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| Perang
jang penoe h
Anti Djepang
dari

m oendoer

— Pasoekan Roes

Chaukufeng

4

Protes Djepang

sampai djeraknja satos gama lain 100
meter, kemoedian terdesak moendoer
sampai 1 km djaoehnja.
Di Moskou, dengan opisil, Djepang
lah jang disalahkan atas terbitnja ke
djadian kedjadian diperbatasan itoe,
sedang

kepada Sovjet

. Mandajoeko berkali kali itoe.“
| Menjerang lagi, tetapi dapat dipoekoel.
|.
Djoeroe bitjara terseboet menjatakan bahwa tadi pagi djam 7 barisan
Suvjet moelai lagi menjerang daerah daerah Shoa-tsao-ping dan

balik oleh tentara Djepang

Changkufeng, tetapi mereka dapat terpoekoel

|

bahwa

pada

“Anti-Oorlog

Tag

resolusi

on AN

ni
PER

Pada penoetoe pnja semcea pertemoean pertemoean pesta itoe
sebocah resolusi jang berboenji:

si

Dag"

tanggal 2 Augustus

diseloeroeh Sovjet-Uuie, boeat taoen ini diadakan djorg4, tetspi loear biasa,
ni disertai chotbab chotbab asoetan Anti-Djepang berhoeboeng dengan
peristiwa peristiwa di Chang-kufeng.

diboeat

»Ra'ja t Sovjet 1 terdiri dari 170 miljoen djiwa dalam tempo
beberapa -hari sadja akan da pat menghantjoer-leboerkan Samurai.

(Kaoem militer Djepang sayogianja ingat kepada beberapa keja": da-2
kalahan kekalahan jang dideritanja dahoeloe dahoeloe, ja'ni
lam

tahoen

1913) dan 1920 disebabkan

aksi aksi

pesawat terbang Sovjet, disangkal dengan opisil.
Di Roeslan, dikatakan, bahwa aksi
oedara Sovjst itoe adalah kabaran bo
hong jang disiarkan oleh orang Dje-

pang, soepaja dengan djalan itoe, doe
nia membenarkan langkah Djepang
oentoek mendoedoeki daerah pertikaian.
Aksi lebih besar dari pihaknja Roes
tinggal didalam

(bari Avti-Perang) jg tiap tiap taoen disdakan

. Membikin

sementara itoe segala

tidak bisa disingkiri, selama Djepang

Pedato pedato Anti-Djepang di Roeslan
at
. Transccean
mewartakan
dari Moskou,

oleh

barisan

Roeslan

daerah Roes

manakah

jang sebetoel

oja mendjadi perbatasan negeri, tetapi
ta tidak soeka mempersetoedjoei oesoel Djepang.

Seperti diketahoei oesoel Djepang ia

lab,

soepaja menentoekan

perbatasan

itog dilakoekan oleh badan komisi, ter

diri dari tiga partij. jaitoe: Roes, Dje

djaoeh

Penggelapan

oeang negeri

Di Kolonisatie Gedong
'Tataan
ini toean

wedana

Tats'an, termasoek didaerah
tie

Lampoeng,

S

Gedong

mengetahoei

bahwa

cialist

aa

mata

jang

menetapkan,

ta' Ia

boekaan

Staten

hendak

mengoendjoengi

"tank, Mereka mendekati orang Djepang

Lampoe

pada per

Penting

Ringkas

Faroek 2 minggoe lamanja, Beliau ber
makssed djoega akan kembali ke Indonesia sebeloemnja Kerstmis.

Panen

Hoekoem

baroe

koem

ketika beliau berdiam di kota ini, pe

Tsjech terbang diatas batas
berbahaja

D»ea bosab pesawat terbang kepoe
njaan militer Tejecho Slowakia kema

perbatasan

diatas

dan antara djam 10 dan
Djerman,
setengah sebelas moentjoel diatas kota
Glatz, kira-kira 20 km dari perbata
san Tsjecho-Slowakia.

Pesawat pesawat
laloe lintas
rendah,

diatas

Kesempatan

itoe

beterbangan

kota

dan

di

itoe

sangat

pergoenakan
memboe

oleh penoempangnja oentoek
at gambar-portret.

Pada toeboeh pesawat nampak dje
las tanda tanda bahwa pesawat itoe
kepoenjaan Tejecbo-Slowakia,

demiki

an oedjar Transocean.
Lebih djaoeh dikabarkan, Nahwa se
soedah kapal kapal terbang tadi me
ninggalkan kota Glatz, laloe terbang
didaerah

Djerman

dekat batasnja,

jg

kira kira tjoema 40 km djaoehnja dan
berkitar disitoe.
Sesoedah Mittelwalde dilaloei, maka
| kedoea mesin terbang ini melampaui

batas dan menoedjoe desa
kearah

Grublich

/Rurc'man

Bobischau

di Tej Slowakia,

tiba di @raag

Disamboet

pemimpin

oleh

banjak

Sudeet,

Dikawatkan oleh Reuter dari Prazg,
bahwa Runciman orang Inggeris telan
sampai di Praag dengan disamboet

oleh wakil wekil

mimpin

Sudeet,

pemerentah dan

pemimpin

orang

pe

Djerman

bagi

mereka.

pada itos menteri oeroe

san dalam negeri
ra waktoe akan

izin kepada
berdjasa,

bosat sementa
bisa memberi

mereka

misalnja

jang

telah

mereka

jang

telah -berdjasa besar dalam me
dan perang. Lagi poela mereka

itoe tjoema boleh mengobati bang
sa Jahoedi sadja.

sedikit pemandangan tentang

Djawa, akan tetapi hal ini tidak akan
dilakoekan banjak sekali, sekedar oen
toek mentjoekoepi akan menoetoepi ke
koerangan2 jg sewaktoe waktoe akan
tertimboel itoe,

baroe

Dalam

padi, agar soepaja dapat

terbang

dokter?

gal 30 September akan hilang
berhoeboeng dengan adanja hoe

Sebagaimana telah diwartakan, kea
adaan oedara jg pada waktoe terachir
ini agak boeroek
sekali adanja, agak
mempengaroehi panen—padi jg perta

Penerbangan

boeat

Jahoedi

Dari Berlin oleh Reuter dika
barkan, bahwa izin izin bagi dok
ter2 bangsa Jahoedi moelai tang

padi

Dengan keadaan oedara
jang boeroek padawak
toeterachir ini.

ren pagi

hemat.

Inggeris, Bel

djalanannja — kembali
akan
dila
koekan koendjoengan kepada Radja

Pesawat

jang

Generaal, maka beliau

gi dan Perantjis, sedangkan

Dari Londen dikabarkan :
Tentang djalannja pertikaian tentang

ma lagi akan dilakoekan operatie pa
da matanja jang sebelah itoe, kata
perbatasan antara Roeslan dengan Dje- »Telegrasf“. Sesoedahnja di operatie,
selakoe kesempatan baik goena mem pang itoe, di Londen didengar kabar. maka Bultan itoe akan beristirahat 6
bahwa orang orang Roes pagi tadi ber bari lamanja. Djoega kemarin doeloe
perkoeatkan tenteranja.
pagi soedah dilakoekan perdjalanan
.. Sepandjang bari, pa da hari Rebo gerak menoedjoe Changkufeng.
bafsan berweriam kepoenjaan| “ Kekoeatan laskar Roes ada terdiri mengelilingi A mstel,
3 'itoe,
Sultan dari. Deli itoe telah memper
— 8ovjet dari Poshetung, Hsiangsbantung daripada 3 sampai 4 bataljoen, dibantoe
dan Ma'ansban menembaki doesoen oleh 19 boeah meriam dan 30 boeah saksikan perajaan perajaan di Parijs,

Kojo, di Korea sebelah Oetara.

dinjatakan poela, bahwa sesoedahnja
Sultan dari Deli itoe menjaksikan pem

kolonisa

dari 'sedjak hari Rebo

Disitoe mereka mendjatoehkan bebe
rapa
boetir bom. Sementara itoe,
orang orang Roes ingin mempergoena|
tebalnvja goempalan awan itoe
kan

di Amsterdam,
ranijangan perdjalanannja

Meloeaskan lasjkar Itali
Dari Rome diwartakan oleh
Havas, bahwa makloemat opisil
telah

mengoemoemkan

pemerentah Itali
kan lasjkar Itali,

kan padi dari loear—negeri di Tanah

patriotisme-nja".

Lebih

poeteranja

Menoeroet pendapatan oraug, dida
lam boelan boelan jg terachir didalam
taboen
ini orang hendak memasoek

diberitakan, bahwa djoeroe toelisnja Moh. Sanin telah
pagi (kemaren) sa- menggelapkan oecang padjag. O-ang
|. Tokio: pasoekan pasoekan Sovjet soe yngat ramai orang Rues berlaloe lintas tsb didapatnja dari pemoengoetan de
—. dah mengoendoerkan diri dari daerah membawa tank tank dan mobil mobil ngan dwangschr,ften, ternjata djoemdengan lah oeang itoe ada kira kira f 400.—
Chang ku feng jang mendjadi pertikai | camion, antara Novokiesk
Djoeros toelis teb telah mengakosi ke
Fashish,
an itoe. demikian kata Pers CommuAkan
hal
makeoed
gerak
gerik
seroe
salahannja.
p
nigue dari Tentara Djepang di Korea,
pa
ini
tidaklah
diketahoei,
tetapi
ba
setelah
bahwa
gkan,
sambil meneran
disepandjang
djoega,
Goena membrantas sakit tbc.
pagi pegi tadi kaoem Suvjet moelai |gaimanapoen
itoe,
pasoekan2
Djepang
perbatasan
menjerang lagi, sekoenjoeng koenjoeng
Hasil daritelegram di
Gjam 10 pagi mereka berhenti, laloe membikin persediaan lengkap goena
luxe-formulier,
moelai oendoer diri dari tempat jang menangkis serangan, djika sewaktoe
Hoofdbestuur dari Stichting Centrele
letaknja 1 km dari tempat orang Dje waktoe datang dari pihak Roes itoe,
Vereeniging
goena membrantas sakit
MA
pang itoe,
Tuberculose (tbc) dinegeri ini, menga
Korea oetara ditinggalkan oleh
Poen, katanja poels, orang Roes
barkau dari hoofdbureau dari PTT
— pendoedoeknja
moendoer djoega dari tempat tempat
telah
menerima
sedjoemlah
oeang
dengan
hari
kedoedoekan jang tempo
Sepandjang warta Domei dari Keyio: f 468,—,
ak
dipoentj
ja
diboeatn
boeroe
boeroe
menilik serangan serangan oedara dari
Oeang ini jalah sebagian dari toeslag
boekit, 2 kru sebelah barat daja Ohang pehak Roes jang teroes meneroes di
jang diterima oleh P T T dalam waktoe
3
ku feng.
perbatasan Korea Oetara dan Sovjet 1 Juli 1937 sampai tanggal 3 Juni
Unie, dimana pesawat2 Sovjet terbang 1938 dengan mengadakan telegram2
Hoedjan bom hebat dari
diatas Soengai Tumen, maka Goeber- (diatas kertas jang mahal (luxa-formupehak Sovjet
noer Djenderal Korea mengeloearkan lieren),
Domei mewartakan dari Changku- perintah tadi malam, soepaja Korea
Soedah tentoenja banioean ini defeng, 3 Aug: Awan emboen jang tebal, oetara itoe membikin persediaan2 goe ngan gembira diterima,
sedjak hari Rebo pagi, bergoempal2 na menangkis serangan dari oedara.
—
Lebih landjoet diberitakan, bakwi
diatas daerah perbatasan, menjebebkan
Sultan
dari Deli
pendoedoek district Keiko, jang seperawat2 Sovjet terbambat aksinja
Koendjoengan kepada
Havja doea boeah bisa moentjoel nantiasa menderita babaja serangan
Radja Faroek.
diatas tempat-tempat -pertenteraan Dje oedara, pagi tadi telah meninggalkan
pang didekat boekit boekit Chang- tempatpja masing masing,
Deli kemaren doeloe
kufeng
dan boekit boekit OhiangSultan dari
Tidak bisa disingkiri aksi lebih
telah
bermoesjawaratan
dengan spe
cbuvfeng,
2
He
3
:
besar
Transocean

dengan

keadaan ini, menilik kepada boelan2
jg akan datang.

Baroe2

berita

Sultan

ga Louden
Didalam

memberi

Kojo diserang dengan hebat

Menoeroet

bahwa

itoe telah bersantap diroemah keloear

tang keadaan

barisannja

Sovjet hiboek bersiap diri.

Lebih landjoet Anip Aneta mewarta

kan,

pang dan Mandsjoeko.
Kemaocean Roes, soepaja Djepang ma di Indonesia ini.
dan Mandejoeko merosyakan satoef . Beloem selang berapa lamanja di
Ipartij. sedang Roeslan satoe partij departement Oeroesan Ekonomi telah |
djoega.
dilakoekan berbagai2 pembitjaraan ten

'satoepoen tentera diseloeroeh duenia jang berbandingan dengan-

dari

sident, Sultan dari Deli ini mendapat
oendangan djoega oevtoek
menjaksi
kan tuinfeest di Bagatelle.

ingin diadakannja dengan

tentoe tentoe

dapat berbandingan dengan tentera Merah akan kelengkapan
| alat alat perang menoeroet technik boeat sekarang, dan tidak

Pasoekan Sovjet moendoer
daerah pertikaian

tosan dengan

itoe,

itoe.

jang tidak teratoer rapi di Timoer Djaoeh,
Sekarang mereka (Djepang) maoe berani melawan Tentera
Merah, jang soedah mempoenjai pengalaman 20 tahoen penoeh
peladjarau. Dan tidak satoe tenterapoen diseloeroeh doenia jang

o nja dalam perkara kejakinan

mata

jang lebih terang.

rajaan mana jang dilangsoengkan oen
toek menghormati Radja Inggeris dan
permaiscerinja

Oedjar Reuter dari Tokio, djoeroe bitjara Gaimusho memperma'loem
“kan, bahwa bari ini Djepang mengirim protes lagi kepada S»vjet-Unie ter
| hadap ,melavggarnja pesawat-pesawat terbang didaerah-daerah Korea dan

| infanterie

lampoe

«Beliau iri melihat perajaan ini
dari tribune jang didoedoeki oleh pre

Oetara : ditinggalkan
pend oedoek

Korea

pedato

Peliharalah

rentjana

akan meloeas

Djepang—Sovjet

k

F

Da

berdamai

akan

lagi

Dari Londen oleh Haivas dika
kabarkan,

bahwa

kalangan2

opi

sil jakin akan adanja perdamaian

lagi antara pemerentah Djepang
dan Sovjet dengan tjara persau
daraan,
Lagi poela didjelaskan, bahwa

negeri

lain

ta”

perloe

toeroet

tjampoer dalam
menjelesaikan
soal ini, sedang kalangan? politik

dan diplomatik agak
timistis,

Sekitar Rangoon

sedikit op

masih

banjak

pemboenocehan

Reuter mengawatkan dari Rangoon,

bahwa keriboetan-keriboe

tan didistrik distrik dekat Ra
ngoon dengan boenoeh memboe

noeh, masih tetap ada,
Tetapi dalam antara

itoe di

Rangoon sendiri soedah tenteram,

Dan

menoeroet

perhitoengan

djoemlah jang matiada 80 orang,
sedang jg mendapat loeka loeka
ada 300 orang.

ebi
AUGUSTUS

1938

TJATETAN

Minggoe

Senen

1

Selasa

2

Rebo

3

Kemis

4

Djoem'at

5 Pemandangan”

Saptoe

6

sope Bajar

koran

ae

Toean

Moehammad

1 boean

Soekri

Hoesin

Kelak pada hari Minggos mala
1 | Senen, 7/8 Aug. 1938, toean Ho m
esin
|Jakan mangadakan walimah (perajaan

|. Begrooting Onderwij
— Pidato beberaps:

— #jarakan dalam Vo

(perkawinan)
Md.

poeteranja,

Soekri

anggota

Hoofdbestuurs BAP,, anggota bestuur

nj

IPBPI, dll. perk, lagi.

itoe dirodiroemah
e

Perajaan

enguta)Hoesin
an | kerijweg

terseboet,

di

22.

tocan

s' Landedruk-

Komite pilihan nasional

Empattempat

berapat

Seperti telah terdahoeloe

1

t

Apa kewadjiban kita?

angka!

dengan

anggar

lainan

ja'ni toean

Hoesin,

anne

d4
|
4

2
f

(8. Pada

stolsel

tentang

peastapin

siapa kiez3r dan siapa boekan.
tjara bek-rdja gemeente
b. Pala
Apakah faedahnja masjarakat Iadonesia berlomba lomba ingin mereboet dalam mergoempoelkan nama nama
11 korsi itoe? Apakah boekan berarti: dan adres adres golongan lndonesia
memboeang tenaga, oeang dan waktoe jang sehingga sekarang bersifat: mesahadja? Dan ., . membikin katjau noenggoe, ambil enaknja sabadja.
c. Pada sikap melempem dan semdan keroeh oedara persaudaraan di

$

nasional

menoedjoe

jang tegoeh dan
djawab nasional

disiplin nasio

perasaan tanggot
jang tinggi. A

pilihan, doedoek dalam

badan

per

kilan bagi kita tak lain dan'tak boek:

oefening, training dan boekan:: tam
perlombaan boeat mentjari penghasi!
apalagi

nama.

Dan

diri kita haroer

brono rata rata orang ladouesia jang train demikian roepa, sebiogna
beritanja antara kita dengan kita?
vijs| Komite Pilihan Nasional akan menga
Itoelah pertanjaan pertanjaan jang sebetoeloja berhak mendjadi kiezer sanggoep memenoehi kewadjiban I

kan|dakan rapat-oemoem di 4 tempat ber kita sadjikan kemaren dan akan di
jalan|samaan waktoe dan pokok pembitjara djawab sekarang |
dikitlan, jaitoe pada hari Minggoe tanggal
Sebeloam kita mandjawabnja, ada
initia|7
Augustus
di
Rialto
Senen
dan
Rialto
ini
faedahoja
kita mengadjak sidang ra
ja
aman
oemp
a
batj
i kita
sekalvoor
| tief
Tanahabang, Variapark di Krekot dan maisoedi menonton permainan
stellen oentoek mewoedjoedka
ang
Unie Theater Meester Cornelis, Se- gar dengan angka angka.
rapat ini mengoeraikan dan
Lajar tonil kita boeka. Apa jang kita
|. Semoeanja
apa jan, g soedah ada
da sa-|moea
sa| dja, ditambah ataud
lain ti- memberi keterangan djelask epada ra” lihat?
jat, apa goena dan paedahnja
ikoet Stadsgemeenteraad Betawi dalam ke
'doedoek
dalam
gemeenteraad,
dan
apa adaan baroe sedang barsidang, Nieuwe
. Sajang sekali!
| Kita sesalkan djoega dalam pembi hoeboengan gemeenterasd dengan ke bezsams vegen schoon, kata pepatah
Belanda alias karena tenaga baroe,
tjaraan tentang begrooting onderwijs pentingan ra'jat,

Kiranja pengoelangan berita
| pada waktos sekarang, kebanjakan ma
— in adoeadoean sadja, dari fihak sana perhatikan adanja.
“bilang

begini,

dari fihak sn

Kapal

itoe, adakalanja awak sama awak
ntangan faham, achirnja meroel
gikan kepada masjarakat sendiri.

Begitoelah anggapan dan pemanda

ngan kita terhadap begrooting onderPT

Mg

btn

Amat

:

,Poelau

ini di

Roebiah“

Telah bertolak
dari Sabang

Kemarin,ja'ni pada tanggal 3 Augts.

pe

1938 jbl, kapal , Poelau Roebiah“ pada

moedah sekali bagi wakil pe djam 12.30 siang soedah bertolak dari

— merintah oentoek mendjawabnja, amat Sabang dengan membawa

729 karoeng

moedah sekali, sebab kebanjakan 'soe soerat soerat post, diantaranja ada 296
dah didjawab oleh anggautanja sendi karoeng oentoek Batavia Centrum dan
ri, djadi dalam perdjoangan perdeba 245 karoeng pakketpost, diantaranja
tan itoe ta' terdapat soeara jang se ada 140 karoeng oentoek Tg. Priok.
— () —..
dap dirasanja,
Djadinja pembitjaraan tentang bePerasaan sakit sebagai kawan
grooting Onderwijs tidak kita dapat
dan lawan

poedjikan, djaoeh sekali dengan pem
bitjaraan

tentang pemandangan

Oaderwijs
Pergoeroean!

oe-

:

7

Rajat menoenggoe dari Pedjambon|

soeara jang enak didengarnja,

tetapi

loear sangkaan, loear doegaan semoea

orang

moelai berasa sakit dan

dengan

-begrooting Onderwijs oentoek rajat lekas berobat.
kita,
boleh
D0
teroetama, penoendjoek djalan boecat| Perasaan . sakit dibadan
1
K
36
|. pemerintah oentoek dapatkan ,...|dikatakan, sebagai tanda pemberian
:
| model 1938—1939.

0.

De

|

Itahoe jang dianoegerahkan
nja jang

dioemoemkan.

taan tentang begrooting
entoek
periode ini,
menjedihkan sekali.

oleh

alam

ini. Dengan tanda itos diberitahoekan

| Meskipoen demikian itoe kita mem
beri pemandangaa sekedar jg patoet

kita

haroes

'tempat2 jg berasa

masih

kalah

soeara

dengan

Belanda jaitoe masih 16 lawan 17 di

Onderwijs

poelang. walaupoen

permainan

Indonesia

paling

(sepoeloeh

riboe),

sedikitoja

Dan

10000

djika goegatan

dalam pasal a dan b dipenoehi, djoem-

lah kiezsrg Indonesia 30 000 (tiga poeloe riboe) paling sedikitnja.
Pj

Permainan

anggar

dengan

angka

angka kita toetoep!
Marilah kita mendjawab pertanjaan
seperti jang disadjikan pada permoe-

ia

tidak

ambil

memperhatikan

sakit.

Bazaar ini akan diadakan digedoeng
IBV Vrijnetselaarsweg, dan diboeka
oleh j.m, Njonja Besar Tjarda van

atau oleh kepanasan,

lantaran

mana

jg dirasai

perempoean

akan diadakan tari Minahasa.

dari Erbpa,

oleh orang

Djoega

2

Comite Roemah Wakaf, Sekolsh
Alh 'dajah.
Sebagaimana

diketahoei

di

Gaag

Lontar IX terbentoek satoe Comite di
atas, kini masih diharapkan atas ke
dermawanan tosantoean oertosk menoedjoe kesempoernaan pendirian per
goeroecan tsb.

sakit2

kaj

—

- darah

(t.b.c,) dan sakit kanker.

2

Rentjana2

telah men

— Biar sekalipoen sakit sakit jg heibat Uilfah,
dapat
persetoedjoean
Kepala dari doea artikel itoe tertoef
— itoe tidak membawa macet, tetapi oDiwartakan, bahwa tak lama lagi
angorang tidak senang diboeatnja, kar. Jang mestinja boeat pedato toean
1
menghilangkan waktoe. Siapa AG 8. memakai kepala artikel Njonja akan dimoelai dengan mendirikan se
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Bszaar , Helpt Elkander”
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hilangkan penjakit itoe, ada amat moe
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dah sekali boekan?
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majoran
Bat
—
C,
sedjoemlah
f 2.50
baginja.
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“Ada kalanja penjakit jang tidak mem
£ malam di gedong Alhambra Bioscoop, f 75 900.—
' boenoeb, tetapi ada poela penjakit
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Berbagai bagai

ada sertai buffet minoeman roepa roepa.

Tetapi
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wan mancesia. Pesjakit kanker, djika separoh dari djoemlah kiezsrs Belanda. boeran doel (maksoed apalagi tjita
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Don't Stop Loving Me

155

:

Ridin

PINTOE KESELAMATAN DOENIA DAN ACHIRAT

Didalam 24 djam

Lagoe MELAJOE—DJAWA& HAWAIIAN SONGS

|

Batavia-Centrum

Tenaga Moeda Hidoep kombali

Taman

Dirdjosoebroto

11.

Tjikampek.

Adm. ,PEMANDANGAN”

djoega.

boeat siapapoen

amat bergoena

dan

Menjenangkan

Senen 107 Bafavia-C.

RECHISKUNDIGE

SPOPULAIRES

“

3. Boekhandel

Tjirebon.

Agenf Pemandangan

Mintalah keterangan tentang kita poenjai

(porto 4 cent)

1 Administratie Pemandangan

Bisa pesan kepada:
2. 4 Choesen

Hilang”

,emoedi

135 CHERIBON

?

kewadjiban

dan

hak

poenja

Toean

Kedjaksan

COLLEGE“

Secretariaat Matramanweg 45 hooidgeb.

Tahoekah

pe-

POPO

Lesgeiden moelai f 2.50 seboelan.

Ditanggeeng mendapat succes!

.ingin membatja tragedie dikota Bandoeng dan Garoet ?

lama, lekas

Lnlbbiah Sai

Siapa ingin mengetahoci socasana romantisch di Tjirebon? Siapa ingin
kenal dengan tjinta asli? Siapa ingin mendoega perasaan wanita ? Siapa
| ingin mengetahoei hati pemoeda, woekerpraktyken serta akibatnja ? Siapa

roman

goena diploma jang sjah

Opleiding jang lengkap

toenggoe

san sekarang djoega: nanti bisa keha
bisan.
Jang menoenggoe pesenan

lakban Gan bihan

BOEKOE ROMAN ,,KEMOEDI HILANG”

f 1.68.
Djangan

AURA

'

Mam5ssalilah

ongkos

compleet ke I dan II dengan ongkos

xMenoGotdayn Mayer nerus

2

-

f 0.04

Harean PlayWritten

Baroe terbit

3

semoea

pembeli, lantaran:
BEGITOE MEMBATIJA, BEGITOE
MENGERTI
DAN
BEGITOE BISA MEMPERPRAKTIJK KAN.
Harga baganke I f 0.8) ongkos

:

Featuring

memoeaskan

emang

POWELL

akan

(mn,

|

hormat

S. Ahmad Almardoeff, Tegal,

:
h

|

na:

: ahoen ke 6 No 172

|

REDACTRICE: NJONJA

SETI RAHAJ OB

TABRANI: LAAN

Kemis 4 Aug

ustus

KADIMAN

4

TELF, WL. 2820,

1938

Terbit tiap-tiap hari Kemis

2

KAOEM POETERI INDONESIA
ENGAN KEBA
NGOENANNJA.

DAHOELORY.....

Oleh pembantoe,

Didalam Critiek
t

dan opbouw

ang terbit di Bandoeng, karena

seboeah perkoempoelan
roe, Dampak

Zaman babari
Indah berseri,

oesaha

Beroemoer

Demokrasi ba

100 tahsen

Hidoep moelia
Moeda belia, -

masih

Dialam indah

koeat.

toelsan dari seorang Njo-

Timboellah madah.

a bangsa kita (Njonja Djojopoespito).

Seorang perempoean toea bernama
elihat dari toelisannja itoe, memang Ini Djasengari didesa Idjne Poerwokerto
atalsh bahwa kacem poeteri bangsa ia menerangkan bahwa oewmoernja
kita itoe sehcleh boleh ingin djoega telah lebih 100 tahoen. Menilik woe
toeroet membi jarakan kemadjoean ka djoednja memang ada banjak kebena
oem Wanita, tetapi alangkah mengejewakan toelisan Njonja tadi itoe, cleh

rannja.

Tetapi

jang agak

tangan

Bersatoe

angan,

rena ja mengatakan bahwa perkaru masih dapat membosat kasoer bantal
iesrecht passef dan ectief jang dan dapat memasoekkan benang ke
5 sedarg diriboetkan oleh kasem wanita djaroemnja, Ramboetoja soedah seperti
— pada sekarang ini tidak ada goenanja. kepas rorpanja. Kadang kadang soska
oleh

TUNAT

Mn

Terbit mengepsel.
Minat berkoempoel,
Djiwa berhoebseng
Sangkoet bersambueng.

mengheran

—0—
Tanah soeboer
Tempat berkoeboer,
Roch bersatoe
Mentj'nta ratoe,

saudaranja.

Dalam kepitjikan pengetahosan dan Katavja oraog ini soeka sabur, dja
penglihatannja Njonja tadi mengocta
irang djarang marah dan soeka sekali
rakan d:lam toelisannja tadi itoe jang berdjalan. Memang orang jang ber
kaoem Wanita didalam kota2 toch jg cemoer sampai lebih dari 100 tahoen
|
kebanjakan mendjadi baboe, boe
itoe kebanjakan
mempoenjai tabe'at
— djang dan barangkali toekang tjoe jang soekar dapat ditiroe oleh orang
tji sadja, hingga baginja dan pada
'pendapatannja tidak perloe kiesrecbt biasa sadja.
Hoo bagikan
kacem Wanita.
Disamber petir
5
Soenggoehlah kita. maoe ta” maoe
Sewaktoe berada ditengah tengah
| terpaksa menaroh belas kesihan atas
| oesaha dan tenaga kaoem Wanita djalan dalam hoedjan rintik rintik se
| bangsa kita, jang soedah moelai me orang perempoean dari Tambakselo
— ngembang, tstapi ditengah itoe masih jg akan pergi ketempat kenalannja
poela ada rintangan-rintangannja jang telah kena disamber petir, hingga
datang dari pehak kaoem Wanita sen wati seketika itoe djoega.
— Ramboetnja kelibatan'terbakar begi
diri,
toepoen dada dan badaunja.
|.
Akan tetapi beroentoenglah djoega
“ kaoem Wanita kita sekarang ini, soe Barang permata cehargaf 1023,— di
dah mempoenjai perdekar2 jg meng
bawa kaboer oleh babce

TERBIKIN DI Naa
SPN
Ye

—O—

Berpegang

kan, ia masih koeat berdjalan djaoeh,

dibontjeng: an fiets

|

Bertolongan

oemat

Pangkal selamat.
Taharoe'ddin

nja- loeloes jalah:

Hamzah

Soeradi,

Wagimin,

roro Soetijam, Pardi, Soeparmar, Parmjn A, Soenardi, Dija, roro Soemarni,
roro Moermini, Bini, Warimin, Kami-

dip, Parmin B, Margono, Soederman,
Soepir, Soeleman, Rakidin, roro Kasmi, Sadimin dan Roesdi,
Os3ntoek menggembirakan hati mere
ka ini, sesoedahnja examen
bagian

echriftelijk

dilengsoengkan,

dengan

-

Harga" Biik?f 0.80, f0.30 en f 0.10. Sedia kleur, DADOE, POETI
Bisa dapet beli di koeliling tempat.
Monster gratis

Kedoedoekan Perempoean Indonesia
dalam hoekoem perkawinan

bertempat diroemah leidernja telah di

Oleh : Mr.

II

adakan gamelan
klenengan
sambil|
|mendergarkan soearanja tandak jang

Maria

Ullfah Santoso

Perkenankanlah saja kembali akan|
merdoe amat (sindenan ?) Sesoedahnja
Penting ringkas telah saja oeraikan
soal pendidikan kaoem wanita. Kita betapakah anak perempoean kita ha
bagian
mondeling,
dan
disitoe
ternjaMinggoe pagi jl. kira-kira djam 9
Mr. Santoso-Ullfah, jang tidak
haroes akosi, bahwa dalam pendidikan
tinggal tersenjoem dan diam, akan tosan Kho Han Hwie di Pontjol Se- ta jang mereka loeloes semoeanja de- kaoem wanita kita masih banjak perloe roes dididik.
ngan
mendapat
angka2
jang
baik,
di
Oeraian singkat ini saja akan koen
tetapi sebaliknja, . . beliau itoe segera marang telah dapat kenjataan jang be rajakan
perobahan
jg
sesoeai
dengan
zamannja.
poela
dengan
tji
dengan kesimpoelan saja tentang
menanggap
wa
mengangkat penanja oentosk sekedar berapa barang permatanja jang disim
Tanamkanlah selaloe — dan soedah oeraian diatas.
jang
koelit,
2
pan
dalam
latji
dari
lemari
thee
dida
tolong memboeki” mata penoelis per
Selain mengandoeng maksoed mera tentoe tjara menanam watak itoe haroes
Kita mendidik anak wanita kita soe
—. tama tadi, dengan mengatakan salah lam kamar tidoer telah hilang,
sesoeai
dengan
waktoenja
—
dalam
sa
jakan
jang
baroe
keoentoengan,
pesta
paja
mendjadi
,Iboe”
dalam arti
Berbareng dengan“itoe barang per
. pendapatannja Nj. Djojopoespito tadi,
noebari kaoem wanita kita satoe ideaal, jang seloeas losasnja.
inipoen
oentoek
memperingati
kepinmata
seharga
f
1023,—
djoega
ia
pse| kalan berbitjara didalam seboeah tij1bahwa mereka geroepen, diwadjibkan
Iboe dalam arti jang seloeas loeasnja
— tcbrifi Critiek en opbouw
tadi nja baboe telah terbang tidak ketahoe dahanpja £, 9, Sastroatmodjo ke Koe- mendjadi pemangkoe harapan bangsa
ja'ni
seorang wanita jang tjinta pada
woe,
Receptie
jang
diadakan
malam
an kemana parannja, maka
didoega
dengan soeatoe tjara demikian,
sangat jang itoe pentjoerian dilakoe- hari, telah mendapat koendjoengannja nja. Diwaktoe ketjil sampai balig beri soeaminja, anaknja. bangsanja dan
Memang, kalau melihat toelisannja
para handai taulap, dan prijaji dari kanlah mereka kesempatan sepenoeh- perdamaian doenia. Seorang iboe jang
penoehrja oentoek menambah penge bersifat demikian ta” akan melalaikan
jang dengan bahasa Belanda itoe, Njo| kan oleh itoe baboe tidak setia.
lain golongan.
:
nja Djojopoespito memboeat kesalahan |
koewadjibannja
jang
bertalian
de
'Di Poerwodadi tentang merajakan tahoeannja sebanjak moengkin.
Cursus Goeroe di Wirosari
Dan dalam waktoe itoe sogjanja ngan kemadjoean masjarakat.
besar, seolah-olah sebagai soeatos auto
malam perpisahanpoen roepa roepa
Oedjian
dan malam nja ta' maoe ketinggalan. Dengan me orang toea, teroetama mereka mem
| 5 riteit, laloe berani mendjatohkan per/
Iboe jang demikian akan sendirinja
perpisahan,
2. timbangan jang tidak beralas kepada
dirinja
Iahir
ngambil tempat di Kemantren Goeroe poenjai anak laki dan perempoean, beladjar memparbaiki
haroes alil dan bathin, akan toeroet djoega menambah
— kebenaran.
'
djnega diadakan pesta jang sedemikian sedapat moengkin
Pembantoe menoelis:
mendjaoehkan segala rasa pertentangan ketjakapannja, agar soepaja ta' terbela
—. Didalam tcelisan Njooja Mr Santoso | | Dengan disaksikan oleh toean toean bebatnja.
laki-perempoean dalam sanoebari anak kang dan ta' tergantoeng selaloe pada
Ulifah jg memberi pendjelasan kepada R. Reksosoesilo hoofdschoolopziener di
anak itoe. Timboelkanlah dalam kedcea lain golongan, .
- P.P.R.I. Semarang.
Njonja pertama tadi, pandai benar Semarang, R. Brotosoesastro schoolopfibak rasa harga menghargai.
:
Njonja Santoso mengajoenkan penanja. ziener II di Poerwodadi, dan sebagai|
Iboe sedjati ta” akan mempergan
Selaloe
dibawah
Djika anak perempoean soedah mo
toengkan
selaloe akan ,koeasas
Pertimbangan beliau, sebagai intellec examinator toean toean Marsono man
Ls
ponilikang
lai dewasa, berikanlah dengan djalan Sang
S:eami,
akan tetapi ia akan
tueel jang tadjam pikirannja adalah teri goeroe dan Dwidjosapoctro school
P.P, R.I Semarang jang pada tg. jang sebaik baiknja penerangan ten berdaja
selaloe membentoek dalam
aloes tetapi penoeh kepahitan dan opziener baroe ini telah dilangsoeng
dak menjakiti hati jang diserang, ken oedjian penghabisan bagi para 30 malam 31 Juli mengadakan rapat tang hidoep bersoeami isteri, sebab keloearganja rasa ,merdeka", mer
aka pada pendapatan kita tiadalah cursisten dari Volksonderwij3. 22 cur pengoeroes telah didatangi dan didja dengan perkataan soetji dan djaoeh deka dari willekeur jang datang dari
perasaan
nanti Njonja Poespito tadi dapat be- sisten antaravja 4 perempoean semoea iga oleh P. I. D, Karena pengoeroes dari tendens jang djelek, dapatlah ber loear dan dalam. Dengan
merasa keberatan djika wakil P.I. D. kembang dalam sanoebari anak wanita jang merdeka itoe dapatlah soenggoeh
| ngoen poela oentoek melawani pergal
toeroet berhadlir, maka rapat terse- soeatoe pengertian tinggi akan huwe- soenggoeh
menjatakan
ketjintaannja
takan kaoem Wanita bangsa Ind»nesia.
goenakan

intellectnja

seperti

njonja

Apa
jaitoe,

jang kita ingin mengetahoei'
. Apakah moengkin Njonja Djojopoesapa kata Njonja Djojopoespito 'pito itoe Na
pedoman soe
itoe memang benar benar terhitoeng rat soerat kabar jang berbahasa Bekaoem Wanito ataukah hanja seboeah Tanda sadja tiap tisp hari, hingga peng
. pseudoniem daripada seorang laki laki lihatannja akan hal kaoemnja sendiri
jang tidak berani, laloe memakai nama sedemikian pitjiknja?
:
kaoem poefe i oeutoek memberi penoeh
Soenggoebpoen kita maoce ta” maoe
tendinz kepa'a to lisannja.
mesti merasa kesihan poela pada Nj.
Sispa jang bangoen dizaman sekarang Djojopoespito (?).
ini, Jaitoe dari pehak kaoem istri, maka
Baginja, dan bagaikan kaoem Wanita
o akan terboeka poela alat penglihatan jang masih beloem soeka mengerti
— nja, bahwa dalam masjarakat kita me pergerakan
kacem Wanita, baiklah
mang soedah Jama nampak soeatoe
lain kali kita oeraikan apa jang se

boet telah ditoenda

hingga

akan ditetapkan,

waktoe jg

—g—

Za

Pemboenoehan jang amat
Seorang

ibose

er)

kedjam

dananak

njamendjadi
korban
Pada bari Sabtoe siang, toean M Ng
Hardjoseetarjo

djo

Panewoe

Pangreh

Pro

Boeloekerto District Poerwantoro

Regentechap

pemboenochan

Wonogiri,

jang

mengetahoei

kacemnja itoe oen-

didalam pergaoelan hidoep.

orang kaoem

ini

telah menoelis

dalam

soerat

ber

kan bab oe atau baboe
&

Ceusing ito,
—

Dm

perloe.

Penanaman itoe soedah

tentoe

dja-

ngan hanja tinggal di theorie “ahadja
akan tetapi mereka jang merasa ber
kewadjiban,
baroeslah segala theorie
itoe dipraktijkkan, sebab theorie zon-

der praktijk dalam

amat kedjam jg moeda

Wanita bangsa Inggeris,

Pelbagai soal telah dibitjarakan da
lam soerat2 kabar Indonesia dan oleh kala ,,The Theosopbist“ terbit di
3
perkoempoelan2 kaoem Wanita, itoelah | Adyar, Madras
tiada asing lagi bagis kita jg menge- | Melihat nama dari soerat berkala
tahoei seloek-beloek
masjarakat dengan itoe, sepintas laloe kita agak mengas#sk. berbahasa in- takan: , Tentoe mengenai ke' agama'an
| menggoenakan
heemseh sebagai pedoman.
|toelisan itoe“, Tetapi boskan demikian,
— Tetapi betapa besar peri keketjewaan karena Njonja Cvusins tadi menggam
kita itoo, kalau seorang ,pseteri“ Indo barkan pada kita bagaimana tjaranja
a atau ,uama pedergannja ?” tadi! kaoem Wanita bangsa India bergerak
'laloe menoelis tentang adik dan| menoedjoe kemadjoean oentoek kepen
ar :nja
sekaoem, akan tetapi seren tingan kaoemnja sendiri, Dalam ,T a
ngga mempoenjai anggapan iman Isteri" jang akan datang,
cem poetari dikota kita akan sadjikan toelisan Njonja

dimana

pendidikan

teroetama, amat sedikit

anak

sekali

dilakoekan oleh Kepala desa Bleder, boeahnja, ja, terkadang menimboelkan

terhadap pada anaknja tiri perempoe
an dan tjoetjoenja jg baharoe oemoer
toek toeroet mereboet kedoedoskan baik
Njonja Margaret Cousins, baroe baroe 10 boelan. Adapoen doedoeknja perka

napsoe dari pehak

lijk dan buwelijeeleven,
Tjamkanlah dalam sanoebari mere
ka watak
z-lfwaarleriag,
zelfrespect
dan keinsjafan oentoek hidoep sendiri

ra

menoeroet

sifat-sifit jang sama sekali ta? di harap
harapkan oleh kaoem pendidik,

D. K, seperti berikoet:

Pada hari Sabtoe pagi dd. 23 Djoeli

1938, Kepala desa Bleder onder-District
B eloekerto rapport pada Panewoe
Bveloekerto, bahwa anak tiri perem

poean

bernama

dengan

anaknja

Bok

akan anak anaknja jang kelak djoega
akan mendjadi anggauta masjarakat,
Ia akan memberikan
seloeas-loeas
nja kemerdekaan kepada soeaminja dan
anak-anaknja oentoek mempersembah
kan tenaganja akan masjarakat jang
mereka tjintai, akan tetapi kebalikan
nja ia berani poela iiemakai kemerde'
kaannja goena
mentjegah soeaminja
dan

anak anaknja

mendjalankan

oesa

ha jg akan mengeroehkan -pergaoelan

hidoep dalam
oemoem, dan

arti jang choesoes dan
mentjegah dirinja men

djadi boedak belian dalam

arti jang

seloeas-loeasnja,

t

- Dengan keadilan jg seroepa itos toean
M. Ng. Hardjosoetarjo Panewos Boeloeberto merasa tjoeriga dan mengoe
roes ketempat kedjadian, Setelah me

Martokarjo ngetahoei adanja
oemoer

Kepala desa beroelang2
madjoekan
permintaan boeat mengawin sebagai

isteri nomer

tetapi

doea

pada

permintaannja

anak

selaloe

tirinja,

ditolak

W, O, jg ditempati karena mengarti kemanoesiaan. Deitoe
majat
toean
Panewoe
dapat me- ugan boekti boekti itoe majat kedoea
10 boelan, pergi tidak dengan idzin.
netapkan,
bshwa
itoe
Bok
Marto ten jg soedah berbaoe boesoek pada hari
Kemoedian pada hari Sabtoe pagi dd,
perempoean

diboenoeh, karena W. O, itoe soe Minggoe kemaren loesa diambil dari
soedah 1 Minggoe, toe
kar
Kepala Bleder rapport lagi pada toean laka, di masoeki orang djika dapat tji W.O, dan diperiksa oleh dokter R,
selainnja

30/7388. mendjadi

itoe majet tidak dirsa

Soediran dan disaksikan oleh toean
Perkara diselidiki dan Wedono Poerwantoro,
Martokejo dan anazknja soedah dida
pat mati semoe:nja didalam W.C ternjata tocan Kepala Bleder bapa tiri
Sampai kabaran ini kita toelis Ke
di halaman jang dalamnja1 1/2 meter, itoe korban ditangkap mendjadi dakwa, pala desa Bleder masih ditahan dan
dengan soedah berbaoe boesoek,
Menoeroet penyelidikan lebih djaoeh teroes didengar keterangannja,
Panewoe

Boeloekerto,

bahwa

Bok

soekkan

orang

Bok Marto parasnja ada baik, dan itoe

13
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:

Aa

Hak-Pilih bagi Isteri Indonesia
Oleh:

1
Hak pilih itoe adalah doea matjam,
jani dalam bahasa Belanda: actief
iesrecbt dan passief kiesrecht. Actief
kiesrecht memberi bak oentoek memi
lih anggota badan-badan perwakilan,
(raad-raad) seperti Gemeenteraad, Re
gentrchapsraad, dan ditanah seberang
Bandjarraad.
dan
Minangkabauraad

Njonja

Datoek

Tears

maa eta

toean Heisdingen, Iskandardinata dan
djoega toean Jahja tentang
perkara
mengangkat bangsa Kropah dan bang

Toemenggoeng

sa Boemipoetera dalam lowongan
wongan djabatan Goebernemen.

lo-

” Dalam

Pe

Memorie

van

Antweord,

rena ia telah moelai insjaf dan sedar merintah soedah berkata bahwala ra
dan ja tidak senang lagi djika kekoe sanja tidak menjimpang dari ketera
asaan tinggal dalam satoe tangan sadjs. ngan, bahwa bangsa Boemipoetera bi
Pemerintah sendiri poen berpenda la tjoekoep ketjakapannja djoega di
patan, bahwa ra'jat telah pandai dan angkat dalam
djabatan Pemerentah
tjakap mengoesahakan kepentingannja Toean Iskandardinata, mentjoba mene
sendiri, hingga pendcedoek akan mem rangkan
dengan beberapa tjontoh,
perhatikan hal2 dalam negerinja, djika bahwa sepsep bangsa Eropah dalam
ia diberi koeasa memoetoeskan segala merimbang bangsa Boemipoetera
be
jg akan diperboeat dan tjara bagaima rat sebelah ja'ni mengoekoer dengan
nsakan memperboeataja itoa, Djika rak kata hatinja sendiri.
:
jat itoe diberi kesempatan oentoek me
Tosan Voorzitter: Pemerintah oengoesahakan
kepentingan
negerinja moemnja
tidak dapat membenarkan

Hak terpilih ( passief kiesrecht) adalah
hak oentoek dipilih soepaja dapat men
djadi anggota raad-eraad tsb.
Perloelah rasanja kita periksa da
hoeloe apakah jang dinamai badan
badan perwakilan dan apakah artinja masing masing, tentoe ia akan moelai

badan-badan

ini

dalam

pendapatan
itoe, dalam menimbang
kepentingan sesosatoenja
orang jg menimbang itoe
negerinja, hingga lama kelamaan ia soedah tentoe ada menoeroetkan kata
boleh tjakap dan tahoe mentjampoeri hati, akan tetapi pegawai Negeri jg
hal ihwal negeri jang oemoem.
mengangkat orang2 baros itoe achir
Mengingat hal hal itoe Pemerintah nja tidak akan memakai oekoeran lain

masjarakat beladjar memperhatikan

kita.
Sentralisasi

dan desentralisasi

kepentingan “pendoedoeknja.

geri oentoek tjampoer
ceroesan negerinja,

bitjara

dalam

Inilah jang dinamakan desentralisasi, jang dimoeslai pada tahoen 1903.

AKOE
penoeh

hari minjak

Tanah ini tadinja diperintah oleh
satoe poesat Pem rintahan hingga se memoetoeskan akan menjerahkan ke daripada oekoeran jg diambil dari si
gala kekoeasaan terhimpoen pada poe koeasaan seboeah negeri kepada nege fat pekerdjaan jg dilamar itoe.
sat (centrum) itoe. Poesat Pemerinta ri itos sendiri, artinja memberi kesem
Oskoeran itoelah jg dipakai maka
ban inilah jg mengoeroes segala hal patan kepada pendoedoek tiap tiap ne pelamar Belanda 20 orang dan peladalam negeri dan jang memoetoeskan
segala apa jang bersangkoetan dengan

BAROE
oemoem,

POEAS,

wangi

dengan

tida

maloe berljampoer baoer

kagembiraan

semangal,

bila

di gelanggang
memakai

saban

de Noor (!jap Snapan) bisikan saorang gadis terpeladjar.

: Ma

T

atu

' njampaikan jjilag, tetapi simpanlah

di

mar Boemipoetera didambil doea orang

akan mendjalankan 22 djabatan amb.
douane

kelas 4 dan |9 orang

Belanda

dan doea orang Boemipoetera oentoek

Soepaja makssed desentralisasi itoe melakoekan djabatan commies douane,
dapat tertjapai, diadakanlah
bagian hal ini sekali kali boekaalah sebabnja
bagian djadjahan jang berdiri sendiri, karenaco nwissiejg memilih orang2
jang merdeka, jang mempoenjai pe- itoe berat sebelah,
Dalam hal itoe bemoemnja terosta
merintahan sendiri, jang memboeat
ma jang diperhatikan
jalah
soepaja
atoeran sendiri.
orang jang diangkat itoe dapat mela
Djadjahan jg besar itoe dibagi atas koekan pekerdjaan itoe dengan baik.
beberapa daerah. beberapa kaboepaten
dan ressort2-local jg dinamai gemeente.

Toean toean hendaklah mengingat,
bahwa kalau pelamar pelamar itoe di
Dengan ordonnansi pendirian pada tb. terima karena balichwal jang lain da

1905, ditetapkanlah bahwa akan diben
toek beberapa gemaente dengan madje
lisnja atau raadoja. Dalam raad inilah
doedoek wakil2 pendoedoek jg akan
bermoesjawarat dan mentjari moepakat
dalam hal kepentingan gemeente-nja

Njonja

Datoek

tadi. Karena madjelis ini dianggap
penting sekali diadakanlah atoeran,
soepaja dalam madjelis itoe terdapat

Toemenggoeng

Menoeroet sipat Pemerintaban sema
tjam

itoe, jang dinamai

orangatoeran

Pemerintahan sentralisasi, pemerinta
han ini dikepalai oleh orang seorang
Boeat . seloeroeh
neur-Generaal-lah

Indonesia, Gouverboleh dikatakan ber

koeasa seorang diri sadja.
Betoel dengan bantoean adviseuradviseur, tetapi Beliaulah jang mem

wakilz: dari berbagai2 bangsa dan ber
bagai-bagai golongan, Wakil2 inilah

jg akan membawa soeara ra'jat kema
djelis tadi, jang akan djadi oedjoeng
lidah ra'jat.

oekoeran

rang boeat sebagian besar dipilih oleh
pada

ketjaka

geri dan

soedah

tentoe

posla bagi anak

poela

tidak

negeri.
50 —

Perkara

itoe perampokan
Kemang

Bsloem selang lama-pernah diberita
kan dengan actifiteitoja Adjunct Djak
sa toean

Sidik di Mr, Cornelis,

telah.

perampo

beberapa

ba

ge
lap kedjadian di kampoeng Kemang
Pasar Minggos jang djadi korban seo-

rang Tionghoa nama

beri segala kepoetoesan dan beliau poe gian dinegeri ini telah mendapat
memilih dalam tahoen 1908.
lalah jang memikoel tanggoengan.

hak

ini korban

diikat

tambah lama
tambah
memberatkan
atoeran Pemerintahan sentralisasi itoe.

kita

is katakan karena

Kwek

dan

Kan

Fa,

dianiaja,

ba-

rang dan oeangnja jg tjoama berhar
ga f 6.—- dirampas.
Sebagaimana Gouverneur- Ganeraal
Setengah loesin pendjahatvja ter
berkoewasa atas seloerosh Indonesia,
Walaupoen p»kok pembitjaraan saja tangkap nama Boetoeh, Minoe, Asib,
demikianlah kepala daerah berkoewasa iniialah tentangan bak pilih bagi kaoem Naim, Rai dan Boeasan, ketjoeali ke
dalam daerahnja, ertinja ia sendiri jg isteri,saja akan menjimpang sedikit dan pada Adj. Djaksa ini mereka telah me
memegang segala kekoeasaan dalam akan membitjarakan sebentar hak pi ngakoe dosanja, dihadapkan kepada
lih kaoem laki laki. Kita djangan loe Ass, Resident.
daerah itoe,
Keadaan sematjam
ini tidak mo- pa hendaknja bahwa kita ini adalah
Oleh landraad Mr, Cornelis moelai
sebagian
dari pada
ra'jat
Indone perkara ini diperiksa, seorang
moeaskan lagi bagi segala fihak.
poen
Kepala poesat Pemerintahan tadii sia seoemoempji, hingga dengan me ta'ada jang mengakoe, malah katanja
Dari fihak ra'jat poela telah
ngar permintaan soepaja ia

terdediberi

mentingkan keperloean

kacem

sendiri, kita djangan loepa akan kepen
tingan rakjat oemoem,

dan haroes poe

la mementingkan dan mengindahkan
pemerintahan negeri, ka keperloean bangsa kita oemoemnja.

sosara dalam

mereka

kebengisan

dipoekoeli,

Resident
Moelai kelak

bruari 1939

Kediri

pada

jang

akan

tanggal 24 Fe-

datang,

ngakoe oentoek menghindarkan penga
niajaan itoe.

Sampai sekean

pemeriksaan

Kediri,

dengan

Resident

dioetjapkan

dari

diperba-

njak terima kasih atas djasa2nja kepa
di Negeri.
mesalipamas

Dilepas dari djabatannja
Dari
Aneta,

ditoedoeh
menindas
Semarang
diwartakan
oleh
bahwa
toean Darmosoe

harto jg mendjadi wedono di Kra
denen bersama toean raden Abdoel
kadir assistent wedono di Karang
. Rajong, pada igl 3 Aug ini dilepas
boeat sementara
waktoe (dischars),
karena mereka ditoedoeh telab, mela

koekan penindasan didaerah tempat
mereka bekerdja jl jaitoe didaerah
Salatiga,
Pergaoelan

dioen

16 Augustus jang

Seperti soedah dikatakan
oleh ti:
Soekawati dan Ko Kwat Tiong, maka
oentoek kepentingan Negeri dan ra'jat

atas disini perlos sekali soepaja sekalian go
longan bangsa bekerdja bersama sama

permintaannja sendiri dipetjat dengan
hormat dari 's Lande dienst, toean N.

W. van Hartingsveldt,

politie

itoe sebab ia me

doerkan hingga tgl
akan datang (Rep.

ang
Oi

golongan-golongan

bangsa

bantoe

membantoe.

laman dilocale
dan

ditanah

raden

Mengingat

penga

ditanah Djawa

Seberang,

jsitoe

wakil wakil berbagai bagai golongan
ra'jat ada bekerdja bersama sama men
tjari

kata sepakat,

pak

didalam

raad

mengingat

ini dimasa

Seperempat

20 th

Ko Kwat Tiong

menerang

kan, bahwa Pemerintah bersalah djoe
ga tentang perpisahan golongan golo

teteh

. 206800,

maka hal itoe, menoerost anggapan
Pemerintah, waktos ini tidaklah akan
mendatangkan kesoekaran besar.

Toean

poen

poeng terigoe,..Doea mangkoek

jg tam,

Doea boetir teloer
Garam serasanja.

Teloernja
Dja,

dikotjok

sesoedahnja

ajam,

dengan

garam-

lalos tepoengnja

di

masoekkan, dan diocelasi sampai tjam
poer
betoel, kemoedian soesoenja dima
ngan ra'jat itoe, maksoednja dalam
soekkan
sedikit per sedikit. Ambillah
oeroesan peladjaran. Perkataan pem
minjak selada atau minjak kelapa jang
bitjara jang terhormat itoe ada djoega moern', dan isilah seboeah wadjan
mengandoeng keberaran, jaitoe bahwa
dalam dergan minjak ini, meng
pada peladjaran rendah golongan ra' jang
isinja
lebih koerang setengah. Wedjan
jat biasarja dibagi bagi, tetapi ia hen
ini laloe ditaroeh diatas api dan dibi
daklah mengingatkan bahwa perihal
itoe berhoeboeng dangan sarat2 pen arkan sabadja sampai mendidih, Ka
didikan, diantaranja menjesoeaikan pe

Dari
djawab wakil Pemerintah t. ngadjaran dengan lingkoengan masing
Mr, HC
Hartevelt dalam Volksraad, masing. dan boekan di sebabkan kare

dipetik oleh Balai Poestaka:

Fritures

bahwa

na bangsa.

Selandjoetuja

perpisahan

Isu

soedah

mendidih

laloe tjetakkan-

nja (seperti tjetakau kembang

gojang

akan

sebagai

tetapi

kidjing.)

jang

bangoennja

dimasoekkan

eigenaar dari toko menjoeroeh pega
wainja masoek kampoeng keloear kam
INDONESIA,
poeng djoega oentoek mendjoeal ba
rangnja dengan harga jg lebih rendah.
Oleh: Rr. Sri Purwitha.
Dan disini saja perloe djoega mepemoe
Diharian
ini
telah dimoeat
satoe roendingkan tentang pakaian
da2
kita.
Sebagian
besar
dari
pemoe
seroeau terhadap Pemoeda kita, dima
na penoelis berseroe, soepaja pemoeda da2 Indonesia berpakaian kebaratan
psmoeda kita meninggalkan ijita fjita jaitoe memakai pantalon, djas boeka,
oja hendak mendjadi ambtenaar atau dasi dan memakai atau tidak memakai pitji, Pendapatan saja pakaian se
kaoem boeroeh jang lain,
ba
Haraplah
pemoeda pemoeda kita roepa ini soedah sederhana djika
mempraktekkan theorienja jang telah djoe dan tjelana djangan dari kain jg
mereka dapat disekolaian Misalnja: jg mahal barganja.
Pemoeda jang tak soeka pakaian
mendapat didikan di Ambachtsschool
soepaja djadi meubelmaker,
toekang itoe mengatakan orang jang bsrpakai
besi, reparateur dsb. Jang keloearan an seperti diatas. , .dandy, fat, atau
dari Handels:ch9ol hendaklah mendjadi mode-gek, Ini sangat keliroe,
Boekankah orang jang berpakaian
saudagar, walaupsen hanja saudagar
tjoekoep
lebih sopan dari pada
jang
kefjil ketjilan.
tidak?
Orang
jang
memakai
djas
boe
Apakah djadinja oasaha-oesaha me
reka itoe, djika mereka ta. dapat ban kan haroes memakai dasi, djika tidak
itoe koerang sempoerna of sebagian
toean dari pibak pembeli?
Boekankah doeloe telah berdiri wa dari orang2 mengatakan koerang baeroeng2
cooperatie, rijwiel-dan auto- schaaf4,
Ini memang b»toei. Bigaimana kita
reparatie atelier dari pemoeda2 kita ?
haroes
kita berpakaian djika kita hen
Tetapi oleh karena sangat sedikit
dak
menghadap
pembesar ' . .. Boeoentoengnja tambahan poela banjak
kankah
kita
berpakaiansetjoekoep2nja?
mendapat keroegian, terpaksalah me
Djadi orang berpakaian tjoekoep of
reka ta” dapat mempertahankan peroe
volledig
boekan akan mendjadi dandy
sahaannja dan terpaksa mereka men
tjari bosroehan dimana-mana tempat akan tetapi hanja agar kita sedikit
berchaaf1 dil hatnja,
agar mendapat sesoeap nasi.
Orang
berpakaian tjara Belanda,
Dan apa jang telah dikatakan dida pakai djas boeka akan tetapi zaonder
lam seroean tadi bahwa kebanjakan dasi tak diizinkan masoek kedalam kra
pemoeda2
kita mewiboeat
deradjat ton Djokja dan Soerakarta. Malah2 ke
orang toeanja sebagai maatstaf itoe loepaan
memakai
kaos kaki sadja
djoega ta" betoel pada masa ini. Pe achirnja diretour djoega. Boekankah
jg sermpoerna ?
moeda dan pemoedi kita telah ingjaf. ini satoe boekti ( bewijs|
Volontair jg mendapat gadji f 10.—
Ja'ni: Mereka telah tahoe, bahwa
mereka
masing masing
menghadapi seboelan ta' perloe berpakaian seperti
toekomst jang gelap adanja, Dalam diatas ? Bagaimanakah sollicitanien jg
tahoen jtl. banjak pemoeda pemoeda beloem berpentjarian haroes berpakaijang masoek kamposeng keloear kam- an? Dan bagaimana kaoem pengang
poeng oentoek mendjoeal kain kain, goer ?
Djadi pakaian bagoes
atau djelek
batik dll. Akan tetapi oleh karena ban
toean dari pihak pembeli koerang tjos ta' toeroet apa apa dalam pergerakan
koep ta' dapatlah mereka meneroeskan cconomie dsb, Djangan kita selaloe
nja : dan concurrentie dari saulagar2 tjela mentjela akan pakaian, akan teta
jang besar mentjepatkan djatoehnja si pi kerdjalah oentoek mendjoendjoeng
saudagar jang ketjil itoe. KE genaar- deradjat kita setinggi-tingginja,

SEDIKIT

di kp:

raad di kan jang tengah doea th. tinggal

anggota

'angkat oleh Pemerintah, tetapi sekarakjat sendiri, jang

tidak memakaikan

pan, kebaikannja tidak akan ada, baik bagi djabatan itoe, baik bagi Ne

dapat membongkar perkara

s

Moelanja anggota

ri ketjakapannja atau bila mereka itoe
diambil hanja karena bangsa dengan

dalam minjak

SOAL

PEMOEDA

garam dan pala. Roti, daging dan te
loernja lalse ditjampoerkan djadi satoe
dan digoreng dengan mentega sampai
masak.
Fritures ini dapat djoega di isi de-

ngan isi sebagai berikoet:
Empat boeah hati ajam ditjintjang

itos tidak ada kedapatan pada
pela jang soedah mendidih itos tadi dan di sampai haloes, kemsedian diberi boem
djaran jg lebih tinggi hampir
dalam biarkan sahadja sampai tjetakan itoe bos lada dan garam. Setengah mang
mendjadi panas betoel.
sekalian Ijabang2nja.
koek teh tepoeng terigoe digoreng de
Demikian djoega halnja dengan pe
Kalau soedah panas laloe diambil ngan mentega sampai berwarna koe
gang dari golongan Eropsh,
penda ladjaran pendidikan badan, Selandjoet dan dimasoekkan dalam djeladerinja, ning, sesoedahnja laloe diberi air reboe
pihak: nja anggota jang terhormat itoe tidak sampai djeladeri itos melekat pada ij: san daging atau soesoe setjoekoepnja
patan
'itoe dibantah
oleh
lain dan diperingatkannja soepaja dji dapat tidak mesti akan mengakoei, takan itoe. Sesoedahnja laloe tjitakan dan hatinja haroes dimasoekkan poela,
ka sekiranja kerenggangan itoe ada bahwa dalam pergerakan anak moeda itoe diambil dan dimasoekkan dalam Kemoedian digodog sampai
masak.
djanganlah lagi ditambah djoega,
Ibiarpoen dalamnja ada djsega perpasa minjak itoe tadi, dan digoreng sampai Kalau mengisi dalam frituresnja haroes
Toean Voorzitter | Menoeroet keja han itos—perhoeboengan boekan sadja masak dan berwarna koening toea, Fri atasnja dihias dengan daoen selederi,
kinan Pemerintah, disini tidak ada ke moengxin dilakoekan, bahkan boekti tures ini di isi dengan ragoe, membue
Fritures manis,
renggangan lain dari jang biasa keda nja soedah banjax, misalnja mengirim atnja sebagai berikost:
patan dalam misejarakat jg terdjadi kan. pandoe-pandoe mengoendjoengi
Setengah kati daging ditjintjang sam
Memboeatnja sebagai fritures jang
dari berbagai bagai golongan, tetapi Jamboree dinegeri Bslanda dahoelos, pai baloes. Roti tawar seharga 5 sen terseboet diatas akan tetapi haroes
djika pendapatan itoe tidak benar, ke
Soal pergaoelan
golongan-golongan direndam dalam air sampai mendjadi diberi goela serasanja
dan haroes di
Menoeroet
pendapatan
beberapa
pembitjara— tt Soetardjo, Iskandardi
nata—sekarang ini golongan boemipoe
tera adalah seakan? semangkin reng

sedikitnja

bersangkoet

dengan

(2

ra'jat banjak

tah,

£

adaan itoe sangat disesalkan Pemerin

ada

djoega

pertanjaan

loenak, Koening teloer ajam 4 boetir isi dengan vanillevla atau gelei, mem
dikotjok dengan diberi boemboe lada, boeatnja vla sebagai berikoet :

Tiga boetir teloer ajam dikotjok de
ngan goela
serasanja mengotjoknja
sampai
berwarna
poetih. Ambillah
satoe gelas ssesoe, dan godoglah soe

806 ini sampai mendidih, Kalau soedah
mendidih laloe teloer dan goela jang

soedah dikotjok
tadi
dimasoekkan
dengan diberi tepoeng terigoe setengah
mangkoek teh,

Kalau soedah laloe diangkat dari
api dan diadoek pelabaa pelahan sam

pai
tjampoer
betoel. Menggodognja
808808 itoe tadi haroes diberi sabatang
panili.
Fritures manis.

Ada

lagi

tjetakan

fritures jang ba

ngoennja sebagai boenga atau koepoe2,

Kalau

djeladerinja

ditejtak

dengan

tjetakan — ini laloe sesoedahnja digo
reng
dan soedah dingin ditaboeri de

ngan goela poetih jang soedah ditoem
boek haloes dan menoemboeknja ha
roes diberi kajoe manis.
8, Mohamad,

man an

k
P
ed
edc oedo eekan

erempoean| Indon
Oleh:

II

waktoe

ikoet soeaminja, djikalau

232

an

soedah

jang

gai keadaan

'purdah

| toean, in elk geval itoe

1pCt jang

berkoedoeng. Di negeri India

ada

djoeta orang Moeslimin,
paroehnja itos

,Ochten-

perempoean,

Helen ini djoega sekarang betapa djeleknja

perempoean jang berpengetahoean, ber

tidak

kawin pada oemoer jang pantas.

77

se

njatalah

peratoeran

lamannja selagi purdah itoe,

Pendek

kata:

lebih peugetahoean,

lebih lama
mereka menoenggoe oen
tosk barkawin, akan tetapi dalam go

Odol-tandpasta
jang termasjhoer
dikoeliling
kepastian. Odol-tandpasta mendjaga moekanja
bikin ia poetih sebagai moetiara
Ambillah

pertjobain

kemoeka. Kaoem lelaki dan perempoe

Belan
ma toean tosan
nja dan sama sa
idoeng
23 althans menoceroet

08.

:

e

Almarhoem

bera

,Purdah

orang:

Nebru jg

and

,Child

marriage

nasio

atau

Sarda-Act pada boelan

other

1930

(jang

terkenal berkata dalam Congres
inal begini:

Act

April

“@beloem' diterimanja

di

diabilities of womenare
a soe3oelkan oleh Rai Haibilas Sarda)
Dalam oendang-oendang itoe ditetap
cCurse and should
beabolis-

sekolah

tinggi, sekarang

telah

meme

hoem mendirikan
beberapa
sekolah
oentoek moerid moerid
perempoean:
moelai beliau terpaksa memberi oeang
pada orang orang tosa sebagai penarik,

rang keadaan itoe sebaliknja beberapa
orang toea minti sendiri kepala seko
lah, oentoek memasoekkan anaknja.
Begum
Shareefa
Hamid
mendirikan sskolah2 semata-mata bagi

peremposan

dari

desa di Satara-

district: di India Ostara di kota
Alighar Begum Abdullah men
dirikan
sekolah2
bagi anak perem
poeteri

Moeslimin,

Achirnja

Moeslimin

India

mendirikan

dapat

bekerdja

jang

kaoem

termoeka

di

perikatan, soepaja

bersama

sama oentoek

mempengaroshi

dan

patan

oemeem

terhadap

merobah

ialah

mendidik

penda

pada anak2

peremposan Moeslimin, adapsen mak
kan oemoer oentoek berkawin sedikit soed
jang mereka hendak menijapai.
dikitnja
14 tahoen osntosk perem

hed without delays.
(sPurdah
dan
semoea pera
li
ngka
es
bara
dane
ja
Bian
— Pengoekn
banjak makan mentega en toeran jg merendahkan kaoem perem
lantaran

posan, dan

18 tahoen oentoek

kaoem

kaoem

poeteri

Moesli

poeap, berarti menghina mereka, dan lelaki. Tetapi oendang-oendang itoe min dan memperbaiki keadaan masja
haroes dihapoeskan dengan selekas le banjak bbeahnja, karena oendang-oen rakat oemoem, Di India sekarang ter
dang itoe tak dihoeboengkan dengan njata telah jakin bahwa ra'jat India
Perkara ,kepengoekan“ itoe tergan: kasnja, ta” boleh dioendoerkan).
toeng sama makanannja. Baoe kringet| 'Kemadjoean peri hal politiek tak hoekoeman. Dari sebab itoe All India itoe dapat ditinggikan deradjatnja ha
tergantoeng djoega sama makanan.
mengada nja dengan djalan pendidikan. Dangan
dapat terdjadi kalau tak ada kemadjoe Women Conference

' Kalo' 'mbok Sarinten, ' mbok Kronodongso dikasi makan mentega sama
soesoe saben bari, tanggoeng bisa niroe
kepengoekan zuster zusternja dari ba
. rat, kalo" perloe diseeroe berbaoe se-

perti kampret, ja bisa...”

jan sociaal. Di doenia Timoer orang kan congres di Karachi pada th 1935
telah sedar, bahwa mereka t.' dapat oentoek meminta tambahan oendang
'madjoe dalam hal

politiek

ataupoen

oendang

itoe

dengausanctie,

'economie, apabila kaoem poeteri ma barang siapa mengawinkan anak-anak
sih tinggali dalam nasib seperti pada dengan melanggar oendang-oendang
zaman dahoeloe kala All India Wo- 1 jtoe haroes dihoekoem, Disinilah kami

dengar lagi soeara kaoem pseteri ter

men Conference menerangkan tidak
setoedjse dengan purdah, begitoe

peladjar India terhadap soxl itoe. Dalam
All India Nationalist Congres Congres dikota itoe djoega (Januari '35)
oleh “mereka
Tanah Djawa dia doedoek dalem kreta menganggap purdah itoe sebagai rem diterimarja
resolutie
oentoek
mengha,
jang
menghalang
halangi
kemadjoean|
“api
alias sepoer, menoeroet perasaanpoeskan polygamie,
karena
astaga-piroelah.. , .baoe boesoek 21 di India,
Mg
z — Njonja2 Moeslimin jang terkenal ja” polygamie itoe menoeroet @ur'an tjoe
oega, katanja,
ni, Na
Koin @adir dan Lady Shafy ma diidzinkan dalam keadaan jang
r inlajer bawabay boeah2, memperlihatkan
— Disitoe inlajer
diri tidak dengan koe loear biasa jang tak dapat didjalankan
Helen

“ Njonja

lagi, kalo" di djoega

tjerita

| makanan makanan ensoofoor.

dep, ada njang

Ada nj

ndak

baoe,

certain

ini dipandang

classes

Mohammedans
yondanything

oa

of

oleh oleh orang biasa.
Adapoen

Indian

Dharma March 1931, artinja: ,, Purdah
njonja njang menoeroet) seperti perasaan beberapa golengan
Nji Bedjat nek (oenek oenekan), | Moeslimin di India ialah satoe keadaan

amper maoe moentah.
Pe

3 R3

ag

dan haroes dirobah

| Katanja
lagi inlajer doedoekuja
njang
da

2 NG.

ia

'silo, kakinja

menoeroet keper

loean zaman sekarang").

naik kentas

“Begum

Habibutlah,

orang lelaki jang

pCt

orang

Moeslimin

|

seorang

pengandjoer Moeslimin djoega menoe

poean

peremposan

dan

jang boekan

1,2 pCt orang perem

Moeslimin.

Djadi djosmlah dari

pendoedoek India tjoema ada kirakira

15 pCt orang jang dapat menoelis dan
membatja,

adapoen

lainnja semoea be

loem bisa menoelis, Orang orang perem
ta” ada keterangan sesoeatoepoen jang posan Moeslimin jg terpeladjar masih
“njang doedoek di menocendjoekkan perbedaan atau me sedikit sekali, jang disebabkan poela
cakinja diatas medja, wel? misahkan perempoean dari kaoem le- oleh peratoeran purdah itoe.
laki.
:
:
2... Kalo Helen dinegeri Blanda teroes
Dikota Bombay
oempamanja
Oleh sebab daja oepaja jang giat ini,
».. meneroes noelis njang gitoe, lama la walaupoen dari golongan jang ketjil tjooma ada 1 orang perempoean Moes
—... ma njonja njonja Blanda ogah kema sadja, maka bertambahlah orang orang limin mendjadi moerid sekolah tinggi,
— ri, en toeannja toean ook.Dari itoe am perempoean jang meninggalkan koe pada tiap tiap 382 student perempoean
tenar amtenarnja lebih baik ambil doeng, Lady Shafy tadi sewaktoe India sekolah tinggi. Sekarang roepa

sering

'amtenar bangsa Indonesia sadja, njang
| biasa mamboe “kepengoekan“ Indone | mm

5

o sia djoega.

|

datanglah

waktoenja oen

pemabitjaraan

jang

#aja maksosdkan sebetoelnja, ialah soal:
skedoedoekan

poeteri

Indo

nesiadalam
perkawinan“
Oleh karena Indonesia ini mendjadi
pokok soal ini saja bitjarakan lebih
loeas dari pada sbal2 ini ditanah lain.

Pemerintah,

meminta

telah selesai.

itoe

didjalankan

tidak dengan

pendapatan

ra'jat,

Orang

sebab sebab pemerintah menindakkan

begitoe,tentoe sadja pemerintah sendiri
jang mengetahoci.

Seperti
pgar,

kita

soal

semoea

ini

telah

telah mende
dibitjarakan

de

ngan hebat baik dalam kalangan po
litiek, maoepoen dalam golongan jang
semata mata

berdasar

agama

Semoeaperkoempoelan

Islam.

Is-

la m

menolak rantjangan sepenoehnja

itoe,

begitoe

djoega

perkoempoelan

besar besar oempama, Paroendan “dan
Parindra menolaknja oendang oendang

itoe, karena dianggap bertentangan de
ngan agama Islam. Barangkali sikap

partij partij itce diambilnja karena me
rasa

ta'baik

djikalau

menimboelkan

pertentangan dalam soal ini, karena
soal seroepa ini dianggapnja sebagai

:

En njonja Helen, kalo' kapok kema
ri, wel, nggak apa, nji Bedjat ndak
| brasa kailangan.

sia Moeslimin.

158) Reglement Gomengde Huwelijk,
tiap isteri terhitoeng masosk mendjadi
sebangsa dengan soeaminja, baik peri

hoekoem

sebagian ketjil sadja dari
nationaal seoemeemnja.

2

Adapoen

— NJI BEDJAT

ma

jang

ditolak

aartikel2

dengan

pada

actie

dari rantjangan
keras oleh

per

oleh seorang

hoekoem

adat Indonesia djoeya. Kare

na

perempoean

ambtenaar.

Diri

sebab

bahasa

aki dihapoeskan,

ig terloekis digambaran ini ialah

— Peladjaran memotong
rot
kaian, nut. -|- fr. handw. d
Belanda

KHaropa itoe ta

memposojai keioedoekan jang
(rechtzekerheid)
Doea orang

Njouja Belanda, anggauta dari Tweede
Kamer Staten Generaal, mengemoeka
kan
soal
itoe sambil
memintak

oeudang oendang oentcek memperlin
deengi perempoean Belanda jang ber
kawin

setjara itoe.

Inilah

agaknja

jang

menjebabk an

pemerintah membangoenkan
rantjz
ngan peratoeran perkawinan jang akan
dilakoekan terhadap pada orang2 jang
ikoet pada hak perkawinan jang tidak
diatoer atas oendang2 oemoem (Alge
meene verordening), artinja bagi ka
oem

Indonesia,

teroetama

Jndonesiers

Moeslimin. Meskipoen
dalam rantjangan itoe tak tertoelis - perkataan IsIsoa, tetapi dapat dikatakan,
bahwa
rantjangan itoe semata mata dilakos
kan terbadap pada kaoem Islam, Bagi
Indonesiers jang beragama kristen te
lah ala peratoerav2 sendiri. Lagi poe

la, bangsa Bali jang beragama

Hindu

dan beberapa golongan jang beloem
beragama, semoeanja itoe ada hanja
sebagian ketjil dari pada djoemlah pan
doedoek Indonesia.

Meskipoen rantjangan itoe akan los

as lapangannja, tetapi sebstoelnji ran
tjangan itoe
teroetama sengadjakan
oentoek memperlindoengi perempoean
Olanda jang berkawin dengan orang

Indonesia Islam. Apakah

adakan

perbedaan

antara

sebabnja

di

perkawinan

orang jg ta' sebangsa dan perkawinan
orang Indonesia?
Menoeroet fatsal

11

dari

rantja

ngan terseboet itoe peratoeran itoe s0e

dah tentoe berlakse, bagi
per
kawinan antara orang perempoean jg

hak perkawinannja diatoer oleh peme

rintah (djadi peremposan Olanda) dan
orang lelaki jang hak perkawinannja
tidak diatoer oleh pamerintah (orang
Indonesia). Peratoeran itoe berlakoe

pada

orang lelaki Indonesia jang

ber

kawin dengan seorang Olanda, ketjoe
ali djika dosa orang itoe menerangkan
dengan
soenggoeh2
bahwa mereka

itoe.

ta' menghendiki

ikoet peratoeran

Bagaimanakah keadaan

perkawinan

antara orang Indonesia ? Boeat soal
ini libatlah fatsal 1 dari rantjangan

itoe. Menoeroet fatsal 1 itoe, pera
tosran itoe tjoema berlakoe, djikalau

kedoea orang jang berkawin itoe me
nerangkan
ingin dikenakan
peratoeran itoe, Peratoeran itoe
berlakoe
kepada
mereka,
hanja, djikalau doea orang itoe me
ngoetjapkan keterangan tsb.
itoe dengan sesoenggoehnja
dimoeka ambtenaar
burger
lijke stand.
Teranglah sekarang
bagi pendengar pendengar, perbedaan
antara
perkawinan orang boekan se
bangsa dan perkawinan orang Moesli
min Indonesia. Roepanja memang per
atoeran itoe disengadja oentoek mem

perlindoengi orang perempoean Belan
da jg berkawin
min Indonesia.

dengan

Baroe

orang

Moesli

terbit
Boekoe

Renda oentoek sapcetangan.

keperloean pengante
das,
TRI
An

dalam

iItoe

akan
tetap

endi

ng indah2 pz

hoskoem

FH | koempoelan2 Moeslimin, ialah artikel
-3 |(fatsal2) 18 dan fatsal 17.
Dalam fatsal 13 itoe diterangkan
Ibabwa polygamie itoe ta' dapat dila
|koekan, kalau perkawinan itoe ditjatat
j
n itoe orang lelaki hanja boleh
| Hjatatz

orsages

publiek maoepoen

privaat. Seorang perempoean Belanda
jang berkawin dengan orang Indone
sia poela dan dilakoekan kepadanja

bisa membatja dan menoelis, dan 1,9 orang tinggal menerimasadja. Adap sen A3

lis dalsm sk, bahwa dalam @ur'ap itoe

djat toh djooga

Sekarang

toek mengoeraikan

polygamie

djoeh perseposloeh)

sp Ijang ta? sesoesi dengan agama Islam

Hi

Indonesia

Views on Purdah and Marriage", stri pendoedoek ada 11,7 pCt (sebelas toe rintah

ja, . . banjak djocga makan

per

keadaan negeri pegeri Moeslimin jang
sekarang dapat pengaroeh dari aliran
aliran baroe itos.
|

Kemoedian Pemerintah minta penda
Dari itoe tentoe sadja polygamie itoe patannja ra'jat Indonesia terhadap pada
rantjangan itoe. Pertama kali Pemerin
masih banjak terdjadi.
Sebagian besar dari pendoedoek pe tah ingin mengetahoei lebih dahosloe
rempoean Moeslimin di India, tak bisa pendapatan ra'jat atas vesoeatoe oen
membatja dan menoelis, dari semoea dang2, biasanja oendang2 dari peme

and reguires modifiaccording to the needs
sedep, gt of the
day and
the
rapidly
. . boesoek. changing times“ (dari , Moslem

itoe....

tjoe

rempoean perempoean jang terpeladjar.

Islam

g begitoe

diatas ini saja harap,

koeplah kiranja oentoek menggambar

lagi, Tetapi di India sedikit sekali pe dari

is
far beenjoined by

Menseroet idoeng Nji Bedjat, 'baoe cation
menoeroet idoeng Helen:

keterangan

Sebeleem memoelaikan perabitjaraan,
|
di. India itoe lebih baik saja kemoekakan apa sebab
banjak orang perempoean sebagai tjon
kebanjakan hanya terdjadi dalam golo nja soal ini sekarang mendapat perha
ngan orang jang tak berpengetahoean. tian jang sebesar itoe. Dalam boelan
| Lady Abdul @Gadir berkata '
Dalam pihak jang terpeladjar polyga Jaai 1937 rentjangan ordonnantie
sPPurdah asabsorved among mie
jang tertjatat
itoe boleh dikatakan tidak ada perkawinan

doeng: tindakan

gigi.

HoaID PA

sal dari trasi, of bawang.

Pandit Motilal Nebru,

'lajah dari Pandit Jawabarlal

gosok

gang djabatan sebagai inspcctrice dari
Sebab menoeroet fatsal falsal dari
sekolah sekolah boeat anak perempoe peratoeran perkawinan orang jang boe
an, Begum
dan Bhopal
almar- kan. sebangsa (Staatsblad 1893 No.

rena perkawinan kanak-kanak itoe.
Perdjalanan ini dapat berboeah, ialah
beroepa
oendang-oendang
diseboet posan

:

obat

pertjeraian

h oentoek renda sapoetangan.
Renda ini diperboeat dari pada be-

pang haak nomor 150 (seratoss lima ada lebih koerang doea poelueh enatn ini jalah alasan
Ipoeloeh). Jang berpalang palang itoe centimeter, Letternja (monogram) di oleh perkoempoelanz
haroes diisi dengan empat toesoekan soelam dengan benang soetera jang menolak oendang oendang
Apakah sebabnja rentjana
roedji (stokjee): Sapoe tangan ini lebar,
Hldan pandjangnja dengan rendanja jg berwarna poetih,
bangoenkan ? Pemerintah seo
3 lebarnja

satoe

setengah

centimeter,

8, Mohamad

hanja

»KAPENGKOEHAN

tjeritera

EN

ah, mana njang bener !?
Pengoeknja inlajer barangkali

poeekan. agar soepaja ra'jat dapat ma

ini

ISTRI SOENDA"

Isinja bergoena sekali ba gaimana tjaranja laki rabi
5

mamboe pengoek djoega,

)

diseloeroeh
India oentoek menerang
kan
kepada orang banjak betapa be
sarnja bahaja jang dapat terdjadi ka

dengan

,

Bedjat .. boekan main djoega .

tetapi peremposan Hindu djoega. Poe
teri-poeteri ini memboeat perdjalanan

itoe seperti
an mengakosi purdah
soal nasional, jang haroes diha

asah € djooga pernah didepan
daji

Concent Commission, disitoe doedoek
boekan sadja peranan
Moeslimin,

kali

toean
ini
dan mem-

nja student peremposan
Moeslimin perbaiki deradjat peremposan Indone
itoe bertambah sedikit, walaupoen ha sia, tetapi menoeroet toelisan dalam
nja ssdikit golongan perempsean ter osndang oendang itos pemerintsh se
peladjar itoe, ternjata besar pengaroeh mata-mata berkehendak melindoengi
njai Poeteri Moeslimin di India jang peremposan peremposan Belanda jang
pertama kali mendapat diploma dari berkawin dengan orang orang Indone

:
25
longan jang terendah masih banjak
| Tetapi kaoem moeda jg sedikit itoe kanak-kanak jang dikawinkan diba
beractie dengan giat oentoek mengba wah oemoer. Dalam tahoen 19:8 dia soepaja mereka memasoekkan anaknja
loket
depan
is
berbar
poeskan hal jaug menjedihkan itoe, dakan commissie bernama ,Age of pada sekolah itoe. Akan tetapi seka

(Dia berdiri
| kantor pos. Berdirinja seprapat djam. lebih giat sikap mereka dari pada me
a 'reka dinegeri lain.
Katanja, boekan main, mamboenjdi
welrie
,
en
namak
dia
— sitoe, Pendeknja
“Dalam zctie ini mereka disokong
barangkali njang dimaksoed oleh beberapa kaoem lelaki jang ter

satoe

doenia
mengasih
toean poenja gigi

ng

kabar

ada hanja

Bahoea obat gosok gigi moesti membersihkan gigi, itoelah boekan ada jang
gosok
gigi baik, teroetama
moesti
mengasih
terpenting,
— satoe
obat
pertanggoengan tida meroesakkan moeka gigi.

lah, sedang seorang antara anak anak

dalam daan serospa itoe djoega. Anak anak

y| Antara 5pCt jang tak hidoep

nama prempoean.

ia

kereceptie: anak perempoean
dari seko |
semoea telah tammat
tar

PPP

TAG
1

Mella
Ea TI

Santosa

bermaksoed semata-mata oentoek mem ! |

LNG

Noorden"I
at kaenbar ,Het
da

Maria Ulitah

itoe bernama Begum Shah Nakeras dilakoekan dari pada
ceslimin jg laiu : kaoem pe W az pernah diangkstkan sebagai oeoentoek Round
Table
| dipisahkan dari doenia loear. toesan
Conference
dikota
Londen.
gal dibelakang tembok
Teranglah soedah, atoeran purdah
a
(tenopat tinggal perempoenistjaja
akan lenjap kemoedian, sesue
ce djoega banjak perempoean dah kaoem
poeteri disana terlihat ma
jg hidoep dalam purdahitoe
djoe dalam pengetshoeannja. Di India
t dari segenap kaoem perempoe banjak perkawinan diadakan antara
kaoem Moeslimin di India we kanak
kanak dibawah oemoer. Kaoem
yap atoeran purdah itoe seba perempoean di India menentang kea
moestinja.

baroe baros ini

Bedjat
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tida meroesakkan moeka gigi!
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4 Augustus 1938 tahoen ke 6
aa

aa

penjiaran

kabar
Be

Pendapatan Pemerentah
Waktoe

memperkatakan anggaran lekas diselesaikan,

afteeling

Pemerintah

dan

I,

ialah perkara

badan-badan

tinpgi.

giliran pertama, maka tosaa Mr, HO.

| Hartevelt, wakil | Pemerintah oeroesan

oemoem, ada
jang

lah

djoega memperkatakan

terseboet dibawah

ini, demikian

dikabarkan oleh Balai Poestaka.
Tosan toean Thamrin, Verbsom dan

Van

Baalen

ada

memberi tegosran

tentang tjara perebureau

Aneta beker

dja, tentang soesoenannja, tentang tja

ranja

jang

menjiarkan

kedjadiaa

kabar dari hal hal

dalam pergoealau bi

doep orang Eropah dau orang Boemi

oetjapannja itoe sama

pja sadja. Waktoe

oleh

pembitjara

itse dikemoekakan

bahwa

benar lagi,

boekti.
“Setelah diadakan raadkamer, hakim
gandjar bagiaunja ini bosdjang
jang
pandjang tangan tengah doea tahoen

Pemerintah

akan

jang

dikehendaki oleh anggota jang terbor | Senmpais
mat

itoa.
Soal

penangka-

terdapatnja itoe barang

— () —.

Departemen Djoestisi
Moelai pada tanggal 1 Agoestoes
Boeat sementara waktoe diperban» Antara“ soepaja diberi pertolongan, 1938 jang baros lalos, dipesjat
atas toekan kepada voorzitter dari land
Pemerintah tidak dapat lagi memberi permintaannja sendiri dengan hormat raad2 di Padangsidempoean c.a. agar
keterangan lain dari pada jg soedah
sebagai advseaat dan prccureur pada soepsja diserani denvan pekerdjaan2
diterangkan Pemerintah dalam Soerat
Hooggerechtshof di Indonesia dan se griffier pada pengadilan2 terseboet,
Djawabanoja
tentang
perkara
itoe. bagai Laudsadv
ocaat di Betawi, tocan toean Mr. Hazairin, kiui Ass, pada
Osntoek waktoe sekarang, jg perlosia Mr, EJF, Dunne,
Reehtshoogeschool di Betawi.
lah 'soepaja dapat menjisrsan kabar
pada tanggal 1 Agoestoe
Moelai
Rand

Tentang pidato tosan Thamrin osn
toek membelapersbureau Bo»emipoetera

alat osntoek maksoed itoe.
Lain dari pada itoe oleh

pembitja

ra jang terhormat itoe ditanja, apakab

diperhatikan

Aneta

lakoekan

31

(Rep.)

, Antara :

kabar maocepoen dalam Volksraad, ada

kepsda

waktoe

pan itoe dan

moelai

mengoeroes perkara itoe seperti

perloe diada
badan, jang membajar dienst
kan satoe badau pemerintah, semata2 sesoeatoe
kawatoja menoeroet tarip jang dibajar
oentoek mengoeroes perkara jg menge: oleh Aneta. Pertanjaan itoe dapat di
naj penjiaran kabar, Tosan Vau Baa- Idjawab dengan ,tidak“, dan memang
len djoega
ada berbitjara tidak ber: soedah semestinja, karena dinegeri ini
hoeboengan dengan Aneta, jaitoe ten
tidak ada badan lain, jang memakai
tang pikiranpikiran gk, harian dine
geri Belanda dan tentang perloenja pedjabatan telegraaf sebanjak itoe tiap
tiap hari.
perhoebsengan dengan djalan radio le
Apa-apa jang tidak menjenangkan
bik banjak diadakan. Apa apa jang di
tentang
tjara Aneta menjiarkan kabar,
kemoskakan oleh kedoea pembitjara jang dikemoekakah
baik dalam soerat
itoe akan saja djawab kemoedian.
Bantoean

tanggal

persatoe

seka 'nilik soesosuanuja soedah mempoenjai

li tidak berhosboengan dengan Aneta
dan jg dimaksoednja ialah jg oemoem

sampei

maka Pemerintah
dapat memberi keterangan, tidak lame

poetera dan tentang koerang tjnekoep
nja keterangan jang perloe, sospaja di
| negeri Belanda dan di Hindia orang dengan sehemat2aja, dan menilik ke
sama-3swa taboe apa-apa jang terdja adaan jg sekarang jg sebaik-baiknja
di dibagian keradjaau itoe masing2.
centoek meutjapai maksoed itoe, ialah
Dengan teroes terang kata toean dengan partoloagaa persbureau jg me
Verboom,

rlakoe

oleh

Aneta.

Tidak

ada

van Justisi

s
2 tahoen
Landsad

1938 jang baroe laloe bosat
lamasja diangkat mendjadi

Mr. WFJ.

Betawi, teean

di

vVocaat

Birgman Brouwer, advocaat dan pro
cureur oda Hooggerechtshof di Indo

nesis,

kini tijl. fungeerend

vecaat

di Betawi.

Landsad

Setengah loesin pendjahat mengakoe
dihadapan Ass.-Resident
dimoeka hakim
moengkir
Bsloem

selang lama

peruah

diberi

takan dengan ectifiteitnja Adjuoct
Djaksa toean Sidik di Mr, Cornelis.
telah

dapat

membongkar

perkara

pe

rampokan jg tengah dosa tahoen ting
gal gelap kedjadian di kp Kemang
Pasar Minggoe, jg djadi korban seo
rang Tionghoa nama Kwok Kan Fa,

Boeat sementara waktos
diperban
toekan kepada voorzitter dari
land-

rasd di Soerakarta, agar soepaja dise
rahi dengan pekerdjaan griffier pada
pengadilan ini,

tosan

Mr,

R.

tadilaga, kini maandgelder
raad di Poerwakarta.

Isa Soe

pada

land

toean Mr, Mas Iskandar Soeria Atms
dja, kini masudgelder pada landraad2
c. a. itoe.

Boeat sementara waktoe diperban
toekan kepada president dari land
raad2 di Chirebon

c. a., agar

soepaja

diserabhi dengan pekerdjaan2 griffier di
pengadilan2

terseboet,

toeen

Mr, Ra

gsbabuja bagi Pemerintah
oentoek ini korban di ikat dan dianiaja, ba den Soediono, kini maandgelder pada
Berhoeboeng dengan tindakan Pe- mempertjakapkan keberatan itoe pan rang dan oeangnja ig tjoema berhar landraad2 di Tjirebon c. a. itoe.
ga f 6,— dirampas.
merintab baroe baroe ini, memberi djang lebar.

bantoean kepada Aneta oentoek keper|

Tetapi Pemerintah soeka mengatakan, orang partij politik kerapkali me

Boeat

5g ca
—

losan soerat soerat kabar Melajoe, ma
Malam perpisahan
ka toean Thamrin ada bertanja, soe rasa diperlakoekau dengan sepatoetnja |
Bsrhoeboeng dengan kepindahannja
rat kabar Boemipoetera mana jang karena verslag kongres partij politik
soedah mengambil abonnement moe itoe pendek sadja. Pada anggapan Pe tocan Zainal Arifin Landrechter Mr.
ke Soekaboemi. Kini dapat
“yah itoe, serta membajarnja sekali, merintah sekali kali tidak ada alagan Cornelis
diberitakan
ketjoeali sahabat handainja
Anggota jang terhormat itoe menjerah oentoek chawatir, Aneta dengan barat
kan sseatoe daftar jang memoeat ua sebelah mampersilahkan kabar kabar dalam djabatau jang lama merasa ke
hilangan seorangan achli hoekoem,
de
| .ma 24 sosrat kabar Boemipoetera, Me kawat. Begitoe djoega tentang penjia mikian dalam kalangan
pergerakan
noerset keterangan jang diberikan ke rau kabar tentang kedjadian didalam
padanja tjoema tiga sadja jang me- kalangan pergaioelan hidoep orang di Djakarta ini poen meraga roegi poela
dengan hilangnja satos tenaga. Oentoek
ngambil abonuement dienst moerab Boemipoetera. Apa jang tidak menje mengambil perpisahan kepada beliau
nangkan hati tentang perkara itoe, jg
itoe.
toean Thamrin ter itoe, dalam societeit Pagoejoeban di
Setelah mendapat keterangan, ma- dioetjapkan oleh
MrC.— malam Minggoe jad, akan di
ka menooroet pendapatan Pemerintah njata tidak ada alasannja,
adakan
pertemoean dan perdjamosan.
keterangan jang diberikan oleh tosan
Pada achirnja pembitjara jg terhor Dalam pada itoe diadakan poela ramai
Tbamrin itos tidak dapat dikatakan mat itoe ada menjinggoeng soeatoe
ramai dengan memperteendjoekan rebenar, 24 soerat kabar itoe —bebera- perkara jang banjak mengenai dasar jok Menier, (Rep).
pa bocah soedah tidak ada lagi— tjoe Aneta, ialah waktoe dikritiknja tjara
ma 7 eadja
jang tidak mengambil mengidoepkan Aneta, karena beberapa
abonnement Aneta. Diantara 17 soerat peroesahaan besar besar toeroet serta Bagiannja boedjang jang pandjang
kabar
mang
dienst

jang berlangganan itoe, me
3 bosah
jarg berlangganan
moerah, tetapi lain dari pada

tangan

dalam peroesahaan Aneta.
“Bagi Pemerintah sekali kali tidak
ada alasan, jang menerbitkan persang
kaan, bahwa tjara Aneta melakoskan

Di Landraad Meester Cornelis telah
di hadapkan seorang terdakwa nama
itoe ada lagi 3 boeah lagi, jang tidak
oleh tosan Thamrin, jang kewadjibannja
diseboet
terpengaroeh
djoega Moeti, boedjang dari S.Saleh Al-Atas.
Iai Sijil boroemah di Kerkstraat
itoe
sbonuement
soedah mengambil
oleh tjara memberi modal oentoek ke
djoega, djadi semoeanja ada 6 boeah perloean persbureau itoe, Maksoed par Meester Cornelis saulagar batik. Pada
soerat kabar
jang mengambil
nement dienst moerah itoe,

abon-

oesahaan

jang

memegang

aandeel

sosatoe

bari ia sedang

berpergian,

sementara

waktoe

dengan pekerdjaan2 griffier pada pe
ngadilan tsb, toean Mr. S D Eyanuels,

kini maandgelder pada Kaad van Ju:
titie di Betawi.

Boecat sementara waktoe diperbantoe
kepada

di Amboina
dengan

— tentie soerat kabar Boemipoetera lekas Pemerintah tidak merasa perloe akan

aa

oa

#3

Sesoedah VR habis pauzs membitja
r”kan pemandangan cemoem termija
pertama,
maka pembitjaraan itoe di

teroeskan dengan pidato

t Soetardjo
pertentangan

makin

Spr ini mengatakan,

besar

bahwa

kalau

orang menoendjoekkan kesalahan2 lain
orang,
tentoelah ja akan mendapat
sesoeatoe tanggoengan jg berhoeboeng
dengan itoe.
Hal ini terboekti, pada pidato pem
bitjara sendiri dalam termija pertama
jaug mendapat reaksi. Misalnja pidato
t Verboom.
Dalam menoendjoekkan

bal ini spr mengatakan, bahwa dalam
VR

itoe tjoema ada 2 golongan, jaitoe

golongan

voorzitter

bersama

fihak

daa

anggauta

golongan

pemerentah pada lain fihak.
Selandjoetnja
ditoendjoekkan

kritik

ketika
ting,
pedas
fihak

VC

kepada

pimpinan

sifat

lasjkar

situasi internasional amat gen
hingga kritiknja jg tadjam
dan
itoe dikatakan oleh beberapa
diseboet hendak
mendja-

toehkan pemerintah!
Lain dari pada itoe spr, mengata

kan, bahwa adanja rasa makin mende
kati satoe sama lain itoc adalah ti
dak benar, Bahkan psrasaan jg doe
loe doeloe baik, sekarang soedah ham
pir hilang, sepandjang kata setengah
orang Belanda: begitoe djoega menoe
roet pendapatan spr. sendiri

Soal
Oentoek
begitoe

petisi

Soetardjo.

dalam dan makin

lama

makin

besar itoe, maka dikatakan oleh spr.
bahwa petisi Soetardjo adalah satoe
djembatan
oentoek
menghilangkan
djoerang jg dalam tadi dan oentoek
menghilangkan rasa pertentangan tadi.
siapa ikoet menjetoedjoei sebahagian
sadja, berarti soedah
menjetoedjosi

ngadilan pengadilan tab. tosan Mr O.
Steevens. kini maandgelder pada land
raad di Malang.

Boeat sementara waktoe diperbantoekan kepada voorzitter dari landraad
landraad di Bandoeng c,a., agar soe

4

TN

menghilangkan djoerang jg

griffier pada pe-

seloeroehnja.

Keterangan ini

adalah

dihadapkan
kepada pendapat toean
le Hoog.
Ketika sampai pada pembitjaraan

mosi Djajadiningrat, maka olehnja di

toendjoekkan

kekoerangannja

pada

paja diserahi dengan pekerdjaan2 grif fatsal jang terpenting, jaitos nisbah
fier pada pengadilan2 terseboet, toean (verbouding) antara Indonesia dan
Mr. CO, van Essel,

kini

maandgelder

pada landraad di Malang.
diperban
Boeat sementara waktoe
landraad
dari
toekan kepada voorzitter

da landraad

lardraad

di Makassar c.

Aneta itoe tjoema oentoek mendjaga
293
a, itoe,
Lain dari padaitoe ada 14 boeah soepaja perossahaan jang penting itoe ri baraug dagangan telah di tjoeri
e,k. jang memang tidak mengambil oentosk oemoem, tetap sadja dipegang anam kodi kain fbatik. Hilangoja itoe
PENOETOEPAN POST
abonnament moerah itoe, melainkan oleh orang Belanda oentoek kepsnti barang, berbareng poela hilangnja ia
poenja boedjang,
mengambil -langgavan lain, jang lebih ngan kebangsaan.
Post oedara ke Eropah.
Dengan moedah di kira boedjang
moerab dari pada langganan jg diam
Seperti soedah diterangkan tadi, tt.
Djoem'at 5 Augustus akan ditoetoep
bil oleh soerat kabar Eropah. Oleh Verboom dan Van Baalen ada mem itoe posoja perbosatan, politie sigera
karena bantoean Pemerintah itoe poela bitjarakan perkara penjiaran kabar dari dikasi tahoe dan menangkap boedjang post oedara dengan kanal terbang
maka Aneta sanggoep mengadakan ta negeri B-landa ke Hindia dan sebalik itoe di Kebajoran, dalam roemahnja ,@antas" ke Singepoera (Eropab, Afri
rip abonuement
itre jang dengan se nja berhoeboeng dengan soal soal jang terdapat beberapa lembar kain tjoerian ka, India, Siam dan Mesir). Pengaw
itoe,
bilan soerat soerat jang penghabisan
ngadja diboeat lebih moerah,
besar jang lain.
Oleh politie poen boedjang ini de oentoek aang, stukken pada djam 7,15
Waktoenja barne beberapa boelan
Dengan soenggoeh soenggoeh Peme
sadja, beloem tjoekoep lamanja oentoek rintah meojangkal oetjapau pembitjara ngan gampang ia akoe karenatak da pagi dan kantoorbus djam 7,30 pagi.
Tapi
mempertimbangkan dengan pasti ten- jang pertama. Pemerintah tidak sekali pat djalan oentoek moengkir.
tang berhasil atau tidaknja sesoeatoe kali mengabaikan penjiaran kabar itoe, dalam pemeriksaan hakim, ia moeng
Post oedara ke S'baja Australia
tindakan, tetapi lain dari pida itoe, seolah olah tidak penting. Pemerintah kir keras katanja ia tidak tahoe dima
OCetara dan Barat
Pemerintah dapat memberi keterangan, insaf benar, perkara itoe terhitoeng na politie dapat beslag itoe boekti.
Beberapa politie jang lakoekan peng
Djoem'at 5 Aug. akan ditoetoep
maksoednja soenggoeh terkabsel de- perkara jang sepenting pentingoja, jg
Soeta
t.
oedara dengan kapal terbang
antaranja
post
diperiksa,
gradahan
ngan djalan tsb, jaitoe soepaja sebanjak selaloe mesti diperhatikan. Karena
politie jang toetoerkan satoe ,COantass ke S'baja (Bima, Koepang.
banjaknja sk Melajoe diberi kabar.
itoe Pemerintab redla memikirkan per mantri
Australia Oetara dan Barat). PengamWaktoe Aneta mengatoer pekerdjaan kara itoe lebih djaoeh, baik dengan
bilan soerat soerat jang penghabisan
soepaja kabar osntoek keperloean itoe Aneta macepoen dengan Nirom, soe
aang, stukken dan soerat soe
oentoek
bertambah banjak, kata Aneta ia sooka paja dapat mempertimbangkan djalan
pagi.
mempertimbangkan kehendak jang di djalan jang perloe oentoek momperba itoe. Semoea departement dan pedja rat biasa (kantoorbus) djam 11 30
sampaikan dari pihak Boemipoetera, iki tjara bekerdja jang berlakoe seka batau jang tersangkoet djoega perkara
Post Oedara ke Tarakan
penjiaran kabar itoe, ada berhoeboe
demikian djoega tentang isi kabar rang.
ugan
dengan
baik,
sehingga
dapat
kabar itoe. Boleh djoega diksbarkan,
Djoem'at 5 Aug. akan ditoetoep post
bersama-sama sepatoetnja. oedara
Tentang tegoeran anggota jang ter bekerdja
dalam
beberapa
boelan jang achir
dengan Knilm melaloe S'baja
|. achir ini djoemlah correepondent Ane hormat itoe, mengatakan tidak ada Tetapi djika dikemoedian hari badan ke Bandjermasin, Balikpapan dan Tabertambah Isoeatoe badan, semata-mata oentoek jang dimaksoedkan oleh toean Ver takan, Pengambilan sberat2 jg peng| ta bangsa Boemipostera
mengerdjakan oeroesan jang mengensi boom itoe soenggoeh2 ternjata perloe,
semata mata oentosk maksoed tsb.
kabar, Pemerintah dapat maka Pemerintah dengan sendirinja habisan oentoek aang. stukken dan
permintaan penjiaran
|... Berhoeboeng dengan
soerat2 biasa pada djam 2 siang.
memberi keterangan, sampai sekarang akan memikirkan perkara itoe.

| tocan Thamrin, soepeja perkara adver

VOLSRAAD

Penempatan rijksraad itoe termasoek
djoega dalam petisi tadi. Djadi barang

c.a, agar soepaja diserahi

landrsad di Makassar c. a., agar 80eps
ja diserabi dengau pekerdjaan2 griffter
pada pengadilan2 terseboet, toean Mr,
se H, Th. Schabot, kini maandgelder pa

poelanguja dapat tahoe ia poenja lema

OEMOEM

landraad2

voorzitter dari

pekerdjaan2

1938)

Petisi Soetardjo sebagai djembatan
dan mengoerangi pertentangan,

diperban-

toekan kepada voorz dari landraad2
di Magelang c.a agar soepaja diserabi

kan

SIDANG

VR pada satoe

Boeat sementara waktoe
diperbantoekan kepada voorzitter dari landraad
landraad di Bandoeng c.a., agar soe
paja diserahi dengan
pekerdjaan2
griffier pada
pengadilan2
terseboet,
di Bandoeng

December

Nederjand.

Seteroesnja

olehnja

disang

kal, bahwa spr. diloear V R telah mem

PLN

: Tentang
belandja

Kalau simpan 5: boengkoesan dari 50 gram atau 10
boengkoesan dari 30 gram Toean dapat persen satoe
boekoe kertas sigaret Club" dari harga 5 cent.
Boengkoesan' itoe boleh toekar di mana Toean
poenja langganan-langganan.

beri keterangan
lain dari pada apa
tag telah diadjoekan kepada sidang
Setelah itoe

maka

jang tampil

ke

moeka ialah
t. Kasimo.
Poen pembitjara ini membitjarakan
petisi Soetardjo, Lagi poela dikatakan,
bahwa
sesoeatoe partai politik itoe

baroeslah terdiri dari orang orang jang
memeloek

faham

Katholik

Indonesia.

dikatakan,

sama,

bagaimana

Selandjoetnja

sikap

partai

Lain dari pada itoe spr setoedjoe
lelam garis2 besar djawaban pemerin
tah.

Sekarang jg angkat bitjara.
t. Thamrin
Masih beloem
ngan soal PNI,

poeas

de-

Pembitjara ini mengadjoekan
lagi
pertanjaan2 tentang tindakan2 peme
rintah terbadap PNI dan KRI, Spr.
minta boekti2 jang
lengkap
berhoe
boeng dengan toedoehan2 pemerintah
kepada doea pergerakan ini.

Haroeslah keterangan2 dari pemerin

tah jg djelas sekali, hingga
fihak loe
arpoen biss jakin, bahwa sikap peme

rintah dalam hal ini memang
pada
tempatnja. Oleh karena itoe spr men
desak teroes kepada pemerintah akan
hal ini.
Dikabarkan olehnja, bahwa pemerin
tah terlaloe banjak mementingkan s0

al kepolisian dan balatentara, hingga
seakan Indonesia mendjadi negeri ke

polisian dan balatentara (I'6tat

me),

gendar

sa

Ma

t Alatas
Olehnja dinjatakan:

bahwa

AOBA

Peme

'rintah telah mendjalaukan gatoe keke
Y|liroean, karena djawaban2nja dalam ter

'Iwija

pertama terlaloe

Lain

dari pada

singkat sekali.)

dimintakan

kepada

Ipemerintah soepaja pendoedoek Arab
mendapat lebih parhatian : dan da
lam hal ini spr sependapat deugan

(OBAT BIKIN ITAM RAMBOET)

BAIK BOEAT RAMBOET POE-

wakil wakil Indonesia.

»TEMPOs.
,tempn“ bisa ma

taoe

jang

Orang

' Salah terima jg dikatakan

lebib da

TIH (BEROEBAN), MERAH
DAN KOENING.

akan akan

sama

TEROETAMANJA

'Ihoeloe itoe dibesarkan lagi oleh t van
Baalen jg mengatakau, bahwa spr se

naroeh sesoeatos hal pada , tempo"
jang tentoe. Maar, belaas djarang orang
jang gitoe.

tak

menghargai

kali djasa djasa pemerintah.
sebaliknja dinjatakan, bahwa
hoekoem

Islam

orang

se

Tetapi
dalam

dilarang

1.

keras

Bang Bedjat sendiri kaga”, sok-sok osntosk memoedji moedji jg tak pada

”

melasat,

tempatnja, dan tjoema oentoek menda
moeka sadja. Poela dinjatakau

oleh

spr

akan

bahwa

spr

sekali kali tak

merendahkan djasa djasa peme

,The Times“. ev

stempo“, misalnja

di Soerabsja djoega ada harian , Tem
po".
Itoe sembojan, kita kedjar kasitoe,

bisa kaga”nja, entah.
Misalnja didalam sk. , Tempo“ itoe
terbit hari Senen, tg | Aug 1938 me
| moeat kabar kongres PSII seperti berikoet :

t

Ladjuah

Tanfidzijah, goena

pagi ini dengan
tang disini.

nachtrein telah da

dengan

membitjarakan kepentingan2 Cong
.
res.
Tosan Abikoesno — Tjokrosoejoso

Oetoesan2 jang telah datang kl.
50 Afdeelingep, sedang lain lainnja
ditoenggoe datangnja sore ini.
dengan banjaknja
Berhoeboeng

kota Soers

permintaan pendoedoek
ingin

baja jang

persidangan2

ri

menghadi

hendak

nanti

receptie

receptie itos akan

malam, maka

| djadikan Openbaar,
boleh hadlir,

di

orang

segala

tang)

pagi, tapi . .

Datangnja

rin malampja)

Senin-

malam Minggoe (kema

mengenai

dah berpedato disana.
Hoe deze? Apa hari Minggoe

naik

Esndaagsche ke Betawi lagi, en
der mampir keroemah, terces
nachtexpres lagi???

z9nnaik

»,

Maksoednja

malam
soedah

,

,nanti

Selasa“,

malam“

hla kog

berarti

verslagnja

bisa dimoeat hari Senen,

:

Tetapi

njataannja.
Sekarang

Itoe mah, perkara ketjil,
gitoe djamak,

kesalahan

gampang dipaham,

Dan

jaitoe copy boeat hari Sabtoe“ njasar
pada hari Senen. Tapi helaas, sok-sok

orang loear jang koerang ngarti seloek

beloek didrukkerij soeka ngambek.
Bang Bedjat sering ngalamin diam
bekin perkara gitoe. sebstoelnja baik
pakai rectificatie.
Kalau bang Bedjat jaog bikin rec-

tificatie, antara lain-lain
toelis begini

bang Badjat

... ,harap sidang pem-

batja membatja kabar itoe

pada

hari

Sabtoe jang laloe ., , ,"

BANG BEDJAT,

t. Sol.

dasar2

(OBAT PENJAKIT KENTJING)
pertahanan

TRIOS

segala

negeri.

Soenggoehpoen ia menoendjoekkan
keposasannja dengan djawaban jang
pandjang lebar dalam termija pertama.
tetspi
yaasih djoega menjatakan koe
rang setoedjoenja jang mengenai soal
Lagi poela diminta

dalam

peroebahan

olehnja

soepaja

Grondwet jad. di

perhatikan soal itee, dan agar soepaja
antara pendapat pemerentah dan pen

dapatnja

kepada

HARGANJA :
per flesch isi 200 pil . meat NO
100
Se
na
»”
»
»”
»

fihak

”

”

Ini obat2 bisa dapat beli
Japan jang mendjoeal obat.

VO. sospaja VC djangan selaloe banjak

salah terima dan lekas “lekas membe

AGENT

rakjat, haroes

Sampailah pada pidato

BATAVIA

adalah berarti bahwa spr. setoedjoe
dengan hal itoe. Lain dari pada itoe

oesaha memadjoe

kan ekonomi mereka itoe, Jang ber
hoeboengan dengan ini pembitjara
mengadjoekan 5 pertanjaan jg singkat
nja :

apakah

tidak

betoel,

bahwa disini

aja artikel dalam , Koloniale Studien"

Toean

Boestami

dimerdekakan

Indonesia pada waktoe2 jg lampau.
Dikatakan poela, bahwa kekoeatan rak
jat haroes ditambah.
Sekarang jg angkat

bitjara.

Spr. ini menanjakan

Schultz
kepada

peme-

rentah, apakah pemerentah soska me

dato tosan

Wiwoho,

toean

Lsgi

Soangkeepon

posela

dan

dihoeboengkan

tor, toelis pembantoe M.

soedah sampai waktoenja

Ers ka Digoel.

Beberapa hari

berselang

kabarkan bahwa

kita

telah

13 orang dari Pariij

Kommunist Iadonesia, jg diwaktoe

be

lakangaa sebslosmaja ditangkapi oleh

politie di Sserabaja dan djoega di Ke
diri, akan lekas dikicim ke Digoel, jg
bergerak dengan sslimost baroe Partai
Republiek

Indonssia.

bureau

didalam

dienst

goebernemen.

Habis ini laloe diadakan penoetoep,

Dan sidang itoe
bari Rebo.

dilandjoetkan

—pj

—

pada

polisi, maka ternjata, bahwa

11

Meskipoen dalam pemeriksaan itoe orang pemoeda daripada 12 moerid
pehak polisi tidak dapat menerangkan moeridnja itoe ti da k mengarti betoel
apa sebabnja tocan Boestami itoe di tentang hal jang ditoedoehkan
oleh
mengira,

bah-

lelang

di Betawi

5 Aug
'38
wa kadjadian itoe tidak
berhoe toedoeh toedoehan melanggar wet ne
Lelang di roemahaja t W B Smit
boeng dengan oeroesan dagblad
,Si- geri. Dari itoe, maka II pemoeda moe
nar Selatan“, Toean itoe ditangkap ridnja cursu3 itoe laloe dimerdekakan Boekit Doeri 5 oleh Weltevreden.
Lelang diroemahnja Njonja H La
boleh djadi berhosboeng dengan oeroe seketika itoe djooga.

san

jang mengenai

Djoem'at

polisi atas dirinja toean Sindang. jalah

Gardt

pergerakan politik

Dillis

Tanggerang

oleh

Pie

ketika toean itoe masih ada di Solo| Sekarang ini sssoedabnja ditahan be Tek Ho.
dalam pimpinan pergerakan Gerindo berapa bari dan dilakoskan pemeriksa
" Saptoe 6 Aug '38
itoe.
an jang lebih teliti ternjata bahwa 1
Lelang perceel di Vendulocaal Bata
Setelah datang di Svlo dan diperiksa dari pada 12 pemoeda moerid jang di
oleh P.I.D. di hoofdbureau van poli tahan, jalah toean R Slamet itoe poen via oleh Mr Slotenmaker.
tie, dan ternjata bahwa oeroesannja djoega ternjata tidak ada alasan jang
tidak ada alasan bosat ditoentoet, ma tjoekoep boeat ditahan lebih lama lagi, | yy
ka tosan Boestami pada
hari sabtoe Dari itoe maka kemarin doeloe toean |”

soal pekerdjaan bersama saraa antara
pendcedoek dalam waktoe perang dan
damai, Dalam hal ini perempoean ha
roes poela diminta perhatiannja.
Poen dimintakan olehnja soepaja oe pagi ini telah dimerdekakan

njoekai anak anak Boenipoetera, dan |kan garis jang tertentoe soepaja pega
jang
bahwa bagi Indonesia tidak lebih baik wai perempoean diperlakoekan
sama
seperti
orang
asing
jg
bekerdja
kaleu pengaliran oeang tadi keloear

Sekarang
pada

P.N.I.

Poen kita telah kabarkaa bahwi itos
Menoeroet keterangan jang kita da
Dalam soerat kabar ini telah dika
orang orang dari PNI telah dimasoek
pat,
dalam
penjelidikan
polisi
ada
di
baroe
ini toean R
|lah kiravja pendoedoek Indonesia men barkan, bahwa
kan prevantief. toelis P Soer,
Moehammad
Boestami
telah
ditang doega, bahwa tosan Sindang itos ada
djadi. koerbannja onderneming jang
Sekaraag bisa dikabarkan, ada kans
berhoeboengan
deugan
pergerakan
kap oleh polisi bagian PID. di Sema
besar-besar,
communisme dari losar negeri
dan besar bahwa ini orang orang dari PNI
Osntoek menolong pendoedoek dari rang, atas permintaan PID. di Solo. malah ada doegaan djoega bahwa
ia djoega akan diasingkan ke B»ven Di
kesoesahan ekonominja, maka haroes Setelah ditangkap, laloe dibawa ke telah mendirikan satoe perhimpoenan goel, sehingga mereka posnja porkara
lah pendoedoek dilepaskan dari tjeng Soto,
tidak oesah akan dimadjoekan pada
Toean R, Moehammad Boestami di baroe , Pergerakan Perampokan Comkereman
hostang dan haroes menda
landraad,
munist
Indonesia“.
Poen
djoega
ada
pat pertolongan dari credietbavk jg Solo ada terkenal sebagai anggauta doegaan bahwa ia memberi peladjaran
Gerakan Ra'jat
sempoerna. Dan tindakan2 jg memak dari perhimpoenan
kepada moerid2nja (djoemlah
12 pe
sa pendoedoek dan tindasan2 kepada Indonesia“ jang dengan biasa dise moeda), djoega dalam pengertian poli
nja haroes keras sekali ditjegah.
4 boet ,(erindo“ dan “beloem berselang tik comwmunisme dan pemberontas atauY
Sesoedah memberi keterangan2 ke beberapa lama ini ia bekerdja diperoe perampokan.
pada t, Helsdingen, maka spr mem sahaan soerat kabar Djepang ,Sinar
bitjarakan soal ekonomi pendoedoek Selatan“ di. Semarang sebagai correc
Setelah diperiksa oleh PID di hoofd

tak ada nisbah kolonial, jg menjebab ang pensioen jang soedah distorkan
kan bahwa keoentoengan oeang jg be dibajarkan kepada perempoean jang
sar besar telah :uengalir keloear negeri, telah kawin, tetapi jang d'lepas lebih
bahwa orang orang asing lebih me lama. Sebagai penoetoepnja diminta

negeri. Beginilah pidstonja jgdioetjap
kan dalam bahasa Indonesia,

Bt.

atoe hari polisi golongan PID telah
mejakoekan penggeledahan dan tang
kapan pada toean R. Sindang goeroe
dari particuliere cursus bahasa Ingge
ris di kampoeng Demangan
(dalam
kota Solo sebelah Timoer, dekat ring
dijk tanggoel), dengan 12 orang moerid2nja, toelis pembantoe M.

oleh

ngan ekonomi tidak bersandarkan
pen minta nasehat dari fihak kaoem pe
depat pemerentah sendiri, sebab dasar jrempoean, dimana perloe. Lain dari
ekonomi disini ialah kolonial. Ha pada itoepoen disesalkan olehnja, pi
san masjarakat dan

Telf. 293

pergerakan Indonesia, jaitoe pada soe

Poen djoega penghidoepan kalangan
Tionghoa dengan sepertiga.
ditoendjoskkan

Agent di Bandoeng
TOKO HAKATA Soeniara-

Molenvliet West No. 203-204, —— dia No, 24.

Oetoyo

Spr, ini mengoe'japkan terima k-sih
nja terhadap pemerentah, dan kalau
spr. ta'menjeboet sesoeatoe hal, itoe

Selandjoetnja

BESAR:

K. ITO & Co.

diperbaiki

t. Koesoemo

em in
di toko-toko

Prijscourant obat-obat boleh diminta de-"
ngan PERTJOEMAH.

toelkan salahnja itoe.
P€nghidoepan

pinggang (gegindjel) seperti

terbakar.

sendiri tak banjak bedenja.

saran

oentoek menjemboehken

kentjing pada orang lelaki

dibagian bocah

Begitoe djoega soal penempatan pe
gawai, baik dimarine, maocepoen di
lasikar darat.
£
diadjoekan

goenanja

penjakit

dan prampoear, jaitoe: Penjakit kentjing
jang baroe atau jang soedah bertahoentahoen, kentjing nanah jang berwarna poetih, kentjing nanah jang berwarna koening
toea, penjakit dialat kentjing, jang teristioentoek
penjakit digelemboengan
mewa
prampoean
jang
dari penjakit
kentjing
(Gonnorhoe,) didjalanan kentjing panas seperti berapi, sakit pada bidji kemaloean,

dasar pertahanan negeri. Oleh karena
itce haroes soal ini diperiksai lagi.

Njonja Razoux

roes diperhatikan djoega beberapa lapi

0.50:

jang melandjoetkan pidato

tangkap, tetapi orang

Lain dari pada itoe spr poen minta
soepaja tindakan2 pemerentah dilapa

».....?

ialah.

Soal pengeloearan barang2 boekan
mendjadi halangan. Tetapi djangan

Bagitoe |

per fleseh

hal itoe|-

oleh tocan Rotgans.

.

bisa

tak moengkin dihilangkan, karena ke

dimintakan djoega, soepaja penghidoe
me
Dibawabpja lagi antara lain2 ditoe- pan rakjat diperhatikan dengan
lis ., . ,persidangan receptie nanti nambah 3 kali dari pada jang kini.
malam

kerna

perasaan jang, haloes

toean Coolhaas.

dari

s0e-

Abikoesno

toean

sanget mengoen-

dipakeinja,

riarga

itoe

gal soerat kabar, jaitoe ,bari Senen",

blo . . ,kog anah.

toengkan

Lain dari pada itos sebagai penoe-

,pagi ini“ menilik

Perkataan

4. Ini AOBA

Rasjid.

Oooihaas, sambillmenerangkan, bahwa
boekan
pendapatnja, kalau pidatonja

tep

Soerat kabar ,hari Senen” itoe me
ngatakan , . ,Toean Abikoesno Tjok
nechtrein
rosoejoso pagi ini dengan
telah datang disini.“

sadja

dikira-kira menoeroet keperloean
dan tida bisa hilang kekoeatannja

Partij

Dewan

air.

sematjem

Pembitjara jang memakai bahasa|
Indonesia menentang pendapat toean

Djoem'at malam dan siang jl. iri
telah dimoelaikan Conferentie Anggo

ta Poetjoek Pimpinan

Abdul

pakei

hanja

hantjoerken

3. Pakeinja gampang, ramboetnja bisa djadi hitam seperti warna aseli,

Welnu, kalau soerat-soerat kabar rintah.
biasanja soeka kedjar-kedjar tempo.
Kini sampailah gilirannja pada
Mana jang tjepat memoeat sesosatoe
kabar, itoe jang bagoes. Dari itoe ba
njak soerat kabur jang pakai nama

poeder,

2. Ramboetnja
jang hendak
disemir zonder ditjoetji doeloe

Ketentosan djam 9, datangoja djam| pat

10.

Obatnja

dari

INI AOBA

dan

kembali
bebas dari toentoetan pengadilan.
Kepjaman

Pergerakan

Slamet

itoe djoega soedeh

kan kembali

dan djoega

dimerdeka

dibebaskan

dari toentoetan.

Perampokan

Commu

nisme?

Dalam hal ini maka hanja
toean

R Sindang sendiri

jang

tinggal
masih

di-

dalam tahanan dan boleh djadi hanja

merdekakan
dari tahanan
dan bebas dari toentoetan

ia sendiri jang dimadjoekan dimoeka
medja pengadilan karena
ditoedoeh
ada beberapa hal jang bersangkoetan

Toesan
Beloem

Siamet

berselang

telah

beberapa

lama di

Solo ada timbole satoe kedjadian jg ketenteraman
agak menggemparkan dalam kalangas

osmoem.
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