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.2 Hari penerimaan nama boeat mendjadi

Maskapai minjak di Mexico
bahaja
Kacemboeroeh
perbaikan

Reuter

&

City, bahwa

3

Cursis eport-redacteur, dan stadsreporter
telah silam. Boekankah sekarang
tanggal 21 December, sedang

» Dihoekoem

peneri-

Dari Moskou

an

tembak

diberitakan :

Dioemoemkan bahwa ada 8 orang
maan nama dibatasi sampai tg. 20?
Sidang ramai tentoe kepingin tahoe jg memposnjai djabatan tinggi dalam
djoen-lah nama jang soedah ada dita | pemerintahan

Roeslan,

karena

berla-

dalam

adanja nama nama itoe.

— 28ehingga hari kemaren telah sampai

tangan kita 43 nama, Dari djoem| itoe tjoema 5 jang tidak memenoehi permintaan kita, jaitoe keloearan

sekolah rendab, sedang permintaan ki
ta paling sedikitnja

keloearan

Mulo.

Tentang perdjandjian c'earing baroe
Ditandatangani pada
hari Sabtoe jbl, ini,
Dari Berliju diberitakan, bahwa oetoesan2 dagang dari Negeri Belanda
ikini telah selesai dengan melakoekan
pekerdjaannja, oleh karena pada hari
Saptoe jbl. ini perdjandjian clearing

jang baroetelah ditanda tangani.
Beberapa wakil wakil atau oetoesan2
| “Melihat djoemlah demikian itoe kita
kini masih tinggal di Berlij1 oentoek
berbesar hati disampingnja..,?...,.
kefjil hati. Kita tjoeia minta 4, se- melakoekan pekerdjaannja bagian tech
bisch.
. dang jang melamar 43.
g
—Oo—

Bagaimana haroes kita poetoeskan
dengan tidak ossah membikin ketjil
hati pemoeda- pemoeda“itoe !

Kraton

Bibliotheek

Bertambah kaja
Karena djasanja Bandoro Pangeran
Itoelah so'al jang kita hadapi seka- |Ario Poerbojo dari Kraton Djokja jg
rang! Dari so'al , Pemandangan" lanterkenal
memperhatikan benar benar
tas mendjadi so'al ,oemoem", so'al akan kemadjoean rakjat dan keloear

jang bertalian rapat dengan perbaikan
perpoetaran roda mesin gerakan selse-

|.

0...

yoehnja.

ga

Kraton

maka perpoestakaan atau

bibliotheek dari Kraton bertambah ha
ri bertambah lengkap. Sedjak bebera

Jacara

mewartakan

dari

|

Djika

tentang

tjoema 4, kita

oesaha

sanggoep

demikian

— 9 —

itoe, maka

disana timbosilah

keada-

arnja kepoetoesan Federlac Arbitrage
Commiasie, dimana diminta soepaja
gadji gadji dan sjaratsjarat sosial ba
gi boerveh pada peroesahaan peroesa

haan minjak

jang tidak adil
ini. Mereka
tidak soeka
mewmikoel
tanggoeng djawab terhadap akibat aki
bat dari tindakan kaoem bueroeh itoe.
Keterangan ini, disana dipaham o-

rang sebagai soeatoe antjaman, bahwa
diseloeroeh Mexico kacem
boeroeh
akan menghentikan
ma sekali.
ne

pekerdjaannja

Tiongkok—Djepang
Dimoeka

Perkara

Aniem dan Pelubokhan
di Semarang

Diberitakan, bahwa kini orang tidak
Djadi diharap, soepaja pemoeda pemoeda jang bersangkoetan soedi sabar mengakoei lagi tentang contract antara
0... doeloe dan goena menjempoernakan pelaboehan-pelaboehan di Semarang
|
persediaan dan permoesjawaratan, kita dan Aniem jg sebagaimana dahoeloe
kasih tempo
seloeas-loeasnja Aniem tsb. memberi electrische stroom
pelaboehan
itoe, maka kini
mereka jang masih ingin me- kepada
orang dapat memberitakan poela, bah
— ngikoeti cursus-journalistik itoe.
masih
“boeat

PERHIMPUNAN

1. Serangan Djepang atas Tiong
kok adalah
bertentangan
dengan

3

itoelah

an

stroom

kepada

pelaboehan2

itoe. Hal

“ P.P,BB, P,G,B, P.P.P,B. dsb nja. Oe- jang demikian itoe hendak dilakoekan
ang cursus dari pemoeda jang menda kelak pada tanggal 1 Juli jang akan

kapal

terseboet

bahwa

oleh

hendak

sta-

karena
menos

Defensi
ritakan

dan sebagaimana djoega dibe
oleh Reuter dari Barcelena,

pada ketika djoeroe terbang, ja'ni Air
France, mendarat
terbang terseboet
bahwa beberapa

psrasa

teroetama perhoeboengan antara Ne-

tentang

pembsekaan

tapel-watas

Spa

njol jg haroes dilakoekan pala tg 20
December

ini, kini

Pengoemoeman dari Centraal
mite , Petitie-Soetardjo"

dioendoerkan sam

Ong

Co-

Tentang
Conferentie
jang
diadakan
oleh
Centraal
Comite
de-

ngan
wakil2
party2
politiek pada tgl.19
Dec.'37 di Club Indonesia Kramat, Djakar
ta.

Dengan
perantaraan
persbureau
»Antara" kita terima ma'loemat di
atas jang isirja seperti dibawah ini:
A. Poetoesan dari Conferentie antara Centraal Comite dengan wakil wa

kil dari perkoempoelan

politiek

jang

wenjetoedjoei petisi Soetardjo, dengan
didengarkan oleh wakil wakil Gerin-

do dan Parindra :
Il.

Perkoempoelan-perkoempoelan po
litiek

jang

monjetoedjoei

pstisi

Soetardjo sama sekali, sedang be
loem mempoenjai wakil dalam
Centraal Comite, akan diminta
mengirimkan
wakilnja
doedoek dalam Centraal

£

mu Gp mm

dengan

perloelah diadakan defensis oentoek
membela kepentingan dari kedoea
negeri itoe.
Akan tetapi defensie itoe tak bisa
terdapat dengan membssarkan ong-

di Alicante, djoeroe
telah mengetahoci,
kapal kapal perang

beurs itoe.

ny

WI,

Kadi-

2620

nummer

10

cent

deriand dan Indonesia haroes diper
baikkan. Jaitoe dengan memberi ke
doedoekan
jang lebih merdeka ke
pada Indonesia, segala peratoeran2
jang merintangi pergerakan nasional
hendaklah dihapoeskan, Nederland
hendaklah
memenoehi
tjita2 jang
terkandoeng dalam petisi-Soetardjo,
jani mengadakan Konferensi dari

wakil wakil Nederland dan Indonesia

jang

berhak

bersama-sama,

P.I..poen menjokong segala aksi, jg
menoedjoe memberi sokongan pada Ti

ongkok dan melemahkan serangan Dje

pang. Teroetamakali PI mengoetjap
kan sympathienja terhadap Gerin do, jang menjokong
aksinja
bangsa
Tionghoa oentoek memberi pertolong
an kepada Tiongkok, dan
terhadap
CHUNG HWA HUI, jg di Nederland
telah memoelaikan aksi pertolongan
osntoek Tiongkok.
P.I. tak dapat menjetoedjoei, bahwa
ostoesan peladjar-peladjar Indonesia
pada itoe Kongres Pemoeda Asia di
Tokio memperkenankan sepoetjoek re
solutie jang dengan njata menjokong
politik-serangannja Djepang, dan ber
lawanan dengan kepentingannja Indo
P.I, menghadapkan

pada

3. Bihaja perang ini tidak hanja pergerakan nasional di-Indonesia oen
mengantjam Indonesia, akau tetapi toek dipertimbangkan soepaja memin
djoega Nederland. Maka dari itoe, ta kepada Pemerintah memberhenti-

Kapal2 perang Itali
Menoeroet ma'loemat dari minister

“pat beurs itoe dibajar oleh badan-ba datang ini,
dan jang memberikan

bertentangan

Kemanoesiaan.

kos-alat sendjata sadja, akan tetapi

pai kelak sesoedahnja perajaan Kerst
Djika pelaboehan2 itoe hendak men mis.
Dari Gibraltar diberitakan oleh Reu
dirikan soeatoe badan jang bisa mem
beri stroom kepadanja, maka hal jang ter, bahwa serangan2 dari pihak Pe
Cursus beloem dimoelai!
|. Kita soedah menerima permintaan demikian itoe memboeang tempo koe merintah jang sama berhasil menter
lebih 6 boelan, oleh karena tjengangkan Franco, hingga persiapan
| dari seboeah vak-organisasi jang be- rang
sar, bahwa ia soedi menerima tenaga barang barang jang akan dipergoena oentoek melakoekan serangan2 Nasio
|. dari hasil didikan dan peladjaran kan oentoek mendirikan badan terse nal pada sa'at ini bisa diberhentikan,
|.
kita, paling sedikitnja 2, katanja. Djoe- 'boet haroes dikirimkan dari Eropah. Pada sa'at ini orang menduega, bahwa
Pada sa'at ini orang berdaja-oepaja kini tidak ada seranugan2 lagi dari
ga seboeah perhimpoenan agama me
madjoekan permintaan demikian, poen dengan sekosat-koeatnja oentoek men pihak Nasional sebeloemunja tahoen ba
A neta dengan perantaraan t. S a e- tjegah tindakan-tindakan itoe. Maka roe.
—
(9 sm
roen dengan telefon meminta pada dari sebab itoe seorang wakil dari
kita paling sedikitnja 3 tenaga. Djoe- Aniem telah memadjoekan diri kepada
Tu'indorp Kalioerang
ga toean Soemanang dari ,An- Departement van V. dan W. oentoek
tara“ memadjoekan keboetoehannja membitjarakan hal tab. dan tindakan
Mo dalnja ditaksir
pada tenaga tenaga hasil dari didikan tindakan wakil Aniem ini djoega me
Ek: 00-05
dan peladjaran jg systematis itoe jai makan tempo banjak.
- Pemerentah Sultanaat, telah memoe
—
9 —
- toe boeat soesoenan , Antara“ dimasa jg
akan datang. Sedang , Pemandangan" Kalimfntan ingin mempoenjai Huis toeskan akan mengadakan sport-park
di Kalioerang, Djorja. Didalam
sendiri memboetoehi paling sedikitoja
houdschool
nja akan diadakan tennisbaan, kinder
5 tenaga, 2 boeat bagian staf-redaksi
tuin, tempat pemandian, bloembang di:
Nationale
Huishoudschool
,,
Taman
. dan
3 boeat redacteur dikota-kota
| besar diloear Djakarta.
| Iboe“ dari Djokja jang sekarang mem mana orang dapat bermain 2dengan
poenjai moerid dari hampir seloeroeh bersampan dil.
Begrooting oentoek
Sesoenggoehnja |
Indonesia
seperti
Fort
de
Kock.
Mun
itoe
ditetapkan
sebanjak
f 17,000, dan
Apa jang kita tjita2kan boekan impian, droom,
apalagi fantasie, tok, Menado, Bali dll. beloem selang tanahnja akan digoenakan tempat di
lama telah menerima permintaan dari bawah hotel dari toean Lahmyer. Ta
hasil oranz jang ngelamoen.
Pontianak
soepaja mengirim goeroe2 man Nirmala, jaitoe pondokan kepoe
Djaoeh dari itoe! Kita pertjaja, kita
Ya
jakin, oesaha kita itoe akan mendja- kesana sebab di Kalimantan pendidi- njaan Taman Siswa. kabarnja ditawar
halamannja
toehkan boeah paling sedikitnja berdiri kan galis2 djoega soedah lama men boeat dibeli sebahagian
200
Sadan-Poesat-Pendidik-Pemimpin, djadi perhatian, Beberapa orang disa oentoek keperloean ini, tapi T, Siswa
20
terangan“ lebih landjoet, besok na bermaksoed djoega mendirikan menolak Pekerdjaan ini akan mernakan
tempo kira kira 6 bl lamanja (Antara).
huishoudschool (, Antara"),
soesoelkan |
|.

Laan

Petitie—Soetardjo

2. Peperangan jang dimoelaikan
oleh Djepang di Timoer Djaoeh, ber
tambah ganas dari sebab lemahnja
sikap dari negeri-negeri jang demo
kratis dan tindakan
jang makin
pongah dari negeri2 fasis jang ber
koempoel dalam perdjandjian Anti
Komintern.- itoelah membesarkan
bahaja-perang terhadap Indonesia. nesia,
Achirnja,

maksoed, toedjoean dan alasan staking
ini.
mendoega,

de

lain dari serdadoe djoega banjak
pendoedoek biasa mendjadi korban,

Reuter mewartakan dari Singapoer,

ditimboelkan

Tjara peperangan

ngan mendjatoehkan bom diatas ko
ta kota jangtak berbenteng, hingga

bahwa 24 orang dari Scandinavia anak
anak kapal dari kapal ,, Norseman'
jg
datang dari Panama City telah menim
boelkan sitdown staking dan
hingga
kini orang masih beloem mengetahoei

anak2

dida

Atas dasar pidato pidato dan pembi

" Ditimboelkan oleh anak2
kapal! dari Negeri Loearan.

orang

INDONESIA

mana
maka

tjaraan dalam rapat itoe, maka Pengoeroes PI mengambil sikap seperti
berikoet :

Sitdown Rlikino

Kini

Tionghoa,

lam rapatnja pada tgl 10 December di
Hotel den Burcht di Leiden, telah
membitjarakan soal peperangan Tiong
kok-Djepang dan Indonesia.

Volkenrecht.

king .ini

dan

sa

Djika badan pendidik seperti kita wa Dept. van V, dan W. beloem da- Itali telah tiba di Spanjol dan berdaja
tjita-tjitakan itoe berdiri, soedah barang pat menentoekan oentoek melakoekan oepaja oentoek bekerdja bersama-sama
| tentoe tiap-tiap cursis haroes membajar tindakan lainnja boeat memberi stroom dengan
kapal2 perang Nasional
| oeang cursus, terketjoeali mereka jang dengan tidak memakai perantaraan Spanjol disebelah Selatan didekat pandi
- tai Spanjol di sebelah Oeatara.
| mendapat sokongan (beroepa beurs Aniem,
misalnja) dari ss.k, atau organisasi ini
Maksoed dan toedjoean pelaboehan2
ialah oentoek mendirikan | Lebih landjoet Havas mewartakan
| dan itoe, oempamanja Parindra, Pa terseboet,
memberi dari Hendaye, bahwa perma'loeman
soendan, PSII, Gerindo, Penjadar, soeatoe badan jang bisa
|.

stoeden stoeden

Belanda dan Indonesia, antara
djnega jang boekaa anggota,

consul' di Noorwegen dan di Amerika,

—...

— Moehammadjjab, N.O., P.V.P,N., P.G,I

4 telefoon

Wi,

dari »Perhimpunan
Indonesia"

jang soelit, disebabkan oleh keloe

me-

kita terpaksa menoenda doeloe dalam |
mengambil poetoesan penghabisan.

man

1810

WI.

Nederland

Mexico

pa waktoe seorang bekas student, asal djoe ke New-York oentoek bekerdja se
—. ngoeroesnja sendirian, tetapi boeat dari Djokja, jang sekarang tinggal di bagai anak kapal dilain tempat. ” 30—40 pemoeda tenaga dan waktoe Betawi sedang menjalin beberapa boe
Maka dari sebab itoe pembesar2 di
— Kita tidak sampai. Dari itoe diboetoehi koe asing kedalam bahasa Djawa boe Singapoer telah menjelidiki tentang
sokongan dan bantoean dari loear. Hal at menambah perpoestakaan tsb. An hal ini. Orang jg mengoeasai
kap:l
ini sedang kita oesahakan dan ada taranja disalin djoega beberapa boekoe terseboet dan anak anak kapalnja tetentang soal soal eeonomie, hoekoem lah tidak mempersetoedjoei
harapan baik.
dengan
negeri dll. (,Antara")
tindakan2
jg
dilakoekan
oleh
beberapa
Dalam menoenggoe kabar jang pasti
."

dari

Ma'loemat

minta

gadji.

oentoek hal
ngan kita. Jang datang persoonlijk ti- koe chianat kepada negeri, telah dike mana maskapai diperbaiki,
maskapai minjak asing
dak kita hitoeng, selama jang bersang| nakan hoekoem tembak di Moskou,
haroes
mengeloearkan
1'/, miljoen
keoetan tidak menetapkan permintaan Antara mereka itoe terdapat djoega sterling
lebih
banjak
dari
Semoela,
| nja
ja itoe dengan soerat. Peratoeran de-a Karakhan Ynikidje.
Maskapai2 itoe sama mengeloeh ten
| “Ymikian kita adakan goena mentjegah
|
tang langkah riboet

salah
dan soepaj
a kita mempoatas
e
Hai faham
perboektian
setjoekoepnja

Hoofdred.

Losse

' Perkabaran

SEDIKIT KETERANGAN

Roemah

1440

Ma NaA

2 setengah lembar

esa

Kai

redactie

Administratie

KANTOOR:

| Senen

TABRANI

perhimpoenan jang memberikan
persetoedjoeannja pada petisi Soe

tardjo dipersilahkan meminta pada
pengoeroes tjabangnja, soepaja me

reka ditempat masing2 bersama.
sama
membentoek
sub-comite.
Dalam comite boleh doedoek se
lain anggauta dari perkoempoelan

perkoempoelan terseboet lain-lain
orang diloearnja, jang menjetoe
dan

B. Selain partai2
moemkan (dalam
la golongan

BB

IBV,

dan

isi petitie.

jang telah dioe
Volksraad: sega

diloear
soendan,

11

December

1937,

tholiek Indonesia, Partai Arab Indone
sie dan Perserikatan Minahasa) maka
pada petisi oleh Cenpersetoedjoean
diterima dari:
djoega
traal Comite
Sarekat Ambon dan Pengoeroes PPPI.
Perloe diterangkan bahwa pengoeroes

PPPI. akan menjoembang pada Cen
traal Comite beroepa ,, Pemandangan"
tentang art. 1 Grondwet".

Seteroesnja perloe poela ditjatat bah
wa perhimpoenan Indonesia di Negeri
Belanda dan peladjar peladjar lain di

loear perhimpoenan
loearkan

chure dari

ini telah menge-

persetoedjosannja

Perhimpoenan

(vide

Bro

Indonesia

dan keterangan jg dioetjapkan oleh
wakilnja dalam Internasionale Confe
rentie dari Persatoean Student student

Seloeroeh Doenia di Parys tg. 28-8-37
seteroesnja Comite Petisi Soetardjo di
Negeri Belanda).
c, Partui partai jg hanja mentjotjo
ki soal mengadakan Imperiale Confe
rentie Gerindo

dan

Parindra vide Ma'

—O9

—

loemat partai partai terseboet.
D. Jang tidak mentjoekoepi sama se
kali. P.S,I,I. dan P,N.I, (vide Makloe
mat partai partai terseboet),
Tentang

Goela

Invoerrecht ditoeroen
kan oleh Tiongkok.
Sebagaimana
diberitakan
bahwa

»Pemerintah republiek Tiongkok jg.
hanja beeat sementara waktoe sahadja

ini” telah menjelidiki
segala niatan
oentoek mengoelangi memeriksa atas

segenap tarief tarief
mana

douane,

diperkenankan

oentoek

dalam

menog

roenkan tarief tarief terseboet hingga
50 pCt boeat berpoeloeh2 barang ba
rang keperloean sebiri harinja.
Sebagaimana diberitakan poela lijst

barang2 tsb, akan ditoeliskan:
2
Beras, dan lain2 hasil2 boemi, te
poeng, goela, ikan2, tembakau, kertas

ambtenaar

Indonesia

minjak petroleum, seme€n dan kaleng.

beberapa

nasionalis,

bahwa hal jang demikian itoe ta'lama
lagi akan dioemoemkan,

golongan PTI, Chung Hwa Hui groep
PEB

Leiden,

oentoek
Comite,

Hovfdbestuur dari perhimpoenan-

djoei bentoek

kan keloearan minjak-tanah dari Indonesia ke Djepang. Inilah akan melemahkan serangannja Djepang,
dan
mengoerangkan bahaja perang terhadap Indonesia dan membela perdamai
an-doenia.

Volkeraad : Penjadar, Pa
Perkoempoelan

Politiek

Ka

Domei

mewartakan

9

—.

dari

“Peiping,

ANA TE AN

Persibo

—

sehingga apabila ada pertanjaan orang

perpoestaka

Sangat mengagoemkan. “

an Indonesia?”ataupoen orang, jang hen

.A

dak mendirikan bibilivtheek, ataupoen

akan melengkapkan
bibiliotheeknja,
dapatlah kami
memberi keterangan

sekedarnja. Tetapi kami tahoe poela,
bahwa masih banjak lagi boekoe jang
orang jang

moeka

tidak sampai

Diberitakan, bahwa Bochwezen pa- kekantor kami,

23
Penerbit2
itoe
biasanja
beloem
mem
da sa'at ini masih hiboek melakoekan
'pertjobaarnja, dapatkah kajoe. djati Ipoenjai soesoenan (organisatie) jang
jang masih moeda itoe dipergoenakan besar boeat mengoemoemkan keloea
|oentoek kajoe dwarsliggers boeat rail rannja itoe kepada orang banjak de
ngan
seloeas2nja,
sehingga biasanja
sepoer S.S.
te
hanja
diketahoei
oleh
selingkoengan
| Pertjobaan atau penjelidikan kini

oeh sesak, sehingga banjak sekali jg ha-

mandangan” pada hari Faptoe 18 Dec.
1937 No, 283, lembar pertama, pagina vjakan

arena tidak kebagian tempat. Autoriteiak jg hadir. Diantaranja datang djoega
Persitas (Tasikmalaja). Wakil wakil pers

pada ga-

boekoe-boekoe dan madjallah
keloearan partikoelir itoe tidak begi-

BOUWER, itoe salah: mestinja: “AF,
BROUWERs,

mara Balai Poestaka hendak membantoe didalam menjiarkan it»e seka

4, antara lain ada tertoelis
ris ke

— Poekoel 7,30 pertemoean dimoelai.
| Dimedja pengoeroes kita lihat tt.

14 dan

garis 23

,A, F.Itoe

nama

R

#Pemandangan” lembaran ketiga ini
hari, pada kepalanja ada tertoelis: No
281 Selasa 25 Dec. mestinja: No 285
Selasa21 Dec. poen artikel ” Islam ter

Mr, Samsoedin (ketoea Persibo), M,
Iskandar, penoelis, Darmin bendahari, Soetjipto, Oesoep, Siwil Soewardi
:

| dan Soekanda (bestuurleden jang lainnja).

roepa tenaga dan wang, 3. orang orang
jg. membela dengan memperopaganda
K.
ikan
organisasi kita teroetama soerat
soerat
kabar
seperti
Peman—
dangan,

dan boleh

djadi djoega

Sikap jg kedoea ialah sikap jg sym-

zonder

meer.

ini kita harapkan

Dari golongan

moedah

Nafsoe”

haroesrja

dibelakang

angka II diserta perkataan ” penoetoep”
Kiravja sidang pembatja ma'loem
adanja,

s.

Isk, jang lain jg tidak kami ketahoei.

pathie

hadap

»Geloeng
Sekarang
bahwa
pulair

Tjijoda"

soedah bisa

dipastikan.

itoe tooneelstuk jang
dari toean Barmara,

amat po
si , Ge-

moedahan loeng Tjijoda", jang tadinja akan moe

Itheorie sympathienja itoe dengan sege
ra akar beroepa daadwerkelijke sympathie.

lai dipertoendjoekkan

pada tg. 26 Dec.

'37 oleh Orpheus Revue
dide
pan Station SS baroe Pasar Senen,
tapi oleh karena permintaan publiek
jang sangat

mendesak,

maka

Sikap jg ketiga ialah jg tidak mem dian mainnja akan dipertjepat
perhatikan kepada organisasi kita ini malam Djoem'at 24.-12-'37,
karena mereka tidak mengetahoei
(pada organisasi bangsa sendiri.

ke

Tetapi sebahagian lagi, jang dengan
mengetahoeinja adanja organisasi bang
sa kita dilapangan sport, toch tidak

Dengan

djalan

sedemikian,

apa geni melihat pertandingan sepak
raga bangsa kita itoe, apa goena mem
dari pers, saudara saudara pengoeroes perhatikan organisasi jang demikian
—- dari VIJ dan Persitas, njonja njonja itoe, jang toch tidak akan lama hidoep
| dan toean toean, pveteri dan poetera! nja.

|

.

—

—

Ini semata-mata digoenakan sebagai

oentoek

mengoekoer

suceesnja

Orpheus

sampai

pengarang,

penerbit .dan

pertje-

takan, soepaja soeka
mengirimkan seboeah boekoepa
da waktoe
tiap-tiap
kali
boekoe baroeterbit.

dan

menjebabkan

oedara

kita kalah,

selaloe koerang terang sehingga 'longan

itoe

maka

kemenangan

dari go

lainnja tidak beroepa soeatoe

2. Boekoe itoe nanti akan didaftar-

kan

dengan sebaik

dimana

perhatian publiek terha

dap tjerita tsb.
Sekarang di Betawi ,ia“ dimainkan
pada malam Djoem'at, pada tanggal

apabila ada orang

baiknja,

atau

sehingga

karang soedah dapat
lentang soerat2 kabar.

badan

tjoekoepnja, sehingga barang siapa jg
berkepentingan dapatlah dengan moe
dah mengetahoei atau mentjari
boe-

koe atau madjallah dalam bahasa anak
negeri. Bahkan diantara boekoe2 ke
beberapa kali timboel oesaha loearan partikoelir itoe banjak djoega
membangoenkan soeatoe orga jg penting-penting, jg patoet disiar

Pengalaman

|ini telah

bahwa di Kota

Bogor

oentoek
ter nisasi
sport bangsa kita jg. selaloe ni ikan lebih loeas.
. hadap organisasi kita ini, dapat diba hil berachirnja, pengalaman
Tjoema sajang sekali tidak

. Sikap jgs diambil oleh oemoem

dilakoekannja

3.Begitoepoen nama boekoe baroe itoe

penerbitnja,

isinja dan harganja segera

akan diberitahoekan kepada Koninklijk
van Bataviaasch Genootschap van Kuns

tenen Wettenschappen di Betawi dan

5

nba

ee
na

KN
ten
Fans
Te

di Betawi, Bandoeng,

»Poedjangga Barve“

dan

“Poedjangga

Baroe“ tentang

Aa
Ah

t

seboeah

madjallah “Bangoen”
tentang
“Een
heidsgedachte dari kendang, wajang

dan soeling“.Dr,Poerhotjaroko diminta

tadinja mengadakan causerie,
karena
toelisan2 dari Ki Tjokrodirdjo itoe soe
kar dipahamkan dan dimengarti, pem
batjanja, roepanja.

Lelang
Rosmalen
Pek An

di roemah

toean J, H.K,v,

Def.

Bosch

v,d.

77

24 dan 25 Dee. Djoemabat
Saptoe tidak ada lelang,
Isteri Indonesia

marang

boeat berbitjara

og #9 va

Tjikarang

beloem

aman,

Beberapa hari jang laloe didaerah
Tjikarang dikampoeng Tjiboeloes seorang pendoedoeknja nama bapa Onah

mendjadi korban

pendjabat,

Di itoe roemah datang seorang pen
djahat poera poera sebagai tamoe, dan
mengakoeh datang dari tempat djaceh,

lantaran kesasar ncempang mengasoh.
Oleh toean roemah diterima dan di
soegoeh minoem dan makan sekedar
nja. Tapi dssaran pendjahat, setelah
peroetnja kenjang laloe menjaboet go
lok mengantjam hendak memboenoeh
toean roemah djika tidak memberi

oeang padanja,
Beroentoeng

itoe bapa

tani

segera

dapat lari mengadoekan pada politie,
jang datang dengan tjepat dan bisa
menangkap ini pendjabat. Ternjata ini
pendjahat nama Njaon berasal dari
daerah

Tamboen,
&,

oleh

dan

ke Djakarta

dimoeka redactie , Poedjangga Baroe"
dengan beberapa oendangan. (,Antara”).

B.

Z.

Akanditambah

klinik

boeat

dengan

psyehia-

Bros

Kemaren

telah

diberi kesempatan

kepada orang-orang jang berkepentingan oentoek memadjoekan rantjangan
nja ongkos-ongkos boeat mendirikan
gedoeng baroe goena klinik psychiat-

rie.

Jang telah memadjoekan rantjangan
nja jalah :
Fa H.L.

Fa Voon

Les

F 49,280

..» 81.030

J. Pattipiloby

» 51.945

Holl, Beton-My

Associatie Selle de Bruyn

- 52.935
» 51894

Tentang pendirian gedoeng tadi
di masoekkan di kelak-bari.

kami daftarkan dengan sebaik-baiknja
PRE
&

Ki Tjokro:

kepada bibliotheek jg besar2 di Europa jg ada perbatiannja kepada perpoeztakaan Indonesia cemoemnja, sehingga bibliotheek tsb., setelah menToean Tjokrodirdjo telah menjoerati
dapat
keterangan
jg lengkap itoe, pada
beberapa” anggauta
Redectie
tentoe akan memesan
boekoe2 mana »Poedjangga Baroe“
sekedar
boeat
jg dirasavja perloe oentoek disimpan mendjawab serta menerangkan satoedidalam bibliotheek itoe.
dan lainnja tentang keberatan kebera
Maka dengan djalan demikian, na tan jang dikemoekakan diatas. Hari
na pengarang Indonesia serta karang Raboe nanti Redactie , Poedjangga Ba
annjapoen akan diperkenalkan kepada roe“ akan berapat diroemah secretaris
orang jang bilangannja djaoeh lebih redactie Mr. Moh. Sjah, antara lain
banjak dari pada jang soedah-soedah. boeat membitjarakan soerat dari toean
Moedah-moedahan oesaha jang ka Tjokrodirdjo. Kabarnja toean Tjokromi rasa bernaedah besar kepada pe dirdjo akan diminta datang dari Se-

semoea
hagi empat bahagian:
: litoe moedah moedahan bagi kita akan pertjetakan atau penerbit itoe mengoe - Besok hari Rebo 22 Dec djam 5 sore
.. Pertama: ialah sikap orang orang mendjadi tenaga oentoek rmemperkoe moemkan boekoe atsu madjallah ke- di Roemah Gadis, Kramat 31, Isteri
loearannja itoe dergan setjoekoepnja, Indonesia akan melangsoengkan per
“jg. menjokong sepak terdjangnja orga atkan organisasi kita ini.
Lebaraa dan perajaan Hari
Memang ada sebahagian jg sampai Pe
hnisasi kita ini, Dalam golongan ini ter
boe.
djoega
kekantor
kami
dan
selaloe
ada
masoek: i. donateurs, 2, orang orang

membela organisasi kita dengan be

f 50

jang|

jg moedah didapatinja.
banjak terdjadi salah raba, penga: kemenangan
Zulk
een
overwinning
moge tevens een koe boekoe jg bergoena bagi mereka.
laman dan pengetahoeanitos dipersatoe
Tetapi dimasa jg achir ini soedab
betaalde overwinning blijken te djarang sekali pertjetakan Eropah jg
23 Dec,
Kemis
kan dengan pengetahoean akan harga duur
|9Uu
'
, “ 2971.
:
diri sendiri, melahirkan kejakinan
Lelang Commissie Petodjs Dwars
| mengeloearkan boekoe2 atau madjallah
pada kita, bahwa bidoep langsoengnja|
dalam bahasa anak negeri. Sebaliknja weg 5 oleh Feniks
persatoean kita bergantoeng. tidak ha
Seroean ini seolah-olah seroean jg sedjak Balai Poestaka beroesaha meLelang koeda kp. Doeri Petodjo
“nja dari kekoeatan atau diri kita sen sombong, tetapi sesoenggoehnja se madjoekan perpoestakaan Indonesia
Ilir
oleh R, M. Avan
“diri akan tetapi djoega dari daadwer 'roean ini adalah keloear dari tenaga itoe, maka soedah banjak sekali perkelijke sympathie
dari oemoem terha oentoek mempertahankan diri sebagai fjetakan anak negeri dan pertjetakan
Lelang Commissie Billitonweg 5
dap persatoean kita ini.
organisasi bangsa kita.
bangsa Tionghoa jg menerbitkan boe oleh John Pryce

Sikap dari oemoem terhadap

dari

— Orang orang ini telah dimasoekkan
boei. Oleh karena
mereka mendjadi
1. Tentang boekoe-boekoe jang di boedaknja seorang bernama Mevrouw
terima itoe akan diwartakan dalam T,P.N,, maka perkara ini beloem sela
madjallah2 keloearan Balai Poestaka sai, oleh Hoofdparket oeroesan ini di
diterangkan isinja, pengarangnja, pener landjoetkan,
9. &
bitnja, barganja, dil. mana jang dirasa
perloe, sehingga oemoem taboe akan
Jang berkoeasa berpendapatan bah
boekoe
jang baroe terbit itoe, dan wa ocang kertaskertas
ini asal'dari«
siapa2 jang berkepentingan dapatlah Tiongkok.
3
memesannja,
2
0. ft man

boelan toea dan pada moesim hoenerbit2 boekoe2 jang berbahasa anak
djan.
.
| Kedatangan sekalian ini oleh pe | Moedah2an saija mereka jang ber
Tapi sedikitpoen kiranja tidak akan negeri itoe mendapat toendjangan jg
ngoeroes Persibs dihargai setinggi sikap demikian ini akan berbalik mengoeatirkan, sebab toedjoeannja jang sepatoetnja dari sekalian toean-toean,
tingginja. Perhatian dan sokongan ini, fikirannja dan akan insjaf bahwa me Isoetji dan djalannja tjerita jang
2g
Gp s0
bagi kita berarti soeatoe tenaga oen reka haroes poela menanzgoeng djawab amat spannend, ia si Geloeng- Tjitoek menambah
kekoeatan oentoek atas pertanjaan: baik atau boeroekaja, joda akan tjoekoep koeat oentoek me Batavia — Vrachten — Conferentie
mempertahankan dan selandjoetrja hidoep atau matinja organisasi bang narik publiek serta membebaskan daBatavia Vrachten Conferentie telah
oentoek memparbaiki
kedoedoeekan sanja ini,
ripada segala halangan dan rintangan. mengoemoemkan, bahwa basisvracht2
Persibo, soeatoe organisasi sport jang
Marilah kita datang ramai ramai. boeat artikel 2 jg tsb dibawah ini, boeat
bernaoeng dibawah pandji2nja PSSI.| Sikap jang ke empat, ialah sikap
semoea partij, jg pada tg 1 Feb, atau
x
Kita berkejakioan, bahwa hidoepnja jang tidak sadja tidak maoe mem
sesoedahnja 1 Feb, '38 jg dimasoekkan
Batja
speciaal
advertentienja
dalam
persatoean kita ini djoega bergantoeng perhatikan, akan tetapi hendak me s.k. kita ini.
didalam kapal, sekarang telah dipasti
an
perdjalanan kita ini,
kan seperti berikoet, Copra didalam
dari sympathie jg diberikan oleh oe rintanginja
kes OI aa
moem, Sympathie, soeatoe ,daadwer sikap jang soeka melihat apabila orga
zak: boeat pangangkoetan dari pela
Soerat edaran Hoofdambtenaar
kelijke sympathie“ jg kita mohon dan nisasi kita ini selekas lekasnja goe
boehan2
tanah Djawa. Padang dan
Balai
Poestaka
loeng
tikar.
Sabang f 4350 per 2100 kg,
harapkan dari sekalian ini, terhadap
Boeat pengangkoetan dari Makassar
organisasi kita jang berdasarkan ke
Oentoek toean2 pener
f
43.50
per 1200 kg,Coprakoekschilfers
kitaan,
F3
bit danjg,poenja perKepada mereka kami hanja berseroe
f
44.50
per 1500 kg.
“tjetakan.
Permohonan daadwerkelijke sympa 'bahwa Persibo tidak hendak membe
Minjak kelapa. bidji kapoek jang
sar
besarkan
pertentangan,
tetapi
kita
thie dari oemoem ini memang bisa di
Dahoeloe semasa sebeloem ada Ba dipak dengan
Colombovaten
dan
artikan sebagai , minderwaardigheids senantiasa akan mentjahari djalan be lai Poestaka, maka jg terbanjak men drums dari pada besi f 62 per 2000 kg.
complex” dari pevgoeroes, akan tetapi kerdja bersama sama oentoek kesela tjetak dan mengeloearkan boekoe boe
ng CG
pengalaman seseorang jg mengetahoei| |matan kedoea belah pihak. Tetapi dji koe dalam bahasa anak Negeri di Hin
ka
sikapnja
itoe
tidak
lain
hanja
akan
riwajatnja persatoean persatoean sepak
Lelang di Betawi
dia ini (Melajoe, Djawa, Soenda d,l.I.)
raga dikota ini, jg mengetahoei moen mematikan organisasi kita, pertentang ialah pertjetakan Eropab, baik jang
22 Dec, Rebo
tjuel dan tenggelamnja berbagai bagai an jg demikian djika memang tidak di Hindia maoepoen jang di negeri
Lelang di roemah toean H. O. Broek
persatoean sport bangsa kita dikota boleh ditjegah akan kita hadapi de Belanda. Djika pernerbit itoe menge
ini, jang mengetahoei oedara kota ngan toedjoean hanja akan memper loearkan sesoeatoe boekoe, maka bia huyzen Matramanweg 161 oleh Hooper
Lelang toko Theewaterstraat
oleh
Bogor
jang
selaloe penoeh de tahankan dan memperbaiki organisa sanja diadakannja reclame dengan se
John Pryce
ngan
air
hoedjan“ ffiguurlijk? si kita. Djika dalam pertentangan itoe
verslagg).

palsoe

Cheribcn, Pekalongan dan dilain lain
tempat. sampai f 20000
-

karangan dari Ki Tjokrodirdjo dalam

memperlihatkan perhatiannja. Kepada Minggoe, pada malaman jang pamereka kami
berseroe, moedah2an ling baik ? — Orang bertanja kepada
ita.
akan mendjadi kejakinau kepadanja,
Disini bisa diwartakan, bahwa spebahwa telah sepatoetnja mereka haroes
Pidato Mr Samsoedin
sial boeat si Geloeng Tjijoda,
menghargai
persatoean
sepak
raga
disadjikan pada malaKemoedian Mr Samsoedin
ketoea bangsanji jang selaloe mendapat tjap : selaloe ,ia“
man
jang
palingsepi,
Persibo berpidato seperti berikoet:
tidak bisa, masih bodoh, oentoek mem
Toean wakil dari SBB,
NIVU. wakil wakil dari pemoeda dan
lain lain perkoempoelan, wakil wakil

lian

hingga

— Kenapa si Geloeng Tjijoda
itoe tidak dimainkan pada malam

-

dar jang dapat ditolongnja. Sebab itoe perboeatannja orAng orang Indonesier
Balai Poestaka meminta kepada seka Jang hendak melakoekan osang kertas

kemoe
pada

ada tjoekoep waktoe poela, bila kelak
tjerita tsb diboeat reprices.

oedjian oleh Directie

Oeang kertas pal3oe
Pada moela tahoen ini Landraad
Betawi telah melakoekan pemeriksaan

dirdjo
meminta keterangan boekoe boekoe InBeloem selang lama Dr. Poerbotja
donesia, Balai Poestaka dapatlah mem roko telah mengadakan causerie atas
beri keterangan jg lengkap, seperti se permintaan beberapa anggota redactie

Mr. Samsoeddin
Ketoea Persibo

poenjai organisasi sendiri, Sering toch
wakil dari terdengar perkataan2 jang berboenji:

loeas tersiarnja :

Wi

Didalam advertentie tentang “FailHlissement“ jg termoeat dalam sk. “Pe

$

Maen

SAN A3

TEE

Membenarkan kesalahan

onesische Voetbalbond jg baroe sadja

madjoekan? peroesahaan' penerbit anak
negeri, malahan sebaliknja, jaitoe mem
beri tjontoh dan teladan serta menghi
Goepkan
kemaocean
membatja pada
anak negeri:
oleh karena melihat, bahwa keba-

Kan an ajaaa

TN

Vania

takan,

Oleh karena haloean Balai Poestaka se
djak bermoela boekan tidak hendak me

je

sil hasilnja penjelidikan beloem diberi

perhatian dari pendoe-

n malam itoe kebetoelan toeroen
i mereka jg mempoenjai penoeh

B

tentang ha jang ketjil sadja,

tengah melakoekan

ae

h mendapat

bersih!

agan akn

Jorang

bersih dania
memang
djadi

ah

1 dapat hidoep lang-

di rintangan rintangan jang ti-

Dan

menjegar-

kan! Toeanpoeaja gigi merasa

AAA

doeloe maka malam Minggoe kemarin
lah mengadakan pera
6rs1

gigi.

sangat

PER
Se sa aa TO Im

dikeloearkan

terang
tjahaja
moeka
dan tida meroesakkan

ai

dengan kajoe djati jang

ebi

Mentjoba

gilang-goemilang. Odol membikin (igi poetih mentereng

sepertimoetiara, membikin

sak

didapat

Obat gosok gigi Odol membikin
sesoeatoe senjoeman mendjadi

Aa
an
maan

jang ingin mempeladjari

Pengenaan ena

|

Peperangan Tiongkok —Jopan

Pemerintah baroe tidak diakoei
ol eh Inggeris
"Djepang menetapkan pro.

pada Bestuur
tersangkoet.

'

Walaupoen sesoenggoehnja tjoekoep

kepertjajaan Inggeris kepada
tapi perloe sekali
sekarang

terhadap
| gram politik
Tiongkok
:

p

| kaartjis

oepanja koerang diploma
oeh saja sesalkan.

-

soedi mengakoei pemerintahan baroe
Chunking, 20 Dec. (Reuter). Pe

“Dekan,

merintah

Nasional

telah

mengeloear

kan ma'loemat, dalam mana dinjata
kan penolakan oentoek mengakoei
Pemerintah-Sementara
di
Peiping.

s Meskipoen menoeroet verklaring jg

Adanja
Pemerintah Sementara
itoe
menoendjoekkan boekti jang njata se

pasti.

tersangkoet (tihatlah jg terlampir ini) kali bahwa Djepang melanggar hak
dimaksoedkan boekan boeat menghina negeri Tiongkok dan hak pertoean
kedangsaan, tetapi saja telah ambil
dalam oeroesan administratief Tiong

. ,Persatoean Arab Indonesia"
sa

negeri.

ada di
yapore sampai hari Ming
goe 19 ini
boelan baroe datang. Bah
wa ini oetjapan saja tidak setoedjoei

3 itoe soedah

Jang
Toean2 Pengoeroes

dengan

etjapan ,stinkende Ara-| Tidak
uille sarong“ tentoe sadja |

Ibieren
Isaja
sa
sekali tidak setahoe kita,|
dimana kita tgl 15 ini boelan itoe ber

terhormat

Djepang

lain-lain

kan pe: oeran saja!
menjebabkan
ini boen

enta

diwakilli oleh seorang diplomaat jang
berpangkat ambassadeur di Tiongkok
dan

. Jatoeran oentoek tegor padanja dan ka|
— Isih hoekoeman selajaknja disebabkan |

hoa.
Dinjatakan djoega dengan tegas, bah
wa Pemerintah Nasional tidak
akan
'soeka mengakoei Pemerintah—Semen

ja tindakan, kema oetjapannja jg ontactisch tadi.
saja oentoek mena | Dari sebab PAI berhaloean djoega
an ampat penon memadjoekan anggotanja lahir dan| tara ini dan djoega

oleh

karena

itoe, maka

perloe

se

kali dalam perkara ini diambil kepoe
toesan jg tentoe2,

Menoeroet “berita-dari orang2 jang
"IKekeroehan nerhoeboe taboe,
pertiskanan antara adalahRadja
de
ngan Menterinja itoe
menge
extra

ngan

Howe te
luggeris

nai angan angan”boeat sewaktoe2
me
ngirim armada Inggeris ke Singapoera,
dan djoega mengenai soeal bahaja

Program

perdjoangan

Djepang

Tokio, 20 Deo, (Reuter),
Kabarnja sidang-sidang kabinet jg
penting-penting dilangsoengkan. pada

tanggal 17 dan 18 December initelah
menetapkan

dasar politik Djepang ter—

Djepang di Hongkong.
Didengar
kabar,
bahwa bahagian
jang terbanjak daripada menteri2 dan
abli-ahli oeroesan marine merasa sa

hadap

dak

king.
3, Pengesahan kepada Pemerintahan Peking.
Boleh djadi disitoe djoega telah di
bitjarakan
tentang reaksi? terhadap
tentara Djepang dalam gerakaja xe Han
kow. Canton dan lain2 tempat, walau
poen sesoenggoehnja jang berhak me

ngat tidak setoedjoe terhadap niat hen
mengirimkan

armada

ke

Timoer

Djaveh itoe, sebab mereka koeatir ka
lau2 bahaja Djepang itoe akan bersi
fat kekal (permanent) dan hanja de
agan tindakan jang sangat besarlah

jang bisa men-sorteer
Kepoetoesan
kianlah alasan

bikin

terbitnja

hasilnja.

seroepa itoe, —demi
mereka—, akan mem

keperloean

membagi

bagi kembali lagi kepada
rah laoetan Eropab.

daerah dae

oeroesan Tiongkok.

-

Kom

Kepoetoesan-kepoetoesan
itoe
barnja, mengandoeng :
1. Meneroeskan peperangan:

TR
ka-

2, Membathalkan Pemerintahan Nan

ngambil kepoetoesan ini Staf.
Semoea

akan

kepoetoesan-kepoetoesan

dimadjoekan

ini

dalam Konperensi

Sebaliknjs : beberapa pembesar pem jg maha penting daripada Kwartier Be
besar
Marine beranggapan, bahwa ni sar Kaiser dengan anggota2 Kebinet,
tidak soeka me
r pada beberapa ha batin, maka caja tidak heran bah- ngakoei tiap2 regiew jg didirikan di at mengirimkan kapal kapal perang ke jg akan dihadhiri poela oleh Kaiser
oeg haroes dipoedji wa Toean2 bisa memakloemkan pen- dalam daerah daerah jang soedah di- Timoer Djaoeh itoe boleh djadi dise Djepang.
Konperensi Besar ini akan dilangbabkan oleh beberapa pasal dibawah
lan begitoe salah Idirian saja itoe, dan soeka menerima
Djepang.
soengkan sebeloemnja Kerstmis, tetapi
gkan. Ini ternjata: penjesalan saja serta permintaan ma doedueki oleh
ini,
Ma'loemat terseboet memberi perintah
O- |'af dari pegawai saja jg telah menga kepada
a, Sebab premier Chamberlain mem kabarnja konperensi itoe ditanggoehDewan Mii:ter,soepaja beroesa
kan, sebab kabinet tentara Darat dan
€-|kosi kekeliroeannja itve,
5
persetoedjoei
angan2 itoe :
ha menangkap semoea orang jg ikoet
b. sebab ada permintaan jang men tentara Laoet soedah mengambil ke.
didalam
—.
Hormat dari saja, | 'mengambi! tempat doedoek
poetoesan mempersaksikan doeloe per

:

. w.g. JO HENG

ggap perioe disebelah |

oentoek toean2 poenja anggota,
bersama

senang

Pimpiuan tentara Djepang
Begitoelah keterangan

ini saja loe-

directie

“tak

gapore soedah beberapa
Djikalau saja ada dikota, |

akan terdjadi hal begitoej

:

Verklaring

berselisih

sendiri?

Rex

Theater, sedang dibawah ini verklaring
sebagaimana kehendak toean2. jang
terseboet dalam soerat diatas:
toe terdjadi itoe incident, saja

manja.

regiem2 itoe, Mereka itoe akan diang
gap sebagai pengchianat kepada negeri

:Directeur Rex Theater

ada keterangan diatas|

n saja

SIANG

Parijs,

20 Dec Havas).

rita dari soember

Berita be

orang Amerika dari

Shanghai menjatakan bahwa kolonel
Hashimoto, pemimpin pemberontakan
tentara dalam th. 1936, jg moela-moele

Oentoek Bestuur PALI.
menembaki
tjb. Betawi via Direc- memberi perintah oentoek
kapal
,Panay“,
Dan
ia
sekarang
ber
tie Rex Theater Bat.-C.
oesaha soepaja pengaroeh pengaroeh

soenggoeh saja sesalkan.
hwa ketertiban,keamanan dan ke
dalam Rex dan lain-lain thea-

desak dari Australia :

c. boleh djadi

memberikan

Perantjis

toendjangan

:

sanggoep
tetap

manent) di Laoetan Tengah,

(per-

hal ma

na memperloekan adanja pembagian
daerah kembali.
Ada poela jang berpendapatan, bah
wa
perpoesatan
armada
hanja di
Singapoera
sadja, tidak akan lebih
djaoeh kearah oetara.
Pemerintsh Inggeris tidak mengakoei Pemerintahan baroe,

djalanan peperangan dengan seksama,
lebih lebih berhoeboeng dengan kesoe
litan perhoeboengan
antara Djepang
dengan Inggeris dalam waktoe waktoe

jg achir2 ini, demikian
Amerika,

Djerman
—

dan

poela dengan
Roeslan,

ip con

Masir
Radja-moeda Mesir berselisih
dengan adviseur2nja
Transocean mewartakan dari Cairo,
bahwa di Mesir timboel perselisihan
antara Pemerintah Mesir jang dipim-

Londen, 20 De, (Reuter).
Jang bertanda diwawah ini, saja politik bisa menjingkirkannja daripada
saja oesahakan haroes ada, ALINOEDIN,
pegawai
dari
Rex
Theahoekoeman.
»Pemerintahan Inggeris masih me
emang prentah saja, dan sebisa
oleh Nahas Pasja dengan Hof Me
hendaknja oleh personeel dipe- ter di Batavia C, menerangkan bahwa - Didalam badan pimpinan tentara ngakoei Pemerintah Centraal sebagai pin
pada tg. 15 ini boelan terima telefoon, Djepang sendiri sekarang terbit perse bestuur atas seloeroeh Tiongkok, Oleh sir. Maka hal jang demikian itoe men

jang

.Imenilik soearanja dari seorang Indo lisihan berbabaja terhadap perkara ka
Inesier, menjatakan mengetahoei atas pal ,Panay“ ini,
penolakan ampat penonton jg maoe
beli kaartjis klas1 pada Rex Theater!
Radja Inggeris diberi tahoe

. Isemalamnja, dan mananjakan
ini bal,

tentang)

Saja itoe waktoe sedang melakoekan

adjoen

:

Londen,

Ini hari baginda Radja Inggeris me
rima kedatangan Mentri Eden jg mem

keadaan di Timoer Djaoeh,
Audiensi serospa itoe sesoenggoeh-

dalam perkara2 jg sangat diperketjoea
likan, ja'ni djika peri keadaan soedah
:
sangat soelit (ernstig),

Dimana sekarang

itoe

oetjapan soe |

i satoedan lain hal djoega, |
di tioep tioep sebingga
pi meloeloe kerena mendjaga dja| 'dah
'artiannja jang seharoesnja,

lebih dari

Batavia,

20 Dec

maka de- Toean jang terhormat,
sampai ada perasa'an tertoesoek ngan ini saja menerangkan bahwa sa| 'Oleh karena Toean Saeroen
t geven) bagi lain lain penon:

1937.

sendirinja

penga

djadi so'al

adanja

tinggalan oentoek membitjarakan hal
ini, Mereka ini berdaja-oepaja oentoek
mentjegah perselisihan ini,
Wafd jang terpenting sekali, ja'ni
»Al Misri“ beloem selang berapa lama
nja ini telah mengoemoemkan lijst,
dalam mana dinjatakan beberapa factor
factor jang telah membela atau mem
bantoe perselisihan pada sa'at ini dan
mempersalahkan kepada kalangan dari

koean ini berarti, tidak ada niat pada
Inggeris

oentoek

Pemerintah

mengakoei

Baharoe“.
Dien

Demikianlah
ketika

ditanja

didalam Lagerhuis, tentang kepastian
apakah benar Inggeris tidak menga
koei dengan djalan
bagaimanapoen
djoega kepada Pemerintah Sementara

jang dibikin oleh Djepang di Peiping.

nja sangaf Jjarang terdjadi melainkan

baoe dengan sakalau penonton bangsa saja sen- Ikataan ,orang Arab
tinggi selaloe meloedah|roeng
kotor“ atau lain perkataan)
Sekian oeraian Direksi dan pegawsi
rsilahkan keloear, itoe djoe 'sematjam 'itoe, tetapi tentoe sadja
S
antaran saja anti Tionghoa, maksoed saja boekan oentoek disiarkan Rex-Theater !
lain sebagaimana terse dalam sk, dan itoe pembitjaraan hanja — Dari njonja Tjoa Hin Hoey, kema
ren kita terima soerat seperti berikoet:
bersifat prive.
8,

ada penonton Indonesier jg sal

itoe dengan

djawab Menteri

20 Dec. (Havas),

3d ja|roepa2 pekerdjaan diwaktoe siangnja. bawa lapoeran lapoeran tentang peri

can itoe laloe dari the Saja memberi keterangan pada pena
nti wang pembeliannja nja itoe, bahwa jg ditolak itoe boekan
5 boekan kerena aa anti orang Indonesiers, tetapi toean2 bangsa
ainkan mendjaga kesopa Arab jg berpakaian beda dengan ke
rloe
oentoek lain lain penonton banjakan pemoedanja sekarang, koeosarkan wang boekan sedikit rang lajak dalam pemandangan. Boleh
membeli kaartjisnja.
, 'djadi saja iloe waktoe goenakan per|

karena

Keadaan
Hongkong,

di Canton

Mesir

dan

jang

terpenting

pers Mesirpoen

sekali di

tidak ke-

pihak Hof, bahwa Hofini telah meng-

20 Dec, (Reuter).

hoeboeng

diri

dengan

oppositiepers

Perempoean perempoean dan anak2 |jang beloem selang berapa lamanja ini

dari bangsa negeri loearan, boeat dja menimboelkan kegemparan di Mesir
ga djaga, soedah sedjak seboelan jg Ia dan hal jang demikian itoe dapatlah
:
loe diberi ingat soepaja bersiap diri ditindas oleh Hof tsb.
Lebih landjoet diberitakan, bahwa
oentoek meninggalkan kota Canton dji
ka sewaktoe2 Ganton terantjam bahaja Sir Miles Lampson, seorang ambassadeur Inggeris telah menerima bebera

Tetapi

tidaklah ada kedjadian2 ba

pa instroeksi dari Londen

dalam ma

baroe jg bisa memperloekan mereka na dinjatakan, bahwa Sir Miles Lamp
kota tsb. dengan son haroes melakoekan tindakan seitoe meninggalkan
lekas lekas, walaupoen sebetoelnja se bagai badan perantaraan oentoek me

waktoe2 sangat perloe langkah itoe, misah perselisihan antara Radja dan
telah djika sewaktoe2 pendaratan pasoekan adviseur2pja ini,
ja betoel mengetahoei penolakan em- telefoon pada saja dan penghinaan jg
ok selatan tiap tiap
rmasoek ,,, Indonesiers sendiri. pat tocan toean jang maoe membeli dilakoekan dari Rex Theater tida akan bjepang di Tiongk hal itoe sangat per
in
membik
waktoe
an ini djoega sering mengekaartjis pertoendjoekan , Terang Boe- teroelang lagi, saja akan merasa girang loenja.
lainnja tsb diatas,
Raeslan
lan“ pada tanggal 14 ini boelan, dan sekali kalau Toean soeka tjaboet saja
ap orang pakai kain atau
kirim
saja
jang
kiriman
soerat
mereka itoe oleh pembantoe kassier 'poenja
klas tinggi ditolak sampai ditolak, dan bahwa oetjapan ,,stikken- Ipada tg 18 dezer, dan boeat pertoeloe Penggantinja ambassadeur Sir HuAmbassadeur baroe
gessen
aleden Volksraad dan SulDari Warschau , Volkischer Beebach
segala, ini soenggoeh keter g Arabieren enz“, betoel saja jang Ingan mana sebeloemnja saja mengoe
tjap banjak terima kasihi.
Londen,
20
Dec,
(Reuter).
Kan'keloearkan,
tetapi
boekan
bermaksoed
|
ter“
memberitakan bahwa di Warschau
sengadja di tjari2.
memper(menghina bangsa Arab seoemoemnja,
Negeri
Loear
Oeroesan
tor
telah
lama sekali dilakoekan pembitja
Hormat saja,
'poen boekan kepada toean toean2 jang
bahwa Radja Inggerissa raan antara Litwinoff, volkscommissa
ma'loemkan,
wg.
(TJOA
HIN
HOEY)
jg malam kedoea ',Tengat mempersetoedjoei pengangkatan ris dalam oeroesan loear Negeri dengan
“djoega nonton di loge, tersangkoet, sebab saja maksoedkan
sebagai
bitjara
prive
semata
mata
Archibald John Kerr Clark Kerr kepala G.P. Oe, ja'ni Yesloff, tentang
Sir
a
yratoesan orang lagi iseng. Bahwa saja menjesal pada ini
selakos ambassadeur Tiongkok oentoek angkatan ambassadeur baroe dan wa
oetjapan, inilah soedah tentoe, sebab) Sekian perdjalanan oeraian disekemendjadi penggantinja Sir Hugessen »Ikil2 oentoek Berlijau, Praag, Ankara,
liling ,hinsan Rex Theater“ itoe ! Ki jg dahoeloe mendapat ketjelakaan ter- Warschau, Kovno dan Helsinki,
'sampai
sekarang
djoega
Rex
mempoe|
y terhadap 4 toean-toean samp
banjak
toean toean ta merasa sjoekoer, bahwa kesemoea- kena bom Djepang, dan oleh karenanja
doea bangsa Arab dan doea nja penonton
Diantara candidaai2 ini banja tiga
Inja itoe berdjalan tertib dan damai, tidak akan kembali lagi ke Tiongkok ,|
itoe, menoeroet. bangsa Arab,
$$ Lan
dengan tidak memakai sikap hawa tetapi ia ini sangat dipoedjikan oen .lorang jg disoeroeh oleh Litwinoff oen
| Betjara laki2, meskipoen apa djoega nafsoe meloeloe. Oleh karena itoe, ma
diangkat boeat mendoedoeki dja toek membitjarakan tentang hal ini
bisa menimpa pada nasib diri saja, de 'ka ,Pemandangan“ merasa tidak per toek
jg sama tidak bersetoedjoe sekali de
batan jang lain,
ngan ini saja menjatakan kepada Bes) loe ikoet tjampoer, karena soal itoe
ngan tindakan leider G,P, Oe ini kata
tuur PAI tjb. Betawi bahwa saja me: telah diselesaikan,
Moela2 diharapkan, bahwa besar ke Transocean.
rasa menjesal atas itoe slip lidah jang
Poedjian pstoet kita hatoerkan pada meengkinan Howe akan diserahi meBersesocaian dengan hal jg demiki
boekan sengadja oentoek oemoem, dan njonja Tjoa Hin Hoey jang dengan mangkoe djabatan ambassadeur di Ti an itoe, maka ta" lama lagi akan dila
soea
dam
oa
dengan ini saja minta ma'af kepadanja boeah penanja telah membikin jang ongkok sampai pada waktoe Sir Huges
journaliste Tiongh
ng saja tidak soeka seboet serta tt. bangsa Arab seoemoemnja, gelap mendjadi terang, jg tidoer men sen awwal th. ini bisa balik kembali koekan angkatan pentoek Ankara, iboe
asarnja, lantas '(Poen pada directie Rex jg mendjadi djadi melek, jg bengkok mendjadi loe ke Tiongkok, tetapi kedjadian2 jg kota Toerki, Helsinki, iboe kota Fin
ian, mendjadi tambah oeroesan sebab kekliroean saja roes, Dan lebih lebih kita poedjikan achir2 di Timoer Djaoeh ini, ditambah. land dan Kovno iboe kofa Lithauen.
2 jang dji tadi dengan ini saja djoega meminta sikap t. Yo Heng Siang jg tetap poela dengan tidak tentoenja kapankah Oentoek Ankara boleh djadi akan di
. dalam Sir Hugessen bisa kembali, maka sa pilih penggantinja Litwinoff dan Sts
maaf,
sopan dan berlakoe djoedjoer
monjakoff.
menghadapi soal jang soelit ini (Red). ngat perloelah kini kini perkara ini
Jang terseboet diatas,

wg (ALINOEDIN) |

9 ——

diselesaikan,

.

CINEMA P ALAC E
Ini malem dan malem

Orang? laki divianin |
moedla

brikoetnja

Kalau toean merasa toea sebeloem waktoedan tida bisa poela toeroet mengerdjakan

an kesenangannja

dijamin.

be
bea
jang Hanan
sangat kotornja dan dak mempoenjai oeang sesenpsen| djoega |

beroesia 30 tahoen,

moeda

Nixon

ini ada

Sawah

'LIBELED

Batavia-Soerabaja

JEAN

WILLIAM POWELL
SPENCER TRACY

HARLOW
dan

Satoe

tjerita

jang

Reclame

sanget loetjoe,

pandjang

penonton

lebar

tanja pada

tida perloe, seedah
orang

Keperlocan

f 150

perkakas

BAN

100s:

Visitekaartjes

ama

di dakansn

datang

doeloe

o

LIONG

68 TELF 5511

WL

Harga

ditanggoeng

pantes, barang

p

BATAVIA-CENTRUM.

jang paling

21

Dec,

Malam Kemis 22 Dec,
BATAKTOBA
Hoofdrollen

RIBOET — KOESNA — TAN TJENG
BOK — ASTAMAN — OEDJANG —
SOEPINGI
Batjalah pers recensies waktoe ,ORPHUES“ maen (didi gedoeng THALIA
SELALOE

UITVERKOCHT
Tan Tjeng Bok

2

Toenggoelah !
Sampei
»”GELOENG

saja

TJIJODA“

Creatie,

datang!
Barmara's

Speciaal

Regisseur

Tjitaklah

R. Ariffien— Journalist,

lengkap dan kwaliteis .baik

o

TINGGAL

PEKAKAS

Machine Djait merk
Duitsch

soeda

65

dengen

#

Astaman

dan

VESTA
pengalaman

Kapitalisme”

ISi

HATTA

KITAB:

IL Indonesia

dalam

krisis.

Il. Dari ha! pengertia ,,krisis
III. Tingkat tingkat zaman perIV.

V.
IV.

dan

DJAITANNJA RAPI, ENTENG en AWET,
Harganja contant tjoema f 45.Importeur:

TJOEI
BANDOENG
Tel, 2243 .

KENG
SOEKABOEMI
Tel. 215

ekonomian.
Soesoenan — perekonomian
dan krisis

Keterangan

kunjuktur

dan

cyklus.
Depressi sekarang.

VII. Politik kunjuktur.
VIII. Penostoep.
PENERBIT

Gg.

D. DAHLAN

Kebon Djeroek 37
Batavia-Centrum.

Pesanlah

lekas,

ditjetak

bLanjak, harga tjoema
f 0,10 ongkot kirim.
REMBOURS

Di

Betawi

tidak

f 0,50 -|DIKIRIM

TIDAK

boleh

dapat pada:

Administratie Pe mandangan
126

Senen

jang

sakit

Bawasir,

39

pinggir

djalau

tram

soedah

lama,

baik

sakit Kentjing,

—

anak-anak

wang

ALI jm

telefooa

536

atau

orang

sakit Prampoean,

dikeloearkan BOEBOELAN

Df'oear

Economi

MOHAMMAD

No.

poen

Djoega

tebalnja XII -|- 90 moeks
formaat 16 X 4 c.

tangga

pada

Meester-Coraelis

toea, seperti:

Mengi,

Medjen,

(Mata Ikan) jang diatas atau

dibawah djari-djari kaki.
Segala roepa penjakit mata, gigi, koeping dan koerap ongkos mengobati dalam seminggoe boeat Indonesier f 0,50, orang asing
f 0,75 dan anak ketjil f 0,25.—
Roemah Obat diboeka saban hari dari djam 8 pagi sampe djam
8 malam. Djoega bisa dipanggil ke roemah, priksa penjakit zonder
ongkos asal sadja bajar onkost transport.
ada sediapoeder
ramboet poetih, bikin itam ramboet per flesch
20 gram f 2, —

OLEH

roemah

dari

kering,
Napas sesak, oeloe hati, laki-laki jang soedah ilang
tenaga koerang sahwat, prampoean jang keloear kotoran boelanan
tida tjotjok atau keloear kotoran poetih dan banjak lain-lain penjakit terlaloe soesah boeat diseboetkan disini.

“—

» Krisis

tahon

sekali boeat keperloean
peroesahan Kleermaker.

lebih berharga

sakit Gigi, sakit Mata, saxit boeah pinggang, Batoek basah atau

HAMPIR-HABIS

Tanah Abang dan MeesterCornelis tidak main

ada

Saja bisa m mrobati segala penjakit zonder potong atau operatie
dan bakar b.ex dalam atau diloear badan, jang masi baroe atau

. Pemandangan-

Modern

TECHNIEK
COSTUUMS
MUZIEK

badan

MALAISE

o

pada

DRUKKERIJ

SEMANGAT
TENAGA

Matramanweg

SL MmANMSACUU

Rebo

SRAWAK

BATAVIA-CENTRUM
Tel, Bt. 145-230

Khat itoe.

mlm TABIB S.S. MOHAMMAD

Pasir Genkai t/o Nieuwe Station S.S.

LIM

mobil

SENEN

Kesehatan

Firma

dapet

Pemanda-

MALAISE

s

soedah

LOETJOE.

dan

RAME

BAGOES

-

jang

tjoekoep djikalau

AGOENG

MANGKOERAT

baek

sanget

besok dan pengabisan

Boeat malem

machine

goembira,

pada:

EMAS

MANGKOERAT

pada 'Adm.

pesan

Mr.-Cornelis

—

Boeat ini malem

Ini

dan

dilihat.

-

Oentoek

malem
tiga
dapet verleng (tambah)
di ambilkan tjerita atau babad jang asli

fabriek

rame

boeat

MYRN: A LOY

ngan Batavia-C.

sebagai mengatoerkan siamat tinggal:

Boewatan

15

ngoeroeng ongkos f 0,17

Unie Theater — (sebelah Bioscoop)

Koesna

?

Isinja lebih rame, hebat, seroe sedang | sm...
gambarnja lebih sempoerna lagi harga

:. WAN DOWO

Moderne

1937

BERSAMA)

dengan

berharga

Flash Gordon jang ke 2

Ketoprak-Gezelschap

Riboet

20-21

LADY“

(PERKAWINAN

2

Lekas

Malam

Selasa

Bat.-C.

Besar

di-

Soedah terbit

terseboet.

dengan
Berhoeboeng
main di Mr.-C, maka

Dr.

Boeat

KN

| ketika itoe
L
or laloe beladjar kenal

MARDI

kombali.

handel

g makan di restaurant

Senen

December

Importeurs:R, Braendlein, Chemicalisn

laloe, setelah ia datang di Parijs,
pergilah ia menoedjoe kesalah
soeatoe restaurant dan disini ia
bertemoe dengan
poean moeda jang

perempoean

dari

kasih
pertanggoengan
jang
toean
poenja
ocang
pembelian" “akan
dikasih
komball
kalau
toean mengombalikan
boengkoesannja jang kosong djika toean tida dapat lihat
Dn hasilnja. “Terdapat diseloeroeh roemah"

Chevalier) |

di Parijs dengan amat sangat
gembira hatinja. Pada sa'at itoe

|

Tablet Vi-tabs

adalah soeatoe pendapatan jang membikin
darah baroe dengan begitoe djadi memperkoeat badan. Didalam satoe minggoe toean

merasa

hari

anak moeda, makan-

Ah
ablet? Vi-tabs dari Dr. Nixon. "1a mem.
parah
toean
poenja
tenaga,
kekoeatan
idoep dan kenafsoean,
Hasil" jang mengagoemkan
didalam
24

Victor masih

dan

Kocat didalam 24 djam
ng

tibalah Victor (Maurice

Baeit

107

kofa

obat-obat bisa dikirim dengan remtoirs,
penjakit dan adres tjoekoep terang.

asal

FONDS

KEMATIAN

Abonnes lamanja
paling sedikit 9
bvelan jang meninggal, asal tidak
menoenggak dapat uitkeering ,.. f 25—
Pengadoean
tentang pengiriman ko
ran, dan oeroesan advertentie setelah

PEMBAJARAN DI MOEKA

“Boleh dibajar boelanan,
henti haroes diachir kwart

liwat

aal.

.cile abonnes terhadap koraninis
: di Betawi.

Pe

ARA

Tarief

3

ahoen ke 5 No. 285
$

2

3

Hi

N an
i

:

:

Ta

s3

2

2

2

& Penilikan masalah kolonisasi secemoemnja,

daera h-

Lampoeng teristimewa sekali),
promotor
Tjatatan: In principes pemindahan
penoelis adalah
se-In

Sa sha

Tantan

penindjauan

@

ri gerakan kolonisasi |

3

an dan haroes diterima

Ta Kerdasarkan pe

3»

teloeloe sebagai

(bahkan propagandis) da
anta. Segala oeraian dimaksoed
kritik—penjoesoen sesedar moeng

lihat: an, pemandangan dan pengalaman

dekat), beberapa tahoen, ab Sapa
ne
&
1

daerah

sendiri (dari
(bagian Indonesia).

Oleh

Reiz.-Red-Pemandangan

S

Ti Sekedarbengoel angan —.1, mendesak pada pemerentah soe
:
sekedar pendjaga keaman- paja dalam ,Kolonisatie-Raad”
pengoetaraan masalah beri- Tea beberapa tenaga Indonesia.

ita kembali sadjikan aliran2|

soal kolonisasi,

22 besar) dalam
Te

2. membentoek seboeab ,B ada n—

Kolonisasi
teristimewa

— Indonesia“

sebagai

penambah

badan

Opisil, badan mana teroetama bergerak

|

Inilah,

jang sangat

menjolok

sore

pada tel. No,

Kwitang

No.

Lembaran

25

Dibelakang-Lajar-G erakan-Kolonisasi
5

.

4,30

WI

14

advertentie, keterangan
administratie,

Selasa 21 December 1937
:

|

3

5

ba

djam

2738

pada

kedoea

mata

dan kalau menang beloem ada ....

tidak boleh
tidak haroes , diteboeg"
selekas2nja oleh para penjinta bangsa
dan tanah air beramai2. Masalah ko
lonisasi ini adalah terlaloe amat pen-

ting sekali—teristimewa dimasa mendatang—oentoek - tidak ditjampoeri
aktif dan positif, Djangan

AS
KA

LipW)

Kl

LN

oleh kita tenaga Indonesia, langsoeng,

Ritmeester

terlaloe di-

!
TT
ama

de Stoppelaar

17 23)

leloeasa-loeasakan
teroes — meneroes
Dengan pesawat KLM kemarin pagi
lembaga ,oentoek kita“, maar »zonder telah tiba di
Indonesia ritmeester pen
kita“ itoe. Hal ini teristimewa sekali Sioenan darip
ada
cavaleri K.N.LL.M.,
tergantoeng
pada kegiatan dan kese toean De Stoppelaar,
jg diangkat men
dasan tenaga Indonesia sendiri . , . . .|djadi staf
employe K .L, M,
tersilah!
T. De Stoppelaar dipertempatkan di
b. Kapten Pemandangan
(t. Hoofdkantoor K.N,LL M. jg boeat di

M. Tabrani) ketika berhadapan moeka

dengan djago SDAP.— t. ir Cramer—
soedah menghidangkan djoeadah-kolo

Indonesia

mendjadi boofdagente

dari

Oranje feest Comite
Jagres sief-expan daktif dan positif kiranja
di Gombong
terhadap ko
— 9 —
ef“ (dengan perkosa).
nisasi
setjara
kena
sekali.
Mengenai
yionisasi
aliran
associatie(Dari Corr: kita).
» Pencentoen”
“aliran vasolat ief mas- assimilatie— in viajuris oeloe-hatinja. Poen pernjataan2 penili
Seperti dilain lain tempat, maka di
Telah sampai dimedja redactie soeaa1” (beramai ramai dan mengasing lebih mementingkan ,kwaliteits kan kita diketengahkan . . . dan para
Gomb
ong baroe2? ini telah didirikan
pembat
ja
dengan
rat-kabar
koeatir (tetapi djadari pada,kwantit ei t“,mengertinja
minggoean
- ka diri dari pendoedoek asli).
, Penoentoen« Oranje
feest Comite, boeat #mengadaingan
poela
djemoe
jang
dan
dipi
»fiil“ diatas “djoemlah“ kaoem
.,
mpin
.
tertid
oer
oleh t ogan A. Anwar,
dari
kan keramaian perajaan ipada hari la
2
aliran
sassociatiea ssi - 'eliran inilah, jang haroes djadi
im: lantaran terlaloe banjak membatja diterbitkan di Betawi.
hirnja poetra dari Sri Baginda Prinses
milatiein viaj@ris” (pertjam- bangan dari aroes aliran ,isolatief- oleh-oleh. kolonisasi, tetapi haroes te
9 ——
Juliana, jg kira kira akan djatoeh pa
poeran atau peliboeran dengan
pen- massaal“, ja malahan sedjaoeh hemat tap sedar, ja malahan sedapat2 wadjib
Jabileum di Magelang
da penghabisan Dec. '37 atau permue
'doek asli setjara sewadjarnja hak kita—maos tidak maoe—mereka itoe lah ,berbangkit", , bertenaga kea
Dari
Magelang diberitakan oleh A- laan boslan Januari
damai dan adil).
: lah achirnja akan djadi leading-men rah peramalan jg langsoeng dan mesti
1938,
neta bahwa kemarin pagi telah dimoe
Oranj
e
Comit
e
voorl
lah
hendak
oopig telah mem
nja,
lihat
dalam
,Be
lembaga ,tanah air baroe“ itoe
bera pa
2G, aliranalaonderneming
Tindakan diatas), dalam tas kita lai perajaan2 jubileum 25 tahoen jang boeat rantjangan boeat arak2an dari
...
hendaknja!
(terikat pada ,,kebaikan boedi” onder
dilakoekan dengan tembakan tembak moerid2 sekolah di Gomb
dan ke
3. membentoek seboeah ,Badan- masih sangat banjak dan sangat ber ia
Mitrailleurs dengan reveille mu ramaian oemoem boeat ong,
panfja-warna djoeadah-kolonisasi ,, .
rakjat, jang
:
A 1
entotin
terseboet diatas Penjelidikas- Kolonisasi"
ziek.
ongkosnja kira kira f 409.
segala sesoeatoenja itos ialah djadi
keempat empatnja soedah kita tilik jang soedah ada di Indonesia, baik »bak
Jubileum ini ialah jubileum 25 ta na tertjapainja ta" lain akanOngkos ma
dan
wadjib“
ditjaripara pembatja Pe- hoen. afdee
dan koepas dengan seksama dalam oe kolonisasi opisil, maoepoen kolonisasi mandan
ling ke 4.
kan sokongan (derma) dari pendoedoek
raian2 jl. (pe riksalah oeraian2 II dan »liar“, badan mana baiknja terdiri dari nesia gan choesoesnja, bangsa Indo
Acbi
rnja Komendan, kapten Linck di Gombong.
III). Djadi tidak oesah kita perpan-| pemoeka2 organisasi dan pengemoedi2 diperh oemoemnja , , , diketahoei dan memboeat pidato.
Lebih landjoet dichabarkan
atikan
(batja: diamalkan) lain
poela
koran. Lembaga penjelidikan ini tedjang kebaikan sekali lagi.
bahwa
keramaian oemoem akan diada
tidak
djadi
boekan
,isi lemari-boekoe
Malahan moelai kini kita ingin me) roetama ialah ,lembaga koreksi“ atas
kan dipendopo danerf Kawedanan de
— ninggalkan ,doenia-garis2 besar“ dan segala sesoeatoe, jang soedah ada (dan atau bondelan”,
ngan
tontonan
—
Teroet
bermatjam2
ama .oesikan kapten Peman kan tiada halangan
seperti
melandjoetkan langkah penilikan, pe masih perloe diichtiarkan perobahan
melintang kita openlucht bioscoop, ketop
dang
an
terhad
rak, muziek,
ap
,sikap-dingin“ da akan koendjoengi semoea daerah?
'nindjauan dan pengoepasan kita ke dan perbaikannja) dan mengoempoel ri negeri dan
ko klenengan dan lain lainnja.
bangsa Nederland terha lonisasi diseloeroeh Indonesia
. arah ,garis2 ketjil“. oemoem dan choe kan sjarat2 dalam seloeas loeas arti,
(kini
ki
Pada hari kelahirannja, soepaja kedap
masalah kolonisasi, jang maha ta sedang berada
kata oentoek pengentausahan langkah2
aliran

lahan

kita

- scbirnja?

berani

masalah

sekali. Ja, ma

djamin,

bahwa —

kolonisasi (Indone

sia) — maoe tidak maos
— akan dan
haroes djadi atau didjadikan satoe ma
salah-nasional (Indonesia).

| Dari

itoe Jain

tiada harapan dan:

o serosan
kita: perhatikanlah
masalah kolonisasi
itoe
dari awal sampaiachirse
sempoerna

moengkin,

Ber

“ tindaklab setepat
danse
“djitoe moengkin!
Sekali
kali
djanganlah
tjoema
— masoe djadipenonton bela

kal
Apa
| noenggoe
mendjadi
atsekian

hak, pihak

kali. Segala

kedepannja.

si terpindah teroetama se
lembaga

bajangkan goenoeng

,membajang

emas“ haroes

di

belakangan

ini

boeboer?...,

boe

kalinja??

achirnja

, . . sebagai

kerapkali terdjadi denganpropagandis2

'kolonisasi-opisil. jang bertebaran kian

kemari di tanah Djawa,
| Dalam ,principe“ tidak boleh tidak
Oemoemuja mereka tjoema pandai
. masalah kolonisasi (Indonesia) selaris dan berani memoedji-moedji dan me| (tidak bertentang), bahkan menjem njadji - njadjikan — ,,kesempoernaan
.poernakan angan2 keselamatan, ke dan ketjemerlangan keadaan jang me

“bahagian dan keragaan lachir-bathin inanti2kan
dari bangsa

Daerah

Dalam

penjelaman.

dan

noesa

Indonesia

oe-

moemnja, poelau Djawa dan Madoera

didaerah kolonisasi“ pada
manoesia, jg soedah terkenal sangat
»sempit“ hidoep dan penghidoepannja

-..

Disitoelah nanti akan terang tjosaoeraian If kita antara jain? tja gerak gerik lembaga kolonisasi Ia

»tjara-melakoekan”

samoedera besar,

ter eutang

satoe

rahkan

diri

begitoe

sadja

....

Dan itoe jg haroes zonder penilikan dan penerangan lebih:

1 bakal-kolonisasi (Belitang, dekat
Martapoera Palembang, kita masoek

daerah

2 kolonisasi Ala onderneming di
daerah Pagaralam dan sekitar onderne
djaoeh...!
ming Soeban-Ajom dil.
5. .membentoek seboeah badan per
3 kolonisasi Soenda did aerah Kapa
dan moetlak2—ialah meloeloe tjoema
»Uitvoering “-nja-tjara-melakoekannja, siapan ,Kongres Kolonisasi hiang.
sekali kali djangan sampai menggang Indonesia, “kongres mana diadakan
4 kolonisasi Perbo seloeroehnja (Ba
206 apalagi mengkaramkan ,priucipe" 'meloeloe oentoek| merentang sedjaoeh toeradja, Batoerata, Magelang Baroe,

Dalam tjara melakoekannja itoe ha- dan sematang moengkin masalah ko Kedoe Baroe, Banjoemas, Doesoen Djok
roes ada perboelatan soeara dan per lonisasi, baik dalam garis garis besar, ja, 'Loeboek Doerian, Acer Gading,
maoepoen
dalam garis garis ketjil, baik

abak

pendoedoek di

dalam segala

masalah

Padang,

Aer

Beng

besar besar

iraewa sekali — dalam mana ter “ Baroe2
djoega masalah

1

kolonisasi — sa

i tidak pada tempat dan waditinggalkan selekas lekasnja, se

jib

ikal moengkin -poela. Het gaat
t om de ,personen”, maar obsoluut
de

szaak "5

3

Beberapa tindakan...
erapa matjam tindakan dan lang

ak

gsoeng dan moetlak haroes oleh
ndonesia seoemoemnja dilakoe

cagar dapatlah

kita

kiranja

sok»

mempengaroehi tjara-berlakoenja
Rok

i itoe, antara lain2

ngan

ini

dalam

Pemanda

kita djoempai doea boeah be

dan

orang mengerti | mendengar)

diberi tengara dengan boenjinja
soepaja dapat terdengar dengan

sedjaoeh-djaoehnja.
Maka djika Sri Baginda melahirkan

poetri, bom akan diboenjikan 3 kali.
sedang djika melahirkan poetera, bom
akan diboenjikan 7 kali.
Habis bom diboenjikan, maka di
mana-mana tempat jang berkepenti-

ngan soepaja

landa

akan

Dengan

memasang

tanda

bendera Ba-

kehormatan.

adanja maksoed

comite ter

seboet, moedah-moedahan akan men
dapat sokongan dan
perhatian dari
pendoedoek di Gombong choesoesnja

Madoera

Tetapi perkenankanlah kita berkata
teroes terang, bahwa adalah djaoeh
dari ricel dan gerechtvaardig kalau ,tindihan masjarakat" tjoema ditoemplekkan pada dan dengan
sebagian ra'jat —nsta
bene bagian
»sampah“ (ma'af), en wel in een minimum van tijd plus holder-de-boidersysteem &-la Rookmaaker oompams4nja,
systeem

Banoi,
Aer terpaksa
erti kata praktis (teroetsma se Baoes,
k pada segala sesoeatoe faktorToeloengagosng,
Pema
mana remeh djoea nampaknja— kali), maoepoen dalam erti kata teoritis tang - Bolam, Batoelajang, Kemoemoe toe akan
lari
segala fihak. Tjara—bekerdja ,ber (djangan terlaloe banjak),
semoea didaerah Bengkoeloe), 5. kolo bala” dan
hadap si
eras kepala tidak ambil perdoelian"
nisasi Talang-Benih (Tjoeroep,
Doea berita,...

dalam

Djawa

haroes dilahirkan“ ,..oentoek keselamatan dan kebahagian bersama noesa
ketika pengoekoeran dil, pemi
dan
bangsa, Doea ichwal ini adalah
baroe sadja selesai dan tt v d.
njata
(rieel), adil (gerechtvaares baroe sadja meninggalkan
dig).
terseboet).

| kita beramai2 perhatikan—dari perka
taan sampai pada perboeatan langsoeng

arah Jangkah dengan ambil

bavjakan

akan
bom

dan ra'jat ressort Gombong seoemoem
soedah
kita chir bathin. Moga mogalah segala psr
kolonisasi di njataan itoe dapat menoendoekkan se nja,
9 —
—
Lampoeng (Wonosobo, Oeloe - Baloe, gala ,kekerasan-kepala“ dan
»kKeangGedongtataan seloeroehnja, Trimoer- katan sikap“ dan tersingkirlah
Emigrasi Djawa
selekas
djo, Mitro,
Gedongdalam,
Rontjang dan sedjaoeh moengkinlah hendaknja
Dari Semarang
diberitakan
oleh
poerwe, Sriloenggoeh, Sridadi, Ngadi segala matjam lembaga ,massaal
Aneta,
bahwa
kemarin
di Pekalongan
redjo dil, . , “, dan padasaat ini kita experimenteel dalam gerakan
dapat tambah pernjataan kita itoe-de kolonisasi dinegeri kita,oentoek bangsa telah dilangsoengkan pertemoean antara Edeleer Kuneman, Goebernoer Djangan beberapa daerah kolonisasi, jang kita itoe. Kita mengakoei, bahwa
hoe wa Tengah dan resident Pekalongan
soedah selesai kita »Selami” dil. ialah tan2 raga di Seberang haroes diboeka.
tentang pemindahan djiwa orang orang
daerah-daerah:
Kita mengakosi, bahwa ,,kelebihan
Djawa,

hingga karena terpaksa“ oleh ke (disana
. Tetapi antara ,principe“ dan ,uit- adaan dan terdorong dari »koerang lihan
voering antara Saga pe eka dan terang“ dapat tertarik oentoek menje Phees

boelatan

dan pentingnja.

maoe boeat me tjegab sekoeat moengkin , , . sebab toelis: ,,antara lain-lain
sampai.... nasi tjoema menimboelkan bala' dan bilabi » selami” daerah-daerah

Principedanuitvoering.

|

HE,

didae
penting itoe, soenggoeh tepat dan pa Sipirok—, dari sini rah Tapanoeli—
via Taroetoeng—
4. membentoek seboeah ,Badan toet dapat koreksi sepatoetnja dari Balige ke S.O.K., pertama ialah Pema
jang
bersangkoetan (negeri dan bang tang Siantar). Sebagai oemo
Propaganda
dan
Poebliem
dikekasi“
jang teratoer, djoedjoer dan sa Nederland). Lain tiada harapan ki tahoei didaerah SOK.
tidak
sedik
it
sedar, djangan main posedji atau main ta dari perdjalanan, moga-mogalah oe kolonisasi2 , mereka" dari bekas koetjela sadja, segala sesoeatoenja mesti sikan terseboet dan koendjoengan £. ir, li2 kontrakan dik, masalah mana
daerah kolonisasi dah sering terdengar menjiptakan soe
bersertahan tjoekoep dokumentasi dan Cramer kedaerah
ba
argoementasi : opini poeblik wadjib di Andalas Selatan (Lampong) itoe Ha
rewel (oeroesan hak milik tanah
sekedar
menggerakkan
dan
dipengaroehi oleh lembaga kolonisasi dapat
5
dengan hebat, tetapi sedar dan djoe menggoegah segala sesosatoe, jang ti
Tentoe — kalau soedah tiba giliranGjoer, . . segala tjoema ,tjari moeka" dak pantas ,tertidoer“ dalam dan ter aja— kita akan toelis sedikit banja
k
haroes dilemparkan sedjaoeh mosengkin hadap masalah kolonis asi itoe ... .Itentang semoea . kolonis asi2 persatoe,
selaras dan tergantoeng pada perloe
karena berbentjana oentoek segala pi di Nederland.

soes—dari masalah kolonisasi, jang ma
hapenting itoe, oentoek masa jang dan lembaga2 kolonisasi

mendatang teristimewa

2 Ady

koeloe, tjampoeran Soenda— Djawa),
6. kolonisasi Loeboeklinggau ik. 20

K.M. dari poesat kota Lb.
rita, jang sangat menarik perhatian kl. 10 K,M, dari Simpan Linggau,
gan Tanah
kite berhoeboeng dengan masalah ko Periosk, kampoeng2 A—B—
C—D, re
lonisasi. Penting ringkas berita? itoe sidensi Palembang), 7. kandidat
- kolo
adalah sebagai berikoet maksoednja: nisasi (?!)
a.,Kolonisatie-Raad” (baBadjoebang (daerah
Niam, Djam
dan-kolonisasi opisil) soedah melang bi), 8 kandidat-kolonisasi |?
PI)
soengkan
pertemoean (permoesjawa- . Taloe (S. W.K.) dan 9 beberapa
k6
ratan) dengan berbagai-bagai organi lonisasi liar“ dari bekas-bekas
koeli
sasi2-kolonisasi,
dalam pertemsean kontrakan dan pensioenan militer, d,
mana
diremboek
berbagai
bagai LI disekitar Batangtoroe P adangsilembaga, jang bertalian dengan masa kdempoean, Sibolga, Sipirok dan
.. ,
ah kolonisasi oemoemnya, Dalam beri para pembatja soedah tentov pernah
A itoe tidgk
dinjatakan ,adanja" se dengar, bahwa masih banjak sekali,
boeah organisasi kolunisasi Indonesia, |) g£ kita haroes ,selami“, inejaallah hos

mana — boeat sekian kalinja
kita katakan — acbirnja ten-

membawa tjoema bentjana,
bilahi — tentoe boekan tertoekang experiment, tetapi

tidak laio tidak boekan ialah ,si sampah“, jang ,dilarikan“ dengan mak-

—

Resepsi

O ——

dan

Rapat Oemoem JIB
Pada hari Kemis tg 23 Dec 1937
jad
ini sampai hari Minggoe tg 26
Dec 1937 Pangosroes Besar »Jong Is

lamieten Bond” (JIB) akan menga
dakan resepsi dan rapat oemoem, oleh

karena
nja jg

berhoeboeng dengan Congres
kell dan jg akan bertempat

di kota Mataram

f Djokjakartal.

ser
(9 mx

Moetasi

Boschopzichter

Tw. Boschopzichter M. Oedang Tata

Prawiranata

diserahi

ressort

Teman

dang dengan desa Temandang sebagai
tempat kedoedoekannja,
—9 mm

Hulp P.T.T. Tanahgrogot
Moelai 27 Dacember 1987 djam2

pemboekaan hulppostkantoor di Tanah
soed akan ditolong“ ...
lihat kese- grogot boeat hari2 kerdja diroebah
dihan didaerah kolenisasi Trimoerdjo mendjadi begini :
(Lampoeng) . ., . perhatikanlah kepi8 pagi —12 siang dan 3 — 5 sore,
loean didaerah kolonisasi Perbo, teroe- (hari Minggoe dan hari besar ditoetoep).
tama Kemoemoe-nja .,
—9
semu
masjaAllah, . ... toenggoelah pernjataan
Poedjangga Baroe
kita lebih djaoeh !
Pada
hari Minggoe malam Kemis
Osraian ini kali kita toetoep dengan
satoe seroean 'njaring: ,Geen ex- tg 22 Dec 1937 djam 7,30 di Gang
perimenteren
meer,
doch Nangka No 29 Kwitang, Bt.C. akan
rapat - »Poedjangga
organiserenen bonsolide- dilangsoengkan
Baroe“ dengan agenda: 1 mem barja,
ren"!
kan soerat balasan t, Tjokrosoedirdjo:
Kita minta didengarkan!
2 membatja dan menerangkan gjair
Sipirok, Nov, "87,
oleh seorang anggota redaks
cw

(mama

i,

Y

n dan si mantoe lelaki dengan per

Sekarang

nja dalam

menembang atau mengadji,

Sampai laroet malam doea

en|ga serta tamoe oendangannja
'ka raja.

Pa T

keloear

soe

di

doeloe,

Pakan

2 tempat naik.

Kalau berita opisil

djang seperti berikoet:

djoega

tentoe akan

dapat gigi

| pasta

—

yA
£

gigi

Yan

Tae

5

koening
saja sekarang #7
roepanja j poetih. bersih, &
Ta

mengkilat.

koeat, bersih

“dan mengkilat, djika toean pakai Colgate's Tandpasta,
Mmenoeroet atoerannja Colgate's Tandpasta ada memberi 2 matjam kecentoengan.
Ke satoe: membikin bersih moeloet, gigi dan sehagainja
Ke doea: Membikin gigi jang soedah koening djadi
poetih mengkilat Obat? jang ada didalamnja, bisa
polijst gigi, dan tida ganggoe apa-apa

ini mos
a mengeloearkan oe- (Akan tetapi kini kebiasaan
lai
koerang,
apa
lagi
dikota.
1 kojan. Sebagian da
| dimasoekkan kepada . Dibanding dengan dahoeloe amat
sepihlah lebaran sekarang, Boenji mer
berita officisel pengove- Itjon hanja disana sini sadja,
an itoe menjebabkan tam “ Perobahan ini teroetama disebab
oetaran oeang (geldencir- ikan oleh timboelnja beberapa perhim
alangan pendoedoek, se poenan perhimpoenan jg membawa
ni kl1 setengah millioen angiu baroe dipendoedoek Madoera,
da
nga
pendoedoek. | Daboeloe pergerakan amat sepi se
Ja poela pembelian tanah, djoe kali di Madoera. Kini bermatjam2 per|
Djawa, sehingga harga tanah |koempoelan timboel. - Misalnja N. O.,

Serenta
sajapakai Cok
gate's Tand.

dan

saja sendiri

atoe kebiasaan jg menggegapgewpita

(kan malam lebaran idizaman

. Doeloe
gigi salaf
ada kotorf

|

senjoem

sama

berzoe

Menoekar penjalin
itoe adalah

saja

BANGGA

| Isaksian segenap FP inesepoeh pinesepoeh
r | haroes memper lengarkan kepandaian

Dokter' gigi semosa
bilang,
kaiau hawa
djelek
bace dari moeloet itoe terdjadi, lantaran moeloet

dan
dan

23
£

|

gigi koerang bersih. Djagalah toean poenja moeloet,
sikatlah
gigi toean dengan
Colgate's Tandpasta,
menoceroet
atoeran
Colgate.
1
Atoeran pakainja bisa
dibatja di lembaran jang selaloe ada pada tiap" doos.
Tube dari
1S dan34ct,
Or daarah sebrang.
harga sedikir
Yg

SG
IN | Moehammadijah dan 3 perhimpoenan |
itos di perpan- kaoem Bangsawan ja'niBangsawanbond |

di Bangkalan, Familiebond Sidhomoek
Pegaraman dibeli oleh Pemerentah, ti di Pamekasan dan Fonds Panen ba
be| Kini bekas cigenaren pegaraman itoe han Samala (Soemenep). Bermatjam2
mempoenjai oeang banjak, oeang ma (pergoerosan particulier kini memboe
na tentoe dipakai oentoek penghidoe ka pintoenja boeat ra'jat jang masih golongan, hidoep sebagai golongan jg loeas didjalan djaian hoetan didistrict2
jpan mereka, sehingga katanja ceang terbelakang dalam pengadjaran, 'misal ,onschendbaar" dan boleh bertirdak Keboomen, Karanganjar dan Gomitoe dirasakan

poela oleh segenap pen inja Taman

Siwa.

Sekolah Kita, Stan

pi|doedoek. Kebanjakan dari bekas? ei- | daardschool Mohammadijah, Madrasah
Djgenaren

dari pegaraman itoe membeli

Arraudhah,

tanah dan mendjadi orang tani. Ada landsch
poela jg membeli

beberapa

sekolah

NO,

HAS

Arabische School),

roemah '(Pembrantas

Poetra

boeta

(Hol

PBB H

hoeroef),

hjdan hidoeplah mereka dari sewa roe iRoomsch
Katholieke
Chineesche
mah2 itoe. Ada poela jg membeli be School, Oranjeschool, Nasauschool,
hara soenggoeh2. Hanja berapa perahoe dan hidoeplah mereka ||. 'Perobahan lain ja'ni tjara hidoep
raja
| sehat dapat memberikan sebagai djoeragan perahoe.
pemoeda Madoera, Dahoeloe pemoe
Ini betoel semoea. Kita djooga soe da2 Madoera dapatalh kita seboet rak
|. tenaganja
Idah pernah berkenalan dengan bebe kers. Berdjenis-djenis permainan? asli
| negerinja,
Berhoeboeng deng
jrapa orang jg mendjadi kaja oleh ka mendjadi kerdjaannja sehari-hari di
kepada welvaartsfon
iab.jrena pengoveran pegaraman itoe. Be sampingnja peladjaran, Akan tetapi
berapa orang dari Mareungankini kini jang mendjadi perhatian pemoe
Soedah tentoe oeang
soedah mendjadi ,toean tanah" atau da2, teroelama jang soedah agak besar
buizenbezitterij, atau djoeragan pera pantalon jg febarnja 34 cm, potongan
goean2 kesehatan
. haroes mem
hoe.
djas jang bermatjam2, sisir, pendek
keperloean. Dji
i
Akan tetapi apa itoe adalah pero kata segalanja jang memperelokkan
“saja minta lebih banjak,
bahan jg berarti? Menoeroet
faham roepa.
”
goeh banjaklah jang kita moesti per kita tidak |
2
Perobahan jang menjolok mata ja
baiki, dan peran
enjakit framboHanja sifat penghidoepan mereka
osia (patek: di Madoera bagian oetara kini berobah, Dahoeioe ,radja garam, ni banjaknja zaakwaarnemery, Dahoe
teroetama, Waroe, Pasean) lepra, ma- kini ,toean tanah“, Boleh djadi peng loe djarang sekali pekerdjaan itoe dia
laria (di Banjoeates, Soekabana, Bang hidoepan jg sekarang ini lebih me Idakan di Madoera, Kini poeloehan
zaakwaarnemery berdiri.:
karena

paja, soepaja kesehatan

2 Iron Iegoda ega past!

|dapat membasmi se

'kelan) masih

banjak disini,

Ingoentoengkan,

meskipoen

Di Bangkalan, Ardjasa Kangean kita berani memastikannja.

'kini soedah moelai

dengan assainee-

“Akan

tetapi jg terang

kita

tak

Kita

tiada

itoe, sama

bentji akan pekerdjaan

sekali tidak, sebab itoe ada

sewenang2,

"3

Omstandigheden,
nja bagi mereka

bang,

keadaan, sebetoel

amat gunstig

sekali

centoek menjiapkan diri dalam waktoe jang ta'baik, akan tetapi kesempa
tan itoe oleh mereka tiada dipakai.

Pekerdjaan

pemboeatan

djalan dja-

lan2 jang banjak itce, kabarnja, kelak

Januari 1938 akan dimoelai oleh dienst
Bnschwezen
Kedoe Barat (Bagelen).
Djoemlah biaja ditaksir f 50.000.

Sedikit sekali dari mereka jang melan
ma R3
djoetkan pengasah ,,alat kemadjoean”
Zaman berganti!
Bandjir oeang di Merejakan hari 10 tahoen lemanja
doenia Bangsawan makin soeroet. Sifat|
memangkoe djabatan lid
keroegian (schadeloosstelling) dirobah
Volksread

mendjadi bantosan fonderstand) jang
djika dapat ditarik kembali sewaktoe2
djika jang

Dalam masjarakat mereka

oleh golongan2 lainnja jg lebih tjerdas

mereka

memperbaiki

beroesaha

Pa

Sebagaimana soedah

terdesak

dari mereka, sehingga kehidoepan dan
penghidoepan
mereka kini djaseh
dari baik.
Bahwa

Orang menoelis :

memberinja soeka.

oentoek

nasibnja, dapatlah dime

ngerti, akan tetapi dalam kita beringin
memperbaiki nasib, haroeslah kita me

perhatikan zaman dan keadaan.

ni

diwartakan
da

lam beberapa ss. chabar di Sumatra,
maka dalam tahsen ini jaitoe tahoen
1937 telah tjoekoeplah 10 tahoen la
manja toean MAHARADJA SOANG-

KOEPON

memangkoe

djabatan

lid

Volksraad, Mengingat djasa dan oesa
ha beliau selama waktoe itoe memba:
la kepentingan boemipoetera, teroeta
ma ocentoek poelau Sumatra maka di
Betawi soedah disoesoen socatoe Co-

mite dengan maksoed hendak

meraja

Sekarang, menoeroet fikiran kita se kan hari jang terseboet.
Tingswerken itoe (pekerdjaan memper han besar oleh karena pengoveran pekerdjaan jang halal djoega, asal sa gala aksi kearah itoe haroes ditoedjos
Oentoek mendjadi sosatc3 peringa'baiki kesehatan).
| itoe jaitoe bagi kleine zoutpannenbe Ihbadja didjalankan dengan djoedjoer. kan kepada penghapoesan waarheid
.. Goepa mentjegah penjakit lepra di Izitters, orang orang jg mempoenjai Hanja jang kita sesalkan ja'ni bahwa jg dioetjapkan oleh t. J. van Geldern tan bagi hari itoe maka Comite soecorps zaakwaarnemers itoe £ kemasee
aah menjossoen
beberapa rantjangdirikan 1000 roemah sebagai tempat pegaraman jg ketfjil.
:
kan banjak orang-orang jang soedah dalam boskoenja bertitel , Indie, de So ranijangan jg telah dikeloearkan beliau
| pendiaman orang orang jang berpePendapatan penggaramannja tiada
ciaal-democratie en de onlusten op

njakit lepra itoe, sehingga

.

ada

peroba

mereka

tjoekoep oentoek pembeli tanab, atau
| diasingkan dari orang orang jang 'roemah2 atau perahoe goena alet
sehat. Roemah2 itoe kita dirikan di- pengbidoepannja sesoedah pengoveran
halaman roemah2 mereka sendiri,
itoe. Oleh karena itoe kebanjakan da
Poela dioesahakan kini pengiriman ri mereka kini mendjadi kaoem boe
beberapa pemoeda2 Madoera ketanah roeh, Dijk dipvelau Madoera sendiri
Djawa

— tri

oentoek didik

verpleger,

mendjadi man-

dilain poelau poelau

Indo

kini mantri2 nesia. Djadi kina doenia boeroeh ber
dari Djawa. tambah pendoedoek. .
2
Akan tetapi saja berpendapatan, kata
“Ini menoeroet pendapatan kita tak
— t Dr, Stamboel, lebih sempoerna anak dapat dinamakan perbaikan keadaan
— anak poelau ini mendjabat pangkat bagi pendoedoek Madoera, apalagi ba
ini, agar soepaja perihal perbaikan ke gi bekas kleine beziiters itoe,
sehatan lebih lekas dimengerti oleh | Kini adalah kewadjiban Pemerintah
—. pendoedoek.
oentoek memberikan mereka alat be
mematikan
zelf
Ec |. Boeat penjakit patek diadakan soen kerdja jg ta“ akan
standigheidszin, kehendak oenteek ber
— tikan salversan, Sedapat moengkin
pe
njoentikan itoe diadakan ditiap tiap| diri sendiri mereka.
Kehendak itoe besar disanoebari ke
desa dimana berdjangkit hebat penja-|
banjakan
pendoedoek Madoera, harja
kit itoe, sebab oemoemnja frambosialyders itoe tidak datang -sendirinja bidji itoe beloem dapat tanah jg baik
|dan perawatan jang betoel.
&
oentoek disoentik,
Nae
Dimana
ada
kesempatan
jg
baik,
Soedah tertoe toean, kata toean Dr,
Stamboel, pekerdjaan kita sekarang 'bidji itoe tentoe mendjadi pohon jg
ini masih djaoeh dari menjenangkan berhasil dan rindang dan rimboen.
Siapa jg soenggoeh-soenggoeh ingin
- sebab pekerdjaan kita masih dalam
melihat
pendoedoek Madoera, sebagi| permoelaan (in beginstardiun) Saja
an
dari
pendoedoek Indonesia, berke
- mengharap, saja dapat tinggal disini
wadjiban,
selaloe menghidoep-hidoepsampai waktoenja datang boeat saja
kan
benib
itoe, sehingga mendapatkan
| oentoek dipensioen, sebab bagi seorang arts lebih baik ia tinggal lama boeah jg lezat dan berfaedah,
itoe masih

|

Sampai

maocepoen

didatangkan

Gitempat pekerdjaannja, djika ia soeng

.

Mematikan

goeh ingin melihat bocah pekerdjaan mendorong
Jang njata, 5 th lagi saja soedah ryp ta' berdaja.
masak oentoek dipensioen. Moedah2 kehilangan
“an

sahadja

dalam

tempo 5 tahoen

— itoe saja dapat sebanjak moengkin toe
roet bekerdja dalam pemakmoeran poe
lau ini,
te
.

di penetras

perasaan

itoe berarti |

pernah dihoekoem fboekan hoekoeman
politieky dan kini mengemcokakan diri
sebagai pembela kebenaran, Kedjadian
ini merosotkan harga pekerdjaan itoe,
dan meroegikan mereka jang soenggoeh2 berangan2 akan meninggikan
harga pekerdjaan pokrol.
Haraplah ini mendjadi perhatian ka

een van de groote nadeelen voor de
koloniale bevolking. dat juist die bo
venste
lagen, die by andere voiken
grootendeels de aktiefste dragers van
ide kultuur zyn, dienstbaar gemaakt
worden aan de belangen van de over
heerschers
tegen de belangen van de
teroetama jang
onderlinggende magsa".

oem zaakwaarnemers,

ada difMadoera.

Jang ta" ada perobahannja ja'ni doe

nia pergerakan politiek. Doeloe oeda
ra doenia politiek sepi, kini sepi djoe
ga. Doeloe pernah

doera

berdiri Sarekat Ma

akan tetapi

itoe disatoekan

kemoedian badan

dengan

PBI jang kini

mendjadi Parindra, Setelah persatosan
itoe ta' terdengar lagi aksi badan per
satoean

dipersidangan Volksraad dan segala
Java.“ berboenji demikian: En dat is boenjinja rantjangan itoe didjadikan

itoe di Madoera.

Maka oleh karena itoe recept kita,
Nasib toean dengan

longan tak banjak bedanja, djadi tjam

poerkanlah diri toecan dengan masa
daa
mengolahlah
bersama2 dengan
masa
,,boenga
bangsa“
bloem des
volks, jg akan sedia selaloe oentoek
membela kepentingan oemoem.

dah

Pe

Na

waktoenja bagi

kamoe

v

i

Ka

-

vw

Comite jg tsb di Betawi,

namanja masing2

Kepada segala toean-toean,

engkos

engkoe

dan sahabat kenalan beliau jg

telah

memberi

pertolongan oentoek

menjampaikan
maksoed Comite itoe
dioetjapkan terima kasih banjak serta
dimintakan do'a, moga-moga sekalian

pja selaloe dalam sehat afiat, oemoer
pandjang rezeki moerah serta berlakoe
hendaknja

tjitai.

barang

sesoeatoe jg ditjita

centcek!

Gerakan

kacoem

Bangsawan

Oentoek mendapatkan

Liem

Khian

Liang,

R.

Moendarman

Moerman, R. Oepomo dan M. Soedigbeberapa ge nja Ranadipoera.
Ae mo

Ratoesan orang sama
kerdja

minta

Koetoardjo, 20 Dec. (Aneta).
sempoerna |
Haraplah ini mendjadi perhatian me pertjakapan kita tentang pergerakan Ratoesan orang memadjoekan namanja oentoek minta pekerdjaan, berhoe
reka jg menjeboet dirinja pembimbing kaoem Bangsawan di Madoera ?
1 Kaoem Bangsawan kini menderita boong dengan membikin net jg lebih
ra'jat, onverschillig warna koelitnja| morele
dan financieele debacle.
2 Aksi2 jang kini didjalankan oleh |
Berdjenis-djenis peroba
han
kasem Bangsawan dapatiah dimengerti |

dan biasanja disertai arak arakan

Sk

'memasoekkan

pada

beriian, jang akan diserahkan pada
Sekolah Dokter Tinggi
toeroet berdjusang menempoeh
kebeliau pada hari Ahad tanggai 26
moeljaan Indonesia? Dirikanlah Parin
Loeioes dalam oedjian doktoraal ba December ini. Sesoedahnja menjerahdra atau Gerindo dan masoeklah ka bagian pertama : Nona Tjan Giem Nio kan tanda mata itoe pada hari jang
mo berdoejoen2 dalam badan2 itoe) dan tt: R. Bahroem, Go Dhiam Ho, terseboet maka Dr. Abd. Rasjid, Am&

gevens tentang beweging itoe kita soe
pendoedoek kegolongan jg dah mengadakan
perhoeboengan de
Dan golongan jg soedah ngan salah
seorang ,dalam" dari per
rasa itoe ta” bisa mendja
gerakan itoe,
djalan kearah Indonesia
. Bagaimanakah kesimpoelan kita dari
3

jg kaoem Bangsawan itoe'

Oemoem telah Na
bahwa amat ramai. Dibelakang si toenangan
sebagian dari pendoodoek Madoera, se| lelaki itoe jang diapit oleh orang toe
'
beloem pegaraman2 itoe dibeli olehj anja, berdjalan sanak familie lainnja
. Pemerentah, hidoep dari pegaraman ig membawa penjalin itoe dan maka
itoe.
2
Ea
jnan jg lezat lezat,
Sebeloem pengoveran itoe terdjadi| “ Djika stoet itoe sampai dipintoe ha
beberspa protesan soedah dikemoeka| laman mertoea, diterima disambostnja
| kan oentoek menolak penghapoesan lah dengan boenjian mertjon tamboer
“alat penghidoepan 'itoe. Malahan be dan sronen. Sesoedahnja mereka di
beberspa wartawan dari poelau Djawa persilahkan doedoek. Setelah beberapa
soedah mengoendjoengi poelau Madoe| makanan disoegoehkan, dikeloearkan
| ra oentoek menjaksikan per
tahanan lah seboeah kitab tembang atau goer

dan

Keadaan oesdara Madoera dan kekoe
Djoega PRI pernah hidoep di Ma
Achirnja dichabarkan bahwa Comi
'doera. Akan tetapi berhoeboeng de- atan Toean tak' dapat menoeroet rama te telah semoepakat akan menjembah
ngan pemboebaran party itoe, kini li lan kita, memberikan bocah ig menje kan seboeah tanda mata kehadirat
njap djoega badan itoe dari Madoera, nangkan toean dari aksi2 tosan kini. toean Soangkoepon, jaitoe sebatang
ig
Pendoedoek Madoera, tidaklah soe
tonggat berkepala emas
bertaboerkan

“Demikianlah djawaban tosan Dr.
Stamboel atas beberapa pertanjaan ki
ta kepadanja.
"Se
Lebaran dahoeloe berbeda sekali de sebab itoe adalah uiting
Djawabun2 diatas itoe menoendjoek
dari pembel
ngan lebaran sekarang, Dahoeloe leba laan diri (perhatikan aksi Bangsawan
— kan siapakah Dr. Stamboel,
.
Beorang doktor jang ingin selaloe ran itoe di Madoera soenggoeh dibe- Madoera
berospa motie pada hari
:
melihat kemadjocan bangsanja dan se sar besarkan.
Ahad 28 Maart "37, di Pamekasan dan
orang tabib jg tjinta akan vaknja.
- Teroetama bagi meraka jg bertoena aksi Bangsawan Bargkalan
oentoek
Pendoedoek Madoera boleh banggaj ngan malam lebaran adalah malam jg menfjapai zelfbestuur).
mempoenjai
pendjaga keeshatannja| loear biasa. Si toenangan lelaki diwa
3 Alasan2 jang dipakai oleh kaoem
Dr :-Stamboels 513
Me
djibnja memberikan kepada kekasih Bangsawan Madoera oentoek mentja
| Atas mereka kita, sebagai anak In| nja beroepa roepa
pakaian dan perhi pai perbaikan diri mendjacehkan ka3 donesia dari poelau Madoera mengoejasan sebagai , pepjalin" dan sebaliknja oem itoe dari pergerakan ra'jat.
. #jap diperbanjak terima kasih atas dja demikian poela, Penjalin itoe haroes
4 Aksi2 itoe ta" akan berboeah se
“sanjal
EPA
NA Idibantarkan oleh si toenangan itoe, bagaimana jang dimaksoedkan oleh

: Pegaraman |

nasib lain-lain go

boekoe, jg pada achir boelan ini nanti
dikirim kepada toean-toean, engkoe
engkoe dan sekalian sahabat kenalan
beliau, jg soedah memberi toendjangan

Penting ringkas pendjelasan kesim
poelan kita seperti berikoet"
Dahveloe kaoem Bangsawan oemoem.
nja di Madoera ,mandi“ dalam keoe
angan. Kaoem Bangsawan
Pameka
san dahoeloe menerima sebagai cchadeloosstelling f 61,360 setahoen. Soe
menep sedjak th 1883 f 139,310 seta

hoennja dan Bangkalan sedjak tahoen |
1885 f 264,030. Keadaan demikian
itoe menjebabkan mereka hidoep ,sen

tausa“, dapat memertjil dari lain lain

ti

roe

Baghwi di Salemba

no. 69 Beta-

wi akan diadakan peralatan chandoeri

disoedahi dengan membatja do'a, me
mohonkan pada Allah jang mahakoeasa, moga moga beliau dengan isteri

dan

anakanak,

demikian

Abd, Rasjid selaloe dalam

poela Dr,

sehat

afiat

serta tenaga bertambah tambah djoega
hendaknja oentoek membela Sumatra
dan Indonesia kepada djalan kema-

djoean

dalam sekalian

Rabhoe'alamin,:

hal. Arain ja

3

nai kaoem burgerlijk, itoe djoega di
pakai boeat dasar dalam oesoel2 gadji

oesn!!dap! at
hartia
ger“pei rha

bagi militerini.
“Sesosai dengan burgerlijke regeling,

dioesoel boeat Lager-|

@
3/
T.
MENORANG

komandan f 200, boeat generaal Ma-l
i
joor jang mendjadi komendan divisi1
en
:
menoeroet- A & kolom I-lI-III|£ 100, generaal majoor divisi IT dan

adi chef
schrijver dan jgeneraal majoor jang mendj
Isebagai hulpsehrijver,denga
n gadji per| Generalestaf f 75,— seboelan,

Beroldiging bezoldigingnja sendiridiensttijl maxi-|
30 -toelis
F 15—1'djosroe
an m
| moeja
slid
estuur
Hoofdb
atonja
mendjadi 24 schalen, mengan
0—
dibagi
|
F/22,5
tahoen
12
mu
tanin,
og,
:

majoors £ 1400, kolonel f 1200,

|neral

klasse F 37,50 sampai F 70 maxi

Pa

BOEAT RAMBOETNJA

f 100 (Luitenant

kolonel

20 tahoen.

Luitenant

tan
Sa
peratoeran jg diadakan
Sesoenggoehnja
Damme.

£ 475 sampai f
|joor mgd, Pharmaceuten dan diergeIneeskunde £ 950), Ofi, v. gez twede

dan twede
Mereka jg loeloes dari HIS dapat Kolonel Mgd f 1050), lef 610, kapten
sampai
terhitoeng djoega dienstiijd fictief 2 th jluitenants f 250 775, majoorsf 900 (ma:
le klas
sekali bagaimana kejklas f 275 sampai f 505, idem nant
f 220
luite
onder
825,
sampai
500
f
|
diharitoe
adilannja. Terang mereka
derofficieadil dan tampak

'gai, dan memang moesti dibargai. —

Wab, doenia berpoetar, djoega kacem

Gea eipatkna |

Ot

Ep

2

Ta
Da

kans
ba
Ka KOerA hri a

Na

djatirima soerat | Xt
jengganong, dari |b'

2

Pada tanggal 1 April 1934 peratos|

£ 190 sampni f 330, sersan f 185 sampai
290.

ran gadji itoe membawa riwsjat oen
toek kacem schrijver dan boekan riwa

kepadanja,

jat jg menjenangkan

Apa. KONI yOra 1 Ai

dengan

nasibnja,
1934.

d Ng Ja, 'schr'jvers dipoetar
Tea
Na 18 ladanja H, B. B.L.
jepan,

|ren f 200 sampai f 475,sersan —1najor

Ae 3 e| ver schrijver

Haa A1 na
NA

ar PANGAN

san)

dan

An

Iste klasse
diberikan

hoofd|

dan

F 15—90

gadji

Ikaoem schrij
argi

'angan Volksraad kita akan dapat de
ngar soeara jang gemoeroeh jaitoe:

3

gdjeng Soe
H GADJI JANG BA
IKANLA
oen noewoen itos | IKPEROENTO
EK KAOEM DJOEROE

TOELISs, dan DJANGANLAH KE
NAKAN MEREKA ITOE PERATOE
Adakah begitoe jang

i . Irakan dalam Volksraad.

“ Kaoem schrijvers akan

sehari,

brigadier |dan Paroeng.

sen sehari,

sampai 160

akan

bang,

kerdjaan

kepada

boeat keperloean

Mas

naren”, datanglah
maandloonersregeling dan
regionale
lebih sedih sekali kasem
jang
djadi schrijver mereka jang inilah

| Menoerost BBL 1925

ja

an sedjahtera terlim-

tau kalau dalam baha5 Moge Gods zegen en vrede

Re Me

AN

Ne

BBL1925|menolong , kaocem
mereka itoe Volksraad !

2anong &da salah raba lagi
nggak nga.
sekalitapi
a titel,
:
Nabi.

Jang ikoet ada sangat gembira. Com
missie : t.t. Dr. Soebroto, Soerjodipoe-

pe

aa

NN

dari|reh kini diperbolehkan

meminta voor

apabila

moesim

manakah
Angroekti taroe amrih madoe). Antara. moeka, Bagai
j.a.d. ?
hari
pada
tani
|
Imana beliau ada mendjabat Voorzitter

Bas 1 Mr.
dari HB ,,Atam”, Semendjak beliauj
Soebagjo
“ Ibeloem di Loembir,. jaitoe masih di
Ngadisono (Wonosobo), perkoempoe
Pembantoe Madjenang menoelis:
Ijan Atam “atas pimpinan beliau ada) Soedah dikabarkan paling doeloe
2,
SA (madjoe pesat, hingga kabarnja hingga oleh ,Pemandangan“ bahwa soedah
Nan
— Ikini Maa
loeloes Pa di Djakarta dari Hakim
tinggi
Aa

ang

TA

mboetan dan bantoe

Iprijaji Bestuur. Hingga peroesahaan| daerah Tjilatjap hanja beliau

'”

obo diambil |jg berpoetera mendapat gelaran ,Mees
di Wonos
lebahschap,
haraRegent
memelioleh
“ BANG BEDJAT. | 'over
didjadikan soe (ter in de rechten", .
:
Ma
Na
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ntjela orang lain, apala
itoe kebetoelan pakai

oetoep toelisan ini” kami mene

ikan lagi bahwa leloetjon2 kami

soedah2 itoe, boekaniah mi'ksoed
sntjela Jain perk., akan tetapi 100
zuiver leloetjon, oentoek meriang

Akan

tetapi kalau

.perk. beranggapan

“pondengar”,

lain, itoe fer

h pada mereka sendiri.
sbeloemnja kami mengoetjapkan

Ur Paatau.
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Perkira kapal »Panay" senantiasa
bertambah

soetit

Bahaja penggerebekan Djepang
Tiongkox Selatan

Tetapi disegenap tarich kita beloem

di

pernah kita menolak andjoeran andjoer

an jg bisa membawa damai jg ditjita
Sharghai,
21 Dec, (Reuter). tjitakan apa lagi djika dengaa mema
ada dewasa 'ni Sulthan Moeda Fuiri ZV.H, Radja Mcaham- mendengar kabar dari pibak jg ber djamkan mata kepada boekti boekti,
ad ada di kota ini (Batavia—Cenj koeasa, sebagai biasa, dikabarkan, bahwa kita ini sesoenggoehnja mendja
bahwa ada 2 boeah kapal pemoeat di sebagian daripada doenia dan me
um),
'Tidak baroe sekali ini sadjalah Toe pasoekan Djepang telah tiba di Teloek rasa wadjib memberikan bantoean se
ankce Sulihan itoe mengindjak tanah Bias, hal mana berarti soeatoe alamat kedarnja, bahkan djika dapat membeDjawa, melainkan soedah semendjak akan datanguja bahaja penggerebekan ri pimpinan boeat mempertahankan
th 1920beliau pernch datang kemari Djepang di Tiongkok Selatan,
norm2 dau segala kedjadian kedjadi

1 berhoeboeng dangar diangkatnja men
jadi Sulihan Moeda. Itoe waktoe be
Iiau datang menghadep G@.G.dan djoe
datang berkoendjoeng ke Istana2
Djokja dan Soerakarta.
:

. “Dari Seri Soesoeboelian Solo beliau
mendapat tanda mata seboeah keris

“bertaboeran berlian. Kemoedian be
: Aa pe-gi poelang ketempatnja bagi

“melakoekan kewadjibannja.

keramaian

hatinja ditempat i

dan

bioskop

bioskop

se.

njoeng koenjoeng mendapat perinta
soepaja segera balik kembali kekapai

Serdadoe-serdadoe Djepang
3 ngalir ke selatan

Shanphai,

an jg bisa

me

21 Dec, (Reuter). Pe

Demikian
Adapoen

kedoedoekan

President tsb,

pihak jang boleh diper

bawa

oentoek

kepada

ter

,damai

oe-

Roosevelt

itoe,

London itoe dianggap

penting dalam

Roosevelt

akan

pada

saat ini.

membantoe

de-

ngan djalan national jg koeat soepaja
tahan dalam menderita djaman crisis
iai,

ada 30,000 serdadoe jang berangkat.
70 sampai 80 boeah kapal pemoeat
pasoekan
Djepang bersiap diri di
Woc sung

djawab

kawat

sebagai perkoeatan jg

tjaja, sedjak tg 19 December jl, soedah

peraboehan

toedjoean

m ce m."

ngaliran pasoekan-pasoekan Djepang
dari Shanghai, didoega menoedjoe ke
Tiongkok
selatan, masih
berlakoe

teroes.
Menoeroet

menjoembang

tjapainja

Masih sadja oeroesan ,,Panay”
Shanghai, 21 Dec. (Reuter)
Rapport Djepang tentang kedjadian
kedjadian
jang dialami oleh kapal
»Lady Bird“
jang sebagai didjandji

mem

pasoekan2 dan alat2 perang.
Djawaban Djepang.

Tokio, 21 Dec (Reuter). Dengan kan, pagi ini akan diperoemoemkan
minta perhatian kepada incident2 ka didalam konperensi Pers, hingga kini
pal2 ,Panay“ dan ,Lady Bird“ seke beloem ada,
Djeuderal Major Nichi menerangkan
dar jang berkenaan dengan kenentingannja, ada nampak perbedaan2 jg bahwa ia mendapat perintah dari To
djsoeh dan lagi poela oedara politiek kio oentoek mempertanggoehkan peterhadap Amerika dan Inggeris patoet ngoemoeman, sambil mencenggoe se
diperhatikan, tentang hal mana ka- lesainja permoesjawaratan
Djepanglangan2 jang berkoeasa dalam Marine Inggeris jang pada saat ini dilakoekan
Djepang

menerangkan,

doea hari lagi

akan

bahwa

satoe

di

disampaikanlah

djawaban Djepang jang opsil atas no
ta Inggeris dan Amerika. Boleh djadi

Marine

memandang

Tokio,

dengan tentoe-tentoe, bahwa
Hashimoto, jang memimpin

kapal

kapal

ta Inggeris dan Amerika
ugirimkan

beri

kan

sendiri

reka

diperintah

hendak me
perang

kolonel
tentera

Kemendan

oleh Hashimoto

pang

dan

dibawa

rang

oleh

Dje-

ke Shanghai.

Djepang

semata mata

menem

:

tidak

berperasaan ber

dengan mengabai2kan bendera
saha mentjoba memberi tahoe.

bal jang

membikin

tjewa, karena

mereka merasa ke

mereka

berharap

lain

Admiraal Little sakit

pesawat2

Hongkong,

21

Dec, (Reuter).

rani

Schout bij Nscbt Crabbe, opisir jg ter|ri
toea dalam armada Inggeris jg ada di
di Yang-tze dari Shanghai telah tiba
di Hongkong

motorboot Tionghoa

mentjoba

menjingkirkan

terbang

orang2

ke

Djepang

Amerika jang m-

reka itoe diberi boeah2an sinaasappelen
djadjan2an dan rokok oleh serdadoe2
Djepang.
Nichi akan berangkat sebeloemnja

seboeau

paugxsu

han San

Diego.

Belakangan

Pers Konperensi disoedahi, Ia mene
rangkan, bahwa dengan
perantaraan
pesawat ia
boleh djadi

akan bertolak ke Tokio,
oentoek membawa
rap

port jang djelas kepada Ministerie Pe
perangan,
aj

Spanjal
Kaocoem Nasional mendapat
kekalahan besar.
Barcelona, 21

Al -Isiam-Congres

Secretariaat MIAI menoelis:
Semalam (Senen malam Selasa) telah
diadakan Combinatie-vergadering oleh
Sec. Madjlis Islam Loehoer di S.baja,
dengan dihadliri oleh wakil wakil 18
perhimpoenan ialah: LTPSII, HBNO,
NO,

Dec (Reuter).

Dikabarkan dengan opisil, bahwa
kota Teruel telah kena dirampas, se
soedahnja berminggoe2 lamanja dila
koekan peperangan sangat hebat dida
lam oedara keroeh dikarenakan saldjoe.
Diterangkan bahwa 3kali serangan

Soerabaja,

Moehammadijah

Sb,

Al-Irsgjad, Pisi, PMI, SIAP, Al Chairijah, Moeroatoel-Iehwan, Pers. Poetra
Borneo, Pers. Poetra S.baja, AJB, Mardi-Oetowo, PAI, Sb, Ansor, Taswiroel
Afkar
dan Verg, Al-Marif, telah me
moetoeskan:

1. Menetapkan
berdirinja
Comite
kaoem nasional telah dipoekoel, dima
na pibak nasional, kasem poetih, kira penerima Congres.
2, Menetapkan hari tanggalnja Cong
kira 40 pCt dari pasoekannja mati da
res
moelai 25 sampai 28 LDjoel-Hidjah
lam medan perang.
—9

1356 atau 26 Februari sampai 1 Maart
1938, bertempat di Soerabaja.
3. Menetapkan agenda Oongres jalah:
a, Membitjarakan rentjana peratoe

—

D.jepang

Bekas

minister loear
Djepang.

negeri

ran

Meninggal doenia.
Havas mewartakan dari Tokio, bahwa Ki Icbi Baba, bekas minister Dje-

pang dalam Oeroesan Loear Negeri,
jang terkenal telah meninggal doenia.
—

perkawinan

menoeroet

Sjara'

Agama Isiam, dimintakan Prae-advies
kepada LTPSII, H B Moehammadijah
dan HB Nahdatoel Oelama.
b. Raad Agama Islam dengan Staats
blad 1937 No. 116, dengan membikin
rentjaua peratoeran pembagian warisan
oemmat Islam, dimintakan

Prae

kepada LTPSII,

HBNO

HBMD,

advies

dan

lain lainnja.

jg be perintah jang menjebabkan mereka
,Li

itoe

merasa sangat bersjoekoer kare...

—O

diri da

dekat termasoek djoega kapal

bertolak-mer”

menghentikan penembakarIa tambah poela keters

dak ditembaki oleh motorboot2 Dje| sekoenjoeng-koenjoeng bertolak menoe
pang, tetapi ia mengakoei, bahwa mo djo3 San Pedro, jang letaknja 120 mil
torboot Djepang mengantjam hendak sebelah oetara San Diego, karena ada

menembaki

akan

h

Ada apa di San Diego?
dalam beberapa hari lagi, dan oesaha dengan sekoeatnja2, toh Niehi
akan masoek kedalam boekoe jang di tidak soeka memberikan keterangan
Menoeroet kabar Havas dari San
loepakan (vergeetboek), hal mana ba jg jelas atas ma'loemat Djepang jg Diego (California ):
gi beberapa pihak mendjadi soeatoe menjatakan bahwa kapal ,,Panay ti
9 kapal penghantjoer
tadi malam

epjah

1938

kan soeatoe boekti, bahwa pasoekan2
Djepang jg itos waktoe ada didar:

Shanghai, 2l Dec (Reuter)
Walaupoen kaoem koresponden? ber

akan

Sesoenggoehnja kapal2 penghantjoer
(destroyers) itoe baharoe kelak awwal —
tahoen

moesoeh kepada Amerika. Ia menjata

Tidak maoe kasih keterangan

membikin orang tertawa.
Diplomat
Djepang
menerangkan,

Djepang-Amerika

kepada

kapal Lady Bird) tetapi me

ke Timoer Djaoeh itoe sebagai soea- baki kapal-kapal moesoeh.
toe hal jang tidak boleh dipertjaja dan
bahwa tofan

jg kabarnja dibeslag

Nichi mengakoei, bahwa soedah pasti

akan disertai poela permintaan ma'af Djepang di district Wubu sama sekali
sekali lagi, djika sadja soedah pasti tidak mendapat perintah oentoek me
benar2 bahwa Djepanglah jang haroes nembaki semoea kapal2 jang ada di
soengai Yangtzs (sebagaimana dinjata
bertanggoeng djawab,
Kalangan

dah“

Ia menerangkan, bahwa penemba gahi pelaboehan2-»kan kepada kapal Panay ada soeatoe
Opsir2tir
bal jg tidak bisa dipertjajai, sebab o- terdiri

gere bertolak,
Tentang perkara

c, Menetapkan sikap terhadap pada
orang orang jang menghina Nabi dan
Agama Islam.
d. Daja oepaja

mempersatoekan

bantoe osntoek

menjampaikan

kepada

se ra'jat cemoemnja,

ini pembesar pem:

ter

djadinja hari Poeasa dan bari Raja
Aidil-fitri,
e. Tentang pendirian Madjlis Islam
Loehoer dengan tjabang2 sebagai pem

f. Mengharapkan oesoel oesoel dari
perbimpoenan2
jang berkepentingan.

&

oentoek boeat sementara

memimpin cegenap armada Inggeris |:
disitoe, berhoebeong dengan sakitnja |:
admiraal

Sir Charles

Litile.

'Kini beliau datang poela, semataAdapoen jg memimpin armada dil
mata karena kesehatannja,
Yangtze ialah schout bij nacht Holt.
- Tosankoe Sulthan jg soedah beroe Sedjoemlah 8 kapal meriam Ingeris
sia 55 th ini, roman moekanja djernih kena terkoeroeng di Jangtze, ta” da| sangat menjenangkan. Beliau berobat pat keloear karena disebelah hilir
| pada doktor t. Marzoeki di Soekaboe Hankow soengai itoe dipasang orang
mi, jg doeloe

mendjadi

.sebap di Indragiri.
“0
Beliau ini
| lan lamanja,

doktor land-

mendapat perlop 3 boe
tetapi seboelan lagi per

lop itoe akan
babis, karena sebahagi
“an besar dari perlopnji
d pergoenakan
goena mengsendjoengi Bandoeng, Djok
ja, Solo, Semarang dan lain lain tem
pat.

Pada bari raja idil-fitbri beliau men
djadi djamoenja Prins Hadiwidjojo,
dan oleh Seri Soenan beliau mendapat

anoegerah lagi seboeah bintang emas
dan doea boeah beeld.
Tidak

akan

berapa

lama

lagi,

beli

| au akan ke Soekaboemi bagi keperloe
- an kesehatannja, dan setelah itoe ba
.haroelah balik kembali ke Indragiri.
. Bekedar bagi
penerangan, perloe
lah agaknja kita djelaskan serba sing
kat tentang pemerintahan disana.
Jang

mendjadi

ketoea Sulthanaat ia

lah Sultban Radja Mahmoed
Didalam pekerdjaannja, Toeankoe
Sulthan dibantoe oleh doea orang Rijks

alat perintang.

Menjokong
W ashington,

Roosevelt
21 Dec. (Reuter).

»Huwelijk, Polygamie en Echtscheiding
in den Islam" door Joesoef Wibisono

verkrijgbaar bij administratie PEMAN-

boeat segala

bangsa.

mandangan

per stuk f 0,94 incl. por-

tokosten.

SIAPA ITOE PERAMPOEAN ?
Menoeroet tilikan lahir dan bathin,
ilsalat ilmoe dan agama, soenggoeh
amat menjesal sekali, orang jang tida
landen, sekarang beloem ada, sedang memang dari tahoen 1901 sampai 1907 mengetahoeinja. Hanja sedia beberapa
Tosankoe Sulthan Moeda Moshammad Toeankoe Sulthan Moeda tinggal ber boekoe sadja di Administratie Pemandengannja
diroemahnja dangan hargaf 1.25 ongkos f 0.06,
ig ada di Betawi ini ialah mendjadi sama-sama
toean Soeltan Moehamad Salim, aja
Sulthan Moeda boeat Bovenlanden,
Adapoen ketika kita datang meng banda dari toean J, Salim.
Rijwiel Handel BOEMIPOETRA & Co.
hadap

oentoek

meng-Interview, Toean

Adapoen ananda Sulthan Moeda ini|P, Senen no.. 172 Batavia-C, menerima

hanja ada seorang, laki-laki, jang se tjat speda pekevdjahan toekang jang
Tinggi
sedang bersama2 t. J Salim karang sedang bersekolah di Fort De soedah paham segala keroesgkan speda.
:
jg sekalian berlakoe mendjadi djoeroe, Kook,
Kerdja tjepat dan menjenangken.
Sultan

bahasa.

jg

(aa

berbahasa

Melajoe

pake

parlemoer, sekarang soeda moe-

lai dibikin, soeda ada stock jang klaar

harga

bestuurder, ja'ni Sulthan Moeda boeat |
Kedoea beliau itoe bergaoel selakoe
Benedenlanden
dan Sulthan Moeda
sahabat karib, ma'loem sedjak kanakboeat Bovenlanden.
:
—.
Boeat- Sulthan Moeda di Beneden- kanak soedah sama kenal, apa lagi

koe

Oentoek'biang keringat bagi baji pa- SLAMANJA kita kasi dateng roepa2
kelah Lano'l Poeder recept Dr. Moe- tjita, Gabardin dan laen2 dari jang
wardi per blik hanja f0. 65 bisa dapat aloes sampe jang kasar. Harga mela-

Landon, jang doeloe djoega dican- DANGAN priis f 0,56 Inel. portokosten, pada Adm. Pemandangan.
didaatkan oentoex mendjadi president
repoeblik Amerika Sjarixsat, telah me- Djerawat, ketoeaan dan sebagainja ha- BOEKOE Penoendjoek djalan di Poengirimkan
kawat kepada President nja bisa hilang djika pake Lano'! poe- lo Djawa bagi: kaoem Soepir kaoem
pelantjongan
harga. hanja
Rooseve!t, dalam mana ia melahirkan der recept dari Dr. Moewardi f0.65 Saudagar
djandji memberikan toendjangan. tjoe per blik terima diroemah atau pada f0.90 onkos f0,04 bisa dapat di adm.
Pemandangan,
keop tjoekoep dalam
tiap2 langkah jg Adm, Pemandangan.
ditindakkan oleh Roosevelt dalam oeroesan Timoer Djaoeh.
VOLKENFLASH GORDON
Tjerita jang tidak Boekoej (PERDJANDJIAN
Ia tambah poela keterangan, bahwa asing lagi harganja tjoema f0,15 ong- BOND oleh Moh. Hatta soedah terbit
segenap negeri Amerika. wadjiblah ber kos f 0.02 bisa dapat di Administratie harga f 0.40 onkos f0.04 pesenan padiri dibelakang Roosevelt, mengingat Pemandangan.
da Administratie ini soerat kabar. Oe
soelitnja keadaan di Timoer Djaoeh SOEDAH TERBIT jang ke II, lebih ang lebih doeloe.
dan djanganlah dalam hal ini memen heibat dan lebih rame dari jang ke I
tingkan pertikaian partij.
GOAN TJIANG & Co di ,Senen 117
Roosevelt mendjawab: ,Saja pertja
ada satoe satoenja fabriek TEMPAT
VERKEERS
&
TOURISTEN-GIDS
ja bahwa sebabagian besar dari ra'fjat
TIDOER INGGRIS, systeem Europa
semoeanja menginginkan
perdamaian VAN JAVA: Verkrijgbaar bij adm. Pe-

c—
9 mm

pantes,

wan, Dateng koendjoengin pada Toko
Centrum Kebon Klapa Pasar Senen 133.

EUROPEESCHE

HOUTSKOOLH:

Kwitang 32 — Telef, Wit. 3780,
Semata2 mendjoeal barang baik, areng-

areng dari Kosambi, Tantjang, Laban.
Kepada

pembeli

baik bisa bajar

lanan. Tanjalah harga2nja.

boe-

Typ-Cursus ,DE VLUGGE TIEN“
IV.X.J (Machine schrijven Tien Vingers Blind Systeem) Molenvliet Oost
No. 107 Batavia, Bladjar Typen saban
hari sampai
mendapat DIPLOMA,
amanja 1—4 boelan adja.
DITJARI
Frobelonderwijzeres (bangsa
berdiploma

B at.

Hoofdakte

Soenda)
Frobelen

Examen tg. 10 October memberi poe- dan soedah berpraktijk, boeat Pasoenla 100 pCt succes kepada Cursus danschool Tjiandjoer, Gadji f 25 seboelan Dienstcontract minstens 1 th. Optypen.
zeggingstermijn
2 boelan. Soerat diala
DE EXPRES:
matkan
kepada
H.
Soeriasoetisna PandGang Sentiong 42
—
Batavia-C,
huisstr. 26 ,Tjiandjoer.
AKAN DIDJOEAL
1 roemah atap genteng dinding pa- OENTOEK memoedahkan bagi abonpan tembesoe (masih baroe| pekara- nes kita dalam kota, djika hendak memngan lebar terletak dikampong3 ilir beli DESA ZALF oentoek segala penjadjalan Sabokingking, Keterangan bo- kit koelit, bisa di beli dengan perantaraleh

dapat

manan

pada

Boombaroe

K.

Mattijk

Abdul-

No.35 Palembang,

an looper dengan
diroemah,
ka

bis
#

:

2

mempoeaskan

nja masing masing.

2

Sulthan Moeda Indragiri

Anak anak kalanja jang .
sedang berliboer dan sedang m.

Lasjkar Djepang soedah sama berangkat menoedjoe Tiongkok Selatan

rbanjak terima kasih kepada toean
acteur, jang telah soedi memoeat

ja

besar marine tidak bis.
keterangan soeatoe apa.

Jaran

harga.f0.15
v

terima
5
2

akan

Aa

Boeat

dan KEMIS 22-23

lem brikoetnja
a
m
n
a
d
g.
en
nf
pe
Ini

Han

2)

December

D

IN sawah Besar”
Oo

S

& seorang
Sg

R

L
raksasa

hari REBO

Mm”

100: Visitekaartjes hg Tan

1937

Terima

Bat.-C.

”ONE NEW YORK NIGHT”

Soedah

(NEW YORK SATOE MALEM)

dari Praag ghette
Satoe

film jang amat bagoes sekali

drama

pemboenoehan

N DUVIVIER.

jang

Hotel ,Diplomaat“

Awas!

Satoe

tani

itoe

hartawan

hotel

dengan
item

di New

dari Rancher
niatan

boeat

mentjari

jang

menginep

perempoean

isteri, tetapi apa

seloeroeh

pake

Soetardjo

Tentang 'ndonesia berdiri sendiri.

York

Wyoming

terbit

Brochure

»

menggemparkan

di roemah :

Isinja penting bagi oemoem,
cetama rakjat Indopzsia,

di

ramboet

ter

” Harga f 0.75

Pa

satoe boekoe dengan onkost kirim
Lekas pesan!! Nanti kehabisan

kedjadiannja . . ,

pada

Administratie

,Pemandas

|

ngan", Batavia-Centrum.

PROF:
DIMOEKA

Satoe film jang besar danfloetjoe

TABIB

PEGADEAN

N. M.

—

SENEN

SHER

119

——

De

BATAVIA.C.

Special mengobatin segala roepa penjakit dari laki-laki, prempoean
dan anak ketjil. Tanggoeng kasi obat sampai baik betoel ZONDER
OPERATIE.
Sedia

obat

ramboet

poetih

dibikin

hitam,

harga

per flesch

Vier As Adresboek

3e Uitxave 1937

-

2

Baniak lebih diperbaikan dan diperlengkapkan dari jang soedah pernah

terbit.
Bianda,

f 1.50,

1 djilid tebel dengan tekst
Indonesia, dan Inggris serta

dengan omslag

kleuren druk jang ma-

nis sekali hanja f 2.16

Diloear kota kirim obat dengan rembours

franco tempat

! | pemesan.

Bem

Uitgeversbedryi
TN

EN

|

PANEN

SNN DA MA ARA

HOTEL

:

Senen

KRAKATAU

NON

SOERABATA

44 Telf. No.

2105

Inilah satoe2nja Hotel
didalam kota Betawi.
Letaknja

DA

dimoeka

Weltevreden

Indonesia

djalan

ANE DPT

(Osman
-—

jang

tram,

NS EP

»MERAPI

an

Hotel)

berdekatan

Kramat Batavia-C.

termasjhoer

dengan

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

boelanan
Jan

aa

station

ardy, Sharron Lynne, Stan Laurel in “Way Out Wese”

Anggoer

|

Darah

» KASATRIAN“

rawatan

Menerima moerid boeat:

Hoofd agent
£8

Tai

8

| TABIB

N. M.

:

dapatan

. |

jang

sebelah

Globe Bioscoop

Bat.-C.

aa

Tg

segala roepa penjakit dengan obat mandjoer, penbaroe. Semboeh

dengan

lekas,

seperti,

|
0

)

ve
HK,

Ek Goan Tong Tasikma"
laja

X£

Djin
Sen Tong)
BanTjie
Ho
Tong) doeng
Eng Thajj Ho Semarang
Thaij Tjoen Ho) PekaloTjie
An
Ho)
ngau
Thaij An Ho Magelang
Eng Nam Ho Poerholing
z0

Segala penjakit ditanggoeng

&

kasi obat sampa? baik betoel, di

|

DOMA
2

kota obat kirim dengan rembours.

SI

BETA

:

&

AA
|
1

28

NB
.

Kla

A

Ho

Tong

Tekoop
Selamanja ada sedia
AUTOSS 2ehandsch
roepa2

Touring
baik.

Cheribon

Thaij Ho Tjoen

Soekaboemi

Sin

#

Tji

Eng Laga

yh maa
£

NONA MAN

:

PIN TA MN

Ban

1

3 TELF 1367 B.L,

bone

Ka

An

Sedan

dalem

Autohandel

Djin An Ho Serang

2

merk

en

keadaan

harga moerah
Bisa dibajar menjitjil

Bogor

Bana enangsieat

Ea

2

Ambteraarexamen

f 2,50 seboelan
programma bergambar boleh
dengan gratis,

Solo

1

Klein

Thaij Ho Soerabaja

Thaij An Tjan Djokja
Eng Sioe Tong Tjifatjap

Eng

|

Cursus

|

Eng Thaij Ho

Bengek, Kentjing nanah, Sakit perampoean, T.B.C., penjakit
Koelit, dan penjakit perampoean dari boelanan, entjok2, oeloe

(| hati, d1.

5

Ho ) Batavia

An

Fa

:

Bawasir,

H.LS.& Schakelschooi f2,35 seboelan
Tweejarige Handelsschool f 6.- ,
Cursus Boekh, A Examen f 4- ,
Cursus Typen (16 Vinger Blindsys.) 5
f 2,50 seboelan

Boekoe
diminta

Tong

2.

1.
2.
3.
4

agent agent
Eng

dari HIMALAJA

5 Pintoe Besie no. 108

Mengobatin

|

KOKER

Ho

ing

Nasional

.Kadjiweg No. 48 - Djaga Monjet No. 14
BATAVIA-C.

Speciaal
5

Been ———hr—

Pergoeroean

de-

Menoenggoe dengan hormat
De Directie

Oliver

-

Batavia-Ceutrum

terbesar dan

dan

NE

Sluisbrugstr,

Rangkasbe-

,, BATAVIA"“
55

Bat.C.

Ban HokSoen Tangerang

EH,

HARGA

Botol

besar

f 3.-

Uu

Botol kefjil f 1.75

Ada sedia roepa2
saksikan dan

petasan dan Jan Hwee, harga bersaingan,

roepa?

MALAISE

TINGGAL

Kesehatan

badan

mlm TABIB
Matramanweg

harap

dateng

obat pateni.

ada

S.S.

No.

39

MALAISE

lebih berharga

dari

pada

MOHAMMAD

pinggir djalan

tram

--

telefoon

ALI
536

wang

meja

Meester-Coraelis

Saja bisa m 'nvobati segala penjakit zonder potong atau operatie
dan bakar b:ex dalam atau diloear badan, jang masi baroe atau

poen jang soedah

sakit

Bawasir,

lama, baik anak-anak atau orang toea, seperti:

sakit Kentiing, sakit Prampoean,

Mengi,

Medjen,

sakit Gigi, sakit Mata, saxit boeah pinggang, Batoek basah atau
kering, Napas sesak, oeloe hati, laki-laki jang soedah ilang

tenaga koerang

sahwat,

prampoean

8

jang keloear kotoran boelanan

tida tjotjok atau keloear kotoran poetih dan banjak lain-lain penjakit terlaloe soesah boeat diseboetkan disini.
Djoega

dikeloearkan

BOEBOELAN

dibawah djari-djari kaki.

(Mata

Ikan) jang diatas atau

Segala roepa penjakit mata, gigi, koeping dan koerap ongkos mengobati dalam seminggoe boeat Indonesier f 0,50, orang asing
f 0,75 dan anak ketjil f 0,25.—
Roemah Obat diboeka saban hari dari djam 8 pagi sampe djam
8 malam. Djoega bisa dipanggil ke roemah, priksa penjakit zonder
ongkos asal sadja bajar onkost transport.
ramboet poetih, bikin itam ramboet per flesch
ada sedia poeder
20 gram f 2,—

Ra

| “Diloear kota obat-obat bisa dikirim dengan rembours, asal
Sant
"penjakit dan adres tjoekoep terang.
&

Tjitaklah

pada

R
U
K
W
E
R
K
E
N

DRUKKERI) SI

, Pemandangan"

|

