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Toean Baron V. Boetzelaer :
Akan mengoendjoe

Simpanlah

Dibsritakan, bahwa toean Baron V.
Boetzelaer, salah seorang wakil oen
kepertjajaannja.
toek konferensi Internationale Zanding
Reuter mewartakan dari Brussel, jang kelak pada tahoen 1938 jo akan
bahwa sesoedahnja dilakoekau pidato dilangsoengkan di Hindia dan djoega
pada V
lan ini paling tentang keterangan-keterangan Peme- beliau mendjadi voorzitter dari Indim boelan Januari atau rintab, maka Sevaat di Belgi telah seche Zandingsraad, akan mengoendjoe

— Senaat Belgi menoendjoekkan

'Kaoem
oelaan

Habsburgers menerima ta-

nen,

December

woetoeskan

pengembalian

telah

Hat

'Tjara

bekerdja demikian kita soekar

jikan, Soal gadjih pegawai
onder-ons-je, soal

kan oleh kalangan |

elainkan soal oemoem.

a oemoem dan teristi-

mewa kepada jang

berkepentingan (ka-

oem boeroeb) baroes diberikan kesem

daknja

peratoeran

gadjih

11 bidang

Pertemoean

—.

“3

laris voorstellen,

terdiri

dari

—Nanking djatoeh ?p—

toean2

Menoeroet berita United Press
dari Shanghai tgl. 11 December
(ini bari), radio di Tokio menjiarkan kabar (omroepen) bahwa
Nanking tadi malam djam 1.30

tanggal 22 December komisi

terseboet akan melakoekan sidangnja.

Negeri boekan badan peroesahaan
partikelir, jang haroes menoetoep boe

Bh

Delbos akan diboenoeh
oenja terhadap pegawainja atau oravg
oeb dari itoe, negeri hidoep| Dari Ryssel diberitakan oleh Reuter
lan mati dari oeang jang masoek dari bahwa polisi Prantjis telah menangkap

kantongpja

seorang Hongaria ketika orang ini ben

oemoem, pendoedoek seloe

, Oslo“

sedjak terhapvesnja

bangoenkan seboeah badan komisi goe
na persediaan afd, onderzoek atas sa-

Kelak

pegawai

— negeri itoe haroes diselesaikan.

Administratie

keterangan

roebnja, Dari itoe soal gadjih itoe ada| dak melangkahkan kakinja meliwati:
olah sebagian dari soal oemoem, kare- | watas negeri Prantjis Balgia, Soerat
| na post boeat gadjih itoe haroes di soerat jg ada padanja sama dibeslag.
Segala soerat2itoe ditoelis dengau hoe
ambil dari oeang oemoem itoe,
'|roef2
angka rahasia, jg ketika soedah
ari itoe kita sesalkan, b
Idapat dibatja, ternjata orang itoe me
Jogandoeng niat (disoeroeh?) oentoek

djatoeh.

kereta api hebat

Didoega ada 25 orang jang mati,
ketika
,E linburg-Glasgow-Express"

di Castle Barey menoemboer sebueah
kereta

penoempang

jang sedang

ber

henti, kata United Press dari Glasgow.
Reuter

mewartakan

dari

Londen,

Pemberontakan

ini dilakoekan oleh

alias tambaban

pada perbaikan

gadjih,

Perselisihan antara Haiti dan

Djadi kalau|

Domivigue,

da sedikit ketentoean, bahwa gadjih
akan dinaikkan, dengan sendirinja

aksi terseboet tidak
sarkan, ja

Tetapi faktor
“ mendjadi

tidak

itoe beloem

oentoek

memoedji

tjara bekerdja sekarang ini,

— Dan poela,

Port

Au Prince diberitakan

djika pemerentah betoel

betoel bermaksoed menaikkan gadjih djata didesa Thomonde.
. semoea golongan dan lapisan, apa per
Pemerintah terseboet telah menjiar

loenja

ditoenggoekan

begitoe lama, kan pamfletten poela, dalam mana di
njatakan, bahwa segenap pendoedoek
Haiti dilarang keras oentoek menghoe
boengkan diri dengan segen:p pen

boekan ?
Tn
ir
| Pari itoe kita tetap sesalkan tjara
bekerdja seperti sekarang ini. Dan kita
- harapkan, moga moga leden Volksraad
dan kaoem vak-beweging soedi memadjoekan penjesalan kita ini.
Ci

F

Senayan

2

— Achir kata, disini kita dapat sadji

an berita jang penting

sekali, jang

ta dapati duri soember jang boleh
dipertjaja dan jang memang wengeta
hoei tentang doedoeknja perkara, Da
5

soal gadjih itoe—katanja—
Wali Ne
ang sekarang ini telah mengam

bagian actief djoega. Kepada

oesa

doedoek

”

Dominigue,

psrhosboengan

mara jg dilakoekan oentoek mendja
toehkan sn
pendoedoek Haiti.
Lebih djaoeh diberitakan, bahwa Pe
merintah terseboet telah memadjouekan

protesnja

gue,

kepada Pemerintah Domini

»

:

Pa

Pemboenoehan

tidak merosot akantetapi

sekarang

Kerstdag

Inggeris

1810

WL.

berontak

oem

tersebnet.

Bandiet2 atau

pemberontak

oentoek

ini

melarikan

ka

telah berhasil

diri,

—

9 —

Pesawat jang hilang
Reuter mewartakan
dari Manila,
bahwa

pesawat

jang

hilang

jang di

oleh seboeah

pesawat

Bezol

digingscommissie.

Menjamboeng apa-apa jang diberi
takan dengan perantaraan kawat Aueta
kemaren tentang salarisvoorstellen jg
dimadjoekan oleh B-z»Idigivgecomais

sie,

dapatlah

kita tambahkan pendje

lasannja sebagai

dibawah

ini,

Penghargaan

kepada

djabatan.

Berhoeboeng dengan kewadjiban jg
dipikoelkan atas Bezeldigings commis

sie, maka berkenaan dengan pengbar
gaan kepada beberapa djibatan, maka
seharoesnja pekerdjaan commissie tsb.
melipoeti:

a

menjesesoeaikan

berlakoenja

pCt regeling atas kepatoetan:

80

dari

b penghargaan kembali kepada dja
tentara Amerika disoeatoe poelau jg
tiada berpendoedoek, didekat pesisir batan2 jang—djoega djika diperban-Tayabas.

Sautos dan kawannya itoe dengan
isjarat tangan diabai-abaikau seolah
olah

berkata,

bahwa

mereka

selamat

tiada koerang soeatoe apa,

lah berkoempoel

sesoedahnja

pidato

Kekoeatan Italia di Lybia

dingkan deugan hal jg didalam regio
nale bezoldigingsregelingen dianggap

sebagai pedoman—dianggap sebagai
tidak benar.
Oleh opzat jang lebih systematis la-

gi, deugan
memakai
penjingkatan
schaal2,bisalah didapat kesvedahansa
laris jg lebin memoeaskan, lebih dida
lam scuaal2 dibabagian paling bawah
dan bahagian tengah.Djoega bisa ditja
pai sekalian, bahwa perbedaan ketjil2

jang ada sekarang ini dalam soal eind

salaries

bisa dilenjapkan.

Lain-lain
gadji

nampak

jang

selisih

dengan

sekarang

dalam

atoeran

ini, jang

memeriksa

akan

schaal2

baroe, pada djabatan permoelaan dan
djabatan samboengan adalah disebab
kan oleh tjara jang lain dalam mem
bikin lebih halves atas penghargaan

jang ada sekarang ini, jang tervjata
sangat perloe adanja, menilik kepada
gegevens jang ada pada komisi.
Dimana ada dilakoekan pengharga
an (waardeering) sengadja, maka ter-

»Daily Telegraf“ di Londen mene oetama sekali dilakoekau dengan ber
rangkan kabaran dari soember jg sa sandar atas dasar2 sebagai berikoet :
ngat boleh dipertjaja, bahwa serdadoe
Boekti jang tidak dapat dioengkiri,
serdadoe Italia jg soedah didatangkan

ke Lybia ada banjaknja 80 000 askar,

bahwa

pengeloeasan

jang

besar dari

Dengan opisil dioemoemkan, bahwa jg mana kekoeatan askar askar itoe ter pada ouderwijsapparaat dinegeri ini
Radja foggeris jang sekarang meniroe bagi doea bagian, bagian ahli senapan dalam waktoe jang achir-achir ini ber
soeatoe
pengeloeasan -djoemlah
baginda ajahanda marhoem, jaitoe ke mikanik, dan sebagian lagi ahli me arti
abiturien
daripada
middelbare scho
ten
lak pada bari peringatan Kerst, Radja riam. .
len,
sehingga
menjebab
kan bahwa di
luggeris akan berpidato dengan-peran
Dikatakan, bahwa sebagian dari as
taraan radio selakoe pesan kepada se kar2 tsb didatangkan dari tapel watas dalam -arbeidsmarkt harganja diploma
meer
uitgebreid lagere
loeroeh imperium (Ioggeris dan tanah Italia Jogosalavia, dan sebagian lagi lagere- dan
onderwijs
mendjadi
merosot,
tanah djadjabannja).
:
didatangkan dari Habasjah. Kekoea-

Boleh dj:di pidato itoe, hanja sing tan Italia

kat, kata Reuter, dan akan dimoelai
djam 3 sore di Sandringhamhouse, tem
Ipat istirahat keloearga mahkota selama

paknnsi Kerst,

Djalanan

Dari

Jeruzalem

ding miojak

jaug

diberitakan

oleh

kemarin pagi leike Irak

telah diroesak oleh kaoem pemberontak
di Palestina dan minjik jg djalan dilei
ding

teb telah

dibakar djorga.

Diberitakan poela, bahwa beberapa
kawat2 telepon telah dipoetoeskan djoe
ga oleh kaoem pemberontak itoa dan
bal jg demikian itoe dilakoekan- oleb
mereka ini, oleh karena oentoek
djaga soepaja orang
djangan

negeri

(Abd).

— O —

di Palestina

menoedjoe

diaan persediaan jg ada sekarang oentoek mendjaga Lybia dari serangan2
nan daiam

minjakdibakar.

Transocean, bahwa

di Lybia boleh dibilang
soedah sampai tjoekoep dengan perse
moesoeh, dan goena mendjaga keama

— 9 —

Kegemparan

telah di

diketemoekan di kampseng
Bodas
t ajoega Loeka2 jg didapatkan ialah di kepala
n dorongan, soepaja gadjih |nja, Seorang Eropah jang
tingseperti sekarang dengan
(gal dikampoeng pada seorang peremd, soepaja ada oeang kelebihan,
bungsa Indonesia telah ditahan
oversehot goena keperloean de-| poean
boeat
sementara
waktoe.
2
fensie sebagai soembangan Indonesia
Perkara ioi ialah, tentoe tentang ada
terhadap Nederland. :
Pe
antg
nja perhoeboengan antara itoe perem
Terauglah kiranja, bagaimana soelit- poean dan itoe mandoar. Roemah jang
nja kedvedoekan
Wali Negeri jang dahoeloe ditinggali oleh itoe orang Be
sekarang ini!
landa didjaga “oleh politie.

M.T,

Perajaan

Menoeroet perkabaran dari Anip A
neta dari Semarang,

ha Wali Negeri persoonlijk itoelah—ka tentoekan dari hal pamboenoehan jang
tanja—orang haroes bsrtierima kasih, telah terdjadi atas dirinja seorang
djika nanti rata rata gadjih
ai bangsa Indonesia, jang maitnja telah

negeri

kereta api itoe teroes terbakar,

teli,

I
Darirapportnja

jang telah ditembaki oleh kaoem pem

oentoek mana perloe didatangkan per ini telah dilangsoengkaa telah menge
tolongan branuweer, soepaja bisa ter loearkan f2500 oentoek permoelaan
tjegah terbakaruja majat majat ito. hal jang tsb diatas itoe.

Djoemlah
oraug jang
mendapat
telah mengoemoemkan
soeatoe ma' loeka ada lebih dari 40 orang.
loemat, jang menjatakav, bahwa pada |
Ketjelakaan ini adalah ketjelakaan
tgl 5 malam 6 December jbl ini telah jang terbebat diselueroeh Inggeris se
dilakoekan- beberapa serangan2 oleh djak tahoen 1915.
:
segerombolan
bandiet2 jang bersen

perloe diadakan.

demikian

alasan

Dari

perloe dibesar- oleh :Havas bahwa Pemerintah Haiti

karena

107,

SALARISVOORSTELLEN

kaoem2 terseboet oleh karena seroean
dari comite-defonsi Arab hingga kini

bahwa menoeroet berita opisil djoemlah
memboenoeh mantri Delbos, selama jang mati dalam ketjelakaan itoe ada Ongkos-ongkos oentoek memperlindoengi diri
mengelilingi Eropa Te- 24 orang,
(praktis tjaema perdjalanan
Tetapi jang dikoeatiri, dibawah
2
keroendingkannja se- ngab,
Dari seraugan oedara,
Selain dari pada Delbos, poen akan roentoehan2 itoe akan terdapat lagi
dengan terang-terangan.
Dari
Semarang diberitakan oleh Abeberapa
banjak
majat2.
ketahoei, bahwa pada oemoem diboenoeh poela Goebernoer Ujenderal
neta, bahwa kemarin telah dilangsoeng
Belakangan
Reuter
mewartakan,
jjih dari semoea lapisan dan dari Algeria, ja'ni Lebeau. Tidak hanja bahwa djoemlah jang mati sekarang kan pidato, didalam mana Kapteu Boes
zan tidak akan merosot melain oleh satoe orang jang ditangkap itoe, didoega ada 32 orang, Jang soedah ter menerangkan dengan djelas dan te
(melainkan oleh kaoem pemberontak
kan akan naik.
|
oentoek
bisa diangkat baharoe 24 majat, jang rang djoega tentang ongkos
Len
Djadi .. . , alasan oentoek menga- internasional,
memperlindoengi
diri dari serangan
lain
laiauja
masih
perloe
di
bongkar
dakan aksi iri dan itoe dengan sen-| Didoega polisi masih akan melakoe dari segala roentoehan kereta api 1toe, oedara jg berdjoemiah f 85,000 dan
a berkoerang,
ma'loem
pada kan beberapa penangkapan,
Pekerdjaan
oentoek mengangkat ongkos2 exploitatie didalam setahoen
aa
aj sara
oemoempja gerakan gadjih itoe memajat majat itoe mendapat rintangan, ada berdjoemlah f 6.500. Raad jg te

loeloe ditoedjoekan

tarief2nja kepada
Senen

Hoofdvertegenwoordiger E.I.K. SINSOE.

kembali

Ketjelakaan

dan

Banks

dan Kantoor Alg. Centr. Bank Koningsplein West 17, tel, 2812

naiki oleh Djenderal Major Santos
Seraa Lee, kemaren pagi telah terdapat

masa

lembar

Centrale

»Pemandangan“s

tidak dipikirkan sama sekali oleh, orang, pemberontakan mana jang me
Dalan sekali kepada Pemerintah di
rak.
Kemarin orang telah berdaja-oepa

san
CN sman

Rvep, De Hoog HIildenbrand, Soetarpatan jang sebail:-baik dan sebanjak- 'djo, Sol, Coolbaas, Kartowisastro, Soe- |
Banjakban oentoek ikoet memikirkan roso dan Iskandar Divata,

dan memetjahkan, bagaimanakah ben-

pen
den

,,Algemeene
Mintalah

dalam

Lissauer,
, Lied van

cent

padas

Dari Den Haag diberitakan oleh
pemerin |Aoip Aueta, bahwa beloem selang be
tahan Monarcbie.
|rapa lamanja ini telah dimadjoekan ja oentoek merobohkan kereta api jg
sem (Ga
Soeatoe rentjana hoekoera oentoek me metmoeat barang2 dengan menaroehkan
njetoedjoei pertemoean tertoetoep jang batoe-batoe didjalanan kereta-api ter
Komisi penjelidik oesoel2 oeroesan telah dilakoekan pada tanggal 28 Mei seboet.
Pada sa'at jang terachir orang-orang
$
gadji
itoe,
jang melakoekan tindakan ini telab
President Dewan Rarjat telah mem
diketahoei oleh poelisi, poelisi mana

menjadjikan oemoem

samboetan dengan terang terangan ter

doenia

(Lagoe hati dendam)".

tanah besar kepada keloearga Habsbur
Praktis tjoema singgal 1 (zegge 'gers, jg soedah mendjadi hak milik

hadap soal perobaban gadjih itoe.”

meninggal

oesia 55 tahoen Ernst
tjipta lagoe
Djerman

Pa
. nah kembali:
Dari Weenen diberitakan oleh Reu
ter, bahwa Kabinet Austria telah me

beloem dapat, ma

ramai.
satoe)| oelan oentoek

N.V.

mempersetoedjoei motie tentang keper- ngi Indonesia djoega.
—
ii) sem
tjajaanja dengan 122 soeara lawan 19
soeara dan disertai 3 soeara blauco.
sLied van den haat"
Sepandjang berita Reuter dari Wee

itoe?, begitoelah kita

2 setengah

10

NNab aa

ngilIndonesia.

akan membitjarakan
sidang oemoem.

terbit

nummer

men
sam

pii mengetahoei perkabaran tentang
pemberuntakan itoe,

Bagi mandjat keatas tidak bisa lagi :

orang baroes menerima sadja sociale
verschuiving jang tidak dapat dising
kiri ivi, walaupoen sangat dipoedjikan

membikin koerang beratvja beban
jang mendjadi akibat dari pada itoe,

Baik didalam BBL, maoepoen dida
lam HBBL tikak begitoe mendapat
8000 orangJahoedi da perbatian atas hal itoe.
lam 8 boelan,
Tidak ada tjoekoep perbatian dida
Pemerintah Inggeris di Palestina te lam BBL, karena pada ketika diadakan
lah keloearkan perintah «ff.cisel, jg BBL itoe akibat pengloeasaan onder
mana Juggeris ada menetapkan satoe wijsinrichtinvg dalam arbeidsmarkt ti”

Perwatasan

immigrasi

wet baroe oentoek

ke Palestina

membatasi

masoek

dak

begitoe

berat

dirasa

orang,

dan

nja bangsa Jahoedi ke Palestina boeat sebabnja
perhatian dalam
koerang
lamanja 8 boelan sadja dengan timba HBBL, sebab HBBL didalam salaris:
ngan banjaknja 8000 orang Jahoedi. regeling jang terseboet tadi nremper
Wet

baroe

ini

dimuelai

dari

boelan

Augustus 1937 sebingga boelan Maart
1938 (Abd),
“
—.(()

tahavkan perhoeboengan2 jang soedah
ditetapkan.
—

9 mm

s

Ig

|teboesnja, Menggampangkan poela ba

PEMBAGIAN

Isi jg berwadjib boeat mendjirat Ajoeb

FITRAH

DARI

(

PERHIMPOENAN

IM Itsb. karena ir ada mempoenjai istri di

,INSJAF

»

AGAMA ISLAM (TI. A.IL)

|Tjibadak. Begitoelah pada tg, 1-12-37,
istri (dari

Ajoeb tsb. telah berkirim

— Isoerat dengan

briefkaart

kepada jg|

poenja barang, jaitoe menanjakan soea |
Gara gara main dadoe hampir ter nminja
ini waktoe ada dimana, dan|
djadi perkara darah
lain lain omongan jg menjatakan, soea
Harapjang berwadjib 'mivja Ajoeb tidak ada di Tjibadak.
Inilah kita koeatir, kalau2 sadja boe
akanmemperhatika
ang batoe semboenji tangan ma'loem
Corr. kita ,M. St.“ mengabark:
1g
orang berlaki bini ...
Bagaimana berita jg disi
$
| Sedangkan menoeroet afzender dari

Bedak

pada kita, dan kitapoen telah

memboektikan poela, jaitoe pada tgl, 10 itoe briefkaart, ialah ,, Toetie” p/a Oedjang Post Tjibadak. Maka dengan pe
ini boelan, kl, djam
ipin
(Irantaraan ini, jg poenja itoe barang, |
kali baroe, telah terdjadi
salah seo!
Ijaitoe t. Abd. Rachman tsb minta ke|
boemipoetra mengedjar

dengan sebil

pada jg berwadjib, maoepoen

PUROL

boeat beku

kepada

ng kawannja. Djika segenap para pembatja, djikalau sekira |
ikedjar bisa terpe |

£ Span

ar,njatalah akan ter | aja bertemoe dengan itoe Ajoeb bin
Achmad
tsb diharap dengan hormat

darab, tetapi oen |boeat serahkan kepada politie, dan se
landjoetoja akan dikirimkan kepada
Itoe kedjadian, ialah tersebab per) politie Pendjariugan Batavia.
kara main dadoe, Disini kita oeraikan |! Pengawakannja itoe Ajoeb, ialah
ena.

Toean mentjegahkan kedjadian jang
soesah dari peloeh seperti sarap

dan

sedikit tentang pendapatan kita. Diba tinggi sedang, koelit bersish,'moeka ke
wah atau dikolong djembatan tinggi tjil, alis tebal, badannja koeroes koe
kali baroe dekat Staticn Tanah Abang, ro68, pakaian perlente dan bisa mem
tiap tiap sore, (saban hari) boekan batja dan menoelis,
main ramainja orang bermain dadoe,
Sedangkan itoe briefkaart jg dari
Kalau tidak dibawah djembatan terse isterinja,
dengan satoe protret ketjil da
boet mereka bermain didalam wagon ri Ajoeb terseboet kita akan serahkan
|
kereta api. Bagaimana jang kita tahoe, iditangan
politie Pendjaringan, agar
semoeanja itoe boeaja dadoe, boekan politie bisa bertindak terlebih sem-|
lah pendoedoek disitoe, melainkan poerna, Dalam ini sk sajang kita ta
orang orang jang berasal dari P. Betoeng, P.Aren dan Djverang Manggoe. bisa tentoekan ia poenja gambar.
Mareka2 itoe datang dari kampoeng
nja, dengan meninggalkan anak isteri |

nja katanja boeat berdagang atau ber |:
membelakan

koeli apa sadja, oentoek

anak binioja, Akan

tetapi semoeanja

belaka, se

- itoe, adalah omong kosong

bab semoea mereka2itoe, adalah mem
bikin satoe komplotan

main

dadoe di

6

telah

sampai

di

Ba

gian

akan

tetapi bagi kita tidak memoeas

kan,

karena

samping

an

'

Minta

se

bantoeannja

tavia-Stad, minta soepaja dikabarkan
sebagai berikoet. Seorang familienja
jang dari ketjil ia rawat, dan ting
galnja tidak berdjaoehan
padanja,

pada tg 30 November

1937, telah pe

perhimpoenau

,,Insjaf

na jg telah laloe melainkan mesti

me

noeroet atau memakai krandjang da
|gin gbagaimana jang telah ditetapkan

sekitarnja
ngoen.

Wijk-Ambon,

Ta' jama dari

Gang

Gem. dengan harga f 7,— kontan, akan
tetapi, kita seroekan disini,
boleh
djadi itoe harga, mereka boleh mem
bajar dengan angsoeran, jaitoe tiap2

itoe Bestuur

USI.

mengoetjapkan diperbanjak terima ka
sih atas koendjoengan orang2
jang

berhadhir dan laloe
dan oleh
pendirian
mendapat
orang2 jg

resepsi

diboeka

Bestuur dibitjarakan tentang
U SIL., hingga pidato ini
perhatian besar dari pihak
berhadhir. .

Pendirian ini diterangkan

djelas oleh

Bestuur

dengan

tsb.

gedoeng

7-10-'37, soerat

soerat

gadai

No1605, dan diatas

terseboet

taksiren

f 50

tetapi wang pindjaman banja f 12,—.

Itoe orang jang disoeroeh meneboes,
namanja Ajoeb bin Achmad.

nee

Naa

itoe bangsat, dengan tidak merasa ta
koet maski orang banjak di itoe tem
Ipat, laloe menjambar
taschnja
itoe
nona jang berisi oeang f ,1,75.
Si nona
memekik mekik minta
toeloeng, ta' ada jg mengedjar dan me
nangkap, roepanja pedagang jg ada di

itoe tempat takoet dilakoekan

pemba

lasan oleh komplotannja itoe badjing:. an. Sjoekoer sadja satoe toekang jjs
nama
Didi, meski ia ta: berani me

Ma-

pemberian pindjam dari seorang kena

nangkap seketika, larinja itoe badjing
An di ikoeti dari belakang, hingga ti

ba di station Kemajoran. Dimana ada
wagon
kosong, itoe badjingan naik
dan
memboeka
itoe tasch. Tapi tk ijs
malang ini oentoek mendjelaskan
ia
telah
bisa
menoentoen
agent politie jg
tidak berdosa, ia oetarakan kedatangan
nja disini beloem lama oentoek men- djaga di itoe tempat menangkap ini
tjari pekerdjaan karena ta' ada tem badjingan. Dengan ta' bisa moengkir
pat ia menoempang hidoep. Setibanja ini bangsat akoe perboeatannja, oleh
disini ia berdjoempa
dengan perem- Landgerecht didjatoehkan hoekoeman
lannja

nama

Ani,

Pengoetarahannja perempoean jang

poean Ani itoe, ia tidak tahoe bahwa Goea boelan.

»

o

Dengan

itoe.

adjakannja

Ani, ia diadjak ke

djoekkan

film ,,This is my affair“ dan

Disini antara Jain2 dipertoendjoek roemah pondokan itoe, . jang boekan jg memegang rol didalam film iniialah ,
kan Tari—Djawa (Srimpi| jg dilakoe lain tempat itoa mendjadi roemah pe bintang film jg terkenal, ja'ni Robertkan oleh seorang anak perempoean remposan latjoer dan memberi kesem Taylor dan dibantoe oleh Barbara
dengan

me

patan diroemah

itoe

goena

perlatjoe-

makai

pakaian jg indah sekali, sesoe

ran.

dahnja

ini

Oleh karena terdesak dengan keada
anj pekerdjaan jang ditjari ta' ada,

pertoendjoekan

poela Y'a

kan diperbanjak terima kasih lagi atas
bantoean dari beberapa pembantoe2.
—
9 ——

Openbare

vergadering

Ini hari toean Sjoekri Hoesin dari
Hoofdbestuur BAP, berangkat ke Ban
doeng

goena menghadiri

BAP, disana besok

openb. verg.

pagi dimana akan

dibitjarakan tentang ,salarisvoorstellen“, serta akan dimadjoekan mosi.

Pendjawaban Njonja Siti
Soemandari.

: Berhoeboeng

dengan

beberapa

arti

nja jang bersangkoetan
dan toean
Soeroto,
Sajang ta'dapat kita moeat ini hari

karena tempat tidak mengizinkan.
Harap

sidang pembatja

dan

njonja

220
(9 —

DARI ROEANGAN LANDGERECHT
Seorang perempoean
terdjeroemoes

jang mulang

dalam

moeslah

ia

dalam itoe perlatjoeran.

pentjarian

jang

demikian

me-

mang boekan mendjadi maksoed dan
tjita-tjitanja, baroe sadja beberapa hari
merasa ia tidak senang

rempoean

maka

toentoetan

Miss

Nadra

Nanti malam di gedoeng Bioscoop
Alhambra masih tetap dipertoendjoek
kan film Mesir (Egypte),, Oensjoe Datoel Radio“ dan jg memegang rol di
dalam film ini ialah Miss Nadra, film
mana jg mendapat perhatian: besar
dari orang banjak,

dengan ke

ia minta

pada

Ani itoe memindjam

an jang djadi

—
ii) —

apa poela per

boeatan itoe bertentangan
jakinannja,

Stanwyck.

pe

pakai

itoe dan ber

djandji akan mengembalikan atau
mengganti semasa.masa ia dapat pe

0

:

Ketjil tadi
selaloe
mengandjoerkan
berboeat tjemar itoe, maka terdjeroeTapi

B.A.P.

nginap diroemahnja. Pentjoerian itoe
telah doea boelan berselang, dan ba
roe sadja tertangkap.

Bat.

Purol.

9 —
Sesoedahnja ini kira2 djam9 malam perempoean Ani itoe telah mendjadi
This
is
my affair
resepsi diselesaikan dan publiek diper boenga raja beroemah dikampoeng Sa
wah
Besar
Kali
Got
mondok
pada
itoe
silahkan poela oentoek menjaksikan
Nanti malam di gedoeng Bioscoop
nama
Ketjil. Cinema—Palace masih tetap dipertoenapa jg hendak dipertoendjoekkan di orang jang mendakwa

pada
Gem:
minta dengan harga jg
sedikit
ringan,
poen dengan pembaja
poenjai hati kemanoesiaan, familie ting
ran
menjifjil.
:
gal familie, tetapi wang tidak ada fa
Moedah-moedahan bisa berhasil baik.
milinja, maka ia moelai dari tg. 3)
Nov. itoe, sampai ini waktoe, tidak |
kelihatan mata idoengnja, dengan mem
. Dies Natalis U.S.I.
bawa itoe barang gelang mas.
Tadi malam, ja'ni pada malam Sab
Sedangkan jg poenja itoe barang,
tinggal termenoeng sadja, tetapi wak 'toe tg 10 December 1937, di gedoeng
toe
jg poenja menanjakan pada roe IEV, Vrijmetselaarsweg 1 Betawi, telah

gadai Glodok

dan Rawa

Bedak

menjemboehkan.

e

S. Soemandari sabar sampai hari Senen.

di roemah

dengar
kekoeatan

bank, datang di itoe pasar hendak be
landja dan masoek di loods ikan, Ini
badjingan jang taoe itoe nona dengan
sendiri, satoe waktoe jang baik boeat

(I.A.L) Bes

dari fitrah ada k,l. 750 li

Paseban, Gang Tergah

Ingatlah, karena ini atoeran akan
berlakoe moelai 1 Januari 1938, djadi
moelai dari sekarang, semoea mereka
mereka mana jg pentjahariannja men
djoeal daging, bolehlah berichtiar boe
at mengadakan itoe krandjang daging
Mengingat banjaknja pedagang daging

f60,—

Islam“

papan toelis dan pembantoe-pembantoe,

kel jang berkepala , Penghinaan kepa
Djika sipedang?2 itoe tidak bisa mem da Nabi Moehammad saw., maka ini
Iboeat itoe kerandjang menoeroet ba hari kita menerima artikel djawaban
gaimana jang telah ditentoekan oleh berkepala ,Onar disekeling Huwelijks
Gem, itoe, mereka2 boleh beli pada ordonnantie“ jang dikarang olek njo-

rintahkan boeat teboeskan ia poenja
barang, jaitoe satoe gelang mas seharga hari mesti bajar.
Itoe barang, digadsikan pada tanggal

Agama

joeban, oleh t, Poerbotjaroko sendiri.
Corr. kita ,M. St, mengabarkan.
Setelah pertoendjoekan ini diselesai apa poela pergaoelan sehari-hari demi
Bagaimana berita jg disampaikan ke kan, maka Bestuur USI, mengoetjap kian roepa, malah-malah bapa Propot

“— jang berwadjibboeat |oleh Gemeente.
Itoe kerandjang daging, mesti dibi
tangkapk
kin dari zink jg rapih dan tertoetoep
Corr, kita ,M,St“ mengabarkan:
baik, agar binatang lalat ta'bisa meng
hinggapinja.
- Seorang boemipoetera nama Abd.

“Rachman tinggal beroemah di Gang
Fransmalat No 48 Djembatan lima Ba

dari

dari toean Poerbotjaroko

itoe boeaja-

Disoeroeh meneboes barangnja
harga f60.— dibawa kaboer

Aeon

ter banjaknja, dan dibagikan kepada500 orang banjaknja dan kepada
sociale instellingen jang wadjib menerima pembagian itoe.
Gerakan ini menoendjoekkan, bagaimana sedarnja ra'jat jang tinggal di

Semarang,

mendapat perhatian jang baik. ging itoe tidak boleh memakai kran— 0 —
djang semaoe maoenja sadja bagaima-

7

Islam

tuurnja dari perbimpoenan itoe lengkap, bagian doeniawi ada djoega
tampak
ketoeanja Toean Moehd. Soekri Hoesin jang pegang koersi
dan bagian Oechrowijah poen ada djoega Toean Hadji Uesman Moesannip, dekat ketoea doeniawi sebelah kana» sekali, serta secretarissen di

exursie

pada kita dengan pasti jaitoe dari pi
hak Gem: ini waktoe lagi
bertindak
boeaja dadoe seolah2 digebah sadja. keras terhadap pedagang daging jg
Politie pergi dari sitoe, ta” oeroerg keliling dikampoeng kampoeng, Tinmereka itoe main poela kembali.
dakan mana adalah baiknja poela ka
Moedah-moedahan seroean kita ini,
rena semoea pedagang pedagang
dasemoeanja

fitrah

begitoe kepada anak-2 jatim piatoe. Pendapatan

Sik4p Gemeente terhadap pedagang
poeng2 jang berdekatan disitoe.
daging dikampoeng2
Kitapoen telah mengetahoei, bahasa
disitoe memang telah dilakoekun bebe
rapa kali penggerebekan oleh politie,

Agama

Pada tanggal 9 boelan ini hari Chamis perhimpoenan Insjaf Agama Islam (LAI) telah mengadakan pembagian fitrah kepada fakir dan miskin,

la pentjoerian dikampoeng kampoeng. baia jang bikin exursie ke Semarang,
Sebagai boekti, beberapa hari jg laloe dengan naik bus,
di kampoeng Djati Petamboeran telah
Djoemlahnja pemoeda-pemoeda jang
terdjadi satoe pentjoerian dengan dja- ambil bagian dalam itoe exursie ada
lan memboeka pintoe sehingga ba- 35 orang.
rang barang jg terbawa jaitoe tempat
Exursie tsb ada dibawah pimpinan
roko sendal.
nja toean Choesman Affaindi.
Akan tetapi, atas moefakatnja pen
Maksoed mengadakan itoe exursie ja
“ doedoek disitoe, itoe pendjabat itoe lab boeat melihat pemandangan diber
malam djoega telah bisa ditangkap, bagai,bagai kota jg dikoendjoengi, toe
dan teroes dibawa keroemah t. Wijkm. lis M.H,
Djati. Setelah dilakoekan penjelidikan,
Kemaren exursisten telah meneroes
maka ternjatalah itoe orang berasal kan perdjalanannja ke Magelang oen
dari Pondok Bitoeng, sedangkan tem teek melihat Tjandi Boroboedoer. Da
pat tinggalnja disini, ialah didalam ri Magelang
kabarnja perdjalanan
sociteit ,kolong djembatan“ tsb.
akan diteroeskan ke Djokja dan kemoe
Maka atas seroean kita, soedilah ki dian via Solo dan Madioen akan kem
ranja jang berwadjib akan bertindak bali ke Soerabaia.
dengan spoed, sebeloemnja mereka2
itoe mengganggoe
keamanan dikam

Insjaf

Lihatlah bagaimana kaoem fakir-miskin datang ke-Madrasah , Sekolah
Agama
Islam“ di Gang Paseban Bt.-0. oentoek menoenggoe pemba-

.
ke Semarang.
Selasa sore tgl 7 December kira kira
djam

Cliche

»Insjaf Agama Islam".

Perhimpoenan pemoeda Islam
Indonesia Soerabaia
Mengadakan

pedih

Berlempak?

- bawah djembatan tsb, Djika mereka anggota-anggota dari Perhimpoenan
itoe kalah, baroelah dilakoekannja poe pemoeda Islam Indonesia tjab, Soera-

akan

koe-

pelatjoe-

kerdjaan dan
Demikianlah

telah menerima gadji.
ia keloear dari roemah

noraka itoe, di Tanah Sareal ia dapat

pekerdja an pada seorang Yoor Indie,
doea boelan mendjadi boedjang disitoe
tidak dibajar gadjihuja.
Kepaksa ia berhenti, badjoe jg doea
helai tadi telah kojak dan ia telah boe
ang, tinggal lagi doea kain jg djoega
soedah loentoer, oentoek bertemoe pada
peremposan Ani ia merasa maloe ka
rena beloem mendapat mengganti pa
kaianvja

atau

membalas

boedi, sedang

ichtiar lain pekerdjaan ia ditangkap.
Sekian keterangannja, saksi perem-

poean

Senen

di

Betawi.

13

December.

Lelang di roemah toean H. J. W. F.
Voorstad, Mampangweg 70 oleh John
Pryce.

Lelarg di roemah toean O, Helling
man, Kebon Sirih 117 oleh Weltevreden,
Lelang
winckel,
Krynen.

di roemah toean W. Roms
Waterlooplein
Z. 10 oleh

Ani poen diperiksa, Ma'loem pe

rempoean ini masih
beroemah atau
mendjadi anak pentjarian haram dari

ran achirnja terhoekoem
bapa propot Ketjil tadi, tidak haram
(dikota
ini,
dan
djika
masing2
meng
Oleh Landgerecht telah di periksa dalam ini perkara ia mengoeatkan toe
Begitoelah pada 1g 30-11-"37 terse
goenakan
ini
kesempatan, njatalah
boet Ajoeb telah diserahkan satoe lem Izinok banjak poela lakoe, hanjalah jg seorang bangsa kita nama Onih, ia di doehan bapa propotnja dan membotoedoeh oleh seorang bangsa kita djoe hongkan keterangan perempoean jang
bar soerat gadai, jang barangnja bagai
kita
harapkan,
soepaja
semoeanja
itoe
ga
nama Ketjil beroemah di Kali Got, malang ini.
mana jg tsb diatas ini, dengan wang
peneboesnja f 12,— lebih. Sesoedahnja Ipedagang-pedagang daging djangan katanja perempoean tsb mentjoeri doea
Keterangan perempoean jang ma
itoe Ajoeb minoem kopi sebab ia tidak sampai bersoesah pajah lagi boeat kain dan doea badjoe perempoean, lang ini penoeh perhatian hakim atas
mengadakan
itoe
krardjang,
beli waktoe perempoean itoe menoempang
kebenarannja, tapi Hakim tentoe tak
poeasa, maka ia teroes mendjalankan

itoe perintah. Roepanja ia tidak mem

“

'mah gadai di Glodok, dengan menga diadakan resepsi oleh Bestuur USI
si tahoekan nomer dari itoe soeratga (UnitasStudiosorum Indonesiensis) oen
dai, maka ternjata bahasa itoe barang toek memperajakan atau menghormati
memang "soedah diteboes. Djadi disini, Dies Natalis jang ke 4. Resepsi tsb
bisalah" kita njatakan bahasa Ajoeb telah dihadhiri olek orang banjak
itoe dan diantara mereka ini jang berhamenggelapken
tsb. boekanlah
wang boeat peneboes, melainkan mem dhir digedoeng itne djoega beberapa
bawa «lari itoe barang jg soedah di student-student,

dapat
membebaskan
itoe dari djiretan wet,
memberatkan,

perempoean
karena saksi

demiklanlah

perempoe

Maski ini perkara ada satoe perka- an jang malang ini terhoekosm
ra loemrah dan ketjil, tapi patoet dja boelan.

doea

di perhatian pihak oemoem teroetama
dalam

kalangan

sociaal, djoega

bari

san PPPPA dan zeden politie, karena
dalam perkara ini tersangkoet keada
an desakan kemelaratan dan nasibnja
seorang kaoem iboe jang disebabkan
sesoeap nasi terdjeroemoes kedjoerang
pelatjoeran.
5

Dalam pemereksaan jang berlakoe
perempoean jang malang itoe menjang

Awas

kaoem iboe ke Pasar Senen
dengan membawa tasch,

Dihadapkan poela satoe badjingan
nama Moean. Ini badjingan berasal
dari kampoeng Djimbang Kebajoeran,
di itoe pasar mendjadi tempat hidoep

nja, boekan berkoeli atau berdagang,
tapi toekang djambret milik orang.
Dalam ini perxara ia di toentoet pa
kal ia lakoekan itoe pentjoerian, teta
pi ia mengakoe membawa doea helai da beberapa hari jang laloe seorang
kain dan doea helai badjoe tadi, atas nona M. Muller klerke dari Postspaar
“

NONA RATNA HAIMA WATTI 8
Jang melakoekan Tari-Djawa di
gedoeng IE. V. tadi malam

AMS
ALLE

TLEVEN

LEVENSVERZEKERINGEN, LIJFRENTEN.
EN
STUDIEBEURZE
VERZEKERD BEDRAG. 107. MILLIOEN:
2

DAGANG

Philippina

Tidak moedah poela

Kapal

berkelahi sengit benar mereka oendoe'
kembali dimana lobang jg ada disitoe
segera dirapatkan lagi.

hoa dikalahkan
Toedjoean
Di Djepang ,,Pertalian
joean

Kekalahan Djepang
Berita2 Tionghoa mewartakan, bah
wa dari pihak Djepang ada 200 orang
jang mati dan 6 tank Djepang bisa

TE

dirampas oleh fihak Tionghoa.

3

Kegagahan Kemendan Tang
Sheng Chi
Tang Sheng Chi, Kemendan Garni

2

- Waktoe melakoekan antjaman,

"5 Nanking, 10 Des Reuter” Menoeroel berita Tionghoa jang beloem

ngan itoe sendiri

Djeuderal

antjaman

atas

. Matsui, jang menoeroet boenjinja, djika tidak menjerah, Nanking
malam ini djam 12 tengah malam.

diserang

dalam

Darah

giataja

amat

pihak

Djepang menjerang-

Nanking meramp3s Tangtu

Tokio,

10 Dec (Reuter). Diberitakan

bahwa

orang Djepang

telah

Nanking.

pasoekan

“Dari Wuhu dikabarkan, bahwa Tangtu, kota ditepi Yangtze jang
dikoeroeng tembok, telah dirampas oleh Djepang djsm 11 pagi.
Gu

mana

Chiing Kai Shek #ahk diakosi alih

peranan ana

djawab, maka ia tidak akan lebih lama lagi diakoei

jepang.

Pemerintah

Djepang

tidak akan maoe

sah oleh

membitjarakan sesoeatoe kepada

Chiang Kai Shek, tetapi Djepang akan menoendjang gerakan di Tiongkok
2

Shanghai,

10 Dec, (Reuter). Sedangnja pesawat2 terbang bekerdja

oleh

tank tauk dan

. nerdjang tembok

lainlain

kendaraan

mesin,

mentjoba

merintis djalan me

jang soedah berabad?2 itoe disekeliling kota Nanking, sam

— bil menggiring kepada pihak pembela kota, laloe masoek kota sebagai ,pe
.na'loek pertama“ dari negeri loearan didalam riwajat Tionghoa,
Perkelahian nampak menjenangkan bagi pihak Djepang. Tetapi meski
poen demikian mereka mendjoempai djoega perlawanan jang tidak berkoe
| rang2 dari pihak Tionghoa dibawah pimpinan
| jang karena tidak maoe mendjawab antjaman

| serangan oemoem dari pihak Djepang itse.
&

Doea

boeah ballon penjelidik kepsenjaan Djepang moentjoel disebelah

selatan Purperenberg. Walaupoeu

beroelang-oelang

| Tionghoa, tetap ia tinggal dioedara.
5

bisa

Komandan Tang Shen Chi,
Matsui laloe menjebabkan

eberapa

Papa

ditembaki

oleh

k

pihak

boeah tank2 Tionghoa oleh tembakan Djepang mendjadi tidak

ikoet lagi dalam perdjoangan.

Tadi malam semalaman-malaman berderang2 soeara letoesan bom, karena pihak Tionghoa mengebom djembatan2 dan tempat2 jang sangat pen
ting artinja didalam keadaan perang ini,

' Djatoehnja Ndnking tidak berarti
berhentinja

| Ditoetoep djalan moendoer
terdiri dari 7000 orang,
termasoek djoega barisan cavalerienja
telah sampai di Tas-heng-kuan, kira
13 K.M. sebelah hoeloe Nanking

yan #maksoed

mengadang

pihak

ionghoa soepaja djangan bisa mengoendoerkan diri menoedjoe Wu-hu,

Djangan

terboeroe

bergirang

tang hari,

berkenaan

dengan

' djatoehnja Nanking jang

akan

diharapkan

malam ini atau besok pagi, maka

Mi

nister Perang Djepang memberi perin
tah, soepaja semoea divisi dan semoea

tempat

militer

tenggelam
“itoe,

djangan

dalam

messoekunja
Wakizaka

selamat dari Matsui

jg datang dari sebelah

pendjoeroe

Shanghai,

mata

dengan

m8neroeskan

— Perkelahian didjalan2 "dalam kota
.

Nanking

Shanghai,

:

10 Dec. (Reuter) Me

noeroet berita2 Djepang dari Shanghai

didjalan djalan raja dalam kota

Nan-

“king terdjadilah perkelahian amoek2an,

“

!

Al-Libnanijjah“.

diadreskan

meesternja jalah

Ampenan
lev sedia f 5,55 pembeli
f 5.70 pendjoeal.
Koffie
Robusta:
Lampong
Robusta 15 pCt. e.k. Telok lev. sedia
kira-kira f 8.80 per picol nom., kwa-

Comite

liteit f 85 pCt, e.k, Batavia lev. sedia

berbarap
jg kiriman

kepada

t, Mirza

f 8.30 nom.
Lada hitam

penning-

Mahdi

Bik

Cairo,

Lampong:

Pa-

sar sepi, pasangan harga kira kira e,k.
Telok lev,. Dec,-Jan. f 7.50 pembeli,

Rafie' Masjki kantoorpost Al-Goerijah
bono,

poe

Cheribon lev, sedia f 3.90 pembeli,
£ 4 pendjoeal, kwaliteit Ampenan fob

mengharap perbantoean oentoek me
ringani kesoesahan2 jg disertai oleh
derma

pen
5,40

f 3.95 pendjoeal mata poetih fob dan
lev. sedia f 4 pembeli, f 410 pendjoe
al, Gendjah Tegal fob Tegal lev, se
dia f 4.65 nom., kwaliteit Djero fob

sirkoelir-sirkoelir jg

abli Syrie. Comite

Tijang

tih mata hitam fob Probolinggo atau
Panaroekan lev. sedia f 3.85 pembeli,

fAbdJ),

f 7.75
f 7.75
Batavia
teering
21-16d,

Fa

(sekikit kedjadian) didalam peperangan
Tiongkok — Djepang

pendjoeal,
lev. Jan.-Maart e.k.
pembeli, f 7.90 pendjoeal: e,k,
lev. Dec-Jan f 7.90 nom. No
Londen boeat lev. Jan.-Maart
harga tengah.

Toerki

ini.

Tentang Radja Leopold
Sedang menjaring kota
Dari Londen diberitakan oleh Trans
Shanghai, 11 Dec. (Domei) Ma?
loemat dari pihak pembesar2 militer ocean, bahwa Radja Leopold dari Bel
Djepang jg keloear

djam 7

semalam

menjatakan, bahwa pasoekan2 Djepang
sekarang sedang hiboek membersihkan kota dalam, Pasoekan2 Tionghoa
hal keadaan

Pabriek

Tima

Di Artoewin dekat tapel Watas Gau

gi dan Baginda Ibee Elizabeth
jang gas, telah dididirikan
satoe
paberik
bertinggal di istananja hertog Portland tima jg mengeloearkan setiap tahoen
di Welbeck Abbey, kemarin sore
te seriboe ton tima. Oesaha ini dari kapi
lah tiba di Londen.
taal pemerintah Toerki (Abd.)

mereka koesoet masoet,

Djepang

berpendapatan,

10 Dec. |(Transocean).

menjerang Nanki

bahwa

barisan Tiong

hoa paling belakang telah oendoer diri
dari

pintoe

Kwanghua

jang soedah

antjoer, dan segera mereka mengam
dari tiga pendjoeroe, jaitoe '/2 djam
sesoedah laroet sa'at berlakoenja an- bil tempat kedoedoekan jang baharoe.
Didoega, bahwa djatoehnja Nanking
tjaman Matsui, Tetapi menoeroet be
rita-berita jang diterima di Shanghai
mereka itoe beroleh keme

itoe, pesawat2 Tionghoa.

skoeatan tentara Djepang,

Al-Soerijjah

Kwaliteit Aus

No 2 f 3.25, Tiongtoa f 2.60 dan
ongliap
f 2.25 per picol: boeat
keloearan baroe f 2— per picol.
Katjang
tanah:
Harga
djoeal boeat kwaliteit Cheribon £
per picol.
Katjang kedele: Kedele

Djvega soedah didirikan satoe comite
jg terdiri orang-orang Syria dan Libanon jg bermoekin di Mesir, jg mana
comite tsb dinamakan dengan nama
bangsa
mereka jalah ,,Al-Loedjnah
ini telah siarkan

merah:

tralie No 1 f 3,50 per picol, Australie

apa

tidak

Pendjoealan
Pada

akan

lama

lagi, karena

:
Dje-

Inggeris, ja'ni

,Folkestone“

mlah2 tanki masoek

besar.

Moendoer

madjoe

Setelah orang Djepang menghantjoer

kan pintoe,masoeklah mereka sampai
'agak djaoeh kedalam, tetapi setelah

Batavia akan

SABTOE
dilakoekan

pertama:
Petodjo,

perceel

meetbriei

dihadapan

8 JANUARI
pendjoealan

Verp.
ddo.

No.

17

orang

1938, djam
dihadapan

15132,

Februari

jang ma

kota dari oetara da

orang banjak

atas:

1919, No. 80: atasnja didirikan

doea

roemah tinggal, boeat ditempat ini terkenal dengan seboetan Laan Canne
44 dan 46, penghasilan f 95 seboelan.
:
kedoea:
perceel Verp. No. 10348. Letaknja diresidentie Betawi wijk
Pasar

roemah

Baroe, meetbrief

ddo.

1 Jan.

1876 No.

22, diatasnja

ada enam boeah

ketjil, boeat ditempat ini terkenal dengan nama Gang

134, 13 dan Gang

Tjempaka

8, 84 dan

Sentool 11,

858, hasil sewa 1 142.50 seboelan.

Perceel2 itoe memakai nama Sech Salama bin Alie Aloeweni, acten van
eigendom, masing2 ddo. 4 Maart 1919 no. 375 dan ddo. 4 Dec. 1923 No.
1939.
Pendjoealan

ini berlakoe

menoeroet volmacht.
Atas nama jang pertama

memegang

hypotheek

Mr. J. G. KRIJGER
Advocaat — Batavia
Or.

00000000000000000000000000000000 KANAN

KUROPEESCHE

MELKERIJ

sTJILILITAN BESAR:
TELEFOON

MODERN,

616

HYGIENISCH

: MEESTER-C.

ie KLASSE BEDRIJF

Atas pimpinan orang Europa
Mengantar doea kali tiap2 hari
soesoe

segar,

room,

joghurt.

Selamanja ditanggoeng dari sampi jang sehat
EIGENAAR
K, HOFFMEYER

melaloei soengai Yang-tze tetapi djika
tidak dilikoekan malam ini dan liwat

waktoenja nistjaja mereka terdjebak
sebagai tikoes didilam peringkap dji
ka pesawat2 terbang Djepang melakoe
kan aksinja lagi,

banjak
10 pagi, di Vendulokaal

letaknja diresidentie Betawi, wijk

kota

Djoega tidak seorang poen dari ser ri timoer dan dari Selatan,
Djalan oentoek moendoer bagi Tidadoe Tionghoa jg membela lapangan
ini jg masih tinggal hidoep, semoenja| onghoa jg masih tetap terboeka ialah
mati,

HARI

itoe soedah terkoeroeng rapat, sedang

minta soepaja orang memperhatikan
Serangan Besar dari pihaknja
kepada maksoed dan
toedjoeannja pang, jung dibantoe oleh pihak tank sih di Shanghai.
perdjalanan perang sabil ke Tiong tank adalah ditoedjoekan kepada pin
Dari segala pendjoeroe hendak
kok itoe, ja'ni — mengedjar adanja toe gerbang Kuang-hua.
ikoet
masoek
| pekerdjaan bersama antara bangsa
Toedjoe boeah afdeeling terdiri da
Pihak Djepang berhasil merampas
Tionghoa dengan bangsa Pjepang,
lapangan terbang didekat pintoe itoe, ri pasoekan2 Djepang jg lainnja pada
Toedjoean ini hanja bisa ditjapai tetapi mf(reka mengalami keroesakan sa'at ini mentjoba
dengan " berdjoe

semata

Bawang

Bandjir jg. sangat

Al-Choeri.?

Hidjaz

kemenangan pangan jg pjata. Penjerangan itoe di tentara jang dibawah pimpinan peme
2
: bantoe oleh teinbakan meriam barisan rintah soedah boebar.
Betoel perampasan atas Nanking ter artillerie jg sama memasang diri di
hitoeng salah satoe peristiwa jang ter 'boekit boekit dekat kota, demikian Hanja tinggal satoe kapal Inggeris
di Shanghai
penting dipandang dari djoeroesan poela dengan bantoean pesawat pesa
Shanghai,
11 Dec, (Reuterj.
ilmoe perang, tetapi tidaklah hal ini wat pelempar bom jg tidak meroesak
Admiraal
Litile
jang naik kapal
bererti soedah berhenti kedjadian2 di kan kepada kazerne kazerne dan han
»Falmoth“ telah bertolak ke Hong“ Tiongkok.
|
gar hangar. dan segera teroesir oleh kong, sekarang hanja tinggal 1 kapal

Ma'loemat tentarg perintah

Bahaja

bruto,

comite

Sedjam kemoedian dengan peranta
raan Radio datanglah oetjapan sela
Pembetoelan djalanan
mat dari
Ladapoetih
djenderal Matsui, antara
Muntok:
Fob
Pangkalpinang lev. sedia f 14,— per
lain-lain begini: ,Saja hargai besar se
kali kewadjiban toean jg berat dan
Sebagaimana diberitakan bahwa sa- picol nom., Londen poenja noteering
berhasil itoe",
3”d. harga
toe. comite pembetoelan Djeddah Mek boeat lev. Jar,/Maart
'Pihak Tionghoa sendiri mengakoei, kah dari Mesir sedang membetoelkan tengah,
Citronella Olie: Kemaren Io
bahwa meneroeskan pertahanan boeat djalanan tsb. Kabar lebih djaoeh mem
sekarang ini tidak ada arti kemiliteran beritakar bahwa comite telah beli 5 hor djadi boeat lev. Jan /Maart, Jan./
lagi, tetapi mereka menerangkan, seba boeah mesin giling dan djalanan Djed Juni dengan harga f 1,40 per Kilo.
gai sembojan ketegoehan hati Tiong- dah Mekkah jg sedang diperbaiki akan Ini hari kira-kira permintaan f 1,40
kok oentoek
tawaran f 1.42'2 per Kilo.
mempertahankan diri, diaspal boekan disemen.
bahwa
hilangnja
Nanking,
seperti
djoega Shanghai, hanja soeatos phase

Nanking djatoeh ?
kat Purperenberg, meneradjang pintoe
Shanghai, 11 Dec (United Press)
Taiping, dan dari sitoe masoek kota.
Radio di Tokio menjiarkan berita,
Sementara itoeorang Djepang dari bahwa djam 1.30 laroet tengah malam
sebelah timoer dan selatan
berhasil Nanking djatoeh,
bisa melobangi tembok loear, dan me
Tidak lama lagi
reka inipoen. mentjoba merintis djalan/
Shanghai, 11 Dec (United Press),
menoedjoe kota sebelah dalam,
Djam 4 pagi datang warta, bahwa ahli
Nanking diserang dari tiga
militer asing jang mempersaksikan,
Pihak

didirikan

terdiri dari 30.000 orang masih dengan
nekat melakoekan
perlawanan, pada

terboeroe2 beloemlah

hasal

Penolong

telah

Harga etjeran

Minjak
klapa:
Pintoe ketjil
poenja harga boeat minjak keloearan
berbagi-bagi fabriek ada f 1.85 sam
pai f 1,87'/,
per blik dari 24 kati

Comite Penolong Bahaja Bandjir
Mesir,

trigoe:

boeat tjap Kodok f 2,65 per bantal,
tjap Koeda merah, Boeroeng
kaleng
f 2.55, lain-lain tjap f 2.45 per bantal.

Mesir

timoer laoet melaloei tembok loear de

$

Tokio, 10 Dec. (Domei). Pada pe
|

perang
Detachement

'itoe gerak Djepang jang

karena menang ?

producten

Djeddah—Mekkah

| dengan
keras, dan sedangnja barisan artillerie memoentjrat2kan api meri- ampja dengan dahsjat, maka barisan infanterie Djepang dengan didahoeloei
|

pimpi

Wakizaka,

Oetjapan

' Sebagai pena'loek pertama dari Nanking
5

Tepoeng

tetap

ke

mortier mortier dalam parit dan hou| witser,

rintahan baroe.
km

,Preussen“

0 €) ana

Di

itoe didengar
oleh pasoekan
Besar
Djepang jang ada diloear tembok, ma
ka dengan rioeh
terdengarlah soeara
gembira ,,Banzai“ terkeloear dari teng
gorokan beriboe riboe orang.
Soeara
sorak itoe sebentarsebentar diselangi
dengan soeara berdentoem dengan ber
derang derangnja senapang, mitraileurs

Oetara dan Tiongkok Central jang setoedjoe .dengan pembentoekan Peme5 to

Kolonel

ada dibawah

Ketika berita tentang
pasoekan-pasoekan kolonel

te

Djepang
Tokio,
10 Dec (Transocean). Didalam persidangan Kabinet ini har"
engan soeara boelat telah dipoetoeskan, bahwa sesoedahnja Nanking dja
toeh, Djepang teroes akan melakoekan penjerangan? setjara militer,
- Oleh karena hanja semata2 Chiang Kai
K Shek sendiri jang memikoel

F
|

Aa

nan

jang

Bersorak

28

keroesakan sedikit.

Kapal Djerman
tinggal didekatnja.

hebat
di Syria oleh student2 univer
siteit ,Al-Djami'ah“
Bank Mesir«
tika pasoekan-pasoekan Tionghoa de djoega
mendjalankan lijst lijst derma
ngan nekat sekali bertahan diri mela oentoek
menolong jg. berkesoesahan
(wan pihak Djepang jang nampak me disana, lijst pertama jg telah dikoem
naug (zegevierend) itoe.
poelkan,
ialah 567 pondsterling, di
antaranja ada ternjata t. Amier Oemar
Pasoekan jang moela2 masoek
Toesoen dengan 100 djenih, dan oleh
Pasoekan2 jang moela moela fperta Bank ini telah dikirim djoemlah tsb.
ma sekali) menjerboe kota riwajat jg kepada
voorzitter comite
Penolong
terdinding
itoe,
ialah — pasoekan kesangsaraan di Syria jalah t. Paris

,

masoek

mendapat

di Syria.

mengalir di

- harga

Dn

dengan

sama

harga

boeat ini hari sebeloem djam 12 tepgah hari:
Goela pasir: Trima dari goedang
ri San Fransisco, bahwa semoea pe pendjoeal f 10.40 per karoeng dari
noempang selamat, hanja kavalnja 102 Kg.

aah

itoepoen,

banjak2

djalan-djalan dalam kota Nanking

njerang dari segala pihak (pendjoeroe) ketjoeali dari soengai. Soeara berden
tamuja meriam jg besar2 sian lama kian mendekat, makin njata deramnja,
— Masoek

“

Darah mengalir didjalan-djalan
Shanghai. 10 Dec (Reuter).

Tokio, 10 Dec (United Press). Berita-berita Djepang dari Shanghai
. menjatakan, bawa, djam 12.39 lah meadjadi tanda waktoe oentoek melakos
kan penjerangan 'oemoem kepada Nanking,
|.
sa'at

salah satoe tank jang ada diba

risan depan.

“ Djam 12 malam

Pada

dengan doedoek di

BETAWI

PN SA

djawaban

Tjatntan

@erasaeo

000000006000000100000000 do0ado0o 00000000

|

-

Chi tidak memberi

sah, Tang Shang

zoen Nanking, mempersaksikan pepera

PASAR

, President Hoovers

C8 00000000 OOOOOOLO 00000000 ....o...d@

ga

10 Dec. (Router).

Amerika

dengan
penoempangnja
650 orang
ketika didekat poelau ketjil sebelah
selatan Formesa telah kandas.
Belakangan Reuter mewartakan da

MASA YA

5

Kapal

ANA LIAN ANA MANA

x

Manilia,

MG

“

, President Hoover“ kandas.

PALACE

CINEMA
—

TAYLOR
VICTOR

MC

BARBARA
LAGLEN

R.M.

Ini malem

besok

malem

dan

Ini malem
ROBERT

DOKTER

dan

Ass.

malem

Sawah

Besar

Geneesk. . Hooge

Huid

en

—

Film

Spreekuur :

—

—

Kramat

170

Mesir

“(Eoypte)

Dr. R. SOEHARTO

OENSJOEDATOEL
RADIO
NJANJIAN2
DALEM RADIO

|

School

Geslachtsziekten

Telf: 6018

THIS IS MY AFFAIR

Sudibyo

in

brikoetnja

STANWIJCK

Slamet

Alg. Pracktijk
Kramat

128

(sebelah

Pensioen-

fondsen) Batavia-C,

sn

2

Telf. 4034

Spreekuur

dengen

5 —7

Welt.

sore
Aa

:

z
an

MISS
NADRA

boedah

£ vV

terbit

3

-

Flash Gordon jang ke 2
Isinja lebih rame, hebat, seroe sedang
gambarnja lebih sempoerna lagi harga
ngseroeng ongkous f 0,17
2
Lekas pesan pada Adm. Pemandangan Batavia-C.

HAMPIR-HABIS
|

Moelain

» Krisis

Hari Senen

s»SMAYERLING”

dan

Economi

Kapitalisme”
OLEH

MOHAMMAD

(NN ME UR
KRAMAT

Masih

tebainja XII -|- 90 moeka
formaat 16 X 4 c:

ISI

BATA VIA-C.

Il. Indonesia

IV.
-

teroes pertoendjoekan film jang
menggemparkan:

BOELAN

TERANG

siers dan film boeatan Indonesia sendiri, djikalau teroetama boekan pendoedoek ini negri sendiri.

merasa poeas !

Jang beloem, perloekan!

Maa

KAA

ee

Pe

Faillissementen
No. 1100
DIPOETOESKAN

dengan vonnis

10 Dec. '38 (R. Cs, Mr.

D.N.A,

de Lange)

W. Juta, adjunt Stationschef S.S., Batavia-C.,

P.L. van Dorsten, klerk S.S., Bandoeng,
L.L.H. Brugman, Commies S.S. aid. Controle, Bandoeng,
Oey Kim Toen, employe firma W.A. Robertson, Batavia-C.,
L. Kandou, ambtenaar pensioen, Batavia-C.,
Mas Saleh, Opzichter le kl, S.S., Meester Cornelis,

&

BERACHIR

Betawi

(jang keempat

sebab dihapoeskan, poetoesan

26 Nov. 37 B. Lammerts van Bueren,
| Dec. 37 Lie Tet Se, Muntok,

dan pengh.

Pesanlah

Lanjak,

Djamoe-djamoe

AESCULAAP

tijap

(Recept dari Kaloewarga Kraton Solo)
Djamoe POETRI (Darah Poetih). (Speciaal boeat
istri). Penjakit Darah poetih atawa Kapoet an, ada
sanget berbahaja bagi kesehafannja istri-istri maoepoen Gadis, Moeka poetjet, badan koeroes, kepala
dan pinggang berasa sakit.
Minoem ini djamoe saban sore penjakil itoe le-

haroes

seferoesnja

dan

semboen

HOTEL

Inilah satoe2nja Hotel

-—

pinter dan jang menjajang pada dirinja, moesli

Istri istri jang berlakoe

oe'amaken minoem ini djamoej sahingga kamoedian hari bisa menjatakan
toelen Kaistriannja, atawa Istri jang betoel-betoel dalem artiannja,
Harga per pak 6 cent boeat sekali minoem dan boeat gadis separo,

Toko

Obat

&

107

ia

|

Na

KE

Ea

ag PA

JOESOEF WIBISONO
Redacteur

Hoofd

49

Taj

Ho

Eng

An

Deze brochure, voorzien van een inleidend
woord van den heer
H A. SALIM, is bewerkt
naar de nieuwste gegevens en moderne opvatingen, welke op dat
gebied bestaan.
De ontwikkelde Indo
nesier, wien het huwelijksleven van zija volk
ter harte gaat zal niet
onverschillig blijven t.
af. de plannen der
regeering om de mogelijkhied te scheppen van
cen inschrijving van Islamietische huwelijken,
he'geen beteekent onderwerping aan cennO-

agent

Tong

Ho ) Batavia

agent agent
Eng

Thajj Ho Soerabaja

Eng Thaij Ho
8olo
Tha
An Tjan Djokja
Eng Sioe Tong Tjifatjap
Ek Goan Tong Tasikma”
laja
Djin
Sen Tong)
BanTjie
Ho
Tong) doeng
Eng Thaij Ho Semarang
Thafj Tjoen Ho) PekaloTjie
“An
Ho)
ngan
Thaij An Ho Magelang
Eng Nam Ho Poerboling

go
Eng Ho Tong

1

MO KA

Batavia-Ceutrum.

SA

SN YAN

Ina

TELF 1367

LAANA:

nogame huwelijksre
geling, naar het voor-

Soekaboemi

beeld van de Europeesche
huwelijkswetten
Men geve zich echter cersirekenschap van,

Tong8an JokFongabang

AI

AN?
BC.

Cheribon

Tjoen

Sin Tjie An)
Eng Hok An) Bogor
Eng An Kongsie)
Mr,
Tong An Tong) Cornelis
Bang Ho Tong)
Tanah

METER AR 4

LTE

Indonesia jang terbesar dan termasjhoer

#

Ho

3g

2

Djin An Ho Serang
Ban Ka An Rangkasbe-

wat men ga veranderen.

toeng

Leest

Ban Hok SoenTangerang

Verkrijgbaar bij de Ad-

HARGA
Botol

besar

Ada sedia rospa2
dan

patasan dan Jan Hwee, harga bersaingan,

roepa2

obat

patent.

harap

deze

brockure

ministratie

van

Senen 107

-

»Pemandangan”"

f 3.-

Botol kefjil f 1.75

saksikan

Reveil

Uitgave van de Studen
ten Islam Studieclub

Speciaal

Darah

Anggoer

Moslimse

ee

Meet

(En

ACTUBEL

door

Pekiringan 98, Cheribon en filialen di: Bafavia-C., Kramat No. 50, Tasikmalaja, Bandoeng, Tjimahi, Soekaboemi, dan Palembang.

Hotel)

Menoenggoe dengan hormat
De Directie

Pemandangan

Senen

"nMESCULAAP"

Djamoe

conc. 11,25

didalam kota Betawi.
Letaknja dimoeka djalan tram, dan berdekatan dengan station
Weltevreden,
Menerima tetamoe segala bangsa, djoega tetamoe boelanan dengan harga pantas
Tempat bersih dan
rawatan
tarief boleh berdamai,
Perkara
memoeaskan,

dapat pada,

Huwelijk, Polygamie en
Echtscheiding in den Islam

boelan.

Ran

Senen 44 Telf. No. 2105 Weltevreden

boleh

DIKIRIM

nja

R.v.J. tg.:

(Osman

TIDAK

Betawi

tidak

Pas verschenen:

Batavia C.,

SOERABATIA

2 kali

minoem

Thaj

AR

REMBOURS

126

seminggoe

ditjetak

tjoema f 0,50 -|kirim.

Administratie

37 J. Gyse Weenink, Batavia-C.
BERACHIR karena telah mendjadi tetap daftar pembagian pengh.:
tg, 3 Dec. 37 N.V. Norris Chemical Works, Bandoeng.
ea

lekas,

harga

f 0,10 ongkos

Di

Lo,”

EK

D, DAHLAN

Kebon Djeroek 37

penjakit itoe tida dateng lagi. Jang tida terserang itoe penjakit bagi Istri
istri poen ada sanget perloe minoem ini djamoe, membikin badan sehat,
daging pasek (kentjeng) dan sinar moeka djadi merah dan bertjahia.
Menjemboehken sakit kepala Toedjoekoeriling dan menjotjoken dalang

ea

K.H.L. Homeyer, pedagang, kleermaker, Palembang.
tg.:
VERGADERING oentoek VERIFICATIE dalam gedong Rv.J.
Bandoeng,
Nam,
Thoeng
merk
Sin
Hoa
Tan
37)
Dec.
12 Jan. 38 (djadi tidak 1
dikantor
MENJEDIAKAN LIJST PEMBAGIAN oentoek jang perloe melihat, 14 hari:
selama
"37
Dec.
14
moelai
mer
Weeska
di
Griffie RvJ Salinannja
JJL. Guit, Namdoeng (jang pertama dan pengh conc. 100 pCt),
pCt).
A.M. van Maanen, doeloe

perekonomian

Batavia-Centrum.

kas djadi

NONTON

BOLEH

ANAK2

krisis.

dan krisis.
“0
V. Keterangan kunjuktur sdan
cyklus,
IV. Depressi sekarang.
VII. Politik kunjuktur.
VIII. Penoetoep.
PENERBIT

Directie A.N.I,F, merasa bangga dan membilang banjak
terima kasi pada sekalian publiek jang soedah bisa hargakan, poedji dan sokong film A.N.I.F, pertama, dan
minta ma'af pada jang beloem kebagian tempat.
Memang siapa lagi jang moesti hargakan actrices Indone-

penonton

dalam

Soesoenan,

Gg.

Semoea

KITAB:

II. Dari hal pengertiaa ,,krisis"
II. Tingkat tingkat zaman perekonomian,

7,15 dan 9.45 malam

Moelai djam

HATTA

Per

dateng

Batavia-C.

exemplaar f 0.65

inci. porto.

8

Pe

en

KO EA

.

KANTOOR

FONDS? KEMATIAN

ADMINISTRATIE

' Senen 107 Batavia-C, Tel. 1810 WI.

Abonnes
lamanja
paling sedikit 6
boelan jang meninggal,
asal tidak
menoenggak dapat uitkeering: .. f 25—

HARGA LANGGANAN
. 1450
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Kearah perobahan peta boemi
Oleh D. KOESOUEMA

Kabar? dari Timoer Djaoeh fmene-

Lembaran

'6eb, mengatakan

Kemoedian atas kedermawanan Toe
an toean dan Njornja-njonja demikian

poela kepida

NINGRAT

kejakinannja, bahwa

kesebelah dalam dari negeri, dan

masing

masing

pemerentah

di

tah itoe semata2 sengadja berlakoe
ajal2an, dengan mengakoe keliwat tjin

ta perdamaian, tapi Japan tahoe alasan
sebenar benarnja: , Huropa ada lemabj
seanteronja ? Apakah terseboetuja Iboe oleh perang besar dan djoega oleh per

ling achir dari pasoekan Japan ?

tjemboeroe

Dalam hikajat doenia boleh

sa, bahwa tidak djarang bangsa
menang

perang dengan

didepan

an

di

oemoem,

Timoer

telah

bahwa

kekoeasa

pindah

tangan,

jang
lain,

ran

oleh karena perang itde, kehabisan te
naga kebangsaannja, lahir dar batin,
dan kemoedian-djadi tjilaka
djoega.

hati

Akan

dan keagoelan

dari Japan.

lebih lebih daripada itoe de-

monstratie kelemahan, adalah kel-laian

Diserahi pekerdjaan

1 Januari '38
man,

dan kesoekaran,

meski semoea

djadja

kepada

Eugeland, soepaja

han Duitsch dirampas dan beberapa
daerah Duitschland, didjadikan daerah

pertahankan

lain negeri.

Timoer,

:

Malahan negeri2 Entente itoe

seka

rang mendjadi begitoe lemah, sehing
ge mereka itoe biarpoen beragem, ma-

oepoen sendiri2, tidak mampoeh mem
pertahankan kehormatan Barat di Ti
moer Djaoeh,

terhadap

satoe

negeri

Timoer: Japan |!
Biarpoen dalam perkara perang Ja
pan—Tiongkok sekarang, sympathie,
kita tetap ada -difihak bangsa Tionghoa, jg kita pandang mendjadi kor
ban militairisme imperialistisch dari
Japan, dalam

perkara perdjoangan ke

koeasaan antara Japan

dan

segenap

doenia Barat, kitaangkat topi

boeat

Japan itoe.
Te
Europa, dan Amerika Serikat poen
djoega djangan

merasa

goesar,

djika

lau publiek dibenoea Timoer tidak bi
sa memberi hormat lagi kepada mereka

itoe.

Dalam

th.

1933, journalist Kigar

Snow telah oelangkan pemberian ingat

kepada
soepaja

segenap doenia koelit poetih,
mendjaga baik baik kepenti-

ngan sendiri,

karena

sekarang

(1933)

keliatan merosotnja kehormatan Barat
(the decline of Western Prestige).
Selain dari pada journalist ini, ada
banjak lagi collega colleganja jg setelah

berdiam sekian lama di Timoer
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pangkalan

pembelaan paling koeat oentoek mem
kekoeasaan

dipindahkan dari

Inggeris

di

Singapore

houtvester.

»Mea culpa!“ "),

BOEAT RAMBOET
Stacomb
botol

didalam

pendek

Doenia

flacon,

atau

tube,

adalah minjak ramboet jang
baik sekali boeat sesoeatoe orang. la mem.
bikin ramboet bertjahja berdjam? lamanja
STACOMB moesti ada sedia di atas
sesoeatoe medja berhias didalam roemah
Pa an

Dan

Fitrah

mana

dibagikan

dap jang moestahig menerimanja

terba

ada

170 orang laki perempoean,
begitoe
poen atas pembagian tidak dibagi sama
rata, seperti
moestahig tadi banjak
tanggoengannja lebih lagi dikasihnja

(banjak lagi menerimanja zskat),
Mosdab2an atas pekerdjaan jang se
baik ini mendjadi tjonto (toeladan)

Roemah

Jatim Moehammadijah Groep

Djatinegara mengabarkan, bahwa pada
masa

pengabisan

bari boelan Rama-
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da

LLO.

pada openb

Goeroe

(le

cat)

dan

ditempatkan

Iol. vervolgschool di Ka

ranganjar (Soerakarta) toean Mas Soe
tama paling achir ia mendjadi school
hoofil pada itoe sekolah.
Diangkat mendjadi schoolhoofl pa
da LL O. (2e cat) dan ditempatkan
pada openb, Ini. vervolgschool di Kebakkramat (Soerakarta), toean Mook-

Alipal. Mp. Mangoensoemarto, dan
paling achir ia mendjadi w1 schoolhoofd pada itoe sekolah.
Diangkat mendjadi schoolhoofd pada
ILO (2e cat) dun ditempatkan pada

dan

Inl.

vervolgschool

di

Zakat:

IV.1

»

sambal

boeboek,

dan

ngan,

soeka

rajanja

hati

anak

pada

sekolah jang tsb. diatas.
—O

Berita

f 1,20 (satoe roepiah doea

dan

schoolhoofd

| Kita telah menerima week-kalender

dari

Agfa-fotofabrieken

boeat

jang roepanja sangat indah.
4

1938,

saja mengoemoemkan dalam sk. ini
bahwa dalam pendapatan ZakatsF'itrah
jang dapat dikoempoelkan di ini ta
hoen banjaknja kl. 5 karveng. .

dapatlah
Tuean
menggambarkan

toean
dan Njonja2
atau membajangkan

betapakah soeka dan rajanja anak-anak
itoe,

Comite Pasar-malam, mengoetjapkan
diperbanjak terima kasih, oleh karena

Njonja2 dan Toean2 sekalian telah me
ngaboelkan saja

poenja permoehoenan

berdjoempa disini boeat menjaksikan
diboekanja Pasar-malam ini.
Kedatangan
saja hargakan

Njonja2 dan Toean2,
sekali dan membilang

banjak terima kasih.
Sebagaimana

telah

dichabarkan da-

lam programma,
maka maksoednja
mengadakan Pasar-malam ini, jaitoe
seperti soeatoe ichtiar oentoek menjo-

lebih pandjang.

Adapoen

makanja

maksoed

boeat

menoendjang pada perkoempoelan itoe
diichtiarkan dengan djalan mengadakan Pasar-malam, jaitoe soepaja seka

lian kita dapat mengedjar

permaksoe

dan jang lain, jang tidak koerang ber
arti algemeen belang djoega, jalah ka
rena dalam Pasar-malam ini sekalian
diadakan tentoonstelling jang amat se
derhana sekali dari hasil boemi dan

keradjinan orang2 desa. Agar menam
bah pengetahoean orang2 disini maka

Roemah

Piatoe

ini,

maoepoen

tentoonstelling

nja djaoeh dari sempoerna, dan oleh
karena itoe saja harap Njonja2 dan
Toean2 soeka memberi ma'af atas ke
koerangannja.

Sebeloem saja memboeka
lam

ini, saja persilahkan

pasar ma
doeloe pada

K. Boepati, bosat memberi keterangan
tentang ha! ichwalnja psrk, ,Sekar

Nonoman"

itoe.

Hamba mengoetjapkan
terima

diperbanjak

kasih pada K Boepati atas oe-

raiannja dari hal maksoed dan tosdjoe
annja psrk Sakar Nsnoman itoe.
Maka

sekarang saja boska p. malam

ini dan saja oendang Njooja2 dan tt:
boeat keliling mengoondjoengi rosp12
stand,

Selain dari Comite sendiri, poen
lain2 organisati seperti ,,Surya-Wira

Kasetijaan Tasik—Tjiamis, masing2 de

»Roekoen Isteri"

di Gg. Sentiong

malam

wan” atas nama Parindra, Bestuur
Moeslimin Achli Soennah, Anak2 Pan
doe
KBI, Pandoe Pasoendan, Ichtiar

—
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Batavia-Centrum.

ngan soekanja sendiri telah mendjadi
perantaraan mentjapaikan zakat fitrah
beroepa wang dan beras pada Stich

Comite Zakat-Fitrah
oentoek anak|ting ,Roekoen Isteri" tsb.
jatim-piatoe jang dirawat oleh StichVereeniging ,, Darmo Pralojo“, Verting ,Roekoen Isteri“ di Gg Sentiong eeniging Indonesische Vrouwen Stu5l, comite mana dioeross oleh toean denten, poen soedah menderma wang

toean Sastrowiredjo dan Zain Sanibar,
minta dikabarkan bahwa djoemlah
zakat-fitrah dan derma-derma jang
diterima beroepa wang f 23,85 dan
beras ada

12 karoeng.

Fitrah oleh Nahdlatoel Oelama
anak jang kami oeroes itoe, dan daOleh karena memikirkan terlaloe
Baratig jang boleh dipoedjikan.
kring Kebon Manggis Bat-C.
patlah poela agaknja toeroet meraja banjak memakan tempat djikalau ma
Hasir boeatan paberik2 Agfa, boeat
Atas bekerdjanja Comite Zakat Fit kan bari Raja Lebaran, sekedarnja.
oe dioemoemkan sekalian nama2 jang
| keperloean foto tidak asing lagi bagi rah dari NO kring terseboet dapatlah
Dengan keadaan jg sedemikian itoe, memberi zakat fitrah, maka Comite
oemoem,

PANDE-

Ngoen

al. Siswadiebrata, dan paling

acbir ia mendjadi

poeloeh sen).
:
Dan dari Perkoempoelan PKK S
Kebon Sereh MC. f 2.50 (doea roepiah

pembagian

PEMBOE

itoe
telah
meminta
dan mendapat
djoega perbantoean dari Nijverheidstoronadi |Soerakarta) toean Raden O. centrale dari Departement van Ecsno
Soeharta al. Bratasiswaja, dan paling mische Ziken, boeat mendatangkan
achir ia mendjadi wd schoolhoofd p4 pelbagai bagai keradjinan dari bebera
da itoe sekolah,
pa tempat, demikian poela dari Land
— Diangkat mendjadi schoolhoofd pa bouwvoorlichtingsdienst oentoek mem
da sekolah ILO f2e cat) dan ditempat beri nasehat dan tjonto-tjonto tentang
kan pada opanb. lal. vsrvolgschool di hal atoeran tjoetjoek tansm, dari Volks
Giritontro (Soerakarta) toean JJ Moe gezondheidsdienst jang akan memper
soda al. Dirdjawa sita, dau paling lihstkan bahaja penjakit malaria, dan
acbir ia mendjadi wd. schoolhoofd pa bagaimana akalnja boeat menjerangnja
da itoe sekolah.
penjakit ini. Volkelectuurpoen tidak
Diangkat mendjadi sehoolhoofd pada ketinggalan boeat menjiarkan boekoe
sekolah I.L.O, (2e. cat) dan ditem boekoe batjaan oentoek menambah
patkan pada Openb. Inl. Vervolgschool pengetahseannja orang orang.
di Toegoe (Soerakarta) toean J.J, Saidi
Tidak
loepa saja seboetkan disini
al. Sastrasoewignja, dan paling acbir porbantoeannja sementara handelslieha
ia mendjadi wd. schoolhoofi pada men, seperti Lindeteves Stokvis jang
sekolah jang terseboet diatas.
soeka mengirimkan djoega inzending
Diangkat mendjadi schoolhoofd pada nja, Ruys Handelsvereeniging dan
sekolah I.L.O. (2e, cat) dan ditem Filaokantoor Holtkamp di Betawi jg
patkan pada sekolah Opsnb. Ini, Ver soedak menjokong ichtiar kita ini de
Vulgschool di Djatipoeri (Soer,) toeun ngan pertjoema.
Mardjana, dan paling achir ia men
Soedah tentoelah bahwa, baik Pasar
openb.

(N. 2 gantang beras,
Dari t R Soenarjo Baloeel-weg,

Kalender itoe ditjetak atas kertas lima poeloeh sen).
kunstdruk terdiri deri 52 pagina ter
Maka terostama kami bersjoekoer
hias dengan foto2 jang sangat bagoes ke hadrat ALLAH, atas kedermaan
dari pemandangan seloeroeh doenia.
Toean toean dan Njonja2, demikian
Pendek kata amat tjakap boeat di
poela kepada Pandoe pandoe KBI jang
pasang diroemah atau dikantor, tidak telah menoenaikan kewadjibannja, de
beran, segala foto itoe hasil Agfa djoega. ngan perboektian sebagai tsb. diatas
:
Bae al
Sehingga dapatlah menambah kegira-

Pendapatan

PADA
MALAM

perkoempoelan itoe, nanti Kandjeng
Angkatan
sehoolhoofd. Boepati Pandeglang, sebagai ketoeanja
Diangkat mendjadi sehoolhsofd pa dari ,Sekar Nonoman", akan oeraikan

Sakiman

boengkoes,

1! 1 piring semoer daging kerbau,

mata oeang

“) Salah kita.

PASAR

kong toedjoeannja soeatoe perkoempoe
lan jang dinamai ,Sekar Nonoman?.
Apakah maksoednja dan toedjoeannja

——

dhan ini, kami telah menerima soko
ke Ceylon, Dan berbareng dengan itoe ngan dari Toean-toean dan
Njonjaterdengar dari djoeroesan Amerika njonja lagi poela jang dioesahakan
bahwa Awerika itoe hendak mengoen oleh pemoeda-pemoeda Pandoe K.B.I,
doerkan
diri dari Pacif:c Barat dan Betawi
dan Djatinegara, sokongan
memperkoeatkan kepoelauan Hawaii mana sebagai jg terseboet dibawah ini: djadi wd. schoolhoofd pada itoe seko
sebagai pangkalan pembelaan negeri
lab.
Dari Pandoe Gang Tengah.
paling depan.
Diangkat mendjadi sehoolhoofi pada
I,
5 gantang beras.
Djikalau Eagelaud dan Amerika
sekolah I,L.O, (2e cat) dan ditempat
II,
7
boengkoes
biskoeit.
moendoer dari Pacific Barat, apakah
kan pada sekolah Openb, vervolgsehool
moesti diperboeat oleh negeri2 lain? III, 1 bakoel ketoepat.
Watoekelir (Soerakarta) toean R.
IV,
1
piring
ikan
ajam.
Apakah bisa diharap perbaikan ke- V, 1 piring semoer daging sampi, di8. Soekidja
alias Djajadihardja, dan
djoedjoeran tentang perdjandjian dan
paling achir ia mendjadi wd. school
VI.
1
piring
sajoer
terkoeab,
permoefakatan internationaal? Apahoofi pada itoe sekolah,
kah perimbangan kekoeasaan, baik jg VII. 1 piring sambal goreng tempe,
Diangkat mendjadi schoolhoofid pa
VII
1
piring
boekoek
kelapa.
sekarang, maoepoen jg akan datang,
da sekolah I, L. O. (3e cat) dan ditem
IX.
1
piring
lontong,
boleh diandalkan akan dihormati selapatkan pada sekolah Openb Ini. ver
X. 1 sisir pisang radja,
ma-lamanja. ?
volgschool di Cosi (Soerakarta) toean
Xl.
1
tjelana
paadjang
dari
sostera,
Pengaroehnja perang besar di EuSoegiarta, dan paling achir ia mendji
2
badjoe
kemedja.
ropa atas djalannja hikajat doenia ti
- wd. schoolhoofd pada itoe seko1 badjoe monjet dan
dak akan berarti, kalau dibanding de
ah.
1
badjoe
katoeng
(belanga).
ngan pengaroehnja perang Japan—Ti
Diangkat mendjadi schoolhoofd pa
Dari Pandoe KBI Djatinegara Mr C.
ongkok sekarang.
da sekolah ILO f2e cat) dau ditemI.
1
stoples
sesagon
berisi
70
Djikalau pengaroeh dari perang Ja
patkan pada sekolah Openb. Inl. varbatang.
pan—Tiongkok itoe kelihatan tidak
Il. 1 stoples
dodol Garoet berisi volgschool di Poerwantorom, tosan
menjenangkan kepada doenia Barat se
ocemoemnja: maka toedoehan satoe2nja jang mereka boleh perdengarkan,
boenjinja:

KAAN

pada moelai tg

pada Iarichtingssectie

—O

memenoehkan
kewadjiban2 verdrag
jg internationaal terhadap negeri Tiongdikata kalah perang, mengoendjoekkan kok jg mempertjepatkan merosotnja
bagi kaoem Nahdijin
hoesoesnja,
kekerasan hati loear biasa oentoek prestige Barat itoe.
dan
kepada
kaoem
Moeslimin
oemoem
memperbaiki nama kebangsaaunja dan
Japan sedang asjik merobah peta
“ membereskan kekaloetan sendiri jang boemi di bagian Pacific ini, boekan nja.
Maksoed saja ta' tain danta' boekan,
disebabkan oleh perang itoe,
geografisch, akan tetapi staatskundig,
soepaja
kita kaoem Moeslimin. seoe-|
Kita tidak perloe merabah —terlaloe boekan -boeminja jg dibesarkan atau
djaoeh.
diketjilkan, akan tetapi daerah2 ke moemnja dapat bekerdja bersama sa
Hasil perang besar ampat tahoen koeasaan negeri sendiri dan neger'2 ma terhadep djalan. agama Alioh
di Europa sebenar benarnja sama se- asing, dari Hawaii sampai Malaya.Seka (Islam).
Amin,
kali lidak
membawa
keoentoengan rang baroe permoelaan, bagaimanakah
aa P3 en
-ataupoen kemoeliaan kepada pihak 'achirnja ?
Entente dan Geassocieerden, jang me
Roemah Jatim
Soenggoeh tidak dinjana lebih doeloe
mandang diri mereka sebagai fihak jg bahwa
seorang achli militair dalam
P,K.O,
Moehamadjah
menang, Sampai sekarang mereka itoe oeroesan Timser Djaoeh seperti Gane
groep DjatinegaraMr.O.
masih djoega berada dalam kekaloetan raal Jan Hamilton, madjoekan voorstel
Dengan djalan ini, kami Pengoeroes
Sebaliknja, tidak djarang bangsa2

dengan hormat dan men
boeat menerima pensioen
tgl 28 Febr, '38 mantri
Barsa al Kartamihardja

Djawa Barat dengan Bandueng sebagai

diri, bahwa doenia

bahwa mereka itoe tidak bisa berboeat
soeatoe apa boeat menantang kebesa-

diperik

bangsa

koe

telah Tua
dapat hak
moelai pada
politie toean

kedoedoekannja toean Ir, M.A.F, Dijk-

kan hasil kemenangan dari pada
ke 'Timoer tidak tahoe keadaan Europa
menangan sendiri.
Karena kemena- itoe dan tetap menghormat padanja se
ngan jang kemoedian membawa
ke bagai jg berkoeasa sendiri didoenia ini.
soekaran dan kemelaratan, tidak berTapi sekarang, dalam penoetoep th.
harga, tidak memoeaskan, apalagi me '37 ini, doenia Barat itoe mesti menga

moeliakan bangsa jang menang perang
itoe.
s

boeng dengan telah tjoekoep dienstnja

antara negeri

negeri Europa itoe“.
Dalam pemandangan orang banjak
Dengan counferentie2 dan dengan
maka Tiongkok itoe sekarang betoel2 Volkenbond, Europa itoe mentjoba me
boleh perang. Akan tetapi orang mesti njemboenjikan penjakit jg mengamoek
bertanja lebih djaoek, apakah artinja didalam badan dan jg melemahkan diri
menang dan kalah perang dalam dja terhadap doenia lain.
man sekarang ini ? »
Su | Lama djoega ia kira, atau sebenar

Dan lebih perloe kita memperhati- Inja, membohongi

Doenia boschwezen
permintaannja serdiri berhoe

Atas

&.

Europa. Orang orang kaoem pemeren

Kota Nanking berarti kemenangan pa tjeraian dan

KBI. ka

—9 —

Akan tetapi semoea pemberian ingat
goeloeng garisan pembelaan Tionghoa 'itoe seperti djoega tidak diendabkan

seperti djoega Kreta Jagarnauth meng|

ti- oleh

Pandoe-pandos

PIDATO REGENT

mi atas Pengoeross Moehammadijah GLANG
Groep Djatinegara Bagian P K O. de
ngan djalan ini menjampai salam dan Njonja2 dan Tosan2 jang terhormat,
Pertama saja, sebagai Voorzitter dari
bahagia terima kasih ta'kami loepakan.

rangkap, bahwa pasoekan Japan—se 'doenia Barat terantjam oleh ,babaja
:
bagaimana dikata oleh "pers poetih— koening“.

dak barang soeatoe apa jang bisa mem
bikin mandeg desakan pasoekan Dai
Nippon itoe. ”
Apakah malang nasibnja "pemerintah Ninking dan pasoekan Tionghoa.

kedoea

2

dan 2 blok kain genggang.
Barang

barang

pakaian djoega ba-

njak diterima dari njonja njonja iang
dermawau, antaya mana namanja ti
dak soeka dioemoemkan,
Sementara beberapa orang Tionghor
telah menderma petasan seharga tidak
koerang dari f 30.

Achirnja perloe dioemoemkan djoe
mempersilahkan publiek dimana per ga derma dari njonja Gouw di Angk6
loe mempersaksikan Jijst nataa2 ke- weg Batavia 13 blok tjita tjita, Njonja
loearga jang telah , memberi zakat fit Nio | blok Soekamandi dan 1 karoeng

rah

terseboet,

beras:

-

Ba

ba ate

na S

Se

bi

Rb

3

gauta schoesoesnja tiada maloe melihat F
F $

PPS.

....

5 S3 Oleh Wisnoe

n

berdiri tegak, maka

wang

taboe

ngan dan contributienja
“Irohnja boekan?

hanja

sepa

Menoeroet

fatsal tiga

dari

Segala

ada salah soeatoe

Badan

Dapet

2

DERTOELOENGAN BESAR DENGAN
ANGGOER BRANAK:

angga

dasar dan anggaran tetangga, mem
soedah poeas dengan ran
baginja wang sokongan lebih menghe |
toe perkara lain jg ti rankan, oempama
sama sekali ada
gan langsosng dengan diantaranja 501 — lid
700 kami ambilkan
dari groep B.
Ka
Maka

Kalemahan

TJAD HYGIAE

Da. LIE TJWAN' KIAT Anrs.

lid jg me

ninggal atau berhenti dari pekerdjaan

Mereka

300
3

hanja

terima sokongan dari|

banjaknja
lid seandenja tjoekoep 700 orang ma
sing masing membajar sokongan “4

cebnja Nanking
ak
ibat pada
Djerman jaitoe
r

lid A

f0,30—f 90,—"—

140.305f0,30X700 —f 210—
diterimakan jang — f 90—

n djadjahan
akan lebih keras

kelebihannja
8 f 120—
ja ada 7 kw dari i|didorongkan dari pada sekarang. Boeat masoek di kast haltof Ambooi djadi
anIkita sendiri pertjaja, bahwa Djerman

— tempat jan

Ne ae
|. Orang-orang Djepang di Tokio, soeg
|

mesti akan bisa dapat djadjahan di Z terbalik agaknja boekan haltof jg me |
njokong tetapi minta disokong oleh
dah jakin sama sekali bahwa Nankin Afrika itoe dengan persetoedjosannja anggauta jang meninggal atau diber
menilik |lain2 negeri atau tidak dengan dimoe hentikan. Oentoek apakah wang kele
djatoeh
tidak lama lagi
i|fakati oleh verdragsonderteekenaars bihan itoe ?
dalam
PAN
:
€1en ar
D dari
ag te
4 Domei
1
1 m
per
a
(dari Versailles.
: Sedang wang kas oentoek menoe
Boeat sementara pengaroeh djatoeh|
ikan, bahwa
akan
mengadakan
loeng lebih dahoeloe di ambilkan dari |
nja
@rak-arakan
an pangde onar, | Nanking pada Italia tidak begitoe wang andoengan masing masing jang|

5

IN

MIN

ini oentoek

tjita-tjitanja,
“ Perantjis

mentjapai Redacteur

Pemandangan“,

Jana

king jang perloe

boeat

Indonesia jang

penting

tapi keadaan sesoedahnja Nanking dja beloem kita ramalkan.
toeh jang sangat perloe diroendingkan
Apa sebabnja, ramalan kita

0.

boeat

9

Memboeat

kapal-kapal

Diberitakan, KPM berniat akan mem
boeat doea boeah kapal,ja'ni jg terbesar

sendiri

beratnja

tsb, ongkos

servatief jang dilakoekan oleh kabinet
Colija pada ini waktoe tidak akan me
nimboelkan perobahan apa apa dalam

Tiongkok. Kemoengkinan jang kedoea
jalah djika Tiongkok ingin berdamai.
Djepang

ceroesan politiek Indonesia.
5
Meskipoen Nangking djatoeh, ja,
meskipoen
Djepang
dapat kemena
ngan dalam perangnja dengan Tiong

akan mengoesoelkan vredes

voorwaarden jang merendahkan dera
djat negeri Barat, meskipoen Tiongkok
2
sendiri merasa poela mn

kok, Indonesia tetap dalam selendang

Bagaimana Inggeris akan bertindak, nja sipendidik. Troonrede baroe-baroe

memang
sebaban,
malk
ini soekar dira
“bangsa Inggeris soal£

Gempa boemi

Didaerah

Masamba.

ongkos

pendi

Meletakkan

djabatannja dengan
pensioen
lama lagi regent Lobak,

Dari Makassar diberitakan oleh Anip

kita tjoba mengoeraikan. Boeat Ing-|

nesia,

itoe

boekan

tempatnja

ditoe-

'king djatoeh, Inggeris mesti akan beri toerkan dalam karangan ini.

| masebat kepada Tiongkok $ roepaja | Tetapi oeraian kita diatas itoe bedengan segera diadakan damai,
'Hoem berarti bahwa Petitie Soetardjo

"Terang sekali
"' ELECTRICITEIT BEDRUF
8. BATAVIA,
Banjaktija Watt

saboelan

lagi.

Didalam Pertemoean jang baroe2
ini dilakoekan oleh inspektoer inspek
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SHERLOCK HOLMES PALSOE DE
PAN HAKIM SOERABAJA
Dapat ampatbelas hari
Mengakoe dirinja ada

tective en Informatiebureau
be“ di Soerabaja.

, De

disini, pada siapa ia bilang,
jang ia
ada seorang dari politie resia,
Dalam
persidangan sekarang ia te
lah sangkal itoe toedoehan dan bilang

» 475

Wang borg
begrenzer

toer dienst der Volksgezondheid telah sama sekali tidak
mengakoe dirinja
Re ater mengabarkan bahwa orang tidak akan diterima oleh Tweede Ka- ditetapkan, bahwa djoemlah dari arts ada detective atau politie resia.
tag. Jang
dari Gaimusho mengakoei bahwa Ing- mer. Djikalau rajat Indonesia menjo- goebernemen akan dilambah dengan

geris soedah berdaja oepaja soepaja Ti
ongkok

teroes

kong

membitjarakan perda

etitie

dengan

sekoeat koeatnja

itoe nistjaja

maian dengan Djepang. Maka dari itoe itoe akan terkaboel.
“djatoehnja Nanking akan memaksa|

pada

maksoed petitie

10 orang arts. Antara 10 orang arts
ini 5 orangfoentoek arts goebernemen

(bangsa Suropa)

dan

5 orang poela

oentoek gouvernements

Indische

arts.

Terdakwa

telah kasihkan beberapa

keterangan

dengan

pengakoeannja

di

depan politie waktoe doeloe diperiksa
tapi

ia

tetap

bilang jg ia tidak

me

Oentoek kembali lagi pada ramalan
Didalam beberapa tempat2 di Indo ngakoe dirinja ada politie resia.
Inggeris lebih giat dalam mengasih na
kita
Nederland djadi tidak akan me- nesia ini telah diminta orang 26 orang
|
damai.
tentang
Tiongkok
Sesoedah itoe laloe dimadjoekan se
sebat kepada
-Djerman djoega akan dipengaroehi robah politieknja terhadap pada Indo arts, akan tetapi permintaan ini hing bagai saksi t Abdulkadir b Sehag, pa
Diatoekasin Nanking. Pada ini nesia, djika Nanking djatoeh. Atau de ga kini beloem bisa dikaboelkan, oleh da siapa terdakwa datang dengan me
Ba
| masa dengan soeara jg maha hebat ngan lain perkataan, Indonesia akan karena gadji2 jang hendak diberikan ngakoe dirinja dari politietoelis, MH“
Menoeroet saksi pada tanggal 21
Djerman minta djadjahannja kembali, dalam bahaja besar sekali, djika tidak kepada arts2 tsb masih terlampau
.
September jang laloe terdakwa datang
| althans jg letak di Zuid Afrika. Apa dikasih hak mengoeroes diri sendiri, amat koerang.
Diberitakan, bahwa oentoek mendi
rikan O. B. Z, di Soerabaja telah di

an

Pengoeroes besar tidak mengeloear
kan verslag bagaimana poetoesan da-

Haltof

'Tjabe rawit menoelis:

lam congres tadi. kami sebagai anggota
rata2 ingin mengetahoei berapa ba2e klas ini waktoe telah insaf, terboekti njaknja lid dan berapa riboe wang jg
dari semoea golongan masing masing masoek saban boelan, djika dimasoek

Dalam kalangan boeroeh SS kaoem

mendirikan perkoempoelan seperti:

|

kan dalam bank kami sekalian.
Djoega ingin mengetahoei ja mak-

beri begrooting jang
berdjoemlab
f 1.500.000,
Niatan2 tsb. djadi sebagai berikoet:
Pendirian C, B, Z, baroe itoe akan
diletakkan didekat gedoeng sekolah
Nias, djadi diloear kota Soerabaja.
Disini akan didirikan poela apo-

. dengan persatoean dan perhoeboenga:

sib

j

wang dapoer

'dikoerangi oentoek menjoekoepi sarat

Penoelis disini perloe mengoeraikan 'Isaratnja sebagai leden, agar perkoem
o dari kami poenja perk. jaitoe Haltof, | poelan tadi bisa hidoep langsoeng dan
moedah moedahan bisa mendjadi ke |: soeboer, kami heran melihat sepak
baikannja perk, atau leden choesoesnja. terdjangnja pengoeroes besar, masakah
Itoe perkoempoelan diberdirikan di| diam-diam sadja tidak mengeloearkan
haite s3 Depok moelai tg1 Mei '36.| maandblad jang dibagikan pada ang
gotanja, sedang jang mendjadi anggota

Lapangan2

diberikan

jang

masih lebih akan

kembali

pada departement

yan
Oorlog, lapangan2
mana jang
dahoeloe djoega kepoenjaannjs departement tsb.
1

Kar

Sanatoria
tahoen

stroomdibajar

terseboet
belakangan
toean Sehag.

moesoehnja

ada

Saksi tanja pada terdakwa, perloe
apa ia minta keterangan tentang oe-

roesan
ia ada

Raad

rintah

van Justitie. Ia telah

tahoe, kalau

kalau politie telah dapat soeapan dari
Martag. Saksi bilang ia tidak tahoe

ini oeroesan,

mendjadi

DESA“
Jang
segala

soeda

matjem

terkenal
penjakit

dari
Koelit,

BAIK boeat Toean

ZALEF
MOESTADJEBNJA
seperti:

Borok,

boeat

semboeken

Koreng,

Bernanah,

Kena Koetoe Air dimanah djeridji kaki, enz. enz,
Didalem sedikit hari bisa keliatan di manah
TIDA bernanah lagi dan kloewar koelit moeda.
Boeat

“38 telah

loekanja

kering

Harganja 1 pot (10 Gram) f 0.15
djoeal lagi bisa dapet banjak korting

Chemicalienhandel

ditetap

terman senasib jg
toek administratie dan wang sokongan
aa

merawat orang orang jg kena penjakit
tuberculose
(TB C).
djika ada jg meninggal, pensioen atau
—.
Hingga bampir semoeanja teroes ma
Sebosah
sanatorium
akan didirikan
.
soek mendjadi anggota, Tetapi sesoe diberentikan dari dienst,
di Kalisat (Oosthoek), seboeah akan
dahnja congres jang diadakan di De-|
Sedang perkoempoelan jang lain|didirikan di Pakem (sebelah Oetara
. pok tempo boelan Mei "87 lantas dia tsb. diatas saban boelan mampoe me|dari Djokja), seboeah poela akan didi
dakan robahan jg agak tidak menje ngeloearkan madjallah boelanan apalrikan didekat Tjirebon dan
seboeah
“ nangkan|
a #nggotanja,
Ikab PB, (pengoeroes besar) atau ang| poela didekat Tasikmalaja atau Garoet,
»

, BENG”

Batavia

Hoojdagent:

Drogisterij
Kali

Permintahan
ketrangan2
PRINSENLAAN

Besar

soe

oempa

politie atau

oleh

digentjet

ia

bong

diminta

perkara. Saksi

paja soeka kasih

dapat pe

chef boeat

ia poenja

dari

kar satoe
marja

terdakwa bilang
resia, jalah dari

Lantas
politie

itoe.
dari

Hoofddepot:

baroe

4boeahdiTanah-Djawa.

Didalam

lekas

dan sewain
tida
esa

poenja penjakit koelit djikaloe pake:

IP

Menoeroet anggaran dasar jg pertama
kan, bahwa di Tanah Djawa ini akan
soenggoeh menjenangkan dan bisa mel selainnja besar wang taboengan f 0.50 didirikan 4 boeah sanatoria oentoek
seboelannja ditambah lagi f 0,15 oen

narik banjak teman
beloem masoek.

DI TANGGOENG

theek jang dipergoenakan oentoek me

Pcf, Pps, Pvpf, Hcf dan haltof jan £|loem ini waktoe djaman soesah sebab minta obat2 oentoek roemah-sakit.
Oeatoek poeblik didirikan poela
paling belakang mana dari Haltechef 'gadji tidak menjoekoepi oentoek keapotheek
besar jang diletakkan dibe
dan telegraaf Onderdistrict beheer perloean hidoep sehari hari.
lakang
O,B.Z,
di Simpang.
Tetapi lantaran ingin berkoempoel
dengan teman-teman
"se
Inilah memboektikan bahwa kaoem boleh
boeat, saban boelar
boeroeh jang rendah merasa boetoeh

diroemahnja boeat minta keterangan
tentang seorang Arab lain, jalah Mar-

22
2.94

S0

125

Glo

Menoeroet soerat toedoehan pada tgl.
21 dan 22 September j.l.ia telah datang pada beberapa pendoedoek Arab

Harganja

20
30
40
50
60
70

Aneta, bahwa didaerah Masamba telah
terdjadi gempa boemi hingga ada se:
boeah pondok terlempar. Pendoedoek
politieresia.
dari pondok tsb, ja'ni 2 orang lelaki, Kemaren'doeloe pagi Politerechter Soe
4 orang perempoean dan 3 orang anak- rabaja, mr. Van Delden,
telah periksa
anak telah mati dan ada poela seorang perkaranja W. Ch. F, Barthelemy,
oeperempoean jang djatoeh dikali hingga
moer 34 tahoen dan paling belakang
hanjoet mengikoet dengan aroes kali. bekerdja sebagai detective pada De-

lini, jang dioetjapkan oleh Baginda Sri
Maharadja: tetapi dibikin oleh Minis
Djepang itoe paling soelit. | ter2 jang menanggoeng djawab, sama
Enam majat-majat telah diketemoei
al Laoet Tengah masih) sekali tidak menjerembet soal perhoe didalam kali tersebnet.
rkan. Tetapi toch akan boengan Staatkundig antara Nederland
ana Kh-oan
ramai |
dan Iadonesia.
:
Niatan dalam tahoen 1938
|. geris sebetoelnja lebih senang kalau
Apakah politiek itoe verantwoord
Akan
ditambah
arts
— Djepang itoe bisa menilik bahaja besar dari loear Indo
| perang Tiongkok

| lekas dihabisi. Maka itoe djika Nan-

|

— 0 —

dengan Djepang.

membantoe

-

600 sampai 700 ton

at keradjaan ini ada doea

'negeri lain tidak akan

|

rian sanatorium ini akan diambil da
ri wang wang karet,

pantai sebelah Barat menoedjoe kepeBoe
Ta' akan
kemoeng tentang politieknja minister Coliju soe laboehan Belawan.
ja'ni
toean R.A.A, Gondosepoetro akan
|dah bisa mengira sendiri bagaimaKapal kapal minjak tsb akan selesai
kinan. Kalau Tiongkok tidak maoe na Nederland akan bertindak, kalau
meletakkan djabatannja dengan pensi
damai, maka Djepang mesti akan me Nanking djatoeh. Selama Colija masih pada achir th. 1938,
oen atas kehendaknja sendiri.
Maka dari sebab itoe atas pemboeneroeskan perboeatannja jang lebih doedoek dalam kabinet maka kita tiBeliau telah lama sekali melakoekan
heibat lagi dari pada sekarang. Tinda dak poenja harapan pada perobahan kaan onderneming tsb perloe sekali pekerdjaannja.
memboeat
kapal kapal minjak ini.
kan sematjam itoe dilakoekan oleh se staatkundig antara perhoeboengan Ne
bab Djepang maloe, kalau prestigenja derland dan Indonesia. Politiek consegn pnya

Kita moelai

Th

Pada sa'at ini ada keniatan poela,
bahwa di Minangkabau didirikan sasanatorium

minjak

disini. Semoea negeri jang berkepen
sebetoelnja tidak kita pan- oentoek mengangkoet minjak-palm datingan di Timoer Djaoeh akan di Indonesia
dang perloe? Gampang sekali. Sebab ri onderneming di Ajteh dibahagian
pengaroehi oleh djatoehnja Nanking. semoea pembatja jg mengerti sedikit

toeroen dan Djepang mengarti bahwa

—

sendiri

dn

Bisa dapet beli pada tiap Kamar Obat dan Agenten: Roemah Obat
fupiter, Pasar Baroe Welt. Filiaal PROBITAS, Tjikeumeuhweg, Buitenzorg, Roemah Obat Djin Sen Tong, A.B.C. Straat Bandoeng, Chem.
Hand. Slamat, Bandoeng, Apotheek Slamat, Cheribon, Toko Mie Hoa,
Garoet, The World Dispensary, Pekalongan, Toko Poo Seng Tong,
Tegal, dan saantero Java, Sumatra, Celebes,
Borneo,
ada
agent,

akan datang menoeroet gelapnja oe-

dipikirkan, akan te

“as MIT

moedab

moedahan PB bisa merobah apa jang
dan Rusland tidak bisa koerang
bagi kami poenja perkoem
mempergoenakan
atau memikirkan poelan si djabang baji haltof jang ba
djatoehnja Nanking, dari sebab keada
toe beroemoer 1'/, th. sekalian menga
per-jan didalam negeri keroeh sekali.
.toean dari negeri lain. Dan kita perItoerkan
beriboe
riboe terima kasih
Amerika, jg dalam oeroesan perang
tjaja, tolongan sematjam itoe tidak
terlaloe berfikiran nuchter, djoega ti- jatas t. poenja kelonggaran.
san
FP
dara politiek di Europa sendiri. Ame- dak besar dapat pengaroeh dari djaAkte
var
toelating
rika Sonya tidak akan toeroet tjam- toehnja Nanking,
'poer dalam soal itoe sebab kebanjakan | Rasanja soedah tjoekoep oentoek me “ Toean Soeparno telah diperkenan
orang Amerika itoe dalam oeroesan ngoersikan keadaan dari negeri-negeri kan oentoek mendjalankan praktijknja
peperangan dingin kepalanja. Djadi jg berkepentingan di Timoer Djaoeh, dibahagian genees, heelen verloskunde,

pendek kata, Nanking akan djatoeh. kalau Nanking djatoeh. Tetapi perasa
Boeat kita boekan djatoehnja Nan- an itoe tidak betoel, sebab malahan

an

|

Tao

N BADAN
BOEAT KAKOERANGAN DARA KALEMAI
'KAPOETJATAN PADA POETRI
- POETRI
SIAPKEN TENAGA PADA PRAMPOEAN
JANG TIDA BISA HAMIL.

semosanja dilakoekan dengan tjara be penting, Hanja Italia lebih senang me anggotanja stort paling sedikit f 0,65|
| sar-besaran djikalau' Nanking djatoeh.) lihat boadgenootnja jang koeat itoe, tiap tian boelan. Maka dari itoe saja
Dalam
kawat-kawat
diramalkan
bah sebab Italia kelak bisa menggoenakan moehoen pertoeloengannja t. Hoofd
Nag
Sid
£ n
g 2
ga jan
g 'mempersahabatan

IN

prt

Zuid

WIE
no.

SENG

8 telf.

boeat
djadi
agent
92 (Paviljoen) Telf.

Bat.

740

boleh bitjara kepada:
Batavia 712

Di tjari Agent2 boeat djoeal lagi di koeliling tempat

Bisa dapet beli di manah

Tokostoko.

A

AAA

SA

dengan T. Saeroen
pembikinan film

Bitjara
Beberapa

tentang

waktoe

hari

tahoennja

doea

mengadakan

,,Sinar Deli“ di Java,
x

beloem kesoesoel jalah

Saja, toean Balink, directie dari RKO
boebaran kita dengan col-

Setelah
lega dari lain harian disini masih bersama2 dengan collega S, dan kesem
patan itoe kita bersama goenakan oen

Films dan Rex soenggoeh tadinja tidak

doega sampai succes begitoe besar.
—Dimanakah

madjoekan beberapa pertanjaan

jang endah

itoe natuur-opnamen

endah sebenarnja diambil?

Terang

—-Di pesisir Bantam sebelah Koelon

— Film , Terang Boelan” jg saudara

— Apakah pernah dialamkan kesoekaran sepandjang memboeat itoe fitm?

berhoeboeng

dengan

film

ada

tidak

'ditjoba ternjata gagal, koerang soeara,
koerang gaja atau koerang menjoekoe

sok teroes banjak orang, sama2 lima
malam tentoe memang banjak. Dan,
doea film tsb adalah bikinan Amerika
sebagai
millioen- dollar production,

dari barian di Djakarta berkoempoel,

'toek

lelaki

pi saratnja. Toean Balink lantas ambil
lagi Moechtar jg doeloe pernah main
di ,Pareh“ (ini film dibikinnja waktoe
saja memegang pimpinan , Pemanda
ngan“, tidak toeroet ambil bagian dan

»Captain Blood“ dan , The Prince and
the Pauper“, tetapi kalau malam be- beloem kenal

perdjamoean makan di restaurant Ma
taram, Sawah Besar, dimana journalist
djoega redacteur

film jang

fihak

Pilihan dari lamaran lelaki sesoedah

Boelan“.

3

boeng

acteurs dan actrices ?

dari

riboean, tetapi fihak perempoean
terlaloe banjak,

penoetoeran berhoeboeng pembikinan , Terang
Moengkinkah kelak akan ada film-fabriek
Indonesier sendiri ?

Tadi malam collega Saeroen berhoe-

mentjari

— Lamaran

sama t, Balink), sedang
jg pegang hoofdrol perempoean, Roekijah, memang saja kenal sedjak 6th

jg laloe dan anggap tjoekoep sarat2nja
oentoek main film. Saja jg masoekkan
ia

ke Anif dan sekarang

merasa

soe-

Sebeloem hari lebaran Si Kiri soedah poela memboeat obrolan. Boekan

obrolan hari Sabtoe, tetapi obrolan
malam takbir,
Sjahdan, kini hari lebaran
soe
dah liwat, tetapi oentoek berlebaran
, basi“,

beloem

Beloem

terdengar dari pihak Si Ki

ri oetjapan

minta

ma'af atzu memberi

ma'af.
Kini beloem 'kasip, si Kiri me
njampaik
annja, menjampaikan ,minal
lain-lain actrices jg djoega nampak di
koer pilikan ini ternjata kebetoelan.
— Apakah ada kesoekaran mentjari

itoe film?
—Soekar

tidak, tetapi ada loetjoenja

dapatkan Neng Mimi,
Boelan“ jang ampat malam teroes di di Tjisolok (Pelaboean Ratoe) di Pajang
nampak
ketawa
paling
kanan
Rex Theater masih berdjedjal dapat rangtritis (Djokja), Tjilintjing (dekat
Ada orang bertanja: , Djika silatoewaktoe
berdjadjar
empat
(tidak
toe
penonton dari klas tinggi sampai klas Tandjoeng Prioek) dan di Djampang
itoe haroes kepada sesama “hi
rahmi
roet mandi di air tjoeroeg) dan dibi
bawah.
Tengah (waterval Panoembangan),
mengapa pekoeboeran , Karet“
doep“,
kin close-up (gambar sampai dada) de
telaat dikantoor.

Boekan

ma-

“les, boekan nggak ada pajoeng, tapi
nggak tahan dingin. Koelit soeda toea.

— Kena air oedjan mengkeroet semoea,

“1 Si Djoerig liwat, dia kata: ,Ja Moe— 'allim, hajoh sama-sama djalan. !“

...
Djawab bang Bedjat:
,Ah, ogah,
- nggak tahan dingin !“
|
Katanja lagi: ,Jaaa, kapan tjoeman
oedjan air | ? !«
Kata bang Bedjat: ,Ja soedah ten
toe oedjan air, oedjan apa dong?! ?“

Dengan kalm dia

djawab:

“nggak oedjan air, itoe
““nja...nggak oedjan!“

poenja bagian banjak dalam
pembi
kinannja soenggoeh dapat , bintang

—Nou, waktoe bikin opname di Pa
noembangan moesti djalan kaki 8 km
djaoehnja
melaloei hoetan, gili gili,
menjeberang kali dan naik serta toe-

terang“ sebab perhatian besar sekali.
Apakah

benar pendapatannja (recette!

telah memetjahkan reccord film lainnja?

— Sampai ini hari sama2 di Rex
dan sama2 djoemlah malamnjaimasih

roensjang soekar sekali.” Beberapa
rang tidak?koeat djalan lagi,

“debat. Dalam

bati

dong, .,, arti-

moelain

1
ja kirim petis Soe-

rabaja. Ja opo s€?1!?
BEDJAT.

Kemoedian terdakwa minta djoega
“saksi kasih keterangan, serta kasih
lihat iapoenja zijbewijs, jang ia bilang
|

ada

|

—

soerat

orang

boekti,

politie.

Selainnja

orang

bahwa

Waktoe sedang dibikin opname ,, Terang Boelan“

ia betoelada

Regent Serang

jang kenal padanja atau tahoe

jang ia ada politie resia selainnja Gou
verneneur dan Chef Recherche, Lebih
mengakoe

ia berada

atas

dari

politie, sebab ia moesti oe

roes

roepa roepa kesalahannja

- terhadap pendoedoek di sini.
—

Saksi

laloe minta

tempo

Rd. Tg. Hilman Djajadiningrat dan Raden Ajoe

» Eoozens',

lebih
politie

boeat pi-

“kir,
| pat,
“ ma,
| lagi
“an

dan terdakwa bilang moesti tje
sebab ia tidak kisa toenggoe la
Ia bilang sorenja ia akan datang
bersama ia poenja mantri sekali
bawa auto, sebab kalau saksi ma

“sih

beloem

antarkan

di Merak,

koendjoengi beberapa djam. Gambar diatas nampak Boepati
dan isterinja itoe sedang tanja beberapa keterangan dari toean
Saeroen, sedang ditengah kapitein dari kapal K.P.M. ss.-

itoe ia bilang, tidak ada

djaoeh ia

pertjaja ia bersedia boeat

padanja

depar

ia

poenja

chef.

“.

Tidak

lama

kemoedian terdakwa

“pergi dan saksi kedatangan beberapa
' temannja, Pada mereka ia tjeritakan
| oeroesannja itoe orang. Mereka semoea
toenggoe diroemahnja t. Sehag sampai
terdakwa datang kembali dengan di
“antar oleh ia poenja , mantri" Kr mo,

Ketika diminta lagi keterangan: “ksi
bilang pada terdakwa besok sorenja
sadja

baik

ia datang

lagi,

tentoe ia

He

lain, jalah t Alamoedi boeat minta ia
ini puenja advies, Ketika dioendjoekkan

ngakoe dirinja ada makelaar!
Lantaran itoe, maka saksi djadi le
bih
tjoeriga slagi. 'Kemoedian ia da
tang disectie 4 boeat tjari keterangan

lebih djaoeh tentang itoe orang poli
tie, Tentoe sadja politis disana tidak
bisa (boektikan.

Disini haroes dinjatakan sangsi apa
politie sectie 4 ada melakoekan kewa
djibannja dengan betoel, ketika bi
| lang

pada saksi,

kapan

terdakwa

da

tang lagi padanja, ia haroes oesir sa
dja pada terdakwa. Politie sebetoelnja
. moesti tjioem baoe, bahwa dalam ini
- hal orang sedang beroercesan sama sa

— toe

penipoe.

|
Besok paginja saksi telah datang pa“ da Controleur, dan tjeritakan tentang

' kedatangannja terdakwa, ControleurIa
|

loe pesan

pada

saksi,

soepaja

ia ini

kasih sadja keterangan sebagaimana
diminta oleh terdakwa, kalau nantiia
datang lagi,

tempat jang terkenal perempoean tjan
tiknja, dimana njonja Arifin asal dari

gadisgadis dan perem
poean moeda dipanggil dengan peran
taraan njonja Arifin dan saja serta
toean Arifin
liat seklebatan doeloe

ri itoe, tidak boleh tampak seorangpoen

bersedih?“
so'al orang itoe. Boeat
Demikian
sementara djawaban Si Kiri lagi ghaib
(taka da).

SI KIRI
masih

sedikit

sekali

bangsa Moesli

dan itoe doega'an fkliroej ternjata di rip, semoea dengan kalm dan omong
oetjapkan pada saja waktoe saja sendi an banjak, boeat film oentoek pasar

rian: Aden, soekoer atoeh kaloe ada internationaal tidak akan lakoe.
jang tjotjok dan kebetoelan masih faTetapi dengan ditjepatkan sederha
milie iboe sendiri, tjoema sadja anak
memang betoel banjak sekali stof
na
nja masih bodo, masih seperti anak2
di
negeri
kita ini jg bagoes
oentoek
sadja maka perloe besar ma'afnja.Dan
menoeroet pikiran iboe, seorang kaoem scenario film, tjerita-tjerita koeno Su
kolot, tidak perloe toenggoe lama2 koe matra sematjam ,,Tjindao Mato“ dan
Ini kemoe
dari Babad tanah Djawa.
atir ads gogoda. Moelai sekarang ang
dian hari akan djoega ditjoba, tetapi
gap sadja ibos djoega seperti iboe sen
dengan merobah sikap jg lebih tjepat
diri sadja.“
dan ganas poela.
Tentoe sadja ini salah wissel, disang
ka mentjari bini ,...!
—Boeat toean persoonlijk, lebih soeka
— Bagimana pikiran soedara apakah manakah film-makery dan journalistik?
moengkin dapat berdiri film-fabriek —Dipandang dari djoeroesan idealisIndonesier sendiri?
me, djikalau masih dapat kesempatan
—Oentoek ini waktoe beloem, masih oentoek memilih, saja pilih pada jour
djaoch, Pertama film fabriek sangat nalistiek, Film bisa djoega digoenakan
besar ongkosnja. Biarlah boeat menga oentoek pendidikan rajat, tetapi koran
dakan gedong dan mesin-mesinnja soedah tentoe bisa.
kesampingkan, pembikinan filmnja sa
Soerat kabar soedah terang oentoek
dja telan ongkos tidak sedikit. Film
menambah
pengetahoean dan pikiran,
jang kita lihat dilajar poetih doea
film
soedah
pasti hanja memberi pedjam dibikinnja ada jang sampsi 1 ta
hoen, gerak 10 meter, 3seconden, ada mandangan bagoes dan , ., hiboeran,
jang dibikin
sampai
4 atau 5 hari. Zonder batja koran orang akan sempit
Opname tidak sekali djadi, ada jang pemandangannja, sebab koran adalah
sampai 6 atau 7 kali dan dari hasil boleh dioempamakan sebagai sekolah
pilihan itoe kalau soedah djadi
film tinggi zonder klaesen, sedangkan orang

pandjangnja 7 atau 8 riboe

sediakan seg:la katerangan jg diminta.
Pada malamnja saksi Sehag telah
datang diroemahnja iapoenja teman
namanja terdakwa, t Alamoedi laloe
periksa disalah satoe latjinja iapoenja
medja toelis, kemoedian ia ketawa se
bab itoe ada orang jg pada kemaren:
nja telah datang padanja dengan me

njonja Z. Arifin, landrechter Mr. Cor
nelis toeloeng saja bantoe tjarikan dan
adjak saja ke Tjiomas (Bogor) jalah

penoeh orang datang berziarah?
. Ada jang menaroehkan boenga, ada
membakar kemenjan, ada jang
jang
berkata2 seorang diri dan , .., ada
jang nangis, bagai orang jang berka
boeng (kematian), tidak bersoeka raja.
Padahal hari itoe Toehan tentoekau
sebagai hari ,bersoeka raja“, Pada ha

ngan pegang tegoeh agamanja itoe, min, paling ada di bioscoop ketjil, se
dianggap rendab.
perti Betawi di.Alhambra. Perhatian
“Banjak orang perempoean dan ga akan eenzijdig poela, makloem hasil
dis datang
pergi lagi, sampai Neng dari
pekerdjaan eenzijdig tadi, Hari
Mimi datang dan saja anggap geschikt kemoedian tentoe ada, tetapi kapan ?
boeat diopname
oentoek film, Ini Ini masih
mendjadikan pertanja'an
gadis di tahan oleh t. Arifin jang se soelit bosat ini waktoe,
perti ajahnja 'sendiri sebab memang
—Kenapakah Anif tidak membikin
pernahnja
keponakan
dari njonja film lelakon penghidoepan bangsa kita
Arifin. Diam-diam, dengan perkata'an sehari hari sadja ? Dengan pakaian bi
pelan-pelan ditanja apakah ia soeka asa dan adat lembaga bangsa kita jg
bantoe. main
dalam film, Ini perloe sewadjarnja ?
soepaja iboe
njonja Arifin djangan
—Sebetoelnjalalam film bagoes se
dengar,
Njonja ini roepanja melihat dari be kali, lebih bagoes djikalau diperlihat
lakang omongan kita bertiga dengan kan kegagahan badan lelaki dengan
bisik bisik, tetapi tidak tahoe apa jg dada dan tangan terboeka, teroetama
Kedoea oentoek
diroendingkan. Menilik saja baroe da boeat bangsa kita.
tang disitoe dan ada perempoean moe film tabi'at dan adat tata—krama bang
da pergi dan datang sekarang seorang sa kita koerang fjepat oentoek difilm
gadis tjantik datang tetapi tidak lan kelambatan, sehingga tidak bisa mem
tas pergi lagi, timboel satoe doega'an boeroe tempo. Boeat tooneel lebih mi

di Soerabaja, plus oom Asmak en Silat

BANG

dan

'an jang oleh njonja toea terhormat de

debat, djadi . , djalan djoega, ondanks
protesten van ziju permaisoeri empo
Bedjat jang terkenal.
O, jal Dia nitip selam sama adik
nja sekalian.
Tapi .. . mbok

Toean

lain
keloearga djangan
sampai
di
ketahoei
bahwa maksoed kita tjari
actrice, sebab makloem satoe pekerdja

“kapan si Djoerik bisa debat.
—.
Roepanja, jaaa, nggak oebahnja, seperti perkakas mobil.
. Hoeof 't ook zij, bang Bedjat kalah

|

bagoes.

geschikt atan tidaknja oentoek film,
Tetapi boeat iboe pjonja Arifin dan

, Kalau

berpikir,

giginja jang

o- sitoe. Banjak

diantara

Astaga oedang! Bang Bedjat kalah
—

waktoe

PA

Sean

EN EME

5f

ERA

Dena

papan

ar

1

9

&kG

Waktoe diambil gambar dan soeara

oentoek

dimana

nampaknja di Singapore

dalam

film

,Terang Boelan“

waktoe Ijot dan Dullah

Anif di Merak,

berangkat dari poelau Sawoba

Betoel sadja, sesarupainja di roemah
ia menampak terdakwa soedah ada.
Lantas ia soeroeh terdakwa toelis sendiri apa jang ia bilarg, Tidak lama
kemoedian politie datang disitoe dan
bekoek pada terdakwa.
Saksi kedoea t. Moekri poen kasih
keterangan precies seperti saksi kesa-

nja Neng Oniejang djadi istri Dullah
poelangnja terpaksa dibojong.
Malam-malam auto jang dinaiki oleh
t. Balink, Roekiah, Kartolo dan ca.

meter

di tidak nonton

bioscoop

kalau

perloe

ambil tjoema dipakai 2 riboe meter.
Ongkos jang banjak itoe tidak bisa

ja tidak apa2 sebab kebanjaken
hiboeran, vermaak !

sama

Dan lagi hasil pekerdjaan journalis
tiek, dikerdjakan siang, sorenja
soedah nampak, film boelanan atau
ta
boenan, Dengan pimpin camera bisa

terkoempoel oleh Indonesiers pada
waktoe ini, dimana kepertjajaan satoe
lain

masih

koerang

tjoekoep.

hanja

Dan seandainja bisa ada kapitaal ter
koempoel, dengan dasar nationalis- ditjela orang tidak bisa balas mentjela.
tisch itoe koerang dapat bantoean oen Dengan pena gampang lekas dimaki

toek menjempoernakan
film jang di
bikin. Seandainja berhasil sampai bisa

oleh lawan, tetapi dengan contant ka
lau maoe bisa lantas balas itoe lawan
dengan tjipratan tinta jang pedihnja

bikin film lelakon, toekang menjiar
mera-man Othniel Wong dekat Djam- kan film, distributors sekarang semoea tidak kalah dengan tjamboek
berpang Tengah membentoer poehoen di tangan Europa dan exploitanten Moe
al
sebab slip, satoe rodanja belakang
lontjat dari as, centoeng ketjilakaan
orang tidak ada. Hanja saja jang
BEAN
0000000000000000000000000000000000000600-225
toe, Tapi terdakwa namakan
semoea soedah datang lebih doeloe dikewedanaan Djampang Tengah ambil mereka.
keterangannja saksi ada bohong.
Sesoedah persidangan dischorst se- Di Karang Bolong roemah jang didi
bentar, laloe O,M. jg diwakilkan oleh rikan dipinggir laoet digoenakan oen
pada waktoe paginja
Kita masih ada sedia barang2 jang baroe.
mr. Gieben bikin iapoenja regusitoir, toek opname
dalam mana ia anggap jg kesalahan hilang sama sekali, disebabkan malam
Djangan toenggoe lama lagi. Sampe tanggal 25 Decemnja terdakwa soedah terang, sementara dibawa oleh ombak laoet,
sikapnja terdakwa dalam ini persida
ber djika toecan2 beli barang2 pada kita moelai dari seWaktoe bikin opname di Merak t,
ngan terpoetar2. Sesoedah kasih be 'Balink menginap di kamar bilik tem
harga F1,— maka toean akan dapat persenan dati kita.
berapa

alesan

anggepan,

boeat koeatkan iapoenja

mr Gieben minta terdakwa

pat

mandi

Sangkanila,

dengan sehelai

tikar, bertiga dengan t. Wong dan Kfdihoekoem pendjara 14 hari,
fendi (Musa), saja mendjadi tetumoe
Itoe hoekoeman didjatoehkan oleh ass, wedarid Poelau Merak njenjak di
mr, Van Delden dar. terdakwa bilang tempat tidoer bagoes tidak toeroet ra
ia maoe pikir pikir doeloe.
sakan itoe kesengsara'an,
— (Os
— Apakah dialamkan
kesoekaran

TOEAN2

TOKO
KRAMAT
MB

4

dan

NJONJA2

2 0000000012000000001BD

dateng

ngan

000006000153000000040

Pagi tadi oedjan keras. Bang Bedjat

sedikit

aidin wa'|-faizin”.
Memang, didalam hari lebaran itoe,
ta' ada jang lebib indah dari pada ber
ma'af2an, diantara sesama hid oep.

OKAMURA
BATAVIA-C,

TEL, WL.5974
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IA Bak Pel

SANA

H cuRsus TYPEN
(BLIND SYSTEEM
APOEAN dan SATOE

SPECIFICA £

6.30

1,20

' Pembajaran sangatr endah
Gang Klintji 34

Baftavia-Centrum

UIARAN RAI DO
1808

Studio Kramat 96. Sabtoe 11 Dec,

5,—

sore

5,30

,

8630

,

6,—

ME
11,30

Lagoe Arab

,

Membatja sk.

Senen

7.— malam Lagoe Hawaiian
Ta
Lagoe Krontjong
Stamboel

8,—
8.30

»

| b,—
dan
AD

Lagoe Soenda
Perkoempoelan toneel

»Penghiboer Hati“ akan

memperdengarkan tjeritera , Halima“, samboe-

ngan tjeritera , Geloembang Penghidoepan“,

12.—

,

pagi
7,—
PM.
8,—

,

5,—

sore

5,80

,

12 Dec.

Lagoe Soenda
Lagoe Djawa
Krontjongorkest
Golden Star",

oleh

toean

Orkest Belloni

Lagoe Hindoe
Pendjawaban
soerat2,
rapport2 dan pemberi
tahoean oleh Pengoeroes

MEnaar uan

Lagoe

930”
10—

pagi
“3

6,—

i3 Dec

,

dan

13

5,—

sore

2—

Taman

anak2

Lagoe Tiongkoa
Krontjongorkest — ,The
Morning Star",
Berhenti

PENJIARAN NIROM
Djawa

Bandoeng

II 103,

Batavia II
45, PMN

Sabtoe,
sore

58011

6,—

TIMOER

Barat

PLP 27, PMH
5,—

195

11 Dec

Perkabaran

Lagoe Soenda

'

8,—

sTikam

memain

Gambang kromong
Krontjong
Toetoep

ta
,

Minggoe

10.—

pagi

12.—

siang

IG30
2
5.—

3

Lagoe

Djawa

(samb)

Krontjong orkest
Toetoep
Krontjong muziek
:Opera Melajoe
Lagoe Soenda

sore

“
Tag

TAB

8,—

2

latan
Lagoe

sore

Lagoe Djawa
Berhenti

Muziek

Yang Khiem

Perkabaran

13

RN

Sport

',

Tjeritera dari kitab Indjil

Tango dari Argantinis
Mana soeka

aa

Parlez

1
,

Kapelle Otto Kermbach

6.30 pagi

,

k20

3

130
2—

,

Gamelan
Lagoe Tionghoa
Perkabaran dan
baran pasar.

Berita-berita

koers

Toetoep

B.R. V.

12,18

m,

dalam 3

kwartsmaat
Perkabaran

Nirom

Regimenten marsch menu
Viool

Gewijde

12,30
1,15
1.45

2

Marek Weber-Orkest
Lagoe dansa
Groote Chronologische
marsch
Toetoep

5.30

Lagoe

Instroemen

Concert jang kemaren
malam

7,15
8,—
Celo
8.15
8,30
9.15
7,— malam Operette
9.30
NAD
Pem, loear negeri
8—
Apakah kau masih bisa 10.—
menjanji? Ikoetlah me- 11.—
njanji
Dihoeboengkan

klanken

Concerto Crosso
Orkest
Vocaal
BRV Show

II Dcc.

capitol terras

Dec,

8,— pagi
8 45
9,30
10.15
11.—

Lagoe Parade
Viool, Piano dan
Perkabaran pers

9,—

memain

toean...
8.

Minggoe,12

Lagoe gram. jg gembira

5.— sore
6—
6,45

di

Lagoe

Aneka warna

Lagoe
Lagos

gramofhoon
roepa2

Beberapa gedichten

Orgel-Spel
Beberapa lagoe militer
Lagoe anekawarna
Toetoep
20 kem

dengan

Muziek

3

Jang

tahoen

lamanja

dan SANGAT DISOEKAI oleh segala bangsa di Indonesia,
soedah beriboe-riboe bekas peladjar-peladjar dari

BANDOENG
Pr,-Soemedangweg

Dec.

karena

Machineschrijven

BATAVIA-C,
Sawah-Besar 21,

96.

dapat
a.
b,

ce.

Lagoe Arab

Lagoe

1 3

»D. M. BESAR”

Burma

Lagoe Djawa
Krontjong orkest
Toetoep

Lagoe

seedah

Cursussen

soerat2

dari

Toetoep

5.— sore

Aida

I0-VINGERIG & WONDER BLINDSYSTEEM“

perka

2—

1190

Pidato tentang sport

On

Sabtoe,

3 kwartier

TERKENAL

Dihoeb. dengan SRI
Penjiaran dari S'baja
Krontjong
1

“3

IG

boemi

Kita bawakan
Toetoep

»

7,— malam Perkabaran Nirom
P2
Cabaret Belanda
S3
Peladjaran bh. Inggris
S0
Serieuze concert
9,30
Phohi Aportpraatje

gramofoon

Somer

Lagoe dansa

Batavia I 157,89 m. Batavia IH 61
66m. 4 Buitenzorg 156,25 m, Soeka-

Dec.

Serieuze danscomposities

Lagoe

Pemboekaan
Boeat anak anak

2

Pemboekaan
Genremuziek
Morgenwijding

1235

6.— sore
603
5

K3

Lagoe gramofoon

Toetoep

Perkabaran
Toetoep

10,01

Gymnastiek
Lagoe

12.05 siang

0.— pagi
1.— siang
LO
“3

do
8—

d'amour

Piano recitaal
Practische wenken
Lagoe gramofson
Concert
sc
Serieuze muziek
Toetoep

Boeat anak anak

Minggoe1l2

oU

moi

Perkabaran dan perkaba

ae
230

Il Dec.

Membalas
3

30
Bm
12—

niy

Arab

Pemboekaan

1l—
Ia
1140-”3

Hawaiian

5.40
,
Lagoe Menado
85
Boeat pandoe pandoe
71,— malam Adat Istiadat dari pen
7.— malam Perkabaran dan perkaba
doedoek Soematera Se
ran loear negeri

€.—

sore

8.—

Soenda

Sabtoe,

12 Dec.

Lagoe Djawa

Perkabaran
Toetoep

PENJIARAN NIROM TIMOER.
Djawa Timoer
Soerabaja I 31, Soerabaja II 95:
Djokja II 128, Semarang II 1!J
Solo II 120.

Nu

Nirom

Toetoep

Ka

Toea“

,

Sociteit P,M,H,

2 —-»

kolbak

Pada medja makan

Or

Dec,

Berita sk (Soenda)
Lagoe Djawa
Peladjaran
Klenengan
oleh perhimpoenan ,Mar
di Bekso Iromo“ dari

e—
..
6.40
,
7.— malam

Lagoe Hawaiian

7,— malam

Lagoe

Dibawah

Concert
Perkabaran

6,45

Lagoe krontjong

TAG
8.—
,
ana

5,—

Laigoe Ambon

715

Na

Ten

27

Lagoe Hawaiian

,

IG
DR
12,—

,

Lagoe Hindoe

1l—

dan ketjapi

Toetoep

sore

12,15 siang
1235

Senen,13

7,— malam Berita s.k. (Indo)

5.80
Lagoe Soenda
6,—
Lagoe Djawa
6.30
,
Membatja ts.k,
7.— malam Lagoe Arab
149»
8.—

Tembang

6.—
6.30

Berhenti

-

Oi

5,—

Lagoe Tionghoa
Lagoe Hawaiian

7.80

negeri

Lagoe Djawa

Senen13

Soenda

Didalam

Pem.

Penjiaran Geredja
Beberapa soli

8.25
»
9—
Go,
SID
3
Hor
10-30
23

Lagoe krontjong

8—

Dec.

Lagoe Wilhelmus
Orang jang bekend

Aa

Lagoe Soenda

dan s.k

ba-

ran Sport

8Dec.

loear

pagi

7,830 malam

Berhenti
Berita sport

dalam

Toetoep

8,—

630
7,— malam

12.—

- Lagoe Djawa

l—
KM

sore

,

6205
GAB

Soerda

Klenengan

Ce

Lagoe Melajoe
Lagoe
Krontjong

siang Lagoe

1230

-

1ll—

hasa Belanda
Lague dansa

603

siang Toetoep

Lagoe Arab
Berhenti

,

12,—

pagi

gramofoon

Programma

6.—

.

moelai

Lagoe Anekawarna

10.30,

220.
23

Wajang golek
Toetoep

dan

Stamboel

8,—
8.30

Berita sk. (Soenda)
Lagoe Hawaiian
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PEMANDANGAN
NJA LEBARAN

La

nana

KITA

SENABS
Oleh Realist

»Sesama kaoem Moeslimin sdr kami.
ingatlah saudaramoe jang miskin, dan

|

KABAR DARI AMBON

Lan
.
Sena

kesuesaban, tolonglah mereka itoe se
'koeat-kocatmoc“. begitoelah oedjarau
Adat verordening. Pernah dalam sk dau pengadjaran jang kita terima dari |
baroe baroe menoen
barian ini soedah kita kabarkan ten sogarau Waktoe

| Pembantoe W im

Il

Maan

tang

menoelis :

rentjana adat

verordening

twet Agawa

oen

vgan

meminta

Dari Redaksi
: Dengan perantaraan luchtpost kio
ta menerima
agai dibawab iui, selakoe samdr. Max dari Persdienst Penoen
&. Hoomgnna
oeat didalam , Pemandangan" hari
r 1937 lembaran ketiga.
2

sedikit
keheranan
di sk, ini, jang

5

Oieh

jg silam

wmoe'alim

dipoetoes

pertimbangaunja

Se 'oleh

mereka,

. Irang

akan

memperlihatkan

dan

Soedjarwo

tabadi. Ta' salah agakuja, dji
mandangan sdr. Max tentang interna)kalsu secretaris generaal R M E di
tionale conferentie jang kami koeo-| conferentie bilang pada kami, bahwa
RME
jalah
from
djoengi di Parijs pada boelan Augus sifat haloean
tus ini tahoen. Oleh karena di itoe centre to lefi“ (dari tengah kekiri.
toelisan ada kekliroean2 pemandangan Kami disini ta' oesah mengoelangi
jatas oetoesan kami di conferentie itoe

sdr. Max pada

oe conferentie, Barangkali dengan
toelisan kami diatas ini (dan verslag

hoekoem

pelanggarannja,

Berhoeboeng dengan

keriangan
tawpaklab

dja melihat saulara2uja
dalam kesoesahan dalam

jang hidoep
waktoe hari

pertanjaan:

Apakah

de

dengan roepa kebagoesan, akan tetapi
ogan adanja rentjana Adat-verordening hendaklah kita masoek kampoeng ke
tsb tidak nanti membangkitkan pera loear kampoeng,
wmeloepakanlah sesaan harga diri-perasaan kemanoesia
moea kesenangan pada waktoe
itoe,
an dari sebahagian kaoem Ambon? masoeklah dan selidikilah,
Kita pastikan dengan adanja rentja
Hati kita tidak sampai, air mata ki
natsb setidak2uja kaoem kita akan se
ta mengalir, meskipoen tidak sengadja
dar terserablah kepada mereka tindakan sebab terasalah oleh kita sendiri.
jg akan diambil soeara2 jg akan diper
Oemmat Islam sedariah !
atau dalam bahasa Inggeris , World di internasionale kamp maoepoen di dengarkan menjatakan pendiriannja ter
Tjarilah
djalan jang membawa sdr
Youth Conggres Movement“, ja'ni per 'internationale conferentie itoe, Maka hadap rentjana teb.
kita
djvega
dalam kesevangan, Tolong
(gerakan Konggres Pemoeda
se berlainan dengan sdr. Max kami meng
lah
pendirian
jang ada membawa fae
Kalau
sekiranja
kaoem
Ambon
ti
jang
kita
pemoeda
“doenia, jang kedoedoekamnja di Gen& harap masih ada
dak insjaf lagi sebingga maoe tak ma dabnja oentoek ra'jat dan noesa.
soeka
,memboeang
tempo“
oentoek
ve, dan.
Siapapoen jang sering bergaoel de
os rentjana ini kelak mendjadi veror
2. Internationale Siudenten Confe|so'al ini.
:
ngan
orang kampoengan, dengan rak
dening
jg
tetap,
maka
kaoem
jg
sebe
rentie (25-28 Aug) dari organisati ,Rar| Pada toedoehan sdr, Max bahwa gini tidak mempoenjai lagi kesempa jat djelata dan soedah tahoe, bagaima
menge
,tiada
sini
Nederland
di
i
Mondial -de Erudiauis)kam
semblement
kemelaratan,
tan oentoek hidoep seteroesnja dan soe ua artinja kesoekaran,
pour la Paiz, la Libert& et Ia Culture“ |taboei jang senjata njatanja keadaan dah tentoe dari padi sendirivja akan tentoelah tidak akan segan memboeang
atau- dalam bahasa Inggeris , World Indonesia", jang menjebabkan peman
oeanguja javg ada membawa
bagiau
Association for Peace, Free- dangan oetoesan oetoesan ,tiada dje soeroet dan moesualah semarak tanah
- Student
Inmasjarakat
oentoek
air
dan
bangsanja
dari
atas
moeka
boe
kesempoernaan
dom and Culture“, ja'ni pergerakan las dan terang“ kami ta' akan bangga,
donesia.
wi
ini,
perkoempoelan2 kaoem stoeden ultbans atas toedoeban terhadap pe
Masjarakat Indonesia meminta kita
Kepada kaoem terpeladjar kita di
ngetaboean keadaan Indonesia, Poen
sedoenia, kedoedoekan di Parijs.
moboenkan
Indonesia
sedar.
loear
Ambon
dan
kaoem
Ambon
se
soepsja
kawi
sendiri,
jarg
tahoen
jang
laloe
Djadi disini ada 2 matjam pergerakepada
poeteranja
bekerdja
jang Irb h
oemoemnja
terserahlih
kepada
penili
kan jang baroes diperb&lakan, jang masih ada di Iudonesia, ta' akau ber
radjin
oentoek
menolong
bangsanja,
kan
mereka
terlebih.
kata,
bahwa
kami
mengetahoei
keada
tabolek ditjampoertjawpver, walau

“Jang

diantsrarja ada perboeboengan.

kesstve

berdasar atas Kongres

oentoek

| Kita ingin poecla mendengar pendi
riannja.

au tanah air kami ,senjata pjatanja".
Maka kjikalau sdr Msx mengetaboei

atas Kongres disini deugan mengirimkan gegevens
keadaan
Indonesia jang
di Brussel gegeveus
boelan Dec, 1934 Maka kami ta'salah senjata njatanja tahadi? Terbadap ,tia
sdr. M. ada koeraug fiham akan per da djelas dan terangnja“ pemanda
b&daan iui. Dari 2 matjam peroesaha ugan2 kami oetoesan oetoesanu kawi
an jang kami koendjoengi di Parijs persilahkan membatja verslag lengkap
tabadi, kami telah toelis verslag agsk kawi, Sdr. Max tocb tidak mengira
kedoea

perkoempoelan2

berdasar

Djikalau ini penjesalan memang

Stoedda

lengkap di sk. ,Sueara Oemoem" ter babwa kami pergi keconf-retie zmuder
moeat tg. 14 dan? Sept. jl., dengan erustige voorbereiding ? Boelanan sebe
permintaan soepaja dikoetip dilain loem kami berangkat ke Parijs, oetoe
mewpeladjari keadaan
laia sk, (ini bezuivigivgsmaatregel san oetoesan
keadaan
Judonesia,
mengvempoelkan
ta'
kawi
terdjadi
ini
apa
dari dawi),
tshoe. Maka sekarang kawi pikir ta" sebanjak banjak gegevens, membueat
ada djelexnja, djikalsu kami miuta ini karangan karangan oentoek conferentie
sk. memoeatnja 2 bueah verslag kami Ian discussie discussie di kamp dil.
Manjoerati beberap1 perkoempoelan
tabadi (kalau beloem pernah dimoeat)
perkoempoelan
student dan pemoeda
au
oentoek penerangan duea pergerak
di
Indonesia
oentoek
meminta man
n
kerdjaka
kami
jang
diatas dan apa
dast atau gegeven : pendek kata, kami
di kamp dan Couferentie tabadi,
Hal sifat Kamp MO MJ. dan Con djoega dalam conferentie beroesaba te
oentoek perferentie RME, itoe boleh dikata ham roes oentoek bekerdja
koempselau
kawi
masing2
dan oensoca
ada
(Gereve)
pir sama, MOMJ.

ri Pedoman

bangsa
hendak mengatoer, me toek kepentingan tanah dan
jang
inilah
Maka
nja.
seoeaoem
n2|kita
pergeraka
semoea
ngoew pvelkan
mevjesalkan
kawi.
djikalsu
sdr.
Max
baandang
(ta'mem
sedoenia
pemoeda

toe badan jang

lean) jg soeka menjokong mengoesaha
kaa perdamaian dan kesedjerabteraan

wasih

dapat

berkata

conferen

bahwa

tie itoe ,ditoedjoekan ke prettige kant“
dan sedikit sekali ,ernstige kantuja".
Kuro
di
keadaan
doenia. Siapa tahoe
csufepa, mengerti behwa disini hanja pe Bahwa bersama sama deugan
dikoj
g
oonstellin
Wereldtent
moeda fascis (Duitscbland dan Italie) jg rentie ada
zou|
n
ditjampoe
boleh
ta?
ini
Parijs
pemeren
ta
(dari
ta'dapat atau ta' boleh
tabrja) toeroet berdjoang.

ferentie
sebab

RME.

Djoega con

der meer,

Apa maksoed sir. M, oetoesan2 con
tak boleh melihat tentoonstel
ke|ferentie
perdamaian,

bersifat bampir sawa,|

toedjoeannja:

merdekaan dan keboedajaan. Ini djoe ling tahadi? Trouwens peroesahaan se
itoe, ta' ha
ga beroesaha mengoewpoe Ikan semoea bagai wereldtentoonstelling
au“,
vja
mengasih
,kesevang
akan te
maoe
perkoempoelan2 stoeden jang
bangsa
oentoek
teroetama
dan
—
toeltapi
tiga
oentoek
toeroet bekerdja
kita — banjak sekali pengadjaran dan
djoean itoe.
Oentoek menggambar sifat dan roe pewandangan. Di kamp dan di confe
pa RME tjoekoeplah kiranja djikalau rentie kami sedapat dapat teroes me
kami

disini

koempoelan2

menjeboet sedikit per
berdjoang
jang toeroet

makai

kopiah

oentoek melihat pakai-

an national Indonesia, mendongeng ke
adaan Indonesia, melihatkan kaart In

dibawah bendera RM E, ja'ni: natio
nale organisaties (seperti Nat. Stud. donesia, gambar2 tanah dan bangsa
Fed. America, Nat. Stud. Fed, of In-!kita, melihatkan tij Iscbrifien2 pemoe
dia, dan dli.J, Democratiscbe organisa|da kita (jg dapat kami koempoelkan).
ties seperti: Democratic Stud. Union, Di conferentie kami saban hari doe
dari pk. 9.30 pagi
Brezilie dll., vredesorganisaties seperti : doek vergadering
Bahwa ini semalam.
7
' Oxford Univ. Peace Council, dll., So- sampsi pk.
koerang meMax
sdr.
oentoek
moea
cialistische org, seperti Stud, Socialistes Unif 6s, Belgie dil., ,,Labour“ org. moeaskan, tersilah.
Terbadap soal kami sendiri sebagai
seperti University Labour Federation
(Bagland), Stud. of Workers Party wakil Indonesia Moeda di Conferen(Norway), dil., perkoempoelan2 stu: tie, kami ta' mengerti membatja toe
— dent Kristen, Jahoedi, Moeslimin (dari lisan sdr, Max, bahwa IM, ada menje
Noord-Afrika), dan sebagainja. Djadi sal sekali dengan pengirimannja ke
kami
sekali :agi, RM E"boekanlah satoe conferentie itoe, djoega tersebab
a jg
Indonesi
keadaan
hoei
mengeta
tak
perkoempoelan, akan tetapi menggeng
gam (omvatten) beberapa perkoem Isenjata njatanja tabadi.
“

pevjesalan

tsb, dengan

:

deradjat

te

ran toelisan sdr Max mengeloearkan
pemandangan IM. ,dari sovmber jang
boleh diper'j:ja“. jg oleb IM, off cieel

lagi

Afi

Amb

susche-Studiefond?

akan diberdirikan di Ambon dan ke
moedian ia berdaja oepaja posela oentoek diberdirikan djoega di Saparoea

jafai Indonesiscb Vredes Buresu. Bagai
mana djvega, kami seudiri jg doeloe

berna

di Indonesia bertaboen tahoen
IM,

pandji2

jakin

bah

wa kawi telah bekerdja seperti kami
pandang baik dan ta? membabajai oen
toek

kami

sendiri

iui toch

pveu dengan

djnega

so

memaudang

»uttuwe koers“ IM. jang sekarang.
Akan tetapi djikaliu kami ada sa
sela
lah pemandangan, maka soedah

jakuja djiksleu
penerangan

Sebagai

Tvean de Haas

mendapat

bavjak

Max

terbit pada

sedikit

kami.

diatas semoea ini
fsiham, maoepoen dari

sendiri, maoepoen jg dapat
pembatja

boekti,

bagai:

& poetih

bersih

#8 Harganja

bersinar-sinar,

toean

isedang hasilnja
nangkan!

ta'keberatan,
sangat

menje

toelisanuja, dile

ngan

dari jang koeat, tentoe

mereka

itoe akan lebih insjaf dan tentoelah
mereka itoe akan dapat bersoeara jg
lebih keras terhadap ' keadaan ra'jat.
Tolonglah ra'jat kita|
Berikanlah kepada ra'jat kita tem
pat penghargaan dan kehormatan.
Toean toean boediman dan harta
wan, Waktoe Lebaran ini bagi kita
soeatoe peladjaran
jaitoe menginsjaf
kan keadaan kita jang beloem boleh
dibilang baik dan teratoer.
Pemandangan kita waktoe sesoedah
lebaran soedah didjadikan sendi jang
koeat oentoek bersoeara dalam mim
bar ini kepada ra'jat Judonesia, soepa

ja lebih mementingkan

keadaan ra'jat

jang tinggal didoesoen,
awat soesah sekali.

doesoen jang

Boekti

peneeh,

bat semoeanja

Raat

djikalau

itne,

Indonesia

kita meli

mendekatilah

ra"

jut jang miskin,
Pengandj ser2 ra'jat dan oemmat Is
lam ingatlah pada mereka jang ada
dalam kesoesabhan.

Hari

Lebaran

ladjaran dan
karena

bagi kita soeatoe pe

pemandangan jang loeas,
keriangan,

terda

patlah keinsjafan dan kesedihau
soesah sekali digambarkan,

dissmpingnja

jang

lagi disanoebari pemoeda Inhidoep
donesia, maka ta” Jain kami dari dja
mengharap dapatkah terkaboel
oek

banjak boeab

hatsil oentoek kepentingan dan kema
'djoean pemoeda Indonesia seoemoem

Tak
»M“

ada

malaise?

? ?

menoelis:

Tadi malam di bioscoop ,Bantam
Park“ Serang, penoeh dengan penonton, bingga gedung bivscvuop jz begi
toe besar tidak termoeat lagi dari ba
ujaknja penonton, Tetapi penoelis ta
boe

penduedoek

Serang,

boekan

kepa

lid. Golongan

dll. mendapat poedjiau, bihwa pendoedoek Serang
gemar
meuouton

ten atas bantoean t Rebata Vulkapaads
gepensionneerden

(golo

masih menaroh minat
:che-Siudie fonds.

kepada Ambou

Comite Stud'efonds
(Rantjaugan Pattipeil-hy) jg soedah
sekian lama diperdirikan bingga seka
rang kita tidak kedengaran apa apa
jg mempoenjai pengharapan akan ber

hasil melandjoetkan

pekerdjaannja.

Lebih djioeh keterangan jg kita per
oleh bahwa sesoedah orang mendapat
keterangan lebih djslas tevtang keada
an Ambousche S'ulicf snds, muka me
reka menarik pendapatan: bahwa apa
gadering jg diadakan oleh t. Pattipeiloby sebiugga Comite tsb lahir kedoe

nia ada bertentangan dengan keadaan

jg sebenarnja.
ojapkan. Lseiu dari pada itoe memba
Demikianpoen dalam badan Comite
tja itoe ditoelisan sdr M. adanja tjita2 teb itoe djoega terdapat doea aliran.
national Jeugdcongres, jg sekarang Sebagian jg terbesar ingin ssepaja Co

tjita2 ini daa membawa

lam kampoengan melihat ra'jatnja jg
agak miskin dan mohonkau pertolo

da bivsccop

penoetoep, moedah2an de jg dibitjar kan tempo hari dalam ver
dapat

ngan toelisan
lah kesalsh2

sdr

memberi

IM.

kepada

mendapat

bantoean dari berbagai2 golongan da
lam jg mana djoega dari p'hak regen

tidak dicetjapkan, Diwanakah letak
djsega mereka
Pattipeilooy)
'uja koerang keberesan ini? IM. haroes ngan
berdjandji akan memberi bantoean
jg
mengerti, bahwa kami sendiri djeega setjoek sep2uja.
mewakili perkoempoelan kami sendiri,
Rvepanja raoem Ambor oemoem

al penting),

boeat

' mana warna gigi toean mendjadi

BANTEN

pindahkan dsri Bstawi kita mendapa,
keterangan dari padavja, bahwa ta'l
wa

Hal csuferentie, sebeloemnja dan se
soedabrja kami toelis pada 1M, IM
dapxt wenguntroleer apa jg kami oe
tjupkan dalam covfereutie. Maka bhe-

eng dibawab

Toesan moesti tjoba Pastol da.
hoeloe, satoe tube soedah tjoekoep

Dari t. de Haas postambtenaar
jg da,

Besar IM. das 9 Nuv. jl.

sepatabpoen.

gigi jang
boeatan

maksoed toean, obat
Staada
bandingan,

Ambonsche—Stud efonds

kansi dspat seerat da

(djadi sesoedab toelisan M), jang tak
mengeluearkau

dirawat

be

toel, kami tak mengapa malahan
me
ujesal djoega, akau tetapi jg kami he

ran, tempo bari

meninggikan

bangsaannja.
Djika seaudai kata waktoe itoe sen
rang anggsuta raden hadlir ketika za
kat dan fitrah dibagikan, masoek da

Pemoeda sedoenia jang pertawa, di Tuja, apakah djelekuja “djikalau sir.
menambah
pengetahoean kami
boelen Aug-Sept, 1936 di Gerdve, dan M
jang

soedah

jang

g Nederland.

ma

moemnja soedah lama dihapoeskan se raja.
perti hakaki (koearto), maka timboel
Kita pakai serba bagoes, kita pakai
lah sekararg

ta'boekan,

....

2 Poetih bersinar giginja, bagoes
88! dan sehat. Dengan Pastol tertjapai

Sl

jtoe, dan fikiran kita

dan

#fitentoe moeloet
it dengan Pastolt

meraja-

dansa

adanja bebera: itoe Comite pembagian fithrah sepatah
poen perkataan, banja termenoeng sa

pa fasal dalam rentjana tsb jg mana
jakan
menghidoepkan poela adat koe
no alias adat perboedaken jg pada oe

'maka kami merasa berwadjib disini
- sedapat-dapat menjingkirkan kekli- lengkap kami) karakter £ouferentie
sdr, Max. Permoelaan kamilada mendjadi lebih terang dan ragoe
roean2
menerangkan disini, bahwa jang ka- ragoe sdr. Max terhadap R ME dapat
mi koengjoengi (sebagai delegasi Indo dilivjapkan.
nesia) di Parijs itoe ada 2 matjam: | Djanganlah onderschatten faedahnja
koj
3
5
dapat berboeboengan dengan berbagai
jani:
“1. Internationale Jeugdkamp (8-23 bagai perkoempoelan pemoeda dan
Aug)
dari organisatie , Mouvement student dari bermwatjam matjam negeri
du Conggi&s Mondial de la Junesse" dan berbagai bagai haloean, maoepoen

psen

“ITa'lain

pesta

tempat pembagian itue, adoehai,
rin
doe hati kita melihat semoeanja itoe.
Dengan sabar mereka menoenggoe
pembagiannja. Soesah
pada
waktoe

dangan Ambonraad tg 13 Decjad.
ini oleh raad tab akan menetapkan
atoeran

ta

sih terbajang bajang ,..
Ratoesan kaoem moeslimin ra'jat
Indonesia datang membawa
tempat
oentoek mendapatkan pembagian zakat dan fithrah, toneggoe dihadapan

ujatakan pendiriaunja itoe masih da
lam pertanjaan poela. Demikianpoen

ma Aisini sedikit bari jang laloe, pe- RM E

keberatan

Islam

kita kewiskiuan.

bat mereka

me

:

“paling tjantik
Idiwaktoe

ludouesia, tanah air kita, kaja raja,
landjoetnja kita wendapat kabar poe
ra'jatnja
amat miskin. Kita memperla babwa dalam kalangan regenten ada djvega jg ta" setoedjoe dengan be saksikan sendiri waktoe ala pembagian
berapa bahagiannja. Akan tetapi apa fitbrsh dau zikat kepada orang orang
kah
nanti
mereka dengan teroes te miskin. Ta" sampailah bati kita meli

setahoe kita dalam tiap2 negeri poen
diadakan sendiri negeri oen
kami) 'poelan2 student dari segala baloean beloem
teri jang menjetoedjoei toedjoean tiga dari toek membitjarakannja. Dalam persi

jang tentoe menjebabkan salah faham|keberatan

kita, Oemwat

HI Moeloet jang

Allah.

kau bari Idilfiihri devgan
tetapi disampiuguja itoe

kan renijana tsb dikirim kembali pada
tiip2 negeri oentuvek diselidiki dan

Nederland
2

Ambonraad

Islam, Agama

Sekarang terboektilah oedjaran dari

Itoek Ambon dan Lease. Pada persidu

ta

Dengan,
membatja

loepakanlah — kesenanganmoe,
djika
engkau welibat saudaramoe ada dalam

mite tsb itoe diboebarkan
Tentang

sadja.

ASI3,

Kelak pada hari Senen tg 13 Dec
37 jad. ini dan djoega dihari kerikoet

sedja

soeka

menonton,

bahkan dari toutonau jg seperti , Mis
Ribuet“ eu Ketoprak ,Tjiptvwaluejo"
(memboeang

wauvg)

uja

itve

tontonan

dapat

wang

Karena poelang-

ketawa

besar, sebab

banjak. R epavja

walaise penduedoek Seravgl

tak ada

Il |!

S.S. madjoe !!!
Penoelis dengar dari salah satoe pe
gawai S S. Serang, buhwa waktoeha
ri Lebaran (sutoe bari) mevdjoeal kar
tjis Serang—Banten 900) kartj's jg

habis,

hingga

banjak

lagi

kembali k.rena kehabisan
gitos poela Halte Tjilegou
habisan

kartjts,

karena

orang2

kartjis. Be
djoega ke-

banjak

orang2

kembali lagi menjewa sado «f auto
ventoek ke Bauten. Jah! I ! setaoen
sekali, hantam teroes
kasih
kosong
kantong, asal pelesir. Datang diroewah
»toelak pintoe dangsoe, karena peroet

krontjong I! ! !!
»Ziarah"

Saban taboen hari Lebaran, pendoedoek Serang. Rangkas eu Pundeglang pada pergi Ziarah ke Banten
Ikoeboeran

Sultan

marin iri sadja,

Banten), Seperti ke

penoelis

lihat

auto

ke Banten lebih dari 50 anto, dianta
ranja
kelihatan
Dalem
Serang
en
Rangkasbetoeng serakjat, sado en fiets

tak terbitoeng legi dari banjaknja,
inter nja di Hoofdpostkantoor dari djam 9 hingga sesak penoeh di Banten oleh
sampai
djam
Il
pagi
amplop
dan
brief
nationale orientatie, jg kami andjoer
orang2 akan ziarah,
pemoeda kita itoe ha- kaart ASIB, akan didjoeal lagi dikan
kan oentoek
Tetapi
penoelis tahoe, kebanjakan

uja. Djangan salah faham bahwa
roes

membawa

kelemahan

dalam

per

djoangan kenasionalan sendiri. Djaoeh
dari pada itoe, Internationale orienta-

tie haroes bergandengan dau malahan
sedapat2 haroes menjokong tjita2 dan
Se
pergerakan nationaal kita sendiri,
demikianlah adanja,
Leiden, 89 November 1937.

9

tor tsb.

Perangko dan amplop2 ASIB bisa pemoeda ,Non en Sinjoh“ dan »rang2
terdapat atau dibeli di Bloemenhandel jang hidoeng belang, boekannja ,ZiaMargalextine,
Batavia-O.

Raden

Saleh—laan 43

Opium dan zoutregie
Toean A. Verboom tw. beheerder
telah dipindahkan dari Palembang ke
Hoofdkantoor,

rah“, melainkan main perlip perilipan
mentjari konde en pipi litjiz dan main
Singgoeng . saling—tjoebits
karena—

tempat Ziarah di liwar sadja.
Ada2 sadja pendoedoek Banten, tem

pat , Ziarah“ ,dipakai mentjari djodo,

sa

soep

2

aja ini dikoerangkan
tidak diperhatikan.

. Roepa2nja

8 , ditolak 1. Jg laeloes: Mej PB van

HR

Lingen

Beberapa bari jt. ini ada seorang

en Msj

EE Toers-Bijus.

perempoean lagi dimakan tram terse
Kantoorstenograaf
gel
100 lettergrepen
ah tempat kedjadian ketjelaka|
| hampir sama, djoega sikorban minuut. ditjatat dan datang
tolak 1. Jg loeloes: Mej H de

ijoega ketjelakaan ini kare |

og orang soedah mendjadi toeli

en

RHO

Yan

Oordt.

m

isim haroes diselidiki.

jg berdja

disivi seringkali djalannja keras

3: di

:

Kantoorstenograsf Fransch

Mengobatin

mi-

dapatan

Neder

minnut,

Ditjatat 95:

.

Bangsa

kedjaga kesebatannja.—.

kita oemoemnja mengerti bah

o|wa telah ada Chemiculienbaudel oesa
ba sendiri, dan oleh karenanja

“kp

soepa

ta, |ja segala keperloeannja soeka mengam
ain ta/bil dari sitoe. Ooentoek kemadjoean

omah di pinggir pada djatob, tempat t|oja Bangsa kita.
o njoetji dan mandi pendoedoek tis
Tn
ditembok (dioebin).——
Uitslag examen

| Harsp
di perhatikan aooga, ma )
Kebon Sawo, mentang2 t

ini, malahan kemoendoeran didalam

al Kemadjoean Bangsa nampak ke

| pada kita. Sekolah , Pergoeroean Ren

| dah“ tidak nampak lagi dipergaoelan,:
soedah toetoep, Akan tetapi disamping

. nja kebilangan ini, timboellah Oesaha

Baroe, jalah LEESGEZELSCHAP jg
bertempat diroemahnja toean Tandio

—. soegondo, anak tjabang dari perkoem

— poelan “PIROEKOENAN TJEPOE.
— pendjelmaannja perkoempoelan ambte

Daar jang dahoeloe bernama L. O. V.
telah

ini jang dahoeloenja

mej
mevr

HC
MF

W Laupman
Ligtvoet-van

mej C LepeI mevr AJH
Gorkom
mej J Liem

Nio

Lim

SH

Kiw

Swan

mwej LHO

Manuhutu

mej

Gini: Nasoetion

Malakusea

SMI

»

Maul

Abdoel

rembours,

yan

der

Steur

mej

Memoedjikan

M. Doeve ,beiden te Band”

Biet, Mej HA

masih von

Liebenstein , Band.“

en de heeren

Mej JG

van

M.O.

Binkhorst

» Tjilatjaps,

— Dan boeat examen

H C.Gra-

di Medan,

exa-

der,Soepojo

kota tetangga dari Tjepoe, memperli

ogoendoerkan

diri

waktoe

Tida boleh makan garam ? ?
Diikaloe

orang

. Jing

loeloes.

Mej

sakit

larang

makan

koelit,

2

jun

garem

sakit

din laen-laen
gpunngyangayaNns

Dnnngyyynnng

biasa pada

pinggang,

sakit

penjakit, lantas pake”

perry

|

mlllloalttan

| 2

dil

muali

dina

|

|

ullla

(Ip

|

mundial

4

ulta

Ini garem boeat makan jang tida terisi Chloor (ratjoen)
“Harga per botol terisi 100 gram nettof 1.70
Harga per botol terisi 500 gram netto (7.50

M Soewarno,

diadakan

examen, 40 caudidaat tidak ikoet ha
Boeat examen federatie
tijpistdip
itelah tersnesoen tjabang baroe, jalab dir., sehingga ada tjoema 135 orang jg lowa akan diadakan pada tg. 18 Dee
telah mendapat federatie-dpiloma,
TJABANG KEMATIAN.
jad. di Bandoeng. Boeat orang jg
|
Hasil dari itoe examen adalah se kepentingan boleh melamar sampai bertg
— Piroekoenan kearah ini memang pa perti
|
berikoet:
14 Dec. pada Federatie , Groote” kan|
da tempatnja dan haroes, mengingat | Leeraar
Stenografie
,Groote”, Di toor di Laan Canne 36 Bat.-Centrum)
js anggota2nja jg terbanjak terdiri da
tjatat
10,
datang
8,
ditolak
1,
ori mereka jg tidak berasal dari tem|
(pat itoe. Dan didalam kesoesahsn men

dokter

djantoeng

der

dan sekarang

hormat

CURANG

Herk, Mej W Just, Kama

R Soerjono,

dengan

Molenviiet Oost 73.
Batavia-Centrum
NB. Bisa dapat beli diantero tempat.

EAL

Bisschop, M van

I!

FABRIEK ,,TJAP DEWA“

Swensen A
Sebagai gedelegeerden pada leeraars Tamboenan
TM Th:jib WL Tubing
examen telah dipertoendjoekan seba mej ETh Voorboeve mej
gai direktoer dari O & E toean A. Ne- mej H Wieringa mej J ChML Weintre
Zurhake
yenhuis, inspeetoer dari Wester Lager en JL van Zujjle
n.
Onderwij3 didalam 2e ressort dau M.
H.HLA Corbai, inspektoer Wester LaSteno-typist (e), Ditjatat dan
ger Onderwijs examencommissie toean
datang 1. jang loeloes bagian stenogra
. C0. de Smalen , Batavia“, Voorz. A. fisch Mej, H.W. Grasborn,
H. yan der Spek ,Bandoeng", secretaris eu E, van Voorthuizen
Batavia
Typist (s) Ditjatat 53, datang
bijgestaan door: Mevr. W. Bsets-God- 64, ditolak 7 jang loeloes Mej CA

z03, Mevr.

KASEHATAN

(daki kepala) jang berarti djaga kasehatanotakdanpikiran,
Harga perpak f. 0,10. dan f. 0,06. «

mej JH van Neer mej

it e telah bekerdja bersa | R Soewondo. Momo Soekandar, Mej
beroesaha lagi dan doekan soepaja ini men commissie
|
masama
dengan
perkoempoelan dari G B Sijatouw, Tan EngHoey F The,
kali para anggota dan publiek pada
Handelsonderwijs
di Medan.
Tjan Tiong Hino, Wakirin, Mej AMG
| cemoemnja lebih memperhatikannja
Woderl
Boeat
ini
examen
jg
telah
melamar
ing, Mej M E Zuidberg en Mej
daripada jang soedah2. '
Roekoen Pamitran dari Padangan, lada 193 candidaat 18 orang telah me J Ch Zurhake,
keact'evannja,

sampai baik betoel, di

KRAMAS ,,TJAP DEWA" 5
| Ini OSAT ada bergoena sekali boeat bikin BERESI Ramboet dan ketoemte

mej

APE
Pennings
Oci Hoat Seng me)
EF Orth J Palijama mej J Pauw mej

kaoem

. tjap soekoer kepada Toean2 jg soeka

bhatkan

obat

Boeat djaga kasehatan kepala pakelah OBAT

mej AA

Mevyr M Eyan Kampen Anrchu's. Mej
. di Tjepoe seboeah LEESGEZEL.
RA
yan Kelegom, Mej CC Kerkhofi
velotte
,
Batavia,
W.H.
Hebiman
,Ma
ar sekali madjoenja, alias
W.FK. Kosasib, Mej CW Lapr6, Lauw An
perkoendjoengan anggota dan oemoem dioen", JJ, Kool ,Band.“,
Sien, Lie Tiang Tjhoen, Mej
LJP
| ketempat pembatjaannja sedikit sekali, Libbink. C.v.d, Mealen ,allen Batavia“ Mulder
, Mej C CPaulus, Mej Hvd Pol
| soenggoehpoen demikian memang ti J. Paat ,Soerabaja", J. Polderman. J
o dak pada tempatnja apabila kita te A, Schnaar ,beiden Bitavia“, B. Vis Brouwer, Mej G Rauwerda, Mr Rr
Sarfiatin, H Scbluter, Mey HA Schnei
| yoes poetoes asa, dari ini kita mengoe »Malang" en B. Witte , Batavia".

|

dengan

boelanan, entjok2, oeloe

Kramer
mej AG Koning
Korumann-Rudi mej HAA

mewmboeka

| telah kita saksikan ketika kita

—

kasi

penjakit

datang

ambtenaar Mare Dolores , Batavia“: Mevr, AHart- Boon, Mej Th Dumas, Mej EPL Epintoenja jens-Van Buuren, , Band.“ Mej. B Rap- dusrd, Mej J Franken, Mej E van Gas
| bagi oemoem. Menilik prakiijknja jg 'mund ,Batavia“, Mevr A.F. Reisig wijk Mej AE van Gelder, R F Hardy,
-meloeloe oentoek

o sekarang

dari

T.B.C.,

-

(telah memboeat najaarsexamen pada BSM Nowack mej SA
Picauley Aba
tgl. 16 Oct jl di Medan (SOK). pada Rachm
mej E Reichert mej Rietan
tgl 13 dan 17 sampai 20 Nsv. jl di iveld mej I de Roode H Sehlut
mej
'Pembantoe menoelis:
Bandoeng, 24 sampai 27.Nov. di Ba- (HA Schneider EW Sihombinger mej
—... Didalam ini tahoen pergerakan
Po tawi dan pada tgl 3 Dec. jl di Soera
J Simon
O Siregar Ssemarno mej J
olitiek beloem dapat mewmasoeki kota | baja.

Perkoempoelan

perampoean

ditanggoeng

locar kota obat kirim

p€rampoean,

Kerkhoif mej R Klaar mej M Kleering yan B-erenbergh mej E Kramer

yan Lingeu

Federatie boeat Stenografie ,, Groote“

TJEPOE
Pergerakan Oemoem :

.

Sakit

pev-Aaschutz mej HE Keller mej CC

Tjbiang

Federatie boeat Steno
grafie ,GAROTEs

dianak t6:8kan.

—.

nanah,

89, 18 Jz loeloes: mej CH via Ach
terberg, Nawawi Arif, mej E Baker,
| di Tjepoe.
wej W Bangert, mej Mvd Bsrg, mej
Kota Tjepoe bertambah madjoe se (HA
Bisschop, mej JGM Boogaartz
langkah dengan adanja Chemiculien (Zr Vincen
z1), mej JH Breedveld.
bandel, dan ., . oesaha bangsa mej
A
Corufie
ld, mej GC Correlje,
kita sendirli. Ini oesaha ternama
mej Th Cramer, mevr WG Duf, mej
|dengan merknja WALUYO, dahoeloe Ta
Dumas, mej EPL Etuard, mej J
1 'dioesahakan
di Soerabaja. Di Tjepoe
yan
Gauswijk, mej E Guw, mej E
ker|oesaha ini bertempat bersama sama vi Groeno,
mej HAW Harst, mej I
at (dengan TOKO KITA. Kwaliteitnja ba
ML
Harst,
mej
JG van Herk mej B
rang keloearan dari sitoe kita sendiri
|telah menjaksikan, baik, Perkabaran Hilgers mej EJF Hodenpijl mej ME
ilini kita tjautoemkan, agar soepaja Jully mej W Just meve ME v. Kam

nja, soepaja pendoedoekuja

.

Bioscoop

roepa

penjakit

hati, d.|.1.
Segala penjakit

(kami
annja, bila perloe Pemerentah haroes en mej WL yan Hali.
'toeroet tjampoer. . , , oentoek kesela Kantoorstenograaf Nederlandseh
130 lettergrepen
per

dan

Gl»be

penjakit dengan obat mandjoer, -penbaroe. Sembveh dengan lekas, seperti Bawasir,

Kentjing

Koelit,

landsch
165 lettergre pen
per minuut.
Ditjatat 6, datang

segala

jang

Bengek,

Kantoorstenograaf

KOKER

sebelah

li, apapoela
jg diseboet snel ditvlak 2. jang loeloes: Mevr H.
trein. Dari itoe disivi kita berseroe 5,Bovde-M
oolenaar, mej H de Bruiju
lagi soapaja kekerasan ini dikoerang

"| chemieatienhandel bangsa
kita

N. M.

Bruiju

oeanja, tidak Jenang
ada 100 lettorgrepen per
etapi ketjepatao djalan Duut. Tidah ada jg loeloes,
aksikan sendiri tram

TABIB

En"per

| eoet, ara

Imp.
ELLI
NGER
&
Co.
SOERABAIA
BATAVIA-CENTRU

M

TUM

KUALA YUNANI

Th. :Albert, Mr,

L.W. Silders.
2
na
Mabelis, Mej W.HL, Senden, FH. Raden Abdoelrohim Pratelykrama
Sitompoel en C.G. Vermey, terwijl 1
Diangkat mendjadi patih dari regent
candidaat slaagde voor bet theoreti- ccbap Panaroekan (IN jawa Tiwoer)t
sche gedeelte.
Raden Abdoelrahim Pratalykrama,
dis
djarah soos .jg berperintahan setjara dik
Reporter Nederiandsceh 250 tric'hoofd didalam provincie Djawa
tatoris, hanjalah soos terseboet. Pengoe lettergrepen perminuut.
Timoer.
Pane

— Gspat pertolongan itoelah dapat meringankau bebannja. Hidoep R. P.
:
| Datanglah kita menindjau ke sosi
0. teit B.P.M. jg diberi nama Dojo Pa
:
ngiketing Mitro. Kalau adase

roes2nja tidak dipilih oleh anggotanja. Ditjatat dan datang
akan
terapi dibenoem
dari| .2. ditolak 1, jg loeloes. M:j G. Dos-

SA CG

2

MEMATIKAN

ia

sin,
Soedah tentoe mereka mendjalankan | Reporter
Nederlandseh
hanja karena takoet, poen para 200 lettergrepen
permianggotanja masih soeka membajar nuut. Ditjatat 8, 'datang 6: ditolak
kontribisi djoega hanja karena men 4. jang loeloes Mej. V:E. Gravendaal
djahoei dakwaan jg boekan?. Soeng- en Mej DA. Witz,
goehpsen begitoe toh anggotanja ting |
Dictaaststenograaf Neder
gal beberapa orang sadja, Apakah ti landseh I#5lettergrepenper
0 dak lebih baik dikoeboer?? soos minuut. Ditjatat dan datang 4, di
—. matjam begini, kesatoe Madjikan tolak 2. jang loeloes Mevr F, Buuman
tidak
repotrepot tambah pekerdjaan, en Mej, KE Toers-Bijus,
kedoeanja djnega bezuinigen be
Dictaatstenograaf
Nederl
grooting, sedang oentoek anggota dan 130lettergrepenperminuut
oentoek pegawai BPM seloeroehnja | Nitjatat dan datang 5. jg loeloes: Mej
kita rasa amat
tidak kebe ra- H, de Bruijn, Mej A, E van Gelder
ban.

.

0000

za

'Mej WACO

Hemler,

Mej

J.J. Swensen

—

(max

Dibolehkan kembali

di tanah

airnja |

Pada beslit gnepernemen, telah “di

hapoeskan dari hal oeroesan

politiek

nja toean Djasfar Djamil Gelar Radja

Eudah, telah dizivkan
kembali ketanab

£ —

airnja.

oevtoek balik

Bulletin Epidemi

pasar

djalannja

Tjepoe)

»...masih begitos keras memakan orang
|.
satoe
K0e
| sampai mendatangkan adjalnja.

Atss kekerasan (snelheid) jg tidak di|
koerangi ini kita oemoemkan djoega| gelsch

disini dengan permintaan kepada SJS per

-130

minuut.

lettergrepen

ditjatat dan datang

JACOBA

Satoe
I

Belon

sena KP pe

BADOET
ooc
socr M GUITAAO

kaoentoengan
PLAAT

perna

8

bagi

LAGOE

SAR AI

Ea

(Tjap Andjing)

Mers

g

H:

JACOBA

EULIS

Memtpi
Mppamar

“INSO7
PLAAT NO:

pembeli
£16s

ada di plaat lain merk

»HIS MASTERS

.—— &

Med IE
Sa

LAGOE

KOLE KOLE

& MOCJA B - 5010 £

TARMINAH

bureau di Sivgapoer
Bombay: 48 tjatjar, C:lcutta: 19 cho
lera 3 tjatjar: Madras 52 cholera 10
tjatjar, Gwpore: tjatjar 2 orang matis
Haipbong, 1 cholera 7 tjatjar Hanoi
21 cholera, Rongkong 2 tjatjar, Shang
bai 6 cholera,

Mr Amir Sjarifoeddia
Kantoorstenograaf Duitseh
Diingkat mendjadi advocaat dan
130 lettergrepen
per mi- procureur pada Hooggerechtshof boe
nuut, ditjatat dan datang 1 Jg loe at di Indonesia toean Mr, Amir Sjaloes Mej JA Sant6.
rifseddin, di Soekaboemi.
Kantoorstenograaf
Eun-

tram SJS jg

SuLIS

dari Eastern

| Pada tahoen ig telah laloe

didalam kota (moeka

2m io

H

Snelheid Tram SJS. didalam kota
Tjepoe.

Dictaatstenograaf Fransch
100 lettergrepen perminuut.
betjatat ada datang dan ditolak 1
kita kal Candidaat,

Ta
sBOER Core Dua E
PENGHI

9 —

Idan HFR

barkan bahwa

Willemsen.

Omi

VOICE" AGENCY

Firma HOO SOEN HOO
Songojoedan
ng

56, Soerabaia - Pakodjan 96, Semarang
antjoran 32A, Batavia.
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