. 

Soekoer kalau tidak, dan harap soe 
paja mengetahoei. Djika sekiranja ke 
terangan itoe hanja dari maoenja loe 
rah sendiri, tentoe sadja kita mengha 
rap dengan sangat soepsja bapoesnja 
keterangan (perkataan2) tadi, karena 
ini soedak tidak selaras dengan kea- 
daan, dan keterangan sematjam itoe, 
adalah soeatoe hal jg semata-mata 
menghalangi kemadjoean masjarakat., 

Lantaran banjak soesah 

Beberapa bari jbl. seorang Tionghoa 
totok telah datang di Maos dan ma- 
soek hotet Tionghoa, . 

Atas permintaan pendjaga hotel, ia 
tidak soeka memberikan uamanja boe 
at masoek register, tetapi teroes masoek 
di kamar sadja, Dari moelai maevoek 
dikamar sampai pada pagirja lagi tg 
16 i.b. ia beloem djsega tampak ke 
losar. Dalam ini hal, pendjaga dan 
eigenaar hotel soedah  mempoenjai 
koeatiran, j tetapi mereka sabarkan 
menoenggoe keloearnja Fitoe tetamoe, 
Tetapi sesoedah sampai 'pada djam 
10 melam dari itoe hari djoega, 
eigenaar 'hotel soedah tidak sabar 
lagi, laloe report pada politie. Itue 
waktoe pintoe kamar diboeka dengan 
paksa, dan , . . itoe tetamoe terojata 
soedah menghemboeskan napasnja. Di 
atas medja kamar ada terdapat 4 bo 
tol Adalin soedah kosong, selang da- 
lam sakoe badjoenja ada terdapat oe-   ang f 1,21, Si korbaa ada meninggal 

“ 

ad 

—  Telf. 293 Batavia 

  

f 0,65 

    

kan soerat jang tertoelis dengan hoe 
roef Tionghoa, jg maksoednja: djika 
sekiranja pendoedoek Tionghoa di 
Maos soeka memelihara djisimnja, 
tjoekoeplah kiranja, djika iajdikoeboer 
dengan peti kajoe. 

Adapoen ia sampai begitoe nekat, 
disebabkan merasa tidak koeat mena 
han kesoesahannja, djoega dalam soe 
rat itoe ada tertoelis bahwa semasaia 
masih dalam keadaan mampoe, sering 
kali monolong bangsanja jang djatoeh 
miskin, Soerat itoe ditandai tangan, 
djoega pakai hoeroef Tionghoa, jang 
boenjinja , Tjin", 

Orang beloesm mengetahoei betoel, 
apakah si korban tadi masih mempoe 
njai familie di tanah Djawa. 

Hawarian concours 

Pada tg 1 Jan, jad Stadstuin akan 
diadakan Hawaiian Concours. Didoe 
ga perhatian dalam concours itoe a- 
kan mendapat perhatian, sebab pada 
waktoe ini, djago djago jg akan me 
ngambil bagian sosdah 8 perhimpoe 
nan bands, 

Pada waktoe concours ini adalah 
kesempatan bagi perkoempoelan2 oen 
toek mereboet Kampioenschap v. Oost 
Java, poen telah disediakan beberapa 
mendali oentoek menghias tanda vaan 
delnja, 
Memang pada waktoe jg acbir ini 

dimana mana tempat djika terdengar 
Hawaiian concours boeloe Ialoe berdiri, 
soeatoe tanda kesenangan model seka 
rang, 

Ketjelakaan negeri 

Seorang 'Loerah desa Clempang 
|Maos) jang sedang mengendarai au- 
to jang akan ia beli dari autohandel 
»Velodrome" telah mendapatkan ke 
tjelakaan ngeri. 

Sedang ia enak2 mengendarai itoe 
auto, dengan tidak terlihat atau dari 
koerang hati2vja telah menoebroek se 
orang anak oemoer 10 th., sehingga 
hantjder kep:lanja. Itoe wektoe djoe- 
ga si/ korban dibawa keroemah sgkit 
Kroja, sedang pada waktoe pemerik- 
saay, Mas Loerah ternjata tidak mem 
poenjai rijbewija. | 
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