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Pidato tentang Indonesia
rena antara sate tempat dengan lain WAT
ANDEREN
ZEGGEN
di 's Hertogenbosch uja, berbedaan poela keadaannja.
Pers en Mastschappij
Soedah terang, bahwa kenaikan ra
Anip Aneta mengawatkan dari 's
In
de
,Ochtend
Post“
ta
rata
sebesar
20
pCt
tidak
moengvan heden
Hertogenboseh, bahwa disana telah di
treffen wij een artikel aan van Je vea,
kin
boleh
djadi
bisa
menjebabkan
ke
langsoengkan sidang jang dinamakan
»ludie-Dag“ jg mendapat perkoendjoe

Jngan banjak dari pembesar dan menda
pat perhatian besar dari orang ramai

Mr GHC Hart menjatakan, bahwa
Reuter
mewartakan dari Boedapest:
Stasioen disana mendapat pendjagaan apparaat Pemerintahan Indonesia be

adaan jg tidak adil, karena perbedaan
keadaan itoe.

Kabarnja kini Pemerintah sedang
menoenggoe hasilnja soesoenan ang
ka angka oepah dalam statistik, dan

getiteld ,Silatoer-Rachmi",
Jevea sehrjjft :
De heer Tabrani, hoofdredscteur van

het dagblad ,Pemandangan",
zal Vrij-

dagavond,

17

Dec.

a.s, in het gebouw

bahwa moengzin sewaktoe-waktoe
ada sesoeatoe perboeatan penjera
ngan, walaupoen bal ini terdjadi di

deelneming volgen
en bedroeft.

wat dezen hindert

loear
pang.
oentoek memberikan poekoelan djika

brani is ook voor Nederlandsche jour
nalisten van
groot belang, Daarom
kuanen wij hua niet nadrukkelijk ge

keras ketika Delbos datang, jang se- kerdjanja lebih pesat dari negeri Be setelah itoe baharoelah hendak diper Kramat 158 een causerie in het Nekoenjoeng2, sebeloemnja lain-lain pem landa, dan tidak senantiasa memben timbangkan perloekah atau tidak Pe- derlandsch houden over het onderwerp
»Pers en Maatschappij“, Alle belangemie
ademMie@lbesar ada disitoe ja soedah doedoek toer kepada keberatan keberatan poli merintah meneroeskan tindakarnja.
—.9 sm
stellenden zija welkom. In de pauze
toe perloe sekali | dalam wachtkamer sambil bertjakap2 tik dan adat kebiasaan (traditie). ,Adengan Baron Apor, Ketoea dari depar pa jg haroes terdjadi, maka terdjadi Wereldtentoonstelling di New York zal gelegenheid worden gegeven tot
.silatoer'rachmi“ (elkaar vergeven en
|-/tement Hongaria boeat oeroesan po lah“, kata spreker,
gelukwenschen).
Bekas
Dari
Den
Haag
diberitakan
oleh
Gosbernoer
Djenderal, jmm,
aa ditik,
Zelden wordt een voordracht ap een
Kemoedian Delbos meneroeskan per Jbr. Mr. BC de Jonge membikin djoe Aneta, pahwa ada dipsrsediakan ang
gelukkige
r oogenblik gehouden, Da
ga pidato jg didengar orang dengau garan belandja 5 ton bosat Nederland
x djalanan ke Praag,
Nederlan
journalisten in Indi8,
dsche
Pa an
penoek perhatian, dimana antara lain din 2'/2 boeat daerah daerah djadjahan
die zch aan hua Inheemsche collega's
& BI
boeat
ikoet
didalam
wereldtentoenstel
lain
beliau
katakan:
So'al edjaan bahasa.
On
samping aksi demikian itoe, kita
ling di New York dalam tahoen 1939. niets gelegen laten liggen, denken, dat
»Kita
tidak
bisa
bersedia
diri
oen
wederkeerig de Inheemsche journalis.
Aneta
mewartakan
dari
Den
Haag,
akan menggoegah pergaoelan kitasentoek berperang dengan Djepang.
ten zich niet bekommeren
om hun
diri, soepaja atas initiatief partikelir bahwa didalsm sidang Kamer goeva
Nederland
Poen
menilik
kepadi
pengalaman
sche
confrfres,
daan diberdiri nga sana
ar
Oeroesan
pembelaan
Negeri,
membitjarakan begrooting Onderwij:.
saja, jang saja perdapat dari psm
Dezs voordracht van den heer Ta
“jang dapat meninggikan peil ontwik-. Mosi-MGller jang menerangkan bahwa
Singapoera
bitjaraan2
soeal dagang
Nederbrani bewijst ecbter, dat de Inheemsehe
Et
ea
mereka lang soedah beker djalan satoe satoenja oentoek memeMenaikkan pengeloe- krantenlieden met belangstelling waar
landsch — Japan, tidaklah saja me
sa
Na pada sek. disampingnja memberi: tjahkan so'al edjaian (spelling) ialah
aran.
libat sesoeatoe bahaja jg langsoeng.
nemen al wat hun Nederlandschs vak
didikan dan peladjaran jang sys- menerdsskan berlakoenja edjaan 1934,
Betoel harces kita berdjaga-djaga
tematis kepada mereka, jang ingin telah diterima baik dengan 57 lawan
Beberapa hari lagi akan dimasoek genooten bezighoudt en met innige

|

mendjadi beroeps-journalist.
38 soeara.
—. Goena keperloean
ini tidak tjoekoep

tenaga atau oesaha seseorang. Oesala

— demikian itoe haroes dikerdjakan

ber

|. #ama-sama dan poela memang oeroesan
|. dan kepentinyan bersaina,
2

»

sea
G9 mwe0

Bentjana ' Alam
Satoedjiwa

Sepandjang
|Ampenan,

melajang.

berita Anip Aneta dari
pada

hari

Senin

sore

kan beberapa boeah wet rantjangan,
jg mengandoeng maksoed menaikkan
anggaran belandja dari 500000 mendja
kemaoean Pemerintah Dje di 600,001) dollar setahoennja boeat ke
Hindia haroes berdiri siap perloean locale weermacht (pendjaga

sewaktoe2

ada kedjadian sesoeatoes.

an negeri), kata Reuter dari Singapoera
Salah satoe wet rantjangan itoe meng
hendaki membikin gelap sesoeatoe da

Spreker berpendapatan, bahwa de
000 Menilik sjarat sjara , ang haroesada didesa Wanasaba, ketika oedara sangat
ngan
0e3oel2 defsnsi, walaupoen ketjil, erah djalam djadjahan itos baik boeat
boereeknja,
sebseah
pohou
besar
ter
| pada badan pendidik goena kacem
peladjaran manepoen boeat keperloean
terbalik di bisalah poeas dengan minimumeischen
dengan sendi tjaboet dari akarnja dan
kalau sewaktoe2 ada datang bahaja
sadja.
5
1
nja kita terpaksa memoesatkan per djalan raja postweg.
dari oedara.
Pidato
itoe
disoedahinja
dengan
ke
Seorang
kanak-kanak
jg
kebetoelan:
betian pada kota Djakarta, karena da
Satoe rantjangan lagi memoedjikan,
:
4 Inilah kita dapat woedjoed liwat disitoe tertindih hingga mene- terangan, bahwa ia tidak pessimistisch
(memandang dari djoeroesan boeroek soepaja diperlosaskanlah
hendakoja
5
a itoe, Sedikit rantjangan| moei adjalnja.
nja
sadja)
terhadap
pertahanau
kedoe
Telegraph
Ordinance,
dimana
orang
man
Ae
t mendjelaskan oeraian kita itoe. |
t kabar itoe,

maka

doekan

— Di Djakarta kita dapati perhimpoe-

Premier

nan academici-Indonesia dan disamping
. nja Perhimpoenan Peladjar Peladjar

Stajodinowitsj
bali

kem

Nederland di Iandohesia, djika jang mendjadi pemimpin Pedjabatan
Telegrasf atau seorang amtenar jang

sadja didapat pekerdjaan bersama sa
ma jg rapat antara
kedoea doea ba

lagi.

gian keradjaan itoe.
onesia, Djika kedoea organisasi ini
Havas
mewartakan dari Belgrado
Achirnja Djeaderal G.J. Barenschot
berdjabatan tangan dan teroes mewoe- bahwa premier Stajodinowitsj dengan
mengoeraikan
keadaan organisasinja
| djoedkan badan itoe, maka den
isternja jg telak melakoekan perdja: Tentara di Indonesia,
lanannja menoedjoe ke Itali, kemarin
—O9 —

»Ipagi

1

telah

tiba lagi di Joegoslavia.

Kedatangaanja beliau ini ketjoeali di
— bahasa2 modern badhiri
oleh segenap minister2 dan
eris, bahasa Indonesia, staf legatie Italie, djoega dibadbiri
rakan badan, bygiene, mesin oleh
banjak penonton2 ta'lain hanja

elis,

stenografie dsb-nja.

Kapan lagi boenga
oem

: oentoek

bangs

ir.

Hadi,

Thamrin.

t, Atik

o

selamat datang

Soeardi,

dll-nja, jang paling

ke

Ada

di Atjeh
Dipisahkan,
dikandoeng niat, tidak lama

lagi diadakan

pemisahan

kemoepakatan

baik.

antara

bss

bekas adviseur voor Ipl. Zaken, men
dapat perbatian besar. Antara pengan

a seminggoe sekali dapat meOleh karena itoe, bolehlah diharap
an pidato2 tentang badan2 per tar2 itoe nampak djoega anggota Du- kan, bahwa perkara ini segera poela
(Thamrin dan Hadi), vak- wan Hindia, t.t, Spit, Hoesain Djaja akan mendjadi salah satoe bahan petik Soeardi), doepia BB diningrat, Visman, Kuaeman, Ideuburg roendingan jaug wadjib.
. Disamping itoe kita da- (direktoer Onderwijs), voorzitter Dewau
Hal ini adalah mengenai opsir-opsir
golongan agama Mochammadijah Ra'jat, Buttingha Wichers (Javascbe jang kini djoega diserabi dengan keO. dil-nja. Moestahil dari ka- Bank), beberapa anggota Dewan Ra' koeasaan sipil di Koeta Tjan6, Lam
itoe tidak akan didapati se- jat, dr. Pijper (adviseur baroe), dan Meulo dan Meulaboh.
tenaga jang soedi seminggoe banjak lagi orang orang
terkemoeka
Dalam niat itoe, ialah soepaja me
memberikan penerangan dan dari pergerakan Indonesia | Ancota).
reka itoe dibebaskanlah dari peker
angan tentang soal soal agama,
—4 —
djaan kekoeasawu sipil didalam ressort2
g mengenai
— Jang
mengenai ggerakan badan, ki
itoe,
Hoekoem Dienstplicht.
ta dapati PTID, VIJ, BBB dan goe
Adapoen di Blang Kedjeran peme
Pengambilansoeara rintahan sipil dan militer maksoedaja
“roe goeroe jang mempoenjai akte
terachir.
| gymnastiek. Moestahil dari golongan|
soepaja masih tetap tinggal doelos da
itoe tidak ada tenaga jang seminggoe
Pada waktoe dilakoekan pemoengoe lam satoe tangan, sebab ressort ini sa

“sekali soedi

pembitjaraan

mengadakan

tentang

causerie, tan soeara boeat penostoep (eiudstem

ugat

terpisah

tempatnja

dengan

jg

doenia tennis, ming). Mr Ouds, atas nama fraksinja lain lainnja,
na
raga, badminton, gymnastiek| sanggoep menerima baik tentang con
—
io —
Itingent sebesar 27 400 orang dan mej
i toekang potret ada jg dapat: lakoekan peladjaran 8 boelan lama-|
Soal oepah
an cursus tentang photogra| nja.
Orang tahoe bahwa baroe baroe ini
ian djoegatenaga2
jg dapat Then karena mosinja ditolak, fraksi Pemerintah telah menjiarkan sirkoeler
an peladjaran tentang nsik itoe tidak bisa ikoet memberi soeara
kepada organisasi organisasi kaoem on
or dan auto, demikian djoe oja atas wet rantjangan, jaug setel h derneming
dalam mana ada didesak
aran tentang ilmoe persoe itoe diterima baik dengan 83 mela
kan
soepaja
dinsikkanlah hendaknja
ran, teori dan praktijk,
wan 32 soeara.
,
loepah oepah pegawai pegawainja.
lek kata, kote Djakarta mengan
Desa Ot
Dipoedjikan soepaja kenaikkan itoe
enaga tenaga jang dapat me-|
20
pCt banjaknja.
Postchegue
dan
Girodienst
vw
n seboeah badan pendidik,
Bedjak
sa'at keloearnja sirkoeler itoe
. seboeah instelling, seboeah instituut
Pedjabatan P T T. mengandoeng niat maka ondernemersbond
telah meng
seperti kita tjita-tjitakan itoe,
didalam tahoen 1938 depan ini mem hoeboengkan dirinja kesana
kemar',
—. Perkara tempat, saja jakin bahwa bikin berlakoenja pedjabatan post:
djoega
mendesakkar
perkara
menaik
salah seboeah dari pergoeroean tentoe chegue dan giro. Bekarang orang se
kan oepah.
akan ichlas dan soedi memberikan dang asjik mengoempoelkan gegevens2
tempat dengan pertjoema goena ke- sebeloemnja bisa dibikin soeatoe oen Pekerdjaan ini boekanlah pekerdjaan
jg ringan, karena djoemlah onderne
'perloean itoe, selama tidak menggang dang oendang jang njata,
wmirg ada 3000 boeah tersiar diseloeroeh
| goe waktoe dan peratoeran
sekolah itoe, ' Moela-moela hendak
dilakoekan Indon: sia,
5
ditanah Djawa. Dan djika disini sgoe
Kini
soedah
pasti,
bahwa
banjak
Djangan chawatir! Sekingga bari dah tjoekoep didapat pengalaman, ba kali didjalankan kenaikan oepahy, tetapise
— ini soedah 38 nama jang disampaikan baroelah dimasoekkan djoega atoeran orang soekar hendak memastikan apa
pada kita, djadi belangstelling tjoekoep! itoe di Tanah Seberang.
kah kaoem ondernemers soedah benar

M,T,

ran

kabaran

Lebih

sea

Sran

benar melakoekan

kewadjibannja,

ka-

kawat,!

djaoeh salah satos

wet rantja

ngan itoe bsrminat, soepaja bisa mea
tjegah oraug menjingkiri oendangan
oendangan

pembatasan
—9 —

immigrasi.

noeg.

aanbevelen

Ta-

causerie met

aandacht te volgen,
Er zija onder hen enkelen, die vermoedelijk voor het eerst yan hun leven zullen
vernemen,
dat er tus.
schen de pers en de maatsebappij een
innige verstandhouding moet bestaan.

Uit

hun optreden in de pers blijkt

immers duideljk, dat zij de dour hen
geleide dagbladen beschouwen als courantep, die uitsluitend voor hun eigen
genoegen,
voor hun eigen belang en
tot hun eigen roem en eer verschijnen,
In verband met die opvatting benadeelen
zij soms, als dat z00 in hun
kraam te pas komt, het belang van

cen deel der samenleving.
Wat

de heer Tabrani over

Maatschappij“

te vertellen

een openbaring

Trotzky proces Amerika
Tidak dipersalahkan.

deze

heer

De

, Pers en

heeft,

zal

voor hen zijn,

emancipatie

der

Inheemsehe

journalisten
heeft zich voltrokken,
Uit den mond van hua vroegere disci
Havas mewartakan dari New York, pelen hooren de Nederlandsche journa
bahwa internationale commissie oen- listen thans de waarheid, Eerst onttoek melakoekan penjelidikannja jang hulde de heer Saeroen wat er ,achter
beloem selang berapa lamanja ini te de schermen der journalistiek“ verbor

tuur militer dengan bestuur sipil di
beberapa ressort dalam daerah Atjeh.
Ss
Tentang hal ini soedah poela dila
koekan pertoekaran pikiran antara BB
Toean Gobte berangkat
dengan bestuur militer, dan terboekti
Kemaren bertolaknja toean Gobe&a, soedah beroleh hasil dan kepoetoesan lah

kita, de pada premier terseboet.

onzer natie maocoe beramal ?
disamping itoe kita dapati tenaga

ga seperti t. MH.

memberi

Pemerintahan

diserahi memegang pekerdjaan ini oleh
goebernoer, bisalah menangkap
kaba

Het onderwerp van dev

New

meogadakan

di gen was.

pertemoeannja

York, menerangkan bahwa Trotz-

Ku nu zal de heer Tabrani

de pers haar plaats in de maatschappij

&
kv tidak sekali2 dipersalahkan tentang wijzen.
Doeh
het
mooiste
is wel, dat bij ge
melakoekan proces jg dilangsoengkan
idi Moskou olehnja dengan sekawan
sekoempoelannja jakni kaoem pembe

rontakan.

kaoem

pengroesak

dan

legenheid
pai.

zal geven

tot

,silatoer'rach

Daar heeft zija Nederlandseb gehoor
stellig niet miader aanleiding toe

kaoem fascisten,
dan zija Aziatisob auditorium,
Commissie jang terdiri atas 10 ang
Welk een verheven schouwspel, welk
gauta dari beberapa roepa bangsa te een plechtig oogenblik zal het zijn,
lah bersetoedjoe sekali dengan kema als de hoofdredac teuren der plaatseoeannja beslit jang menjatakan bahwa lijke dagbladen vergeving vragen aan
Trotzky daa anak anaknja, ja'ni Leon de kuustenaars, die zij recensies ontdan Sedov djika mereka ini ada salah hielden en daardoor hun adverten
vja hendak dihoekoem mati.
tie-viijheid ontnamen |
Jang masoek
kedalam commissie
Welik een aandoenlijk moment zal
ivi ialah Dewey,
filososf Amerika, het zijo, als de leiders van Java
Alfred Rosmer

bekas

anggauta

Ko:

mintern Peranfjis, Otto Riihle, seorang
penoelis

Djerman dan Zamora, seorang

uitgsver Mexico).

Bode en A.I.D, met de hand op het
hart den leider vyh Bat. Nwbld.

naderen

9 —

Ho
Kegemparan

zeker

kunnen

di Palestina

Serangan
autobuis.

om

dezan

vergiffenis te vra-

gen voor een reeks versche schimpwuorden en aantijgingen!

kepada

Rauter mewartakan dari Haifa, bah
wa kemaria di Palestina ada 13 orang
jang loeka, hingga 4 orang dari mere

zal niemand

zijn

iranen

weerhouden als Nico en Rein

den man van de ,Ochtend Post“ elk
hua mooie handje geven, en ,ampoen
vragen, wijl zij hem eens uitscholden
uit

een

veilig

hoekje,

louter,

omdat

hij een ochtendblad uitgaf, en zij nu
tbans zelf met dit ,vuil“, ,onfatsoenka ini loeka parah,tatkala di N zareth lijk“ bedrijf, ,zonder eenige standing"
sebosah autobus kepoenjaannja bang zullen beginnen.
sa Jahoedi ditembak oleb orang Arab.
JEVBA.
Kemarin doeloe telah dipoetoeskan
oleh hakim di Jeruzailem hoekoeman
mati atas orangorang Arab jang di
persalahkan telah melakoekan pemboe
noehan kepada orang Jahoedi, Doea

Opsir Inggeris diboenoeh
Dari Bagdad diberitakan,bahwa Let
orang bangsa Arab jaug didalam boe nan Oeroesan penerbangan, ja'ni t.W,
lan Februari, dipersalahkan telah me Jones telah diboenoeh oleh orang dide
lakoekan pemboerdehan atas dirinja kat Danau Habbaniyah, ketikz Letnan
Hendal Mintz, poen
mendapat hoe tsb masih asjik mengendarai kereta
koeman mati poela,
" “—
mesinnja.
:
v

OPNEMERS

TOPOGRAFISCHE

terboeka oentoek:

pakerdjaan

soenggoeh2

PANDAI,

JANG

Sabse

beberapa

ada

NIEUW GUINEA,

duehasan

Pada N.V. Nederlandsche Nieuw Guinee Petroleum Mij. di

taoe bekerdja dengen boussole tranchemontagne.

D0

Tn Sa t

pekerdjaan

—. Cheribon.
“IL Mantri le kls. |ngan itoe tenta

Hoofdvertegen-

B.P.M.

diploma dan verklaring2 pada hari SAPTOE

membawa semoeca

:

De

woordiging, Tanahabang West 68 paviljoen kiri Bat-C., dengen:

Otehi RBALIST

18 DECEMBER 1937.

PAGI TANGGAL
BELU

kantoor N.V.

pada

SENDIRI,

DAP

Wa-

Pomk
LE 01

tentang

'erkeer en

itoe,

PERS DANPan
MAATSCHAPPI).
5

lagi akan
lama
e klas inidi CheribonI hanja|tidak akan beberapa
era
Kas
corang. Pekerdjaannja me-|dikirimkan kepada Provinciale Water

2

na

Be

ang berkenaan de
pakaian oeangnja

H2

Iberitakan

boleh 'di madjoekan dengen MANGHA-

HANJA

Lamaran

KE

ita Volksrasd! |

MoelaZ

toean

»Ikentara

Saeroen mengasih

apa-apa

Apa.kata Jevea dalam “De Ochtend Post" | Ikang

h

jg

t

boenji ,

sh a uenalatek

di

an

eeling, dan pegawai2 renjstaai di Betawi, setelah mana segera|
. . .Ikasang toean Tabrani akan menoen
lah sebagai baas atau Hoofd |diikoeti oleh pemakaiannja (aanbeste-| Dalam “De Ochtend Post“ hari inijajoekkan tempatnja Pers didalam ma
tgl. 16 boelan ini didapati toelisan ejarakat,
ding).
5 ae
alian Lager personeel.
Jevea tentang niatan toean M, Ta-

“2.Mantri /-lhari.
Pt
Pegawai golongan ini djoega dike

disini,

ditambah

agaknja

“ Boleklah

bahwa taksiran besarnja osang ditetap
Inakan dienst, djaga ,siang dan malam kanf 80.000 sedang lamanja bekerdja
leea minggoe lamanja tiap tiap bl, ditetapkan 6 boelan.

mengadakan

pidato

tentang“Pers dan -Maatschappij “besok

Tetapi jg bagoesnja, ialah, bahwa
ia akan memberi kesempatan oentoek
melakoekan

,silatoerrahmis,

malam itoe (malam Saptoe tgi. 17/18
Disitoe pendengar. Nederland tidak
digedong Pertemoean Indonesia, Kra- koerang membawa djalan falasan) da
hn bang
mat 158 dalam kota ini). Boenji toeli ripada Aziatisch Auditorium,
Tentang tosah L. Van Meurs
san itoe setelah disalin dalam bahasa
Alangkah moelianja pemandangan,
kita seperti berikoet:
alangkah ostamanja itoe sa'at, dimaPengadilan Mahkamat Tinggi telah
na misalnja hoofdredaktoer2 soerat2
membatalkan vonnis RvJ. di Makassar

Hari vrij baroe dapat sesoedah beker

“ Idja dalam jamanja 3 minggoe,

| Ketjosali ada hari Besar mereka bo
3. Heh vrij masing masing setengah hari.
3. Hoofdoppasser.

AR

brani oentoek

3

- Golongan pegawai ini djoega dike- dimana t, L. van Meurs, seorang op-

»Silatoer Rachmi"
kabar plaatselijk bisa meminta ma'af
kepadaorang ahl? keboedajaan jang
perhoutvester Molukken dihoekvem 80
T, Tabrani, Hoofdredacteur dari pa
kalau dipoekoel rata: 2 minggoe la boelan pendjara hingga kini vonnis!
da harian , Pemandangan”, kelak pada tidak dibikinnja resensi atasnja dan
manja djaga siang, dan 1 minggoe la itoe dirobah mendjadi 18 boelan.
hari Djoem'at malam tg 17 December oleh karenanja merampasnja dari ke— Iimanja djaga malam.
j-a.d. akan memboeat chotbah dige- |merdekaan beradvertensi,
ming

nakan

dienst djaga ,,Siang malam“ jg

Hari vrij, sesoedah bekerdja 2

Doenia

goe lamanja baroelah mendapat 1 hari.
Dn
4 Oppasser

Golongan

Kabar baik!
Tempo hari kita sesalkan sikap Moe

pegawai ini djoega dike

nakan dienst djaga
doea minggoe

siang malam"

lamauja

tiap2

doeng Kramat

Moehammadijah

hammadijah
Tabligh

boelan.

tjabang Betawi bagian
jg dengan bersoerat (di

'Hari vrij sama tidak ada. Ketjoeali tanda
U|pertoekaran dari ,djaga malam ke

sebelah
babkan

Lamanja djam bekerdja
a. Kalaukena dienst djaga di Pos|ten, pegawai2 moelai masoek dari djam

dan berlakoe tidak adil, dise
soembangannja tidak dimoeat

djam

7 pagi.

|

|
tidak ada kap
Mantri
poela
ada
tidak

b

Kalau kena djaga siang di Goe-

dang atau recerve ada ,kalanja bisa
djoega poelang djam 3 sore. Tetapi

poelang koerang

terdapat

lamanja djaga siang : dan

| 'minggoe lamanja djaga malam, be

dari

djam 5 sore.

oentoek meminta meaf

rentetan

dan serangan.

atau

maksoed

isi dan

karevanek kaoem
han

t demikian,
—

Map

”

9

s9

»K

Sekian Je vea dari ,Ochtend Posts

bahwa:

djakan oleh rekan2nja dari bangsa Ne
derland,
dan dengan sesama mengi-

boleh datang, tetapi
berhoeboeng de
ngan perhatian begitoe besar, sedang
rosangan gedong pertersoean begitoe
sempit? maka djoemlah hadirin terpak
sa diketjilkan beroepa mengadakan
kartoe-ondangan itoe.
2

bawah pimpinan sekarang, jang sela
loe
'ikoet
memperhatikan
doenia

f
moelai

Moehammadijah

dengan

alangan

dan apa jg menjedihkan.
Pokok choetbah toean Tabrani, poen
bagi Djoernalis Belanda besar kepen

b

tingannja.

Oleh

karena

:

itoe,

a. jang boleh mengoendjoengi perte
moean itoe hanja -mereka jang mem
bawa kartoe-ondangan. Moela2 betoel:

kita

tida meroegi
lsinnja.

de

welkom, siapa sadja

masih ada b

Pada hari ini

erna - Ka on banar Tn viii Ne
na
1
de beberapa toean dan
choetbah
soedahnjonjajang
And Deba,itoe
menerimanja berhalangan oentoek daBoleh djadi antara mereka ada djoe tang, disebabkan berbarengan dengan
iga beberapa
orang
jang
boeat rapat2, dimana beliau beliau itoe ha
pertama kali akan mendengar, bahwa roes datang, karena mengambil bagian

an na
Dee
mengikoeti
Itoe
mreka
di ngan berlian

ap,
,Pemandangan“ «

melihatbe

senang

didjaga oleh Oppasser,

ganti berganti, siang-malam”.
“Tetapi kalau mereka baroe

kata2 makian

:

2

perhimpoenan agama lain
maoe ,,djaga malam”,
dari djaga siang kan
Dan kepada toean penoelis soerat ter diantara Pers dan maatschappij itoe terkemoeka dalam rapat2 itoe. Djadi
ada perhoeboengan jang rapat. siapa jang beloem mendapat kartoeolongan ini hanja nja tidak poelang lagi, teroes sadja seboet telah diberikan tegoran seper haroes
Dari langkah lakoenja didalam pers ondangan dan maoe datang, boleh me
ninggoe setelah soe djaga sampai habis malam Minggoe lsenja.
soedah njata dengan terang,
bahwa djoekan namanja pada redaksi -, Pekira kira 2'/2 nja, djadi lamanja djam bekerdja pa
Bagaimana samboetan kita?

seteroesnja,

oelah

T

Pa

Pn

da bari itoe:
djam tambah 14
tika hari|da
oe:
—— 1010 dja
a malamjdjam

— djoemlah 24 djam.

1. Pegawai
di Post.

Kita

' Soerabaja
kalaai

Ba

ea

tamania.

apa

tetani

diocoa

An 0e

Sebagai

nama baik t. S.

dan amat tjinta pada organisasinja,

ia
selain Tatan

waarnemend

mereka

mereka

itoe menganggap

pimpin

itoe

harian2

selakoe

jg.

koran

Moehammadijah

Darman itoe. Kita kenali beliau dari
dekat sekali: seorang tenaga jg actief

lekis.

djaga malam,
dikenakan
Hal
Mn
Pa

Tank ni dk
na kena djaga sam- |, Pekerdja Agu

ka-

pengoeroes oe-

ketjerdikan

'toeck memboesoekkan

I. Mantri

Mantri le klas di Soerabaja, - tidak

Hg

banjak terima

jang terbit semata mata oentoek ketjb. Betawi jg
soekaannja sendiri, oentoek
kepentitelah menjelesaikan soal terseboet.
ugannja sendiri dan boeat mendapat
Disini perloe kita terangkan, bahwa poedji dan kehormatan bagi dirinja
boekan maksoed ,, Pemandangan” oen sendiri,

moem

— idem
|

membilang

atas

Isih

“Poboearan.

Ba ang
“hdo

dibelakang

t. S. Darman itoe, sebaliknja,
sesalkan, bahwa toean terseboet te

ia

Sapa
ae
Pegawai2di

Post Paimanan,
Ditempat ini |Arak-stokerij|2 hanjaKk
2

: er
iniig djoega
de
: toer kena

3

»Bat, Nwbld“

atas beberapa

dak memperdoelikan
rekan-rekannja
bangsa Belanda.
Choetbah
t. Tabrani ini memberi
boekti, bahwa kaoem persoerat kabaran boemipoetra melihat dengan pe-

sekali tidak koeti sadja apa jg mendjadi

sama

'Moehammadijah

di

dan

diselesaikan

soedah

terseboet
bereskan.

Isekarang praktis pegawai2 tidak dapat Isoerat

Hoofdoppa
“8.Pe

oe

Moehammadijah tjabang Betawi

pihak

kalau ada, kalau ada pekerdjaan misalnja seperti berdiri

Dus

pegawai
aaa Nenen

Kemaren dengan telefoon dari

baik,

2

ganti.

| ini hanja bisa moeu

daripada ini. Kaoem djoernalis Belanda

»A.I, D,“ datang
berkoendjoeng”dengan
ichlas
hati kepada pemimpin

dengan perantaraan t. Sardjonou
|djam bekerdja ada 12 djam, ganti ber Idisampsikan pada kita, bahwa soal noeh perhatian apa2 jg sedang diker belangstelienden

:a

ronda,

5 sore sampai djam

Ts

Djadi kalau dipoekoel rata lamanja

|

boleh datang. Didalam waktoe pauze
akan diadakan kesempatan oentoek
bersilatoerrachmi.

Alangkah indahnja poela, djika pe
mimpin pemimpin ,Java Bode4 dan

di Hindia ini, jang tidak maoe keting jang disiarkan .dengan pertjoema de
kan dalam Lebaran Nummer“ dan galan, sama mengira bahwa sebaliknja ngan oplaag 15.500!
disertai poela dengan antjaman jg ti djoernalis-djoernalis
Boemipoetera ti:
Disini perloe diadakan rektifikasi,

7. pagi sampai djam 5 sore.- Begitoe
sedap pada adres , Pemandangan.“
ifpoela kalau djaga malam, moelai ma dakSekarang
kita dapat sadjikan kabar

dari

Maatshappij“ didalam bahasa Belanda.
Semoea orang jg menaroeh perhatian

tangani oleh t. S. Darman) te
Djarang sesoeatoe choetbah dibikin
lah menoedoeh , Pemandangan“ berat dalam sa'at jang lebih menjenangkan

au | djaga siang".

Isoek

158 tentang ,,Pers dan

Djadi apa jang

Mooid-

isu

terhadap

oleh

kemenjesalan

|:: dak
tidak

controle. —
berdjalan
djoega
minggoe lamanja,
pai 2 mendapat
| tidak
oa Mantel
Moe
TA
vrij, 3 tetapi djoegal antri,

Golongan pegawai ini, dikenakan
5. Hoofdoppas ser dan Op: |djoega
,djaga malam", jaitoe:

diperboeat

oleh be

Berhoeboeng

dengan

paham

mandangan”,

b. t Tabrani tidak akau
dalam bahasa Belanda
bahasa Indonesia,
ditoedjoekan

pada

tjerdik dan

pandai

jang

amat

tidak

besar,

dimosat

Persamaan hak bagi

mipoetera

soedah

boekan
t Tabrani

jang

begitoe

dalam

memilih

Ma
soal jang

Djadi seroean
baik poela,
»hidoep“, seharoesnja diadreskan pada

,, Pemandangan” itoe
Ka
ang
»ters Gan | hengoeroes
g ag PPPI dan
akan mendjadi soea seloeroehnja
Maatschappij“itoe
Pa karena 2terdorong | ko
Takan
ilham bagi mereka.
lain darip pada

bahwa soembangannja

dalam

Cc. succes jang didapat ini
haroes

ini, akan tetapi pada PPPI

mereka itoe berarti meroegikan kepen
tingannja
sebagian
dari pergaoelan
hidoep.
T
2
:
na
Ne ee nan
Kan

berpidato

tetapi

kaoem

PPPI

&

djoernalis boe

Lain dari pada itoe goena pembatfja
mendjelma. Dari
|kan dalam , Lebaran Nummer“, djadi
passer jg bekerdja dikanJevea
“Dalam 4 minggoe lamanja baharoe boekan oentoek meroegikan apalagi moeloetnja dari discipelen jg doeloe2 jang ingin membatja toelisan
AE no Waid babe
oa
gs (kini djoernalis bangsa Nederland menlitoe dalam bahasa Belandanja, maka
mboesook
os
lal
tidak lah kena djaga malam 1 minggoe
dikantoor, aa
warta

Ha

sanga

Nan

an

:

Ea

hitam Tetapi djikalmanja.

onganini so'al terseboet kita ha-

bada hari Minggoe diwadjibkan djoegal Hari vrij bagi golongan ini, menda.

dengar barang

)

dalam tempo 2 boelan. | biskan| Moga moga selandjoetnja tidak
'lagi masoek bekerdja (djaga dihayen) pat 5 keli (hari)
3. Hoofdoppasser, timboel apa apa seperti sekarang ini, Hina'an
of 3 kali dalam seboelan.
directie Rex Theater pada
. Golongan ini djoega dikenakan be
aan
dan

soedah bekerdja dalam 3 ming

babaroelah pegawai? ini|kerdja ,siang atau malam", diatoerse

'goe lamanja
year
MAA

viij
| bari,
tan PUN

AAN

ts

2 2
ee

Dan

“id

Na

|

2 Lea gan
mingg

ja

itna Hara!
2

,

"

:

2

bangsa

teman YP mna

Globa

balsem

berwarna

Keterangan
:

Ne

doedoek-

njaperkara.
Boeat sakit batoek, poesing kepala
6, Hoofdoppasser danj| Nak er bagi sein Pan
'Toean SAEROEN, toelis pada
laoet, sakit gigi, seriawan, en|
jang berpin-|pat1 kali (satoe hari) sesoedah beker| Mabok asthma,
Oppasser
pegel, sakit peroet, @X Isebagai dibawah ini:
—. Jdja dalam 2 bi. lamanja. (Sebab per tjok,
ten Tg
Mob Des
Poelang pergian dari Garoet, di
Kedoea golongan ini, dalam tempo toekaran dari djaga malam ke djaga 'ceem, koedis dil, obatnja ialah , Globe
| 8 atau 4 boelan sekali, bergilir dipin siang, boekan terhitoeng hari vrij balsem“, jang distribiteurnja ialah |doeng terkedjoet sekali saja batja
,De Globe“ afd, Chemichalien Pasar lisan njonja Tjoa Hin Hoey dalam
| dahkan dari Belawan ke Pantailaboe,
“4, Oppasser.
ini kemaren, dimana ditoetoerkan
| Rantau pandjang dan Pertjoet.
Golongan ini djoega dikenakan be- baroe 113 Bat. O,

...

tenan GP mreum

Antara 5 4 6 boelan lamanja, tordaj

kerdja ,,siang atau malam“ diatoerse|
| pat ada satoe Minggoe pegawai2 men perti: 3 Minggoe lamanja melakoni
Minta pertolongan pembatja
dapat giliran djaga disatoe Post, dan djaga siang dan baharoelah melakoni |
dalam seminggoe
Abonne kita no. 16296 mengabarkan
Ba itoe mereka tidak djaga malam1 minggoe lamanje,
kita, bahwa ia poenja keponapada
menda
ini,
golongan
bagi
vrij
Hari
poelang keroemah,
beberapa bari jang laloe
sedjak
kan
bekerdja
soedah
setelah
hari
satoe
bekerdja|Pat

7 Lamanja

djam
passer dan Op| dalam satoe boelan lamanja.
Seno

ang

jam

5

oeke
|“ Djadi kala
bekerdja 12 dj
djam

2
e

Tai

tada

An

Ar
iSak ada

telah hilang dengan

tidak ketahoean

di

Posten,

pegawai2 moelai ma

moeroja

Rd. Giri oekira kira 20 tahoen badannja

soek dari djam 7 pagi sampai djam kasar, tingginja sedang, koelitnja sedi
ienst15 sore. Begitoe djoega kalau djaga kit hitam, pakaiannja pakai setangan
iimalam, moelai masoek djam 5 sore kepala, sadaria, dan tjelana ginggang,
Ia beloem berapa lama tinggal di
5
sampai djam7 pagi.
al Djadi kalau dipoekoel rata, lamanja Betawi. Dari itoe masih asing dalam
bahasa dan djalan djalan dikota Betawi.
:
rganti | masing masing 12 djam. |
peker

djaan sebahagian poelang djam 3 sore.
Tetapi sekarang berhoeboeng dengan ||

pekerdjaan Dowane

5

banranja diem bekerdja. kemana perginja.
Itoe anak namanja
a) Kalau kebetoelan kena djaga si

| b) Kalau

B2 atau
penang

kena

dienst djaga di Goe

in

malam

Mani “oi:

hem

:

Ns
Ma
:

pertama
berdesak,

begitoe

Boelan“

Me

aa ,

boekan kassier biasanja di sitoe.
Pada malam kedoea terdjadi banjak
kita

aneh-aneh, jalah beberapa Belanda
Indo
jang biasanja nonton di klas 2
Ban
toe banjak pakaian pyjama, sebab kehabi
s.k, sar tempat, lantas maoe beli kaartjis
bah Iste klas. Itoe waktoe saja ada, dan

wa prentah directie Rex Theater, orang

saja toeroet melarang

beli kartjis Iste klas.

Indonesier

Directeur dari Rex Theater, t. Yo
Heng Siang berserta njonjanja ini wak
toe soedah beberapa hari pergian ke

ta persilahkan toean itoe kalau maoe
di Iste klas haroes pakaian baik.

jg berpakaian

saroeng dilarang mem-

Singapore, dan sesampai saja di Beta
wi ini pagi, djoega

beloem

datang.

Saja, sebagai kenalan lama dengan

familie

Yo

Heng

Siang,

dan

banjak

balia beroending dengan saja, ditam
bah lagi pada moelai sampai malam
Selasa jl, tiap2 akan moelai film ,Terang Boelan“ dipoetar ada disitoe, ten

tang hal tsb diatas bisa menerangkan

sebagai

dibawah

ini :

dengan hormat,

sebab menilik banjaknja njonja njonja
kalangan

pertengahan dan

djoega gadis gadis Tionghoa dan Indo
ndSier sama doedoek di Iste klas, ki

Sebaliknja, ada

poela

tosan

toean

bangsa saja jang pikir kembali poelang sebab 2de klas habis, akan me
nambah banjak ongkos, lantas mace
membeli Iste klas. Ini rata rata biasa
sadja sebagaimana Rex Theatersoedah

bertahoen tahoen berdjalan. Tjoema
ada diantaranja jang datang hanja pa
kai bakiak dan ada lagi jang kopiah
bja hilang

waktoe

berdesak

Mereka

Penolakan penonton jg pakai sarong ini maoe beli djoega kaartjis klas 1,
terdjadi pada malam kemaren itoe ter tetapi atas bermoefakatan dengan o-

Prinsen-

sekali— dalam ini hal directie tidak perbatikan nasehatnja, mereka itoe be
salah soeatoe-apa, melainkan disebab tuel ditolak, sebab merhang koerang
kan dari kekeriroean faham. '
pantas,

Gg. T,: Abang ketjil No, 5 atau kepada | njata

| T. Rd.8, Atmawidjaja
| banjak sekali, djadinja oentoek poe | Praktis djoega tidak dapat poelang aan 61.
sore,
5
djam
dari
Ta “lang koerang dari djam praktis tidak koerang

betoel

wu

Yu

Waktoe penonton
»Terang

:

reserve, ada kalanja da
djam 8 sore. Tetapi ka ngabarkan kepada 1T, Wiradidjaja

banjak kerdjaan seperti sekarang

Belawan terlaloe|lau

Diharap pada sekalian pembatja dji
ka bersoea sama anak ini soeka me-

disadjikannja.

ia

dilain bagian

(benar).

jg hak

4

terdjadi,

tetapi sajang

rang

orang

jang

dianggap

boleh di

3

2

Dana

penolakan djadi
gsa

Tionghoa,

tidak

perdoeli

Indonesier

atau Be-

. Perloenja oentoek menghormati

orang, tentoelah sahabat2 beliau bela
ka. Sedangkan diantara orang jang be
gitoe

banjak,

TI 27

'Rex

Theater sendiri lebih banjak pe-

oleh

t. Oemar Mangoes,

Ali, Said Alatas

lid Volksraad,

kaian bagaimana.
:
Wijkm. Kb. Djeroek dan beberapa
enteng ini atoeran lantas diberi peughoeloe.
oekan pada pembantoe pendjoeal
Seketika, njonja dari t. Wijkm. Dja
kaartjis itoe (toean dan njonja Jo Heng ti, telah menjerahkan satoe karangan
Siang soedah beraugkat ke Singapore), boenga kepada beliau, dan beliaupoen
tetapi... helaas, menjesal sekali s4- menjamboet poela dengan hati goem
lah dengar atau bagaimana, asal ber bira, Setelah semoeanja itoe pengan
masih gempar
'pakaian sarong ditolak. Tentoe sadja tar-pengantar bertemoe moeka dengan
boekan maksoednja begitoe, dan moes beliau, dan masing masing telah me
tabil sekali, sebab t.& jg menjaksikan ngoetjapkan selamat, dan berdjabat
Orang Atas ana
masih di
»Terang Boelan“ oendangan saja ba- tangan dengan beliau jang menja
Nanking
njak pakai kain atau sarong, boleh takan sangat
berdoekatjita diting
doedoek di stalles atau balkon, dan galkan oleh beliau itoe, maka fluit
Shanghai, 15 Dec, (Reuter).
jang pertama berboenjilah.
“Rex Theater coedah djalan 3 tahoen kapal
Ambassade Djepang menerima berita
“tidak pernah terdjadi begitoe, Berdje- Jg terkebelakang sekali berdjabat de dari Nanking, bahwa diiboe kota itoe
“djaloja penonton , Perang Boelan“ me ngan beliau itoe, ialah kita, tersebab 27 orang Asing jg masih tinggal, ja'ni
'maksa ambil bantoean lain tenaga, dari banjaknja orang, sedangkan kita 1 orang Inggeris, 2 orang Roes 6 o— dan kerena salah faham -menerima pe sendiri, telah mengoetjapkan poela se rang Djerman, dan18 orang Amerika.
rintah dari ini orang, djadi ada hal lamat ,berlajar“ kepada beliau seke
Kesemoeanja
dalam keadaan sehat
loearga,
moga moga selamatlah hen wal-afiat,
tidak baik terdjadi.
Saja mengetahcei benar bahwa toe daknja didalam pelajaran, dan djangan
Di Nanking tidak ada lagi kaoem
Yo “Heng Siang tidak memberi lah poela beliau akan meloepakan ta diplomat negeri loearan. Didalam dae
Can
.
| itoe perentah, dan boleh tjoba, moe nah Indonesia ini.
rah keselamatan ada kira-kira 150.000
lai nanti malam dan seteroesnja tidak
orang bangsa Tionghoa.
Djawaban
beliau
dengan
lemah
lem
akan ditolak orang pakaian sarong boet jg amat memiloekan bagi kita,
Gedoeng ambassadeur Djepang ti' nonton di tempat sesoekanja sendiri. ialah dengan ringkas, akan tetapi dji daklah
termoesna oleh api. Kini be
Menghina kebangsaan berwarna saja toe: Saja mengoetjapkan ,banjak“ te kerdja teroes, hanja mobil2 ambasade
“beloem pernah saksikan dildikoekan
hilang.

Djepang

bersiap

menjerang

So'al kapal ,Panay:

“oleh toean Yo, selain dari sebab kesa
lahan personeelnja menjebabkan bal
menjedihkan sebagaimana oleh
|. jang

| Jang terhormat pjonja Tjoa Hin Hoey
. toetoerkan,

tetupi, tanah
waktoe adalah
saja, moedahkeembali lagi

Ka

Ap

Wakil dari directis Rex menjata
Kemoedian, beliau itoe kita tinggal
kan pada saja sesoedah diatas ini di kan dengan selamat.
“ toxlis menjesalnja dengan itoe kedja
dian jang betoel dari salah faham dan
Sebeloemnja kita toeroen dari kapal,

(.

tosau Yo Hang Siang tidak memeren

"00

tab samasekali.
N
ai

|.

-

rasa perlae kita
ketempat orang2

uah

Film ,Parnell".
$
Moelai ini malam dan malam beri-

soetji,

boeat mendjoempa)
jg akan pergi keta

Disitoe kita lihat, adalah

sangat penoeh

dengan

orang

jg akan

P. ft. E. Gobte

dengan

tahuei,

jaitoe boekannja sadja dikota

kota bahwa

“djadi

boeah

lain

ialah

djalanan beliau itoe, dari
ialah ke Djeddah

Corr. kita ,M. Si.“ menoelis:
Bagaimana jg oemoem telah menge

kah,

dari

sitoe

Tg. Priok,

dan teroes

akan

teroes

ke
ke

Me-

Mesir.

Kalau ta'ada halangan soeatoe apa,

boleh djadi beliau di Mesir akan meagaso doeloe kl l atau 2 bl lamanja,

dipelosok-pelosok jg men

dan seteroesnja ke Europa,

tentang

Setelah fluit kapal berboenji jg 3
kali, maka kl djam 5 sore, kapal Bui

toetoer oleh rakjat, tak
berangkatnja

ke

Europa P.t, E. Gobte, bekas Adviseur
v. Inl. Zaken di Indonesia ini. Beliau

tenzorg itoepoen bertolaklah mening:galkan
pelaboehan Tg, Priok,
itoe, jg sangat ditjintai oleh rakjat di
Indonesia. roepanja tentang perpisahan
Apakah sebabnja maka p.t, Gobee

jg ini kali, adalah sangat menggempar
— kan, dan tak poetoes-poetoesnja rakjat
“disini boesat mendo'akan,
moedah“-moedahan
beliau
sekeloearga, dari

“Hindia ini, hingga pada tempat jang
(00 beliau toedjoei itoe, hendaklah didalam
- sehat wal'afiat djoea hendaknja.
- Begitoelah

pada bari Rebo

tgl.

15

ini boelan. djam 2 siang, kita bersama
dengan t. Wijkm, Djati, serta anak

“dan isterinja, telah bertolak dari Pe|tamboeran dengan auto ke Tg. Priok,

boeat menjaksikan itoe kapal ,Buiten
zorg“ jang ditoempangi oleh p.t, Go-

&

Serangan Djepang diwatas Tionghoa
Inggeris

Shanghai,

15 Dec, (Transocean)

Sore tadi, tiga boeah
pesawat ter
bang Djepang menghoedjani bom ke
pada Shum-ehun jang letaknja diatas
watas daerah Inggeris dan daerah Tionghoa.

Boleh

djadi jg

didjadikan

boelan2

penjerangan itoe ialah djembatan jang
melintasi soengai Shum chun. Djem

batan itoe ialah djalan penghoeboeng
pergi
ke Mekah, dan diantara orang antara daerah Inggeris dengan daerah
koetnja gedoeng Bioscoop Cinema Pa ig banjsk itoe, maka kita dengan t. Tionghoa dan djoega dengan setation
lace akan dipertoendjoekkan fim dra- Wijkm. Djati, berdjoempa poela dengao radio jg ada didekat watas masoek da
ma jg menggemparkan segenap doe t. Sirandjang, jaitoe pensioenam Hoof!i erah Tionghoa.
mia ja'vi film ,,Parnell“ dan jg meme mantri Irrigatie, jg ikoet poela dengan
Berita2 tentang keroesakan
disitoe
film ini ialah film itoe kapal pergi ke Mekah, kepada be beloemlah diterima,
gang rol didalam
jg terkenal, ja'ni Clark Gable dengan liaupoen kita oetjapkan poela selamat
Djepang bersiap menjerang
mendapat bantoean dari Myrna - Lov poelang dan pergi.
dibshagian selatan.
—O —
Tambahan poela, bagairuana oeraian
Perpisahan di kapal ,Buitenzorg”
Shanghai, 15 Dec (Reuter).
p.t. Gobee kepada kita, tentang persahabat-sahabatnja

—

rima kasih, soenggoehpoen saja djaoeb,

jaitoe di Europa, akan
Indonesia ini, setiap
»dimata“ dan ,dihati“
moedahan bisalah saja
ke Indonesia ini.

bee itoe. Setelah kita

sampai

diatas

-kapai, maka diroeangan jang paling
atas, dimana p.t. Gobee akan beristi“rahat boeat sementara
waktoe,. kita
lihat telah penoeh sesak oleh manoe

itoe amat tjintanja kepada
t. Mohd.
Sali, le, Wijkm, Djati itoe? Ini hal,
t.

Gobee,

Gobe&

setengah

itoe

empat,

sampailah

maka

adalah

mendjadi

Assistent Resident di Posso, sedangkan
t, Mohd, Sali itoe, adalah sebagai anak
mas dari p.t. J. Tideman,
Manado.

Resident di

Djadi, apabila pergi tornee kehoetan
hoetan senantiasa t. Gobee itoe bersa
ma sama

dngan

t. Mohd, Sali. Setelah

2 tahoen berpisab, achirnja pada

ta-

hoen 1926, bertemoe lagi di Betawi
sehingga t, Gobee mendjadi Adviseur
v. In!, Zaken, dan t. Mohd, Sali itoe

mendjadi
masa ini.

le.

Wijkm.

Djati,

hingga

:

Tadi

di Tg, Priok,

malam

telah

dilangsoengkan

300 caramboles, cadre 35 cm,
Sa
NG ita

GEVRAAGD:
een onderwijzer metInd. Hoofdacte,
een onderwijzer met H.I.K-diploma.
een onderwiizeres met F.K.S.- diploma
of daarmee
gelijkgesteld

(voorkeur diploma 1936

of 1937).

Sollicitatiesi:
persoonlijk,
voor 25 December 1937.
of 't Kantoor v/d Boedi-Arti-Schoo!l,

“.3)

Gang Pondokrottan 83, Batavia-C.
cpwerkdagen tussen 8uen 12uv m.

H.A. Salim dan artikel:
Soemandari

Malam Minggoe 18/19 Dec, "37 atas
oesaha ,Studenten Islam Studieclub",

digedoeng

,Roemah

Piatoe

Moesli

min”, Stoviaweg (Gg. Kwini) djam 8
sore tocan H.A. Salim akan memboeat
chotbah tentang ,serangan2 atas Nabi
Moehammad saw, (Bangoen no. 8).

Selatan

tempat

tonil per

kan2

Djepang

dari pasoe

dari district2

Navnking

dan “district Shanghai, soedah besiap
lengkap oentoek segera berangkat ke
Tiongkok Selatan menjerboe Kwang
tung. Tetapi didoega bahwa pihak
Djepang - sedikitnja menocenggoe 2
minggoe doeloe sebeloamnja gerak
serangannja,
Aa
Kemoengkinan jg lain ialah, boleh
djadi Djepang akan bergerak menoe
djoe Hankow, jg dari oetara bersama
hat

sama

berpendapatan

pang

lebih

doeloe

kan

serangan

di

Djoega banjak

Korban sitjepat empat.
Kereta api si tjepat-empat jg perta
ma

bahwa

Dje

mexilih melakoe
“Tiongkok

Selatan.

tanda tandanja, bah

dan jang datangnja dari Bandoeng

ga kini masih

ada ditangan Tionghoa,

iKini orang Djepang sedang hiboek
memperbaiki djambatan2 dan djalan-

jg beroda, karena semoea

alat2 beroda itoe diambil orang Tionghao dari sitoe.
:
Roeslan

bersiap.

Hankow,
15 Dec (Transocean).
Menoeroet kabar2 dalam harian Yi
onghoa ,Ta Kung Pao“, pembesar2
Sovjet sekarang dengan terboeroe-boe

cetamakan
dalam
oesaha
ini ialah
mempersiapkan benteng2 terowongan
di bawah tanah, misalnja memboeat
goedang bawah tanah jg bisa menjim
pan 150 boeah pesawat terbang.

Djoemlah

kekosatan garnizoen Wla

liwostok, terhitoeng djoega pasoekan
pasoekan marine dan bala bantoean
jang baroe datang, semoeanja ditaksir
ada terdiri dari 85.000 orang.
Djepang mendekati
Toi-shan

Hon g kong, 15 Deo. (Reuter).
Berita2 jang beloem pasti kebenaran,
vja dari Canton menjatakan, bahwa
penoeh dengan tentara marine, ada
12 boeah kapal pemoeat pasoekan men

diantara Plered dan Bendoel telah me

dengen lekas en tida berbahaia, dan
tida beratjoen. Prampoecan boenting
djangan makan. Lekas, djangan boeang

orang ini hantjoer loeloeh. Maka dari
sebab itoe kereta api terseboet telaat

tempo. Pesenan bisa dapet keterangan

penoempangnja sampai di Betawi telah
Kegiatan kapal2 perang Djepang di
“ber laoetan2 dekat Hongkong dan adanja
hoeboeng dengan ketjelakaan sesoe Yaksi-aksi oedara jang dilakoakan oleh
dahnja tg 12 December jbl ini tentang Djepang disekitar tempat djadjahan
pelindasan hingga mati djoega.
Inggeris itoe, roepa2nja mer benarkan
9
berita2 jg menjatakan bahwa Djepang

tjoekoep

kalo ada

njang

koerang

26 menit dan sesoedahnja penoempang

te- diperiksa di $ 8 Inspeksi-bureau

rang. Rembours tida kirim. 50 Tablet
f5.— 100 tablet f 9.50. Bisa dapet pada
MEVROUW THIO GIOK GIEM
Semarang

kali tidak mengandoeng djawaban atas
sjarat2

dekati Toi-shan, dekat

tempat dimana

Toeloe terdjadi kengerian, tempat Dje
pang mendaratkan

pasoekan2nja.

jg dihadjatkan

Permintaan
membajar

hendak melakoekan serangan

kepada

Tiongkok Selatan.
Kalangan
marine Inggeris melim
pahkan segenap perhatiannja kepada

ma'af

oleh Amerika.

dan

keroegian

penawaran

dianggap

me-

mang soedah semestinja, tetapi bahagi
an jg mengenai jang memberi garansi

soepaja djangan terdjadi sekali lagi se
hingga membahajakan
djiwa
orang
Amerika
dan
Tionghoa,
bahagian
itoe
berita2 tentang serangan Djepang di
Canton, tetapi mereka menerangkan, lah sama sekali tidak memoeaskan,
bahwa tidak boleh djadi pasoekan2 Barisan ikapal pengangkoet majit

jang menjerang itoe sedang berdjalan

dari Hainan, sebagaimana terdengar
beritanja. Tetapi kedjadian2 seroepa
itoe boeat di Tiongkok selatan tidak
lah semata-mata mengedjoetkan,

Reuter mewartakan dari Shanghai:
Disoengai Yang-tze jg terselimoet ra
pat oleh emboen, hanja nampak sajoep2
samar diantara oedara berkaboeng, Ia

Soeal kapal ,Panay«
Jang bersalah mendapat hoekoeman
Sepandjang berita Transocean 15
Dec. Menoeroet keterangan dari pihak
nja Djepang hanja djoeroe2 terbang
Djepang jg bertanggoeng djawab atas

Inggeris

soedah

,Panay“

kapal

tertembaknja

dihoekoem, sedang jg lain-lainnja deugan tidak ampoen lagi akan dikirim
ke Djepang,

di

dalam Ma'lcemat, dalam mana dioerai
kan dengan djelas oleh afdeeling ma

rine daripada

Kwartier Besarnja Kai

ser tentang terkenanja tembakan ka
pal2 meriam Amerika dan Inggeris,
ada diperma'loemkan djoega, bahwa
pada hari Minggoe jl. diterima berita

tentang masoeknja 10 boeah kapal dan
beberapa boeah perahoe djong dengan

membawa
terpoekoel
«Pesawat
rim kesitoe

orang orang Tionghoa jang
moenduer kedalam soengai.
pesawat terbang jang diki
melihat mereka, laloe me

nembaki kepada beberapa boeah kapal

stoom, dimana

kapal

kapal

jang dari

terbang

Djepang

atas kelihatan seperti kapal meriam,
menembaki djoega kepada pesawat

pesawat

Djoeroe

itoe.

-

djoeroe

menerangkan, bahwa kapal kapal ter
seboet
tidak mengibarkan bendera,
bahkan jang nampak diatas dek ialah

banjak serdadoe serdadoe, holeh djadi

serdadoe

Pada

Tionghoa,

penoetoep

ma'loemat itoe di

terangkan:
njerangan2

soedah
kepada

mengambil

tindakan

barang tentoe pe
orang2 Inggeris

dan Amerika itoe semata mata tidak
disengadja. Pembesar2 Djepang akan

jg perloe-perloe

oentoek bisa bertahan diri atas kedja

dian kedjadian

jg

menjedihkan

Dikapal2 Inggeris tidak
koerban minoesia

Menoeroet
Admiraliteit

loelah

dengan

sangat perlahan kapal

,, Oahu" jg membawa moeatan

ig menjedihkan, Demikianpoela kapal
Inpgeris Ladij-Bird jg roesak oleh per
tjikan
kapal

granaat. Didepan dosa boeah
itoe berlajar mendahoeloei ka

pal2 pemoesna perioek api kepoenjaan

Djepang
dan diantar poela beberapa
kapal perang Djepang.

Barisan berkaboeng (jang sedang
berkesedihan karena membawa majat)
itoe

sore

ini (15 Dec.)

bertolak dari

Nanking mencedjoe ke Shanghai,
Beberapa kapal kapal perang Ing

Tidak disengadja.
Reuter mewartakan dari Tokio:

itoe

ada

geris, kapal2 penghela dan kapal ang
kat jang soedah lebih dari 4 boelan
tidak
bisa bergerak kemana2 karena

terkoerong,

berita bahwa tidak ada orang jg ma-

ti atau terloeka didalam kapal2 ,, Bee",
»Oricket" dan ,,Scarab“ ketika terdja

Tokio telah datang mengoendjoengi
menteri Hirota berhoeboengan dengan

penembakan kepada kapal ,,Panays
dimana Djoernalis Itali, Sandro Sandri
mati mendjadi korban.

Nota Djepang Kepada Amerika
State Dept. Amerika mengoemoem
kan nota, jg oleh menteri Hirota di
sampaikan kepada Ambassadeur Ame
rika Grew, dalam mana dinjatakan se
bagai berikoet: ,Soedah terang bah

-mengikoeti

basisan itoe

dari belakang.
Kembalinja divisi Inggeris ke Ho
hsiga pada pagi hari benar, menambah halaman kitab riwajat baroe, jg
mengoeraikan betapa beberanian mari
ne Inggeris itoe, Dengan membawa

alat radio, pahlawan2 itoe terpaksa me
liwati daerah

dimana

sedang

hebat2

nja terdjadi pertempoeran mati mati
an antara Tiongkok dan Djepang,

Sambil berdjalan menjelinap didalam selimoet gelap goelita mereka se
nantiasa masoek Jaerah jang tidak di
kenalnja, dan senantiasa mendjoempai

kesoekaran2 berdjalan, serta djiwanja
senantiasa terantjam bahaja kalau ka

lau peloeroe meriam laloe lintas kesitoe.

Orang berpendapatan, bahwa
besar djasanja dalam segala ini

jang
ialah

Schout Bij Nacht Hoit, jang dengan
tjepat soedah hadtir tempat bahaja de
ngan naik
kapal ,Bee“ dan sangat
tangkas dan pandai memberi
pimpi

pan dalam
memberikan pertolongan
kepada korban korban kapal ,, Panay“.
Tentang demontrasiAmerika Inggeris
Havas

memberitakan

dari Londen:

menerangkan,

bahwa

dari pihak jang boleh dipertjaja dide
ngar kabar, bahwa Menteri Eden di
dalam persidangan kabinet tadi pagi
(5

berita Reuter dari Londen
disana mengoemoemkan

Dec)

angan
sima

oentoek melakoekan
antara Inggeris dan

angan

aksi ber

Amerika

ha

roeslah ditiadakan, meskipoen perloe
sangat diperhatikan dengan saksama
sikap Amerika lebih djaoeh,
Kabarnja, menteri2 itoe hanja mem
pergoenakan tempo beberapa
menit
sadja bagi membitjarakan nota Ingge
ris jang dikirimkan kepada Djepang.

Sebahagian besar dari waktoe diper

goenakan oentoek membitjarakan
tang keadaan doenia.

ten

Niat aksi bersama tidak ada
pada Amerika
Ketika diadakan konperensi Pers,
waktoe Cerdell Hull ditanja ia telah

mendjawab

bahwa Pemerintah

Ame-

rika tidak pernah dan sekarang djoega
tidak mempertimbangkan hendak me
lakoekan demonstratrie bersama, atau

poen lain-lain aksi armada berhoeboeng dengan kedjadian2 di soengai
wa peristiwa (incident) itoe ada soea Jang-tze.
toe akibat dari kekeliroean salah tem
bak,

karena

djoeroe2 terbang

rose sedang hiboek memperkoeat pem soekarnja pemandangan
tidak
bentengan2 di Wladiwostok. Jang di memperbedakan kapal2 itoe,

. dateng boelan pada temponja. NELTON
TABLETTEN bisa kasi djalan darah

lindas seorang Boemipoetera,seh
ingge

selatan

wa tidak lama lagi Djepang melakoe di peristiwa hebat disoenga
i Yangtze
kan daja oepaja hebat oentoek meram baroe2 ini.
pas Hanchow, jg pada saat ini men
djadi satoe satoenja kota terpenting di
Stefani mengoendjoengi Hirota
provinsi Chekiang dan bagi daerah
Havas mewartakan dari Rome, bah
daerah Kiangsu, dan Anhwei jg bing wa ambassadeur Italia jang ada di

Kapal perang

»NELTONSTABLETTEN:
Bogat bisa dateng boelan, seperti dateng boelan sedikit dan soepaja bisa

Tiongkok

tempoeran berikoetnja,
Kabarnja, 50.000 orang

nja alat2

permainan biljart oentoek mentjapai
dan dari moeka haven, beliau itoe ada
lah direndeng oleh t. Mob. Sali, jaitoe gelar kampioen Betawi kelas 1 dan
le Wijkm, Djati, jg terkenal sebagai bertempat di Trainon.Jang memainkan
sababat karib beliau tempo di Menado permainan ini hanja doea orang ja'ni
toean Beuk dan toean Khoe Ho Tin,
dan banjak lagi pengiring2nja.
Setelah beliau sampai diatas kapal, waka dari sebab itoe jang dimainkan
maka disamboet poela oleh poeloehan djoega hanja doea partij masing2 dari

b)

bahwa

mendjadi

Shanghai — Hanchow, sebab Ojepang
baroes mendatangkan sebanjak-banjak

Biljarten

p. t.

a)

jang

djalan raja disepandjang djalan sepoer

GO

sia, boleh djadi akan menjamboet atas
kedatangan beliau itoe dikapal.
Djam

Didoega

lah

lulah tempo tahoen 1924, beliau itoe an waktoe dengan jg melaloei soengai
bersama sama tinggal di Manado, Itoe Yangtze, tetapi orang orang jg meli

waktoe,

:

Roeslan bersiap di Wladiwostok

jang terdiri dari Arab

kita, jaitoe

Habib

senapemanram
en unAPMharar nari

ok
— Japan
Peperangan Tiongk

onton jang baik bsik, sebab boeat dan boemipoetra, maka tampak poela

'nonton lebih baik, tidak perdoeli pa

umpan

karena

bisa

Djepang sangat merasa sedih tentang keroesakan jang dialami oleh
kapal perang ,panay“ dan 3 boeah
kapal dagang Amerika, demikian poe
la atas adanja

beberapa

korban, Kepa

da Pemerintah Amerika Djepang min
ta ma'af dengan

Djepang

ichlas hati.

akan membajar segala ke

INDONESIA
Consul

Generaal Tiongkok
di Semarang
Diberitakan bahwa kemarin doeloe

sore

consul generaal

Tiongkok

telah

tiba di Semarang
oentoek beladjar
kenal dengan pendoedoek Tionghoa

roegian dan bernjanji melakoekan tin di Semarang. Kemarin ia telah meng
dakan terhadap orang-orang jang ber hadiri resepsi Siang Hwee jg dilakoe
tanggoeng djawab dalam perkara ini. kan di Semarang djoega, oleh karena
Hal inipoen pembesar2 ditempat ke berhoeboengan dengan berdirinja per

djadian ,soedah poela diberitahoekan, koempoelan terseboet soedah 30 tahoen.
Nota itoe disoedahi dengan do'a,
moedah2an perhoeboengan persahaba
Pasar malam di Bandjar,
tan antara Djepang dan Amerika tiDiberitakan bahwa atas oesahanja
dak akan terpengaroeh (poetoes) disebabkan

Bestuur

terdjadinja peristiwa ini.

Nota Djepang boekan
pinta

djawaban

Amerika

T. H, H, K, di Bandjar

kelak

pada tanggal 29 Devember.1937 sampai
pada tanggal 4 Januari 1938 akan di
adakan Pasar Malam jang bertempat
diroeangan T.H.H.K, dan pendapatannja Pasar Malam ini 90 pOt. akan di

Orang orang dari pihak jg berkoeasa
di Amerika sama menerangkan, bahwa
walaupoen dengan sendirinja nota jg setorkan pada Fonds Amal Tjongkok
dikirim oleh Hirota itoe membawa dan 10 pCt. goena ASIB,

indruk baik, tetapi nota itoe sama se
w
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PEGADEAN

DIMOEKA

N. M. SHER

TABIB

PROF:

mengobatin segala roepa penjakit dari laki-laki, 5
anak ketjil. Tanggoeng kasi obat sampai baik betoel ZONDER

z
dan

:

OPERATIE.
Sedia

ramboet poetih dibikin hitam, harga per flesch
Dilogar kota kirim obat dengan rembours

obat

f 1.50

8

#8
dari HIMALAJA

SNN
BERSEDIH

Pintoe

17 DEC. 37
MALEM SAPTOE

IF
Miss:

Malem

Didepan

Batjalah
ORPHEUS

X.

Senen:
19 Dec. “37

Station

Speciaal

Regiseur:

Sciping

jang

memoecasken!

Journalist

Jonan

per

botol terisi 100 gram nettof 1.70

per botol terisi 500 gram netto f7.50

ELLINGER

Pemanda-

Tenaga baik kombali
Tida perlos kelandjer di operatig
tocan

merasa

toea sebetoem “wak-

boean berpangann, ketoenja, atau djika
bingoengan, kalemahan
rohani
atau djasmani, maka satoe pendapatan obat baroe
menjemboehkan
akan
dari orang Amerikaan

tocan. Ia akan mengombalikan toean poenja

tenaga moeda dan kekoeatan hidoep lebih
tjepat dari pada kelandjer di operatie. Ini
obat ada soeatoe obat roemah tangga jang
saderhana jang beroepa tablet, didapatkan
5
thabib Amerikaan.
oleh satoe
Ini tablet gampang sekali ditelannja dan

berbahaja.

Tetapi

ia

ada

satoe

obat

asabat dan perkakas? kekoeatan hidoep, ia
membikin darah baroe dan bersih dan memtjepat, hingga didalam
bikin ini begitoe
24 atau 48 djam toean telah merasa tenaga

.C.

dan kekocatan kombali poela.
Tersebab pakerdjahannja jang langsoeng
atas kelandjer? dan asabat, maka kekoeatan
berpikir, ingetan dan tjahaja moeka sering-

kali

mendjadi

baik

dengan

sangat

menga-

:
goemkan.
” Ini obat koeat dan obat kelandjer Ioear
ada
Vi-tahs,
Nixon's
Dr.
biasa bernama
dipertanggoengkan, Ia soedah ditjoba, dan
hasilnja jang baik itoe telah di akoe sah oleh
beriboe? orang di Amerika, disini poen ia

sekarang terdapat diseloeroeh roemah? ohat.

-Pesan sekarang djoega Dr. Nixon's Vi-tabs
langganan, tjobalah ia
pada toean poenja
dan rasakan sadja sendiri kemoedjarabannja

didalam

24 djam.

Beli satoe botol penceh boeat delapan hari.
Ia di djoeal kepada toean dengan pertangbahoca Dr. Nixon's Vi-tabs akan
goengan,

bisa menoeloeng'dengen
PN ea
as
berapa minit Ep

NUN

membikin toean segar betoel dan toean akan
merasa 10 sampei 20 tahoen lebih moeda,
dan djika tida betoel begitoe taean terima

toean
kalau
oeang
toean poenja
kombali
meagombalikan boengkoesannja jang kosong,
dari
dubbel
terisi
dengan
speciaal
Botol
harganja moerah
Nixon's Vi-tabs
48 Dr.
satoe
jadi
men
ada
dan pertanggoengannja

Harga Biik f0.80, f0.30-en f 0.10. Sedia kleur

Bisa dapet beli di koeliling tempat.

DADOE,

Monster

gratis

POETI

kepastian boeat toean.'

Chemicalisn
, Braendlein,
Importeurs:Rhandel
Batavia-Soerabaja

& Co.

BATAVIA-CENTRUM

'Satog perohatan

Djika

biasa pada

Kang

ngan Batavia-C.

tida

DEWA

BATAVIA

garem

makan

Flash Gordon jang ke 2
ongkospadaf 0,17Adm.
ngreroeng
Lekas pesan

baik betoel, di

as

koeat jang paling baroe dan paling koeat
jang pernah dikenal oleh ilmoe pengetahoean,
kelandjer?,
atas
langsoeng
Ia bekerdja

BLN

TJAP

sampai

CakitGIGI

membikin moeda Kombat

ITOE

kasi obat
rembours.

SOERABAIA

C. FIELIEN,DO, D. pc da tram

TA

larang

an

KU

Imp.

Creatie.

Isinja lebih rame, hebat, seroe sedang
gambarnja lebih sempoerna lagi harga

POETI :
BERSIH
NO

nga

Harga

Haroes glas Kafja-Mata, fjotjok dengan keadaan mata si pemake. Boeat dapaikan iloe, kita haroes pigi
No. 33 H. E——Eath 30c
pada Toko jang vakkundig, mangart!i
harga
djoesfoeroe
djempol
kwalifeil
Katja-mata
dalem vak terseboet.
toko
pada
moerah, Ijoema bisa dapet

PALING
PALING
TNI
7

dokter

Harga

Begimana bisa dapat kwa- || Soedah terbit
liteit

Bat.-C,

Ini garem boeat makan jang tida terisi Chloor (ratjoen)

MODERN

R. ARIFFIEN

Bioscoop

SINECHLOR

P

Dans en Song:

TJIJODA - Barmara's

Globe

orang sakit koelit, sakit pinggang, sakit
djantoeng dan laen-laen penjakit, anglantasJonanpake un

Djaga dan samboetlah datangnja Si GELOENG

S.S. baroe P. Senen
BATAVIA-C,

sebelah

10B

hati, d.|.I.
Segala penjakit ditanggoeng
loear kota obat kirim dengan

Djikaloe

persrecensies waktoe
maen digedong THALIA

SERBA

no.

Tida boleh makan garam ? ?

TECHNIFK
& MUZIEK
UPTODATE
Eits” 5
“Mepara ”—
Costuums

MAHARANI

88

se

Hoofdrollen : RIBOET — KOESNA —
TAN TJENG BOK — ASTAMAN —
OEDJANG

Minggoe:
18 Dec. “37

Besie

segala roepa penjakit dengan obat mandjoer, penMengobatin
dapatan jang baroe. Semboeh dengan lekas,- seperti, Bawasir,
Bengek, Kentjing nanah, Sakit perampoean, T.B.C., penjakit
Koelit, dan penjakit perampoean dari boelanan, entjok2, oeloe

OPENING:

Malem

KOKER

N. M.

TABIB

Bisa Pe

NA Tel Pet

IhA

,

Perkabaran

OGAMI5 DAN POLYGAMIE
Main serampangan dari Siti Soemandari

|

i -Moelai 4 Dee. 37,sampai

diberita-

kan dibelakang, diensttiji Sindanglaja

dari djam 8 pagi hingga

12 tengah hari, dan dari djam 3 #ore,

Ihing
& ga djam: 5 sore, pada bari bekerja:
2
pagi.
hari

Pada

lubileum

raja djam 8 — 10
AO mad

,Koningin

Emma

School".

|” pari Soerabaja diberitakan oleh Ane
menoentoet ta, bahwa kelak Selasa pagi tanggal

ibelakang
dalam

Iboe

@0em

dan

nasib

n

21 Dec akan dilakoekan perajaan pe
ringatan berdirinja 25 tahoen daripa

kedoedoekan

npark.
kita madjoekan jaitoe Kroese
| .
dengan toelisan Siti Soe:

ontoh
ang

d

eh
h

menggemparkan itoe!
maksoed. toelisannja ia

Seboeah

di

Soera

terkemoeka

:

“Boecat

WL.

2620.

Terbit tiap-tiap hari Kemis

Dikabarkan, bahwa achir tahoen ini
edoekan perempoean dalam doenia | atau permoelaan tahoen depan Djambi
rkawinan, dalim roemah tangga.
akan mendapat seboeah gedong baroe
Maksoed dan toedjoean demikian
kantor posnja. Biaja konon

sadja oentoek soedah diperkenankan.
f£ 40,000
a berani meminta hak haroes be
:
Ea
poela memikoel kewadjiban jang|
T,S. Selat—Pandjang diboeka
'sendirinja datang padanja da
kembali
mengadakan
aksi demikian itoe,
ter
dan
pertama
Nab, kewadjiban
Dikabarken,bahwa pergoeroean T,S.
dari Siti Soemandari ialah di Selat-Pandjang (Soematra-Timoer,
emisahkan peratoeran dani jang selama ini terpaksa ditoetoep ka
g melanggar peratoeran rena tidak ada goeroenja, moelai 3
'idsk maoe pertjaja, bahwa| bis Lebaran ini diboeka kembali.
e
dan kedoe
,
bagai goeroenja ialah t. Boerbanoedin
'“ Ipindahan dari Taman Sisya Pangka-|
: Ilan-Brandan,
haroes kita sokong. tjoema

haloean,

tjita2

monoga

mie, karena itoelah salah seboeah
“obat moestadjab mencedjoe perbaikan
“oeroesan

roemah

tangga

lahir danj

bathin,

Perobahan

begrooting

rindra tjb. Medan tidak
tjita2 ini.

' Pertemoean di Sepandjang
Pembantoe kita menoelis:

di Medan

tg 18 moelai 7

dengan kepindahannja

Bsrhoeboeng

sdr, Reksodipostro dari Sepandjang ke

Pa-

tangan

soengkan congresnja jg ke 15 bertem
pat di Stadstuin Soerabaia, besoek pa
da tg 18 hingga 20 December.
Adapoen programanja,

koerang dari

Deli kekoerangan ,tangan”
Pengaroebhdjamanbaik?

Ngadiloewih, maka pada tg. 13—14ib
telah melangsoengkan pertemoean de
ngan dikoendjoengi oleh 50 orang, di

antaranja toeau A.W. Tawan, sdr. S.
Tjokrosoedarmo dan t. Djojohadhiredjo
Comm,

t. J.H,M. Tampi

PB

HBPP

Sbaia, R. Ario
voorzitter PPP B
Oemoem dirasakan, bahwa belaka- Poetrohadikoesoemo dari RA SMR K
Ingan ini berhoeboeng dengan pengalg-noolv HIS, IPP, PP PB Sepan
roeh djaman baik
njak kekoerangan
nan2, jang sekian
diboeka kembali,

malam" reseptie.

tg 19 moelai

sore

hinggadjam

1

8 pagi hingga djam1

siang vergadering.

tg 20 moelai 8 malam hingga djam

| malam

vergadering.

pagi hingga djam

tg 21 moelai 8

11 siang vergadering.
4 sore hingga dj 6,30 sore

bioscoop,

dan moelai djam 8 hingga djam 12 malam mengadakan selamat berpisahan.
Oentoek mengoendjoengi dalam ra
pat reseptie tsb. dari Pemandangan

(?) daerah Deli ba djang allnja.
,tangan“. Perkebo-j “Djam 925 malam pertemosan di- diwakilkan oleh Pembantoe di Soera
lama ditoetoep kini moelaikan, dan sebagai ketoea comm. baia.
perke
bahkan ada
t, Reksoprawiro Beheerder Pandbuis
baros dimoelai foempama Pa- mengatoerkan terima kasihnja, dan sa
Barang stock hilang

bunan2
botoe). Pentjarian koeli dari Djawa ko ngat memoedji atas kebaikan toean
non agak soekar, Katanja lantaran ge Reksodipoetro dan beberapa nasehat
rakan kolonisasi (orang lebih soeka telah disampaikan,
|toeroet kolonisasi dari pada masoek
Sesoedah itoe sdr, S. TjokrosoedarDeli)
mo diperslahkan berpidato jang mak— 0 —
soednja mengatoerkan selamat djalan
— D —
atas kepindahannja sdr, Rekso, dan
Pertemoean Lebaran
atas nama HB, sangat bersjoekoer bah
Doenia goeroe
di Clubhuis ,PM“ Sindo- wa sdr, Rekso ada salah satoe anghwa stelsel
”'Toean Soeismadi alias M. Adiseworoweg Menteng.
gauta PPPB, jg inejaf harga diri sen
'Tiap2 stelsel, tiap2 peratoe jo, seorang schoolopziener, kini telah
Dari Bestuur Clubhuis ,Persaudara diri.
apat dilanggar dan siapa berla dipindahkan dari schoolopziersressort an Menteng di Sindoroweg, kita meKemoedian sdr. Djojohadhiredjo tam
oe djoedjoer tentoe akan berpendapa |di Kertosono de schoolopzienersressort | nerima ma'loemat oentoek diwartakan, pil ke moeka, dan menerangkan sedi
tidak di Madioen,
tan sama dengan kita, bahwa
bahwa pada malam Minggoe tgl. 18 kit riwajatoja, dan bermoela beliau
sedikit pelanggaran jang telah dila
Toean Sabari alias M. MartosoedarDec. 1937, akan diadakan pesta Per berada di Probolinggo senantiasa men
oekan oleh oemmut Islam dalam mo, seorang schoolopziener, kini telah temosan Lebaran bagi anggota2nja djoendjoeng tinggi atas nama perkoem
soal perkawinan itoe, baik oleh pihak (dipindahkan dari “Iste schoolopzieners dan bagi saudara2 Muslimin oemoem poelanpja.
(perempoean maocepoen oleh pihak ressort di Ngandjoek de sehoolopziener3 nja dalam ressort tsb.
Laloe sdr. Tampi dan beberapa ba
elaki. Islam tidak melarang orang 'ressort di Kertosono.
Dalam pertemoean mana ada dira- ajak spr, lainnja sangat memoedji,
fberisteri|
Toean Sajid, seorang schoolopziener, maikan oleh ,M.V, HARMONIUM- bahwa sdr, Rekso termasoek salah sa
memeloek monogamie
an tjoema satoe) dan tidak memaksa kini telah dipindahkan dari school- ORKEST S,M. ALAYDROES“ jang toe tenaga jang dapat dihargakan goe
teri Opzienersressort di Madioen ke Iste soedah ta' asing lagi bagi pendengar2 na kepentingan oemoem,
orang berpolygamie (beris
ja, schoolopzienersressort di Ngandjoek,
pertja
Kita
satoe).
kan lebih dari
Radio dan platengramofooa jang poSesoedah habis pembitjaraannja, ma
kita
eroeh
menjo
Islam
kita
agama
pulair di Djakarta. Jang mana speciaal ka pertemoean ditoetoep dengan di-

'memeloek

dan

tahoen 1937 1938,
Selain dari pada itoe poen diberita

SOERABAJA

Medan.

golongan
oentoek membangoenkan

Indonesia), Soedah tentoe

Djambi.

personeel,

9pagi

—9 —

sajapnja

seboeah tjb. Roepelin (Roekoen Pelajar

Siapa
kantor pos baroe

5

.

perbaikan nasib dan ke

meminta

TELF,

AGENDA
- Moerid keloear
atas keangkatan toean
Berhoeboeng dengan moentjoelnja 1, Pemboekaan Congres
kan djoegs
di . Jaarverslag dan Financieel verslag RT, Moesono jg. baroe dibenoemd.
»konplik“ antara TS dau BPM
Pangkalan Brandan (Soematera TiPerobahan gadjih
Menerima subsidie
moer), maka tidak sedikit anak-anak
Pilihan Centraalbestuur baroe
Kita
mendengar
kabar dari soember
pegawai BPM, jang bersekolah di TS
voorstel voorstel da jang boleh dipertjaja, bahwa moelai
Membiftjarakan
dikeloearkan, (, Kominis“?
terpaksa
ri vakbonden leden PVPN,
boelan Januari 1988- sekolahan dari
atau melihat momok siang hari“?).
Holl.
Arabis-School di Soerabaja akan
Senentgi,
malam
Minggoe
menerima
bantoean dari Pemerentah
26 —27 Dec.1937
AS.LB.
seorang Erop. Hoofdonderwijzer.
Besloten vergadering.
Dan kabarnja goeroe tsb. akan me
Orang minta kita beritakap, bahwa
lakoekan
kewadjibannja moelai bl jad,
(Hanja boeat oetoesan? tamoe temoe
ini hari dan besok 16 dan 17 Dee, di
mana, bersandar atas beBantoean
hoofdpostkantoor Batevia C masih bisa jang dioendang).
sluit dari G.G. tertanggal 30 Novem
didapat kartoe2 Kerst dan enveloppe
Djam
8
sore
ber 1937 No4,
Asib, boeat barangsiapa ingin mengiraan
AGENDA
rimkan soerat dengau peranta
Congres Ini Politie Bond.
'Kerst-vlucht kenegeri Belanda (Anip2
voorstel
araan
pembitj
1, Meneroeskan
Menjamboeng kabaran kita jbl. bah
Aneta).
2. Penvetoep.
wa perhimpoenan tsb, akan melang-

Roepelin mengembangkan
baja dengan tjara opisil.
|
ekan
dilako
Pada hari Rebonja pagi
Di
kewadjiban itoe ter pelantikan penjerahan gemeente kepa
Iboe Soe|
Dikabarkan, bahwa kami
besar ketjilnja hak da tsegoe peringatan baginda
ri Koningin Emma jang didirikan di sedang dipertimbangkan oleh

inja
Fa
ng

School

Emma

da Koningin

ia Sadja, siapa meminta hak
sendirinja menerima kewadji

4

Djam

T.S. contra B.P.M.

Sindanglaja

ditetapkan

K ADIMAN

LAAN

Kemis 16 December 1937

Aa

.

ANI:

TP BN

No-281

5

: ke

TABI

RAHAJOE

SETI

:. NJONJA

ada

Pasar-Malam-amal.

oleh

dioendang

Bestuur

,P.M,“

boeat bantoe Menggembirakan malam

Di Tebing-Tinggi.

pertemoeannja

samboet

Didalam pertemoean ini akan diha
Antara 1—10 Dc. '37 di Tebing :|
d
h
soeda
r)
Timoe
Ildliri oleh sedjoemlah besar pemoeka2
Tinggi (Soematera

Disampaikan
bahwa

schatter

diseboesah

seorang

Japan

lor

di

kita,

di Songojoedan

telah

sebanjak

kl

vulpen merk Sai-

1550

boeat seharga

hoei

sesoedah

barang2

goedang

dila-

koekan opname, dan ternjata diantara
nja barang tsb. hilang,
Perkara tsb. telah disampaikan

ke-

pada Politie, dau siapa pentjoerinja
beloem dapat diketahoeinja.
mengira,

Orang

bisa

djadi masoek

nja pentjoeri itoe dari atas goedang,
sebab koentji pintoe2 goedang misih
terdapat baik.
Banjak pentjoerian

Sehabis lebiran ini roepanja dalam

kota Soerabaja banjak terdjadi pentjoe
rian, perampasan dan ketjoerangan.
roemah
Boekan sadja wang dalam

tangga jg ditjoerinja, bahkan wang te
lefoon disepandjang djalan terdapat
bilang dan wang waterleiding didalam

kita, roemah terpaksa dibongkar oleh pen-

kepada

cursus

kepada

toko kepoenjaannja

f 1460 lebih.
Kehilangan itoe baroe dapat diketa-

cursus

kabar

kabar

barang

kehilangan

sekedarnja.

makanan

Schatter

itve.

Disampaikan

bahwa

Soerabaia

djahat,

langsoengkan Pasar-Malam-amal, Per Indonesier, diantaranta tt: Datoek akan dimoelaikan lagi besok pada hari
Demikian poen disampaikan kabar
s,
tjam
Poerbopranoto,
m-ma
atja
Koentjoro
Mr
berm
Alim,
tg.
Jauuari
1
1938,
n
di
kita, bahwa disalah satoe firjoeka
telah
kepada
toend
tidak karoean seperti
ngan
etjiwakan. Dr. Moewardi. S.M, Alhabsji, dan be
mengambil ma pada kantoor t. Abdi, Roehim se
meng
akan
tidak
itoe
cursus
tian
perba
Dalam
adalah
dang
Soemandari
Siti
oleh
— Iakoekan
m ketentoean berapa fihak dan koempoelan kaoem 40 beambten dan dipimpin oleh 2 orang pergawainja telah kaboer delebih baik, djika kita devgan tidak Hasil keoeangannja beloe

| Dari itoe dari pada main

|

agama

menghinakan

serampa-

kita Islam danj

Nabi kita beramai-ramai membentoek

| gerakan jang sehat diantara pemosda

— pemoeda kita menoedjoe monogamie.

et-|
— Djika kita, jang sehari-hari disebc
der
em
blo
de
,
gsa
ikan boenga ban
dan
n
dka
joe
oed
| matie, sanggoep mew
mie
akan monoga oea
ger
bat laoen sem
megang tegoeh lam
| me
itoe, pertjajalah,

—
9 ——

5 isteri,

Ini receptie akan dimoelai pada
Sub Comite Petitie Soetardjo
djam8 malam.
Di Medan
—
() ——.
erapa anggo
beb
aha
oes
el
Atas oeso
,Persatoean Vakbonta2 Parindra tjabang Medan di kota Vakcentrale
den
Pegawai
Negeri“ (P.V.P.N.).
e
k
sebo
toe
ben
itoe (Medan) soedah di
rdjo.
Soeta
Petisi
tanggal
25—26
ah sub-comite
Pada

jang di

akann lam perkawinan haroes : berwoedjoed
inidjanga
ng
pada koemasrana g.sekara
ati
dap
begini. paling sedikitrja
Orang
mendjadi
oe-|
idoepan baroe, |

keboeroekan

dan

kebobrokan

— loepa pro monogamie tidak
“sah anti polygamie, polygamie
setjara

Islam,

diseboetkan

dimana

am,

per|

memboesoek boesoekkan Is:

Dari itoe gerakan
ikan nasib

kita

no

Harsono“

Solo,

' Saptoe malam Ming goe
tgl. 25—26 Dec. 19 S1
dianvetnja |
mon ogamie
dimana
Receptie,
sebagai stelsel dalam perkawinan zon
orang.
r
diatoe
nggoe
menoe
der
Djam 8—9: Pidato Voorzitter Comite
II. Bentoeklah gerakan jang sehat
van Ontvangst toean Kamenocedjoe pemberian ketera ngan dan
simo,

Aksi demikian itos dengan sendiri-

a|nja akan membawa akibat :
ng ini, dimana polyg
gaoelan sekara
Polygamie berkoorang, monogamie
ataj
i
sendj
sebaga
mie itoe dipakainja

sn

tempat

ber,So-

I. Bentoeklah pengh

oentoek
| satoe per satoe #jara
berhak berpolygamie itoe. Kita boekan
pro polygamie, moestahil ada perem
benarnja
“jang senang dimadoe, tetapi penerangan ja ng sebenar
o
menoeraet
.
polygamie
kawin
dengan
tentang
stelsel
oe
dimad
baik
“pada sjarat2 Islam 'agama Islam dan boekan menoeroet
ihara orang zonder 'se-enakrja oran g jang berpolygamie.

kawin, seperti kita dapati dalam

937.
digedong

December

berkembang !

SB. I.

menoedjoe|

dan kedoedoskan da J

en

GL.

“

Pidato
dan

Voorzitter

tamoe

Djam 9—11: Golekdans

tamoe.

dan

PVPN

wajang-

fragncenten,

Minggoe

tgl,

26

Dec.1937

Besloten vergadering.
(Hlanja boeat oetoesan2 tamoe tamoe
jang dioendang),

Tech, Instrueteuren.
Sebagaimana biasa,

maka

tempat

goenu schatter tsb. bertempat dipega
daian Pasartoeri.
besar pondokan
Sedang sebagian
mereka

di Djagalan

g. 5 No.

Seminggoe

hoedjan

36.

Di sepandjang selama seminggoe ini

teroes menerves hoedjan, sehingga pa
kaian ta' dapat dikeringkan.
Dangan hoedjan teroes meneroes ini
orang desa rasanja kelihatan keloeh

aja, demikianpoen

diwaktoe panas me

agan

membawa

wang setoran sedjoem

lah f 3650.—
Pegawai tsb, disoeroehnja menjetor
kan wang kepada factory, sebesar tsb
akan tetapi ternjata si pegawai salah
djalan tidak kembali lagi ke kantoor

poen pada firma tsb. beloem diterima
setorannja.
Keroegian pendoedoek
Menjamboeng kabaran kita jl. bah

wa dalam waktoe kita mengadakan
perdjalanan ke Sidoardjo, telah kita
kabarkan

bahwa

dalam

daerah

Sido-

ardjo terserang oleh angin tofan jg
ma
.
.
heibat sekali.
Memang demikianlah sifat.
Semalam orang desa ta' dapat me
moesia,
njalakan lampognja, sedang angin dan
Regentschapsraadvergadering
hoedjannja sangat deras sekali.
Kabar menjoesoel, bahwa seratoes
Pada tg. 18 ib. Regentschapsraad
lebih telah roosna dan empat
ja
roemah
rapatn
Soerabaja akan mengadakan
djiwanja, sebab ta'dapat
binasa
orang
schap
Regent
g
Gedon
di
bertempat
serangan
diri dari
menghindarkan
Grissee dimoelai djam 10.30 pagi.
angin,
dan
mereka
tertoetoep
oleh re
lain,
Adapoen jg. dibitjarakan antara

reka

psen

mengeloeh

dari panasnja.

Beheersaanvraag sebidang tanah dari
sebagaian pekarangan boei di Sedajoe.

bahnja roemah,

-

Kita pertjaja, sedikit hari akan ber

verordening hal diri sebueah badan jg memperhatikan
oesoel Pa
“
dengan gadji nasib si korban2 tsb.
n
atoeran berhoeboenga

noehi permintaan terseboet, maka baik

|

Kita bergirang !
Kita hargai

kesanggoepan

serta ke

lah saja oeraikan fikiran seja sekedar ridlaan saudara2 jang moelai lagi men
nja, Dari keterangan keterangan jang dirikan persbureau Indonesia. Sebab
saja dapati, kesimpoelan saja jang per menoeroet keterangan jg saja dapati,
tama jaitoe: bahwa saudara saudara mereka agaknja insjaf akan segala se
jang beroesaha, insjaf dan mengetahoei soeatoe, Poela terhadap sifat persbukesoekaran serta rintangan apa jang reau tsb, Jaitoe satoe persbureau Indo
akan didapati dalam perdjalauannja. nesia, jg dikerdjakan oentoek dan oleh
bangsa Indonesia. Apalagi jg disedia
S
kan oentosk pers kita semata mata.
Dengan
Air dan
lah satoe
Jang
rak dan
toek jg

pengawasan pers poela, Tanah
Bangsa kita sekarang ini ada
,ZoekendIndonesias!
masih sedang bangoen, berge
mentjari tjari djalan serta ben
tertentoe.

Tjoema dengan
djatoeh-bangoen'
toedjoean akan tertjapai. Dalam oesa-

dari pengetahoean

menjelidiki

kan, Djadi ,psychologisch“, moedah
dimengerti, bahwa pada permoelaan
ini,

djoega ada semangat

,sceptisch“

terhadap oesaha persbureau Indonesia
terseboet. Tempat dan kepertjajaan
soeatoe persbureau, tidak akan didapati begitoe sadja, melainkan dengan
djerih pajah, dengan berdjoeang teroes
meneroes, tidak sadja seboelan doea

boelan, akan tetapi bertahoen tahoen.
Dalam

permoelaan,

sadja persbureau

soedah

kita ini tidak moeng

njediakan mobiel oentoek kepentingan

nja,

maka

mesti

bekerdja dengan kaki atau speda.

persbureau Indonesia ini

Kalau persburesu lain bisa menggoe
pakan reclame dan kertas tjitakan jg
serba menarik, maka kita'mesti beker
dja dengan sederhana sesederhananjs.
Djoega publiek perloe insjaf, akan
ini semoea, soepaja djangan silau me

melihat dan menerima tjara bekerdja

lain-lain persburesu, Sebab boeat seka
rang, tjara bekerdja jg saja maksoed

diatas itoe, soenggoeh tjotjok de

ngan tenaga serta kemampoean masja
rakat kita. Dasar dan tjara bekerdja
ig reeel, Sekarang soedah berdiri pers
bureau

»Antara“

Indonesia

dengan

ran ini oentoek kebaikan kedoea belah

telor (eicel)

didalam peroet iboe sampai mendjadi
manocesia
(sedjarah

dinamai
orang ontogenie
ketjambah 'manoesia atau

kiemgeschiedenis).

Oendang oendang jang oetama da
lam pengetahoean kemadjoean berboe
nji: bedjarah ketjambah manoesia ada
lah oelangan (herhaling atau recapitulatie) dari sedjarah pokok manoesia,

atau dengan pandjang kata: Segala
tingkat roepanja tiap tiap manoesia
sedjak dari telor jang ketjil dalam pe
roet iboe itoe sampai mendjadi roepa
manoesia adalah satoe oelangan jang

dipertjepat dan diperpendek

dari

bernama

dikota Djakarta.

mengadakan
perajaan bertempat
Gedong Nasional Indonesia.

di

permintaan

soepaja disiarkan

kepada

:

Djam 8 lebih perajaan dimoelaikan
dan t. Adisoedarmo selakoe secretaris
sekolahan

mengatoerkan

Indonesia diatas, soedah tentoe djalen
akan lebih moedah. Masjarakat, Pers
dan Persburesu adalah bergandengan
satoe sama lain. Perhoeboengannja

Film

»Terang - Boelan”
Di

Permoelaan

boelan

ini

Medan.
berralam-

oetama dari

bangsa Indonesia,

selamat da-

pertoendjoekan dimoelai

keinginan

akan

mendjadi

sekali,

dan

mendapat

:

rente.
-

an

koeatan

maoet itoelah

jg mendapat

perhatian betoel,
Ketika Dieudonnevijfling di Canada

itoe dilahirkan, dapat kita membatja
dalam soerat kabar bahwa Canada dan
Amerika Serikat mengoempoelkan se
gala tenaga soepaja vijfling itoe se
moeanja hidoep dan sekarang keliatan

bahwa oesaha itoe ada mendapat

suc

ces jg besar.

Di Tiongkok dimana pengrawatan
tak tjoekoep kita menglihat bahwa
kebanjakan dan anak Zevenling dan
tienling itoe meninggal doenia. Ten-

tang anak kembar atau tweeling ada
lah beberapa tjatetan jg interresant,
sebab tweeling itoe ada bermatjam

enak

kembar

lan)

atau

'pjai

satoe

anak

badan,

tangan dan
Anak

itoe mempoenjai

satos
empat

kembar

jang

doea

kaki,

kembar

dari

doea

telor, Anak

Oleh

Pengetahoean

jang

: Medische

Medewerker,

menjelidiki ten

tang asal oesoel dan
tempatnja dari
segala barang jang bernjawa dimoeka

tidak salah djika disini kita menjam
boet bahwa sdr Soengkono dapat dihar boemi ini ialah pengetahosan kema
gakan tentang abli keseniannja.
djoean (evolutieleer): mengoesahakan
pengetahoean ini setjara pengetahoean
Minta berhenti.
(leer atau wetenschap) dan tidak seBeambte op maandloon jg baroe di tjara kepertjajaan (geloofy baroe ber
angkat dan ditempatkan dalam pega kembang dengan hebatnja sesoedahnja
daian Madioen bernama Soewardi, tahoen 1859 ketika Charles Darwin
atau permiotaannja sendiri keloear da mengeloearkan satoe boekoe jang ber
ri djabatannja,
5
nama ,Asal oesoel dari matjam2 toem
Permintaan tsb. telah ditetapkan boeh2an dan binatang.“
dengan besltiitnja Inspecteur PandSedjak dari tahoen perlahan2 pe
huisdienst di Soerabaja, tertg, 11/12 ngetahoean ini dapat memberikan pe
No. 8084 terhitoeng moelai tg 4 ib. nerangan sedikit kepada kita tentang
diperkenankan meninggalkan peker- asal oesoel bintany2 dan perhoeboe
djaannja. ngannja satoe sama lain, meskipoen
Ia asal dari sekolahan HIS.
tak dalam segala bal penerangan itoe
m5. 9 —
sebenarnja terang, tetapi gambaran
v

:

empat

kaki,

3

.

dari satoe

telor

ada

i

lah mendjadi satoe Japangan pertjoba

|

an oentoek

3

menentoekan

manakah

jg

lebih koeat: sifat ketoeroenan
atau.
sifat jang didapat diwaktoe hidoep
seperti pengaroeh lingkoengan hidoep,
agama, pendidikan dan kedjahatan.
Pertjobaan ini diadadan dengan
meroegikan anak kembar itoe.

tidak

Satoe pertanjaan jang dikeloearkan
oleh
ahli pengetahoean kedjahatan
feriminologie) ialah apakah sianak

asal oesoel dan roepanja.
mendjadi pendjahat, kalau
seorang
pendjahat ?. Terboekti
a. Anak kembardaridoea
telor (tweeliige tweeling), Dari 100 meskipoen anak kembar dari
pasang anak kembar adalah 85 pasang lor itee dididik dan hidoep
anak

perta

riempoe

lingkoengan

penghidseprn

bapanja
bahwa

satoe te
diloear

bapaknja,

pat dikeliroekan dengan anak kembar
dari satoe telor.

5at

b. Anak

kembar

darisatoe

telor (seneiige tweeling),
Dari 100 pasang anak kembar

lah

15 pasang anak kembar

ada

dari sa

da saat itoe djoega jang kedoea da
anak kembar itoe meninggal doenitri,
Dalam hal ini kita melihat, bahwa at
fat ketoeroenan lebih koeat dari sifasj
jang didapat selama kita hidoep.

Meskipoon

tentang

hal ini boekti2

toe telor. Anak kembar seperti ini di jang tjoekoep, akan tetapi tjontob2 jg
dapat, kalau sifat ketoeroenan oentoek sedikit itoe soedah moelai memboeka
mempoenjai anak kembar datangnja kan lajar, dibelakang mana rahsia ten
dari bapak.
tang anak kembar itoe tersimpan.

Anak kembar dari satoe telor roe
panja 100 pCt sama tak ada perbeda

Keadaan
oentoek

ini

ahli

adalah satoe prikkel
abli dalam

poeng,
seperti

dah

banjak

me mpoenjai

Menoeroet stamgesehiedenis tia p-tiap

perempocan
mempoenjai sifat ketoe
roenan oentoek melahirkan lebih dari
satoe anak seperti djoega didapat dalam

maka lahirlah satoe monster
Siameesche tweeling (badan

Segala

Kalemahan

Badan

kalangan binatang, akan tetapi lambat
laoen oleh aanpassing maka kebiasaan

PERTOELOENGAN BESAR DENGAN —

sadja, Meskipoen begitoe sifat oentoek
melahirkan lebih dari satoe anak, dan

ANGGOER

nja perempoean melahirkan satoe anak

beberapa

Dapet

BRANAK

TJAD HYGIAE

sifat ini moen

Da. LiE TJWAN KIAT Aara

th, jang achir ini

tweeling

adalah

keadaan jg tak

menggemparkan
lagi, lihatlah anak
kembar dari Siam (Siameesche tweeling): sedangkan di Amerika adalah

ANAK KEMBAR
(tweeling enz.)

Radja

tan sangat menarik hati penonton, dan

aman

anak.

Anak

me

menggantikan Sjah Alam.
Tiap-tiap permainannja itoe keliha

ditanggoeng

hal ini oen
annja.
2
toek memeriksa perkara jang soelit ini
Asalnja anak kembar seperti ini ia sampai mendjadi terang.
lah oleh perpetjahan satoe telor: dji
3
ka perpetjahan ini tidak 100 pCt ram

Dalam

ngambil
tjerita Hang Toesh, Hang
Djebat, Hang Kastoeri, jang mempoe|
njai

POSTSPAARBANK,

soal ,banjak anak sekali lahir“ itoe
mendapat perhatian dari oeinoem.

kan dalam pimpinannja t. Soengkono,
toneelnja

A

canjgsedi
kit toea (25—30 tahoen),
4 Biasanja terdapat dika
langan
perempoean
jgsoe

tjoel keloear,

doek sebab atas perentah PID katanja,
bagian

di.

laki atau perempoean. Keadaan ini da meninggal dengan mendadak dan pa

satoe:

pada sesosatoe wakioe

nerangkan djoega,
bahwa pada wak
toenja djika diboenjikan lagoe Indone
sia Raja soepaja publiek tinggal doe

Sedang dalam

Satoe soal jang tetap mendapat per
hatian dari kita ialah kelahiran ausk

1 Ketoeroenan.
Inilah factor jg terpenting.
2 Factor lelakijg
mempengaroehi satoe sama lain. Mas peerend" (terkemoeka), ,domijarakat mempoenjai pengaroeh dan
Persbureau demikian djoega. Maka se | Djika lelaki datangnja dari familie
baiknja ialah soepaja masjarakat, Pers jg kerap kali mempoenjai anak tweedan Persbureau itoe hendaknja bersa ling, harapan akan mendapat tweeling
toe. Ketiganja dari, oentoek, dan dalam perkawinan lelaki itoe ada be.
sar sekali,
oleh bangsa Indonesia,
3 Biasanja terdapat dika
Djakarta, 15 December 1937.
langan perempoe

tang kepada sekalian hadlirin dan me

Kemoedian

causaal (jang

beang

lebih dari satoe. Kebanjakan anak lahir
toch anak itoe mendjadi pendjahat
Rapat-rapat atau kedjadian jang di berdoea adalah jang didapat, beranak kembar seperti ini didapat djika sifat djoega. Djadi sifat ketoeroenan itoe
ketoeroenan
oentoek
mempoenjai
anak
saksikan oleh wakil persbureau scedah lebih dari doea, djarang sekali.
Ang kembar datangnja dari iboenja, Anak lebih koeat dari sifat-sifat jang dida
tentoe djoega akan disiarkan bila di xa2 seloeroeh doenia
ialah seperti kembar dari dosa telor ini tak oesak pat selama hidoep.
anggap penting. Menoeroet pendenga berikoet: Kelabiren anak kembar atau
terdiri dari doea lelaki atau doea peAda lagi satoe hal jang mengagoem
ran Saja sekarang, beberapa soerat ka tweeling adalah I dalam 80 kelahira
n, remposan, bisa terdiri dari satoe lela kan kita, anak kembar sedjak dari la .
bar bangsa kita tjoema soeka memoeat kelahiran drieling 1 dalam 86? kela
ki dan satoe perempoean,
birnja bertjerai hidoep, dalam lingkoe
kabaran jang disiarkan dengan peran hiran dan kelahiran vierling
1 dalam
Roepanja hampir: sama, tetapi tak ngan jang berlainan sekali, dan ditem
tarsan persbureau terseboet. Pendek 80" kelahiran,
sama 100pCt, lebih lebih lagi kalau pat jang berdjaoehan. Pada satoe keti
kata kalau bangsa dan masjarakat ki
anak
kembar itoe kedoea dosanja le ka salah satoe dari anak kembar itoe
Sebab2
melahi
rkan
anak lebih dari
ta toeroet menghidoepkan persbureau

malam dan dalam doea gedoeng ber
- Dalam perajaan tsb disaksikan oleh samaan (Deli — dan Tjong Koen Tat —
beberapa orang toea moerid, dan be- bioscoop) di Medan soedah dipoetar
berapa banjak jg menerima oendangan film ',Terang-Boelan”
dengan
diantaranja PID sedang dari pers ada selaloe mendapat perhatian kesar, ter

diantaranja Pemandangan.

jang

tjoekoep mennjampaikan berita itoe (aanpassing).
kepada persbureau , Antara“ dengan

“Aan

Perajaan Sekolehan Parindra
Pada tg 11/12 di. sekolah tsb telah

moer 2—3 boelan mempoenjai roepa
manoesja sedikit, dan bertambah lama
bertambah sama roepanja dengan ma
noesia biasa,

Perhoeboengan

Aa

Simpanlah

se

menjebabkan) antara kiem-dan stamge
fihak, daripada menjiarkan sendiri jg schiedenis
ialah
sifat ketoeroenan
memakan tempo dan wang, sekarang (erfelijkheid) dan sifat mentjot
jokan

tentoe seloeroeh pers di Indonesia.

kin dapat- bekerdja sempoerna sebagai
persbureau lainnja, jang soedah ber
tahoen berdiri. Kita, rakjat atau pu
bliek Indonesia, haroes mengetahoei
ini, Dimana persbureau lain bisa me

kan

soeka persbureau Indonesia sebagai
alat penjiaran, soedah tentoe sadja
persbureau kita itoe jang mendapat
perkabaran dil.nja. Pengoeroes2 perkoempoelan politiek, sociaal, economie
dan agama, bisa memekai alat penjia

,

kemadjoean

dari manoesia sedjak dan

oesaha baroe,
Hendaknja mereka insjaf, akan arti dalam peroet ibos bertambah banjak
kita, ada ra
perbedaan antara anak manoesia dan
pengalaman dan faedah satoe persbureau, sebagai anak binatang Jain. Anak manoesia
menjedihkan alat masjarakat! Kalau kita tjoema dalam peroet iboe baroe sesoedah oe-

atau menjesalkan daripada menggirang

7

kemadjoean itos jg

perdjalanan

ha pendirian persbureau, bangsa kita gala matjam matjam roepa binatang
soedah berkali kali djatoeh. Sekarang jang bernjawa sedjak dari moelanja
bangoen lagi! Itoe menandakan, bah barang jang bernjawa dimoeka boemi
wa vitaliteit, jaitoe kesanggoepan hi ini sampai binatang jang sekarang.
doep dan berdjoeang masih penoeh
Tjontonja ialah bahwa tiap-tiap bi
ada pada bangsa
kita.
Dan djoega natang dalam peroet iboe asalnja dari
“Isaja pertjaja, kalau segenap pers dan 1 telor (eicel) dalam kandoenganeisel
masjarakat Indonesia menjokong pen ini toemboeh
dengan melaloei bebe
dirian ini, tentoe akan langsoeng dan rapa roepa. Dipermoelaan tak dapat
“Drs, S.H, Soebroto
berdiri tegak. Kepada masjarakat, ke kita memperbedakan satoe sama lain
pada publiek teroetama,
saja toedjoe antara anak manossia dan anak bina
Soenggoeh benar kalau dikatakan, kan teelisan ini.
tang lain. Bertambah toea anak itoe di

bahwa terhadap semoea
jang timboel dari fihak
sa rcepticisme“. Sebab
agaknja lebih banjak

OLEH PEMERINTAH -

“4

dap persbureau Indonesia ,Antara",
jang baroe ini didirikan, Bosat meme

DITANGGOENG

Oa

“na

Dan sekarang ditanjakan bagaimana
Kepada kami ditanjakan bagaima
pikiran dan samboetan kami,terha sikap kita,

“ POSTSPAARBANK

Sebagian dari pengetahoean kema
Gjoean itoe jang menjelidiki sedjarah
dari berbagai2 matjam binatang, dari
kalangan mana lambat laoen dalam
beriboe riboe tahoen manoesia jang
sekarang ini terdjadi, dinamai philogamie (sedjarah dari pokok manoesia
atau stamgeschiedenis). Sebagian lain

Mena diikai Madam

Oleh Drs. S.H. Soebroto

sedikit sedikit,

2

tahoei

beberapa sekolah menengah jg semata2
dikoendjoengi oleh anak kembar sadja.
Jang banjak mendapat perhatian se

karang ialah kelahiran lebih dari doea
misalnja

vieling

ditanah

—ewa

Inggeris,

BEN aa mam an
) Oa Men mninau
x
emmana
IN
Robi Tas
saran

vijfling di. Canada (Dieudonne (vijfling jg djoega soedah bermain dalam
film), zevenling dan tienling di Tiong-

ig

i

UU

kok.

Tiap tiap anak jg sekali goes banjak
dilahirkan tentoe lebih ketjil badanpja

BOEAT

boekanlah barang jg gandjil lagi sebab
itoe soedah menoeroet oendang2 penge

tahocan kemadjoean, akan tetapi bisa
menghidoepkan anak jg sebanjak itoe
masih mendjadi masjallah diwaktoe
ini. Pertempoeran antara pengetahoe
an manoesia serta techniek dengan ke

ja

AI

#1

ah
SNI

KAKOERANGAN DARA KALEMAHAN

KAPOETJATAN PADA POETRI- POETRI
SIAPKEN TENAGA PADA PRAMPOEAN
JANG TIDA BISA HAMIL.

dari anak baji biasa jg hanja seorang
dilahirkan, Soedah tentoe pengrawat
an moesti lebih sempoerna dari jang

biasa. Kelabiran anak lebih dari satoe

ai

2

BADAN

Bisa dapet beli pada tiap Kamar Obat dan Agenten: Roemah Obat

Jupiter,

Pasar Baroe

“ tenzorg, Roemah

Welt.

Filiaal

PROBITAS,

Tjikeumeuhweg,

sp

F : Alat-Masjarakat

tentang asal oesoel kita dapat kita ke

Bui-

Obat Djin Sen Tong, A.B.C. Straat Bandoeng, Ckem,

Hand. Slamat, Bandoeng, Apotheek Slamat, Cheribon, Toko Mie Hoa,
Garoet, The World Dispensary, Pekalongan, Toko Poo Seng Tong,
Tegal, dan Saantero Java, Sumatra, Celebes,
Borneo, ada agent.
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:
an hak perempoean,
ang menentoe
alah kewadjibannja.
|

Tiap-tiap isteri

inan,

ban soeami,

ada

ewadjiban

batas.

jang bersoenggoeh

malahan

sering?

Apakah

kata iboe

pada

anak2nja?

»Kassian bapak ja, Ia moesti mentjari

macepoen oentoek masjarakat. oeang, maka bapak saja sediai makan
Oleh karena itoe radja oeang ini sering makanan jang sedap rasanja, jang di
mendjadi kesoekaran kesoekaran hidoep masak oleh iboe sendiri“, Itoelah gam

aran tetapi jang
s bahwa kewadji
g:

2

penghargaan
itoe adalah
lebih dari mestinja,
:

soeamj iga,

kewadji-

masing2

Nan

soenggoeh tahoe menghargai kewadji

Oleh Nji Sri Mangoensarkoro

njai

ea

manuesia,
Hanja manoesia

hambakan oeang:artinja jg tahoe

si

Orang

baran penghargaan
djaannja soeax /.

jg tahoe memper

Apakah

mem

isteri

pada peker

sebaliknja? "Tidak

ada, ma

pergoenakan oeang sebagai sjaratj|lahan memandang sikap si isteri itoe
soesah membatasi se- hidoep jg penting sadja, dapat terhin sebagai hak dia,
Ta” dipikirkan
2 tampak
bahwa dar dari kesoekaran2 itoe. Orang jg oleh soeami, bagaimana besarnja tang
can djoega kewadji soedah mendjadi boedaknjacoeang, |goengan si isteri dalam hidoepnja.
liknja. Ini se- orang jg dapat diperhambakan oleh
Lebih baik memberi sikap toean
pjoeang,
wadjiban soea|
oetama ialah :

pan

ventoek peng

sekela

nja“, Dan kewa

djiban isteri teroetama: ,, Mengoeroes
roemahtangga".

Melainkan

kewadjiban

ini adelah kewadjiban

djoega jg dilakoekan

sama-sama seperti:

a. Mendjaga keselamatan

ber

roemah-

tangga.

terpjatalah ada kewadjiban

lig terpisah dan ada djoega kewadjiban2

Jang ketiga

ari

kita telah selesai. Hanja lemari

i

“ada latji-latjinja.
ng masih ketinggalan
oentoek
latji-latji itoe. Di dengan
kita pakoe kajoe jang pendek, 'roehnja,

Islau: njang soeka

ng Nabi Moeham-

Nih “BA

ini kita pakoe

2, jang kita dirikan tadi.

sama pandjangnja dengan lema
. Soepaja djika diberi kasoer-ka

Ska

lemari) kita letakkan anak kita, djika
“Jia mandi atau ganti pakaian. Sekarang
“Ilemari kita, kita beri gordija (klam
boe). Dari creton atau lain kain itoe

sa-|sesoekanja. Dan kanan-kiri djoega ki
memang

sangat

oleh

keloearga seloe

memegang

roemah

tangganja

koeasaan

dangan

dan pandai mengatoer roemah tangga
nja, tentoe oeang jg sederhana sadja

taboengan

postspaarbank.
—

“sedikit-sedikit

Djadi semoeanja itoe tak

di

:

sekali kali

Ibergantoeng
kepada nafkah
si
$
Isoeami sadja.
An@hnja pergaocelan hidoep ini jg
dianggap berharga, havjalah oeang
nafrah si soeami itoe sadja dan kewa

adalah soeatoe soal djiban roemah-tangga isteri sema seka
sjaretnja

li tidak dihitoeng dan

tidak diharga

kan. ,Tidak dengan nafkah jg saja
dapat, keloearga saja tentoe ta” dapat
hidoep“, katanja hampir tiap2soeami.

pen

Djika soeami berkata demikian, ber
iboe iboe bangsa kita ti haklah isteri berpenda
djoega:
ingkan anak anaknja seha »Tidak dengan ketjerdipatandan ketja
kan
Sebeloem anak2 kita mengerti kapan saja dalam mengatoer nafkah
na
jang baik dan mana jang boeitoe, bagaiwan
besarnja nafkah
k, haroeslah mereka itoe dapat di roemah tanggaapoen
toch
akan mendjadi
kan jang sempoerna. Maka itoe orang
roesak“,
:
ba TER
ro-|toea haroes mengawasi kelakoean
Saudara saudara, apakah hasilnja
Janak2nja. Djika arak anak jg terang boeat keloearga seoemoemnja, djika
pikiranpja,
Iperboeatan

tentoelah diperhatikannja
orang toeanja.

soeami
isteri hanja
saling toedoeh
menoedoeh sadja, hanja saling mem
perlihatkan kekoeasaan masing2?
O, s0'al oeang ? Soelitlah kamoe

Tiap tiap iboe tentoellah menjintai

anaknja. Dari sebab itoe, selama iboe
'liboe tjinta kepada anaknja haroeslah
1: |djika kesehatan anaknja itoe djangen
“Isampai

terganggoe.

litoe,

Air t6t8 haroes se

2 Meat

Ocang dapat membahagia
kan
hidoep,
oeang dapat

lamanja bersih, tjoekoep tidoer, sebab djoega

diwaktos

janaknja,

malam

menjengsarakan

doep.

perloe menoeloeng

Kebanjakan iboe iboe bangsa kita

doenia ini, soesahlah

bagi

dengan

aka

jang aloes ada ber-

' gantoeng
| tan

dengen

kaseha-

koelit.
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Indonesia
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Batavia

antara penghargaan

da kewadjiban

soeami dan

tidak ada sama

pa

isteri itoe

sekali. Pekerdjaan soe

ami dihargai
lebih2 keatas dan dari
Si isteri leblh2 kebawah, djadi keadil

an ta' ada sedangkan sama sama tja
pik sama sama besarnja kesoekaran
sama sama besarnja tanggoengan oen
toek keloearga dan masjarakat.

Dengan

djalan

demikian

baroelah

dapat mempertahankan

danhakhakkemanoesiaan

jang

hi

Oecang memang adalah tiang hidoep
jang koeat, baik oentoek roemah tang

mah
tangga
diloepakan
sama
sekali.
Isteri wadjib ber
korban, katanja. Mengapa ta' dikata
kan
demikian poela oentoek soeami
toch sama sama manoesia ?
Mengapa
si soeami minta bajaran
djoega oentoek pekerdjaannja? Apa-

nja,

teroetama

dalamper-

kawinan,
Boedjangpoen, jg ta' begitoe berat
tanggoengannja,
dapat
nafkah, Apa
lagi si iboe jg berdjadjaran dengan si

hari

Minggoe

minggoe

sadja,

mentjoba

kebiasaan:

djadi sekali se

djaan
si isteri dalam roemah tangga
dengan beres,
saja maoe tahoe,

apakah si 'soeami
'poesing kepalanja?

panti tidak akan

Apalagi
boeat isteri, jg seoemoer
hidoep dari poekoel 5 pagi sampai

poekoel Il atau

12 malam

tidak ada

berhenti2nja,
apalagi isteri jg mem
poenjai soeami bergadjih sedikit. Se
gala2nja haroes dipegang sendiri dan
melainkan
roemah tangga, masih ha
roes djoega menoentoet kemadjoean

sedapat2nja

pentingan oemoem djoega, Tjobalah
rasakan sendiri sadja!

Gampang

orang

memandang

hina

atau
ringan
pekerdjaan orang lain.
Kita orang perempoean biasanja soe
dah memandang
pekerdjaan soeami

Ikoet. Boekan

“Joleh sebab

M.1I.

bererti

disini penakoet,

lekas tidoer, nanti ada tjoelik datang
jatau

ada serdadoe

tapi penakoet
mendengar
bantah.

itoe

mabok

dsb.nja

te:

berarti orang jg

kata, jg tidak soeka ber:

'Anak2 jg ditakoet takoett itoe men

Idjadi bahaja bagi dirinja, Teroetama
| janak2 angan
dja
ditakoeti,takoeti dokter
anal
anak? kita dididik dalam
kedjoedjoeran dan sopan santoen,

boekannja

itoe, boekannja oentoek diri sen
tetapi oentoek keloearga djoega,

keloearganja ?

Maka

dari itoe waktoe orang

seka

rang baroe biboek
memikirkan soal
peratoeran perkawinan,
agar soepaja

iboe dapat mendjaga kedoedoekan dan
hak haknja boeat seteroesnja, soepaja
tenaga isteri djangan sampai dimis

bruikt,

maka tiap tiap iboe

menocentost:
»Ketetapan
tang
hak2nja

didapat

soeami

haroes

jg koeat tenatas
nafkah
jg

bagi

keloear

ganja".

hak

sepenoehnja

ang itoe,

:

atas

perdjalanan

oe

Saudara2koe kaoem

Iboe Indonesia!

Berilah

njata

hargajg

wadjibanmoe!

Tjitakannja
agaknja tebal
di bikin panas
nas Jekaslah
kan

diberi
setelah
doeloe.
adonan

ke dalamnja,

pai masak,

padake

memperko

mentega jang
itoe tjitakannja
Djika telah pa
tadi ditoeang

teroes dibakar

sam

Tjarang Gesing,
Nangka-seharga 5 sen 4 telor ajam,

Goela serasanja
| sendok manis

garam.

santen kanil.
djangan aloes.

Memboeatnja,

Nangka diisir-iris jang aloes.
telor dikotjok dengan goela. Laioe

pena

ditakoet2i, oempama , Ajo

oeang,

Hanja
itoelah jg akan
kita atau laki laki seoemoemnja itoe,
kohkan hak hak moe!
sebagai pekerdjaan jg berat.

kelakoean jg

“kita, sehingga mendjadi orang

mentjari

Hanja djika isteri seorang pembo
ros, jang ta' mendjalankan kewadji
dan bekerdja oentoek ke bannja, baroelah pada soeami diberi

sehingga besar ta"

moedah lagi mengobah

kah
diri

mengganti peker

| Kalau orang toea memperlihatkan,
kelemahan, tentoe anak ta? mengindah
kan perentah orang toeanja, Kalau
soedah

Sosami

oentoek diri sendiri, tetapi atas nama
keloearga dan oentoek keloearga. Is
poen, djika mempoenjai hak atas naf

Pendirian isteri minta hak atas naf
kah kesoekaran2 jg didapat soeami kah soeami itoe tadi teranglah, bah
dalam pekerdjaannja dalam sehari ha wa boekankah pendirian jg egoistisch.
ri itoe tidak sama sadja besar atau ke
tjilnja dengan kesoekaran kesoekaran
Dan posela siapakah jang mendjalan
isteri dalam pekerdjaan roemah tang kan oeang nafkah itoe boeat sebagian
ganja ? Djika tiaptiap soeami saban besar? Toch isteri boekan? oentoek

Iboeroek itoe, Maka itce didiklah anak

Soepaja nona tida me- njesel pakailah selaloe
»BEDAK VIRGIN“

Timbangan

niet te on

hoeft ze ook
:

tak oesah dihargakan se ga kita, ialah nafkah jg didapat oleh
alhatsil harga
roe soeami itoe,

Inet6, sebeloem waktoenja jang soedah
ditetapkan, oompamanja 3 djam sekali,

paras

dersehatten
maar men
niet te overschatten,“

isteri

mendjalankan kewadjiban
roemah
tangga
tidak
de-

NJI BEDJAT

dan

betoel2!

»Men hoeft eigen kracht

ki

jerang. ta“ maoe berdjaoehan dari anaknja.
mendj
ama baiknja Siang dan malam didoekoeng-doekoeng
Kita haroes memperlihatkan kepada dahoeloe baharoe dikasih. Lama kela
“Indonesia, mbok ja soeka nja, sebab takoet menangis katanja.
njaboet, njang rodo moetri 'Padabal anak itoe mendjadi alaman, anak kita dari semasa baji, bahwa maan mendjadi kebiasaan, apabila anak
dan badan iboe mendjadi roesak oleh orang toealah jang berkoeasa didalam kita meminta apa apa tentoelah dida
roemah, kita haroes bisa menahan pe hoeloekan dengan menangis, karena
sebab koerang tidoer.
rasaan kasihan, djika sianak meminta permintaan itoe tentoe berhasil,
#3

etjantikan

noodkreet

manoesia, Siapakah jg paling

ta kaoem iboe, oentoek mempertahan
kan kedoedoekan kita dalam roemah

ga

'locang

gerti sjarat

iste

bahwa
Dari manakah
kita haroes
dengan keadaan itoe. Sebaliknja naf- isteri haroes mengoeroes roemah tang sceami.
mendapat
nafkah
itoe
?
Dari
keloear
kah jg didapat soeami hanja sederhana

djoemblahnja, dapat membelandjai hi
doep sekeloearganja. Malahan si isteri
itoe tiap-tiap boelan dapat masuekkan

Betapakah seorang

perempoean

seoemoemnja itoe, ialah Sang Radja Oeang tadi. Oeang didjadikan
lah oekoeran oentoek menetapkan ke

: sadja, tetapi isterinja tjerdik, hemat peserpoen,

k anaknja, apabila

bagi

dengan berbati-hati, tentoelah oeang
pakai
nafkah
jg banjak itoe tak dapat tjoekoep mem ngan
belandjai hidoep keloearga. Tentoelah officieel,
ketenteraman keloearga akan terserang | Orang memandang biasa,

tajangberi kain ini, Siaplah lemari kita
semoerah-moerahnja ini,

h sedo fwafat./ —

1

Teranglah disitoe, bahwa jang men

Walaupoen soeami mempoenjai nafkah besar, akan tetapi isterinja tak tangga dan masjarakat, sebab isteri

ta' djatoeh2. Dimedja (atasnja dapat

mwad,

jg mentja

sadja, sebab

rinja toch orang jang lemah. Sosatoe

Oleh karena doenia ini bisanja meng
hargai
sesoeatoe pekerdjaan itoe djika
koeasa didoenia pada waktoe ini?
didjalankan, terang sekali, bahwa hak Orang jg berkeoeangan djoega. Telah ditjap oeang, maka saja berpendapat
dan harga soeami-isteri haroes sa sepantasnja, djika doenia sekarang di an bahwa kewadjiban perempoean da
ma. Akan tetapi tentang kewadjiban namakan vergrofd, vermateria- lam roemah tangga terpaksa ingat
diberi
jang berpisahan itoe, sering timboel liseerd. Hanja de grove materie sa saudara saudara terpaksa
kesoekaran2 terhadap pada penghar dja teroetama jg tawpak pada doenia tjap oeang djoega djadi kasarannjaisteri
haroes menoen gaannja, sedangkan baik hal nafkah se2emoemnja,
toet nafkah je. officieeloen
maoepoen hal oeroesan roemah tangga,
Dari kasarnja pendirian dan peman toek kewadjiban itoe.
sebetoelnja sama-sama diboetoehxan
jg haroes didjalankan bersama-sama,

| Perhadap kewadjiban
jg bersama-sama

beli peti soesoe 4 bidji. Jang
berdirikan, jang satoe kita ti

karena laki laki (soeami)lah
ri oeang.
djadi kesengsaraan

b. Mendidik anak-anaknja,

Disini

padasiboedak

orang sinilah jg akan djatoeh

dalam tjengkeraman kesengsaraan oeang.
Baik doenia Timoer, jg katanja ti
dak materialistisch, maoepoen doexia
Barat, boeat oemoemnja sebetoeloja
sedikit banjak mempertsehan
pada
oeang, Apakah tandanja? Doenia mem
iberi kekoeasaan pada lakilaki, oleh

Taart doeren
6 telor ajam
6 sendok makan goela

diadoek

dengan

nangka

dan

manis

djangan. Diberi garam serasanja.
Ini adonan bisa ditoeang sama se

kali kedalam piring atau diboengkoesi
pasir
dengan
daon pisang. Laloe dikoekoes
6 sendok tepoeng terikira2 30 min.
goe
12 ponggg (bidjinja) doeren

3 sendok makan soesoe sampi
Memboeatnja :

Doeren diadoek sama soesoe sampai
5 Djanganlah anak kita diadjar mena haloes. Goela serta telor dikotjok. La
ngis. Djika anak anak kita meminta loe ditjampoer dengan tepoeng dari
apa jg diinginkan, iboe iboe menoeng dikit sedikit, Laloe diadoek dengan
goe sampai anak anak itoe menangis doeren tadi,
R

Baroe

terbit
Boekoe

»KAPENGKOEHAN

s
tjeritera
ISTRI

“
SOENDA"

Isinja bergoena sekali bagaimana tjara2
nja laki rabi Harga f 0,40
:

franco roemah pembeli: f 0,46 “
Bisa dapat pada Administratie Peman-

dangan.

ILiberal. Tetapi sekalipoen begitoe,
ka
seperti Snowden dan Php
itoe,djaoeh
rekalebih
mas,
kaoem liberal dan
Ibinet Mac Donald dapat mendjalankan 'me
tik jang baik,

oe kaoem

istimewa dalam

konservatief,
MacDonald mendjadi minister-presi

(Ixoesan loear negeri, walaupoen politik

xdjahannja tidak disetoedjoei oleh dent dari Nationale Regering itoe,
ak kaoem social-demokrat diloear Tiga hari kemoediannja, Partai Kaoem |
IBoeroeh

berobah

dari: nga Ngape

n 1924, kaoem konservatief wendjadi kepala
oposisi. Poela
lanukan aksi jang hebat mela- derson mendjidi pengganti
n kabinet Mac Donald, dengan me Donald,

14 | makai momok komoenis. Soerat Zinow-

Ai

jew jang terkenal,

bermain

an-

Mac-

Sedjak itoe, pertjeraian antara Mac

rol pen

Kasoem Boeroeh,
aksi itoe. Oleh momok ko Donald dan sae
semangkin
besarlah.
Sebagai
minister
.4Imoenis itoe, maka partai kaoem boe
ng dalam

'Iroeh dikalahi dalam pemilihan jang
: AA (dilakoekan ditahoen 1924 itoe.

president
ia mengalami djatoehnja
Pond Sterling. Ditahoen 1933 ia men
' Tetapi didalam pemilihan ditaboen djsdi voorzitter dari Konperensi Eko
Ta 1929, Partai Kaoem Boeroeh menda nomi Duenia. Dalam politiek Loear
pat kemenangan besar poela, Arbei- negeri, ia amat aktief. Tetapi sedjak
00 |dersregering jang kedoea, jang poela 1932, kesehatannja semangkin moen
“Idikepalai oleh Mac Donald, moelai me doer. Achirnja ia melepaskan djabatan
minister-president diboelan Juni 1935.
:Imerintah. Krisis ekonomi doenia me Ia
diganti oleh Baldwin, Boelan Mei
letoes sementara Kabinet Mac Donald
'kedoea ruemerintah. Didalam barisan 1937, ia meninggalkan regering.
oeroeh Inggeris.
Dalam tahoen2 jang achir ia menga
Partai Kaoem Boeroeh, timboellah per
Bagi
bangsa Indonesia, penting se selisiban tentang perloenja penghema lami
beberapa jang amat menjedihkali diketahoei, bahwa Koloniaal Be tan2 jang sehebat2nja, jang ditoentoet kan, Snowden, politicus Inggeris jang
ginsel program dari SDAP., dengan oleh radja2 oeang (bankiers) oentoek kenamaan. jang mengikoet Mac Donald
sengadja ditetapkan di th, 1930 kare melindoengi mata oeang Pond Ster ditahoen 1931 waktoe ia ,membangoen

orang-orang moeda dan toea.

Ikan Nationale Regering, achirnja me
ling.
| Boelan Aug '3l, bom meletoes. Par ninggalkan poela Nationale Regering
tai Kaoem Boeroeh tidak soeka me itoe, dan dimoeka ramai ia mentjela

amat tadjam, isti

sadja,

dan

tahoen, ia|

meninggalkan sekolabnja, karena ia ter |
paksa mentjahari penghidoepannja sen
diri. Ia berangkat ke kota London,
di
mana ia mentjoba berbagai bagai ker
Gdja dan achirnja dipekerdjakan seba

gai djosroetoelis

dengan

oepah

7.50

V.O.R.O.

Zender

'roepiah seminggoe. Dengan kemaoean |

Y.D.G. 8 golflengte
Studio Kramat 96.
Kemis,

keras seperti wardja, ia menerdjoenkan |

dirinja dalam studie.

“Betapa besarpoen kemelaratan jg ha

roes

Mideritanja,

“peladjarannja

| 5,—

sore

dite-

'roeskannja dan dengan itoe dapatlah
ia memboeat dasar jg kokoh oentoek

hidoepnja

sebagai

politicus jg akau

poentjak jg kadang seka

6,30

,

7,—

malam

“ Ditahoen 1884, “dus dalam oemoer
18 th, ia berkenalan dengan
Fabiansocialisten, dan
dith itoeia bergaboeng 'pada
soeatoe-propaganda
club

130

,

pada

li dapat tertjapai.

dari kaoem socialis, Sepoeloeh th ke
moediannja, ditahoen 1894, ia memba
ngoenkan bersama2 dengan lain2 te

mannja,

9,

ialah onafhankelijke Arbei

dalam

Lagerhuis, dus

secretaris dari

fractie jg terdiri atas wakil2 kaoem
Boeroeb. (Labourparty) seperti jg sekarang. Diwaktoe itoe MacDonald be
kerdja rapat dengan Keir Hardie ba
pa Partai Kaoem Boeroeh di Inggeris
Nanti ditahoen 1606 Mac Donald sen

diri dipilih mendjadi anggota Lager
huis. Didalam tahoen2 dimoeka pe

rang doenia, ia menoelis beberapa boe

'koe tentang theorie socialisme, jg ke
rapkali tidak sedjadjar dengan socialis
“me dilain2 negeri Eropah.

Moembatja

Lagoe

s.k.

krontjong

dan

Stamboel

Lagoe Seenda
Pembatjaan @oer'an de
ngan keterangannja oleh
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Sab

12,—
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Djoem'at 17 Dec.
pagi Lagoe Arab
Lagoe Tionghoa
Lagoe Djawa
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Krontjong

Stamboel
Lagoe Hawaiian

sore
ti

K0

LA Ta

tahoen 1922. ia dapat koersi

dan

NIROM

TIMOER

poela dalam Parlement. Poela ia men

Djawa Barat
djadi
ketoea dari Lagerhuis fractie
partai kaoem boeroeh, walaupoen ba Bandoeng
II 103: Batavia II
pjak orang sangka, jang Clines akan
PLP 27, PMH 45, PMN
diangkat Leider Fractie terseboet.
Rebo,15 Dec
Boelan December tahoen itoe, Partai
Kaoem Boeroeh mendapat kemenaKemis, 16 Dec
5,— sore
Lagoe Djawa
ngan besar dalam pemilihan oemoem,

itoe mengbatsilkan pemerinta-

530

han kacem boeroeb, Arbeidersregering.

maka

86,—

Mac Donald mendjadi kepala dari ka
binet pemerintahan kaoem boeroeh

G3U

itoe.

Sajang sekali, Arbeiders-regering

itoe adalah
artinja,

tidak

satoe minderhcidsregering

berdasarkan

mempoenjai

Parlement.

Soedah

satoe partai jang

kelebihan

dalam

kaocem

Adzan

Membatja

kabinet Mac Donald| 1080
politiknja, Dus kabinet HM.

kekoeasaan

3

TO

mikian, disertai oleh banjak
tan. Hanja dengan pertolongan kaoewm|
mendjalankan
itoe berada dalam

Menado

Krontjong

Lag, Tionghoa jg modern
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Band”
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IL.P.O.
Lagoe krontjong
Berhenti

Berita s.k. (Indo)
Lagoe Soenda
Berita sk (Soenda)

8.—

Lagoe Soenda

8.15

Pidato

,Riwajat

8.30.

,

Op

MEMELIHARA, KESEHAT

sekalian

»
»

Lagoe makan

»

Perkabaran
Toetoep
Pemboekaan:
Kalmanie
Peladjaran menjanji
toek kanak-kanak
malam Perkabaran Nirom

”
»
sore
yr

Mana

dikatakan

oentoek

oen

soeka

€

Toekang tangkap tikoe
dari Hameln. (Toneel)

»”

Concert
Berita-berita koers
Serieuzs muziek

»
»”
»

Toetoep

»

lagi,

12,18
sore

Sai

”

Lagoe

Lagoe lagoe Orkest
Concert piano
Lagoe gramofoon

Toetoep

»

malam
»”

5

Dihoeboengkan
semoea

dengan

zender-zender

Lagoe gramofoon

Orkest jang gembira

Boeat pandoe-pandoe

Perkabaran pers
Radio cursus
Vocaal setengah djam

Piano recitaal
Concert

PHOHI-RELAY
PHOHI-RELAY
Lagoe Aneka warna
Toetoep

HARI2

mengekalkan

Instrument

Lagoe dansa
PHOHI-RELAY

sore

sebab

m,

Kemis, 16 Doc.
Vocaal
Accordeonmuziek
L3goe Anekawarna
Perkabaran pers

»

dari

KESENANGAN
Ta' oesah

»”

siang

Pemboekaan
Bel Canto programma
Boeat orang sakit
Concert
Cinema Orgelconcert
Perkabaran Nirom -

idem

verkenning

Moehammad oleh P.K.
7.— malam Perkabaran Nirom
Boepati Bandoeng
ta 201 en
Doea Divertimenti
Lagoe Djawa
Mozard
Lagoe krontjong
PO
“ag
6 Orkest
Toetoep
8,30
Pem, loear negeri

Bis MELAHIRKAN AN

»

»

rabaja III 195, Semarang 122, Malang
1 Djokja 181, Solo 188,
Tjepos 186
Kemis, 16 Dec.
6.— sore
Pemboekaan
0:08“
y
The
Gipsy
Accordeon
Band
K.N,

Toetoep

»”

Djocoem'at,17 Dec,
pagi
Lagoe gramofoon

atas 205 m. West-Java: Batavia 126,
Bandoeng 120,Buitenzorg 182, Cheribon
108, Pekalongan 92, Soekaboemi 192, |

pandoe dari Oost dan Midden—Java: Soerabaja 131
dari 7.30 sampai 2.00 atas 25 m. Soe-

7,— malam
Len
per
an

9—
"9,30
10,—

Hoe

Toetoep

99

»

»”

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

Nabi

PROGRAMMA
NIROM
Penjiaran Barat

Toetoep

|

Orkest
tentang

Krontjong orkest
,

»

B.R. V.

Membalas
soerat soerat
Gamelan
Pidato
tentang ,Kiconomies

8,—

Dec.

Gymnastiek
Lagoe gramofoon
Lagoe gramofuon

pagi

Arab

Gamelan

Archipelz.
5,—

9,10
9,58
10,01
10,30

Toetosp

5,— sore
5,20.

Lagoe Djawa

Djoem'at

7,—
7,20
8.10

7,— malam Perkabaran dan perkaba
ran pasar

nistratie)
Lagoe Soenda

,

6.03
630

idem

660.

Lagoe Krontjong
Berhenti

',

6.—

Toetoep
Dihoeboengkan
dengan
misigit di Ampel. Penjia
aran dari sembahjang pa
da hari Djosm'at

II

16 Dec.

Lagoe gamboes
Mengadji @oer'an
tocan Kamaroedin
Lagoe Melajoe

6.30
6,45
7,01
Bus
la
11.03
11,40
12.05
1250
1,20
1,30
2.20,
2.30

Toetoep

—

29

Lagoe Soenda
Lagoe Njawa

na

Djoom'at,17

Djoem'at, 17 Dec.
6.30 pagi
Lagoe Arab

YDH. 7 golilengte
107, 53 Meter

Kemis,

9,58
10.01
10,30

Lagoe Djawa

Toetoep

Zerder

95:

Kemis, 16 Dec.
Lagoe Ambon
Gamelan
5
Lagoe Melajoe dari Si:
ngapoer
Lagoe Arab
Lagoe Hawaiian
malam Perkabaran
dan
perka
baran pasar,
23
Membalas soerat2
3
Lagoe Arab
.5
Membatja al @oeran
Lagoe Arab
»The
Golden
Dragon
Hawaiian

30

PROGRAMMA

Soerabaja II

II 128: Semarang II 111 :
Solo II 120.

doedoek arsipel
Yang Khim-Orkest
Lagoe Hawaiian

PMN

8.30

Berhenti
Lagoe Djawa
Lagoe Tionghoa
In den Kindertuin met

PENJIARAN

Singapoer

Lagoe Soenda

Ta,

TO
TAG

:
tante Soed
perang doenia, timboel |
6.30
,
Membatja
s.k,
lah perselisihan besar antaranja dan
7.— malam Waktoe
goena
anak2
kelebihan partai kaoem boeroeh. Ia
oleh
OCRO.
dipimpin
menjetem tegen terhadap pada pe
oleh Oem Hoet
ngambilan bahagian Inggeris pada pe
BG
Pembatjaan Kitab Indjil
rang doenia. Sebab itoe, terpaksalah
oleh
OCRO.
ia melepaskan pimpinan partai itoe.
Pembitjara
: toean Gouw
Ia diganti oleh Arthur Handerson.
Khiam
Kiet,
Loekas
M-cDonald membangoenkan Unie |
|
14:15-24.
voor Democratische controle, jz mem
1 30»
Lagoe geredja
boeat pekerdjaan besar dan baik.da
8—
Indische Cabaret en Mu
lam lapang perdamaian. Tetapi oleh
:
ziekclub , Uns Genoegen"
sikapnja, ia amat dibentji oleh banjak
dipimpin
oleh toean J.H,
orang Inggeris. Kerapkali ia mesti di
Latumeten
bela oleh polisi. Ditahoen 1918 ia ti|
Berhenti
dak
dipilih sebagai anggota Lager 1lL,—
Nanti

The

7.— malam Perkabaran
Ian
Ketjapi dan seroeling

Sementara

huis,

,,

7.— malam Berita sk, (Indo)

Berhenti

Lagoe

kang
2—
5,—
30
8,—

Boeat kanak2

6—
6,30

siang Lagoe Soenda

1230.

Krontjong

6,—

5,—
5:30

Berhenti

6,—
60:
7—

Band

Interweevers,

dipimpin oleh toean S.
Mendoz3 akan memper
dengarkan permainannja
sebagai pertjobaan

17 Dec.

Gambang kromong

6,45

Dee,

Hawaiian

sore

mah Tinggi, akan mem
perdengarkan lagoe2 Mi

Gerspartij, jg akan memegang rol be

sar dalam politik Inggeris, Di th 1900
MacDonald dipilih mendjadi secretaris 14,—
dari wakil2 kacem boeroeh jg doedoek

5,—

Djokja

5,— sore
h20
3
BAU

SN

Perkoempoelan
A.S.A.,
dipimpin oleh tosan Ta
mimi gelar Soetan Roe

9.

satoe organisasi politik jang

merdeka,

16

Djoem'at

105

Nonah Sitti Noerdjannah
Intermezzo Lagoe Arab

8|

sampai

:

Soerabaja I 31:

Lagoe

dansa

LEBARAN

inilah hari jang moelia

bagi

5

silaturachim dan ma'af mema'afkan.

»MATAHARI-GELATIK“, jang sangat dipoedjikan boeat kesehatan
lboe2 jang baroe melahirkan dan bajinja !!!
Harga compleet boeat 40 hari a f5.—
nja Postwissel: Rembours, lebih mahal.

dan f7—

franco

seterima-

Loin2 Djamoe seperti: PERAWAN, PENGANTEN,
GALIAN,
KOEAT, SINAR TJAHJA, KEPOETIAN, (witlevloed), MOEDA
GEMBIRA, ARDJOENA dsb. boeat keperloean laki-istri dan. oen-

sedia compleet. Mintalah prijscourant
didjoeal lagi, tenfoe mengoentoengkan!

» .. Djamoe-Industrie
T. Abang Heuvel

4

kita

Tapi toean2 akan lebih girang dan gembira sekali bila mendapat
anak jang sangat diharap2kan, dan boeat memboektikan itoe kegi
rangan, kasihlah isteri toean minoem DJAMOE
BERANAK TJAR

toek obat matjam2 penjakit
gratis! Berhoeboenglah boeat

A PLAN

sederhana

miskin, Dalam oemoer 4

Timoer

Sei Web ND

Iboe bapanja

Schotland.

Djawa

Concert jang populair
Sang van Snijman en sy
Silwer Spelers
Berita-berita koers
Lague dansa
Toetoep

8.50
9,45

TIMOER.

he

an 20

” Ramsay Mac Donald, lahir ditahoen

1866 didesa Lossiemouth,

NIROM

DM

land.

tai Kacem
Boeroeh tetapi jg dika: keberanian kejakinannja, mentjapai se
poeskan sebagai anggota oleh sikap tinggi2nja (Persindo), -

PENJIARAN

RAMBOE

BR

nald di India, jang tidak disetoedjoei
oleh kaoem social demokrat di Neder

BOEAT

12-14

,SOEKANAGARA"”
B:tavia-C,

5

Mac Donald
diwadjibkan
memba tidak tahoe batas.
Tetapi kita semoea mesti mengakoe,
ngoenkan psmerintahan baroe. Pada
Koloniaal Beginselprogram dari SDAP 25 Aug, terdjadilah Pemerintaban ba bahwa dengan MacDonald telah me
dapat dipandang sebagai reaksi terba
jg diseboet Nationale Regering, Dinggal seorang besar, seorang jang
dap pada politik djadjahan Mac Do roe
jg terdiri atas beberapa anggota Par beroelang2 soedah menjatakan, bahwa

|

Keris
di tahoon ”28 dan 29. Kita 1

“dak salah kalau kita kataken, bahwa

1

dengan

Me ea Beng

nerima pengoerangan lebih djaoeh da MacDonald

ma dengaa politik djadjahan jg didja ri sokongan bagi kaoem nganggoer, mewa tentang keangkoehannja. Mac
oleh Mac #Donald waktoe ia | Arbeidersregering kedoea, haroes min Donald sendiri, beberapa kali menge
mengepalai arbeidersregeringen di Ing ta berhenti.
ritik Partai Kaoem Boeroeh dengan

3x

boleh
djadi jg poliik itoeakan bersa
1

njonja dan Toean-toean, boeat

3

djadjahan dari SDAP,, maka amatlah

tersebab Stacomb, minjak ramboet jang baik sekali. Entjer
“dan kental, boeat Njonja-

IS

dak ditetapkan baik2 :| azas azas politik
!

TERPELIHARA BAIK

SM

na banjak erang kooatir jang kalau ti

RAMBOET

“»Persatocan Sepakraga Indonesia |

| Oleh Sagar Samsy

mempertoendjoekan Fatima, tapi FaTwuean
Samsoedin,
seorang
Iste
timma
klerk, boeat sementara waktoe
telah
didalam
Orpheus
Revue
ada
baibat ini, karena itoelab
dari jg lain, teroetama dengan diserahi dengan djabatan adjunct com
negeri2 besar jang maoe lain
adanja satoe combinatie diantara: mies,
merdika, dan itoelah djoe
—@ ——
ga sembojannja Generaal Chiang Kai Miss Koesna — Riboet moeda — Tan
Tjeng
Bok
—
Astaman
dan
Oedjavg
Doenia Boschwezsen
Shek jang menangkis serangan Djememberi garantie terha
pang pida djam ini, Sekalipsen Geae jg sanggoep
Houtvester toean Ir, M. Hoek telah
raal Matsui berkaok2 sepenoeh boemi dap publiek didalam kesempoernaan ditempatkan di Probolinggo Houtves
nja
itoe
tjerita.
dan langit bahwa tak Jawa lagi Tiong
Libat advertentienja sebentar lagi ! ter toean Ir. L, M, Hikken telah di
kox akan terpaksa menjembah empoe
tempatxan di Madioen. Toean Ir, W.
kaki Djepang, tetapi kita sendiri te di soerat kabar ini, dan ,GeJoeng N. Mijer, seorang ambtenaar jang di
Tjijoda“
satoe
Scipping cretaie dari
lah dapat mengambil conclusie bahasa
toenggoe kedatangannja dari perloporang2 di Tokio djoega tidak enak ti Juurnalist Barmara jg telah mendjadi telah diangkat lagi mendjadi houtves
boeah toetoervja peudoedoek Betawi.
|doer mikirkan pembalasan jang akan
karena
di Thalia tidak sempat diper ter dan diperbantoekan kepada kepala
dilakoekan oleh pesawat oedara Tisng
Djatibediiyf.
:

djoek boedjoek oentoek membantoe 'menolong
pergerskan balatentara Inggeris di Ti jang paling
moer Dekat, dengan disertakan bebe symbooluja
rapa perdjandjian jang manis dau hidoep dan

merdoe didengar telinga, Tetapi sesoe

ah berachirnja
perang doenia itoe,
oedoekan India boekan bertambah
melainkan semangkin meroset
pada

beberapa

tahoen jang

“kekoeasaan Jnggeris di sana soe
di

badan pe

peperangan doenia sampai disa'at jang paliog schir. Ha ngambil tjerita ,, Katima (Lotus vBali)",
Walaupoen Opera2 jg besar soedah Koetaradja).
rakjat India itoe di nja ,Guerrea outrauce“ jang dapat

Londen. Selama
berkobar, maka

a

| geger oleh Mahatma Gan
koet2nja.

ini sa'jat India jang ba
000 000 djiwa itoe tidak

n bisa ditidoerkan dengan

Tiongkok

dalam

bahaja

g sajang seperti anak ke kok di djazirah2 Djepang itoe.
pa tahoe kalau kalau ka
Roda militairisme Djepang berpoe

£

toendjoekkan,

di Pasarsenen

ada ke

Houtvester toean Ir, H, A. Riehard
sempatan oentoek berkenal kenalan
in
tjil, dan
jg
duhoeloe ditempatkan di houtvesoem pergerakan India itoe sedang me| tar teroes!!! Kota Nanking
dibakar dengan oemoem.
terij Madioen telah diperbantoekan ke
Geloeng
Tjijoda
berdasar
kepada
ti sa'at jang baik oentoek mengoe oleh tentera Tiongkok sendiri oentoek
pendidikan jang actueel, soe'al awet pada Bosehbeheerder Madioen.
bi djoedkan tjita tjita kemerdekaan jang mentjegah madjoenja pasoekan
Dje- djaja menoeroet
pendapatannja Prof.
(telah lama terpendam dalam kalboe pang. Semangat ,Harakiri“ telah me
Dienst PTT
Voronoff
dan
Indruk
dari Conferentie
isau jg pertama jg ter sanoebari bangsa ini.
lontjat dari Nippon ke negeri
Naga
lepan terdapat di For | Kaoem pergerakan India jang seka Sakti, boekan Harakiri lantaran poe Volkenbond jbl. diadakan di Bandoeng,
Toean Raden
Abdoellah, klerk ke
an
Did
fen, la rang boekanlah
lagi kaoem psrgera toes asa, tetapi Harakiri
disebabkan tentang pertjatoeran Prostitutie, dima las 1 telah dipindahkan dari Singka
lalkan India jang doeloe. Kaoem perge oleh roch jang tak soedi diterboedak. na t, Barmara sendiri mendjadi wakil wang ke Bandnenp,
Irakan kemerdekaan bangsa Hindoes- Apakah nasib Tiongkok akan
sama dari Pers.
Toeau EL,W. Borst monteur kelas
Disebabkan Geloeng Tjijoda mengan 1 hanja boeat sementara waktoe kini
tan itoe soedah kaja dengan pengala dengan nasibnja Etbiopie? ? Adakah
r|man tidak sadja dengan njavjian ni keadilan itoe hanja ,de macht yan de doeng beberapa toeladan jg bersifat telah dipindahkan poela dari Sawah
weteneckappelijk,
tidak
mengingat loento ke Moearalaboeh.
na bobok selama moesim Perang Doe sterksten“??
ovgkos2
bavjak
Directie
dari
Orpheus
nia, bahkan lagi dari ,Rouod Table/ . Mimpi Tanaka telah moelai berboek
Toean Mas Soemedi seorang klerk
Revue
soedah
datangkan
R.
Ariffien telah dipindahkan
Couference“ jaug "amat sedikit hasil ti, daa bersawa millioenan bangsa Ti
dari Palembang ke
jg moestabil jg lasjkar ne oja itoe, jang diadakan di London pa onghoa jang sengsara kita berseroe: dari Bandoeng seorang Journalist poe Pekalongan.
oja akan dapat bergerak da beberapa tahoen jang silam.
Kamoe acbli wet disekitar doenia! Ma la dan acbli seni oentoek memimpin
Toean Raden Harjnenany Wirana-

loeasa

dalam lingkoengan

. Jawabarlal Nebru, pemimpin perge nakah hoekoem international, hoekoem

sokrijk sadja. Ctor2 ini telah dapat dilihat dari
h oleh Beroeang Merah, dan oleb
ja maka kekoeatan Prantjis ta
t dibarapkan benar oentoek
toelang poenggoeng bagi

rakan kemerdekaan

India jg

kesohor

sekarang ini, soedah tjoekoep
memakan

garam

banjak

politiek dan taktiek

peradaban dan hoekoem

an jang kamoe

kemanoesia-

bangga?2kan

itoe?? Ra

toes riboean seldadoe2, ra'jat burger.

Geloeng

Tjijoda.

Kedatangan

Orpheus

Revue

takoesoema

orang Betawi merasa oentoeng, karena
segala
pertoendjoekannja berharga

“KOTA

|

Pada hakikatnja

Kogeland

djoega an lebih

a'akan moengkin dapat menahan roda mesin milirairisme Djepang itoe,

dapat

| .memangkoe

ber

tang

.kaki, pada sa

keras

dari pada arak jang

dirikan

4 boeah tjabangoja,

oleh bal

mana baroelah perempoean Palembang bisa terlepas dari pingitnja.
'kalau ia sendiri tidak disokong oleh|
Adapoen jang sangat penting
bagi
merika, atau Peran'jis jang djoega
Kapal terbang Impairways
pemimpin PIPB ini, ialah bahwa di
Imempoenjai tanah djadjahan di Indo|
4
» Centauruss
sana didapati pertolongan besar dari
China, Tetapi Amerika bavja maoe
sore telah tiba Kapal ter njonja njooja dari bestuursambtenaren
dal menonton dari dj“oeh dan Perantjis|,IbangKemarin
Impairways ,,Centaurus“ dan ta bangsa Eropab.
'berpendapatan bahwa bandjir lisjkar
Kesempatan
ini oleh t Soetardjo
"RI Dj-pang itoe bagaimanapoen djuega di pagi bersinggah di Tausjong Priok,
Selandj
setnja
kapal
terbaug
itoe
ben
poen
dipakai
oentoek
mendirikan tjb
'heibatnja beloemlah akan berani me
dak
bertolak
menoedjoe
ke
Australia
daripada
perkoempoelan
ekonomi ,PO
Ilampaui watas Indo China jg berada dengan
98
melaloei Soerabaja dan Koe MER,, Sebagaimana diketahoei toean
“Idalam genggamannja,
kawat

jg kita batja be (dang.

Ini malam diroemahnja Covnsul
bahwa Generaal Inggeris akan dilangsoengkan

lakangan ini ada diwartakan
Ikalau

Chiang

LN

pang. Pagi ini telah dilangsoengkan
rondvlucht dengan orang? jang dioen

»

Dari kabar2

3

Kai Sbek

sendiri

tidak Cocktail

dil maoe mengadakan perdamaian dengan
“

partij

oentoek

menghormati

penoempang2 kapal terbang terseboet,

Soetardjo poen
mendjabat
lam perkoempoelan itve,

voorz

da-

Adapoen tjb POMER Palembang
ada dibawah pimpinan tlrlbrahim.
ak Kl

&

telah diserahi dengan

dja

ini batan monteur hanja boeat sementara

dari acbir2 djadjahan di Londen itoe, perempoean2 toea, iboe2, anak2 ketjil boeat dilihat,
—i@? ma
dan fihak Inggeris djoega poen tjoe dan moeda remadja telah mendjadi
koep tadjam matanja oentoek melihat ocempan bom, peloeroe dan bajonet, Propaganda PPBB di Lampoeng dan
usland,
dan oleh sebab itoe api jg sedang bernjala dalam sekam tetapi acbli2 wet masih
tidoer nje:
Palembang
ojak, dan meaiam Djepang berden
Pada hari Kemis ji telah bertolak
| Mereka poenja sikap jg sekarargse|toem teroes,
dari
sini (Betawi) tt Soetardjo dan
Si vic pacem para belium.
dang didjalankan'ialab: tahoe sama ta
Datoe' Tuemenggoeng, masinz maising
F3 “Iboe!! Laiu dari itoe kita haroes ingat
Voorz, dan Beeretaris Hoofdbestuur
bahwa persendjataan Inggerisitoe ti
PPBB dengan isteri isterinja ke Lam
#daklah akan dipergoenakaruja dengan |
poeng dan Palembang goena melatoe
Idjalen P,hantam Keromo" sadja di Ti
kan rapat rapat propaganda
disana
moer Djaoeh itoe, Dalam sedjarah soe
dengan tjab tjab PPBB jang ada di
dah ternjata kepada kita bahwa scbli
keresidenan2 itoe,
Ipai sekarang m 'Idiplomatiek Inggeris itoe pandai me
Beliau-beliau itoe dipelaboean Oost
heran
apa sebabnja singa Ing ngitoeng laba dan roegi, tjerdik dan
Keactievan ambtenaar accyns
haven disamboet orang dengan penoeh
maha
galak itoe tidak berani tjendakia serta sabar menanti waktoe
Dalam bebecapa hari ini ambtenaar perbatian, ja'ni oleh wakil wakil tib.
atkan koekoenja kepada jg baik oentoek memoekoel moesoeh
'Tetapi kalau sadja kita ber nja, Perhatikan sadja riwajat Napoleon accijudienst Betawi telah oendjoek ac dengan isterinja djoega.
Keesokan harinja sama mengoenlam bagaimana kedoe Bonaparte jg maoe mendoedoekkan se tiefuja dan telah bisa pergoki penga
djoengi daerah daerah kolonisasi, 'sete
ee dalam papan tja kitar benoea Europa dengan oedjoeng rakan gelap.
Pa
oa
ia, maka sikap nege pedangnja jg amat berbisa itoe, Ia di
Pertama itoe ambtenaar jang diban lah mana pada waktoe malam diada
akan mengherankan @jotos oleh Nelson Lse boekan di Pa toe oleh nolitie Pendjaringan telah da kan rapat jang menjenanykan. Njonja
1
ben:
kankah amat besar se rijy boekan di Moseou, boekan di We pat tjioem baoenja diroemah tepekong njonja Datoe' Temenggoeng “dan Soe
- bahajanja bagi Groot Britanvie nen dan boekan djoega di Italia teta kampoeng Pedjagalan ada tinggal seo tardjo, masing masing secretarese dan
| perdjoeangan @f Timver 'pi dipantai Ostara tanah Egypte, disa rang Tionghoa jang toekang djoeal bendahari Hoofdbestuur PPBB bagian
Isteri (PIPB) poen beroleh hasil dengan
toe tempat jg beraama Aboukir. Disi arak gelap. Itoe tempat laloe digradah,
bisa mendirikan doea tjab PIPB di
kedapetan
itoe
boekti
doea
kaleng
be
n djoega koeatnja ke nilah Napoleon itoe diterdjang oleh
keresidenan Lampoeng, dimana njonja
sar
berisi
arak
gelap.
ilaoet dau didarat, Admiraal Inggeris,
karena Inggeris
Itoe orang toea jang didengar kete Pasuw, (njonja resident mendjadi eere
af bahwa iatidak 'ma'loem bahwa tangan kanan Napole
pa2 ditimoer itoe on moedah dipatahkan ditempat jg irangannja telah oendjoek dari mana voorz.nja).
n langkah Djepang de tsb., daun kemoedian ternjata bahwa ia dapat, laloe digraduh di Batoe Tje
Beresoknja berangkatlah
beliau be
paksa. Kepentingan Al- Napoleon telah mengambil langkah se per Tangerang di satoe waroeng. Di liau itoe ke Palembang. Tidak hanja
tertanam di Hongkong, riboe poelang kembali ke Perantjis de lini tempat terdapat itoe pengarakan bestuursambtenaren boemipoetera jg
Australia, India dan Cana ngan meninggalkan tentara dan ber |gelap dengan kompleet boekti perka menoendjoekkan perhatian besar, te
'perloe mendapat penga 'poeloeh2 kapal perang jg dihantjoer |kasoja bersama bahau-bahannja dapat tapi djoega kaoem intelek boemipoetera dengan isterinja. Demikianlah di
dimoesnahkan oleh angkatan laoet Bri |dibeslag.
Dewikian kemaren di kampoeng tiap tiap station jang pentivg antara
tania,
Menteng Doekoeh, itoe ambtenaar de
Kedjadian jg distas ini dapat kita ngan dibantoe oleh politis Gondaugdia Tandjoengkarang dengan Palembang
oleh bestuur
nen- ambil perbandingan
sendiri boeat si telah koendjoengi roemahnja seoravg beliau itoe didjoempai
Tiong kap Inggeris dizaman datang, sekali| 7 1onghoa nama Nj. Kw, J., diini roe ambtenaren boemipoetera dengan is-1poen sampai disa'at ini ia masih me (mah ternjata digoenakan fabriek arak terinja.
noetoep matanja boeat menentang
acPoen rapat propaganda di Palem
'gelap. Djoega dapat dibeslag segala
tiviteit Djepang jg amat bermaharadja perkakas dan arak-arak
bang mendapat succes besar, demikian
jang
telah
nja
lela di Tiwoer Djaoeh itoe.
. djadi, malab boekti arak itoe kenjata poela bagi PIPB jang disana bisa men

tidak

a

Bogor"
Inggih tata tjara Daoeping Prija
gkok lain jg bersedia |
Wanita
(Persibo)
oentoet
perdamaian dengan|
Dari Boekhandel Tan Khoen Swie
Pada malam Minggoe tanggal 18/
negeri Mat:
Terbit itoe, sesoedah
19 December j.a.d. ini moelai djam Kediri, kita menerima seboeah kitab
djatoehnja kota
Nanking.
| Kabar ini amat penting artinja dan 7.30, digedong ,Harso Darsono“ Ke bertitel ,, Wiwaha" atau ,Tatatjara da
|dapat menda
pedoman bagi kita bon Djahe 20 akan diadakan ,MALA ogping Prija Wanita,“jg dikarang oleh
(sendiri babu
pang telah mengada IMAN PERSIBOs, jaitoe adalah soea toean R: Tanojo, Solo,
Isinja, ialah kesingkatan tjeritera
kan
8
1 dengan beberapa toe tanda peringatan berdirinja dep
ka
1 sendiri oentoek ngan langsoeng dari , Persatoean Se Wiwaba, jg memoeat pedoman adat
kesopanan Djawa didalam djaman koe
rintahan boneka ke 'pak Raga Indonesia Bogor“.
Ino, tentang tjara2nja orang mentjari
ah Tiongkok dengan
kan djodoh anak perempoean, sampai
nking sebagai iboe ko|
Orpheus-Revue
waktos idjab kaboelnja. Semoea isinja
“diwartakan bahwa de
Beloem berapa lama Orpheus Revue discesesa dengan memakai bahasa
pemerintahan baroe
soedah bermain di gedoeng , Tbalia" Djiwa koeno dan disertai gambar2
tahan Centraal jang dengan
mendapat succes jg loear biasa wajang, Harganja hanja 30 sen.
g tidak diakoei sab
heibatnja,
—9
of met andere woor loem merasa sehingga orang Betawi be
bosen, karena hanja ber
Doenia SS
L Iden Pemer tahan Centraal di Tiong
kok itoe maoe dikoeboerkan hidoep? main sedikit hari sadja,
Oentoek menjoekoepi permintaan
Toean Mas Djoenet, adjunet comoleh serombongan
kaoem diplomatiek
mies, boeat sementara waktoe telah
'publiek,
pada
besok
hari
Djoem'at
jang doedoek
bertjokol di Tokio.
| Bagi 4000000 0)0 poetera
Tiong malam Saptoe tg 17 boelan ini, Gczel diserahi dengan djabatan commies,
Toean
Soekardi Kartadiwirja telah
kok jang mempoenjai darah Tionghoa schap tsb. akan beladjar kenal lagi de
dipindahkan
dari Hoofdkantoorf Dienst
ngan
bertempat
di
gebouwnj
sendiri
a
asli, tak ada
lain djalan jang lebih |di depan
onderdeel Verkeer dan Oeroesan afd.
Station
baroe
Pasarsene
n
| moelia dari p: da ,Guerre a outrduControle) di Bandoeng ke Exploitatie
Ce“ atau melandjoetkan pertempoerin dengan pendoedoek Betawi, dan me S.S, di Atjeh (Explvitatiekantoor di
ada satoe

waktoe

di Palembang

dan

toean AE.

van Kerkvoorde diserahi dengan
batan

dja

tsb. di Soerabaja.

Toean

Kijai Moehamad

Taha alias

Prawirakoesoemo, seorang klerk, telah
dipetjat dari djabatannja, oleh karena

terganggoe kesehatannya.
Diangkat mendjadi klerk kelas 1

di Madioen

toean

Palembang

toean

Mas

Iskandar,

Pangeran

di

Paksi

Marga Sjahperi Caropeboka,
di Medan toean Moebamad Noer dan tovan
Moehamad Joenoes, di Amboina toe-

an JB, Hiarej, di Tandjong Priok toe
an Ahdul
COhalik, di Bandjarmasin
toean Salman, di Djember tosan Mag

Soetijar dan di Pasoeroean toean Mas
Amisoekarto,

Toean Gouw

tjat dengan

Hoen Giok telah dipe

hormat

dari

djabatannja

sebagai opzichter di Bandoeng.
Penipoe jang gagal
Pada

hari

rawping

Selasa jg baroe Ialoe di

roemahnja

T.H,

Ali Gang

Sentiong Bat-C. banjak orang berkeroe
moem telah terdjadi penipoe jg gagal,
sebeloem orang2 taoe apa jg telah ter

djadi, mereka kira ada oravg djatoeh
dari poehoen. Berhoeboeng ini beloem
berapa hari jg telah laloe ditempat tsb
ada seorang bernama pak Kromo dja
toeh dari poehoen

lantaran memasang

tali kerekan boeroeng perkoetoet.
Kini mereka dapat tahoe. bakar seo
rang laki2 mengakoe tinggal di G.Sen
tiong telah datang dengan tk bamboe
di

G,Tengah

Kramat.

Kedatangannja

itoeo rang di Gg.tsb minta tahoe berapa

harganja 10() bamboe, dan 100 atap,
sesoadauja nawar-menawar, laloe telah
mendjadi poetoesan, ini orang jg dari
G Sentiong

minta

dikirimin

200 bam

boe dan 500 atap. Kira2 djam 9 pagiba
ri itoe

djoega,itoe tk bamboe dari G.Te

ngah membawaatap ke G Sentiong,seti
banja itoe tk atap di Gg tsb dengan ber

sama jg akan membeli, kemoedian jg
maoe beli bamboe dan atap, sekoenjoeng2 pindjam oeangf 1— f(satoe
roepia kepada

tk atap keperloean boeat

beli pakoe, dan kalau madjikannja poe
lang dari pasar lantas saja ganti.

Roeparja ini tk Bamboe “toe gerakan si pembeli mace me'.poe maka
djadi maksoednja tidak ter-aboel. Achir
vja di tempat mana mendjadi perkela
ian satoe sama lain. Oentoeng baniak
orang disitoe jg memisahkan, sehingg

penoempahan darah djadi terhindar,
Selainnja dari pada itoe, kemoedian

seorang

Pe

bernama

M,

Jatim sebagai

di G Sentiong telah mem

eri nasehat2 kepada itoe tk bamboe,.

&

Moetasi P.T.T,
Toean

ambtenaar

|
«

J.J.

klas

technisch

Koromans,

1 pada Pedjabatan

P,T,T, Bogor, oleh karena soedah ber
Idienst 9 tahoen diberi perlof 11 boe
lan ke Eropa, dengan perdjandjian

Ibahwa
'moel

i I1

ia meletakkan djabatannje

(OBAT

Februari 1938 setelah sela

KEPOETIAN)

Obat paling sampoerna boeat ketentreman jang beroemah-tangga.
Adapoen ke Koeatannja jang teroetama dari

Goena kamoe poenja kesehartan, pilihlah obat jang

ini Pil Bidadari jaitoe bisa menjemboehkan

segala
darah

matjem penjakit jang dari djalannja
daa penjaxit-penjakit diperanakan

seperti:

baskan oleh Landraad.
Beloem beberapa lama berselang ki

soeratnja:

tolong diberi

djawaban atas pertanjaan ini.

“1, Orang .Tiongboa kata, sembah-

jang orang Tionghoa ada paling
SEA
lengkap.

an, bahwa

di Koedoes,

lang, bahwa sembahjang dengan tjara
na
:
nja itoe compleet.

agama itoe jg baik dan lengkap sen-

diri ?

Sebab orang mengira,

barang
barang

:

asal sembah

emas intan
dengan
dari koeningan.

jangnja itoe ada tiga matjam, sembah
jang »ada lelkehoer, kedoea datoek
djin, ketiga pada

Toehan.,,,

kian itoe paling lengkap.
Menoeroet setjarraa Islam, sekalipoen
meminta ini atau itos haroes memoe
- hoen kepada Allah dan mengingat Na
binja saw. apakah sembahjang setjara

ini koerang lengkap?

'Tetapi bang Bedjat, djikalau mem
berikan djawaban disandarkan atas ,ke
2

maoean masing2“ soepaja dapat ditoen
| Gjoekkan boektinja jg njata.

barang

—

Bondowoso
Dengan beroentoeng stadapolitie di|
Bondowoso telah tahan doea orang jg

ditoedoeh lakoekan penggelapan

dari

'ocang jang djpertjajakan padanja dan
djoega soedah

memalsoe

toelisan

de-

ngan maksoed resiakan sebagian dari
itoe penggelapan, toelis ,,Pew. Sb".
sebagai deurwaarder pada

Salah satoe terdakwa ada

landraad di

Bondowoso. Dalam itoe djabatan, di
tahoen 1926 ia diwadjibkan mendjoeal barang2 jang ja dapat beslag, Pen

Hlo, orang jg boekan Islam, kalau
batja djawaban bang Bedjat tantoe bi
lang: ,Ah, tentoe sadja bang Bedjat

dapatan dari itos pendjoealan sedjoem
blah f 210.— ternjata beloem pernah
diserahkan oleh terdakwa, hanja itos
oeang ia goenakan boeat
keperloean

ngoenggoel2kan

agamanja sendiri, ma'

loem dia orang selam sih,

—.. Dus, pa' Krotjo, sebetoelnja, tanja
pja djangan sama bang Bedjat, tapi
2
suma ig diloear tiga itoe.
Djadi bang Bedjat nggak biaa ndja'

sendiri.
Tjoema sadja satoe hal jang menjo
lok adalah pada kira kira doea boe-

desnoods,

kalau

bang Bedjat, ja . , . embob.

njembah

“Bang Bedjat sih, nggak maoe oeroes
slengkapuja" tapi kepingin ,tepatnja“

kepada juiste adres,

BANG BEDJAT,

bahwa soepaja itoe orang jg hendak
menipoe dibawa sadja ke & Tengah
atau pada politie, lantas baroe orang2
jg

berkeroemoenan

itoe mengatahoei,

bahwa itoe orang |hendak menipoe te
tapi gagal.
Hingga

toelisan

hari

ini, ditoelis

kabar jg lain beloem didapatkan,

bekerdja sebagai klerk pada

dan soedah bekerdja

pada

landraad

negeri

lah pengeloesran

Thee

(thee daoen

dan thee boeboek) ke loear negeri ada
. 4868,92A kg. netto.
:
”

HARGANJA: per flesch isi 20 tablet
Ini obat2
habisan boleh

lelah.

.

.

Haa

.

f 0,65

.

bisa dapat beli ditoko-toko Japan jang mendjoeal
teroes pesen dikami poenja toko.

obat, kapan

e
tida ada atau

ke-

Prijscourant obat-obat boleh diminta dengan PERTJOEMAH.

Agent
Besar
maa

K.ITO & Co.

Molenvliet West No. 203-204

Telf. 295 Batavia

Soerat jg tertjatat pertama telah dikiMinjak kelapa: Keloearan ber
rim akan tetapi soerat jg mestinja te bagai bagai fabriek didjoeal dengan
risi oeang ditahan oleh terdakwa. Ia harga f 1.87'/:— f 190 per blik dari
bisa berboeat begini lantaran itoe ad- 24 kati bruto.
viseeringstrook tertempel koerang djiBawang merah:
Harga
pen
toe,

Ketjelaka'an di hari Lebaran
Dari Poerwodadi diwartakan pada

telah dapat loeka ditangannja, lantaran
itoe mertjon sesoedahnja dipegang men

jang meletakkan

djabatannja

Berhoebseng dengan berangkat dari
Semarang, maka t H E. Oarlier (IEV)

dan

t. A. Hillen (VC) doea doeanja

anggota dari Gemsenteraad Semarang

oleh

terdakwa

tidak

di isi dengan

Ibersama

lain

sgoerat geadviseerd.

Ke

betoelan sekali ambtenaar jg oeroes
pengiriman soerat geadviseerd telah
tempel adviseeringstrook terlaloe atas,

1 2—

per

gampai

f 425

menoeroet

kwaliteit.

Koffie

Robusta:

pong Robusta 15pCt ek,

Boeat

Lam-

Telok lev,

Citroneslla

boeat

lev

mintahan

Olie:

Tawaran

Dec, f 14217, per Kilo, per

f 1,40,

permintahan
Tapioca:

lev. Jan./Mrt.
f1 37'/2

tawaran f 140 per Kilo.
Machinale

Seeds

f

355 sampai f 3:75 per picol nom.,
Machinale Pearlsf 3,75 sampai f 3,95,

Katjang

kedele:

merk

Kemaren

lo

Betawi

Keadaan pasar dan noteering harga
barganja

producten

Betawi

Djoem'at
Lelang diroemah

Pr bolinggo lev sedia f 3,95 pembeli
f 4.05 pendjoeal, kwaliteit Djero fob
Cberibon
lev sedia f 3.90 pembeli,
f 4 pendjoeal, kwaliteit Ampenan fob
Ampenan
lev sedia f 5,50 pembeli,
f 5,70 pendjoeal.
Pasar

Di

17 Dec,

toean J.W.

laar Goenoeng Sahari W

Metxe

19 oleh Wel

tevreden,

hor ada djadi Gendjah Tegal fob Te
Lelang Weeskamer Motenvliet O. 7
gal boeat Singapore lev sedia f 4.65
per picol,poetih mata hitam fob Pasoe oleh Weeskamer.
roean djadi lev sedia boeat oogst per
tama f 385 per picol, oogst kedoea
Saptoe18 Dec.
f 385 per picol, Lain lain noteering
Lelang perceel Veudulukaal Bat,
tinggal sama: poetih mata poetih fob oleh Mr. Teng Tjin Leng.

mesti di

itoe ceang jg mesti dikirim, terdakwa
lada tjatat didalam boekoe expekitie

sampai

meletakkan djabatannja sebagai lid Ge
meenteraad.
tepoeng
merk
GLT.
f 240,
Berhoeboeng dengan itoe, tg 28 Dec
GLL/AA
f
2.70
per
picol
nom.
jg diadakan tusschentijdsche verkiezing boeat mengisi doea lowongan jg

di Soerabaia.

' Soerat geadviserde jg tertoetoep tapi

f 180

sedia f 8,10 per picol nom,

blah f113.50jg terdakwa telah terima

Dalam doea perkara itoe, terdakwa
telah lakoekan pemalsoean didalam
bsekoe expeditie, soepaja dengan begi

baroe

Leden Geemeenteraad di Semarang

penggelapan sedjoem

oeang manapoen

wang

barganja kira kira f 8,50 per picol
nom, kwaliteit 35pCt ek, Batavia lev

dari griffier landraad didalam | envelop
tertoetoep,

lev. Jan/Maart: di sini djoega

kira kira masih f 14.— per picol nom.
lev. sedia fob Pangkalpinang.

boeat bawang Australie No 1
Co pra: Londen neteering perton
per picol f 375, Australie No2f 340 dari 1016 K.G. 14/15 pud str.harga pen
Tiongtoa f2.70, Tiongliap f 2.40, ba djoeal, fabriek poenja harga f 410

dadak lantas meledak,

Toedoehan pertama terhadap pada
itoe klerk adalah penggelapan sedjoem
blah f 11,85 jg diterimakan padanja
Iboeat dikirim teroes pada Weeskamer
Idi Soerabaia.
|” Lain perkara, boeat apa ini terdakwa

'kirim pada Weestkamer

djoeal

MH, bahwa di hari Lebaran baroe la picol.
Karet:
Noteeringnja ada toeroe
loe ini dekat Koewoe, Poerwodadi te
Katjangtanah: Pendjuealnja nan ini hari, Java Std, Sheets nom,
lah terdjadi kejilaka'an. Satoe orang minta boeat kwaliteit Cheribon f 5,40 26 ct. per '/ K.G, dan Crepe 7 ct.
tani jg ambil satoe mertjon jg telah per picol.
nom, (S.P.)
disoeloet akan tetapi tidak meledak,

tahoen lamarja.

| ditoentoet adalah

Lada poetihMuntok:
Notee
ring Londen tetap 3'd. harga pen

djoeal

18 terboeka itoe.

toe ja bisa semboenjikan perboeatannja,

Pengeloearan thee dari Djawa
dan Madoera
1
. Selama boelan November 1937 djoem

jang Special boeat, mengobati penja-

lan berselang, djadi kira kira 11'/, ta

hoen setelah terdjadi itoe kedjadian,
dengan mendadak ia kasih masoek se
| wab djitoe. Bisanja sih bisa, tapi, ah djoemblah f 216.— pada postparbank
e Jatas iapoenja spaarbankboek.
ja deh, taoe sama taoe.
Ini boekoe spaarbank telah dibeslag
Pa' Krotjo bilang, kejakinan orang oleh politis dan bisa djadi djoemblah
sempoernanja sembahjang mestijada ti diatas, apabila pengadilan soedah dja
ga perkara. jaitoe sembabjang pada
toshkan poetoesan dalam ini perkara
Giin dan sembabjang pada Toeban,
bakal
digoenakan boeat toetoep itoe
Disitoe, arti sembahjang boleh djadi
penggelapan.
lain dari arti jg ada pada kita.
Pengoesoetan terlebih djaoeh ada
Sembahjang kepada leloehoer, boleh 'mengoendjoek, terdakwa djoega telah
gelapkan oeang boeat
keroegiannja
djadi maksoednja gmendo'akan arwah
satoe
fonds
kematian
jang
terdakwa
nja
mampoes
an
leloehoer dan mendoak
ada
oeroes,
Djoemblah
wang
jang di
tetap
ngnja
sembahja
sedang
djin,
para
gelapkan ada f 40.33.
dihadepkan sama ,Allah jg toenggal.
' Soenggoeh sial sekali bagi terdakwa
Barangkali, lo
:
jang ia poenja perboeatan telah dikeKalau noeroetin pendapatan pa Kro
tahoei sedang beberapa boelan lagi
tjo dan bang Bedjat sih, ja soedah ten
itoe perkara penggelapan akan soedah
am
toe sembahjang tjara Isl
jg sempoer
verjaard sehingga ia tidak akan bisa
na, ma'loem kita berdoea kan orang ditosntoet lagi boeat itoe oeroesan.
selam.
Kalau ini oeroesan sampsi bisa ter
Kalau pemandangan bang Bedjat,
bongkar adalah djasanja stadspolitie
boekan lengkap dan nggak lengkap
di Bondowoso jang lakoekan penjeli
nja jg djadi oeroesan, tapi . , . arab
dikan dengan actief sekali, Terdakwa
3
2
nja, richtingnja.
bekerdja pada gouvernement soedah
Sewbabjang kepada siapa jg wadjib
24 tahoen lamanja.
Itoe jg penting.
Lain orang jang ditoedoeh tjampoer
Biar lebih dari lengkep, plus nog
dalam itoe perkara penggelapan ada
tambahan

(ASTHMA)

wasir dan boeat antero penjakit djantoeng jang membikin

bekerdja

“Terima kasih bang kita oetjapken.
KROTJO.

» 1.10 dan F 0.55

Tenggorokannja tida kepempet lagi, napasnja djadi lega dan senang,
batoeknja berenti dan bisa enak tidoer.
Ini obat djika dipakei sebeloemnja timboel koematnja penjakit, bisa
tertjegah datangnja itoe penjakit, oleh kerna itoe bisa terloepoet dari pada kesoesahan. Djika
dipakei pada waktoe timbsel koematnja penjakit, bisa ternjata khasiatnja seperti obat soentik
sadja, demikian poela boeat hilangken bitoek bisa dengan gampang, pendeknja dipakaenja mengobati bisa simpai sampoerna menoeroet kita poenja kemaoean.
TJOTJOK PENJAKITNJA: Boeat bengek, sakit didjalanan napas, antero batoek, batoek redjan (batoek sesek), berkeringet diwaktoe tidoer, meagompol (kentjing diwaktoc tidoer), sakit

Penggelapan2?pada Landraad
:

pin

ketahoei kesengsaraannja orang jang
apabila pada sa'at jang keliwat pajah,
atau keinginan oentoek dapetken ke-

kit bengek.

BONDOWOSO

mereka mengira sembahjang jg demi

doos F 4.25
Mn an

»

5

BENGEK

Semoea orang poen tentoe telah
diterdjang
penjakit bengek, hingga
hilanglah orang poenja angen-angen
oentoengan.
Ini obat kemoestadjabannja ada

AKU

sing

OBAT

YAAA VA

dan

9

per

»”

SENTOS

toelis MH.

Sebagaimana pembatja barangkali
masih ingat itoe pentjoerian telah di
lakoekan dengan djalan toekar barang

agama apa Sembabjaingnja diantara

10 Minggoe

»

»

bebaskan.

bang petjahkanlah soal ini,

jang boeat terpakai

SEKARANG:

beheerder dari itoe

Landraad
ternjata berpendapatan,
bahwa kesalahan adjunct beheerder
tidak terang maka dari itoeia di

an
Ma
na
poerna.
3. Orang Kristen, Room &il.nja bi-

3

5

pegadaian ada toeroet tjampoer dalam
litoe pentjoerian, maka ia telah ditoen
toet dan baroe baroe ini iapoenja per
kara telah di periksa oleh Landraad

— babjang setjara Islam ada lebih sem-

'Tjoba

adjunct

HARGA

seperti kepoe:
tian d.L.I.

KENA

Begin

. Bang Bedjat, tjo

hoeboeng dengan pHIELIIMe
orang prampociLNN

perhoeboe-

ngan SOEAMI-ISTRI. Pendeknjainilah
— obat jang boleh dibilang SOEMBER JANG
INDAH OENTOEK PERTJINTAAN.
Pakeinja ini PIL BIDADARI tida diminoem, 1 bidji boeat 1 Minggoe.

ta telah wartakan tentang adanja
pentjoerian di roemah gadai Koedoes,
pada mana oleh pentjoerinja telah di
gondol
barang barang emas-emasan
dan perak.
Berhoeboeng dengan adanja doega'

en
Ia

AN

perkara sembabjang.

itoe oentoek mengekelken

Djangan kelfg
Pakei sadja ini PIL B
jang sanget teroetamg AS
djabannja boeat sembolola
Njonja-njonja dari gak
dan kesoesahan jatgs

AN Ah

jg model2 sadja,

PIL BIDADARI.

dikoelit

|

Mei

Par Krotjo dari Soerabaja, kalau
tadjoestroe

nja, kog

dari

(isl!

A.

bengkak

dalam peranakan, peranakannja kekedjoetan,
datang boelan tiada tentoe,
Ma jangeU
dari peranakan dilain waktoenja,
keLi an,
:
emaloe
maloeannja berbaoe, gatel dik
peranakannja letjet serta pedih, tangan kaki
dan pinggangnja sakit seperti ditarik-tarik,
sakit sesoedahnja bersalin dan selainnja

Pentjoerian di roemah gadai
di Koedoes,
Adjunct beheerder dibe

MATJAMNJA SEMBAHJANG

jang (kepoetian),

termashoer:

soedah

boeat ini hari:

pai
ran

Lelang diroemah t. N.v, Engers Pe
sebanweg 4 oleh Weltevreden,

Lada hitam Lampong: Sam
sebegitoe djaoeh beloem kedenga
djadi, tapi pasarnja ada koeatan

dibandingkan

dengan

kemaren.

Boeat

Goela pasir: Tetap f 10,50 per ek Telok lev. Dec/Jan. permintaan
karoeng dari 102 kg. terima dari goe f 7.85, tawaran f 8.-- per picol lev.
dang pendjoeal.
Jan /Maart f 8.10 pembeli, f8 25 pen
Tepoengterigoe: Djorga ti djvenl: @k Batavig lev. Jan./Maart
'dak berobah, tjap Kodok f265, tjap f 8.!5 per picol nom. Noteering Lnnkoeda merah, Boeroeng kaleng f 2,55 den ini hari harga pembeli f 27/16 d.
boeat lev Jan./Maart.
lain lain tjap f 2,45 per bantai.
“

Sch
MATRYZEN,

P3
LTYPEN

TEEKENINGEN & ONT Weppn,

