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kiri kita mendapat pe- Hendak
esah

mendirikan

keloeh-k

merosot

. . diantara me

berita
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Seperti

po

koewat

dam

Reuter dari S'

orang, termasoek

EN

jaitoe|
wahid
ai aa

nomor

'poelau-kapok
Madoera.

Jan

mereka

dari
boet.

oentoek membentoek

:

akan

goena membereskan
pokdi Madoera itoe,
imana, itoelah kita pasrahkan

Berhoeboeng

pada
| Gjoekan
paman fani

D8,

A3

sekretarisnja.

Sebab desakan

kabar, kepoetoesan

rOto,

itoe,

ikat oleh opkoopers seperti sekarang diri dari volkenbond memang lebih |
dahoeloe soedah diberi tahoekan kepa
AMA
2
—.. b. kwaliteit kapok Madoera djangan da Berlijn dan Tokio. Orang orang dari
kalangan jg mafhoem sama menerang |
| sampai merosot,
2

kage bala Mlm anenganii
Sepon
s desakannja

e. mendapat harga baik,

—-

|toesan itoe sema

Press mewartakan

Parindra.

dari

djoega

| Dalam
akan

1. bahwa

sereh Indonesia itoe mero|

ma makin merosot, seaboel banjak pengadoean

:

aran.

dirinja harga roesak dan
osot dan meroegikan peroeg bona vide, jang baik-

kerdja

bersama.

Dari Rome diberitakan oleh Reuter:

ingkap tetapi djoega soal

injak sereh itoe, karena peroesahaan
jak sereh itoe pada oemoemnja
1

rsangkoet paoet dengan

per-

Djerman
djadi

Seboeah

djoegatidak

balik.

Ma'loemat

menerangkan,

2 bahwa

perloe

membangoenkan

conferentie

antara

oetoesan-oetoesan

rakjat

S oe-

redactie

,peng
artikel

Indonesia

dan

rakjat

Negeri

ngan toedjoean-toedjoean Indonesia.

nomor

datang,

Bangoen

HBBL masih terlaloe berat bezoldigingnja, sebab mereka koerang tjakap
kepada pegawai
I memberi i pimpinan
sebawahnja
dan
tidak bisa berdiri
Isendiri,didalama-rapat ini, hal seroepa
itoe dianggap
sebagai
kekeliroean

jang

oleh redactie

com

R.

dimosat-dalam Fteliti (grondig-fout),

Keadair,
bahwa anaknja banjak
amtenar lager Jan middelbaar semen

Soetomo

Iltara itoe bisa bersekolah jg baik-baik,

R, Soetedjo

djoega

Balik dari Digoel
Aneta

mewartakan

dari

Digoel.

bahwa 20 orang boeangan, jang dibe
baskan

kembali

dari

hosekoeman

in

Didalam pidato jg dibikin oleh Mus terneering kelak tanggal 17 December
solini dari balkon Palazzo Venezia, ia 1937 bertolak menoedjoe tempat asal
memperma'loemkan kepada orang ra nja.— (9 —
«
mai, bahwa Italia keloear dari Volken
BAP, dan salaris-voorstel
bond, tetapi tetap tidak akan menjim
pang dari politik bekerdja bersama2

sadja jg

petisi-Soetardjo

Belanda,
3 bahwa oetoesan-oetoesan Indonesia
dalam
conferentie terseboet
haroes
mentjapai toedjoean2 jang selaras de

itoe adalah kewadjiban peme
Jari
Kemarin, 12 Dec tjb Bandoeng dari
oentoek menjelidiki hal ini dan dan djoega tidak menjimpang dari poli pada Bond van Administratief Persoo
h
$ neel telah mengadakan rapat ramai
hgambil tindakan seper tik perdamaian,
e

n soal kopi

boeat membitjarakan

oesoel gadji jang

baroe2 ini diperoemoemkan, ja'ni oe
Isoel oesoel gadji dari pihaknja Bezol
digingscommissie,

“aa

tidak

boleh

didjadikan

pedo

bermatjam-matjam

keloeh-kesah

pengadoean, diantaranja tentang

pemberian dan peratoeran Jisensi.

Lgu

harga

lisensi

30—40 sen — kata

tiap-tiap

K.G.

mereka —, maka

Kebanjakan orang orang toea
anak itoe dengan adanja hak

anak
milik

sawah

sedikit,

dan beberapa bidang

tanah, teroetama sekali memaksa diri
oentvek berhemat loear biasa, bisalah
meneroeskan peladjaran anaknja.
Tetapi sa'at mempoenjai harta ben
da seroepa itoe sekarang soedah lampau, tidakada lagi, dan
dalam keba

njakan hal,

warisan

mereka beroepa

' Djerman berkejakinan bahwa politik 'mandangannja,

73

orang

Jang

ini:

gagal.

didalam rapat ramai dengan hormat

djojo, Jang dikemoekakan ialah waar
deering jang dilakoekan oleh Bezoldi

gingscomwissie itoe salah dengan | o e
as (grondig

fout)

terhadap

dan middelbare persooneel,

sekali karena

lagere

“istimewa

keboeroekan 'jang me

mang soedah ada didalam beberapa
tehoen jang achir2 ini makin lama
| makin dibikin

lebih

boeroek

lagi,

batan baharoe, jang dibelakangan ter
diberikan tiap tiap of Tropical Medicini.
'Djoega Pedjabatan Kesehatan disini boekti tidak tjakap bagi pekerdjaannja,
boelan, sedang- diloearnja pada oe-|
sedang sebentar bentar ada dilakoekan
moemnja diberikan tiap tiap tiga akan mengirimkan oetoesann/a.
langkatan
bersandar vriendendienst dan
maTasik
boelan, misalnja didaerah
memakai
systeem kasian belaka sehing
meorang
Bogor
di
itoe
Dari
laja.
Kongsol
di
Djuddah
ga
baujak
sekali chef chef jang seroe
moedjikan peratoeran lisensi itoe, sepa
itoe
berpemerintahan
atas lagere
dang di Tasikmalaja orang mengeloeh.
Kepada Pemerintah telah dimadjoe dan middelbare ambtenaren, jang me
“Dan boeat kita ada sedikit ke-anehan,
ena ...?.., toean Assisten t- kan oesoel, soepaja mengangkat toean njamboet dengan senang sekali kepada
ssident Tasikmalaja jang seka-| Dingemans, controleur B.B. di Djawa paham, bahwa mereka itoe disitoe ha
h pindahan dari .... 'Timoer selakoe kongsol Djuddah seba nja semata2 goena memboeboehi pa
gi
r terpoedji seba- gai pengganti toean Adrisans djika ke raaf dan tanda tangannja,
tahoen 1939 toean Adriaans ini,
Bahwa oleh karera ini ada diben
jakap boeat membela lak
akan
meletakkan
djabatannja.
toek
waardeering atas lager dan mid
endoedoek. Dari itoe
Toean
Dingemans,
jang
mempoenjai
persooneel, jang tidak sehat
delbare
mengatoer
itoes
ebaiknja,- djika beliau
peladjaran
dalam
tentaag
oeroesan
ini,
dan
djoega
tidak normaal dan-pasti
soal lisensi didaerah Tasikmalaja itoe
akan
melakoekan
promosi
atas
soeatoe
tidak
boleh
diseboet
benar, soedahlah
Pa
erti didaerah Bogor.
onderwerp jang termasoek djoega ma- terang, Tetapi djika dari pihak Peme
rintah bisa berkata, bahwa golongan
Iterie ini.
s2 Y#&
lager-middelbare ambtenaren didalam

M.T.

sama

membangoenkan

actie

jang di

maksoed,
Sikap terhadap
ordonnantie

Huwelijks

Pengoeroes Besar Parindra:
1, Soedah

2. Soedah mempeladjari
djoega be
berapa pemandangan jg keloear, baik

dari fihak Islam, maoepoen dari fihak
perhimpoenan

politiek atau sociaal.

Mengandjoerkan soepaja diadakan
soeatoe badan commissie jang akan

membikin rantjangan jang lebih sem
poerna dan jg tidak bertentangan de
ngan azas azas agama Isiam.

Terhadap Oranje comit€'s dan seba

gainja, Pengoeroes Besar Parindra me
ngoelangkan sikapnja jg soedah dioe
moemkan, jaitoe:

| Parindra sebagai organisatie tidak

ambil bagian dalam badan badan tsb:
2 Dalam keadaan jg memaksa, ma

ka pada anggauta Parindra diberi ke
longgaran oentoek doedoek dalam ba

dan tsb.

Sekarang
orang
sedang
berda
mai dengan
Ksloniale Instituut,
Sekarang soedah dikirim 1000 boe
ah dwaraliggers kesana selakoe pertjo
baan, dengan pengharapan, moedah2
an dari sana akan datang pesanan Ie
bih besar lagi.
9

Sarang

—

pelatjoeran

di obrak

abrik.

ada
nja pelatjoeran2. 50 roemah jg digoe
pakan mendjadi sarangnja itos boenga
berdjiwa telah di geradah, terdapat
tidak koerang dari 150 orang pelatjoe

ran,
Kedjadian
sebabkan

ini konon chabarnja

beberapa

agent

di

politie dari

politieschool telah ketahoean mendapat

sakit kotor,

pembasmian

itoe, boenga

boenga raja itoe telah di perintahkan
menjatakan namanja oentoek didjadi kembali
di masing
masing tempat
kelahirannja, sebagian
kan anggota B.A,P.
besar datang
“-Achirnja dengan soeara boelat2 di dari Soemedang dan Padalarang, dan
poetoeskan mengirimkan kawat kepa masing masing dapat ongkos poelang.
da Toean Besar Goebernoer Djenderal

terpenting seka

lisensi rubber ini telah dioeroes beres konggeres 3.tahoenan di Hanoi (Indo Lebih2 semendjak 1925 tidak dja
Cbiua) daripada Far East Association 'rang diangkat chef chef oentoek dja
Be
didaerah Bogor.
Disitoe lisensi

4 mengadjak rakjat Indonesia seba
langkah jang. pertama bersama

jang

doeng daripada Bond v. Administra

ja hanja dapat didjoeal dengan harga
15—20 sen. Djadi paman tani karet Far East Association of Tropical
Medicini,
tidak mendapat bagian dari keoentoe“ngan jang dimaksoedkan oleh peratoe-|
Konggeres di Hanoi.
“ran lisensi itoe. Jang mendapat oen-|
'toeng ialah opkoopers, Sepandjang | Kelak kira-kira pertengahan boelan
keterangan jang kita dapat, maka so'al November 1938 akan dilangsoengkan

gai

Tjaranja

“.. Soerat gadai.
Selama pauze, ada

dan politieke systeem Volkenbond itoe HH ialah pidato Bondsvoorzitter toean
memang soedah diatkdirkan
karoes F W Bisalsky dar tocan Sy Sastromi
—
(jg —

ceni

Pembantos kita dari Soekaboemi
man, “bahwa dengan adanja itoe soe menoelis:
dah terboekti adanja pemberian salaris
Oleh politie di Soekaboemi telah di
jang tjoekoep.
adakan atoeran keras boeat basmi

(bahwa akan kembalinja Djerman ke | Dalam rapat ini segenap anggota
onomian pendoedoek.
|Volkenbond, setelah keloearnja Italia, Hoofdbestuur datang hadhir. Ketjoeali ig berboenji sebagai dibawah
tidak lagi bisa diangan2kan, kata Reu itosada posela 250 anggota dan publiek
,
sn
Karet.
' Beberapa sprekers mengoeraikan pe
:
:
Djoega dari doenia karet kita mene- ter dari Berlin,
Wali Negeri Bogor

an

10

diberhentikan dari

“terseboet telah
“ »Bangoen”.

keloearnja Italia dari Volkenbond.

ak

toedjoean

tidak dapat ditoendjang,

missie akan diminta maif pada
cemoem dan teroetama pada
| doenia Islam, bahwa. artikel

dari Ro-

“Italia tetapsoeka be-|

:

Berpendapatan :

r| me, bahwa Starace memberi tahoekan
ja

2620

redactie commissie.

B eritaj ang mengesa bkan
United

anggauta

cCommissie jang menoelis
bantar kalam“ oentoek

jang di

|

sia, teristimewa jang dikandoeng oleh

artikel

Wonobojo telah? diberhenti

Djepanp

ambil oleh Italia goena mengelocarkan

dengan

kan, Begitoe djoega tosan

Havas mewartakan dari kota Rome:
menoeroet

kapok tidak lagi ter-

ditja-

nja telah menggemparkan doenia
Islam, maka verant
redacteurnja R. M. $

Keloearnja Italia dari Volkenbond

maksoed dan tjara
sche zaken, asal”
sedikitnja ditoepaling
bekerdjanja

Commissie

dari Siti Soemandari dalam madjallah , Bangoens tentang bebe
rapa kelakoean Kandjeng Nabi
Moehammad sa.w. jang sebenar

ea

B,B dan economi-

i

mendjadi

doedoekan Ned, Indie jg masoek dalam lingkoengan artikel 1 dari grond
wet Keradjaan Belanda,
Menimbang, bahwa maksoed jang
demikian berlawanan dengan toedjoe
an-toedjoean jang dikandoeng oleh per
koempoelan?2 politiek bangsa Indone

Redaktoer-redaktoer
diperhentikan.

nja

Madoera- welvaarts-fonds itoe voorzitternja, sedang dr, Lubberhuizen

nakan

Redactie

»Bagnoen.
&
Artikel ,Soemardari“

itoe, sectie : dari medische sectie, boleh
seba djadi prof. dr. Ernst akan mendjadi

pada tempatnjs, djika

WI,

Kadi-

mempeladjari rantjangan
conferentie antara oetoesan2 Nederland huwelijksordonnantie
jg dioemoemkan
dan Ned' Indie oentoek mentjapai ke oleh Pemerentah,

— Ma'loemat penting—

ag

Kongres Ilmoe Alam.
— Kwaliteit kapok Madoera nomor satoe, tetapi pendoedoek jang bersang- | “Kelak didalam boelan Juli jad, akan
oetan bertahoen-tahoen menarik per 1 dilakoekanlah natuurwetenschappelijk
asilan hanja sedikit sekali, soenggoeh congres di Soerabaja, ja'ni konggeres
oen harga kapok tinggi. Ma'loem, jang mestinja dilakoekan tahoen jang
mereka sama sekali tergantoeng, laloe. .
Dari itoe berhoeboeng
Konggeres itoe akan terdiri dari 5
'opkoopers,
kesah

jang diadakan di Solo pada hari Ming
goe 12 December 1937:
Setelah mempeladjari soal soal jang
berhoeboeng dengan petisi-Soetardjo,
Menimbang, bahwa petisi-Soetardjo
terseboet bermaksoed membangoenkan

pen

memban

goena

5

c

3.

tedoe
rdiri

daki

pdeta Boedha.
a, sebabnja di tangkap, ka
lekas-lekas mengambil renaKabarnj
itoe memboeat komplotan
mereka
e
sebo
l
ambi
enja. Kita
goenkan
diktatuur.
L

da

:

djoega seorang

Sikap terhadap petitie-Soetardjo
Rapat Pengoeroes Besar Parindra

jang

begitoelah

ngapoera, di Siam polisi telah mela
koekan penangkapan atas dirinja 11
t!
heba
, maha

tankita?

Wi.

Laan

nummer

Wi

Poetoesan? Rapat Pengoeroes
Besar Parindra

diktatuur - di

Siam

Sepandjang

. memberentikan

1810

man 4 telefoon

| Perkabaran
“Harga

1440

Hoofdred.

Losse

—.

redactie

Hoofdbestuur

dan

tief Persooneal jang
menjampaikan

blicatie

tjabang 'Ban

berpertemoean

terima

kasih atas pu

salarisvoorstellen

bezoldi-

gingscommissie sehingga sekarang
moengkin ditoendjoekkan waardeering jg keliroe (grondig fout) atas
lager- dan middelbare ambteparen.
Dengan soeara boelat berpendapa
tan
perloe mempersembahkan re-

kest jg beralasan. Bisalsky-Walraven
Borst.

:
—

Pengiriman

kajoe
balok
Belanda

kenegeri

Oleh petjahnja perang, maka Tiong
kok tidaklah lagi mendjadi
afnemer
dari kajoe Indonesia, sehingga fihak
Boschwezen sekarang mentjari afnemer lainnja,
soekkan

1 miljoen

tahoen

mema

balok dwarsliggers

tetapi centoek ini kajoe

djati

kita di

sini masih terlaloe mahal.
Oleh karena itoe kini orang mentjoba
mengadakan persetoedjoean dengan ne

geri Belanda boeat mengambil dwars
liggers terbikin dari kajoe jg diseboet
kajoe ,Kroesag-Borneo,
1

djoega dilain lain tempat.

hilan bisa dibasmi

sarang

sarang

kalau jang poenja

itoe

tidak

dihoekoem

lebih dahoeloe,
Demikian
itoe pelatjoeran jg dipe
rentah poelang kemasing2 tempatnja
boekan mereka poelang, tapi mereka
tjoema pindah tempat diloear2 kota

Anggota Gemeenteraad

Bogor

Mr. Peterterpilih.

Seperti telah diberitakan
bantoe

——

Negeri Belanda tiap2

Sebagai

oentoek membasmi keadaan begitoe,
agak soenji dalam beberapa hari sadja
diini tempat poen ada satoe kemoesta

kita

di Bogor,

oleh pem

atas permintaan

nja sendiri, telah diberhentikan seba
gai Gemeentergadslid Bogor, toean
Croes wakil dari L£,V,
Sebagai

jg soedah2,

orang sangka

tentoe akan ada reboetan korsi lagi
antara IEV. dengan groep jg lain,
Candidaatstelling telah diadskan !
IKV. memadjoekan mr, Peter Voor

zitter Landraad Bogor, VC.— poen me
madjoekan

Ini

sadja,

mr, Peter poela!

boleh djadi dengan kebetoelan

Karena tidak ada candidaat jg lain,
djadi dengan "sendirinja koersi jg ko
song

itoe-akan

diisi oleh

mr. Peter,

ka

1 :

Pen

#9.

2 Hi

anna SNN Un

Gl

Soemandari itoe, Kepada segenap pem t. Gobee jg terkenal itoe dimana akan
|bantoe2 Islam kita telah kasih koman diserahkan djbega tanda mata beroepa
do oentoek menjiapkan diri,baik beroe houtsnijwerk Djapara terdiri dari gong
(pa toelisan maoepoen beroepa mengada standaardnja dan medja.
Loesa (15 Dec) t. jg ditjintai orang
kan perhoeboengarr- dengan badan?
dan golongan golongan jg sedang mem banjak itoe akan bertolak dengan ka
bentoek Ti terhadap toelisan Siti pal Hadji ,,Buitenzorg".

-

: Hidoep

I ang

sa
5:

Pa

Tindakan

dan

Thamrin

Te

:

3

poetoesan

haroes dipoedji!

jang

Soemandari

Su

itoe,

—j

og

Dilain bagian disadjikan doea be
rita penting !
Tere
Jang

pertama

ber

Sekian

djoedjoer

sebagian dari isi soerat soe

demikian itoe, maka ki rat kita |
berlakoe keliroe, djika kita| Disini kita

ta akan
meneroeskan memoeatkan serie-artike- riboe

menjampaikan

sjoekoer

kepada

beriboe

Toehan Jang

toelisan Siti Soemandari i dalam len dari Siti Soemandari itoe. Dan Mahakoeasa, bahwa kita dibebaskan
»Bangoen”, jg telah dikoepas dengan (kita lebihlebih akan berdosa, djika dari kewadjiban jang maha penting
hebat oleh , Pemandangan", satoe2nja Ikita teroes maoe mengepalahi aksi he itoe. Dan dengan penoeh keichlasan
sk. harian Indonesia
jg telah berani bat, jg sedang dioesahakan oleh ber kita disini menjampaikan poedjian pa
menjadjikan koepasan tentang soal matjam2 golongan agama di bermatjam da pa' Tom jang telah memenoehi

itoe. Adoeh, boekan main
tadjamnja toed
n orang
Toean bsekan
onalis,
selaloe membesar-besarkan
besar-bes

pedas dan matjam tempat diseloeroeh kepoelauan harapan2 kita dan sidang ramai.
pada kita. Indonesia goena menantang dan me
Hidoep Pa' Tom!
pemetjah
0 jaA,
nolak toelisan Siti Soemandari dalam
barang ke »Bangoen" itoe.
:

tjil, moesoeh paling besar dari gerakan

kebangsaan,

begitoelah

sari

dari se-

moea toedoehan itoe. 2

Dengan

te

penghinaan

Toean

Thamrin

rat2 kita itoe” antara
kan: sabar doeloe saudara! Saja jakin
dan pertjaja sepenoehnja, bahwa tocan
dr. Soetome moestahil dapat menjetoe
djoei
oeraian Siti Soemandari itoe.

Toenggoe
Toean

roes

poetoesan

diterima

tidak

salah

Disini

memoeaskan

segala

p.f.,

oleh

Parin

oetjapan

setjepat tjepatnja!

mengoeatkan

dan

sendiri

betoel boe

mentjepatkan

djam 9-11 pagi,
Tidak sadja pada hoofdpostkantoor

mat.

Tadi malam oleh satoe recheur
cheur telah dapat di tangkap selag isa roe boeroe rapport pada politie,
Seketika itoe djoega dilakoekan pe
toe antaranja itoe bangsat abis mennjelidik
an, kata jang ketjoerian itoe,
tjoeri dari satoe gedong, Boekti barang
di tjoeri roepa2 perhiasan voorgalery djoemlah jang ilang bingga lebih
f. 2000.—
roemab, pot pot koeningan, taplak dariPenjeli
dikan pertama politie moelai
medja dan lain-lain,
merasa tjoeriga, karena
kenjataan

ta' ada tanda
pentjoerian jg dilakoekan oleh pentjoeri
jg sebenarnja,

keloearan

bisa didapatkan zegel dan envelop dari Universiteit pemel
Asib itoe melainkan pada agent post di boei Tangerang, jangiharaan anak2
beloem lama
Istri ini kiranja ia dapat menipoe
kantoor ialah bloemenhandel , Marga di keloearkan,
soeamin
ja dan mengaboei matanja poli
letina“, Laan Raden Saleh 43 Bat-0.
ennhamua
tie, dan loepa ia antjaman Allah kepa
djoega mendjoeal itoe zegel dan enve
»Mayerling”
da seorang istri jg ta” bersetia pada
lop Asib
soeamiu
ja, Waktoe 'politie Jakoekan
Moelai ini malam dan malam beri”
penggla
dahan, barang barang itoe ter
koetnja
gedoeng Bioscoop Cinema Pa
Pertemoean Lebaran Anggota Keur
dapat
dalam kaleng jg ditanam dida
lace
akan
mempert
oendjoekkan soeameester Bond Djakarta,
film, jani film ,Mayerling“ dan jg me poer,
Pada hari Minggoe sore tg 13 i.b. wegang rol didalam
Moengkir tentoe dapat lagi dan kini
film ini ialah Char
telah diadakan pertemoean Lebaran
les Boyer dengan dibantoe oleh Da- istri jg selingkoeh itoe tinggal lagi me
oleh Anggota2 Keurmeester Bond di nielle Darrieux
nanti bagian dari pada perboeatannja.
. :
ini kota, bertempat di roemahnja t.
—O-—

Aswar di Teman Sari. Rapat dimoelai
djam 8.30 sore pimpinan

Soedirdjo.

| Sesoedahnja dioetjapkan

oleh Toean

terima ka

sih sebagai mana biasa, maka oentoek
memberi penerangan tantang toedjoean

dan maksoednja Labaran dioeraikan
oleh t Soedirdjo dengan ringkas teta pi
djelas, dan pimpinan diganti oleh ke
toea moeda

t Kadaroesman.

Setelah. itoe

diberi

djamoe sekedarnja,
Rapat dimoelai

pauze

dan

di

lagi, dengan sefakat

soepaja ada bsektinja dalam perte
moean terseboet, maka pada waktoe

itoe djoega dipoetoeskan mendirikan
afdeeling spaarfunds dan dimoelai pada

—.iOd9

Istri jang

“Men

selingkoeh.

Membawa

ekorjang

membahajakan,

mengichtiarkan

perbaikan

menjebabkan

tawa, oleh
ngoepas

oleh...

orang ramai ter

Perdjalanan Ketoea Pengueroes PB
PI mengoendjoengi beberapa tjabang
tjabangnja dipoelau Djawa
dan Sele
bes jang baharoe ini selesai dan men

dapat succes jang banjak itoe, memboektikan tidak mengetjiwakan: telah

tjaranja me-

soeal

Basarnja

dan

roepanja.

Kemoedian
nona Siti Noerdjana
dari
Voro dengan
soeara
njaring
mengadjikan ajat 179 daripada soerab

menetapi
mestinja.

tjara bekerdja

Permohonan

njak mendapat

kaoem

sebagaimana

PBPI

telah ba

perbaikan. Pembelaan

Toean Otto IskandardiNata
dalam Volkeraad telah mendapat per
hatian dari Wakil Pemerintah.
Pengharapan ada boeat kaoem Pa
bean !

poen jang boekan.

Diterangkan poela orang2 bgaimana
kah jg dikenakan kewadjiban poeasa,
Si soeami jang tidak mengira isteri dan orang2 jg sedang bagaimanakah
nja mempoenjai akal tidak baik, per jang boleh mengganti poeasanja detjaja keterangan itoe, dengan terboe ngan bajaran fidzijah, memberi makan

Itoe maling jg saban2 tjoeri barang

bangsat

Toean Atik Soewardi, spreker jang

rasa bersjoekoer sekali karena didalam
soeaminja, pada seminggoe berselang komite ada bergaboeng dari berbagai2
di waktoe pagi hari si isteri memba perkoempoelan, baik jang”dari perngoenkan soeaminja jang sedang ti koempoelan jang berdasar Islam, maoe

perabotan roemah di gedong2 di Kra

Ini

terkenal,

paja maksoed Pengoeroes
lekas tertjapai !

ini pjata selingkoeh terhadap

kepoeasan. doer njenjak, katanja ada maling
masoek dan telah menfjoeri sega
la barang perhiasannja,
Maling gedongan di Kramat

envelop dan
«
zegel oen
toek Asib
.Aneta mengabarkan, bahwa moelai
pada hari Senen (djadi ini hari) di
stand hoofdpostkantoor akan didjoeal
lagi zegel dan envelop boeat Asib.
Djam oentoek membelinja ialah dari

memang

Moelai

snaala

ini

or

malam

gedoeng

——

the

Bounty"
dan

Bioscoop

malam

beri

Alhambra

kepada orang

Njonja

miskin.

Dr. Latif menerangkan

ten

targ ,Soemangat Isteri“ didalam Islam. Beliau dengan djelas sekali me
nerangkan, bahwa salahlah anggapan

orang

jang menjatakan

bahwa Islam

itoe merendahkan deradjat kaoem iboe.
Islam
berkata ,Soearga ada dibawah

telapak

kaki iboe“. Hadist ini mene

rangkan
betapa tinggi Islam men
djoengdjoeng kaocem perempoean, Djoe

ga pihak

soeami diwadjibkan selaloe

berlemah lemboet kepada isteri, sesoeai

dengan sabda saw ,sebaik2 orang laki,
ialah jang
paling baik terhadap isi

roemahnja (isterinja).
Toean Nazsroedin Latif

dari Moe-

hammadijah, mengoeraikan djoega ten
tang arti kata aidil fitbri, serta mem
beri pemandangan loeas atas tahoen
:
jang liwat.

'Voorzitter menjamboet pidato toean
Nazaroeddin jang mengandjoer-andjoer
kan persatoean, soepaja dilain tahoen
Moehammadijah soeka menggaboeng

an
mempertoendjoekkan
sosatoe
Di kampoeng Kemajoran Gempol film, ja'ni
dirinja
djoega
film
,Men
on
the kan
dalam komite,
kini ramai mendjadi boeah toetoer ten
Bounth
karena
y“
dan
jang
sekaran
memeg
g
ang
ini tidak.
rol
di
tang satoe istri jang selingkoeh, boe
Kemoedian diadakan pauzs jg diper
kan sadja ekor perboeatan itoe mem dalam film ini ialah Clark Gable,
Franchet Tone din Obarles Lauchton, goenakan oentoek berdjabatan tangan,
bahajakan si istri seorang, malah si
bala GP san
dan makan lontong, gado2, kopi dan
soeami toeroet alamkan keadaan jang
banjak lagi, sedang sementara itoe
Toean
Gobe£
meminta diri
tidak njaman,
terdengar merdoe soearanja t, Djajasoe
Istri jang djadi lelakon ini ada isBesok pagi bertolak, pena, zanger ,Lief Souvenier“,
trinja seorang ambtenaar bangsa kita
Kemarin dikantoor Ad, v,Inl| Zaken
Setelah pauzet Atik Soewardi tam
berdjabatan dari salah satoe kantoor telah diadakan sedikit pening
politie, Hidoepnja kedosa laki iatri pisahan antara personeel dengangal per pil kemoeka. Baharoe melihat lengtoean gangnja
publiek
soedah
rioeh
ke
itoe agak ketjoekoepan, konon warta Gobee,
tawa.
Tapi
beliau memaafkan djoega,
nja entah kedoeanja soeka berdjoedi
Ini malam, diadakan
djoega af- katanja,
entah 'istrinja sadja,
scheids avond di GPI G.Kenari dengan
Spreker mentjoba dengan ernstig bi
a

ter

Kaoem Pabean sevemoemnja haroes
insjaf, menjokong sekeras-kerasnja s0e “

al-Bagarah lengkap dengan ma'na dan
tafsirnja. Antara lain2 spreekster me

dengan

pembelaannja

kerasnja,

koeat2nja

ter

M,T.
Iteri

soedah sering kali

nasibnja kaoem Pabean,

melambatkan tetapi

tjapainja maksoed terseboet.
Hidoep bang Thamrin!

soeatoe

ini

am, tetapi mereka teroes bekerdja se-

kan maksoed penghabisan dari gera
kan kebangsaan, tetapi ia tidak me

lemahkan apalagi

sk.

Organisatienja dan Pengoeroes Besar
PBPI djoega tentoe boekan tidak me
ugerti kewadjibannja, tidak tinggal di

Indonesia berdiri sendiri dalam temberdiri

hendak

koerangan.

selamat

poetoesan Parindra itoe mengoestkan
aksi gerakan petitie Soetardjo demikian roepa, yatnaga “aksi itoe tidak
patah ditengah 'djalan melainkan men
i g- sedikitnja:
djatohkan bne

—
()

Perdjoealan

OI

an Thamrin
teristimewa, jang telah memboektikan ketjakapannja da
lam mengemoedikan kapal , Parindra"
dalam masa
jang soelit ini. Moga2

Indonesia

poela nampak

oesaha

maoe ketinggalan. Mereka insjaf, nasibnja alangkah menjedihkan.
Pekerdjaannja terlaloe berat, "siang
dan malam, tetapi penghargaan dari
atas sedikit sekali, gadjinja selaloe ke

kepada Parindra seloeroehnja dan toe

po jang

koerang

giatnja dalam

baikannja.
Kaoem Pabean djoega ternjata tidak

senang

tempatnja, djika kita

memadjoekan

Setelah tidak ada lagi jang dibitja
rakan, maka
pertemoean
ditoetoep

10.30

Indonesia

pada

tidak

Siapa
mereka
ketinggalan dalam
Organisatie, nasibnja tentoe akan ke
singgalan poela, soelit mendapat per

petitie

dra disokong.

Disini kita oemoemkan, bahwa kita
sama sekali tidak gemetar apalagi
takoet, karena apa jang kita perboeat
tidak lain dari pada mendjaga kesela »Bangoen" sebeloem ia soedah ditjetak
matan masjarakat kita, dalam hal ini dan terbit.
perhoeboengan baik antara Pa” Tom
Djadi nama dr. Soetomo apalagi
(Parindre) dengan
kaoem
agama Parindra
djangan didjadikan boelan
Islam.
boelanan dahoeloe, sebeloem tgl 15
Dari itoe kita telah kasih perintah | Dec. '37. Djika soedah tgl 15 Dec.'37
oentoek menjalin seloeroeh toelisan dan beloem ada soeara ba atau boe
Siti Soemandari itos dan salinan itoe dari pihak dr. Soetomo, kita boekan
akan moelai dimoeatkan hari ini ber sadja menjediakan tenaga dan djiwa
toeroet toeroet sampai habis,
soeng kita persoonlijk poen ,, Pemandangan”
goehpoen nantinja akan memakan akan kita korbankan goena
membela
berkolom-kolom.
kesoetjian Nabi dan agama kita Islam
Copy soedah dizet, bampir raik, itoe.
.—djam 9,38 pagi kita menerima ma'loe/
Hal ini telah kita bitjarakan matang
mat tt. dr. Soetomo dan R, Soe- matang dengan eigenaar , Pemandang
tedjo seperti disadjikan dilain bagi
an”, djoega beliau ichlas mengorban
an itoe, disertai dengan pembitjaraan kan ,,Pemandangan” dimana perloe
dengan telefoon antara t, Thamrin dan goena membela kesoetjian
Nabi dan
kita. Melihat sikap ksatrija
dan agama kita Islam dari serangan Siti
1 Januari j.a.d., inilah
boeahnja pertemoean.

dan

tingkat kemadjoean.
- Pabean dan Organisatienja

»Pemandangan“

tg. 15 Dec. 1937, titie Soetardjo ialah gerakan menoe
tg, 12 Dec. 1937 Par- d joe konferensi besar antara wakil2
konfereni di Nederland

Kaoem

memperhatikan
dan selaloe membela
nasibnja kaoem boeroeh, teroetama ka
langan pegawai Negeri,
1
Segenap golongan pegawai “Negeri,
tidak ada ketinggalan, semoea dapat

Parindra itoe ha

dengan

t

hadap nasibnja mereka itoe.

hati, karena sebagian dari gerakan pe

Solo,
Saja jakin, toean dr. Soetomo tidak
mengetahoei adanja artikel itoe dalam

Ipada djam

pCt,

2

.

sekeras

mengenai

Soenggoehpoen

-

@itoetoep dengan

djoega memberikan

sampai

karena pada
indra akan mengadakan

Dr. Soetomo

100

kepida

” Dyenia PBPI
Semakin
mentjapai

roeangan

x

Jang kedoea
Jain2 diseboet Soetardjo !

Achirnja

di Indonesia dan di

poelan jang hadhir, sedang dari fihak
P.I.D. datang hadhir toean wedana
Siradj dan toean Sabri.
3
Voorzitter rapat kira kira djam 8 bahagian pembelaan nasibpji dalam
liwat memboeka sidang pertemoean de »Pemandangan“.
Dan
tidak sedikit
ngan mengoetjapkan selamat datang poela kamadjoean,
Organisatie pega
dan terima kasih. Antara lain lain di wai Negeri semakin giat bekerdja oleh
terangkannja, bahwa maksoed toedjoe karena
succes dan
disokong kema
an daripada komite ini ialah menghbi djoesannja oleh , Pemandangan“.
doepkan kembali kebiasaan pertemoe
Tidak ada golongan pegawai Negeri
an lebaran jang doeloe doeloe diada jang tinggal diam sekarang ini!
kan tetap tiap2 tahoen, tetapi dibela
Memang mestinja begitoe!
kangan ini nampak tidak ada lagi.
Organisatie mereka perloe diroekoen
kan, perloe diperkoeat dan bekerdja..

beliau toetoep

kita kepada bermatjam2 badan dan
Orang tjotjok dengan ma'loemat tt.
Soetomo dan Soetedjo itoe. Dalam s0e

dil,

ekonomi

Berita tentang nasibnja kaoem Pa
bean pernah hebat dibitjarakan, dan

Banjak sekali wakil wakil perkoem

Sjoekoer, beriboe sjoekoer, oetjapan
Idan keterangan kita dalam soerat2

Spanjol

keke

tentang Djerman,

membela kedoedoekan dan nasib mereka, teroetama dalam waktoe belaka
ngan ini.

TA

mwoeloet dalam soal itoe. Dari itoe kita

menjediakan “Pemandangan“ dan

Italia,

PBPI,

Sedjak sore soedah terdengar de
ngan merdoe sekali soeara muzik jg.
disadjikan
oleh
muziekvereeniging
»Lief Souveniers,

|kobar kobarkan aksi anti toelisan Siti
Soemandari itoe memberentiken faksi
|pja. Sikap ksatrija dan fdjoedjoer haroes disamboet dengan sikap ksatrija
dan djoedjoer poela, Apa jg ditoelis
oleh Siti Soemandari betoel memiloe
kan hati kita, tetapi Jebih lebih meloekai hati kita dan membikin darah
kita mendidih, djika fdr, Soetomo
ikoet menjetoedjoei toelisan dalam , Ba

naga kita boeat menolak
pada Nabi kita itoe.

Tandjoeng

baik

semakin

Lief Sou
roean Ra'jat, KBI, GPI,
nenier, Soerya Wirwan, Taman Siswa,
jaranan Pengedjar Kemadjoean dan

mengepalai dan meng|

ngoen“ itoe disebabkan

Persaudaraan

doenia,

mann K9

Priok, Gerindo, Kaoem Betawi, Pergoe

nja badan2 dan 'toean2 jang soedah|
meminta dan berhoeboengan pada ki
ta, soepaja kita

Benih

mengoepas

loetjoe,

sangat

Djam
Il rapat
Indonesia Raja.

telah dioemoemkan be

Indonesia,

publiek tepoek

toetoep dengan seroean oentoek keper
loean petitie Soetardjo.

'oemoem

Academici

2

roehan

politik

pertemoean lebaran oemoem oleh ko
mite lebaran jang terdiri dari pada
Isteri Indonesia, Pasi, Isteri Sedar,
Boedi Darma,
Parindra, Pasoendan,

Perkoempoelan

senantiasa

rioeh.

Spreker dengan djitoe sekali walau
poen

—a

Lebaran

tapi

tangan

ritanja, di Gedoeng Permoefakatan
Indonesia pada malam Minggoe (ke
marin malam) telah dilangsoengkan

USI,

ini, hendak

pengoemoeman

Pertemoean
Sebagaimana

tjara,

T,

Mob.

Saad,

ketoea P, B.

P.B.P.I.

Tetapi soenggoeh demikian, PBPI,
tidak diam lantas. Organisatie mereka
diorganiseer teroes.

Ini hari (Senen) Ketoea Pengoeroes
Besar PBPI telah berangkat lagi menoedjoe Belawan oentoek menghadiri
Conferentie

PBPI

jg

akan

diadakan

nanti tgl. 18 Dec. '37 dan akan dikoen
djoengi oleh segenap tjab.2 dan groep
ja jang terdapat didaerah Soematera

Timoer,

Kabarnja, sehabisnja Conferentie ini,

akan meneroeskan

dibeberapa

poela

pelaboehan di

jg beloem ada PBPI,
Kita

do'akan,

moga2

propaganda

Soematera

2

perdjalanan

Ketoea Pengoeroes Besar PBPI ke Soe
matera ini mendapat 3ueces jg baik
poela !
—.i@9

—x

Sa

pemerasan meteamenama

— | Mendapat -samboetan

|| Peperang

baik -

"

Semendjak advertentie ,cursus

—.

| boeat sport.redacteur dan stads-

s

reporter“
rian ini,

dimoeatkan
maka kita

|| -

dalamI
dibandjiri

Olehsoerat permintaandan mereka |
jang datang perssonlijk padakita, ||
baik Dean maoepoen Gikan- H
tor. Sehingga bari ini jang
me
II” Nan
conwanta
OENAaN BATAK Menag soerat, Il”
Peperangan

|

. sehriftelije ialah 24 pemoeda,
|
Se

jepang

||

HI
IE
||

nama masih ada jaitoe sebingga
tgi, 2 paman u sobhssiriana

5

,s,
5...
Kapal-kapal
ES

|
Ai

Djadi siapa jang beloem mes

II

soepaja"kita dapat mengatoer de
ser Naa
demiki
Menili
erhatian demikian

tI

"1

nr
orang

in
mer aj a

Walaupoen

kedoedoekan

Nanking

diserang dari segala
pendjoeroe
2
an

hak
bisa

besnroja itos, moeiai besok akan |, Shanghai,11 Dec, (United Press
kita sadjikan serie-artikelen jang

mana berarti,

bahwa

senting

tentang

Na

an

f San

»Bangoen“, maka serie arti
Dena

F3

5

J| .

NN di

|

MAPAN,

ditembaki

oleh

Djepang

Hongkong,

11 Dec (Reuter). Ka

Tionghoa tg. II telah di

tembaki oleh kapal meriam Djepang

M.T.

/|ididalam Laoetan daerah

"””

Pns
an

douane

pal douane

Djadi sabar sampai besok!

:

Kapal

Tionghoa

de

Hkat Hongkong. Kapal jang tertembak
itoe Ten Ia berlajar ke air dae
rah Inggeris, dan oleh anak kapalnja

Hakim Tinggi.

Ini hari loeloes dari doctoraal-exa.
— men ke III.
t. Tan Hoat Liong
“&. P Kilian dan
“t. Soebagjo Djojowidagdo, dengan

Se

la pertemoean
weg 6.

Sesoedah

lebaran

diadakan

Polisi kali, di Hongkong jg melakoekan penjelidikan mendengar kabar,
bahwa kapal tsb oleh pihak Djepang

di Hospitaal.

dibagian

besar

kota, maka

pi

jang di

pidato2 jg ber

aa Kapal

Inggeris

ini hari antara djam 1,30 sore diserang oleh 3 pesawat Djepang, tetapi
tidak satoepoen jang kena, sehingga
tidak seboeah bom poen jang mengenai
toedjoeannja. Mereka mendjawabnja
dengan senapan2 dan meriam penem
bak keoedara.
2
Admiralitiet, pembesar kantor Oe
roesan Asing dan Admiraal Little
pergi ke Hongkong naik kapal , Fal-

ditembak

PPPI. (Perhimpoe

mouth“, dan diberi tahoekan tentang
penjerangan itoe.
Segera dimasoekkan protest kepada

lam Saptoe tg. 17/18 boelan ini dapat loeka hebat. Flag kapten Gem.
toean M. Tabrani, directeur-hoofd- Odonell mendapat loeka djoega.
redacteur sk, ini akan mengadakan pi|
Kapal seret Butterfields-wire ja'ni
|.
dato tentang , Pers dan Maatechappij". »Tsingtah“ jang dinaiki oleh Kongsol
' Pertemoean itoe akan diadakan di Ge Inggeris di“ Nanking H.I. Pride Aux. dong Pertemoean Indonesia, Kramat bruno, dan militair attache Inggeris
158 dan akan dimoelai djam 8 malam. overste W.A, Lovat Fraser djoega di
—

Kepada

hadirin diberikan kesempatan

seloeas2nja oentoek memadjoekan

tembaki.

per
tanjaan dan bertoekar fikiran tentang ada,

soal soal jang dimadjoekan

oleh toean

Tabrani dalam pidatonja itoe.
- Diwaktoe pauze diberikan kesempa
bag

itan

oentoek

bersiratoelrachmi,

maaf

Kabar

lebih

Protest

Shanghai,

djelas

“Scarab“, “Cricket"

pembesar2 Djepang ditempat itoe.
Kapal2 jang diserang itoe sesoeng
goehnja

berlajar

Ketiks padjar moelai menjingsing,
meriam meriam Djepang dengan ra
djin sekali melakoekau
serangannja,
dan tidak lama kemoedian djoega pe
sawat pesawat terbang Djepang mem
bantoe menjerang,

sekali

didjadikan

bok jang tinggi tinggi itoe.

Sepandjang hari, poen dari pihak
Tionghoa tidak kalah hebat melakoe
kan

gerak

pembalasan,

pergi dari Nanking
pang

moelai

menjerang

masoek

tetapi menoe

roet berita opisil dari pihak Djepang,
mereka tergiring kembali. Pihax Dje
pang soedah sampai dibahagian sela

tembok selatan dan timoer.
Berita
berita
menjatakan,

pasoekan pasoekan

Djepang

12 Dec, (Reuter).

Siapa

lnggeris

tembok selatan, dengan didahoeloei
oleh tembakan artillerie telah berhasil
menggagahi pintoe Whungwa, sedang
sepasoekan lainnja sengadja moendoer
sedikit dengan maksoed memberi dja
lan tembakan tembakan artillerie dan

tembakan tembakan dari pesawat pesa
wat

terbangnja.

Sementara

Keterangan Djenderal Tang
Sheng Chi.
Hankow, 12 Deo, (Reuter).
poen tidak menerima oendangan speKemaren datang kawat jang drama
sial dari pengoeroes PPPI, selama roe tisch dari Djenderal Tang Shen Chi,
angan gedong dan djoemlahnja korsi komandan Garnizoen Nanking, dimana

(belangstellenden) terhadap soal pers,
journalistiek dan peroesahaan soerat
kabar barian boleh datang, soenggoeh

atau tempat

berdiri

mengidinkannja,

Disini perloe dimadjoekan poedjian
atas ketjerdikan dan ketjakapan Pengoeroes PPPI dalam memilih soal jg
sedang hangat dan wsepenting penting
nja boeat masjarakat kita menoedjoe
kemadjoean bangsa dan tanah air.”
Pers adalah sendjata jg setadjam2nja,
asal orang pandai memakainja. Dari
itoe tiap tiap oesaha menoedjoe perbai
kan pers kita haroes mendapat sam
boetan dari sidang oemoem. Dan kita
pertjaja, bahwa

pi

soelit

itoe

soal jg sederhana teta

akan

dimadjoekan

. ngan sedjelas2nja oleh t, Tabrani.
(Toean

Tabrani

tidak akan

de

dinjatakan,

bahwa

dah masoek tembok
djoean

mereka

betoel

jang ada di Yangtze, jang dari hoeloe
tiba di Wuhu poen mendapat temba
kan.

Djepang soe

District Wuhan dikenakan Hoekoem
5
Perang Keras

kota, tetapi kema

lebih djaoeh mendapat

kesoekaran hebat.
»Keroesakan pada pihak kita soedah
tentoe sadja besar, karena boleh dika
ta daging dan darah melawan wadja".
Lebih

djaoeh

Djenderal

Hankow

na terletak kota, Hankow, Hangyang
dan Wuchang.
Persidangan,, arak arakan dll, jg ti
dak mendapat idzin lebih dahoeloe di

menerang-

perkelahian
kan, bahwa
hoa sangat
mereka itoe

jg sangat hebat Ia tegas larang keras,
semangat pasoekan Tiong
Perampasan2 barang, propaganda
memoeaskan, dan pandai “pro Djepang dan oesaha menjoekar dja
mengoeasai keadaan.
anan serta spionage dianggap sebagai
kedjahatan besar, jg barangsiapa mela

koekan dengan seketika bisa dihoekoem
tembak hingga mati.

berpi

Lelang Commissie, Prapatan 3 oleb
| dato dalam bahasa Belanda, sebagaima
na disiarkan oleh Anip-Aneta, tetapi Weltevreden.
dalam bahasa Indonesia Red)
. Lelang di roemah toean L. H. Sehul
ze, Struiswijkstraat 90 oleh Hooper,
“Lelang

di Betawi,

na

9

an

Masih
s

terantjam

kan detachement jang dari
soedah sampai disitoe,

Hasikwan

Beberapa

lengkap dari darat disebab

banjak tempat penting
soedah dirampas

pasoe

kan2 Djepang merampas semoea pin
toe pintoe ditembok selatan dan timoer,
demikian djoega tempat kedoedoekan
pasoesan Tionghoa didekat tempat pe
koeboeran Ming.
Kapal

,Panay"

Washington,

tenggelam

13

Dec

| United

mereka

ada 15 sampai 20
lseka

hebat.

Djoemlah jg mati beloem diketahoei.
Oentoek menolong
Hongkong, 13 (Reuter). Pembe
sar2 marine
Inggeris
menerangkan
bahwa kapal , Bse“ dengan tjepat ber
tolak ke Hsiashan (Aahwei)
oentoek
memberi pertolongan kepada orang2
jang masih hidoep dari kapal , Panay“
Djoega
kini
beloem
dkiketahoei
djoemlah orang jang mati.
Antara 54 orang, ada 4 orang anggauta ambassade.
—
Gg

Oetoesan baroe
Pembantoenja

Roose”"

velt,
Dari Londen diberitakan oleh Trans
ocean bahwa di Londen
telah
dioe
moemkan tentang angkatan
ambassa
deur
Amerika
jang
baroe
hingga

berita ini

agak

menggemparkan

lebih loeas lapangan jang
ditangan Tionghoa
Shanghai, 12 Dec (Reuter)
Pasoekan pasoekarr Tionghoa di Nan

king Minggoe malam, setelah sehari
Adviseur voor Ini. Zaken
Selasa 14 December.
barian bertempoer masih bisa memper
Lelang di roemah toean A, H. A.N,
Dengan opisil diangkat selakoe Ad- tahankan sebahagian dari lapangan di
Ba
naa
Ietstraat 35 oleh T, viseur voor Inlandsche Zaken, t Dr, sana, peperangan mana kehebatannja
aa
G,F, Pijper, sekarang adjunet Adwiseur, membikin orang ingat kembali kepada

di

djabatannja oleh karena terganggoe ke

orang melakoekan

arak arakan dengan

Nanking

Selatan

teratpas

sedang pasoekgp Djspang mendoedoeki

Shanghai,

13 Dec

(Reuter).

Nanking sekarang dalam

sar, Kapal2

Antara

orang jg mendapat

perang

Djepang

bahaja be
telah me

sehatannja. Sebagai penggantinja, Joseph Kennedy telah diangkat mendja

di ambassadeur Beliau ini adalah salah

seorang pembantoenja Reesevelt.
Didalam kalangan2 poelitik orang
telah mendoega, bahwa President Roe
sevelt akan menghoeboengkan dengan
Inggeris, oleh karena tindakan ini tex

njata poela akan memadjoekan

melakoekan

perhoeboengan

politik de

ngan president Roosevelt, akan tetapi
djoega melakoekan perhoeboengan di
kalangan financieel dan ekonomie dan
poela akan melakoekan
perdjandjian
dagang antara kedoea negeri tsb.

Bisa dapet dengan pembajaran
menjitjil sampe 10 boelan:
Bermatjam? model Schemerlampen kloewaran fabriek
Europa.
pada:
MEUBEL:

EN

PIN

Molenvliet

Oost

perda

gangan antara Inggeris dan Amerika,
Lebih landjoet diberitakan, bahwa
ambassadeur baroe ini tidak
hanja

12 Deo. (Reuter,)

Hoekoem Perang jg keras telah dima'loemkan district Wuhan, dalam ma

kan, Nanking terantjam bahaja penem
bakan hebat. Kini sedang dilakoekan

Djepang,

kepoengan

Per

berha

itoe di Tokio dan Nagoya

Nanking.

menarik saoeh telah ditembaki sehing
ga menjingkir sampai ketempat jang
tidak
bisa ditjapai
oleh
peloeroe
Djepang,
Kapal ,,Bes",
Pemimpin
armada

Menoeroet

dan letaknja
Nanking.

kemenangan.

Merajakan

memadjoekan

sadja jg menaroeh perbatian

telah merampas

Londen.
Sebagaimana telah diberitakan ambassadeur Bingham telah meletakkan

lagi

atas, terkena oleh sebosah granast.

Djepang

bahwa

Kapal ,Lady Bird“ jang sedang segenap tembok selatan dari kota Nan
memaafkan berboeboeng dengan Leba protest terhadap serangan kepada ka- memboeang saoeh dekat Asiatic petro king serta madjoe kedjoeroesan kota.
ran dan disediakan soegoehan sekedar pal2 Inggeris di Wu-hu dan Nanking leaum Company Installatie, dan ketika
Nanking dalam bahaja
nja,
:
'Ipada tg. 12 ini hari,
'Pembesar2

opisil dioemoemkan, bahwa

Pukow, seboeah oedjoeng djalan kereta

didaerah

Kapal Inggeris kena bom,
Shanghai, 12 Dec (United Press). Ini
Shanghai,
12 Dee (Reuter). hari (Senin) ma'loemat dari Tentara
Terlihat bahwa kapal ,Suiwo" ketika Djepang menerangkan, bahwa pasoediserang Djepang, sebagai terloekis di kan2 Tionghoa tergiring moendoer,

Inggeris

dirampas,

tan kota,
Press). Departement Marine membenar
Tank tank Djepang dan lain lain alat kan berita jang menjatakan bahwa ka
bermesin dari beberapa afdeeling me pal ,Panay“ telah tenggelam.
megang rol terpenting didalam penjera
ngan ini, tetapi kenekatan perlawanan
Banjak koerban
Tionghoa mevnjebabkan geraknja ter
Shanghai,13 Dee (United Press).
henti dan tersoekar.
Anak anak kapal, Panay terdiri dari
Kemendan Garnizoen Nanking, Tang pada 65 orang, dan beberapa banjak
Shbeng Obi, jang sedjak terkoeroengnja kaoem pelari jg menoempang disitoe,
kota boleh dikata tidak tidoer, tetap termasoek djoega banjak orang Amemelakoekan pengawasan dan memim rika, kira kira 50.

Tembok

beloem

me-

Menoeroet berita berita Pers,

lampion boeat merajakan kemenangan
ketika pihak Dje Djepang.

lebih

Dengan

pasoekan2

sawat terbang dan meriam2 jang ada apijg penting
di Purperenberg jg mengoeasai kota. dap?2an dengan

Jang teroetama

itoe,

harganja daripada

boeh disitoe ja'ni

di dekat Wu.hu.
Kapal ,Lady Bird“ terkena oleh 4
— nan Peladjar-Peladjar Indonesia), nanti boeah granaat.
ada hari Djoew'at djatoeh ma| matroos mati dan satoe lagi men

Atas oendangan

ge

mem

roebah.

Hankow, 12 Dee (Reuter) Meriam
meriam darat kepoeajaan Djepang de
lam pertemoean berachir, toelis pem mikian djoega senapan mesin dj 8,15
| bantoe kita dari Bogor.
pagi menembaki
kapal meriam Ing
en
KD
geris ,Lady Bird“, ,Bee“, stoomer
| kepoenjaan Jardine Mathoson , Suiwo"
Pers dan Maatschappij

:

berhasil

11,30 malam keadaan disitoe tidak be

adek Dili Monel dikandiokan.

tali dengan lebaran seraja diedarkan
soegoehan oleh Pasi, maka pk 10 ma

:2

Pukow

keroe

Dari pihak Djepang diberitakan.
bahwa seboeah afdeeling dari pada
basgekan Djepang sekarang soedah me pin serangan Tionghoa. Ia berada di
diseret dengan tambang menoedjoe la njeberangi soengai Yang'zs dibahagian dalam salah satoe tank, dari mana ia
oet daerah Tionghoa.
antara Nanking dan Wu-hu, sambil mengoendjoengi tempat2 jang penting
scriptie ,De klapper cultuur in
Roepanja itoe waktoe kapal perang pertempoer mereka mentjoba menda dalam defensiestelsel itoe.
het Krojasche (Zuid Banjoemas) Djepang mengedjarnja sampai dilaoe pati Pukow.
Ketiga-tiga ini mendapat gelaran Mr. |tan Inggeris dan kemoedian diseretnja
Djika oesaha ini berhasil, nistjaja
Serangen serangan jang sehebat
—90—
'kembali kelaoetan Tionghoa, Kabar pasoekan2 Tionghoa di Nanking ter
hevatnja
nja doea granaat jang tidak meletoes koeroeng dengan sempoerna, dan ba:
Lebaranfeest Pasoerdan Bogor
telah mengenai tepi laoet Castle Speak, risan terbelakangnja terantjam bahaja
Tokio, 12 Dec. (Reuter).
Seperti telah mendjadi traditie tiap seboeah tempat pemandian jg banjak serangan.
Menoeroet berita2 Pers Djepang pa
tiap tahoen, sehabis Jebaran Sawal, dikoendjoengi orang.
da hari Minggoe sehari2an dilakoekan
Pasoendan Bogor biasa mengadakan
Hingga kini pihak pembesar tidak
pertempoeran ,,depan pintve“. Tidak
pertemoean lebaran bagi anggota2nja. soeka menerangkan hal sesoeatoe, Pe Kapal2 Inggeris lain djoega dibom hanja dengan pesawat2 pelempar bom,
— Dengan mendapat perhatian besar, ujelidikan roepanja masih menemoei
Shanghai, 12 Dec. (Reuter) Be- dan artillerie mereka mentjoba meme
— malam Minggoe kemaren, Pasoendan kegelapan. Tetapi diteroeskan dengan berapa mil sebelah hoeloe dari Nan tjahkan tembok, tetapi djoega dengan
“dan Pasi Bogor telah mengadakan poe giat.
king sedangnja kapal2 Inggris berla meriam penembak keoedara, jakni di

54

Ma

mereka

Perkoeatan dari arah timoer kini de
ngan
lekas datang kesitoe oentoek
bisa menggiatkan serangannja kepada
kota jg dilingkoengi oleh parit2 itoe,
tetapi tembok kota jg tingginja 15
meter itoe, jg doeloe2 senantiasa meng
hentikan moesoeh, ternjata sekarang
mendjai benteng jg tjakap poela oen
toek mempertahankan Djepang, walau
poer melawan alat2 perang jg modern.
Menoeroet
berita2 dari soember asing, dikawatkan bahwa tg 11 djam

|

doenia Parindra

ANN SARAN, DN GETAR

:

berita2

Kedoea doea pihak mendapat

Isakan besar.
Pihak Tionghoa seakan akan men
dapat siksaan hebat dari pesawat pe

doega semoela.

boleh djadi

moelai dimoeatkan, tetapi terde ||segevap tembok kota diserang dari se
diantaranja

neradjang rintangan2 soengai di Chin
Ikiang dan madjoe teroes goena
nembaki iboe kota (Nanking).

Roepa-roepanja perampasan kepada boelan boelan ialah alat alat pertaha
kota itoe terpjata lebih soekar dan Ie uan Tionghoa jang ada dipinggir2 tem

sak oleh datangnja copy jang ||gala pendjoeroe.
mendadak,

Shanghai

pertaroengan pertaroengan di Shanghai

Djepang kemarin tidak djoega
mendapat kemadjoean didalam

bertalian
denganboeatso'altjalondidikan
10 pagi tetah
dimoelailahDjepang,
sera bih
dan
peladjaran
jour- || ||fjaw
ngan oemoem
dari pihaknja
bal

serangan

geraknja di Nanking

| Menoeroet berita2 Djepang ini hari

nalist, Sebetoelnja hari'ini akan

dengan

beri perkoeatan kepada tempat-tempat

—

||
!
|

pa

Djepang tidak beroleh kemadjoean.
Shanghai, 12 Dec (Reuter).

Nank ng

taansebeloem tgl. 20 boelan ini, ||

:

dari

Jani

lah muntnlioaken Hanan permin JI

5.

mendapat
Djepang

. kankemenangan

namanja,-lekas-lekas

n
seroe

Sen
Inggeris

5

telah ditetapkan oleh advertensi -!| 73
Toikin
| (lihat dibagian advertensi).
D l Tokio
| “madjoekan

ee
Nanking

IS

sedang jang datang persoonliik
8 Tem
djadi total 32, Waktoe oentoek memadjoekan

:

mendjoempai kesoekaran dalam
oesaha merampas Nankinsg

RIJWIELHANDEL

77 Bat.-C.

Telf, Bt. 1574

" ——

—. ALAC

Senen

dan

13-14

Selasa

December

Sawah Besar

berikoetnja

malem dan malem

“7.

E

Boeit hari

1937

DIKAPAL

aa

BOUNTY)

CLARK

satee

Captain

jang

.sebagai

tida

GABLE- FRANCHOT

mempoenjai

Christen satoe
Bounty

kemanoesiain

kepala

jang

sanget

bisa kirim de.

obat-obat

aa

ingin

: JI

TONE

Kama

dan Clark

Pembrontakan

dikapal

a

Huwelkijk, Polygamie
Echtscheiding

in den

jalah soeatoe roman

dari Claude

Anet jang terka-

rang eleh Suzanne Chantal dari Anatole Litvak.

Jang memegang rol didalam film ini ialah bintang film jang ter-

l
Il.

S3

V.
VI.

TABIB

PROF:

DIMOEKA PEGADEAN
Special mengobati

SENEN

segala roepa

dan

poean

|

ey

N. M.
119

SHER
—

mendjadi

ketjil

redacteur

prem-

.

s.k.

ini

goeng kasi obat sampai baik betoel ZONDER OPERATIE.

HOTEL
Senen

MA
dan

Stads-

ai

meGI

Inilah 'satoe2nja Hotel
didalam kota Betawi.

dimoeka

Weltevreden

Indonesia

djalan

tram,

jang

(Osman
—

H A. SALIM, is bewerkt

naar de nieuwste gegevens en moderne opvalingen, welke op dat
gebied bestaan.
De ontwikkelde Indo
nesier, wien het huwelijksleven van zijn volk
ter harte gaat zal niet
onverschillig blijven (4.
a.v. de plannen der
regeering om de mogelijkhied te scheppen van

een inschrijving van Islamietische huwelijken,
helgeen beteekent onderwerping aan cenm9nogame huwelijksre
geling, naar het voorbeeld van de Europee-

Hotel)

Batavia-Ceutrum.

terbesar dan

sche

termasjhoer

dan berdekatan dengan station

Weltevreden,
Menerima tetamoe segala bangsa, djoega tetamoe
ngan harga pantas.
Perkara tarief boleh berdamai.
Tempat bersih

INi

ARI

2105

memoeaskan,

Menoenggoe

boelanan

rawatan

dengan

hormat

De Directie

huwelijkswelten

Men geve zich echter eerstrekenschap van.
wat sen ga veranderen.
Leest
deze
brochure
Verkrijgbaar: bij de Ad-

de-"

dan

P

Deze brochure, voorzien ran een inleidend
woord yan den heer

?

di kantoor ,,PEMANDANGAN“

SOERABATA

44 Telf. No.

Letaknja

Redacteur

Uitgave van de Studen
ten Islam Studieclub

lebih landjoet boleh diminta pada Hoofd-

BATAVIA-C.

penjakit dari laki-laki,

anak

Keterangan

Islam

JOESOEF WIBISONO

Jang dapat diterima hanja 4 pemoeda.
'Vooropleiding paling sedikitnja Mulo dan haroes soedah
faham bahasa Indonesia.
Cursus diberikan dengan pertjoema.
Lamanja cursus 1 tahoen.
Cursus akan dimoelai tg, 1 Januari 1938.
Soerat-permintaan boeat mendjadi cursist harces dimadjoekansebeloem tg. 20 December 1937.

kenal ja'ni Charles Boyer dan dibantoe oleh Danielle Darrieux

en

door

Aa

berani,

Oo

maa
Lan

MAYERLING

3

AC TUBEL

»PEMANDANGAN" memberi kesempatan oentoek mentfja
pai
tjita-tjita itoe dengan atoeran:

UN HIM DIANATOLE UTVAK

3 0 MEMANG

Moslimse Reveil

Sport- Nae

SO

4-8 Sore

Pe Sa Maan

S

N Siapa

di.

boleh anggi!

waktoe

Pas verschenen:

Satoe film jang penoeh dengan pemandangan2 jang mengerihkan. Liat dan saksiken Charles Laughton sebagai Captain Bligh,
Gable

Bt.

Bisa mengobatin penjakit2 seperti:
Wasir, Bengek, Kentjing manis dan
kentjing nanah dan laen penjakit
diobatin dengan perdjandjian tanggoeng sampe baek zonder potong.

ngan rembours,
Djam bifjara. 8-12 Pagi

dengen
LAUGHTON -

“41 Batavia-€,
—.

roemah,

MEN ON THE BOUNTY
CHARLES

TABIB
Telef. 1629

Segala

Bat..C.

. PEMBRONTAKAN

A.S. KARADIN
Molenyvliet Oost

ministratie

van

»Pemandangan”
Senen

107

-

Batavia-C.

Per
exemplaar
inci. porto.

|

aa

f 0.65.

————H

Meradbiad Bergambar dari persatoean Priaji
Bestuur Boemipoetera di Hindia Belanda
Oplaag 6000
Dian

Denabiak

Exemplaren

kepada leden P. P.B B. dan

2bnan

2
oleh langanan2

| segala bangsa dan Ambtenaar2 Europa.

Ba

4
1

Harga abonnement boeat Hindia.
- sefaon atawa 12 nomer, f 2,50 setengah taon atawa 6 nomer, pem-

3

1

3

baut doeloe: berlangganan paling pendek setengah faon aftawa 6 nomer.
Lapangan bagoes dan loeas oentoek reclame dan advertentie
— Menghadapi hasil besar dan menjenangkan, tariefnja rendah dan berlangganan dapet rabaf banjak berhseboeng dengan djaman soesa.
| Ingetlah, kalangan Regentschapsraad atawa Reg. Werken jang terkemoedi
| oleh Regenten, jang kebanjakan memimpin tjabang P.P.B, B, bisa mendjadi lapangan advertenfie djoega.

Perminta'an langganan atawa perfjontoan Pemimpin,
fentie atawa tarief, serta masoek lid P.P.B.B. toelis pada.

moeat

1

|
5
2

1

#

3
2
-

adver-

j

Administratie.

Batavia- Centrum

1

Salehlaan

18 Lana

Telefoon

7

5

Ng. 3017 WI.

#

:
1

Banjak

injak

ramboet tetapi

Awas! selamanja liat merk
koreng,

kepala djadi

ramboet

Mn

djarang

mandjoer
belah,

jang

enteng

djadi

item, lemes, matiken

setida

gemoek,

koetoe dan

ilangken ketoembe.

Kereta ketjil dengan''mempoenjai sifat2nja kereta besar.
| Kereta

Keloearan

Roemah

obat

Je Tek Tjoe
Kwitang—Batavia-Centrum.

jang

paling

rendah harganja di Indonesia, dan bisa didapat 2 matjam
bentoeknja dan caroserienja:
»SEDAN“ dan. ,,CABRIOLET«
85 K.M. sedjam
kira-kira 20 K. M. tiap 1 liter

Remnja hydraulisch
Veer roda depan jang tidak

4 versnelling ) dengan synchronis
bergantoengan satoe sama lain —dan memakai
Yg
veiligheidglas disekitarnja.

N. V. Automobiel Mij. FIAT — JAVA
Koningsplein Zuid No, 2 — Telefoon Knt, WI. 286 Atelier WI. 285 Batavia-Centrum

FONDS

KEMATIAN

Abonnes lamanja : paling sedikit 6
boelan jang meninggal, asal tidak
menoenggak dapat uitkeering , “1? 25—

41450
.

.

Pengadoean
tentang pengiriman ko
ran, dan oeroesan advertentie setelah
liwat djam 4,30 sore pada tel. No,
2738 WI
Kwitang No. 14

.

Y anDIan,MteOEtaKpiA ber
3
2.

Tarief

advertentie, keterangan

pada

administratie,
penanam

asetat mes
at

Senen 13 December 1937

'Onar disekeliling Huwelijks

atoe oplossing atau sedikitnja compro

“Pembalasan

mis.

Oleh Siti Soemandari & Soeroto

no, 8 Inja M., akan

tetapi

pengadjarannja,

igamanja.
|».
het fundameni
peman

van de Islam
telah” memberi
tang peratoeran
kawin, dat Mohamad heet...
oega - telah mendja katanjat. Wibisono. Apa betoel ini?
mi terhadap peratoe Apa betoel M, fundament dari Islam ?

kalangan Islam, arti

|

roepa roepanja telah meng
gontjangkan doenia Islam Indonesia
dan mendapat ,perhatian“ jang ta”
ersangka. Perhatian, beroepa kritik

|.

jang ngeri, kemarahan dan antjaman,
djatosh

ramai

diatas

kepala

kami

angin

sebagai hoedjan hebat dibawa

tofan, Baroe baroe ini kami menerima

empat ex. dsri s.k. , Femandangan".
Pada Redaksi dan Administrasinja
kami- mengoetjapkan diperbanjak teri
ma kasih. Djoega pada Red.s.k.
VAdil“ kami menjampaikan terima

kami

ima

goen

a kami djoega telah

beberapa ex. dari madjallah
am madjallah
,Ba-

diri

pada tt. 1 dan 15

— December dimceat karangannja toean

“Joesoef
ednja

Wibisono

jarg

mak

sajang sekali serangan2

terse

djoega semata mata menje
kami.
dan memaki karangan
ka

t datangnja tjoema

dari

satoe

tetapi

jg menjedihkan hati

'/2 spaarnummer

kami jalah BAHASANJA jg terpakai
didalam madjallah dan:ssk. tsb, Baha |
sa jg semata2 soedah keloear dinding
nja kesopanan, ,,0'est Ie ton gui fait
la chanson!“ Kami tanja disini: apa
kah perkata'an jg semata2

|

kami jalah,

bahwa

kaocem pe

berarti me

nggdjdkkan (dan mentjipai , persoon“

Gedoeng itoe akan dimasoekkan di
TJERMEE.
kami,
seperti: bodoh, goblok, tiada
supan santoen, terlaloe biadab dsb. lapangan sport oentoek anakanak ka
Penjakit lepra
ig sopan? Apakah pal Boemipoetera jang akan diperbaiki
Dari pendapatan kami M. jalah grond- itoe perketa'an
oleh
seorang
Genie,
oleh
karena
moe
Pembantoe menoelis:
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kepada igama

bentji

ditoedoeh

Islam dan

Nabinja. Kami kira, toedoehan ini
anja dapat timboel dari hati marah
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Boeat ini waktoe soenggoeh tidak
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djekkan al Islam, djikalau kami ber- mat tentoe berhak oentoek mendo'a
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Toean J. J. Nijssen, seorang onderhavenmeester, telah dipindahkan dari
Tandjoeng Priok ke Soerabaia.
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kami

“sitief, Itoe haknja Kami mem Roepanja t W itoe terlaloe naief dan menetapkan dengan tentoe mana salab,
. poenjai keterangan kami sendiri. Akan | masih terlaloe romantiseh!
mana betoel.
tetapi ini tiada berarti, bahwa dise
Lagi—instelling polygamie ini da
Semarang, 10 December 1937.
—. Ioeroeh Indonesia hanja kami sendiri hoeloe dititahkan oleh M ditanahA
punt
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Dipindahkan
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achir pembitjara'an kami. Toelisan
obat keras
ini kami kirim pada Red. Adil, Pe
Z. Exc. Goebernoer Djenderal telah
adanja polygamie, memandang polyga mandangan dan Pedoman Masjarakat,
mie ditanah Timoer, polygamie jg 16 dengan permintaan kepada semoea menetapkan — ordonnansi-ordonnansi
gal itoe terlebih baik ,superieure Ala ssk. dan madjallah jg soedah pernah oentoek mengatoer tentang pendjoealan
polygamie hypocrite des ' Kuropsens".| memoeat serangan terhadap artikel obat-ubat keras dan djoega perobahan
'T. Wibisono mengatakan, bahwa in- kami, soepaja memoeat djoega toelisan tentang reglement Dienst der Volksstelling monogamie itoe tentoe menim ini, Sebeloem dan sesoedah kami me gezondheid,
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boelkan persoendalan: ,,la prostitution ngoetjapkan diperbanjak terima kasih.
es la conseguence stricte!“ Ini semoea
Doenia Goeroe
Toelisan ini (kami tahoe!) nanti
ada betoelnja. Akan tetapi apa betoel djoega akan mendapat serangan lagi.
Mej. Soebaeda, seorang goeroe-banditanah Timoer sini tiada ada persoen Djikalau kami sempat dan kami ang toe banja boeat sementara waktoe, te
dalan? T Joesoef Wibisono menjam gap perloe (artinja: ada goenanja dan lah dipindahkan dari Vervolgschool
boet ini Jengan perkataannja prof. sekira ada boeabnja!!) nanti djoega di Mara (afd, Bone) ke Vervolgschool
Gautier jg menerangkan, bahwa di akan kami balas,
di Watansoppeng fafd Bone).
doenia Islam dengan 150 miljoen pe
Akan tetapi betapa banjaknja sera x.Toean Moehammad Zsia, seorang

kritik. Europa. Apakah ini betoel ? Apakah

ajat al-@oer'an setjara

Apa ini ORANG

soedah matang oentoek Tjikeumeuh !

mie tahadi. Mereka kaoem penjerang
terang didalam| satoe persatoe semoea meninggikan

pembitjaraan kami, inipoen kami

1.150
f 2.50

spaarnummer

Mintalah prospectus |!!!
Hoofdkantoor : BANDOENG, Merdikaweg 13, tel. 2558
Kantoor: BATAVIA, Koningsplein West 17, tel. 2812 Wel.

li. Apakah begitoesikapnja orang Ia sahan).
tadi artikel itoe jalah menentang instelling iki jg gagah berani terhadap seorang

poen begitoe serangan2
kami batja dengan seteliti. Kon-

(D.I. S.)

(Perhimpoenan Tjelengan Hindia)
dan ambil beberapa spaarnummers

Sa

Akan

| Artikel kami , Huwelijksordonnan- mad hanja seorang manoesia! Jang
Moekadimahoja jang telah terpenting oentoek kami tidak persoon
»BANGOENS

Mendjadilah anggota dari :
»DE INDISCHE SPAARVEREENIGING”

(dang dari mana2 fihak, Walhasil, pa
da kemoedian hari akan terdapat soe

f 1.50 seboelan dan boeat satoe haroes

distortkan f 2.50.
Tiap2 anggota menjimpan f 150
atas tiap-tiap setengah spaarnummer
dan f 300 atas tiap2 satoe spaar-

Diberitakan, bahwa pada hari Sab- nummer.
Setelah 10 th. orang bisa mendapat
toe djam 5 sore jbl, di Soerabaja te
lah diboeka gedoeng boeat beristira kembali oeang simpanannja dengan
hat oentoek segenap anak2 kapal Boe dipotong ongkos administratie.
mipoetera oleh Commandant Marine
Bagoesnja dari perkoempoelan ini,
ialah bedrijfsoverschotnja tiap th di
di Soerabaja.
.
Gedoeng tsb. letaknja di Tandjoeng berikan kepada anggota2.
Pandanweg, djalan simpangan ,dari
Lebih djaoeh periksalah advertentie
Palembangweg
jang menoedjoe ke dilain bagian, dan mintalah keterangan
Priokplein Tandjoeng Perak.
lebih djaoeh,

habis — kemoedian

timboel

cooperatie, dimana mana toem

boeh cooperatie sebagai tjendawan
pada moesim hoedjan, bahkan diplosok
plosok

sampai

dipoentjak

goenoeng,

Tn mace ketinggalan timboel coope
ratie.

| Sekarang lain poela, cooperatie telah

silam, hampir

tidak ada bahoenja,tim

boel moesim badminton, boekannja di
kota-kota jg besar sahadja, poen pada

tempat didesa jang sesoenji-soenjinja
dapat lihat djoega” raket dengan tens-

baannja, tidak perdoeli dibelakang atau
disisi roemah jang tidak begitoe locas,
Dan tidak ketinggalan kaoem poeteri

dan anak-anak sekalipoen, Roepanja
matjam sport model ini waktoe soeng
goeh digemari orang.
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jakan memberi pemandangan jg loeas
dan dalam. So'al ini mendjadi dipan
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Commissie Koppi
r00r Georganiseerd Overleg peil gadji Djagoeng
jang dimadjoekan oleh Bezoldigings- KelapaIcommissie itoe terlaloe pandjang.
pendapatan

Commissie

$

3.526.000
567.000
594.000

an Be

,
,
,

Minjak citronella 144.787.000 kgs netto

95.480.000 ton
: Jitoe 'perloe diadakan kenaikan 10 pCt Roepa2 guela
e|dari pada peil gadji jang dioesoelkan dimana antara lain? sup.
ajoleh

hcofdsuiker 48 684.000
.hoofdsuiker 27,030.000

Bezoldigingscommissie.

.

gemiddeld

menentoekan tempat2 ke Melasse entjer
manakah jang dikatakan Melasse keras
duur itoes maka bezoldi- Vorstenlandsche tabak

13.729.000
870.000
nihil

gings cemmissie berpegangan kepada Tabok 'Tanah-Djawa
Ia Jangka argka jang memberikan kete Krosok
rangan
perbedaan2
peilpeil harga Gaplek
barang
antara
bagian
bagian
dinegeri Tapioca
:
a,
ja
dihitoeng sebagai lag
ini, sebagai terloekis dalam angka2 Siftings
Pearl
Lebih djaoeh ,lagei
rejjang disoesoen tg 15 Januari jl. oleh Teh
:
krachten“ jang terse
gan
| Kantoor Statistik, dibelakan
diper
Kapoek.
...
adalah dimasoekkan
baiki lagi tertangg
jang lain daripada amtenar
ni jang soedah Tima
orang2|
rnja, djadi ti
jang sebenarnja, dan boeat

paling baharoe sekarang diken
jarat2

pengangkatan

an

dan sjara

angka-angka

jg

,
,

27000 ,

441.000

,,

21.601.000 ,
15.318.000 ,
585.000 ,

T@l Selagi masih ad.
BIERKRIS, saja tida

948.000 ,
4.869.000 ,

mooe

ri pimpinan (leiding! dan

bisa bertin

memadjoekan

dak merdeka (zelfstandig).

oesoel-oesoelnja.

“881.000 |,
1.193.000 ,
(bruto)

didalam

tempo

Nu

Lebi dari

katahan

dosa setengah tahoen.

Selandjoetnja Commissie mengoeKassier terseboet telah 16 tahoen
soelkan, soepaja peroebahan2 jang se lamanja melakoekan pekerdjaannja,

dinjatakan

poela

oleh

Pemerintah didalam toelichtingnja atas
voorstel2 goena H. B, B, L. 1936, bah

— wa djabatan2 itoe didalam oendang2|
baharoe haroes dianggap sebagai keuze|
betrekking jang penoeh (hoofdeommies, hoofdopzichter, enz).
Disamping djabatan2 ini, jang di
tjatat lagi sebagai zuiver middelbaar
ialah, jang terpilih bagi djabatan jang

dihari

tentoe dima
Djika moela-moela ada dikandoeng
didalam boelan itoe, niat oleh commissie oentoek memadjoe
Djika sementara itoe timboel berbe kan oesoel, soepaja perbedaan2 harga
daan harga jang besar, sehingga mem ini ditoetoep dengan pemberian standboetoehi perobahan
percentage toe- plaatstoelage sebesar 5pCt diatas niveau
slag, maka menoeroet pertimbangan jg gemiddeld, maka sesoedah dan oleh
commissie, perobahan ini djoega bisa pembitjaraan jang dilakoekan dengan
dilakoekan sewaktoe waktoe, ja'ni di Overlegcommissie, diambillah kesimmana
perbedaan akan bisa ternjata poelan, bahwa soedah sepantasnja djika
dalam pemeriksaan 3 boelanan,
5pCt jang tsb dirobah mendjadi 3pOt.
Angka angka jang ada pada ComisDalam
menetapkan
tosslag2, oleh
sie, dengan pasti membawa kongkloesi, karena itoe, keloearlah dari pendirian,
bahwa ada perbedaan terang sekali bahwa toeslag itoe baroe boleh diberi

djoega

sekali oleh publiek rata-rata,

watas (te ver).

Tentang penghargaan atas djabatan2
itoe soedah diadakan permoesjawaratan loeas sekali dengan departement2
jang bersangkoetan serta dengan dienst
hoofd hoofdnja.
Suggestie suggestie dan alasan2 jg
dimadjoekan disitoe, oleh Bezoldigings
commissie diperiksa dan diroending
kan didalam beberapa rentetan rapat2
nja, sebagai djoega suggestie 'dan ala
| san2 jg dikemoekakan oleh Commissie |
van Georganiseerd Overleg, demikian

. djoega oleh berbagai2

vakorganisatie

jang tidak ambil kedoedoekan disitoe,

Berkenaan dengan suggestie-suggestie
jang diadjoekan oleh instantie instantie
jang tsb, belakangan itoe, haroeslab
banjak

kali diketahoei, bahwa

dalam

menghargai djabatan djabatan itoe jg
— mendjadi factor pertama tidaklah boleh

'diplomanja, tetapi orde-nja pekerdjaan

jang bersangkoetan dengar djabatan

Seberang jang lebih moerahan

semata mata
gadji sadja.

bagi perbaikan rentjana|

Peilnja bezoldiging.
Peil, jang dioesoelkan dalam gadji
baroe oleh

Bezsldigingcommissie,

se-

pandjang hematnja, akan memberikan
gadji jang patoet kepada amtenar2,
jang bekerdja ditempat2 jang kemaha
lan harga barang terhitoeng gemiddeld.

harga

barangnjs, diambil kepoetoesan oen
'toek memadjoekan oesoel pemberian
toeslag sama rata kepada golongan

duurte index. Djadi toeslag2 ini akan
sebesar

3

pCt. sedang,

boeat toeslag

Brouwerij

Departement van Kolonien
Begrooting dipersetoedjoei.

Djika

menilik,

bahwa

standplaats

minister

tsb,. bahwa

Guracao dengan

toelage itoe didalam salarissysteem jg
baroe ini mengambil tempat jg lebih
oetama daripada dalam atoeran jang
sekarang ini, dan lebih djaoeh, bahwa
perbedaan harga achirnja mengenai
djoega kepada gadji-gadji jang ter

Venezuela, adalah satoe2nja negeri jg
mempoenjai perhoeboengan tentang
begrootingnja dan perhoeboengan ini
dilakoekan dengan setegoeh2nja poela,

besar dalam batas maxima itoe, mska

geri

standplaatstoelagenja

hingga

kedoea

negeri

itoe ta' mem-

mempoenjai

saldo didalam

poenjai hoetang,
tsb,

achirnja kedoea ne-

5 pCt maximum

gadjinja f 40.— enz.

perantaraan

onderafleeling,

karena itoe standplaats
toelage itoe lebih menjeroepai regionale toeslag,
Oleh karena toeslag ini beda dengan standplaatstoelage jg lama, lebih2
mendjadi sebabagian dari penghasilan
amtenar, maka — sesoeai dengan per
timbangan Commissie van Georganiseerd Overleg — dianggap oetama se
kali, oentoek mengadakan perbedaan

lagi

dipertahankan

dienstbelangtoela

1927 No

71 dibenteng- benteng

djaoeh letaknja,

jang

Toelagen ini memang doeloe sangat
perloe, sebab disitoe tidak ada dibe

standplaatstoelage.
ata

9) masa

Cie.

N. V.

Batavia

mengoetjapkan diperbanjak terima ka

dipersilahkan poela oentoek berpidato
tentang Chotbah Hari Raja.
Sebeloemnja t, H.A. Salim memben

tangkan

tentang Chotbah

Hari Raja,

terlebih dahoeloe | beliau mengoetjap
kan selamat Lebaran dan selandjoetnja

antara lain-lain diterangkan poela oleh.

nja tentang dienststaat djoeudjoengan
Nabi Moehammad s.a.w, dengan sedjelas-djelasnja, hinggs pembitjaraan—
ini mendapat perhatian besar diantara
anggauta2 dari P.P.B.
Sesoedehnja ini dilakoekan atau di:

batjakan beberapa do'a oleh anak-anak:
Roemah Piatoe Moeslimin,
Kemoedian daripada itoe orang2 jg
berhadhir

diberi

kesempatan

oentoek

berpidato dan hal ini antara Iainlain
dilakoekan

poela

oleh

toean

AM.

Sangadji dengan terlebih daboeloe be
lian mengoetjapkan selamat Lebaran
dan selamat datang dan beliau antara

lain

lain berseroe poela soepaja dike

lak kemoedian

hari Lebaran

lagi bisa

bertemoe lagi.
Setelah ini diadakan pertoendjoekan
dimana antara lain lain dipertoendjoek
kan

permainan

pentjak,

obor

oboran

Kemarin malam, ja'ni pada malam danKiralain lainnja,
djam 1130 pertemoesan ditoe:
Minggoe tanggal II malam 12 Dec, '37 toep
oleh
Voorzitter perajaan dengan:
gedoeng
Roemah Piatoe Moeslimin
mengoetjapkan selamat malam.
Stoviaweg 4a Betawi penoeh sesak de
ngan orang orang jg telah mengoendjoengi

pertemoean

, Lebaran”

jg di-

lakoekan oleh anggauta2 dari Perserikatan Pensioenan Boemipoetra pada
malam tsb. dimoelai pada djam 8 ma
lam.
Toean Voorzitter Perajaan dan penje
rahan kepada Afdeelingsbestuur telah
memboeka pertemoean itoe dengan me

daerah-sedaerah, maka menoeroet per nja t. Voorzitter itoe mengoetjapkan
timbangan commissie tidak perloelah diperbanjak terimakasih atas kedatang

antara kostwinners dan jang boekan
koctwinners, seperti djoega berlakoe | rikan

ternadap dasar gadji.

Perserikatan Pensioenan
Boemipoetera

karena toeslag-toeslag jang dibitjara ngoetjapkan selamat Lebaran terlebih
kan diatas ini berlakoe menoeroet se dahoeloe dan slamat datang.Selandjoet

ge, jang diberikan kepada landsdiena
ren baik jang militair maoepoen jang
burgerlijk berdasar kepada stastsblad

M
4

sih atas orang orang jg menghadhiri
pertemoean itoe. Sesoedahnja ini anta
ra lain beliau berseroe, agar soepaja
Tatkala pembitjaraan tentang beg»Perserikatan Pensioenan Boemipoete
rooting Departemen van Kolonien di ra“ “PPB)
ini bisa hidoep dengan
lakoekan didalam Tweede Kamer, ma sempoerna, hingga sampai pada anak
ka toean Yzerman dan toean Roestam
amak dan tjoetjoe2nja segenap anggau
Effendi menerangkan dengan sedjelas2 ta dari PPB.
nja tentang kesoekaran jang diderita
Selandjoetnja beliau telah selesai de
oleh waterleiding di Suriname
dan ngan pidatonja dan toean H A Salim

jang lebih tinggi. sebagai doeloe, akan
diberikan menoeroet oeroetan angka
jang terkenal, ja'ni 3, 5, 8, 10, 13, 15
oleh minister dari departement tsb, di
enz,
Menoeroet oendang2 standplaatstoe terangkan poela tentang segala keper
itoe berhoeboeng
lage jang sekarang ini, maka toeslag2 loean waterleiding
dengan
penjakit
infeksi
jang sedang
itoe terikat oleh maxima jang tetap,
mendjalar
diseloeroeh
tempat
di Suri
PE
an menoeroet gadji sebesar
name.
0—.
Selandjoetnja diterangkan poela oleh

Bezoldigingscommissie mengoesoelIkan, soepaja djangan
diadakan
landsdienaren jang terseboet.
5
Soepaja djangan memajahkan kepa- perhitoengan antara standplaatstoelage
da landsdienaren ditempat tempat jang dengan overgangsinkomsten, sehingga
harga
barang
wmoedah
beroebah- toelage2akan diberikan diatas over
roebah itoe dalam
keboetoehannja gangsinkomsten,
Achirnja Commissie mengoesoelkan
jang matjam-matjam (dokter, sekolah
poela,
suepaja pada regionale toeslaenz.) dan tidak lebih roegi dari kawan
kawannja jang bertempat kedoedoekan gen diikatkan djoega soeatoe batas
ada terda
disalah satoe tempat disini, maka sa- mipimum, sebagai djoega
ngat dipoedjikan oleh Bezoldigings-| pat didalam atoeran duurtetoeslag jg
Commissie, soepaja standplaatstoelage sekarang ini,
Bagi menjempoernakan, maka ha
di Djawa diberikan dengan perantara
an regentschap dan di Tanah Seberang roes poela ditjatat disini, bahwa oleh

1 sehingga oleh

Oleh karena itoe, biasanja hanja bo
leb diroendingkan oesoel oesoel jang

kan, djika index harga selocal2 ada
3 pCt lebih tinggi dari gemiddelde

Archipel

bolehlah dipoedjikan djoega soepaja kasnja, maka dari sebab itoe timboel
batas itoe diperloeas lagi, ja'ni, sesoe lah optimisme, ja'ni pihak jang maha
dah dimoesjawaratkan, dioesoelkan di mengetahoei dan maha koeasa dari pi
roebah batas itoe mendjadi f 800, js'ni hak lain2nja.
toek mengoesoelkan pemberian degres- setinggi-tingginja
Didalam negeri tsb, orang haroes
gadji jang bisa di
sieve toeslagen kepada (4) bagai ba perdapat dalam niet-keuze betrekking. berdaja-oepaja dengan sekoeat2nja oen
gai golongan landsdienaren itoe, bagi
Selain daripada itoe, ditempat, di toek memperkoeatkan kekoeatan eko
menoetoep perbedaan perbedaan seba mana ada diberikan standplaatstoelage nomi. Begrooting tsb. telah dipersetoe
'gai terloekis diatas, dan terhadap ke 3pCt, maka toelage maximum akan djoei dengan ta'mengambil soeara,
pada tanah Djawa dan bahagian Tanah sebesar f 24: ditempat-tempat jang kata Anip-Aneta,

dan tempat pangkat didalam atoeran dengan

maatschappelijk.

Tida ada laen bier jang bisa
didjoeal begitoe banjak dalam waktoe
pendek sekali.

belakang

baharoe terseboet tadi dan jang peker
djaan2nja bersifat middelbaar,
antara harga harga barang ditanah
— Berhoeboeng dengan hal-hal jg tsb. Djawa dengan sebagian besar dari Ta
'itoe, maka sangatlah perloe, beberapa nah Seberang (ja'ni Atjeh dan daerah
djabatan2 jg disatoekan oleh H.B,B.L. | Ta'loeknja, Tapanoeli, Soematera Badipisah-pisahkan lagi, dan sebagaima- rat, Soematera Timoer, Riouw dan dae
. na berlakoe pada komies2 pada dikasih rah Ta'loeknja, Djambi, Palembang,
berlakoenja regionale bezoldigingsre- 'Lampong, Bangka dau daerah Ta'geling, djabatan rendahan jg dipisah2/ loeknja, Bornev afdeeling Barat dan
'kan itoe boeat bezoldiging patost di Timoer Menado dan Maloekoe). Ini
bawa.kepada pseil jg lain (rendahan). menjebabkan, bahwa didalam menen
asar atas satoe dan lain hal ma toekan angka harga rata rata, ditanah
ingscommissie menganggap Seberang tidak dimasoekkan didalam
adil djika kepada tenaga jg pemeriksaan, karena tiga perempat da
.
geschikt, selakoe overgangs- ri amtenar2 ada ditanah Djawa.
bepaling, diberikan djalan lebih tinggi
Selain dari pada itoejang menjebab
(hoogere uitloop) lebih dari pada jg kan poela, ialah keadaan, bahwa ang
dimoengkinkan menoeroet schaal ga ka angka itoe memperlihatkan, bahwa
dji rantjangan bagi djabatan jg seka harga barang didaerah daerah mahal
Ke Wi Te
Han
: ini, beda dengan di Djawa, senantiasa
Kepada tenaga2 ini, sebagai seperti memberikan gambaran jang beroebah
dikehendaki oleh Overlegcommissie, oebah bagi (4) bagai golongan lands“haroes diberi hak hak dan harapan2 dienaren.
jang sama dengan hak dan 'harapan
Berhoeboeng dengan ini, terhadap:
jang ada pada mereka sekarang ini,
kepada
bahagian Tanah Seberang ini
Hal itoe menoeroet pertimbangan Bezoldigingscommissie adalah meliwati terpaksalah diambil kepoetoesan oen

per

at

” tang hal mana

boekti,

ten djoekan

sekali

memboektiken

da Le as

semi-keuze-betrek

king (djabatan setengah pilihan),

banjak

jang

kwaliteitnja KRIS BIER.
Setjara sangat loewas sekarang KRIS BIER disoekai

Jang demikian itoe, dari B scbalen
jang doeloe segera bisa diseboet djaba waktoe waktoe diperloekan, jang da
tan2 itoe, ja'ni djabatan jang hanja lam pemeriksaan harga jang dilakoe
bisa di-isi dengan piliban, jang biasa kan tahoenan selandjoetnja akan ter

nja orangnamakan

meninggal

20EN1.

Seorang kass'er jang tidak adil.

kanja bersifat voorloopig sadja. Tetapi
ada dikandoeng niat, djika salarisrege

memoedjikan dipertahan

poenja

saj maoe

,
,

Dari Solo diberitakan dan menoeroet
ling baharoe dikasih berlakoe moelai berita dari soerat kabar Ind. Urt.",
vpja schaal middelbaar jang zuiver 1 Januari 1938, bersandar kepada kea seorang kassier jang melakoekan peker
enar, dalam mana sipendjabat disam daan barga, akan mengcorrigeerd lagi djaannja di Soenanaat telah mendapat
ping geschiktheid, pengalaman dan kepada percentage atas toeslag. Oen hoekoeman preventief, oleh karena di
pergetahoean vak jang loeas, poen toek ini, roepa-roepanja dalam boelan persalahkan telah melakoekan pengge
haroes dikenakan sjarat ,bisa membe September tahoen itoe commissie bisa lapan oeang jang banjaknja f 7.700
sangat

KRIS

—
9 —a

jadi precentage toeslag

jang lain poela.
ademuja Bezoidigingscom-

engga Yinta lagi
sama saja

muscovados 19.434.000 ,

Staandplaatstoelage2.

Didalam
doedoekan

1 Umat kasih lekas saja

D | MrshishrL Si Amoy

aa Gamma
Pa

. Menoeroet

34,000

118,000

Ha

pendapatan

6,451,000 ton

la

Menoeroet

senang beroel

2

|deld, akan diberikan standplaatstoelage Lada hitam

(DI Saja sekarang banjak

Naa tanu
ba
DN
Ra

g sekarang, maka dimana? djika
loe, ja'ni jang kemahalan harga ba Karet
rang setempat2 melebihi peil gemid- Lada poetih

|

NS as

toor oentoek Statistiek didalam boelan

diterima,
rata2nja tidak begitoe me November 1937 telah dikeloearkan da
ain bihi darijg jang
ada dalam atoeran ga ri Tanah—Djawa dan Madoera ialah.
la

klik ae

| Berdasar kepada peil itoelah, djika

Pengeloearan dari Tanah—Djawa|
— dan Madoera
Menoeroet opgave dari Centraal Kan

au

sn

an orang2 jg berhadhir,
ka ini soedi memboeang

bahwa mere
tempo oen-

toek menghadhiri atau
menjaksikan
pertemoean ,,Lebaran” itoe.
Selandjoetnja Voorzitter tsb telah ge
lesai

dengan

segala

pembitjaraannja,

maka Voorzitter Afdeeling dipersilah
kan oentoek berpidato. Terlebih dahoe
loe beliau mengoetjapkan selamat ,Le
bsran“,

selamat

datang

dan

djoega ia

Pena
EN

Penjakit

wasir

jang

A

di alpakan

bisa menimboelkan hal jang sangat

berbahaja. Dari itoe lawan ia pada
permoelainnja dengen

ix

aa

Meniks n

anna Peru Memangrana

ina bl

anna

£

te, Tapi kalau ongkosnja
koerang
mentjoekoepi
akan
digaboengkan
de
| Dari Bandoeng diberitakan, bahws,
ngan keramaian ra'jat sadja.
t berita jg diterima oleh
2
G0 o2
en Dienst, pada tg 4)
Pendapatan
S.S,
boeat diseloeroeh
7 December jbl ini

3 | Goenoeng Tjeremai bekerdia lagi

“Indonesia

Pendapatannja SS. boeat diseloeroeh tanal
wa selama boelan No-

serahi

6

vember 1937 adalah

oentoek menje-

f 25 728.596 98,

pendapatannja didalam

tahoen

jg, pa

, poentjak Goenoeng Tje da boelan itoe djoega tjoema f 21065.

oengi oleh awan-awan,
oentjak ta'kelihatan.

837.69. Pendapatannja SS. boeat di
bosat di Soematra Selatan selama boe
emoedian daripada itoe lan November 1937 adalah f 2.800.
hn menerima berita2 dan
| 473,15, sedang pendapatannja dida: menerangkan poela, bahwa lam tahoen jl. pada boelan itoe djoega

Tjeremai bekerdja lagi, hing adalah f 2,050.892,94.
loearkan asap2 dan
batoe2.
Pendapatan S.S. boeat Soematera|
—

Barat selama boelan November adalah

0 —

f1,662,919,17, dan pendapatannja di

S Minjak kapal,

dalam

tahoen'jl, pada boelan
'Aneta mewartakan dari Ams- djoega adalah
f 1,367,730,70.
bahwa N.K.P.M. telah meme

itoe

Pendapatan SS boeat di seloeroeh
Atjeh selama boelan November adalah
———
Isoepaja
dibikinkan seboeah kapal pe
f1,048,009,48, dan pendapatan dida
t minjak palm jang bisa memoeat lam tahoen jl. boelan itoe djoega
.. 1500 ton,
f 832,988,74.
JB soedah pernah mewartakan, bah adalah
Djadi aisini ternjata, bahwa penda
wa maksoednja ialah membikin poela patan SS makin lama makin bertam
|2 boeah kapal jang demikian.
bah, tidak seperti tahoen jg telah selam.
Salah satoe jang terbesar akan bisa
ig)om
epada Droogdok

lau saja dikatain orang: ,si bodo,

Si tolol, si tida taoe apa apa", saja sih
soeka diaaamam sadja,
sadja, atau
atu ta' ta' pernsh
pern

Iinemoeat 600 sampai 700 ton.

Doenia Bosehwezen

oa
Fonds kesedjahteraan di Madoera.

|

Diangkat

mendjadi

commies

pada

. menjangkal ketololan saja, dan paling
Berhoeboeng dengan pertanjaan jang kantoor dari hoofd van de Verkoopbanjak hanja mesem meloeloe. Tapt |beloem selang berapa lamanja ini te bureau pada dienst dari boschwezen
| kalau saja ada jang ngatain bah
di Bogor toean Mas Dirdjoatmodjo,
lah dimadjoekan tentang fonds- kese

—

Ia

taoe diri E djabteraan di Madoera, maka didalam dahoeloe beliau
ta” bisa menjimpan foe- F3
pada dienst teb,

| “ja orang biadab atau

| disebabkan

ngga

nota jang

— Ioes .,. ., adoeh mas, rasanja nafas
“NN papa doeit atau menaboeng goe
na keperloean dihari kemoedian, boe

Pendirian

kannjaye saja ta'ncaoe,
tap saga
jg
3
mesti saja simpan? Tjob sadja abang
ts

Ha

'Toedjoean

begrooting ngisi peroet enz. oentoek

dan saja)

tjoekoep of ta'tjoekoep. . £ 15

(ini saja akoei tempo2 menoenggak). ..

|. Totaal dj€ndral. . . f. 21,50

-

Lia

Mana oentoek

- djoega

loeas-loeis

adek-

ngelioes?

&

| poen! Pendeknja bang, kalau saja
membeberkan penghidoepankoe jg ko

| #jar-katjir, tentoenja ta? tjoekoep dengan kertas 4 lembar.

. Saja poetoeskan keloeh-kesahkoe de
ngan memadjoekan pertanjaan, dan

penoeh kepertjajaan bahwa abang ta'
akan bosen mendjawabnja :
“Kapankah
ra'jat sematjam saja
“dan jg terlebih miskin, dapat hidoep

.dengan dibarengi menaboeng?

2. Dan ... kapankah saja hm ,..
“diidini kawin oleh abang, soepaja

|

Oo

boschwezsn.

Diangkat mendjadi
boschwachter
pada dienst dari boschwezsn didalam

teristimewa

Wasallam saja jg terdjepit

——

mendjadi

E

Adj- Landbouw-

consulent

mendjadi

Adj-Landbouw

Ir Perhoeboengan oedara dengan

Chipa

akan

bersiap

oentoek

menjo

kong batas pengeloearan timah dengan |

mengambil

—.. Demikian boenjisoerataom Belengep,
Gadjif 22,50 sih

Pa

Ia

ma

a@,

ada

schappijen, Mereka

mengadakan

ini,

Kraninja sampai jang serendah2nja
akan berserekat dan siapa jg akan
pimpin perk. jg besar ini, kita beloem
dapat oemoemkan tetapi ada jg akan
memimpin mereka soepaja mendapat

besarnja telah ditetapkan 70pCt, hing
ga Bolivia, Bergische Congo dan Indo

AOM BELENGEP.

:

aa

Oleh: REALIST

ikaoem boeroeh jang beloem bersere
pada itoe djabatan.
Berhoeboeng dengan koerang tjakap kat, Soeara soerat chabar ,Pemandidalam pekerdjaannja, dilepas dengan dangan“ dapat perhatian jang se
hormat dari djabatannja sebagai man penoeh penoehnja, Sentilan kita bebe
tri politie pada dienst dari boschwezen rapa boelan jang laloe didjadikan pe
doman oentoek mendirikan vakbonden,
toean Moeljani al Poedjoroto.
Dipersatoekan dengan wd Inspektoer 15000 (lima belas riboe) kaoem boe
pada dienst dari boschwezen afd Wild- roeh laoet akan berserekat!
Baroe -baroe
terkedjoet hati kita
houtboschen boeat diseloeroeh Djawa
Timoer, t. Rd. Hardono Narioadiredjo, mendengar angka jg loear biasa itoe,
tw. boschopzichter.
Sebetoelnja ada sebegitoe banjaknja
— () ——
pegawai jang bekerdja dalam maat-

den batas pengeloearan timah oentoek
jangan selaloe djadi koetjing kebiri?? #kwartaal jg pertama didalam
th 1938

| oleh crisis,

dari

achterstandnja dan|

djoega akan menjokong beberapa ton

mendingan, ada

kirakira

— djoeroe toelis met 10 pop psr magnd

perhatian kaoem boe

Mereka jang bekerdja disana itoe
boleh dibisang
tiang-noenggoengnja
maatsehappijen jang besar2.
Boeroeh laoet akan bersatoe|
Dan nasib mereka koerang diperha
Soeara ini kedengaranlah ditelinga
tikan.
Dari sebab itoe mereka sekarang
kita. Mereka berkata bahwa dipantai
laoet beluem toemboeh serekat seker insjaf dengan djalan serekat-sekerdja
dja jg akan memperhatikan nasibnja mereka itoe dapat mengoebah nasib
pegawai jg bekerdja dimaatsebappij, Se jang koerang baik, djadi baik agaknja,
Bagi kita soeatoe boekti lagi, bagai
karang mereka insjaf, bahwa
moesti
sda serekat sekerdja dikalangan mere mana soerat chabar kita dapat perha
tian dari bocroeh laoet, memang selama
inn

| maribo, bahwa kini crisis koppi di tentang kesoekaran perhoeboengan oe | kerdja.
Suriname telah mengamoek amat he|dara jang akan dilakoekan antara Be
Mereka
mengadakan
ini dengan
(|batnja, Beloem selang berapa lamanja|tawi dan Biliton,
maksoed jang soetji, mempersatoekan
ini beberapa onderneming2 koppi di
Pada toedjoean jang teristimewa se semoea kaoem boeroeh laoet mendjadi
Suriname telah memberhentikan pe ali oentoek perhoeboengan ini ialah satoe, satoe dalam toedjoesan, jaitoe
kerdjaannja dan djeega memberhenti|soepaja Biliton- Maatschappij bisa hi mentjari silatoerachim, persaudaraan
kan dengan mengeloearkan hasil2nja. |doep dengin sempoernanja.
dan memikirkan nasibnja jang dideri
Lebih landjoet diberitakan poela bah
Kemoedian daripada itos telah
di takan, karena masih banjak
jg akan
wa onderneming2 dari CultuurbankIk |lakoekan beberapa penjelidikan kepada | dioeroeskan.
'sesoedahnja dilakoekan panen
koppil|beberapa lapangan2 di Biliton, lapa
Perkoempoelan fihak bangsa Belanakan berhenti djoega dengan melakoe ngan2 mana jg .boleh dipergoenakan|da soedah ada. Vereeniging van gekan pekerdjaannja,
: oentoek lapangan pererbangan,
zagvoerders en stuurlieden, jaitoe soea
9m.
Pada sa'at ini adalah kemoengkinan toe serekat-sekerdja jg koeat dan ter
bahwa ta'lama seorang abli penerba- atoer, dan boleh dibilang jg terkoeat
Batas pengeloearan timah
ngan dari Departement van V dan W sekali di Indonesia.
70pCt oentoek kwar- akan bertolak ke Biliton oleh karena
Tetapi bagian rendahan beloem ada
taal jang pertamajia hendak menjelidiki lapangan2 di sematjam serekat sekerdja oentoek ka
Menoeroet berita Reuter dari Lon- 'Biliton,
oemnja sendiri. Dari sebab itoe, dari

— Ja Alloh, minta ampoen seriboz am

|

Soenardi

BOEROEH LAOET AKAN
Perloe dapat
roeh laoet.
BERSATOE !

karena keadaan zaman, kadaan mereka
— Biliton.
|memaksa
oentoek mengadakan
ini
Crisis kopi di Suriname
Beloem selang berapa lamanja ini karena amat sepi sekali dikalangan
'Anip-Aneta mewartakan dari Para pimpinan K.P.M. telah menjelidiki/ mereka, karena tidak
ada serekat-se

. pengen gandang-ginding lantas gelandangan?!
Enue....
bagaimanakah
ngan '
ane...
mal
a
| kalau saja sendiri dibinggapi ingetan

|

klerk

OBAT GOSSOK GIGI

soeara

soerat

chabar

kita,

Mereka jang tjinta dengan serekat
sekali houtvesterij toean Walikoekoen Soeti- sekerdja
tidak poetoes djalan oentoek itoe kita djadikan mimbar
oepaja, bahwa
boeroeh, Bagaimana
man, sekarang beliau mendjadi tijdelijk mendirikan vakvereeniging, dikalangan kaoem

jang

Adj-Landbouwconsulent.

“Mana oentoek saja sendiri, tentoenja

- kepingin kawin?

klas 2 t.M. Richard

dienst dari

dan M. Moehsmad Abdoelrachman,

koe jg masih moeda, tentoenja pengen
lantas

orang

dahoeloenja beliau mendjadi tyd. wd.

hidoeng

keperloean

haroes

le

Wignojandojo mendjadi opziener pada

consulent, tosan R. Anwas Adiwilaga

boelan! Djangan tanja oentoek peng
'hiboer bati, seperti bioscoopen....
koe!

—.

Diangkat

| sedang” gadjihkoe hanja f.22,50 er
233

tsb.

—O

Diangkat

ho

“Pasar Gambir jg dihadapan

fonds

mendjadi

Ditjaboet angkatan dari bekas bosch-

architect

kata Anip Aneta dari Den Haag.

abonnement soerat kabar bangsakoe

”

kepada

orang haroes berdaja
oecang oeang jang dikeloearkan oleh
'fonds karet tidak boleh dipergoenakan
oentoek keperloean soeatoe apa, selain
daripada oentoek kesedjahteraan itoe,

23

|. oentoek sewa roemah. ... f. 5,—
'bertiga (si Creolin, iboe

poela

jang menjatakan

mengira, bahwa pendirian itoe setjara
tindakannja sendiri,

ag aa aja ja MR pn

boelan :

dimadjoekan

Eerste Kamer dan
sebagai berikoet :

saja hingga maandag-donderdag ! !

2.

Soerabaja

&

kan

hak haknja

jg patoet

menjatakan

sympathisnja

pers Indonesia
dangan"

selama

oentoek
mereka

terhadap

dengan adanja , Peman

ta”

oesah

kita

oemoemkan,

tetapi boekti soedah ada, kaoem boe
roeh laoet ada dibelakang soerat cha
bar kita,
15000
jang akan djadi anggauta
»Perserikatan kaoem
boeroeh laoet"
boekan main angka jang dioemoemkan
itoe.

Persiapan sekarang soedah dimoelai

dan tidak lama dioemoemkan namanama bestuurnja, dan diadakan djoega
rapat

osmoem,

agar

ra'jat

teroetama

anggauta Volksraad berkenalan dengan
nasibnja
kaoem boeroeh laoet jg beloem boleh dibilang rooskleurig itoe.
Kita memberi selamat atas kedjadian
perserekatan tsb, Moga2lah dengan per
tolongan Jang Maha Koeasa dapatlah
perserekatan jg baroe didirikan ini di
langsoengkan dengan selamat dan ti-

dak

kekoerangan

apa-apa dalam pim

pinan jg baroe dilakoekan,
Kaoem boeroeh sekarang insjaf, Per
satoean ada. Dan dengan adanja sere
kat-sekerdja baroe iri tambahlah di
doenia kaoem boeroeh satoe vakorga
nisatie jang akan mempoenjai anggauta beriboe-riboe banjaknja.
Selamat bekerdja, Toean-toean!

Pa

Pe

ea

anang

nan

Beroleh 1e priis DIPLOMA en BINTANG MAS PASAR GAMBIR 1937.
&

diberi,

11500 ton besarnja oentoek|

tahoen 1938.
:
15
met yrouw, 1 kind en 1 moeder.
Sokongan2 ini akan dibagikan ke
—. Hoe deze? Biar dihitoeng hitoeng
pakai algebra ja klopt niet.
: pada Indonesia, Malaka dan Nigeris,
1.Da.Maoeig barengin
menaboengra ?t : 2 maka dari sebab itoe negeri negeri ter:
a tanps
ng:
seboet haroes
oepaja dang
oentoek
Kia
elana
an aroberdaja
. Bisa, asal maoe tangsel peroet pa Teslakoeb

8/41. harga pendjoeal: harga disini
fob Pangkalpinang Iev, sedia f 14.—
per picol nom.
PASAR BETAWI
Citronella Olie: Boeat lev. Dec
Pasar export productsn oemoemnja Jan./Mrt.
permintaan f 1,40 tawaran
tetap sepi, berhoeboeng dengan kue f 1,42'/2 per Kilo: boeat kwaliteit mi
“.-kai.batoe!
kira 80 pCt sedang batas pengeloearan rang permintaan dari loear negeri,
nimum
35pCt
Citronella lev. sedia
“0. Aom tanja ,kapan di-idini kawin
Goela
pasir:
Per
karoeng
dari
tima
itoe
masih
tetap
70
pCt
besarnja.
djadi
f
1,42'/2
per
Kilo.
Oleh Abang?“
Kelak
pada
tgi.
18
Februari
jad,
ini/102
KG
f
10.50,
terima
dari
goedang
Koffie
Robusta:
Kira kira har
Wel, sekarang! Tapi moesti jagin
Ipertemoean Internationale Tin Comite | pendjoeal.
ganja boeat kwaliteit 15pct. e.k, Te
bahwa Toehan Maha Moerah.
Tepoeng.terigoe:
Tinggal sa lok lev sedia f 8,4) per pisol nom.,
akan dilangsoengkan di Den Haag,
Krisis nggak boleh didjadiin sebab
ma, tjap Kodok f 2,65 per bantal, tjap kwaliteit 35 pOt, ek. Batavia Jev sedia
oentoek nggak kawin. Sebab, kalau
Koeda merah, Boeroeng kaleng f 2.55 f 3 nom.
semoea orang bersebab sama
, krisis", | Conferetie goeroe goeroe Volks
lain lain tjap f 2.45 per bantal.
Copra: Noteering Londen sekarang
school dalam Gemeente
astaga . , . orang Indonesia dong boe-

djang semoea, ma'loem semoeahnja

fakir, dan bang Bedjat djangan djangan

masih petintang-petenteng ,
“jongeling van driekwart abad.

Fog

Aa

—. BANG BEDJAT.
pu

2

.

—-

-

Man
1
Samar,
"———.
Masambas alamkan bentjana alam

orang

korban.
mengabarkan

Aneta

mendjadi

,
Makas-

dari

sar, bahwa Masambas telah mengalam

ikan

bentjana alam: ialah tanah

disi-

toe telah goegoer, ——

“ 1pondok telah mendjadi korban
| dan-didalamnja ada terdapat 2 orang
Telaki,

4

:
napas

can dan

ng
Ialah

3

anak2.

jang masih dapat ber

1 orang perempoean

jang

'Giketemoekan kedjepit dipoehoen di0... Kabarnja 6 majat telah diketemoe

|...

kan djoega.

:3

|

Minjak klapa: Ada naikan
Igi, boeat minjak keloearan berbagsi2

Semarang.

14/7/6 pndst per ton nom, disini fabriek
bajar menoeroet kwaliteit f4 sampai

Djoem'at sore goeroe-goeroe Volks- fabriek harganja f 1,90 sampaif 1,921, f 4,30 per picol,
scholen dalam Gemeente Semarang te per blik dari 24 kati bruto.
Tapioca: Machinale Seeds f 3,65
Meisjes Volks
lah adakan conferentie di
Bawang merah: Harga
pen- sampai f 3.85. Machinale pearls f 3,85
school di Peterongan, sini, dibawah 'djoeal boeat bawang Australie No 1 sampai f 4,05 tepoeng tapioca merk
Ipimpinannja t. Soemarijo, schoolopzie- per picol f 3,50 Australie No 2f 325 GLT f 2,50 merk CLT/AA f 2,80
Iner di Semarang toelis,MMH.
Tiongtoa f 2,60, Tiongliap f 2,25, ba per picol nom,
. Goeroe2 lelaki dan perempoean dari wang keloearan baroe f 2,— per pico!
Katjang
kedele:
Kwaliteit
18 Volksecholen Gemeente “dan
Ii
Katjang tanah:
Pendjoealnja Ampenan fob Ampenan f 5.55 pem
ma sekolah particulier jang dapatkan minta boeat kwaliteit Cheribon f 5.40 beli, f 5.70 pendjoeal, kwaliteit Djero
subsidie telah sama memerluekan ha per picol.
fob Cheribon f 3.90 pembeli, f 4.—
dliri itoe conferentie.
Antara lain?
Lada hitam Lampong:, ini pendjoeal, Gendjah Tegal fob Tegal
dalam itoe conferentie ada dibitjara hari sampai sebegitoe djaoeh tidak kede f 465 nom, Mata hitam fob Probo-

(kan soerat ideran dari kantor fnspectie ngaran djadi.Pasangan harga kira2 sa linggo atau Panaroekan f 4,—, f 3,85
tgl 2 November no 8871 B, 13, 1, mas eperti kemaren: e.k.Telok lev. Dec pembeli, f 3.95 pendjoeal, mata poehal

menetapkan

pekerdjaan

toelisan.

Lebih djaoeh ada dibitjarakan ten
tang niatan adakan keramaian Oranje,
sesoedahnja Prinses Juliana melahirkan
anak, Menoeroet poetoesan tiap tiap
sekolahan akan toeroet adakan kera
maian sendiri jang semoea ongkosnja
akan dikasih oleh Oranje Feest Comi
3

Jan. f 7.690 pembeli, f 7.75 pendjoeal, tih fob sama f 4.— pembeli, f 4.10
lev. Jan.-Maart f 7.75 pembeli, f 7.90 pendjoeal, semoea ini boeat lev. sedia,
jagal, e,k, Batavia lev. Dec,-Jan.
Karet: Kemaren lohor djadi boeat
1.90 per picol nom. Noteering Lon Jaya Std. Sheete dengan harga 27'/,
den 27-16d. harga pendjoeal boeat cet” per '/» K.G, Crepe djadi 28'/, ct,
ley Jan.-Maart.
Ini hari noteeringnja toeroen '/, ct.
Lada poetih Muntok: Londen jalah menoeroet roentoeran 27 dan 28
poenja noteering boeat lev, Jan./Mrt, ct per setengah KG nom,
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haloes, lemboet,dan

NI #asltel
ala ala

Bisa dapet beli dimana-mana tempat
Teroetamapada: Cirem, Hand.JUPITER,
Pasar Baroe, Toko Baba Gemoek, Pa
sar Senen, Toko Khouw Som Hoei, Mr.-

Cornelis,

Filiaal

meuhweg,

Buitenzorg,

Pa

aa

ane

en

ERER

KERANA

,Brobitas“
EL

AND

Tjikeuu
aa

TEE

BER-

ada dimoeat berita2 jang Pan

dengan diboeboehi tand
| betoelkah begitoe? K
terperandjat dan tidak pe
didepan mata kita ada be

(hadap soal Palestina,

karena

san tidak akan menolong
ti di Palestina?

gerakan

an

:

5,— sore
545
'

Lagoe Krontjong
Lagoe Hawaiian

6,—
6.45

Lagoe Djawa
5
Gambang kromong

7,— malam

Perkabaran

Pa

Lagoe Arab

beliau| TAN
eerima beberapa perdjandjian dari
8,—

pemerintah Inggeris, sehingga menje
babkan baginda mengambil kepoetoe

14 Dec

ana
II

Lagoe Hawaiian

Indjil

Lagoe Soenda
Toetoep
PMN 29
Lagoe Arab
Toetoep

10.30
Apakah dengan kabaran ini orang 11,30
Ihendak mempitnah dan hendak mero

sIbah keadaan jg sebenurnja?? Tjobal
k. Arab loear negeri jg bz
pembatja timbang sendiri,
ig kita baroe dapat batji koran lah
) Pembatja
soedah mengetahoei bagai
alestina jg asli, ssk, mana
x
ata

dari HIMALAJA
Pintoe

Pidato dari kitab

,

TABIB N. M. KOKER

PROGRAMMA

!

gi

jg perta

». lam diseloeroeh alam ini menghormati
mi'radj nabi Moehammad saw. dari

hingga achirnja, tidak ada lain kaba
ran, melainkan bermatj jam2 kabaran
Palestina j ig Ani
aneh2,
ng Maan
ke
perboeatan |
gemasan,k
sewanang2 Pata
dipik ir dan dima
tangi dari pihak Iuggeris. Dengan te
roes terang karena benar, kita menja
takan, sering kali terdjadi persbureau
eri membawa kabar2 jg membikin
orang bersjak wasangka kebenarannja

dengan berasa tidak poeas dari kabar
jg disiarkannja jg sengadja dipotong2
tidak dengan selengkapnja.
— Tentang hal ini tidak boleh kita me

Mekkah
lestina.

ke Bartogi

Makdis jalah Pa

Djika so'al Palestina
agama

jg

mengenai

boekan

kesoetjian

so'al
agama

OIO

membela

Berita s.k. (Indo)
Lagoe

Pa
8.—

bil

djika Palestina dibagikan kepada
Jahoedi, Ini poetoesan tetap

rasa heran, boekan sadja disini cue- bangsa

suur kabaran2 didjalankan, di Palesti- tidak akan ditarik kembali, sebeloem
na sendiri pemerintah mendjalankan so'al Palestina dibereskan, apalagi doe
censuur terlebih keras dan teliti, lagi| nia
soedah tahoe
bagaimana
kete

Sesoenggoehunja, berita jg
kan bahwa radja Ibn Saoed
kongres Nasionaal Arab di
adalah kabaran dari isapan

Dikatakan,

bahwa keriboetan2 di Pa

lestina ada koerangan.

Di sk, ,Al-Ah

mengata
menolak
Mekkah,
djempol,

dapati kabar begini: Ber

tidak benar sama sekali. Sebagaimana

hoeboeng dengan keadaan2 jg sangat
genting
dan ganggoean jg sering ter

oemoem tahoe, bshwa sifat2 jg moelia
dari baginda Ibn. Saoed, tidak membe
narkanjg beliau menolak permintaan
bangsanja sendiri jang hendak berem

ram“

kita

djadi jg orang lakoekan terhadap bang
sa Jahoedi, ganggoean2 mana memak
sai orang Jahoedi di Tal Aviv memin

ta kepada pemerintah

poek dalam soal pembelaan tanah soe
Inggeris di Pa tji, apalagi memang radja Ibn Saoed

| lestina mengasih kepada mereka sendja

jalah

oentoek menolak diri tidak

ta2 jg tjoekoep

seorang

radja Islam jg pertama2

menjetoedjoei pembagian Pales

tina,
Kita
Dikabarkan poela, bahwa dihari2 jg

Peladjaran

seorang

Moeslim

ber

belakangan ini banjak kali terdjadi hak menerangkan apa barang jg benar
dipotongnja kawat kawat telefoon dan dengan teroes terang apalagi peladja
telegraaf diseloeroeh Palestina. Post ran agama Islam mewadjibkan kita a
post polisi diloear Jeruzalem dihoe kan menolak tiap2 kabaran jg bisa
djani peloeroe. Dari itoe apa jg dibe membikin ragoe2 dan membawa pite
ritakan oleh Transocean, bahwa per nah, karena pitenah itoe ada lebih be
terbasmi dengan ,ta rat bahejanja dari satoe pemboenoehan

lawanan2 soedah

ngan koeat“ dari pihak Inggeris, kita

tidak pertjaja, malahan jg sebenarnja,

api

keriboetan

masih

|

begitoelah Al @oer'an ada menjeboet.
Sampai disini doeloe kita toetoep

mengkobar te toelisan ini, kalau perloe kita akan
roes, dan akan seteroesnja mengkobar menoelis kembali.
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Zender

Y.D.G. 8 golflengte
Studio Kramat 96.
Senen

5,—
5.80
6,—
6.30

sore
,
,

Didalam
Taman
Lagoe Soenda
Leogoe Djawa
Membatja
s.k,

71.—
7.80
8,—
8.30

12,—
1230

Selasa
pagi
,
,

an

130

anak2

2—

5,— gore
5,30 “,
Ge
630,

8.30,

Arab

Berhenti

Lagoe Melajoe
Lagoe Djawa
Lagoe Soenda
Membatja s.k.

loear Negeri oleh
Koesoemaningrat

D.

dari

5,—

sore

Lagoe

SS
6—

Djawa

Lagoe Soenda
Lagoe
Hawaiian
krontjong
Berhenti

Bao
7.— malam
Tah”
AN
—
330,
,—
,
| 9.30 ',
10.—

dan

Berita sk, (Indo)
Lagoe Amboa
Berita sk. (Soenda)
Lagoe Soerda
Membalas soerat2
Lagoe Djawa
Lagoe Krontjong
Toetoep

AG

6,—

2

Lagoe

»

aa

Krontjong

Membalas

SAS,

dan|

, Lief-

Gamelan

5,—

sore

5.45
6,—

,

Batavia
45, PMN
13

II
27

Nov.

Krontjong

Lagoe Melajoe
Yang Khiem

030 5

Lagoe

7.— malam
UlO
"$

Lagoe Djawa
Mana Soeka

8—
9—

Lagoe Djawa
Gambang Kromong

9.30 |.
11530

,

.

v

..

29

Studio orkest
Toetosp

&

TOKO
BABA GEMOEK
djalan- djalan
Njonja dan Tan

berbelandja
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di Senen.

bagi Njonja dan Toean.
Harga dan perlajanan

Gamelan
Pidato tentang , Penerangan Bathin"
Muziek Yang Khiem
Lagoe Djawa
Toetoep

8.40
10,—
11,30

Selasa,

6.30 pagi
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9
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Lagoe Bali
Wajang orang
Lagoe Arab
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perka
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Toetoep

Tida boleh makan garam ??
Djikaloe

NIROM

13

Dec.

Pemboekaan
Boeat anak anak

7,— malam Perkabaran Nirom
La
Ola

3

Cabaret Belanda
:
Peladjaran bh. Inggris

8.30

,

Serieuze

concert

Phohi Aportpraatje
Pidato tentang sport
Berita-berita koers

3
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Toetoep
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Barat

2.00 atas 25 m. Soe-
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sakit
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108, Pekalongan 92, Soekaboemi 192,
Oost dan Midden—Java: Soerabaja 131

9 Se

HAK
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Archipelz. 99 dari 11.00 tym 12.00
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6.— sore
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Grebeg Besar!

Slamat Hari Raja

Goena merajaken Grebek Besar, TOKO BABA GEMOEK
pada persedia'an besar dan lengkep segala barang kaperloean

Senen,

PENJIARAN NIROMTIMOER
Djawa Barat

—

7,— malam Perkabaran dan perkaba
ran pasar

rabaja III 196, Semarang 122, Malang
1 Djokja 181, Solo 188,
Tjepoe 186

Moetalib

Blik f 0.80, f 0.30 en f0.10. Sedia kleur DADOE, poETI
Bisa dapet beli di koeliling tempat. Monster gratis.

Harga

Passar Senen No. 169, apabila

toean

Abdoel

ar

soerat-soerat

Souvenir“, dipimpin oleh
Berhenti

P4

Soenda

dari 7.30 sampai

Senen

Lagoe Djawa
Berhenti

Lagoe
Krontjong
Stamboel

Pem.
t.

Bandoeng
11103:
PLP 27, PMH

Lagoe Soenda
Lagoe Tionghoa
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Selasa,
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KETJANTIKAN dan KESEHATAN:
KOELIT MOEKA TERBANTOE
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Lagoe Ambon
Mahabrata,
oleh

sampai

Toetoep
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' NOMO
Lagoe Arab

8,—

siang Lagoe Hawaiian
Lagoe Tionghoa
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7.— malam
Tb:
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7.— malam Lagoe Arab
180 1.
Lagoe Hindoe
LAI"
4
Lagoe Tionghoa
8.—
Krontjongorkest
Morning Star",
Il—
,
Berhenti
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RADIO

Kk

dari boelanan, entjok2, oeloe

Klenengan

Bekso

pers.

Sociteit P.M,H,

71,20»,

PENJIARAN

perampoean

oleh perhimpoenan ,Mar

mereka dari serangan2.

sebagai

penjakit

krontjong

sehingga banjak sekali ssk. Nasionaal tapan sikap oelama2 radja Ibn Saoed.
jg di stop dau dapat breidel dari pe Sesoedah kita tahoe ini semoea, bisa
merintah, Satoe boekti kita terangkan kah masoek diakal, jg radja Ibn Saoed
disini, tentoe pembatja masih ingat, akan
merobah sikapnja sebeloem Pa
bahwa Havas memberitakan, bahwa lestina merdeka, dan tidak dikasih di
raadsheer dan adviseur baginda Ibn tangan bangsa Jahoedi ?
Saoed jalah t. Joesoef Jasin diboenoeh
Semoea doenia tahoe apalagi doenia
orang ketika ja hendak menoedjoe ke
PENJIARAN NIROM TIMOER.
barat, bahwa baginda Ibn Saoed boe
Irak dari Damascus.
kan
gampang
dipermainkan
atau
dipan
Djawa Timoer
Boekan main, banjak orang terpe
sa
dengan berita itoe, hingga da tjing oleh tangan asing! Radja Ibn Soerabaja I 31: Soerabaja II 95:
lantaran tidak sabarnja, banjak | Saoed merdeka dalam semoea penga- - Djokja II 128: Semarang II 111:
sela
pada menanja indirect kepada (roeh2nja dan perintah2nja, Djadi tidak
Solo II 120.
radja Ibd Saoed sendiri. Achirnja, da Ibisa akal kita menerima, bahwa radja
Senen,13 Dec.
pat kabar jg jakin dan pasti, bahwa Ibn Saoed menolak permintaan dari
t. Joesoef Jasin tidak diboenoeh orang, kaoem Nasional Arab jg hendak mel
5,— sore
Ketoprak
dan ia berada di Irak dengan selamat ngadakan congres di Mekkah,
tidak koerang soeatoe apa. Begitoelah
berita officieel dari pemerintah Saoedi.

dan

Berita sk (Soenda|
Lagoe Djawa

8.05

dengan obat mandjoer,

hati, aki,
Segala penjakit ditanggoeng kasi obat
loear kota obat kirim dengan rembours.

V.O.K.L.

7,— malam

roepa. penjakit

Bat.-C.

jang baroe. Semboeh dengan lekas, seperti, Bawasir,
Kentjing nanah, Sakit perampoean, T.B. C., penjakit

Koelit,

Kah

Palestina

dengan djiwa dengan
perang 3abil,
djika Inggeris masih mave- membagi
Palestina|
Oelama2
Ibn Saoed beserta ra'jat
nja telah tetapkan akan berperang sa

segala

Berhenti

Islam, soedah tentos Oelama-oelama
Nidjid, Irak, dll.nja tidak memoetoes

kan fatwa wadjib

Mengobatin

dapatan
Bengek,

Zender YDH. 7 golflengte
107, 53 Meter
mana sikap radja Ibn Saoed jg begi
kan jang keriboetan2 Pale
Itoe
“sijmpathie
kepada
soal
Palestina,
kan berkoeran,
Senen13 Dec.
berkobar dan lebih berbahaja dan ber vIkarena soal Palestina semata soal aga
ima, boekan soal kebangsaan, karena | 5,— sore Lagoe Soenda
soemangat.
Nan
an Palestina jalah tempat kaoem Moesli Oo
Satoe boekti sadja kita terangkar«min
Lagoe Djawa
jg ketiga jg setiap th oemmat Is

disini, bahwa sk — Al-Chaba

sebelah Globe Bioscoop

Besie no. 108

p:

|.

|

sapa cita
Transocean, jang mana membikin |
terperandjat dan tidak pertjaji
:
toepoen redactie,, Peman
diri berasa ragoe?2 dengan

Selasa,

pns

unggga

senada

allha

u

porn

pong

Uh 1

|

Ani

ala

Ini garem boeat makan jang tida terisi Chloor (ratjoen)
Harga per botol terisi 100 gram netto f 1.70
Harga per botol terisi 500 gram netto f7.50

I mp.
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Concert pada siang hari

7.—

Instrumentalia

7,20

Perkabaran Nirom

Napolitaansche

Lagoe makan

Perkabaran

Toetoep
Peladjaran
Zigeuner

klanken|

8,10

8,30

9,30

malam
»”

Perkabaran

Nirom

Opera jg diperpendekkan
Avondwijding
Concert

Lagoe

Lague dansa
Toetoep

gramofoon

Berita berita koers

9,58

10.01
bh. Inggeris| 10,30
orkest

NAKNRUA MANA

aa

Ban Ni
Janda Inggeris mem
berikan kemerdekaan jg tjoekoep ke
Ipada bangsa Arab Palestina.
Ibn Saoed tidak menolak ada ja
'Begitoelah soeara2 jg sangat santar
congres bangsa Arab di Mekkah,
jg kedengaran dari bangsa Arab PaIlestina di ssk. Arab loear negeri. Apa
Abd. menoelis:
lagi kabaran jg menjatakan, bahwa ra
Djoem'at,
dalam oPemendangsn)
dja Ibn Saoed telah robah sikapnja ter |
KOERANG?

aa

KERIBOETAN PALESTINA
:

memn GA rta

'

nganoetnja,
nja, teman

oentoek keperloean diri-

macbloeknja

sehingga

lipoeti segenap pergcelan hidoep, meda
'Ilam oeroesau doeviawi sampai kepada
'oeroesan roehaninja manoesia didalam

'Alam semesta ini,

Djika banja memikirkan sadja
soedah tidak koeasa, apapoela hendak|
Imeng'amalkannja bahwa Islam itoelah
| hoekoem peratoeran peri kemanoesiaan
Jiang tertinggi jang termoelia.
—

setnn as

00

Lembaran

— Ketiga

Boeat orang jang soeka minoem roko
(cigarectes) baik selaloe mamah sedikie

nesia oleh karena

MATJAN soepafa krongkong tidak
merasa panas dan tidak menim-

anggapan

TABLET

dan per|'

lakoean bangsa kita sendiri.

amboet toe lisan

Karena masih melekatnja ikatan pi
kirau jg bermatjam2 itoe: karena Islam
masih di-assimileer (digaboeng
satoekan) dengan jang kotor, jg nista.
jg lemah! Karena.Islaw masih dibaris

Pe-moeda
Oleh-P.B.P,M.I, (H.Tj.)

djadjarkan

2

editie

Maka sebagai 'akibatuja tidak lain:
Tetap rendah dan
bivanja
Agama

Islam jang dipeloek oleh Bangsa Indo

Na

Didalam s.k. Pemandangan

PAT KWA TAN TJAP MATIAN

dengan

mengandoeng

taran adanja bedak

tiap

bathil dan

sesoeatoe

BALASHIN

SAI

TJAP

boelkan batoek serta mengilangken
bawa
boesoek
dari "moeloet

Ta

dapet An diantero tempat

jg

haram|

Sesingkat

keterangan

jang di

malah

atas

oentoek memoe
doea diantaranja jaitoe fabriek
Islam masih dianggp sebagai satoe itoe moga mentjoekoepi bagi pibak Biron dan
“Lebaran numwer“ No,272 hari Djoem , tihkan koelit itbe, maka “amal jg kita
ono dibongkar sama
'at tgl. 3 Dec. "37 pada Lembaran kejketemoekan mega sekarang ini adalab sjarat (middel) ontoek pemoeaskaun mak oemoem betapa beratnja djalan ketjer sekali, dikoeDjvew
mpoelkan ke Koedjonmasoed mamboeroe nafse bahimiah ma dasau jg
LI

kita dapati satoe toelisan dari“ 'Pers|semata2: Orang
pandai melakoekan
dieust, Penoendjoek Moeda (Pe Moe- Sembabjang tapi tidak mengenal kepa
ds)tentang All-Indonesian Jam da kalimat sjahadat.

noesia!

Islam masih djoeogkir-balikkan

mendjadi

landasan, ditoempangi gelom

. Moerah sangat didjoealnja Kalimat- bangan nafsoe lawwamab, diajoen-rin
Soenggoeh kita sangat merasa ber oel ILAH dan Hadits Risocloellah Moe doekan deugan tofin hoeboed'doenia,
besar hati dan amat bersjoekoer kepa hamwad Clm, Soeka bendak ber'ithba, keloba-tama'an barang wadak, barang
da Pena
Persdienst itoe, jg (mengikoet) soennah Nabi Besar itoe: materieel |
Mereka inilah jg tetap menjangkal
soedah sekian kalinja memberi andjve sandarannja iwan dan tauhid, dengau
ran dan dorongan kepada segenap ba sebesar koerban beroepa apapoen djoe dan moengkiri atas kebenarannja adja
risan Pemoeda Indonesia oentoek me ga bendak
disadjikan. Tapi dalam ran Islam sebagaimana jg termaktoeb
ngoesahakan diri mempersatoekan se 'amaluja sehari2uja, baroe menoeroeti didalam @oer'an, Soerah Al-Futh aja
t
genap golongannja, teroetama sekali tjara sembahjavg sebageimana jg ke 28, jg ertinja Ik. begini:
dengan djalan melangsoengkan Nati- dikerdjakan oleh Nabi Moehammad

boree.

|

onaal Jeugdcongres, Sidang Mvesjawa itoe soedah sangat

.rah antara perhimpoenan2 Pemoeda
jang ada di Indonesia ini.
Sesoenggoehnja musa sekarang be
— loemlah kita merasa pada waktoenja

amat pintjangoja
Djika ditilik deugan sedikit dan perik
sa, maka Nasi Moehammad mendja

laukan sembabjang jg wadjib dan jg
Suennah itoe setiap harinja tidak koe
oentoek mengandjoerzkan poetoesan raug dari pada 35 raka'at, ! Padabal
Congres PMI. (Femneda Moeslimin Ia djika kita meuilik kepada keadaan ki

donesia) jang ke IV di Bandoeng itoe ta sendiri. djangankan
jg memakai
ketengah2 gelanggang gerakan Pemoe 'soennahuja, jg wadjib poen berdjoem
da Indonesia oemoemnja, dimana kita lah 17 raka'at 1toe sadja soedah ba-

»DIA- Lah jang mengirimkan
soel-NJA
deugan
toentoetan

Agama jg sebenar
dapat

IA

Radan

benaruja, soepaja

mendjadikannja

(Agama

itoe) berkoeasa atas Isin lain agama:
maka mentjc ekoepilah ALLAH seba
gai saksi",

san Kongres beroepa hitam diatas p e oekueran akan ibadah jg wadjib di
tih belaka, melainkan terlebih doeloe sertai dengan harta benda dan sampai
dibangkitkan kepada nafs (djiwanja),
sekali
dan teroetama
mobilisatie dalam dadi P. moeda2
“Mika njatalah soedab, bahwa apa
kita.
jg soeka didongeng2kan beberapa »0
Boekan mobilisatie berarti mengang brolan moerah“ dari kalimat Toeban
kat, mempersiap dan memperlengkap itoe, sesoenggoehnja dan dalam haki
sendjata materieel, tapi mobilisatie me katuja (iu wezen) sangat tidak berpa
ngandoeng maksoed: membangkit2kan danan dengan amal perboeatannja jg

.

kesadaran dan keinsafan, soepaja

ngan lakoe selangkah
kah

tanaman

demmi

selang

kesadaran dan keinsafan

seroepa itoe beroleh dasaran
. goeh dan sentosa.

' Sebab pada

de-

pendapat

jang te-

kita,

poen antara Pengoeroes2nja

sekali

Besar per

njata2.

(De

ngen

practijk).

hoogdaverende

stroken

Bangsa jang

geenszins

menganggap

bewoordi

sebagai terseboet diatas, tapi

djika gvena dan faedahnja sampai

tidak dengan

segera diambil

ke jang seperlosuja bagi mengalatindakan
ng men

pada manfa'at serta maslahat jg akan
ditjapainja itoe beloem terasa, bah

djadinja

itoe.

: Soenggoeh koerang faedahnja djika
leh masing2 perbimpoenan jang ber jang kita laogkahkan sekar ing ini ha
kepentingan, rasanja tidak moebadzir vja memboeroe perbaikau Jabir sadja,
kata kita, djika kita njatakan bahwa wengabaikan terdjoendjoengnja deraMoesjawarah (baik dengan djalan fu djat batin. Bedak poepuer diboeat poe
kan beloem poela,tergambar

sie, federatie, contact

lichaam

dll.)

o-

se

roepa itoe menjampaikan soeara atau
soeatoe atsar dan
ara mendengoeng

hadjat bagaikan soe
(koemandang-echo)

belaka kedalam barisan perhimpoenan
perhimpoenan itoe masi2g2.
Ta' menampakkan tanda ataupoen

bekas sekali2, dileboer hilang laksana

awan diatas oedara.
Terlebih sekali dimana

las, tapi bedak pvepoer itoe poela akan
loentoer, mengeutarakan
isi jang ada

didalamuja,

mengandoeng

pelbagai-

bagai dan beragam peujakit sebagai
cbianat, sjirk, takaboer, riji dan 'oe-

djoeb. Penoeh sesak diajoen

dan

diIndonesia.

pentingan oemoemnja.
Djadi: Sseatoe harapan jg men
djelma mendjadi satoe kepoetoesan
Congresnja soepaja gerakan Pemoeda
kita beroleh

kedvedoekan sebagai, De

sepatoet daa

selajakuja

Leidende Jeugi“

itoe, rasanja soedah
terkandoeng

dalam kalboenja tiap anek bangsa Iu

donesia, jg bertjita2 loehoer dan ting
gi mengedjar kepada keoetamaan har
kat deradjatnja Bangsa dan
Noesanja
sepadan dengan kedoedoekan jg diba

poen

jang

bergolong

moeda,

mengan

doeng tjita2 jg seloehoer itoe poela,
Hanja siapa jang bakal patoet men

doedoeki tempat-keloehoeran itoe, nis
'jaja terserah kepada koedrat gerakan
nja, Jang bersifat ,loenak“ (benjekDj) tentoe-tentoe akan memberi djalan dan menjingkirkan diri berhada
pan dengan jang bersifat , keras-badja"
(atos- Dj),
Tidak salahnja poela kita membeuarkan pepatah: , Het zijn sterke bee

aen

dis

de leidende fuuctie kunnen

membelintang!”“Zamannja

-—-—

manoesia

sekarang

njembah kepada i'tigad: AKOE
DIRI !
Zamannja

berhulakan

kita poen berdo'a bagi ke
maslahatan kita bersama dan bagi per
gerakan Pemoeda kita choesoesnja, dja

mematahkan tiap apa jg

manoesia

EGOISME

uganlah

me-

SEN-

sekarang mem

hendaknja

berbalik deradjat

mendjaoehkan

diri kita

daripada

masing2 dan

hina-dina

dan

nis

ta-p:pa, terindjak oleh n:fsoe bahimi

tengah pergaoelan

danja kita badapkan oetjapan diperba
njak terima kasih dan sejoekoer.
bah i'tigad hidoep seroepa diatas itoe.
Djika terasa hadjat dan pentingnja
Moeslimin

sa manoesia

jg telah

Indonesia akan

Insja ALLAH akan bersamboeng
la di belakang kali.
Amin, ja Rabbal 'Alamin.

menerima

per

toeudjoek dan pedoman Ilahi jang
mengoeasai segala kedjadjin, apabila

poe

sendiri

atas

sembojan

jang memboedjoek
njimpangkan

beratvja kewa
pergaoelan hidoep
bangsanja soepaja setoedjue dan
sela
ras dengan adjaran Islam, maka pemoe

da Moeslimin Indonesia jg berbaris
dibelakang
pavdji Islam akan meng
oedji diri. mempertadjamkan
otak,
membiasa keichlasan dan keberanian,
mengamalkan segala kewadjiban ter
hadap Allah Soebhanaboe wa Ta'alla
dan sesama manoesia. teristimewa ter
hadap kepada bangsanja jg njata2 me
benih hidoep beroepa cel dan prop njesatkau dirinja kepada arah-toedj »e
toplasma
manoesia jang diberi an jg tidak diharapkan yoleh Illak

oebah

dari warnanja kebitam-hitawan

mendjadi poetih
Dengan tidak perloe berselimost
Djadi: Boekan
dan berseloebseng, tiada oengkir dan las dengan bedak
remboenji, sebagian besar dari pada poetih dan soetji

bersih,
:
poetih karena dipo
,dari loear.

semata2,

Wadjib atas gerakan Pemoeda Moes
limin Jadonesia oentoek menanamkan

Tetapi kejakinaa

dalam

hati-noeraninja

ang

DZAT,

“

man crisis, kini

poela,

dan

telah

telah

boeah

hiboek bekerdja

menenam

dan

meng

gilivg
kembali,
seperti sf. Lestari,
Pverwoosri dan Minggiran.
Semalah
harga dan sewah tauahpoen ada tanda2 baik (naik).
Pasar

Ketika

ditepi

kami

djalan

berdjalan

latan melaloei Arabische Straat, terke
djoet
kami,
dari djaoeh kelihatan
banjak orang laki psrempoean berke

roemoen.

Setelah dekat njatalah bahwa
itoe
orang berdjvealan berder&k.
d&sek di
tepi djilan, Kami agak heran, lagi ma
sakah djalan jg tidak begitoe lebar be
gitoe
banjaxs orang djvealan, roepa

nja menjadi pasar no.II,
Apakah

barangkali

dari Cvll, yan Gse.
gal pasar no. II?

telah dapat izin

dioendjvek

seba

Atau barangkali tidak tahoe,
ran kekoerangan politie.

lIanta

Moestahil !

Soengai

Pada

moesim

Brantas

hoedjan soengai Bran

lam, Sebagian besar tertoetoep dengan

timboel ingatan, bahwi alangkah be
sar harganja djika sekiranja pasir jg
bertimbven2 itoe terdapat dikota Soe

rabaja, tidak di Poerwoosri atau Tro
jang ?
Dan lagi, djika keadaan teroes de
mikian, artinja tidak dikedoek dibikin
dalam lagi, barangkali tidak sampai
setengah abad lagi, tidak boleh tidak
soengai Brantas akan beralih aliran di
sebelah kiriuja, karena pada dewasa
Idi sabadja moeka air lebih tinggi

dari
pada daratan dikanan kirinja,
terlebih poela djika moesim hoedjan,

Moesim

panen

djoega

Djoega diloear kota Soerabaja, seki

:

tarnja district Wonokromo dan Gresik

sebelah selatan, kini sedang ramainja
orang memetik padi walik dami. Me
lihat hasil peroesahaan paman tani

jang

begitoe .baik,

Ini Waktoe

meskipoen

pada

moesim kemarau, penoelis

ISENG2 KE DAERAH KEDIRI
SEBELAH OETARA

toeroet bergirang.

Pembantoe

mi, waktoe menjarsikan panenan dima
na dekat station NIS, Tandes
dan

Didalam

iseng-iseng

menoelis :

ini boelan

di

penoelis

pergi

daerah Kediri sebelah

oetara.

Moela2

penoelis

toeroen di station

Kertosono, singgah sebentar melihat
keadaan kota ketjil jg termasoek djoe

ga ramai

dan permai.

Di kp. Koedoe terletak sebneah kli
niek ketinggalaa marhoem t. Tan Tiek
Kwie, seoraug hartawan Tionghoa jg

karena memang soe gauta2, bahwa hanja atas dasaran Is- dermawan lagi pemoerak hati.
soedah
itoelah lam jg tidak
kenal akan perbedaan
Marhoem
t, Tan Tiek Kwie itoe
pada Agama Islam, masih sangat
ANASIR, soedah itoelah ALAMNJA, tinggi rendahnja deradjat
kedoedoek doeloenja
miskin djoega, pekerdjaan
oenjai anggapan jg salah dan
keli
Tidak koerang-koerangnja bangsa an manoesia, tidak kenal akau sifat uja sehari-hari mendjadi koeli tjikar,
te semula? Pan Agama ALLAH kita jang beranggapan atas Islam itoe hina-menghinakan, jg
menghendaki angkoet barang? tjari oepahan. Bsrkat
toe.
sebagai Agama jang berderadjat infe kesedjahterain doenia, jg memberi ke radjin dan hematoja dapat dirikan
| Sebagian besar dari pada kaocem rieur, jang dibawah ataupoen mem koeatan hati dan ketegapan langkah peroesahaan fabriek mivjak klenteng
Moeslimin bangsa kita tidak lebih bawab, sebaliknja tidak dapatlah me kepada barang siapa jg berdjoang me (isi randoe) dan katjang, Kemoediau
djaoeh pemandangannja terhadap ke reka pikirkan bahwa Islam itoe Hoe noeroet peroebaban menoedjve kepada dibelinja dan didirikaa tiga fabriek
paca Islam itoe banja sebatas kepada koem Dvenia jang tetap bersifat dau perbaikan dan pertinggisu hak dan ke goela Koe Ijon-manis, Baron dan Djve
Ytigad bedak, memoepoeri dan berderadjat superieur, jang diatas wadjiban manoesia sebagai macbloek wono
Kini ketiyagfsbriek itoe diba
memoetihkan lahir, tapi kotor, nista ataupoen mengatas. Tetap lengkap dau Allah: 'amaluja manoesia, 'amalnja wah pengoeasaan seorang tjnetjoenja,
dan hina djika seloeboeng dan bedak sempoerna Islam menjediakan atoeran pergerakan, 'amaluja bangsa jg dirihai jaitoe t. Liem'Djing Gwun, Tetapi oleh
itoe diboeang. Tidak salah poela kira dan hoekoem-hoekoemnja sebagai pe dan akan diterima oleb Allah Rab- pengaroeh crisis baroe2 ini, ketiganja
nja pernjataan kita, bahwa dengan lan ngatoer tiap pemeloeknja, tiap pe boel Izzati,
telah berhenti, tidak bekercja lagi, se

rajat kita Indonesia jg menganoet ke dah itoelah

beberapa

tinggi atau pematangnja antara 21 3 m

dan mentjoba me djiban mengoebah

hatinja dari pada djalan

ini,

moeka air lebih tinggi
hingga 2 m.
dari tanah diloear tangkis.
Sedang

Garoet 10 Dec, '37,

tidak tahoe dan sidar akan kedoedoe
kan Islam —Agamanja—ditinah tanah
bangsa dan noesanja sendiri.
Berdiri

dewasa

fabriek goela jang berhenti waktoe dja

pasir atau djadi tanah ladang.
| Didalam kami naik diatas perahoe,

do'anja Persdienst itoe poe
ALLAA Ta'ala
berkenan

bidoep jg mendjoendjoeng dan menjem
' Pemoeda

kemakmoeran

Dengan
la, moga
bersama2

sia2 hidoepuja sebagai macbloek bang

Pada

Tanda

tas itoe lebaroja kl. 100 m, tetapi pa
da moesim kemarau tinggal 20 415 m.
sadja lebarnja, dan tidak begitoe da-

ah manoesia, terikat-erat dengan djikan adjaraunja, bahkan tidakpoen ter ratannja saithan-iblis jang doerdjana.
tengok
hadjat orang akan mengarah
Kemnedian, segalanja itve tidak
kan diri kepada toentoetan 'alimnja, atau beloem kita tjantoemkan bilama
sebagaimana diadjarkan oleh @ber'an. na tidak ada suggestie dari pihak Pers
Sjahdan gerakan Pemoeda Mueslimin dienst itoe, jang oleh karenanja kepa

Indonesia ditengah

Marhoem toean Tan Tiek Kwie di
makamkan dipekoeboeran Baron sebe
lah selatan Kertosono. Makamnja amat
besar dan indah.

dan xedoedoekannja sebagai jang soe
dah
ditoetoerkan
oleh Pengemoedi
.Persdienst“ tsb diatas mendjadi , De

lij lende Jeugd“(Pemoeda jg sengsara)

(ke-akoe-an)

nis.

djalan dari
gikan kepadanja oleh Agamania-Islam. aloen aloen Grissee sebelah oetara meKita psen berkejakinan bahwa se noedjoe ke timoer dau berbeluk kese-

dendang oleh iblis-sjaithan doerdjana, mengingat posla akaa

perhimpoe-

Islam

memboedjoer,

»Haast U Langzaam" (Tjepat
di tapidjangantergesa2)
dengan

jang loeroes kepada djalan sesat.
Padabal menoeroet kepertjajaan ki
nan kita PIM, sebagaimana namanja poen soedah menegaskannja, ada ta dengan jakin, boekan perbaikan
lah soeatoe perhimpoenan jg menda- oemmat sebangsa kita Indonesia golo
sarkan gerak langkahnja atas Agama ngan Moeslimin itoe dilakoekan setja
ra membedaki dari loear,
melainkan
Islam dalam erti kata jg loeas.
dalamlah
jang
Sjahdan baiklah dengan amat sing perbaikan dari
" kat, kadar memenoehi hadjatnja, kita amat mesti kita oetamakan. Boekan
lahir jang diperpoetih, ketjoeali tiap
loekiskan akan
Kedoedoekan

Ra'jat dalam arti seloeas2nja

mengalirnja — menerdjang tiap apajg dragen”,
Acbirnja,
mergalangi, eeuk oeluag tiap apa jg

bagai poelas dan bedak itoe tidak koe lapangan kepada Islam akan memasoek

himpoenan2 Pemoeda di Indonesia se mat Islam, penganoet Moehammad.
loeroehnja soedah didapat kata sepa
Ja bahkan roepa-roepanja kian lama
kat akan melangsoengkan Sidang Mve kian membanjak djoemlahnja, djika
sjawarah

LAH, berbaliklah zaman manoesia ki
ni kepada: Menioggikau dan menga
goengkan diri sendiri, dihanjoet laroet
kan oleh sifat takaboer jg sangat deras

Djika itigad jg sedemikian itoe jg
met
de dioenggoel2kan
manoesia,
tidaklah
akan sempat Agama Islam mempoenyjai
Islam se pengaroeh
soeatoe apa. Tidak diberi

rang2lah kita ,ketemoekan
di antara
bangsa Indonesia jang mengakoe oem

Pemoeda

jang didalam Program dan Hoekoem
peratoerannja mementingkan keperloe
an ra'jat, dengan
segala lapisan ke

Dengan sengadja dan sadar manoesia
kini dalam bidoep sebari harinja ber-i' genap gerakan jang ada di Iudonesia
tigad:
Meogbarapkan diri sendiri, te 'Di, baik jang bergolong toea maoe

kita dapat vjak jg pintjang ol&ag meudjalankan
harapkan perhimpoenan
beroleh kedoedvekan sebagai “Leiden nja. Svedah pintjang gandjil ditambah naga sendiri, oedjoed sendiri, ketjaka
de Jeugd“ di Indonesia ini, djika sug poela menetapinja tidak memilih wak pan dan kepandaian sendiri, sebingga
gestie dari Persdienst tsb, tidak dia- toe awalannja melainkan disoroug timboellah 'amal perboeatan jg ber
djnekan kepada kita.
dan ditoenda kepada masaachiran sandarkan kepada: Menghilangkav ha
Beloem merasa datang waktoenja, nja.
rapan orang memohon, memoedji dan
kita (sekalipoen tidak boleh kita oeng
Demikian
itoelah gambaran jg ka meminta kepida ALLAH, 'amal per
kiri akan adanja urgentie memba sar sadja kita ambil tentang keadaan boeatan manoesia jg mendjaoshkan dia
ngoenkan Nationaal Jeud Congres), nja kaoem Moeslimin jg kebanjakan daripada sikap pertjaja (beriwan)
karena oentoek menananr asas mendja dalam melakoekan amal ibadah de dan harap (tawak'kal) kepada AL
di Pemoeda Pengbela diantara sege- ngan
tidak mengeloearkan
nap anggota2 perbimpoenan
itoe, ti kekajaan, zonder
menjede
daklah pada hemat kita dapat didjel kahkan sepeser
boeta
poen
makan hanja dengan soeratan poetce djoega. Beloem poela kita mengambil

baloes, ja bahkaa
wadjib di
laloei oleh Pembeli Mobaslimia Iadonesia bagi menjepadankan
dirinja de
ngan kedoedoekan sebagai Pergerakan

Tetapi anglangkab
Kandongan, serenta

koempoel ditepi

terkedjoetnja ka

padi soedah ber-

djalan,

dataug

tjikar

ventoek mengangkoetnja dengan radjin
wandor

dan

membilaog

babah,

plus

mengatoer dan

menimbang

man tani jg barve
ladang padi itoe,

hasil

sadja keloear

pa

dari

Rvepanja didaerah itoe ,ngidjo” sijs

teem

amat

digemari

cleh paman2

ta

vi terboekti poela bahwa jg kebanjakan
menoempoek dan mendjemoer padi

tadi banjak

tjoema

terima

sepersepoe

loeh atau sebagian ketjil lagi, sebagai
oepah waktoe menoesi. Kasihan |
Lebih

dapat

kasikan poela oravg jg

toeroet ambil bigian

tidak

wengetam

dengan radjia dan asijk ambil roentoeban (ketjeran) jg soedah koempoel

dengan

deboe.

kerdja

jg

Apakah kiranja jg berwadjib tidak
Tapat menjegah tjaranja woekeraar be
meroegikan

publiek

seoe

moemnja atau kaoem tani dan bodohchoesoesuja ?
Kami toenggoe |

|

ninta dan memberi critiek
leyen

Motto: Het

beteekont:

|

reageeren op alles em altijd.

f

Oleh Abdindones

ialah oetoesan kita, sam

(OBAT BIKIN ITAM RAMBOET)

et“ dari perkoem

BAIK BOEAT. RAMBOET POE-

| dari

kita, membawa

pergerakan, kedalam
.

ialah oentoek

TIA (BEROEBAN), MERAH

DAN KOENING.

partai, par

serakan dan pergerakan |

ra

pemimpin iioe
|

dari pimpi

2 Pemimpin boekan

.Oentoek

mendjaga

1.

Obatnja

dari

porder,

pakei

air.

soe|

perloe.
Patoet dioetamakan dalam pendidi
Il
an kan nasional, soepaja keberanian dan

|djadikan

dalam pergerakan

,stelsel“

perkoempoelan,

tsjarat jg kita se baik diloearnjas sebab mengoempoel
kan tenaga dari e#nggoto2 jang insjaf
adi salab satoe ,,waarborg“ soe (dari rakjat Indonesia jang lemah dan
paja .cesaha kita mendapat boeah j banjak ini adalah satoe alat jang anter
kkita inginkan, baroeslah kita
men penting sekali didalam perdjoang
oentoek memperbaiki nasib rakjat dan
| pat critiek, baik dari seroema
| baik dari kawansepartij,
bai
kedoedoekan tanah air dibari jg akan
n

itoe sjarat sjarat mana adalah

|

#0.50.

. ....

per flesch

Harga

|
Ht
1 | datang.
Memberikan critiek terhadap peker|
didalam segala perdjoangan
Jabir «

|

hendak

jang

ditjoetji doeloe

4. Ini AOBA sanget mengoen”
tsengkan dipakeinja, kerna bisa
' dik ra-kira menoer set keperloean
dan tida bisa hilang kekoeatannja

mewberikan critiek di

nasional, baik dalam

&

3. Pakeinja gampang. ramboetnja bisa djadi hitam seperti wat.
na aseli.

sepak terdjangoja saban2

J£

sadja

.

zonder

disemir

sematjem

hanja

hantjoerken

Ramboetnja

2.

pemimpin djavgan . menjangka|
a beroepa ,dewa's barveslab tiaptiap|
ang mengeloearkan critiek terhadap

'|kesanggoepan

IN! AOBA

TEROETAMANJA

a sebaliknja terdja
k enggan dan tak maloe akan

wan pergerakan baik dari lawan

2. #iek adalah satoe barang jg es
|.

sesoeatoe orang tak berarti akan
| batin), Oleh desakan critiek berbati2 djaan
memboenoeh kemaoean akan bekerdja
| kita memoelai sesoeatoe pekerdjaan
| dapat kita memendekan barang jg pan | itoe, tetapi mendjaga soepaja jang be

—. djang,

mana

menambah

dan sebaliknja.

jg koerang

kerdja awas dan tetap beroesaha de
ngan teliti dan kekoeatan jang extra.

naf

Kalau anggota dari sesoeatoe golo-

Tisp2 orang mempoenjai hawa

segala penjakit kentjing pada orang lelaki
dan prampoean, jaitoe: Penjakit kentjing
jang baroe atau jang soedah bertahoentahoen, kentjing nanah jang berwarna poetih, keatjing nanah jang berwarna koening

maka mereka

| dioesahakan menoeroet kekoeatan jg mengembek seperti itoe djoega. Ini
ada pada dirinja diwaktoe itoe. Djadi lah tandanja anggota perkoempoelan

dengan memberikan critiek kepada me |

itoe boekan anggota

jang insjaf.

HARGANJA:

Kea

per flesch isi 200 pil...
PA

Er
»

»

Ini
Japan

ne

»

kepapa pemiwmpin|

.f 5.50
ane

ea

obat2 bisa dapat beli
jang mendjoeal obat.

ea
1,75

ep

di toko-toko

Prijscourant obat-obat boleh diminta dengan PERTJOEMAH.

tak

pertjaja akan dongengan ini. (Kita ti
dak boetoeh akan pemimpin jg pintar
sadja , kita boetoeh akan pergerakan
jang besar, dan pergerakau tak
mendjadi besar, djika hanja pem

| sadja dibesar2kan, tetapi kalau anggo
'ta2 dari pergerakan itoe iosjaf akan

—. kewadjibannja. Pemimpin aaalab or

kita

kepertjajaan

—. 0dari kalangan

dan haroes keloe:

kita, sebab mereka

' kedoedoekan kita,
ta kita serta djalan 2 jang maoe kita
ea

Molenvliet West No. 203-204.
BATAVIA

soerat

tetapi lebih lebih lagi teman kita jang |

sia, oleh-sebab itoe tak dapat kita mem

“biarkan pemimpin seorang sadja me
ngerdjakan "pimpinan perkoempoelan,
oleh sebab

itoe kita tetap mengeloear

kan critiek jang sehat terhadap sega

—

Ia ,beleid“ dari pemimpin

itoe,

Telf. 293
Ea

TOKO HAKATA Soeniara-

dja No.24.

Bt.
FERI

aA

fihak mereka, jg bersi koeat—dengan
tjoekoep alesan—mempertahankan Si
bolga sebagai iboe kota residensi, seNgandjoek teroetama dang dilain fihak beradalah mereka.
Di daerah
Waroengdjojeng dan Kertosono, kini jg madjoe kedepan dengan—entah be
moesimnja panen gadoe dan kedele, rapa matjam alasan—oentoek menggoe
dan
hasilnja poen terhitoeng bagoes lingkan Sibolga dan diganti oleh Pa

Moesim

djoega,

panen
dami)

gAadoe (Padi walik

dan

erdjang dari pergerakan itoe dan mem
oenjai

kewadjiban

oentoek menerima

ritiek.
Pergerakan Kebangsaan

Indonesia

Takoet akan

&
Kemadjoean

dang Sidempoean sebagai iboe kota
daerah Tapanoeli.
2
onderwijs
Kini
,perdjoangan“
sedang
berdja
Oemoemnja onderwijs didalam reslan.
Kepoetoesan
beloem
djatoeb.
Teta
sort Res. Kediri ada menjenangkan
pi
sedjaoeh
doegaan
kita—achirnja,
dan didalam kemadjoean, Tidak sadja insjaflah—Padang Sidempoeaa akan

Kalau takoet kena gelombang,

|Soeatoe

boekti

dan

tanda

bahwa

be

toel-betoel rajat haoes pada pendidikan

Semalah
menoeroet
soember jang
permoelaan
pada
dipertjaja,
boleh
cursus tahoen dimoeka (1938-1939), di

kebiasaan

Jama itoe —berdjoedi—

moe

ngan beroemah ditepi pantai.
—.9 ma

Onderdirecteur

Onderwiis.

Sidempoean
Jletaknja ,dipoesat“ dae onderdirektoer
rah residensi (kesana sini dekat), se

Onderwijs.

dang Sibolga boleh dikata,,terpentj'1“,
3 Padang

Sidempoean

kini djadi ,poe

sat persimboengan” laloe liutas oentoek SWK dan SOK (dueloe Hoetano
pan), tetapi kalau djalan baroe—Pa
dang Sidempoean via Sipirok—soedah

pocan

sedang

bintang

terang,

meng-

Vergadering

tahoenan jg ke 15

dari perk.

Nanti

I.P.B.

pada hari Sabtoe,

da malam

boelan,

Minggoe

tg.

perkoempoelan

mengadakan

I.P.B,

vergadering

ke 15 bertempat

di

djatoeh p#
18 Dec. in!

akan

tahoenan

jg

Stadstuin di Soe

rabaja. Vergadering ini diboeka pada
djam 7 malam.
ma

omi

Rapport

Rapport pest
October
loeroeh

Pest

selamanja

tanggal

9

sampai 30 October boeat dise
Indonosia ada 238 orang jg.

diserangnja dan
234 orang.

jang meninggal

ada

dari
lai toemboeh poela dengan actiefnja genggam lebih baujak ,penarik“
sebagai
dibowbarleer
oentoek
Sibolga
Tiap-tiap hari Minggoe atau bari
vrij tidak bosen2 orang di Ngronggot iboe kota. Tjoema jg djadi fikiran bo
(Waroedjojeng) mengadoe koeting atau lak balik sekarang ialah kenjataan,

aer

Sibolga contra Pd Sidempoean

dja-

Sekarang kita bisa kabarkan, bahwa
pemerintah tidak bisa Jmenjoetoedjoei
suggestinja dari Volksraad, oentoek
memberi pensioen kepada anggotanja
Dengan
berita ini pengharapannja
anggota2 Volksraad oentnek mendapat
pensioen hilang sama sekali.

boeat pendoedoek didalam
Dari Bogor diberitakan dengan opi
,menang“ berhoeboeng derganalasan,
'didesa-desa jg sesoenji-soenjinja keada jg praktis, dll. ialah: 1 Padang Si sil, babwa moelai tg. 1 Januari 1938
au sekolah2, baikpoen volks dan verdempoesan memang ,lebih besar“ dan toean JM De Lange, secretaris Depar
volgschoolnja penoeh sesak moeridoja. slebih sehat“ dari Sibolga. 2 Padang tement Ven W diangkat mendjadi

ngerdjakan oesaha nasional, sebab ini
kita bersama.

Volksraad tidak dapat
pensioen.

kota, poen

critiek, djanganlah me 'boeh ini.

ialah kepentingan

Anggauta

kedele

Indonesia, oleh
Pemimpin dipilih oleh kita dari ka ialah oentoek ra'jat
rakjat menghitoeng mata merahnja. Roepa
dengan
dan
langan kita dari teman2 jg tidak sadja ra'jat Indonesia
nja mereka loepa akan pengamoekan
Crisis jang bbaroe sadja maoe sem
mempoenjai kepintaran jang tjoekoep Indonesia.

— kempoenjai ketegoehan iman dan ke
tetapan hati.
Kita tahoe akan kekoeatan manoe

Co.

Djoewono (Kertosono) akan diboeka
vervoolgschool baroe dengan Landbouw-klasnja.
Kini jang telah diadakan Landbouw sama sekali selesai, tentoelah oemsem
klas itoe veryolg Sonoageng, ressort
nja orang akan pergoenakan, lebih de
district Waroedjajeng.
kat, kedesa lantaran lebih sentosa (ti
Kami memoedji soekoer dan memterlaloe banjak belak biloek, seba
dak
pergerakan, dan bersatoe keloear, itoe boeka topi atas perhatian jarg berwa- |gai antara Sibolga—Taroetoeng)—ka
e
lah sembojan kita.
lau ichwal ioi soedah kedjadian (per
hoeboengan langsoeng Pad, Sidempoe
Kebiasaan
lama
Jogaltah
Turoetoeng—Medan) be
an—3ipirok.
Soepaja mendapat
per
Sibolga ,terls
sendirinja
dengan
rarti
Selama pergerakan Kebangsaan In
hatian
jang berwadjib
pas“.
(uitgeschaxeld)
dari
laloe—liit-s
'donesia masih dioesabakan oleh ra'jat
Roepanja circulair pemerentah jang
atau dengan lain perka
Indonesia, selama itoe tiap2 orang Iv melaraug pegawai negeri bermain atau —langsoeng
'donesii mempoenjai hak oentoek mem berdjoedi itoe telah diloepakan oleh taan: poekoelan hebat oentoek Sibolga
berikan critiek terhadap segenap sepak ig berkepentingan, tandanja sekarang (labir bathin), Memang kini Pad Sidem

kita, tahoe ak
| hoe akan pendiriantahoe
akan tjita
tempoeh.

&

ITO

K.

kan atas keadaan2 jang njata, sindiran

it manisnja | kabar kita batja, bahwa beberapa pe
merasa
an
jg dike ngerang memoetar keadaan dan me
orang
dari
| hasil pekerdjaan
tentoe 'pjangka bahwa critiek jang diberikan
baik
hasil
jau
annja.
| moekak
Kalau
II
adalah sindiran. Memang kalau dibia
itoe tak mengapa, tetapi djika
pemoe
sakan
dalam kalangan sendiri tak di
ang
tentoe
salah
| kanja mengerdjakan
| gota dari lingkoengan itoe jg banjak izinkan memberikan critiek, baik da
lam oemoem maocepoen dalam rapat
akan menderita sengsara.
tertoetoep. Meraka mendjerit djerit
orang
tiap
oleh
| Oritiek diboetoebkan
oentoek perk: critiek adalah sebagai dan mentjeriterakan, bahwa mereka
'satoe tjemeti boeat “kita oentoek ber kena serangan, kalau mendapat critiek
hak oentoek
' djalan diatas djalan jg loeroes dan jg: dari jang mempoenjai
kita kehendaki. Memberikan oritiek mengritiek, sebab kita semoeanja ber
sama sama mengerdjakan sesoeatoe pe
“adalah sifat orang jg insjaf.
kerdjaian oentoek keselamatan bersama,
pen
hasil
adalsh
Orang jang insjaf
didikan. Kita jakin, bahwa oesaba jg ialah pergerakan kebangsaan Indone
oetama dari pergerakan kebangra n sia. Kita berani memberikan eritiek,
Indonesia jalah mendidik rakjat jang itoe hak kita. Kita berani menerima
: | 'banjak soepsja mendjadi orang2 jang critiek, itoe kewadjiban kita. Sebab
insjaf, jg tahoe akan kedoedoekannja pergerakan nasional adalah oesaha da
masjarakat dan nasib bangsarja pada ri kita bersama oentoek kita bersama.
- waktoe ini, dan tahoe akan tjita-tjita Kita berani mentjari keoentoengan
menerima
rakjat dan Gjalan2oja oentoek .mentja akan tetapi berani djoega
|.
— pai tjita-tjita itoe. Orang jginsjaf ada kesalahan.
lah orang jg bsrpendiri:nseudiri dan
Menjimpan
critiek jang pada tem
“oleh karena mereka mempoenjai ,ei- patnja terhadap sesama perkoempoe
bera
genmeening” mereka haroes dan
lan nasional Indonesia, seperti jang
ni memberikan critiek terhadap tinda 'kita dengar dioetjapkan dalam saleh
| kav2 jang diambil oleh pemimpinnja. satos rapat oemoem adalah satoe tja
Dongengan tentang pemimpin jang ra jang melemahkan semangat perdjo
—
vonfeilbaar“ tinggal dongengan bela angan. Gescheiden samengaan dalam
jg moeda

di Bandoeng

Agent

Pp

ka: kita dari kalangan

:

AGENT BESAR:

:

.

' dimana dibitjarakav, dikercjakan ke

waktoe
lingkoengan itoe, oleh sebab mereka tidak, Tetapi dalam beberapa

teristi-

pinggang (gegindjel) seperti

dibagian bocah

Critiek tak sama artinja dengan sin
| boetoehan bersama, haroes anggota
diran,
mengeloearkan critiek berdasar
cri
memberikan
itoe
dari Peang

| fiek saben

jang

terbakar.

reka jg beroesaha dapat kita menahan daan seperti ini boekan barang jang
“ mereka, soepaja mereka tetap tinggal asing dalam pergerakan kebangsaan|
— "berdiri dengan kedoea kakirja dalamla Indonesia pada waktoe sekarang. Mem
pangan ,realiteit“critiek,d memaksa me berikan critiek adalah kewadjiban ki
reka, soepaja mereka mentjari perban ta, tetapi eritiek itoe moesti jang se
jg Kebaik antara tjita2 jg ditoe hat, soepaja dapat dipakai oleh mere
Hakan dan
kekoeatannja oentoek men ka jang mendapat critiek itoe, djika|
djoenja
| #japai tjita2 itoe (een evenwicht bre- critiek itoe tak pada tempatnja, ten
ngen tusschenhun streven en kunnen). toe hasil pekerdjaan kita tak ada, dan
Tak semoea orang haroes diberikan kewadjiban dari mereka jang meneri
critiek, Tak semoea orang wadjib me ma critiek ialah oentoek melempar cri
nerima critiek, Hanja dalam segala tiek jang tak dapat dipakai kedalam
hal jg mengenai kepentingan bersama kerandjang kotor adanja.

—

dialat kentjing,

digelemboengan
penjakit
oentoek
mewa
prampoean
dari penjakit
jang
kentjing
(Gonnorhoe,) didjalanan kentjing panas seperti berapi, sakit pada bidji kemaloean,

toek mereka, soepaja mereka hanja bo perti kambing atau beri2, kalau- pemengembek,

penjakit

toea,

keadaan jg sebenarnja, Ketakoetan ke tentoe mereka akan berdjoang dengan
| pada critiek adalah soeatoe rem oen membabi boeta sadja: mereka akan se
mimpinpja

»

goenanja oentoek menjemboehken

TRIOS

soe oentuek mengoekoer kekoeatan la ngan tak berani atau tak mampoe me
hir dan batin diri sendiri lebih dari ngelosarkan critiek satoe sama lain,

leh mengerdjakan soeatoe hal jg dapat

KENTJING)

PENJAKIT

(OBAT

Sebagaiviboekota

Ta:

panoeli.
Reiz Redacteur kita menoelis:
Belakangan ini didaerah Tapanoeli
ramai

sekali ,diperdjoangkan” tentang

iboe kota residensi Tapanoeli, Disatoe

bahwa ,verhuizen kost eeawaal stroo
en in “dit gevsl met weinig sok. Me
pertimbangan dari djoeroe
ngertinja:
Gedong?2 dil ke
san foeloes (wang)
boetoehan ditempat baroe (P Sidem
dibangoenkan, sedang
mesti
poean)
(Sibolga)
gedong2 dil ditempat lama

mesti ,dilemparkan” bgitoe sadja.....
inilah de. kneep v/d zoob .. . boleh
djad!!
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TOKO
—

Pe

PASAR

SENEN

FEN
119. TEL.

WL.

Adres jang terkenal

mendjoeal

Perabotan

dan

EN
Kramerijen,

dapoer
Hemden,

toilet

3083

bak

—

dan

"
dan Pijama's Otasita
dengan

harga

pantas.

