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-BUREAUCRATIE LAWAN 

Soeara dari belakang lajar 

v 

Pertjajalah ! 

Doenia bureaucratie tidak enak ti- | 
doer semendjak Wali Negeri sekarang 
ini pegang pimpinan! — 

Akibatnja ... jang tidak maoe toen- 
doek disoeroeh pergi, diganti oleh lain 

tenaga jang sedikit banjak berbaloean 
ethisch djoega. Tangan gatal boeat 

- menjeboetkan satoe per satoe figuren 

jang haroes pergi itoe, ma'loew kita 

kenali kesemoeanja itoe, Tjoema sa 

dja oentoek mentjegah salah faham, 
kita anggap lebih baik tidak mengoe 

moemkan nama-nama. 

Kepada mereka jang berkepentingan 

dipersilahkan mengontrol sampai di 

manakah oeraian kita ini betoel-tidak 

nja. 

Pendek kata! 

Disekitar korsi Wali Negeri sekarang 

ini lambat laoen didapati tenaga 

tenaga jang soedi menghidoepkan 

kembali ethische politiek, jang telah di 

koeboer itoe, jang satoe lebih atau koe- 
rang giat dari pada jang lain. Dari 

itoe dimana-mana didapati angin ba- 

roe, frissche wind kata Belanda, angin 

jang hendak menjapoe bersih semoea 

baoe boesoek atas keroegian golongan 

Indonesia itoe. Activiteit didapati di- 

mana-mana, teroetarva dibagian onder 
wijs dan economische zaken serta B.B. 

Dan . ... mata dan koeping serta 

hati Wali Negeri sendiri didapati di 

mana mana dan dirasai oleh siapapoen 
djoega, baik pegawai rendahan maoej dioemocmkan. 

poen jang menengah dan jang tinggi. 

Djadi .. , . golongan Indonesia tjoe 

kosp bersikap ,menerima“ dan men- 
djadi penonton dalam menghadapi 

perdjoeangan antara bureaucratie fali- 

ran kolot jang berpendapatan, soepaja 

golongan Indonesia djangan sampai | 

mendoedoeki pangkat pangkat jang 

agak tinggi) dengan persoonlijheid 

(Wali Negeri: ethisch politiek) itoe ? 

Tidak, tidak dan sekali lagi tidak | 

Orang djangan loepa, tidak sedikit 

persoonlijkheden jang terpaksa toen- 

doek dan mengalah dalam menghadapi 

bureaucratie itoe. Ma'loem, bureaucra 

tie itoe mempoenjai traditie lama, 
pengikoet banjak dan pengaroeh serta 

kekoeatannja boleh kita andaikan de 

ngan ,zwarte kracht“, goena-goena. 

Dan poelatiaptiap @G@. rata2 tjoema | 

tinggal 5 tahoen disini, sedang si bu 
reaucratie itoe selama-lamanja, djadi.. 

. .. mempoenjai kebiasaan dan kebi- 

asaan (routine) -setjoekoepnja dalam 
menghadapi perobahan angin begini 

begitoe, zonder melepaskan kemaoean 
dan pendapatannja sendiri. 

Menilik kesemoeanja itoe, maka ada 
lah kewadjiban golongan Indonesia 
seanteronja oentoek berdiri dibelakang 
Wali Negeri itoe dalam mengedjur 
perbaikan nasib, lahir dan bathin beroe 
pa mengadakan gerakan-kemadjoean 

jang teratoer, aksi mengedjar kemadjoe 
an jang planmatig. 

Planmatig ! 
Gerakan jang bagaimana jang boleh 

diseboetkan planmatig, dengan atoeran 
itoe? 

Pertanjaan ini akan kita djawab 
dalam oeraian besok ! 

Kita koentji toelisan kita sekali ini 
dengan andjoeran: - 

Singsingkanlah lengan badjoe oeri- 
— toek mengedjar kemadjuean lahir ba- 

thin boeat bangsa dan tanah air ! 
Tjoekoep kita ngelamoen, tjoekoep kita 
bekerdja asal bekerdja, datanglah wak- 
toenja kita bertjita-tjita dan bekerdja 
dengan atoeran, planmatig ! 

M.T, 
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boleh diseboet ,anak negeri (inheem- 
schen)“. Tindakan iniialah dimaksoed 
kan sebagai soeatoe poedjian atau 
pengesahan atas djasa djasa mereka 
itoe selama ada perang Ethiopia, 

Anak anak jatim, jang bapaknja 
mati dalam peperangan tempoh hari, 

  

KERIBOETAN DI PA 
LESTINA 

Seorang Jahoedi kena tikam 

Havas mewartakan dari Jeruzalem 

rang Arab. 

jakan. 

Censuur dihapoeskan 

Moelai 

Sberat soerat kabar masih tetap tidak d 

loear negeri Palestina, 

kabar 

bat keaktipan polisi. 
— 0 — 

Pensioenkorting dihapoeskan.   
lah habis. 
- Hatsil dari permoesjawaratan adalah 

seperti berikoet, Moelai pada tg 1 Jan. 
pensioen korting jg banjaknja 17 pCt 
dihapoeskan. 

Tidak lama lagi berita opisil akan 

—O9 — 

Bestuurshervorming 

radja. 

Aneta, bahwa pada tanggal 30 

regeeringscommissaris 

begrooting. 

Raadsheer Baginda Ibn Saoed 
diboenoeh ? 

Reuter. 

oleh orang. 

tanggoengkan, 
Dari Rotterdam diberitakan 

Aneta, 

Rju. 
Banjak sekali partij-partij tembakau 

kan 37 semprotan airnja, 

goengkan. 
— 4 —n   

bahwa Jacob Wise, seorang penning- 
'meester dari seboeah vennootschap Ja 
'hoedi ,Temple Society“ pada tg 29 
Oct didalam bank ditikam oleh seo 

Keadaan djiwanja sangat membaha 

1 November Pemerintah te 
lah menghapoeskan tindakan censuur 

perkenankan memoeat verslag-verslag 
tentang kesoelitan politik, baik jang 
berkenaan dalam negeri, maoepoen 

Demikianlah djoega tidak boleh s.s. 
itoe memoeat sesoeatoe kritik 

terhadap amtenaramtenar atau me 
moeat kabarkabar jg bisa mengham 

Menoeroet berita dari ,Nws“, per- 
moesjawaratan antara departement van 
kolonien dan pemerintah disini dari 
hal penghapoesan pensioen korting te 

Konperensi diSinga 

Dari Ampenan diberitakan oleh Anip 
Nov. 

?37 jad. Europeesch bestuur dan djoe 
ga Inlandseh bestuur dan veearts in 
sinjoer BO W dan djoega kepala kan 
tor kantor Landbouw en Boschwezen 

sama bertolak ke Bali oentoek mem 
persaksikan Konperensi jang pada sa 
at ini diadakan di Singaradja dengan 

boeat Groote 
Oost tentang bestuurshervorming dan 

Sheik Youssef (Sjaich Joesoef? Red), 
seorang raadheer dari pada baginda, 
Ibnoe Saoed, jang pada hari Kemis 
berangkat dari Damascus hendak me 
noedjoe Bagdad, tidak ketahoean la 
gi kemana perginja, Ia hilang, kata: 

Orang mendoega, bahwa sheik Yous 
sef, jang bingga kini tidak djoega ter|. 
dapat arah perginja, telah diboenoeh 

Kebakaran besar di Negeri Belanda| 

Keroegianbermiljoen 
miljoen, tetapi diper 

oleh: 

bahwa kemarin malam terbit: 
kebakaran hebat, jang upinja mema 
kan soeatoe baris goedang-goedang 
barang di pelaboehan pada soengai 

kopi, kapok dan stearine termakan 
api, walaupoen brandweer menjemprot 

Keroegian berdjoemlah miljoenan, 
tetapi didoega semucanja dipertang 

Dipersamakan dengan bangsa Itali. 

Didalam seboeah ma'loemat, Musso- 
lini telah memperma'loemkan, bahwa 
selandjoetnja bangsa Eritrea dan bang: 

lsa Somali (di Ethiopia) tidak lagi 

djika melamar, akan |diperloekan soe 
paja mendapat pekerdjaan pada peme 
rintab. NE 

Selandjoetnja di Eritrea dan Somali 
akan diberi ampoenan kepada orang 
orang hoekoeman, (United Press), 

DO 

Boycot cemoem |di Australia 

Hoofdbestuur dari pada Federasi 
Perkoempoelan2 Sekerdja di Australia, 
atas desakan wakil wakil perkoempoe 
lan2 sekerdja telah mengambil kepoe 
toesan melakoekan pemboycotan oe- 
moem terhadap barang2 Djepang, ka 
ta Trausocean dari Sydney. 

Orang orang dari kalangan politik 
berpendapatan, bahwa poetoesan ini 
sangat moedah tertjapai hasilnja, ka 
rena sangat boleh diharapkan, semoea 
koeli koeli pelaboehan kapal tidak 
akan soeka membongkar barang barang 
Djepang dari dalam kapal. atau mema 
soekkan kedalam kapal, 

—O— 

Kesempatan masoek militer bagi" 
orang jang boekan Eropah 

i 

Dari Departement Oeroesan Perang 
diperma'loemkan, bahwa anak anak 
lakinja kaoem militer jang bekerdja 
aktif dan militer pensioenan demikian 
djoega bekas militer, 2elama th. 1936 
bisa diperkenankan melakoekan per 
djandjian vrijwillig didalam semoea 
garnizoen: anak daripada militer jang 
aktif, militer pensioenan sebagai biasa 
pada pedjabatan Jaa edan Nan 
militer sebagai biasa pada pedjabatan, 
dimana ia bekerdja asal moelanja. 

Boeat teken perdjandjian boeat gar 
nizoenwerving Ini, haroceslah menda- 
pat machtiging dari Departement Oe 
roesan Perang. 

Didalam daerah-daerah jang weving 
itoe berlakoe centraal (misalnja: orang 
sarang Djawa ditanah Djawa. orang2 
Menado ditanah Minabasa, dll. seba- 
gainja), maka haroeslah dipilih anak 
anaknja militer jang masih kerdja 
aktif dan militer pensioenan —djika 
mereka termasoek golongan (landraad) 
oentoek mana dibueka boeat centrale 
werving—, maka sebagai biasanja ha 
roes diterima dengan perantaraan cen 
trale werving. 

Didalam perkara ini pada oemoem 
nja, tidaklah perloe memakai machti 
ging jang sepesial dari Departement 
Oeroesan Perang, 

— (0 semu 

Masih roesoeh di Marokko 

Menoeroet berita-berita, jang pada 
Itanggal 30 October diterima di Parijs 
Idari Marokko djadjahan Perantjis, na 
ka kegentingan di Marokko masihlah 
sangat mengchawatirkan. 

Toko-toko dikota Fez, jang mogok 
ta' soeka memboeka menoeroet perin 
tah sampai hari Djoem'at, maka pada 
pagi Djoem'at atas paksaan militer, 
terpaksa diboeka lagi. 

Pendoedoek disitoe, atas perlakoean 
itoe agak hendak melawan dan bersi 
kap hendak mengantjam kepada ka 
oem militer, kata Transocean, 

Didalam soeatoe rapat ramai, sela 
koe protest, kaoem militer melempar 
kan granaat, sehingga banjak antara 
pembitjara-pembitjaranja jang menda 
pat loeka. 

— 9 — 

Tiga kawan sedjoli 

Anti- Komintern. 
' Dalam mengoeraikan, bahwa Djer- 
man dan Djepang soedah mendapat 
persetoedjoean lengkap, maka soerat 
kabar ,Asahi Shimbun” menerangkan 
bahwa Itali soedah melepaskan tjita2 
nja melakoekan perdjandjian bilateraal 
(perikatan antara satoe dengan satoe) 
dan bermaksoed menjerboekan diri da 
lam Perdjandjian Djerman—Djepang 
Anti Komintern (Anti-koemoenis), 

Rentjana perdjandjian ito» akan di 
bi'jirakan didalam persidangan Raad 
van State jad. 

Diharapkan, bahwa dalam boelan 
November inilah akan dioemoemkan 
hal itoe.   

  

. Directeur-Hoofdredacteui 

M. TABRANI 

: Telefoon redactie 1440 WI. 

Administratie 1810 WI. 

Roemah Hoofdred. Laan Kadi- 

man 4 telefoon WI, 2620 

NN AN 

Losse nummer 10 ceni 
  

       
   

Perdjandjian Tiga Sedjoli iniakan di 
tandatangani di Rome oleh Graaf Ciano 
(Itali), Von Ribbentrop (Djerman) dan 
ambassadeur Hotta (Djepang), kata 
Reuter, 

— 0 — 

Kolonisesiraad 

Rapat dengan ver 
eeniging2. 

Rapat. Kolonisasiraad jg telah dilang 
soengkan pada hari Rebo jl pagi dan 
membentangkan tentang permintaan 
subsidie boeat beberapa kolonisasiver- 
seniging didalam th 1937. Selandjuet: 
nja didalam rapat tsb dibitjarakan ten 
tang soal selectie dan pengiriman ad- 
spirant-kolonisten ketempat2 koloni- 
sasi, soal mana jg akan dibitjarakan 
lagi didalam contactvergadering de- 
ngan kolonisasivereeniging2, sedang- 
kan didalam rapat jang telah dilang- 
soengkan pada hari Rebo itoe soedah 
dimoefakati tentarg pengadjaran boeat 
anak anak kolonisasi. 

Kolonisasiraad itoe akan memadjoe 
kan hal ini terhadap kepada Pemerin- 
tah, bahwa soal2 ini tidak sekali kali 
mengenai tempat tempat kolonisasi 
terseboet. 

Pada malamnja, Kolonisasiraad itoe 
masih mengadakan rapat dengan kolo- 
nisasivereeniging2, dimana dibentang 
kan tentang nasib dan oentoek mem- 
beri subsidie, sesoedahnja ini didalam 
rapat terseboet dibitjarakan tentang 
hak2 tanah oentoek orang orang kolo 
nisasi itoe. 

Selandjoetnja itoe kolonisasi veree- 
niging2 diperhatikan soenggoeh oleh 
Kolonisasiraad, djika kekoerangan tem 
pat oentoek kolonisasi atau kekoera- 
ngan hak-memilik oentoek orang2 
kolonisasi atas tanah-tanahnja, maka 
disini kolonisasivereeniging2 itoe ha 
roes membantoe dan menerangkan ke 
pada orang-orang kolonisasi, bahwa 
hak-memilik atas tanah-tanah itoe 
perloe sekali boeat dibelakangan hari. 

Sesoedahnja algemeene contactver- 
gadering ini selesai Kolonisasiraad de 
ngan doea . kolonisasivereeniging me 
ngadakan rapat lagi oentoek menga- 
dakan pembitjaraan tentang rapport2 
jang dimadjoekar dan djoega tentang 
so'al-so'al oeang. 

— (93 

Sveal tanah erfpacht Nakau 

Tanah Paretjak dan 
Hoeboe Toepak. 

Anggauta Dewan Ka'jat toean So- 
angkoepon kemarin telah menjorong 
kau pertanjaan dan keterangan kepada 
Pemerintah sebagai berikoet : 

Jang bertanda ini ingin mengetahoei, 
adakah Pemerintah soedi kiranja me 
merentahkan soepaja diberilah hendak 
nja keroegian jang adil kepada orang 
orang jang bersangkoetan, ja'ni ber 
hoeboeng dengan ditebanginja tanam 
toemboehan anak negeri dengan ver 
gunning dalam 1930 diatas tanab jang 
diberikan sebagai erfpacht kepada on 
'derneming Nakau (Lampoeng). 

Pendjelasan 

Sebeloemnja tahoen 1923 ada sebi- 
dang tanah jang adu tanam-toemboe 
ban anak negeri, bernama Paretjak 
dan Hoeboe Toepak, di marga Selagai 
Koenang (Kotaboemi, Red,) Lampong 
sche Districten, telah diserahkan seba 
gai erfpacht kepada onderneming Na 
kau, 

Dalam pada itoe, tidak begitoe di- 
perhatikan soenggoeh-soenggoeh oen- 
dang-oendang jang berkenaan dengan 
ini, 

Pertama: tanah-tanah jang diberikan 
selakoe erfpacht itoe adalah termasoek 
daerabnja doesoen2 (kampong), sedang 
selandjoetnja sebeloem memberi itoe 
tidaklah lebih dahoeloe diminta moe 
fakatnja pendoedoek dengan kepala-ke 
palanja. 

Didalam tahoen 1923 diberikanlah 
vergunning (idzin) kepada pendoedoek 
oentoek memboeka dan menanami ta 
nah 'itoe, asal sadja mereka soeka 
membajar oeang oelasan (sewa tanah) 
kepada onderneming terseboet, hal 
mana memang soedah terdjadi, 

Idzin oentoek memboeka itoe, di 
ocemoemkan (tjanang? Red) oleh ke 
pala kampong Pekoeroen bernama Ra   dja Oelangan Boemi. 

  

Didalam tahoen 1930 sadja soedah 
ada f 2600 oeang oelan disawpaikan 
kepada onderneming dengan peranta 
raan bestuur Eropah. 

Dalam tahoen itoe djoega, atas pe 
rivtah onderneming Nakau, maka di 
tebang tebangilah tanam toemboehan, 
dengan pengawasan polisi, dan tidak 
dengan pergantian keroegian sedikit 
poen djoega, bahkan oeang kontan 
f 75 dan barang barang toko kepoe 
njaan seorang bernama Moehammad 
Saleh gelar Batin Gemoeloeng orang 
Panagaran, marga Soeay (Menggala), 
dibeslag poela oleh polisi, 

Segala daja oepaja jang dilakoekan 
oleh orang2 jang bersangkoetan goena 
memperoleh hak kepada pembesar 
pembesar negeri disana, adalah senan 
tiasa sia-sia belaka, 

— O —- 

Bandjir hebat di Syria 

Dari diberitakan oleh 

Havas: 
Damascus 

Bandjir jang sangat hebat telah me- 
roesak kepada soeatoe daerah 50 km. 
persegi disebelah timoerlaoet Dawmas- 
cus. Banjar sekali roemab2 didalam 
desa Deiratiyesama roboh, sedang ada 
kira-kira 500 orang dianggap hilang. 

Didoesoen Nebek 100 boesh roemah 
roesak sama sekali, sedang disitoe sa 

dja orang mengangkat 70 majatnja 
orang, 

Doesoen Kutaife soedah rata-dengan 
tanah dan doesoen Mouaddamiye boleh 
dikatakan roesak semoea. Disitoe sadja 
ada 200 orang mati mendjadi korban, 

Keroegian ditaksir ada 100 miljoen 
france, sedang 10.000 orang kehilangan 
tempat tinggal. 

— 0 —— 

Berbahaja 

Aksi Djepang terha 
dap Inggeris. 

Dari Tokio diwartakan oleh United 
Press bahwa soeatoe organisasi Dje 
pang dibawah pimpinan Seiyukai ter 
diri daripada kaoem politiek dan djoe 
ga orang2 jang ternama di Djepang 
maka organisasi ini telah meroepakan 
soeatoe badan jang mempersetoedjoei 
oesoel oentoek melskoekan aksi hoeat 
memoetoeskan perhoeboengan diplo 
matiek dergan Inggeris. 

Resolusi jang memaksa oentoek me 
moetoeskan perhoeboengan dengan Ing 
geris jang telah diboeat oleh orang 
orang Djepang jang ternama pada ke 
tika mereka ini mengadakan rapat 
adalah berboenji sebagai berikoet : 

»Semendjak timboel pertempoeran 
antara Djepang dan Tiongkok, Ingge 
ris selaloe menjokong terhadap kepada 
Tionghoa, Tindakan oleh Inggeris ini 
tidak disepakati sekali, oleh karena 
Inggeris ada sesoeatoe negeri ketiga 
jang koeat, Dengan perantaraan Vol 
kenbond, Inggeris telah berhasil oen 
toek mengoendang kepada Jain lain 
negeri boeat mengoendjoengi konpe- 
rensi-Sembilan Negeri, konperensi ma 
na mengandoeng toedjoean oentoek 
meroepakan intervensi internasional 
terhadap kepada kedjadian di Timoer 
Djaoeh dan melakeekan tindakan atas 
kedjadian terseboet. 

Berhoeboeng dengan segala perdjan 
djiannja dengan Inggeris, Djepang 
hingga kini masih bersikap sabar ter 
hadap kepada Inggeris maka Djepang 
sampai pada dewasa ini ta” bisa me 
nahan tindakan tsb lebih lama lagi 
atas segala tindakan tindakan Inggeris 
jang  dilakoekan terhadap kepada Ti 
ongkok jang tidak adil itoe, 

Inggeris jang mestinja memberi ad- 
vies terhadap kepada sikapnja Tiong 
kok, sikap mana jang haroes diperba 
tikan dengan soenggoeh2 maka Ingge 
ris tidak mewberi advies itoe, bahkan 
menjokong Tiongkok didalam pembe 
rontakan terhadap kepada Diepang. 

Djika Inggeris memperhatikan si- 
kapnja dengan soenggoeh2 maka Dje 
pang tidak sekali kali mengambil re- 
solusi atau besluit itoe, 'oleh karena 
Inggeris dan Djepang teb, telah bersa 
habatan 60 tahoen lamanja.   — 0 — 
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Awas, pintoe | ! ! 

Ketika hari Senen (1-11-1937). kira 

kira djam 7 pagi, waktoe Mbd Amin 
di Kp, Poela (M.C:) pergi bekerdja di 
wkpl. SS Manggarai dan isterinja (Nji 

'Asmani) sedang kekeli banja 5 wenit 
“waktoe poelang diroemahnja, telah ke 

i erboeka dan 
jang baroe2 

a ijns 

  

TAU 23 memilih itoe — sedari zaman dahoeloekala — 

" minjak z€toen toliid termashoer baiknja boeat 

bikin bersih, segar dan sehat koelit, soepaja 

tetap tinggal moeda parasnja. 

G Tida ada lain minjak lagi jang bisa diban- 
dingkan kebaikannja. Sampai zaman sekarang 

kemandjoerannja tinggal itetap. Tjampoeran 

: 
      

        

   
Kepostoesan rapat Wegvi an kenaikan benzine jang bersifat 

            

   

          

   . ATOERAN SDEPAJA NJONIA DIADI TIANTIK 
Koelit jang kasar itoe biasanja disebabkan 

oleh kotoran aboe dan keringat. jang laloe 

menoetoep lobang-lobang koelit jang "ketjil 

Soepaja djangan sampai kedjadian begitoe 

saban pagi dan sore hendaklah Njonja 

bersihkan moeka. feher dan poendak dengan 

boesa Saboen Palmolive ini. sampai boesa 

ini dapat meresep semoea di lobang? koelit. 

Laloe tjoetjikanlah baik betoel dengan aer, 

Karena itoe koelit Njonja tetap moeda dan 

segar, Keoentoengan Njonja: jaitoe moeka 

segar, tjantik dan moeda. . 

commissie. Me Na kekal itoe). (kato oentoek dagangan Hah kainnja 7 ga mirjak Korean ini 

AN AA KU Tati aa Den Ba BRA PN en eskan: Ta 1 1 ai AS aa r 1 ita. : : engan minjak? tetane- 

Di dalam gedoeng. Departe: ag ion dengan hormat kepada Wali Pen ananda abah #iap-alap sita- | la "e 5. wan lain, itoelah pembikin 
en W di Bandoeng, '    er Saboen Palmolive menoe- 

  

Oh ogeri, soepaja soedilah kiranja ber| 

kenan tg 

   
     
    

Oentoeng benar bagi toean roemah 
agaknja sitangan pandjang tergopoh 

Pn Nu . 'Igopoh:, karena sekalian oeavg dan 

H3 1 digoah na Sa barang2 perhiasan jg berharga ta' ter 

alta” ka Nn Nan |bawa, kalau tidak tentoe... ta" lebaran. 

n|ajamngan leh pibak jug berkoosa| “IA ii, soodah ditangan Polis 
A9GL UG 3 , | t at Aa 

n keselamatan laloe lintas. na 
Kelak, sesoedahnja bermoesjarawa- Pertoendjoekan Bioscoop 

dengan Wegenraad, baroelah di- Boeat moerid2 sekolah 

seka Sebagaimana telah di wartakan be kan pemandangau tentang hal 
berapa hari jang laloe atas kederma- 2 ini Kk pada Direktoer V en W, dengan 

UI permohonan soepaja Direktoer mem-| waannja Eigenaar dari Rialto Bioscoop 

| 
P. Senen, di beri kesempatan oentoek ri tahoekannja kepada pihak jang 
moerid2 sekolah boeat menjaksikan berkoeasa mengatoer djalanan itoe. 

€| Satoe soeal lagi jang dibikin pokok (pertoendjoekan besok pada hari Rebo 
npertoekaran pikiran ialah tentang or-|di moelai djam 10 pagi. 

- |ganisasi pengawasan, sampai kemana| Oleh pengoeroesnja telah di tjatat 

kah bisa dilakoekan orang oendang2 |banjak sekali sekolah2 jang akan am 
jang termaktoeb didalam hoekoem lajbil bagian boeat mengoendjoengi itoe 
loe-lintas itoe. pertoendjoekan. 

' menghapoaskan crisismaatre- roet recept resia. Ini 

saboen ketjantikan jang 

     sama sekali tida mengan- 
    

   
     
      

    

    

doeng gemoek binatang.      
      

  

   

    
    

  
gen jang ditetapkan didalat 
daripada Wegverkeersbesl 
(Bijblad 13699) sel. 
drsagvermogen ban 
pCt bolehlah melet 

  

  

      
   

     

   

  

             

  

   

lp 
melebihi 

| motorrijtuigen, oplegge » 
hangwagens, sebagai dilako: 
loemnja tanggl 1 Janua: 

Komisi tsb memoegja 
ga apakah tindakan ini b 
berlakoe teroes dalam 1938 
tidak, dan tentang kom: 

Direktoe 

   

   
    

    

    
   

dari Anti—Opium vereeniging lnter- 1 

nationale Orde van Goede Tempelieren 
tentang Anti Opiumweek. 

Didalamnja mengandoeng prijs- 

vraag. Maka hendaklah sidang ramai 

mambatjanja dengan teliti, soepaja ta 

kolah di Indonesia ini, agar sekalian 
goeroe goeroenja diberi kesempatan 

boeat mempropagandakan kepada moe 
rid moeridnja, tentang kedjahatannja 
itte MADAT dan MINOEMAN KE- 
RAS, jg patoet didjaoehkan oleh kita. 

           
      

        Waterstaat, 

        

   

   
   

  

   
   

   
   

  

    

   

   
   

   

      

   

  

   

  

     
   
   

    

     

   
   
   
    

   
   

   

  

   
   

  

   

      
   
   

    
   

   

    

    

  

   

  

   
    

  

   
    

      

   

     

         
        

      

      

          

Pembitjaraan pandjang 1 

| koekan dalam perkara 
jang haroes dilakoekai 

| stelsel vrachtauto seb: 
kan didalam artikel 40 d 
verkeersordonansi. : 

Lebih djaoeh rapat menjatakan ke 

inginan, soepaja kenaikan accijns ben 
“xine 2!/, pOt jg dilakoekan sebagai 

tindakan krisis dan 1932, dihapoeskan 

sadja, Dan hadjat ini diberitahoekan 
kepada Pemerentah sebagai berikoet : 

Wegverkeerscommissie :. 

menimbang: 

      

1. bahwa kenaikan acciju benzine 
2'/3 pCt se-liter jg terdjadi dalam th. 

1932, adalah bersifat sementara, dan | 

menoeroet keterangan Pemerintah ke 
naikan didasarkan kepada kesoekaraa 

kas negeri, djadi hanja dimaksoed se 

“bil poetoesan akan dibitjarakan dida- 

Ham rapatnja dibelakang nanti. 

'Iperoebahan beratnja maksimum jang 
boleh ditindiskan kepada “djalan oleh 
kendaraan jang tidak memakai band 
pompa, ialah soepija didalam tahboen 

£. boeat tiap tiap c.m. wielbandbreedte. 

isepeda beroda tiga, 

Tentang soeal ini, komisi mengawm 

Hadjat oentoek memperpandjang 

1937 dibikin 120 k.g, tidak lagi 100k. 

Kemoedian komisi memperhatikan 
djoega tentang kemadjoean kendaraan 

Berhoeboepgan dengan sjarat-ejaral 
jang dimestikan didalam artikel 7 lid 
(1) daripada Wegverkeersbesluit V en 
W, sesoedahnja memeriksa hasil peme 
riksaan Laboratorium Materiasl On- 
derzoek dan Vliegmedisch Dienst dari 

Atas perwintaan jang berkepen- 
tingan, di perma'loemkan kepada si- 
dang pembatyja, teristimewa toean toean 

goeroe sekolah, jang beloem mengeta 

hoei, djika hendaktoeroet ambil bagian, 

di persilahkan datang boeat minta be 

wijs, atau keterangan2 lain, kepada 
togan-toean Pengoeroes jg terseboet di 
bawah ini: 
I, toean Soejoso c/o Muslim Insti 

tuut Def. v/d Bosch Bte. 
Wiratmadja c/o Bostonweg 
(2e Ini. School, G.Tjendol Bte. 
Ra meni 2e WijkweesterT. 
Tinggi Bte. 

Kita pertjaja bal ini akan dapat sam 
'boetan jang memoeaskan dari tiap Iboe 
Bapa dan Goeroe, oentoek menggem- 

birakan anak-anakuja dengan menjoe 

2.» 

Bi 

pertama kali IOGT dan AOV menga 
dakan itoe aksi, tentang pembantera 
san itoe MADAT, ALCOHOL dll. 

Sedangkan boeat th 1937, inilah jg 

MINOEMAN KERAS. Aksi itoe, akan 

diadakan oleh bangsa Tionghoa, ialah 

pada tg 6 Nov '37, dengan memper 

toendjoekkan optocht arak-arakan dari 

pandoe2 bangsa Tionghoa sendiri. Dan 

pada malamnja, diadakan rapat oe 
moem dan toneel, jg bertempat di 
Thalia Manggabesar Batavia, dimoe 

lai djam 8 malam. 
Oleh bangsa Belanda, akan diada 

kan poela rapat -Gemoem seperti itoe, 
pada tg 11 Nov 1937, jg bertempat 
pada IEV gebouw Kramat, disitoe 
akan dibitjarakan dalam bahasa Be 
landa, dan dimoelai djam 8 30 malaw. 

hoe apakah jg dikehendaki dari toean. 
San Daan 

“Kalender bagoes. 
Dari pibaknja ,Onderlinge Levens 

verzekering (denootscbap De Olveh 
van 1879“ kita menerima kalender 
(almanak) dinding tahoen 1938 jang 

sangat molek. : 
Tanggalannja memakai bari pasaran 

Djawa, ja'ni Pon Wagi Kliwon enz. 
Sedang disamping tanggalan ada di 

moeat tarif porto, penoendjoekan hari 

hari Besar Moeslim, Nasarani, dau 

Tionghoa. Poen terang poela ditoelis 
hari2 besar Nasional oemoem (hari2 
kelahiran Kelsearga Oranje), 

— 9 — 

Kitab penting tentang soal 
Timoer Djaoeh 

Ia ini reset Pidakan Br pada Militaire Luchtvaartafdeeling,|roeh mereka itoe mempersaksikan| Kalau digolongan bangsa kita, ialah Dena MSI IND Ina ae 

aa 23 aatregel itindakan kri maka komisi berpendapatan, bahwa/ ,Shirly Temples. nanti pada tg, 8 Nov. '37 akan .dia-| Dari kantor Kaasaai Djendersl Ti- 

2. Bahwa penoeroenan harga benzi tidaklah ada alasan soepaja orang se — 0 — dakan radiolezing oleh VORO, moelailongkok di Betawi, kita menerima kiri 

ne didalam boelan September 1937 
itoe haroeslah dianggap soeatoe doro' 
ngan oentoek memadjoekan motorweg 

Vena na Kan 
3. bahwa pertama kali besarlah pe 

ngaroehnja harga benzin itoe kepada 

mata-mata memakai lampoe listrik 

ning. 
Kepada Direktoer V en W dioesoel 

kan, didalam melakoekan keurinng 
'soepaja disjaratkan, bahwa boeat kop- 

motor dan sepeda jang bertjahja koe-|. 
Theodora Goes Wild 

Extra: Jambore doenia 
Titel diatas nama sesoeatoe film jg 

moelai tadi malam dipertoendjoekkan 
di Albambra bioseoop jdalam mana 
rol dipegang oleh acteur dan actrice 

djam 7.30 sore. Dan pada tg. 10 Nov 

'37 baroelah diadakan optocht2 pan: 
doe2 dari K.B.I. PI dan Jeugdorgani 
satie Soeria Wirawan akan berkeliling 
dikota ini dimana perloe, dan achirnja 
berkoempoel di Gang Kenari. Itoe arak 

man seboeah kitab berkepala ,Japa- 
nese Agression and the League of 
Nation 19374. 

Didalamnja kita dapati dengan pan 
djang lebar kissah pidato Dr. V.K. 
Wellington Koo, didalam/ sidang Es 

Ne anal Tana lampen kendaraan motor, lampoe lis- $ arakan, boleh diiring oleh siapa sadja. lsembly ke 8 daripada Volkenbond di 
pen exploitatie motorwegver triknja haroes disertai dimfilament, Melvyn Douglas, dan Irene Dunne | Dan pada malamnja tg. 10 itoe, baroe an bi ame jang Seebsasiwa 

2 jani dibikin begitoe roepa, soepsja|isng dapat mengagoemkan tjara “dan |iah diadakan RAPAT OEMOEM jg 
“4. bahwa pendorongan madjoenja 
wegverkeer ini sangatlah dipoedjikan 

- karena verkeer (laloe-lintas) ini me 

'noeroet kemadjoean jang sedikit ini, 
sangatlah terbelakang dengan kema 

djoeannja lain-lain factor2 kesedjahte 

raan (nenen Hen 
| 5) bahwa oentoek memadjoekan se 

tjahja jang dipantjarkan tidak lang- 
soeng menjorot kedepan. 

Setelah habis rapat, maka dihada 
pan anggauta2 dilakoekanlah demon- 
strasi tjaranja keuring reflector sepe- 
da sebagai termaktoeb dalam artikel 
7 lid 8 daripada Wegverkeersbesluit 
Ven W. 

BP. 5 
ag AS   | gala itoe, sangatlah perloe dihapoes- 

  

  

  

L.# (rat menerangkan, bahwa didalam si- 
28 |dang kemaren boeat groep onderdanen 

| Pemilihan Provinciale Raad 
LAB ne Djawa Barat. 

Provinciale Stemkantoor Djawa Ba- 

|Nederianders telah dipilih toean2: 

laga gajanja, romantiek dan spannend 
dari awal sehingga achirnja. Poen 
extranja sangat menarik hati jaitoe 
film jaug sangat baik boeat pandoe, 
karena film itoe menggambarkan ten 
tang Jambore Doenia. 

——a Cc —— 

Tentang moelai Poeasa dan 
Lebaran Poeasa 

Bahwa Persjarikatan MD. tjb Betaw! 
mengambil permoelaan Poeasa ini th 
1356 H. ialah pada hari Kemis 4 No- 
vember 1937, karena idjtima' (berbaris 
matahari dengan boelan) pada hari 
Rebo 3 Nov '37, djam 12,45 siang. 

4 Dec, '37, karena idjtima' (berbaris 
Dan berhari Raja pada bari Sabtoe| 

loear biasa di Gang Kenari tsb. itoe 
rapat, boleh poela diksendjoengi oleh 
segala bangsa. 

Rapat dimoelai djam 8.30 malam, 
dengan diadakan toneel oleh anak2, 
moerid dari De Uniescholen, dan lieht- 
beelden jang bersangkoetan dengan 
embanterasan madat dan alco- 
ol dan lain lain minoemanu 

keras, dan diperdengarkan oleh 
muziek Jolly Nicht. 

Programma rapat oemoem pada 
tanggal 10-11 1937, ialah : Pemboeka 

an oleh toean Voorzitter Anti-Opium- 
week, golongan Indonesia, jaitoe toean 
Rd. Kartodarmodjo. 

Spr, I. Toean Dr. Soetopo, dari 
Parindra dan Indon, Academicie Ind, 

na tempo hari kita moesatkan kesing 
katannja dalam harian ini. 

Ketjoeali itoe masih banjak lagi ar- 
tikel2, dan toelisan, antaranja ma'loe 
mat Pemerintah Tiongkok kepada Vol 
kenbond, serta banjak lagi keterangan 
penting, jang dapat mendjelaskan pe- 
mandangan kita terhadap keadaan di 
Timoer Djaoeh, pokok perhatian orang 
sedoenia pada masa ini. 
'Semoeanja  ditoelis dalam bahasa 

Inggeris, 
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: “IMr, PL A. Blaauw, Ir. E. D. Wermutb,| matahari dengan boelan) pada bari Minggoei—|  TJATETAN 

Pentidetah D, R. K. De Boer, D. van Husltyn. Djoem'at 3 Dec “37 djam 6,4 pagi, Nan Mn Nazaroedin Latif wa : J 5 

ai Hr. V,L.A. Razoux Schuliz, Dr. H.E.| Begitoelah kepoetoesan ,Loedjnah|kij dari Moehammadjjah. 1 Senen 5 

Masoek kedalam ge 
: doeng K.B. del ag 

Pada bari Minggoe jbl. beberapa 
pentjoeri telah memasoeki gedoeng 

Koninklijke Bataviasche Jacht Club 

(KBJL) di Tandjoeng Priok. 

| Terlebih dahoeloe pentjoeri itoe 
memboeka pintoe depan dari gedoeng 
tsb, laloe masoek kedalam gedoeng 

itoe dan mentjoeri cashregister sesoe 
dahnja membongkar beberapa latji la| 

tji dalam register mana ada tertoelis| 
 djoemlah oeang f 25.— 

oleh pentjoeri tsb. 

' Pendapatan Paser Malam 

| Pendapatan P. Malam selama doea 
malam seperti berikoet : 

” Pada tg 30 Oct: Entree f 1450,— | 
Pendapatan dari 1.1. derma f 2730,— 
sehingga pada malam itoe berdjoem- 
ah f4180,—, 

“. Pada tg 31 Oct: Entree f 1950,— 
—. Pendapatan dari I, I. derma f 1930,— 

. sehingga pendapatan pada itoe malam 
sedjoemlah f 3890,—. 

2 sa san, 

| Potikdintek PKVI 
00 Bestuur PKVI. afdeeling Djakarta 

memperma'loemkan bahwa dari moe 
lai tg 1 Nov Polikliniek PKVI telah 
berpindah tempat dari roemah No. 50 
Tanah Tinggi Pontjol ke No 82. 

Dengan soerat ma” loemat ini soe 

paja oemoem mendjadi tahoe jang ada 
berkepentingan dari hal Polikliniek 
terseboet. : | 

  

dan ditjarij 

|tan dari segenap para pegawai markt- 

Wolf von Wuelfing, E. H. Boissevain 
(semoea dari I. E. V.), Ir. L. Waasdorp, 
J,J. Ten Have, E.G. Heyning (se- 

Imoea V. C.), J. J. Nederburg (P EB), 
Ir, A.R, H. Brouwer iCS FP). 

boecat menoandjoekkan anggauta2 boeat 
lain lain golongan. : 

5 —— 

| Consulaat-Generaal Djepang 

Toean Ishizawa tidak 
kembalilagi. 

| Consul-generaal Djepang ja'ni toean 
'Ishizawa berperlop ke Djepang, ta'a 
kan kembali lagi ke Indonesia, oleh 
karena ia dibenoem mendjadi kepala 
seksi ketiga dari bureau oentoek Euro 
peesche en Aziatische Zaken Gaimu- 
sho, 

Toean Kotani diserahi oentoek me 
megang djabatan sebagai Consul- Gene 
raal di Betawi boeat voorloopig. 

— 9 — 

Kaoem marktwezen insjaf ! 

Perkoempoelan Marktwezen baroe 
sadja didirikan soedah dapat samboe- 

|wezen seloeroeh Indonesia. 'Tjabang2 
jang soedah didirikan dan jang akan 
didirikan, jaitoe Groot-Batavia, Meester 
Cornelis, Tandjoeng Prioek, Cheribon 

Koeningan, Oeloedjami, Kebandaran. 
Tjomal, Petaroekan, Bandjardawa, Pe 
malang, Bantarbolang. Randoedongkal 
dan Moga, 

Djadinja BVMBM seboelan sadja s0e 
dah berdiri, soedah mempoerjai ang- 
gauta k.l. hampir 400 ambtenaar markt 
wezen soedah djadi anggauta. 

Klas  'mbbaka   

Sore ini diteroeskau sidang kedoea 

. Idjadikan film ,Stormduivel“ jang be 

Izitter, Beliau telah mengoeraikan de- 

Tardjih“ Moehammadiah tjb. Betawi. 
md 

Stormduivels 

Orang ramai soedah banjak jang tahoe 
namanja Eduard Kipling pengarang 
jang terkenal, bagoes dan seram kitab 
karangannja, 2 

Salah satoe karangannja soedah di 

bat benar, “dan moelai ini malam di 
mainkan di Cinema Palace. 

Comitie Anti- Opiumweek 

7—-MNovember1937, 
Spsciaal Corr. kita ,M. St, menga. 

barkan,: “505 
Pada malam Senen tg. 31 Oct. '37, 

Sub-Comite Anti Opiumweek, bahu- 
gian Boemipoetera, telah mengadakan 
rapat, boeat sebagai penoetoep, jg ber 
tempat pada gebouw 3e De Unie- 
school, Matramanlaan 5 Mr, Cornelis. 

Djam 8, rapat telah diboeka oleh 
t, Rd, Kartodarmodjo, sebagai Voor- 

ngan pandjang lebar, jaitoe apa toe- 
djoean dan maksoednja tentang adanja 
itoe Anti-Opi um week jg akan 
berlakoe, nanti dari tg. 7 sampai 14 
November 1937 itoe. 

Toean Voorzitter menerangkan, ja- 
itoe tentang pembantrasan itoe MADAT 
dan MINOEMAN KERAS, boekannja- 
lah terdiri dari golongan bangsa kita 
sadja akan tetapi jang ikoet boeat me 
mentingkan itoe pembantrasar, adalah 
terdiri dari 3 golongan, jaitoe bangsa 
Belanda, Tionghoa dan Boemipoetera, 

Sedangkan didalam itoe Minggoe, 
Dept. van O en HE, telah soedi poela 
boeat membantoe, jaitoe memberi ta- 

Maka atas seroean kita, tentoelah 
oemuem akan mementingkan, dan ber 
desak2 boeat mengoendjoengi rapat 
tsb. jg mana kepentingannja, adalah 
terhadap kepada kita belaka 

Rapat boleh dihadiri oleh segala 
bangsa ! 

Rasa perloe poela kita oemoemkan 

week tsb. meminta kepada segenap 
perkoempoelan2 dan leden2nja soedilah 
kiranja boeat menghadiri itoe rapat. 
'Poen suerat-soerat oendangan, akan 

diselebarkan, dan ditjantoemkan poela 
didalam ss.k. Indonesia dan Belanda, 
ialah satoe harapan bagi sipembatja, 
dengan mengadakan prijsvraag, jang 
boleh dikirim oleh siapa sadja. 

Dan djoega segenap kaoem PERS, 
adalah akan dioendang djoega, poen 
barangkali mana jang tidak menerima 
itoe oendangan, maka soedilah kiranja 
boeat datang menghadiri rapat tsb. 
Bestuurs2 dari AO akan menjamboet 
dengan senang hati atas kedatangan 
tt. itoe, 

(9) 

Lampiran ini hari 

Melampirkan drukwerk, reclame 
dan lain lain dalam soerat kabar ini, 
lebih besarlah goena “dan faedahunja, 
dari pada kalau drukwerk atau rekla 
me itoe di sebar2kan didjalan atau 
dimanapoen djoega. 

Karena fpembatja kita, ketika hen- 
dak membatja soerat kabar, tentoe 
memilih waktoe jang senggang, sehing 
ga jang dilampirkan poen kans terba 
tja lebih besar lagi. 

Ini hari poen sk. kita bagian jg ter 

disini, bahwa Bestuur dari Anti-Opiumj 

  

1 

Selasa j2 

Rebo I3 

Kemis |4 

5 

6 

  

» Pemandangan” 
  

  

Djoem'at 
        Saptoe 

»Bajar koran) 
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Gazelle- 

Raleigh- en 

Flying Dutchman 

Rijwielen 

Penjitjilan moelai dari f 5.— 

tiap-tiap boelan. 

Agent: Buitenzorg Laan v/d Wijck 32 

Het Gagelle Huis   oentoek langganan kota ada dilampiri     
  

hoekan kepada segenap sekolah se 

  

dengan seboeah ma'loemat penting 

“ 

Rijswijkstraat 16 - Batavia-C.- Tel, 1856 
 



  

  

asing dalam bahaja 
oe Inggeris menem- 

ki pesawat Djepang 
smation serdadoe Inggeris 

g mengakoei, bahwa ada 3 orang serdadoe Inggeris 
park disebabkan oleh granaat granaat Djepang. e 

Berhoeboeng dengan ini tenan aa yang akan memberikan bajar keroegi 
“dan akan melakoekan poela tifdakar oentoek memberi hoekoeman ke 

Ia orang orarg jg bersalah. : 
2 

saan @nti Inggeris Ma | 

Shanghai,| Nov. (Reuter) Terpengaroeh oleh propaganda dalam 

ratsoerat kabar barjan, dan termoerka tentang sympathienja Pers Ing 

is terhadap Tiongkok, maka bertambah besarlah perasaan Anti Ingge 
o diantara ra'jat Djepang jang ada di Shanghai.” - 
'Kini orang berchawatir akan timboel keadaan jg soelit sekali karena 

| dari Staf Djeparvg sama beranggapan, bahwa wereka perloe 
bom kepada tempat tempat pendjagaan Imitrailleur Tionghoa 

ja pada djalan kereta api Shanghai Hangchow, dan berbatas 
|. garis pertahanan Inggris. 

k meminta kepada pembesar pembesar Militer 

hatilah hendaknja dan soepaja mendjaga djiwa 

ae : : t 

an diatas tempat pendjagaa 
tpesawat terbang Djepang berkelili- 
ris, jang serdadoe serdadoenja laloe 

nembakinja dengan senapan2 mesin Lewi 

perang dalam parit 7 

Shanghai, 1 N ov. (Router). Setelah satoe malam teroes meneroes 
lakoekau peperangan senapan, pertempoeran dalam parit dengan ketel 

-b m soeak Soochow, maka. pihak Djepang menjatakan, 

clrow itoe ketepi selatan. 
sbaliknja : pihak Tionghoa menj 

“bahwa mereka itoe 

| bisa menjeberangkan pasoekan pasoekaanja dibeberapa daerah soe- : 

atakan, bah wa semoea serdadoe Dje- 
2 jang bisa menjeberang telah dihantjoerkan. : 

'ibakkan senapan 

a 

umont telah "memasoekkan 
adap kelakoean kuoem mari 

soeak Soochow dan ditepi jg a- : 
ampas djong Tionghoa jg penceh 

Inggeris, Perampasan itoe dila 
in larivja anak kapal djong itoe 

sedihnja dan memberi djandji, bahwa kedjadian 
an beroelang lagi. 

—.. Shanghai moelai terkepoeng? 

ik dirampas oleh Djepang? 
io, 1 Nov. (Domei), Fa 

musho memperma'loemkan jang 

disertai komentar dari Shanghai, 
1 4 boeah gedong bank 
belakang Spaarbank 

lah didoedoeki oleh Dja- 

— Pihak “Djepang mengetahoci, bahwa 

gedoeng-gedoeng 
perantaraan | | ' 

bisalah berhoeboengan dengan duerah 

perangnja Inggeris, - Le LN 

Mena orang Orang Tionghoa da 

lam memberi pertahanan jang peng- 

habisan sekali bisa laloe lintas dengan 

loeasa kedalam sector Inggeris, dari 

rang2 makan (? Red) 
. 

Ma'loemat Gaimusho itos menerang | iehang. bisa mengepoeng Shanghai, 
| kan djoega, bahwa pembesar2 garni- 

| z0en Inggeris telah mempermakloem 
| kan kepada pembesar pembesar Dje- 

| pang, kemaren djam 10.30 bahwa ada 
339 orang Tionghoa diratopas sendjata 
njaoleh pembesar2 Inggeris, termasoek 
poela 24 orang jg loeka. Demikianlah 
'djoega katanja, pembesar2 Inggeris 
itoe laloe menjerahkan mereka itoe 

— kepada gemeenteraad. Pan 

Bankbiljet dari bank i 

| tidak lakoe 

Nanking, 1 Nov. Hayas. Did 

ar kabar, bahwa Pemerintahan Cen 
menjatakan tidak sah (ta" Jakoe) 

pada oeang kertas jg dikeloearka: 

1 bank2 Hopei jang kini djatoeh 

etangan Djepang. 
BEN Nai . He nek 

Tsehsin dan Hsinbsing dirampas 

oleh Djepang 
Peiping, 1 Nov, —Hayas—, 
Didengar kabar, bahwa barisan2 

jepang, terbantoe oleh cavalerie, te 

mn 

itoe hanja denganj 
roemah jg berdampinganj 

mereka menerima air . dan ba- | ada “ditepi selatan soeak terseboet, se 

.. |2 detachement Djepang lainnja, 
Ea Penjerangan2 Djepang agak terham | 

Dide (bat, karena pihak Tionghoa mengam 

lah mendoedoeki Tsehsin dan Hsin- 
'hsing, kedoea doeanja letakuja pada 
djalan kereta api Chengtai. Kemoedian 
mereka bergerak madjoe teroes menoe 
djoe Taiyuan, 

Disepandjang djalan kereta api 
Tsinpu pibak Djepang soedah mende 
kati Linghsien, kini hanja 14 k.m. 
sebelah selatan dari tempat itoe. 

Shanghai terkepseng 

"Ghanghai, 1 Nov (Domeij 
Dengan djalan dibelakang api artil 

Ilerie dau ditoentoen oleh pesawat-pe 
sawat terbang, pasoekan-pasoekan Dje 
pang berhasillah kemarin sore menje 

giring serdadoe-serdadoe Tionghoa jg 

bingga dengan kemenangan itoe kini 

termasoek djoega wijk-wijk Tionghoa. 
Didalam tempo 45 sekonden, pasoe 
Ikan genie Djepang berhasil bisa me 
masang 5 boeah djembatan Ponton, 

ngi oleh dinding dari asap. 
. Penjerangan2 dimoelai lagi pada pe 

tang bari.” | 
| Detachement Tagami bisa meliwati 
Ponton djam 12,15 siang, diiringi oleh 

bil kedoedvekan ditapal watas dekat 
tanah asing dau mendoedoeki djoega 

| paberik tenoen Djepang, jang moela2 
didjaga oleh pasoekan2 Ingperis. 

'Pasoekan2 Inggeris meninggalkan 
paberik tsb. ketika pikak Tionghoa 
melakoekan pengoendoeran oemoem 
Chapei dan Kiangwan.   kemarin ditinggalkan oleh orangorang 

“ 

berangi soeak Soochow dengan meng 

| melintasi kali jang lebarnja 60 meter, | 
Idan pekerdjaannja senantiasa dilindoe: 

“Setelah dibakar, maka paberik itoe 

Tionghoa, Djoega pihak Djepang di 
daerah perang Nanghsiang mendapat 
kemadjoean, dimana pihak Tionghoa 
tergiring moendoer. 

Tentang Han Fu Chu 

Tokio, 1 Nov (Domei). 
'Pentang ditangkepnja Han Fu Chu 

' Foleh Djenderal Pai Chung Hsi ternjata 
tidak disahkan. Sikap Han Fu Chu di 

Itoenggoe2 orang dengan penoah per- 
'batian. Djika Han Fu Chu memindah 
kan tempat kedoedoekan pemerintah 
ke Timcer dari Tsinan, maka hal ini 
dianggap sebagai alamat baik. 

Pada dewasa ini boleh djadi Han 
Fu Chu bermaksoed membela Tsinan 
terhadap serangan Djepang. 

Soeak Soochow masih mendjadi re- 
boetan 

Shanghai, 1 
ccean) 

Pertaroengan-pertaroengan hebat ber 

Nov. (Trans 

lakoe teroes sepandjang Lari di Shang 
hai bagian barat. 

Djepang beroesaha sekoeat-koeatnja 
oentoek mentjoba menjeberangi soeak 
Soochow, : 

Walaupoen 'ada toendjangan koeat 
dari artillerie, hanja barisan depan jg 
bisa menjeberang ditepi selatan, 

5000 serdadoe Djepang soedah 
menjebrang 

— Orang-orang Tionghoa mengakoei, 
bahwa tadi malam setelah melakoe 
kan beberapa kali prrtjobaan gagal, 
ada 5000 serdadoe Djepang berhasil 
menjeberangi soeak Soochow. Tetapi 

'pibak Tionghoa menjerang kembali 
dengan ta' henti-hentinja. 

Serangan dengan tank 

.Soepaja bisa memotong hoeboengan 
nja orang orang Tionghoa jang berta 
roeng di soeak Soochow, maka tadi s0 
re pihak Djepang moelailah melakoe 

ikan serangan dengan tank-tank jang 
tamat besar di Tazang-Nanziangroad, 

Sebahagian besar dari pada tank tank 
Djepang hingga kini dihadapkan ke- 
dalam barisan Tionghoa, 

Merobah gari: 

- Atas perintahnja pimpinan tentara 
Tionghoa, maka garis Tionghoa dising 
katkan beberapa ratoes meter, soepaja 
sebagaimana diterangkan oleh pihak 
Tionghoa, bisalah mempersatoekan ga 
ris Tionghoa. Mana | 

Walaupoen menderita keroegian be 
sar, pihak 'Djepang tidak djoega ber 
hasil memperoleh succes jg strategis 
baroe, 

Aksi militer jang terhebat 
' Pertaroengan didaerah Soochow, oleh 
seorang penjaksi asing digambarkan se 

Shanghai ini, 
Roemah roemah jg letaknja didis- 

trik barat dalam tanah nederzetting ra 

kan letoesan granaat2 jang besar, 

Pesawat Djepang di tembaki oleh 
e Ingaeris 

' Beberapa pesawat2 terbang Djepang 
jang berterbangan distas tanah inter- 
nasional itoe ditembaki oleh serdadoe 
'pertahanan Inggeris, 
ba 3 

Ikspanjoe 
Kapal perang Amerika soedah di 

Pt - Gibraltar 
Menoeroet berita Havas dari Gibral 

tar, seboeah kapal perang kruiser ke- 
tjil “Raleighs, dengan diiringi oleh 
13 boeah kapal pemboeroe torpedo jg. 
dipimpin oleh Jaksamana Fairfield, be- 
velhebber armada Amerika, bahagian 
Europa, telah sampai di Gibraltar. 

Tgl. 5 November ini ditoenggoe djoe 
ga kedatangannja kapal kapal Amerika 
lebih bavjak lagi.   
bagai aksi militer jang paling hebat 
selama petjah pergoelatan mereboet 

sa tergerak sehari harian itoe disebab 

  

Menjelidiki kamarnja ,Jean Weems' 

Kapal perang slagschip, djoega me 
roepai vlagscbip Inggeris , Hood" dari 
armada ketjil dengan membawa lak- 
samana ,OCuaningham telah bertolak 
ke Barcelona, goena menjelidiki ten 
tang terkaramnja kapal ,Jean Weems" 
jang berlajar memakai bendera Ingge 
ris oleh seboeah pesawat terbang ke 
poenjaan kaoem nasional di Spanjol, 
kata Reuter dari Londen. 

Kapal terseboet didaftarkan di Gi- 
braltar, tetapi jang mempoenjai ialah 
soeatoe Maskapai Gerika | Griekenland) 
Nachoda dan kelasi-kelasinja, jang di 
beri tempo 5 menit oentoek mening- 
galkan kapal, sekarang berada di Bar 
celona, 

- Protes kepada kaoem Nasional 

Dari Londen, Reuter mewartakan: 
Ketika didalam Lagerhuis orang minta 
keterangan tentang terkaramnja kapal 
»Jean Weems“ maka Minister Eden 
menerangkan, bahwa ambassadeur Ing- 
geris di Hendaye telah memadjoekan 
protes keras kepada pembesar pembe- 
sar Nasional di Spanjol, jang dengan 
segera melakoekan penjelidikan jang 
loeas. 
'Kongsol Djenderal Inggeris di Bar- 

celona diberi perintah soepaja mengi- 
rim rapportnja tentang kedjadian itoe. 

Sementara itoe pemerintah Iuggeris 
tetap berkontak dengan pemerintahan 
Perantjis, mengingat hendak melakoe 
kan tindakan bagi mempertadjam tin 
dakan goena mendjaga serangan dari 
oedara, sebagaimana sekarang diakosi 
mempoenjai kekoeatan sah didalam 

“Ikonperensi Nyon. 
“Ketika ada jang menanja, apakah 

tjara badjak laoet seroepa ini haroes 
ditindis, maka Eden mendjawab, bah 
wa sekarang inilah waktoenja meme- 
riksai segalanja itoe berdasar kepada 
keterangan2 jang didapat. 

— Gg —— 

Jnggenis 
KENA KOEPASAN EDEN. 

Didalam mendjawab pendebat2 di 
Lagerhuis, maka Eden menerangkan, 
bahwa baroe baroe ini ada seboeah.ne 
geri, jang sebagai hasil perang doenia 
mendapat keoentoengan2 daerah Ero 
pa, dan menerima poela djadjahan2 

BNI 
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1 

Inggeris 
0 J p ang 
  

  
MATRAMANWEG 

Stenografie. ,,Groote”, 

Routine-Cursus (hierbij is inbegrepen opleiding tot Ste 
no-Typist (e). 

Boekhouden, Taien en Handelscorresp, Reclime-Teeke 

nen, Boomzaken, 

concessie2 di Afrika dari negeri nege 
ri jang doeloe mendjadi kawanannja 
didalam perang doenia, negeri itoe se 
karang mendjadi pengandjoer (voor- 
vecbter) boeat membantoe hadjat2 
Djerman oentoek minta kembali hak 
miliknja ditanah Afrika. 

»Kita tidak bisa memberikan bak 
kepada negeri manapoen menoe- 
roet (minta) kepada kita soepaja ki 
ta memberi bantoean, djika tidak 
ternjata bahwa pemerintahannja itoe 
djoega menjanggoepi membantoe- 
nja, , 

(Samboetan ramai dari hadhirin). 
Serangan2 oposisi atas politik Pe- 

merintah terhadap Volkenbond, lebih 
lebih berkenaan dengan Timover-Dja 
oeh, diterangkan oleh Eden, bahwa 
ksoem penjerang itoe tidak tahoe se 
loek-beloeknja kedoedoekan jg diper 
goenakan oleh Amerika di Geneve dan 
di Brussel. 

Tiap tiap aksi betapapoen roepanja, 
pada hakikatnja tergantoeng kepada 
pekerdjaan bersama2 dengan Amerika. 

»Oentoek memperoleh pekerdjaan 
bersama, jg sederadjat dengan Ame- 
rika di konperensi International, apa - 
lagi hanja dari Geneve ke Brussel, 
biarpoen bepergian dari Melbourne 
ke Alaska'tentoe sadja dikerdjakan,le 
bih lebih mengingat keadaan inter- 
nasional pada masa ini", 
Ketika oleh kaoem opasisi ditanja 

apakah di Timoer Djaoeh kedoedoekan 
Inggeris sama dengan Amerika, niat 
koerang dan tidak madjoe, maka Elen 
mendjawab : . 

»Definitie jg tepat daripada inilah 
jg mendjadi toedjoean kita, Didalam 
keadaan kesoekaran dbenia ini, sos 
karlah kita beroleh hal jg sebenar2 

in didalam keadaan ditimoer Dja 
oeh. 

Saja akan ke Brussel, dan ingin 
sekali saja mendermakan barang se 
dikit jg ada pada saja ini, pada sa 
'at, bahwa tidak seorang poen men 
tjela minister loear negeri". 

  

Baroe terbit 
Boekoe tijeritera 

»KAPENGKOEHAN ISTRI SOENDAs 
Isinja bergoena sekali bagaimana tjara2 
nja laki rabi Harga f 0,40 
franco roemah pembeli: f 0,46 
Bisa dapat pada Administratie Peman- 
dangan. 

OM's Handelsinstituten'' 
18 Telefoon 626 Welt, 
50 Telefoon 3322 Welt. 

167 Mr. Cornelis 
2 Buitenzorg 

De Grootste Urganisatie op het gebied van Handels- : 
onderwijs in Ned.-Indie 

voor Uw cursus in: 

Machine-schrijven, - Kantoor- 

. 

Vanaf 1 Augustus worden ook boekhoudlessen gegeven 
aan de filialen te Mr. Cornelis en de Sumatraweg. 

  

1           
Met BLOM's diploma in de hand, 
Komt men door het gansche land. 

     



   
CINEMA PALACE 
STORMDUIVELS 

Karangan Rudyard Kipling jang oleh Metro Goldwyn Mayer 

dibikin film jang mengikat perhatian orang boelat2. 

Soeatoe peringatan bagi p ndekar2-laoetan, dari siapa tiap-tiap 

bankan djiwanja didalam perdjoangan hebat me- tahoen mengorbankan hja- G1 

     

    

   
   

    
Oentozk Keperloean perkakas mobil datang doeloe 

: pada: 

SENEN 68 TELF 5511 WL — BATAVIA-CENTRUM, 

Harga ditanggoeng pantes, barang lengkap dan kwaliteit 

jang paling baik 

  

  

Baroe terbit 

'BOEKOE ROMAN ,,KEMOEDI HILANG” 
Siapa ingin mengetahoei soeasana romantisch di Tjirebon? Siapa ingin 

| kenal dengan tjinta asli? Siapa ingin mendoega perasaan wanita ? Siapa 

ingin mengetahoei hati pemoeda, woekerpraktyken serta akibatnja ? Siapa 
ingin membatja tragedie dikota Bandoeng dan Garoet ? 

Membelilah roman ,,Kemoedi Hilang” 

Harganja hanja F 0.30 (porto 4 cent) 

Bisa pesan kepada: 1 Administratie Pemandangan Senen 107 Batavia-C. 
2. t. Choesen Agent Pemandangan Tjirebon. 3. Boekhandel ,,Gazali“ di 
Kedjaksan Tjirebon. 4, Boekhandel Eguator Tjirebon. 5. A.G. Soerio- 
koesoemo Taman Siswa Tjirebon. 6. t, Achmad Soemadi Taman Siswa 
Poerwokerto. 7. Moh, Gani Taman Siswa Djokja. 8. Hadisoenarto Ta- 
man Siswa Semarang. 9. Moh. Sjamsoel Arifin kmp. Dhoeko Pamekasan. 
10. Goemilar Taman Siswa Tjikampek. 11, Dirdjosoebroto Taman 
Siswa Krawang. $ 
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Obat jang termoedjarab sekali bagi 

000 melawan penjakit 

HAEMORRHOIDEN 
|(AAMBEIEN)| 

Obat ,,HADENSA”teJah menarik perhatian besar dalam kalangan 

dokter2, dan di Amerika serta Eropah dipergoenakan didalam 

berdjoemblah2 roemah sakit. 

Bahkan didalam beberapa negeri obat ,,HADENSA” ini dipoedji- 

kan sangat (voorgeschreven) oleh Pendjabat2 Geneeskunde. 

Bisa dibeli pada semoea apotheek dengan harga fi 1.40 
satoe tube 

Imp. ELLINGER & Co. 
SOERABAIA BATAVIA-CENTRUM. 

  

  

Boeat hari Senen — PASAR SENEN 119 TEL. WL. 3083 — 
Adres jang terkenal mendjoeal 

dan Selasa 1.2 Perabotan dapoer dan' toilet bak dan 

3 braadovens. 

Novem ber 1 93 7 Kramerijen, Hemden dan Pijama's etc. etc. 

  

"dengan harga pantas. 
- 

Sawah Besar 0 Bat.-C. 

KN satesty Tisodora "M7 
FI lets her hair down. 

NN for. a Broadway 
bingethatsetsanew 
high in tall laughs! 
Irene Dunne in her 
grandest picture! 

  

De Vier A's Adresboek 

3e Uitgave 1937 
Banjak lebih diperbaikan dan diper- 

lengkapkan dari jang soedah pernah 
terbit. 1 djilid tebel dengan tekst 
Blanda, Indonesia, dan Inggris serta 
dengan omslag kleuren druk jang ma- 

'Inis sekali hanja f 2.16“franco tempat 
pemesan. 

     
       

      

     
Uitgeversbedryf 

»MERAPIS 
Kramat Bitavia-C. 
  

m
a
 

3
   

. Meet 
Kogat didalam 24 djam 

Kalau tocan merasa toca sebeloem waktoe- 

dengan kesenangannja anak moeda, makan- 
lah tablet? Vi-tabs dari Dr. Nixon. Ia mem- 
perbaik toean poenja tenaga, kekoeatan 
hidoep dan kenafsoean, 

Hasil? jang mengagoemkan didalam 24 
Oa. Tablet Vi-tabs dari Dr. Nixon 
adalah soeatoe pendapatan jang membikin 
darah baroe dengan begitoe djadi memper- 
koeat badan. Didalam satoe minggoe toean 
merasa moeda kombali. Boeat ini ada di- 
kasih pertanggoengan jang toean poenja 
oeang pembelian akan dikasih kombali 
kalau toean mengombalikan boengkoesan- 
nja jang kosong djika toean tida dapat lihat 

hasil-hasilnja. Terdapat diseloeroeh roemah? 

Extra Film dari Theodora Goes Wild kita mempertoendjoekkan : obat. ag 

WERELD JAMBOREE (Peralatan Pandoe-Pandoe Doenial. Hanoman Braendlein, Chemicalisn 
andel Batavia-Soerabaja   

    

  

  

  KUA KANAN AD AAA URUT LATAR MAKNA 

BOENGA RAMPEI, SERIE BAROE 
menjalin dari boekoe ,,DE NIEUWE FLOWER's SERIE", karangan DJORGHI. Sekarang 8 Bageian 

dengan 1410 moeka soerat, tertambah gambar banjak sekali, Bisa dapat pada: Gebr. GRAAUW“s 

UITGEVERS - MAATSCHAPPIJ EN BOEKH. N.V. di SOERABAIA, 

  

   
Siapa jang mendjalankan ifoe ilmoe kafaoean jang dikarang dalem boekoe-boekoe ini, soedah tentoe 

berhasil, jang marika berada harep membaikken pangkafnja dalem doenia. Harga satoe djilid f 1.60. 

SATOE SERIE JANG TERDIRI 8 DJILID HARGA TJOEMA . . , f12.— 

- Terbajar angsoeran boelanan moelai dari f 1.— atau lebih, sesoekanja sendiri. 

Cursus boeat peladjaran Ilmoe (Pengetahoean) jang GAIB-GAIB boeat hidoep sehari-harinja, 
  

  

Soenggoeh perloe sekali pada waktoe 
Cursus ini, jang boleh ditoeroef oleh orang LELAKI atau ini, dimana orang jang ingin mendapat 

PEREMPOEAN terbagei dalem 8 djilid, seperti terseboet kedoedoekan jang bagoes, haroes dapat 
kah inii” menoendjoekkan kepandaian dan kefja- 

kapannja, peladjaran dari boekoe-boekoe 

1. ILMOE SIHIR (Magnetisme) boeat badan sendiri. na ea Ne Pa 

2. ILMOE MEMBIKIN BIHAUSJ (HYPNOTISME). tanaka Tau Ae an 
3. ILMOE MEMBIKIN SIHIR ATAS BADAN ORANG noebari oebari toean, akan berharga besar 

(HEILMAGNETISME). sekali adanja ! 
4. TOEROETAN PIKIRAN (SUGGESTIE). Peladjaran boeat mendjalanken Penge- 
5, ROHANI JANG BERDJALAN KA DALAM BA- tahoean-Pengetahoean (Ilmoe) jang gaib 

DANNJA ORANG LAIN (TELEPATHIE). dalam hidoep sehari harinja. 
6. KEKOEWATAN JANG TERSIMPAN, Djempolan dari boekoe boekoe boeat 

7. KEKOEWATAN PIKIRAN Pa Pengetahoean jang gaib 

: : ccultisme), Tertoelis menoeroet pen- 

8 ILMOE MENGASI TIDOER. dapatan2 jang paling baroe dalam Pe- 

TERIKAT DALEM 8 DJILID JANG AMAT BAGOES Agatalitean, jang data, 
SEKALI, dengan 1410 moeka soerat dan djoega tertam- TERTOELIS OENTOEK OEMOEM. 

bah GAMBAR JANG BANJAK SEKALI. GAMPANG D!MENGARTIKAN OLEH 
SABEN ORANG.     

Pengertian dari isinja boekoe-boekoe ini, akan memberi soeafoe langkah lebih djaoeh kepada Toean, ter- 

timbang dengan sesama hidoep! Dengan ini Toean dapat beladjar memerintah diri sendiri dan memerintah 

lain orang dengan Kekoealan-Kekoeatan jang Gaib, jang terdapat dalam sanoebarinja saban orang. 

SOERAT PESANAN: 

Jang bertanda tangan di bawah ini, minta pada 

Gebr. GRAAUW'# Uitg. Mij. en Boekhandel N. V. di SOERABAIA, Mawarstraat 26-28, Te!. Z. 

4393 soepaja dikirim: 

BOENGA RAMPEI, SERIE BAROE (NIEUWE FLOWER's SERIE) karangan DJORGHI, tersalin di- 

dalem bahasa Melajoe langkap 8 bageian, terikat dalem 8 djilid jang amat bagoes sekali dari kain linnen, 

boeat harga djoemblah f 12.— dan soeka membajar angsoeran boelanan besarnja £ “coco. ") 

Bee mM kabn ba senja ajo nakal an OJALAN dan No, ROEMAH # kadimimiomeweinpgnyanga 

PEN Tn Lonte ab ank PAKERDJAAN :   

TANDA TANGAN 

“) Diminta soepaja terang dinjataken berapa 
nanti tiap-tiap boelan maoe dibajar. 

nja dan tida bisa poela toeroet mengerdjakan 3 
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KANTOOR ADMINISTRATIE 

       
   

HARGA LANGGA 

Indonesia satoe kwartaal . - 
Loear Indonesia Sa 

  

PEMBAJARAN DI | 
Boleh dibajar boelanan, teta 
henti haroes diachir kwartaal., Domi 

cile abonnes Tenan koran 
Ganda Betawi. 5 2 

-     
    

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

ng n 

  

hlm - $ 

FONDS KEMATIAN 

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

  

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

2738 WI Kwitang No. 14 

Ba 

Tarief advertentie, keterangan pada 
administratie, 

  

  

  

Selasa 2 Navember 1937 Lembaran kedoea 
  

  

     
Berhoeboeng dengan moesim cong- 

res pada ini waktoe dengan sendirinja 
tertariklah fikiran kita oentoek me-| 
ngoepas congres bahasa Indonesia. 

Pada permoelaan boelan dari ini ta 
hoen telah dibentoek soeatoe Comite, | 

. jg dinamai Comite Congreg..Bahasa | 
— Indonesia dan dipimpin oleh toean H. 

A. Salim, Comite terseboet bermaksoed | 

. Akan memadjoekan bahasa Indonesia| 
| dengan mempeladjari perobahan2 jg 

—.. mempengaroehi bahasa Indonesia. 'Te- 
» lah dipoetoeskan poela bahwa comite 

— itoe akan mengadakan congres baha- 
sa Indonesia. Dahoeloe kita mende- 
pgar bahwa congres itoe akan dilang 
soengkan pada boelan December jad, 

Demikianlah ringkasnja sedjarah dan 
maksoed Comite Congres Bahasa Indo 
nesia. 

Oleh karena babasa itoe besar seka 
li faedahnja dan pengaroehnja terha 
Gap pada deradjat dan kedoedoekan 
soeatoe bangsa, maka kita wadjiblah 
membangoenkan comite tsb. jg tidoer 
njenjak sehingga tak bersoeara sama 
sekali, meskipoen soeara tentang soal2 
lain telah diperdengarkan dengan se 
mangat jg heibat. Malahan kita men- 
dengar bahasa toean Armiju Pane, pe 
noelis dari comite, pada boelan Au: 
gustus jl. telah miuta keloear dari pe 
kerdjaanpja. Entah dari perselisihan 
faham entah dari apa sadja, tetapi pe 
ngeloearan itoe menoendjoekkan pada 
kita bahwa organisatie dalam comite | 
tsb. tidak seperti jg diharapkan, tidak 
sebagai semestinja. 

Keadaan organisatie jg morat marit | 
itoe boekan barang baroe lagi dalam 
gerakan kita. Dahoeloe kita pernah 
menoelis betapa rendahnja peil orga 
nisatie kita. Discipline tidak ada, Kel 
madjoean ada tetapi keberatan oentoek 
mangerdjakan kemaoean itoe besar se 
kali, althans keberatan jg dipandang 
oleh pemimpin2 kita. Sebeloem orga 
nisatie kita bisa rapi, beres dan baik 
maka. kita ta? akan berhenti mengan 
djoerkan soepaja organisatie kita bisa 

: naga peil seperti jg kita ingin 
kan. 2 

Keadaan seperti jg dialami oleh co 
mite tsb. moedah sekali dimengerti. 
Soal bahasa adalah salah satoe soal 
jg soelit dan soekar sekali. Bahasa In- 
donesia teroes meneroes merasai penga 
roeh dari beberapa “factor2 sosial se 
hingga bahasa itoe senantiasa meng 
alami perobaban jg tidak ketjil. Da 
ri kalangan kita beloem ada seorang 
jg kita seboetkan ahli bahasa Indone 
sia dengan arti jg selveas loeasnja. 

Oleh Wisnoe 

| Perasaan tanggoeng djawab dari 
pemimpin2 kita dalam soal bahasa 
masih tipis sekali, ja boleh kita kata 
kan beloem ada. Segaukah Comite 
itoe oentoek melakoekan kepoetoesan 
nja? Malaskah comite itoe? Atau, 
apakah comite tidak poetoes asa? 

Pertanjaan2 diatas itoe berhoeboeng 
dengan keadaan comite jg diam tas 
bersoeara dan bisa dibenarkan djika- 
lau kita mengingat kepada faedah dan 
goenanja bahasz Indonesia oentoek 
noesa dan bangsa. Universiteit di Lei 
den dalam bagian faculteit der rechts 
geleerdheid mengakoei poela bahwa 
bahasa Indonesia itoe penting sekali, 
Bebarapa boelan jg telah silam facul- 
teit tsb, memoetoeskan bahwa juridisch 
student boleh memilih antara bahasa 
|Djawa dan bahasa Indonesia. Dahoe- 
loe bahasa Djawa diharoeskan dan ba 
hasa Indonesia faculteit. Betapa pen- 
tingnja kedoedoekan bahasa Indone- 
sia dalam pers kita ta'oesah kita boek 
tikan. Oemoem telah mengetahosinja. 
Dalam perdagangan dan dalam perga 
oelan hidoep sehari hari di Indonesia 
maka bahasa Indonesia itoe pegang 
rol jg besar, Djanganlah poela diloe- 
pakan bahwa bahasa Indonesia itoe 
berpengaroeh besar sekali pada semu 
ngat persatoean, jg pada ini saat be 
loem banjak diboektikan. | 

Teranglah kiranja sekarang bahasa 
keadaan Comite Congres Bahasa Indo 
nesia itoe moedah dimengarti, akan 
tetapi sajang sekali. : Moedah dime 
ngarti oleh karena soelitnja soal jang 
hendak didjawabnja dan sajang seka 
li sebab bahasa itoe besar goenanja 
boeat soeatoe bangsa apalah bangsa 
Indonesia jg ingin sekali mempoenjai 
kedoedoekan dan deradjat sama de 
ngan bangsa2 jg lain. : 

Apakah keadaan ini haroes didiam 
kan? 

Sekali lagi tidak. Congres Bahasa 
Indonesia perloe sekali dilangsoeng 
kan. Soal bahasa perloe sekali diseli 
diki dan dipeladjari agar soepaja ba 
hasa Indonesia bisa madjoe, bisa sem 
poerna, Kita haroes bisa menoendjoe 
kan kepada doenia bahwa bahasa In 
donesia itoe sama harganja dan sama 
deradjatnja dengan bahasa lain seper 
ti bahasa di West Europa. 

Maka dari itoe kita berseroe kepa 
da jg berwadjib: langsoengkanlah 
Congres Bahasa Indonesia. Kerdjakan 
lah dengan betoel betoel segala apa 
jg soedah dipoetoeskan itoe. 

  

INDONESIA 
— Pasoendan Isteri Bogor 
Mengadakantentoon- 
stelling. 

Malam Rebo tgl,2/3 Nov.'37,(nanti ma 
lam) Pasoendan Isteri tjh.Kogor akan 
mengadakan tentconstelling, Jg akan 
dipertoendjoekkan teroetama barang2 
keradjinan tangan (handwerken) boea 

    tan anggota Pasi. 
Oentoek meramaikan tentoonstelling 

itoe akan diadakan poela biljartcon- 
courg, bridge drive, pingpong dll. lagi. 

.  Muziek Soendapoen tidak akan ke 
tinggalan. 

— Tentoonstelling ini akan dilangsoeng 
“kan diclubgebouw Pasoendan Hospi- 
taalweg 6 dan dimoelai pk 5,30 petang. 

— Perloe djoega diterangkan bahwa .,. 
toegangkelijk bagi segala orang.— 

Toean Djeuhari Salim masoek door 
S . gangshuis. 

Dihinggapi penjakit 
LA 

Toean Djaubari Salim, bekas pemim 
pin Partindo di Medan, beberapa hari 
jang Ialoe, telah dimasoekkan keroe 
mah sakit di Geloegoer fdoorganghuis). 

     
    
   
   

    

    

    

        

  

  

     

    

   

  

tetapi, oleh karena toean Djauhari S: 

matera Barat. Permintaan izin soedab 
beberapa lamanja diminta kepada jg 
berwadjib, tetapi sampai sekarang ti 
dak diperoleh kepastian, kata Si De. 

Beberapa hari jang laloe, keadaan 
toean Djauhari soedah sangat berobah 
Ia hendak melarikan diri dari roemah 
nja. Perkataan2 jang dioetjapkannja 
menerbitkan kechawatiran familienja, 
Ketika ia ditjegah djangan meninggal 
kan roemah, ia telah mengadakan per 
lawanan. 

Oentoek mentjegah djangan sampai 
kedjadian hal-bal jang mentjelakakan 
maka ia laloe dikirim keroemah sakit 
di Geloegser, 

Openbare - Nasehat Kring N. O. 
Soemberdawoeng Probolinggo 
Pembantoe menoelis : 
Telah dilangsoengkan 

Nasehat terseboet ketika pada hari 
malam Minggoe ddo. 23-24 Oct, "37 
dengan bertempat diroemahnja Kijai   Beliau ini telah beberapa lamanja 

dihinggapi oleh penjakit zenuwen,    

  

Sarie dengan mendapat koendjoe 
ngan amat menjenangkan, roemah 

Sedemikian kerasnja penjakit itve, 
hipngga menoeroet advies dokter, beliau 
harces tinggal ditempat jang berhawa 
dingin, seperti di Fort de Kock. Akav 

lim dikenakan passenstelsel, maka be 
liau tidak dapat mengoendjsengi Soe 

Openbare. 

dan terop jang sebegitoe loeasnja itoe 
sesak hingga banjak jang masih tak 
mendapat tempat mendjadi terpaksa 
berdiri diloearnja, begitoepoen kaoem 
Iboe tak ketinggalan jang mana dise 
diakan tempat special, Rapat dibawah 
Ipimpinan toean Sajid  Moechsinrois 
Tjabang N O Probolinggo kira djam 9 
beliau memboeka sidang dengan oetja 
pan banjak terima kasih dan selamat 
datang pada hadlirin seteroesnja seba 
gai biasa, laloe hadlirin diminta ber 
sama sama membatja Alfatehah, ke 
moedian dipersilahkan oentoek mem 
batja @oer'an saudara bernama Cha- 
sanoeddin dengan lagoe jang merdoe. 

- Laloe TH, Adnan dari Proboling- 
go dipersilahkan bernasehat, moela2 
beliau menerangkan  kabenarannja 
Agama Islam dengan membawak da- 
lil dari kitab @oer'an. Agama Islam — 
kata beliau — mengkoe peratoeran2 
Doenia sampai Acherat dari itoe se 
mestinja mendapat samboetan dari se 
genap Oemat jg ada dalam Doenia ini 
seteroesnja dengan lebar, 

Pembitjara kedoea T,H. Dachian da 
ri Pasoeroean (Consul N.O, Djawa ti- 
moer) beliau mengoeraikan keadaan- 
nja kaoem Moeslimin di masa ini, ja 
lah amat menjedihkan sebab kebanja 
kan mengakoe berigama Islam, teta 
pi tilak mengerdjakan jg mendjadi ke 
maoennja Islam, laloe digambarkannja 
oleh beliau peladjaran2 dengan hik- 
mat2nja sekali hingga moedah dime 
ngerti oleh hadirin, selandjostnja me 
nerangkan azas dan toedjoeannja N. 
O. dengan pandjang lebar mana pida 
to mendapat perhatian dan samboetan 
dari pihak hadlirin, ke mana2 tempat 
sebab dengan djalan inilah Islam tersi 
ar dan memang soedah mendjadi ke 
wadjibannja, begitoepoen berseroe pa 
da kaoem Moeslimin oemoempnja agar 
djangan berpetjah belah koeatkanlah 
Persatoean jg bisa membawa manfaat 
bagi kita sekalian str.” 

T, Abdoelchamid dari Singosari 
(Malang) dipersilahkan sebagai Spr. 
penoetoep beliau menerangkan ketacb 
joelan dan choerofat2 jg ada dalam 
masjarakat Indonesia oempama orang 
jg mengakoe mendjalankan Islam se- 
djati akan tetapi tidak soeka menger 
djakan peladjaran Islam dan menga 
koe kalau dia mendjalankan dengan 
batin sadja sembahjang batin, poeasa 
batin, hadji batin pendek kata segala 
'galanja dengan dibatin, ini aneh ka 
lau makan atau kawin tak maoe diba 
tin, inilah soeatoe gpeladjaran jg ber 
'bahaja sekali dan wadjib dibasmi dari 
moeka boemi, sebab selainnja tidak 
tjotjok dengan Islam, djoega goeroe2 
nja mendjalankan tipoean pada pe 
nganoetnja dengan beroepa wang ma 
oepoen ajam dll. bahkan saja sendiri 
doeloe kata beliau sebeloem ada N.O. 
telah terpeleset kedalam itoe golongan. 
Alhamdoelillah sekarang saja tahoe 
ig itoe ilmoe ada tidak baik mendja 
di saja singkiri semestinja sadja saja 
wadjib menerangkan berbahajanja hal 
tsb. agar sdr.2 kita djangan terdjeroe 
moes kesitoe, seteroesnja dengan pan 
djang lebar. Keterangan beliau itoe 
walauposen tidak disengadja ta' berhen 
ti henti hadlirin mendjadi ketawa jg 
roepanja memang imenarik perhatian 
dan enak, Kemoedian sidang pimpi 
na» memberi comentar sekedarnja 
dan membilang terima kasih pada 
Pembitjara2 diatas, kira djam 12, 
30 rapat ditoetoep dengan batjaan do'- 
a oleh t. voorz laloe hadlirin didja- 
moe sekedarnja. 

banana 8 Men 

ia 

Perkara pentjoerian 

Diroemah toean Vlasblom 
Tentang itoe pentjoerian di roemah 

t. Vlasblom gepensioneerd Kapitein 
di Matramanweg Mr.O. pada beberapa 
boelan jg laloe, dalam kamarnja itoe 
bekas officier telah ditjoeri satoe peti 
'besi ketjil jg berisi oeang barang mas 
inten  berdjoemlah f1640,—, Oe 
ang dan barang boekti itoe dapat di 
ketemoekan diroemahnja t. Solaiman 
Effendi di Sawah Besar Buddingh, di 
mana ada- menoempang njonja Siti 
Noerhasanah gelar S. Mara Sanip Al 
hamsah. Dan ini njonja telah ditang 
kap, dan dalam pemeriksaan politie 
ia akoeh dosanja, 

Oleh Landraad Mr Cornelis kemarin   
ga hari Rebo loesa. 

I bari 

ini, terdakwa dibela oleh Mr. Mhd. 
Yamin, 

Dalam pemeriksaannja terdakwa 
menjangkal lakoekan itoe pentjoerian 
dan keterangannja dihadapan politie 
disebabkan ia bingoeng. Lebih djaoeh 
terdakwa oetarakav itoe oeang dan ba 
rang jang dibeslag, ia dapat dari seo 
rang perempoean, 

—Siapa itoe perempoean ? 
—Saja tidak tahoe. 
—Moestahil njonja tidak tahoe ma 

06 menerima itoe barang ? 
— Saja tidak soeka seboet namanja 
Meski beroelang2 hakim peringat 

kan terdakwa ta'perloe moengkir, te 
tapi terdakwa tetap bilang dari seo 
rang perempoean jg ia tiada perloe se 
boet namanja. 

Njonja Siti Asloba atau njonja Vlas 
blom di periksa. Ini njonja akoe ter- 
dakwa ia poenja anak keponakan, se 
beloem terdjadinja itoe pentjoerian ter 
dakwa sering datang dalam roemahnja, 
dan itoe hari kedjadian poen terdakwa 
datang, waktoe poelangnja ia ta' lihat. 
Dan saksi akoe terdakwa vrij dalam 
itoe roemah, dengan itoe sebab ia ti- 
dak tjoeriga. Setelah ia tahoe oeang 
dan barangnja jang tersimpan dalam 
peti besi di kamarnja taf ada, kepada 
politie diberi tahoekan. Achirnja kenja 
taan barang itoe dibeslag dan terdak 
wa telah akoe di moeka politie. 

Njonja S Effendie di periksa, ketera 
ngannja tidak begitoe penting tjoema 
jang mengenai tentang pemondokan 
nja terdakwa di ia poenja roemah, de 
mikian bekas soeaminja terdakwa di 
periksa, djoega berhoeboeng dalam oe 
roesan selagi mereka bersosami istri, 
setelah t, Vlasbom di dengar ketera- 
ngannja jang ampir tidak berbedaan 
dengan keterangan beliau poenja Nj. 
pemeriksaan laloe di oendoerkan hing 

s2 9 -— 

Meninggal doenia 

Aso menoelis: 

Perijajalah kepada 

     

    
  

Perkoempoelan baroe 

Malam Minggoe tgl, 30/10-37 diroe 
mahnja toean Koesirin, Petodjo Sa 
wah Noord Gang VII No 24 Bt.O,telah 
diadakan verg. dari perk,, Desco“. Toe 
djoean itoe perk., jaitoe akan dengan 
tenaga anggauta2nja berdjalan bernia 
ga, dengan akan membikin setjara han 
delsvennootschap , 

Soesoenan bestuur terdiri dari sdr2. 
M. D, Sjamsi, ketoea 
Achmad Mangkoesepoetro, penjoerat 
Mohd, Koesim, bendahari 

dan badan pengawasan (commissari 
sen)sdr. Alip Soeseno dan sdr S. Pra 
wiro Notowisastro. 

Moga2 soeboerlah itoe perk. 
— GO) —. 

Wedana pensicen Tjikadjang 

Berpoelang kerachma- 
toellah. 

Wedana Pensioen Tjikadjang, sauda 
ra toea dari Regent Bogor, telah men 
dapat sakit keras. Hari Minggoe tgl. 
24 Oct "37 beliau telah dibawa dari 
Tjikadjang (Garoet) ke Bogor oentoek 
beristirahat. 

Tetapi dengan (takdlir Jang Maha 
Koeasa penjakit beliau bertambah ke 
ras dan bari Rebo j.l. pk. 5 pa 
gi beliau telah berpoelang kenegeri   Pada hari Selasajbl. t. Doelhamid 

Mantri Verpleger di CBZ Salemba,Bt.C. 
telah poelang ke Rochmatoelloh, dan 
esok harinja kira2 djam 3 siang di ma 
kamkannja di koeboeran Karet (Tanah 
Abang). Koerang lebih ada 200 handai 
taulannja toeroet mengantarkan ke 
koeboeran, diantaranja ada sepoeloeh 
it Dokters satoe Dokteres dan doea 
Broeders. Djoega banjak kembang? jg 
Titerima, antaranja dari t. Directeur 
CBZ Directrice dan Zusters, menanda 
kan toeroet berdoeka. 

Setelah Zinazah dikoeboer dengan 
beres, laloe salah satoe Mantri Verple 
ger jang termoeka, membilangkan di 
perbanjak terima kasi, kepada njonja2 
dan tt, jang telah toeroet berdoeka 
tjita, djoega kepada jang mengirim 
kembang2, teroetama kepada tt Dok- 
ters jg memoelai mikoel itoe Zinazah. 

Dan djoega spr. memohon kepada 
Toehan jg maha koeasa, moedah2han, 
Zinazahnja Doelhamid diterima Iman 
Islamnja. amin. 
Inna Lillahi wa Inna Ilaehi rudjioen. 

— io —— 

Toean Prof, Dr. A,H. Hartog sr 

Sama oesianja dengan 
t. Dr. A, Kuyp eresr. 

Sebagaimana dibelakangan hari ini 
telah dilangsoengkan perajaan tahoe 
nan oentoek menghormati kelahiran 

dilangsoengkar oentoek menghormuti 
kelahirannja t, Prof. Dr, A. H. 

Hartog jg djoega dilahirkan pada tg. 

hormati hari kelahirannja, 

mati hari kelahirannja djoega. 

da th 1882 sampai pada th 1895, 
Gd —. 

Loerah desa Tandjoengmodjo 

djoemlah f 400— oeang desa tsb. 
saban Osaka 

nja t, Dr. A. Kuyper sr. pada tg. 29 
Oct jbl, ini, maka perajaan ini djoega 

terseboet seratoes th jg laloe ini. Toeau 
Dr A. Kuyper sr. pada ketika beliau 
mengadakan perajaan oentoek meng- 

maka be 
liau djoega pergi oentoek menemoei 
t. Prof. Dr. AH Hartog dan menghor 

Toean Prof. Dr, AH Hartog adalah 
berpangkat hoogleeraar di Amsterdam 
pada Vrije Universiteit semendjak pa 

Dari Kendal diberitakan oleh Ane- 
ta, bahwa loerah desa Tandjoengmo- 
djo didaerah Kendal telah melarikan 
diri dengan menggondol oeang ber 

jang baka di Kaboepaten Bogor, da 
lam oesia 59 tahoen. 

PE 

Secretaris CIVO jang baroe 

Kita dapat chabar karena T. Evan 
Hek akan minta keloear sendiri, ber- 
hoeboeng dengan kesehatan badan be 
liau jg mempoenjai kans jg paling be 
sar oentoek menggantikannja, ialah T 
Moeh, Soekri Hoesin, boeat 
djadi Secr dari CIVO Sekarang poen 
belixd” sebagai dd Secr dari persere- 
katan tsb. 

Pada th 1935 beliau moelai djadi 
anggauta BAP. tidak lama dari pada 
itoe beliau diangkat sebagai redacteur 
dari orgaannja BAP. 

Dalam congresnja BAP. di Buiten- 
zorg, beliau sengadja tidak dicandidat 
kan sebagai Hoofdbestuurslid dari per 
himpoenannja sendiri, karena ada soea 
toe hal, tetapi sehabisnja congres doe- 
nia BAP. teroetama Hovfdbestuurnja 
minta sendiri, beliau djadi anggauta 
Hoofdb merangkap 2de redacteur, 

Beliau djoega kemoekakan kesala- 
hannja TA. de Rozario dalam rapat 
BAP afi Batavia, dengau keterangan 
jg ada boektinja, sampai semoea afd 
BAP ada dibelakang Hoofdb. Waktoe 
ada pembitjaraan tentang pemilihan 
CIVO beliau tidak mengoendjoengi 
maka itoe tidak dapat diangkat. 

Sekarang, baroelah beliau dapat 
angkatan itoe, menoenggoe poetoesan 
rapat CIVO bestuur jg baroe. Dengan 
adanja ini sekarang pertama kali bang 
sa Indonesia dikalangan CIVO jg di 
djadikan secretarisnja. 

TG 

Djawaban soerat 

Toean M.J di Pekiringan 22 Tjire- 
bon. Berita jg boleh t kirimkan ialah 
jg kira2 perloe diketahoei oleh oemoem 
dengan terang tetapi penting ringkas. 

Tg) ma 

Toean Herman A de Boer 

Dari Medan diberitakan oleh Aneta 
bahwa t Herman de Boer pada tg 30 
Oct telah meninggal doenia dalam oe 
sia 71 th dan laloe dikoeboer di Medan 
pada tg 31 Oct 37. T Herman de Boer 
adalah berpangkat opzichter jg terke 
nal dari Hotel de Boer, 

an H9 Wadah     doeloe telah moelai diperiksa perkara    
 



  

     
   

  

   
     
        

      
     
     

  

      
       

                    

      
     
     
     
      
         
    
      
       

      
      

       
     
     
     
    

    

  

   

  

   
     

    

   

     
   

  

   

    

      

  

    

    

  

   
   
   

   
   

        

   

  

   

   

   

    

   

  

   
   
    
   
   

   

          

   

    

    
    

    

        

   
   

    

   

  

   

    

   

  

    

    

   
   
     

          

        
      
     

- dimadjoekan oleh 
tengah masj 

| Mereka masih sangat koerang poeas 

.. Dalam hal ini, perempoean tidak da 

" menjetoedjoei atoeran atoeran ordon- 

karena dekat sekali pada langgar, dari 

| Itoe orang kalau tidak soeka tinggal 

— yoemah boekan roemahnja sendiri. 

nikah PSI. 

  

Soedah agak soenji orang eneng 
rakan Ordonantie Nikah jang hendax 

tah ketengah It 
              

   

      

    

    

  

     
arakat ki 

  

  
koempoelan jang 5 
jang tidak, telah m 
annja tentang ordonantis 

Banjak perkoempc 
setoedjoe, lebil 
jang berazas Isi 
jang setoedjue 
dar an 

Jang menolak 
ordonantie itoe, 
ada memberi poekoel 
gi Hoekoem Islam,- 

Jang menjetoedjoei, ialah lantaran 

ordonantie itoe tjotjok dengan tjita- 

tjita mereka, atau lebih tegas, tjita2 

mereka dikaboelkan oleh Pemerintah 
dengan timboelnja ordonantie .itoe. 

Apa sebab fihak itoe bertjita-tjita sej 

perti itoe? 

   

  

lengan alasan, jang 

jang hebat ba koela      

dengan perkawinan jang dilakoeken 

dalam masjarakat Indonesia ini.” 

Pehak perempoean merasa koerang 
poeas dalam penghidoepan perkawi 

nannja. Pehak per Tn seperti 

hilang hak-haknja, tidak dapat ber 

boeat seperti laki-laki. |”. 5 

Jang sangat ditakoeti dan dibentji 

oleh mereka, ialah permadoean. Dalam 

hal ini, kita sendiri membela pihak 

perempoean. Soedah sifatnja manoesia, 

baik lakilaki maoepoen perempeean, 

mempoenjai sifat tjemboeroe. Dan tjem 

boerve itoe timboel kebanjakan oleh 

karena saking tjintanja salah satoe fi- 

hak. Sekarang, perempoean menoewm- 

pahkan tjintarja dengan sepenoeh?nja 

kepada laki lski. Tetapi oleh laki laki 

disia-siakannja, Laki-laki berdjalan me 
noeroet nafsoenja sadja. Laki-laki ber 

isteri lagi. Perempoean dimadoenja. 

Bagaimana perasaan perempoean ? Pe 

rempoean merasa sakit hati jg hebat 'ysteri Sedar mengbarap2 akan adanja 
sekali. Hantjoer rasa batinja perem- 
poean melihat laki laki jg difjintainja 
dengan segenap hatinja, tiba-tiba telah | 

kawin dengan perempoean lain. . 

pat berboeat lain, melainkan hanja 

sNerimo“ sadja. Perboeatan laki laki 

tidak dapat ditjegah, oleh karena tidak 

ada larangan laki laki kawin lebih dari 

satoe. Perkawinan tidak dapat dipoe 

toeskan (tjerai) lantaran thalak seolah 

olah dimonopolie oleh laki laki. 

- Djadi pehak perempoean merasa le- 

mab, tidak berhak apaapa, Maka oleh 

karena itoe dengan sendirinja mereka 

pantie nikah jg dimadjoekan oleh Pe 
merintah itoe, jg membalasi laki laki 

beristeri lebih dari satoe. Perempoean 
tidak mace dimadoe. 2 

Tetapi ordonnantie itoe ,hanjas 

dioentoekkan bagi orang jg memeloek 

dan pertjaja pada Agama Islam. Bagi 

orang jg diloear Islam, seperti Kristen 

misalnja, telah lama ada peratoeran 

Goegatan keliroe 

Salah seorang pembatja menoelis: 
Berhoeboeng dengan berita dalam 
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kepala ,,Diwadjibkanlah menjoeroeh | 

orang sembahjang dengan berteriak: 

teriak ?“ 2 | 
Disini saja memberi sedikit ketera 

ngan pada t. Redactie, bahwa itoe 

orang jg menjampaikan kabar kepa 
da corr. jg seboet dirinja ,M. St“, se 

orang jg mengakoe Islam, tetapi tidak 

mendjalankan roekcen Islam jg 5 per 

kara, soeka sekali bikin rintangan2 

kepada orang orang jg ber-ibadat, boe 

kan ini kali sadja, soedah seringkali 

dia orang mace bikin roesak atas pe 

kerdjaan orang kp. Gang Salemba 

Oetan. 
. Ini orang jang anti kepada orang 

beribadat, tinggalnja dekat sekali pa 
da itoe langgar, djaoehnja kira-kira 

20 meter, djangan sentara setiap hari | 

datang sembahjang berdjemaah, seta 

hoen sekali tidak tahoe indjak dalam 

itoe langgar, apalagi soeka bantoe oe 

ang (sedekah djariab), sepeser poen 

tidak sekali kali, apakah ini orang be 
toel mengakoe sebagai orang Islam ? 
Apalagi sekarang ini orang pasang 

Radio diroemahnja, tidak merdika boe 

at melepaskan soearanja itoe radio oleh 

itoe dia orang seboleh bolehnja maoe 
bikin katjau orang beribadat, 

dekat langgar, dia orang boleh pindah 
(dari sitoe. sebab itoe orang menjewa 

Djikalau soedah terpaksa saja akan 

donantie 
" SRI . u 'i koe p lam peng Timboel oleh karena ka 3m isteri koerang merasa pocas dal « 

hidoepan perkawinannja. Apa j hh 
jang sajang pada anaknja V 

Burgerlijke Stand. Orang sebetoelnja 
ak |sangat merdeka, boleh pilih, tidak se 

to 
boleh ikoet peratoeran Kristen. Tcch 

#peratoerannja soedah lebih doeloe ada. 

ikir| Orang Islam tentoe tidak maoe menoe 
—. Iroet peratoeran jg seperti dioentoekkan 
daklbagi Kristen, apalagi peratoeran itoe 

n|berlawanan dengan hoekoemnja, | 

“Sei 
“Ijang seperti dimadjoekan oleh Peme- 

rintah itoe, dengan lekas mereka mem 

“apabila dilakoekan Kp memadjoekan motie, mema- 

tjotjoki, dan akibatnja, akan mendja-| 
toehkan hoekoem Islam, jang ditentoe 
kan oleh Allah dalam oeroesan perka 
winan. Ratoesan motie jang telah di 
kirimkan pada Pemerintan oleh bebe 
rapa perkoempoelan2. 

pa ,Mmotie“ sadja. Lain beloem ada. 
Orang ada sangat gampang melahir- 
kan fikirannja atas sesoeatoe barang 
jang telah ada. 

pang. 

jg memakai peratoeran perkawinan jg 

vertensi disitoe bererti membantoe Ji 
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ikan 
ang telah dilakoekan oleh P.S.I.I, Orang toea 

dnalib menoentoet berlakoenja perdjandjian 

000 Oleh M. 8. LATIEF 

djoe dengan peratoeran Islam,orang 

Maka tentoe sadja Oemmat Islam 
ang diberi peratoeran perkawinan 

joekan keberatan, sebab tidak men- 

Tindakan jang diambil hanja beroe 

Poedjian atau tjelaan memang gam 

Memperbaiki jang telah roesak atau 
membikin jang beloem ada itoelah 
ada jang paling soesah dan pajah. Dan 
tidak poela sama sekali orang dapat 
berboecat itoe. Hanjalah PSI I. jang 
telah berboeat itoe, Oemmat Islam In 
donesia sesoenggoehnja berboeat poe- 
ra-poera tidak tahoe, onverschillig. 
Oeroesan perkawinan jang membawa | 
akibat dalam masjarakatnje, tidak di 
perhatikan, Setelah maoe ditjampueri 
oleh orang lain, baroelah kelabakan, 
kelam kaboet. Pada hal sembilan ta- 
hoen jang laloe,sebeloem Ordonnantie 
dari Pemerintah dimadjoekan ketengah 
tengah mereka, oleh PS II. lebih doe 
loe telah dimadjoekannja ketengah2 
rakjat. Empat lima tahoen sebeloem 

perlindoengan bagi pihak perempoean, 
oleh Party Sjarikat Islam Indonesia, 
telah melakoekan ,initiatief“ oentoek 
melindoengi dan menghormati pihak 
perempoean dalam penghidoepan per 
kawinannja. 

Tidak orang perhatikan bahwa PSII 'itoe, diantaranja jang boleh kita poe 
telah lebih doeloe membikin peratoe 
ran (ordonnantie—kalau Pemerintah) 
perkawinan, jg minta perhatiannja 
Oemmat Islam Indonesia oemoemnja, 
den kaoem perempoean choesoesnja. 

Peratoeran jg dibikin oleh PSII. de 
ngan otak dan tenaganja Almarhoem 

OS Tjokroaminoto, disia-sia 
kan, tidak diambil poesing oleh Oem 
mat Islam jg bermiljoen miljoen di 
Indonesia ini, ketjoeali oleh orang 
P,S LI. sendiri. 

- Beloem ada pihak loear dari P.S.LI. 

diandjoerkan oleh P.S.I.l. sebagai jg 
kita akan oeraikan besok. 

jang djahiliah dan harap toean 
corr- M. St, djanganlsh menerima sa 
'dja pekabaran begitoe sadja. 

—— 9 -—— 

Penjakit dephtherie 

Dari Manokwari diberitakan oleh 
'Aneta bahwa di Manokwari pada de 
wasa ini ada 50 bangsa Belanda jg di 
serang oleh penjakit dephtherie tsb, 
dan djoega 5 orang telah meninggal 
doenia oleh karenanja. Penjakit deph 
therie itoe telah mendjalar ke Tabla- 
noesoe dan Tablasoefa didekat Teloek 
Tanah Merah 

Oelar pandjang 

Dari Kendal diberitakan oleh Aneta 
bahwa didesa Mangkang didekatnja 
Kendal orang telah menangkap oelar 
python jg pandjangnja 5 meter. 

Sa Obama 

,Soeara Mataram" 

Di Djokja orang telah menerbitkan 
soerat kabar baroe dengan nama ,Soe 

ara Mataram", jang terbitnja pada ti 

ap tiap tanggal 1 dan pertengahan 
boelan, 

Adapoen sidang pengarang dipim- 
pin oleh toean Oey Tjin Hok, sedang 
adres red, dan adm. di Notopradjan 
69 Djokja. Harga langganan sekwar 

tal hanja f 0.50. 
Maksoed penerbitan ini ialah me 

mang disengadja diambil ketika oeda 
ra sedang keroeh. 

Lima poeloeh procent kotor dari 
pengasilan advertensi akan  diderma 
kan boeat amal boeat Tiongkok, 

Djadi barang siapa memasang ad 

ERA 

'bahwa pengadilan Landraad Malang 
kemaren telah mendjatoehkan hoekoe 

2 man pendjara 10 tahoen kepada tjen- 
teng bangsa India, jang memboenoeh 
hoofdwaker, bangsa India Jjoega, dan 
pemboenoehan itoe, sebagaimana kita 
beritakan dahoeloe ialah disebabkan 
oleh iri hati dalam pekerdjaan. 

pemboenoehan kepada seorang peting- 
gi jang soedah beroesia 80 th, disalah 

Ikasih mineem ratjoen pada kandoe- 

(betapa rapat perhoeboengan roeh (dji 

Perkara pembvenoehan di Toeren 

Dihoekoem10tahoen, 
Dari Malang diberitakan oleh Aneta, 

dg — 
Pemboenoehnja petinggi 

Dapatlima belas tahoen 
Pengadilan Landraad Malang ke- 

maren telah memeriksa perkaranja 

socatoe desa daerah Malang Selatan. 
Siterdakwa didjatoehi hoekoeman 

pendjara 15 tahoen, kata Aneta. 

ar 
Ex Mrs, Simpson 
Sekarang Hertogin 
Windsor. 

Tidak asing lagi bagi sidang pem- 
batja, siapakah njonja Simpon itoe, Ia, 
walaupoen seorang perempoean seder 
hana dapat menggontjangkan soeatoe 
Keradjaan Besar, keradjaan Inggeris. 
Dengan sipat2nja jg biasa , tetapi loe 
ar biasa itoe ia dapat berdiri berdam- 
pingan dengan seorang jg paling po- 
poeler dalam doenia, ja'ni bekas Radja 
Inggeris, King Edward VIII, jg oleh 
karena perkawinannja dengan Mars 
Simpson itoe baginda kini mendjadi 
Duke atau Hertog Windsor, semasa 
moedanja terkenal dengan nama Prins 
yan Wales atau Prinee Cbarming. 

Bagi seorang perempoean jg dapat 
menggontjangkan setengah doenia itoe, 
patoetlah diketahoei bagaimana tarich 
kehidoepannja, dari ketjil hingga bisa 
mendjadi permaisoeri Prince Charming 
itoe, 

Kini soedah terbit boekoet riwajat- 
nja terhias dengan portret2 asli, jang 
diterbitkan dan ditjetak oleh Boek-en 
Handelsdrukkerij De  ,Pertoendja- 
ngan“ voorheen Tjiong Koen Bie N,V. 
Batavia-Centrum. 

tj aa 

Boekoe boeat Iboe-iboe 

Pada zaman ini banjak antara pe- 
rempoean bangsa kita jang soedah 
moelai insjaf akan kepentingan pen- 
didikan terhadap anaknja. 

Banjak poela jang mengetuhoei, bah 
wa didalam pendidikanlah letaknja 
madjoe-moendoernja sesosatoe bangsa. 

Kitab-kitab amat banjak tentang bal 

djikan ialah karangan toean Dr, Hed- 
wig Braum. 

Sebab tidak hanja memberi toentoe 
tan kepada kaoem iboe mendidik anak 
nja ketika si anak soedah terlahir di 
doenia, tetapi dioeraikan dengan sa-, 
ngat djelasnja betapa tjara mengoeroes 
anak jang masih didalam kandoengan. 

Dengan pandjang dan djelas poela 
pengaroeh 'iboe terhadap anak jang 
masih didalam kandoengan, bahkan 
boekan iboe sadja, poen peri kesehatan 
bapak membawa rol penting djoega. 

Selain daripada itoe, didalam kitab 
tsb kita dapati, bahaja apakah jang 
mengakibatkan kepada anak dalam 
kandoengan djika iboenja koerang se- 
hat badannja. 

— Poen minoeman keras, adalah ratjoen 
bagi anak. Ditoekilkan dalam kitab itoe 
perkataan seorang dokter jang terkenal: 
»Tiap titik dari minoeman keras jang 
diminoem oleh seorang iboejg sedang 
hamil, maka tiap titik itoe bererti ia 

ngannja". 

misalnja ,Djangan menangis, soepaja 
anakmoe tidak mendapat mata ber- 
doeka tjita". 

Perkataan2 ini dihadapkan kepada 
seorang iboe jg sedang mengandoeng, 
dan dengan djelas sekali dioeraikan, 

wa) antara si iboe dengan si anak jg 
sedang dikandoengnja. 

Setelah toean dr Hewig mengoerai 
kan didikan semasa anak dalam kan 
doengan, baharoelah ia melompat ke 
lain bab, ialah perkara rawatan, jang 
semoeanja berdasarkan ilmoe jg njata 
dan terang. 

Kesemoea itoe goena mendapat se 
orang anak jang sehat. tjantik lahir, 
dan sehat bathinnja. 

Kini kitab seroepa itoe soedah terbit 
jang bahasa Indonesianja, diterdjemah 
kan oleh toean Th, A. Du Mosch, dan 
diterbitkan oleh Gebroeders Graauw's 
Uitgevers Maat-Schappij N.V, di Am- 
sterdam dan Soerabaja. 

Walaupoen bahasa Melajoenja tiada 
seroepa dengan apa jang lazimnja di 
pergoenakan oleh Balai Poestaka, teta 
pi isi jang terkandoeng didalamnja sa 
ngatlah besar goena dan faedahnja, 

Poen harganja hanja f 1.50 sadja, 
bagi seboeah kitab jang sepenting itoe, 

Ada poela perkataan jg baik-baik, 

Toein Harold Butler C. B. 

Menoendjoengi Indo- 
nesia. 

Toean Harold Butler C B directeur 
dari Internationale Arbeidsbureau di 
Geneve pada tg 22 Novomber 1937 
akan ditoenggoe kedatangannja jang 
akan diiringkan oleh t. A. BE. O. Den 
Hamer oentoek melakoekan perdjala 
nan diseloeroeh Tanah Djawa dan se 
landjoetnja dengan menoempang ka 
pal terbang laloe menoedjoe ke Medan 
pada tg 26 November '37. 

Se Or 

Restrictie Thee. 

Toean A. Luytjed, kepala dari Kan 
toor voor Landbouwerisiszaken dari 
Departement dari Econemische Zaken, 
kemarin siang telah tiba di Betawi, 
dari Bandoeng. Pembitjaraan jang be 
liau lakoekan di Bandoeng ialah dari 
hal restrictie thee, soepaja restrictie| 
thee itoe diperpandjangkan sampai 5 
tahoen, dan didalam tahoen jad. maka 

thee dari Indonesia boleh di Export. 
Permintaan ini akan dioesocIkan di 

dalam vergadering Dewan Ra'jat jad. 
—& 

Marnix College 

Di Sindanglaja 

Menoeroet besluit dari Directeur 

Onderwijs en Eeredienst No 32751/B 

tertanggal 22 October 1937 Eur. LS 

Marnix College di Sindanglaja telah 

diakoei sah, sehingga kepada anak2 
dari Landedienaren jang hendak me- 

masoeki sekolahan tsb haroes diberi 

kindertoelage. 

Oedjian Machine-Schrijven. 

Seperti biasa bahwa tiap tiap doea 

boelan satoe kali kami mengadakan 
Federatie Examen diantara mana di 

bikin oleh typcursus2 dari Bogor, 

Batavia Centrum (Kramat 174), dan 

Batavia Stad. 

Oedjian jang baroe laloe ini diadakan 

pada tanggal 31 October 1937, bertem 

pat digedoeng Pergoeroean Ra'jat 

Kramat 174 Batavia-C. 

Sajang bahwa pada cedjian jang 
laloe ini Typ-Cursus Bogor tidak bisa 

mengirimkan candidaatnja. Djoemlah 
ada 24 orang (13 dari Kramat 174 

dan 11 dari Batavia Stad). Kami tidak 
menjangka bahwa walaupoen examen 

opgave2 lebih soekar dan punten2 

djoega lebih mabal dari oedjian jang 

soedah soedah, tcch candidaat tadi 

loeloes semoeanja. 

——a o ——a 

" Contingenteering-Cement. 

Beberapa bari jtl kita telah kabarkan 
kepada pembatja, bahwa contingen- 
'teering-Cement tidak akan diperpan 
djang lagi, ialah sampai pada boelan 
November tahoen 1938. 

Cementfabriek ,Indaroeng“ dekat 

Padang, jang mana soedah sekian Ia 

manja telah menoendjang kepada pe- 
merintah, teroetama dari hal koeng- 

koerensian dengan cement jang dike- 

loearkan oleh Djepang dan kalau con 

tingenteering-Cement telah habis, ma 
ka fabriek ini akan berdaja oepaja, 
soepaja dapat berdiri dengan oesaha 

nja sendiri. Dan tentos sadja fabriek 

ini akan memboeat satoe organisatie 

dari hal kongkoerensian pada lain-lain 
negeri loearan, 

Akan tetapi hingga sekarang harga 

harga dari cement telah ditentoekan 
oleh Pemerintah disini. : 

Boschwezen 

Diangkat mendjadi boschopzichter 
pada dient tsb, toean Soewarno 
dan Mas Soedirman, kedoea2nja 
dahoeloe mendjadi tvdelijk pada itoe 
dienst, 

Manteri-politie pada dienst dari bosch 
wezen didalam boschdistrict Kedoe, toe 
an Mas Sastrowidjojo, berhoeboeng de 
ngan terganggoe kesehatannja, telah 
dilepas dengan hormat dari djabatan 
nja, 

Moehammadijah Krawang 

Pada tg, 31 (Oct. 1937 ini, moelai 
djam 8 pagi Moehammadijah groep di 
Krawang berhoeboeng dengan adanja 
perajaan moerid2 Madrasah Moeham- 
madijah mengadakan ,Openbare les“ 
digedong Madrasah terseboet dengan 
dikoendjoengi beberapa wakil wakil 
dari perkoempoelan di Kw. 

Perhatian ada besar kl 200 orang 
terdiri dari kaoem Iboe dan Bapa. 
Oetcesan dari Hoofdbestuur ta' keting 
galan. 

Setelah diboeka oleh Pimpinan, di 
moelaikan dengan pidato2 dari moe- 
rid-moerid sekolah Madrasah diseling2 
dengan njanjian-njanjian anak-anak,   sek) ah     kasih keterangan namanja itoe orang ma poeloeh precent kepada fonds.    

                      
ara 

goeh soenggoeh amat menarik dan 
memoeaskan jang hadlir. 

Wakil wakil dari perkoempoelan jg 
berbitjara, dari TamanSiswa, HIS PGB, 

Disamboeng pembitjaraan Oetoesan 
dari Hoofdbestuur M D, mengoeraikan: 

I. Pengalaman pengalaman dan pen 
dakwaan pendakwaan jg tidak tidak 
didalam kalangan MD. 

II. Maksoed dan toedjoean MD de 

ngau tjonto tjonto jg amat moedah di 
mengerti, pandjang lebar tapi djelas 
hingga disana sini terdengar soeara be 

risik berisik ,Ini Dias. 
III, Adanja sekolah tinggi M D. 

Laloe tampil kemoeka doea anak 
moerid isteri deugan batjaan Oer'an 

0 ane 

Ketetapan Ordonnantie 

Goebernoer Djendral telah menetap 
kan ordonnantie perobahan soerat2 la 
oet dan scheepspassen-ordonnantie "88. 

—( —— 

Pembajaran Surseance 

Goebernoer DUjendral telah menetap 
kan ordonnantie tentang menjelidiki 
lagi atas oendang-oendang tentang 
pembajaran Surseance. 

dana Mp Rana 

Sekolah Thabib Tinggi 

Toean Tjoa Hong Liem telah loe 
loes dari oedjiannja sebagai Arts haha 
gian pertama. 

He Oa 

Dienst Belasting 

Diserahi pekerdjaan sebagai wd. 
klerk pada inspectie-kantoor van Fi- 
nancien di Bandoeng t, Otong dan 
t. J W Bamboe, schrijver op mandloon 
pada dienst tsb, 

Diserahi pekerdjaan sebagai wd. 
klerk pada belestingkantoor di Cheri 
bon t. Rd. Goewbara Soebrata, 
schrijver op maandloon pada dienst tsb. 

— 0 mama 

Dienst P.T.T, 

Dipindahkan dari Soerabaja ke Ke- 
diri, tyd wd klerk toean Sitam. 

Dipindahkan dari Pangkalpinang ke 
Palembang tyd wd kierk toean Agoes. 

Dilepas dengan hormat, berhoeboeng 
dengan terganggoe kesehatannja tyd 
wd klerk di Makassar toean Mas Enot. 

bana Giaa 

Mr. H. de Groot 

Diangkat mendjadi Adj-inspektoer 
oeroesan Financien pada hoofdkan 
toor pada  dienst dari Belas: 
ting t. Mr H. de Groot, ambtenar buiten 
werkelijke dienst, jang ditoenggoer 
datangnja dari Eropah,dan paling achi2 
beliau mendjabat pekerdjaan itoe, 

  

   An er ee 
BEDAK 

TJEMPAKA KOENING 
Boeat djaga koelit moeka ting- 

gal Litjin selama-lamanja 
Lihat di dalam verklaring 

DR, MOEWARDI 
  

      

   
 
 
 

R. A. S. BATAVIA CENTRUM. | 

Pakelah selamanja-abis mandi pagi dan sore 

  

| Terbikin dan dikloearken oleh 

ini Bedak dengan air teh dingin, lebih hagoes 
air teh jang minep satoe malem, djangan 
tjampoer lain-Jain bedak byar sampe toea, 
koelit moeka ditanggoeng selamanja tida bisa 
dapet Ketoeahan, Koekoelan, Djerawatan dan 
Sariawan. 
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em nikah bolehkah | 
erapa th lamanja ? 
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MA angen ana tepneena 

Berita Moehammadijah Tjabang 
Betawi bahagian Tabligh 

te. Sebagaimana telah dioemoem- 
Jd Ikan dalam s.k. ini tentang “ moment- 

ini sadja. Nanti 
p memoneaskan 
| soedah dekat 

'toeri ndjenengi man 
met sampe djadi kaki 

aan Boe Bedjat. 

perkara kawin, kalau |) koerang lebih sama sekali moea ambil alasan 
aaaaa, nggak beres, dja 
jang kawin. 
teritoeng pakir-miskin. 
joega nggak ngelarang 
“ 

oerab. Kalau dalem keadaan miskin, 
tas emoh rabi, of wil niet trouwen, 
Inja nggak pertjaja sama Toehan. 
Memang bener, banjak orang jang 

| kawin masih miskin, sebabnja jaitoe, 
Ikejakinan nggak ada. 

Zonder jakin sama Toehan, Toehan 
“» Idjoega nggak maoe noeloeng. 

winta adpis, biar » 
oedjoe ja masa bodoh, asal 

'ja djangan dipakai. 
F Weluu, si Gamoh kirim soerat be, 

Romo Bedjat jang terhormat, 
Poetranda dari Poerwodadi, AA 

orang toewa Ga- 
in kenalan sama 

“Sini, Anakda beloem 
a tonangan. Ber 
anakda maoe ta 

' betoel2 jang 

kasih nama sama 

» Terserah 
minta dja 
djitoe, jang 

sa An aa Dus 

“Kalau tjotjok soekoer, nggak tjotjok |... 

Dus: nggak perloe sampai djadi 
, |empe-empe. Sebab kalau soedah djadi 
jempe-empe, nggak perloe lagi kawin. 

Perkara promosi of niet, insja Allah 
| kalau Jakin, siapa taoe barangkali ber 

oeaan bisa. dapat hasil lebih daripada 
lau sendirian. 

L win maar, 
ocenangan Gamoh masih ada 

Wel ? apa salahnja kalau 
? Itoe memang soedah 
Tjoemah sebaik-baik 

“ soedara toea doeloean. 
ngat ,sebaik baiknja“, boekan 

| 3. Sebeloem wettig nikah? Lo, dja 
ngan soeroeh ngoeroes roemah dong, 
nanti kebatjoet nggak koeroesan. Se- 
beloemnja nikah, ah anakda Gamoh, 
itoe beloem hakmoe,, tjoeman amper, 

4. Apa lagi dikoeroeng beberapa 
taoen, Nanti sebeloemnja nikah bisa 
djoega tjerei, zonder wat wat, En dat 
is boeazoek, hoor, 

Niet doen, 

5.» Dasar pedjodohan nggak bolehli- 
atapa2, melainkan liat maoe of nggak 

Biarpoen meesteres, kalau dia ma 
oe, sama bang Bedjat (misalnja lo, 
trouwens bang Bedjat is z00 kwaad 

1 iniet) apa salahnja. 

omong kalau pe 
— bajaran paling 
baroe bisa kawin. | 

nosie tidak 
. - 

ada pak, kalau meni ni apa saja mesti toenggoe sampai or Sea .. |dhir, ma'loem soedah pajah. Napasnja 

Itoe namanja, soedah 
bang Bedjat. 

Nah, sekian djawab bang Bedjat 
Atas oendangan Gamoh, terima kasih 
barangkali bang Bedjat nggak bisa ha 

£ mBa- narik 5 menit, keleear $ menit. 

djadikan .iboe 
Soerabaia, selainnja 
sementara waktoe sa 

besluit ini telah dibebas) 

ta Meletakkan djaba- 

tannj a. 5 

ean J.M. van Gogh telah meletak 3 

tannja dengan kemaoeaunja|di mouelai terlebih dahoeloe Tocan| 
Moh. Arsad sebagai goeroe agama dil maatschap corsmissie 

advies tentang theerestrictie de 
'pengoetjapan terima kasih atas 

... Membetoelkan 

h Corr, ,M, St." 

| sk, tanggal 30 Oftober 
artakan tentang 3e De Unie 

entas, jang benarpa| 
er 1936 itoe sekolah 

an ke Matraman 

h djat's gade. 

aar doa tentoe, djangan koeatir. 

Groeten terug, van iboe, bang Be-   BANG BEDJAT 
3 - 

Sh 

itoe, didalam keselamatan. Siapakah 
ljg akan menggantikan beliau sebagai 
Ketoea dari Perk Kadaster—Bond di 
Batavia, kita beloem ketahoei. 

Harap ma'loem. 
— 0 — 

Ihtifal Al—Mansoerijah school 

October 1937, sekolah tsb. telah me 
langsoengkan poela Ihtifal bertempat 

tiong 

orang banjaknja, dan sebeloem ihtifal 

itoe sekolah telah mengatoerkan di 
perbanjak terima kasih kepada had- 
lirin, poen begitoe djoega kepada se 
kalian wali2nja anak2 moerid jang 

pada itoe, ibtifel moelai di boeka djam 
8,15 dan dipimpin oleh toean terse 
boet dengan mengadjak membatja 

| Alfatehah. £ 

Dan beliaupoen telah mengoeraikan 

basa semendjak dari tanggal 1 Sept. 
1937 hingga pada masa ini, adalah 
banjak perhatian, teroetama, dari iboe 
dan bapanja anak2 moerid itoe, dan 

ilkedoea, segenap pendoedoek dikam 
poeng terseboet. Kemoediar pimpinan 
(Mob. Arsad) mempersilahkan anak2 

kemoeka boeat membatja hoetbah, 
hoetbah telah didengarnja patoet di 
perhatikan oleh hadlirin. Kemoedian 
pimpinan mengadakan Pauze 10 menit: 
 Sesoedahnja di adakan pauze tadi, 

Ilaloe madjoe poela anak anak memba 

an- 
tja ajat ajat @ur'an dengan ringkas 
kemoedian di iringi oleh t. Md. Arsad 

|jang agak memoeaskan. 

Djam 9.30 perajaan di toetoep. 
semen NY om     

Ma'loem | 

ernaken miskin, tjoe- |. 
a. Dia kaja, Dia amat: 

peroentoengan 

Pada hari malam minggoe tgl 30/31 | 

'diroemah Moehamad Arsad Gang sen | 
g Sawah Batavia-C, Ihtifal mana 

di hadliri oleh lebih koerang 150| 

bersekolah di sitoe. Kemoedian dari | 

poela tentang keadaannja itoe Madra-| 

moerid dengan berganti ganti madjoe 

tabligh Moehammadijah“, maka peker 
djaan itoe dengan mendapat perhatian 
tjoekoep telah dilangsoengkan, hampir 
pada tiap tiap malam selama boelan 
Oct. jang baroe laloe. 

Adapoen tempat2 jang diadakan 
moment-tabligh itoe, ja'ai: di groep. 

| Bogor, Kemajoran, Tanah Tinggi, Ra- 
wamangoen, Djatinegara, Tanahabang, 
Bendvengan, sectie: Gang Kantjil, Gg. 
Solitude dan Tjabang sendiri sampai 
2 kali, jang dihadliri oleh “sedjoem- 

1500 
kaoem moeslimin dan moeslimaat (Ai- 
sijah). Tabligh ini hanja menerang ne 
rangkan perkara: Poeasa, Zakat fitrah, 
sembahjang Tarwih dan Idh. 

Sesoenggoehnja tabligh seperti ini 
besar sekali ariinja, karena sebagai 
memperingatkan beberapa kewadjiban 
jang haroes dikerdjakan dalam boelan 
itoe. Perkara ini hanja setuhoen seka 
li kita oemmat Islam mengerdjakan, 
maka soedah tentoe bagi orang jang 
boekan achli kitab, moedah sekali loe 
pa sjarat roekoennja, achirnja moedah 
poela meninggalkan atau melanggar 
sjarat2 roekoennja, sehingga pekerdja 
an jang soesah pajah itoe, hatsilvja 
hanja lapar dan dahaga. 

Sekarang bagi kami pengoeroes dan 
segenap moeballighnja, sekalipoen de- 
ngan soesah pajah, telah dapat mele 
paskan kewadjiban itoe tinggal terse 
Irah kepada jg telah mendengarkan 

diamalkan dengan sesoenggoehnja, 
2e Tentang permoelaan Poeasa (de 

ngan hisab Hagigi). Menoeroet poe- 
toesan Madjlis Tardjih Moehamma- 
dijah : ,Kalau ada roekjah (melihat 
tanggal) mendahoeloei ketetapan hisab, 
mara roekjahlah jg dipakai“, 

Idjtima” (berbarisan matahari 
ngan boelan), 

Pada achir boelan Sja'ban 
1356, djatoeh pada hari Rebo djam 
12,45” (3 November 1937). 

Pada achirboelan Ramadlan 
1356, djatoeh pada hari Djoem'ah 6,4 
pagi (3 December 1937) dari itoe: 
permoelaan boelan Ramadlan dalam ta 
hoen 1356, djatoeh pada hari Cha 
mis (4 November 1937) dan permoe 
laan Sjawal atau hari Raja Fitrah dja 
toeh pada hari Saptoe (4 December 
1937) dan oleh sebab Hoofdbestuur 

de 

mis (4 November 1937) maka Moe 
hammadijah Tjabang Betawi (menoe 
roet sidang pertemoean segenap grsep 
sewilajah Tjabang Betawi)sefakat dan 
sebagai meghormat organisatie akan 
moelai berpoeasa pada hari Kemis 
(4 November 1937). Oleh sebab itoe 
segenap anggauta Moehammadijah se 
wilajah 'Tjabang Betawi hendaknja 
mendjadikan tahoe. 

3e. Berhoeboeng akan datangnja boe 
lan Poeasa, maka segenap tabligh atau 
koersoes dimasing2 groep atau sectie, 
selama boelan itoe soepaja ditoetoep 
dan diganti dengan mengadakan sem 
bahjang tarwih dimasing2 tempat. Pe 
ngoeroes Tjabang akan mengontrol 
tempat tempat itoe sewaktoe-waktoe, 

4e, Sebagaimana tahoe jang soedah 
soedah, maka pada tahoen ini djika 

madijah Tjabang Betawi tetap akan 
melangsoengkan sew babjang Iddil Fi 
tri ditanah lapang. 2 
Oentoek sjaratat2 itoe soedah diatoer 

moelai dari sekarang. : 
Bulletin akan ditjitak sebanjak2nja, 

. Moedah-moedahan akan mendabat 
'perhatian setjoekoepnja, 

— O — 

PANGKALPINANG 
Pan (BANKAJ 

Ordonantie Perkawinan. 

Pembantoe menoelis : 
Sebagai ditempat-tempat Jain, disini 

rantjangan ordonantie perkawinan jg 
diadakan pemerintah, mendapat per 
hatian jg besar dari kaoem Moeslimin | 

Atas andjoeran perhimpoenan Setia 
Oetama telah diadakan pertemoean 
oentoek membitjarakan hal itoe pada 

BERITA 

Imalam Kemis ddo 27/28-10-”37 ber- 
tempat di clubhuis Setia Oetama. 

| Perhatian publiek menjenangkan, 
clubhuis penoeh sesak sehingga banjak 
jang terpaksa berdiri diloear | 
“Diantara hadirin kita dapati bebera 

pa kijai2 jang ternama, Dari pers 
tjoema ,,Pemandangan. 

Pertemoean diboeka djam 8 oleh 
voorzitter S.O, Setelah mengoetjapkan 
terima kasih seperti biasa disilahkan 
toean M. Hasan Secretaris 8.U. mem 
batja rantjangan ordonantie itoe. 

Lantas diadakan debat jang mengam 
bil waktoe koerang lebih doea djam 
lamanja. 

Ganti berganti Alim oelama dan 
pemoeka2 mengangkat bitjara, sehing 
ga atjapkali voorzitter mempergoena 
kan martilnja. -: 

Penghabisannja didikan soentoe co- 
mitee boeat membitjarakan hal itoe 
lebih landjoet.   

dan memperhatikan, moedah2an dapat | 

lakan moelai berpoeasa pada hari Kel 

tidak berhalangan hoedjan, Moeham-| 

  

Il 

Segala Kalemahan 'Badan Dapet! 

PERTOELOENGAN BESAR DENGAN 
IANGGOER BRANAK 

| Da, UIE TJWAN KIAT Aars 

1 e SP 

FAN 1 

N 

3 

1 
1 lan 

Lg 

IN NN Y 

| : 
ANN 

  

BOEAT KAKOERANGAN   DARA KALEMAHAN BADAN 
KAPOETJATAN PADA POETRI - POETRI 

SIAPKEN TENAGA PADA PRAMPOEAN 
JANG TIDA BISA HAMIL.   
    Bisa dapet beli pada tiap Kamar Obat dan Agenten: Roemah Obat 

Jupiter, Pasar Baroe Welt. Filiaal PROBITAS, Tjikeumeuhweg, Bui- - 
tenzorg, Roemah Obat Djin Sen Tong, A.B.C. Straat Bandoeng, Chem. 
Hand. Slamat, Bandoeng, Apotheek Slamat, Cheribon, Toko Mie Hoa, 
Garoet, The World Dispensary, Pekalongan, Toko Poo Seng Tong, 
Tegal, dan saantero Java, Sumatra, Celebes. 

an 

Borneo, ada 'agent.     

Kira2 djam 11 rapat ditoetoep de 
ngan batjaan Alfatihah. 

Kepandoean. 

Oleh perhimpoenan Setia Oetama 
sedang dioesahakan oentoek mendi 
rikan soeatoe kepandoean dikota Pang 
kalpinang. 

Sekarang telah dimoelai mengadjar 
dan melatih beberapa anak anak oleh 
toean A. Djalil goeroe pada A. A.S. 
Setia Oetama. 

Kabarnja nanti sehabis lebaran ba 
roelah akan diorganisatie dan akan 
didatangkan seorang leider dari Java. 

Comite zakat fitrah. 
Atas andjoeran toean Ma'soed Hoofd 

der Arabische School disini telah di 
bentoek soeatoe badan Comite oentoek 
mengoempoelkan zakat dan fitrah ! 

Inilah baroe kedoea kalinja disini 
diadakan Comite sebagai itoe. 

Biasanja zakat dan fitrah itoe men 
djadi monopolie kijai-kijai dan toean- 
tocan Hadji sadja, sedangkan kaoem 
jang sengsara boleh dikatakan tak 
dapat apa apa. Roepa roepanja orang 
disini telah moelai ingjaf. 

Bj 

Prangko ASIB 
Pada sa'at ini diseloeroeh Indonesia 

ini orang telah pernah melihat gam 
bar dengan toslisan jang boenjinja se 
bagai berikoet : 

»Sokonglah prangko ASIB jg diper 
goenakan oentoek amal dan jg terdapat 
diboelan December jad ini“, Beberapa 
koran dan beberapa tijIschriften telah 
memberikan kepada pembatjanja soea 
toe reprodoeksi, sedangkan di dslam 
bioscoop2 orang memperhatikan de- 
ngan  soenggoeh2 tentang soal-soal 
ASIB ini, 

Orang telah mengetahoei, bahwa 
ASIB (Algemeene Steunfonds voor 
Inheemsche Behoeftigen) itoe didiri 
kan oleh Meyrouw .De Jonge Baron 
nesse yan Wassenaar. Pada toedjoean 
nja ASIB ini ialah berboeat amal ke 
pada siapa jang beloem mendapat, 
Hal jang demikian itoe amatlah soe- 
kar dan soelit sekali oentoek ASIB 
boeat mengoempoelkan oeang jang 
dahoeloe telah timboel kedjadian, bah 
wa beberapa vereeniging memoendoer 
kan dirinja oentoek melakoekan amal 
jang partikelir, 

Pada waktoenja Mevrouw de Jonge 
meletakkan djabatannja dikalangan 
ASIB, maka jg dipilih sebagai peng- 
gantinja Mevr. de Jonge itoe ialah 
Mevrouw 'Tjarda von Starkenborgh 
Stachouwer dan jg memang djabatan 
nja sebagai Presidente HEsofovmite, 

Hal jg demikian itoe banjakleh 
orang jg menjokong contributie dan 
oleh karena banjak djoega orang jang 
berpindah tempat dllsb,nja, maka tin 
dakan ini menjebabkan penghasilannja 
mendjadi ketjil dan hal jg demikian 
ini djoega menjebabkan, bahwa Jengan 
idzinnja Pemerintah telah dikelgear- 
kan serie pranko amal. | 

Pranko jg harganja 2 sen didjoeal 
dengan harga 3sen, 

Pranko jg harganja 3'/: sen didjoeal 
dengan harga 5 sen, 

Pranko jg harganja 7'/, sen didjoeal 
dengan harga 12'/ sen. 

Pranko jg harganja 20 sen didjoeal 
Idengan harga 25 sen, 

Hasil hasilnja jang masih lebih a- 
kan dipergoenakan oentoek menjokong 
ASIB Pranko-pranko itoe terdapat pa 
da segenap kantor kantor post dimoe 
lai pada tg 1 December 1937 sampai 
pada tg 9 Januari 1938 dan dapat   dipakai sampai pada tg 1 Oct 1938: 

en 0 -——   

Ichtifal di Wijk — Ambon 
Djakarta 

Sebagaimana biasa, memang pen- 
doedoek Wijk—Ambon, soeka dengar 
kan nasehat nasehat dll, pada hari 
Minggoe ji. telah diadakan ichtifal da 
lam madrassah Sjarifial Islamijah jang 
dapat koendjoengan ratoesan orang. 

Soerat chabar jang kirim wakilnja 
hanja Pemandangan, 

Precies pk. 8,30 ketoea rapat, Toean 
Abdoelmoerad Nazir memboeka peraja- 
an ini, dan membilang diperbanjak te 
rima kasih kepada sekalian hadlirin. 
Beliau membilang djoega, kita pen 
doedoek Wijk-Ambon merasa bangga, 
ichtifal kita dapat.,koendjoengan jang 
banjak sekali, « 

Teroes dibentangkan oleh beliau, ba 
gaimana madrasah2 dikota kota roe- 
panja, baik dan bagoes, tetapi memang 
di Wijk Ambon soeatoe kampoenp, 
tentoe sadja, madrasah sederhana sa- 
dja diboeatnja. Beliau berseroe, agar 
soepaja kita haroes sokong madrasah 
ini. 

Sehabisnja beliau goeroenja Toean 
Sjarif tampil kemoeka, dan dimoelai- 
kan ichtifal itoe. Semoeanja baik ter 
atoerpja, dan banjak dapat tepokan 
dari hadlirin, 

Sehabisnja itoe dipersilahkan bebe- 
rapa tetamoe memberi pemandangan 
nja terhadap soal ichtifal dan sebagai 
penoetoep berdirilah Toean Moehd. 
Soekri Hoesin dengan mengadakan 
lezing tentang persatoean dalam kam 
poeng baik boeat ke Islaman atau lain 
peratoeran. Kita haroes hidoep hersa- 
ma-sama dengan orang kampoeng, da 
ri kampoeng oentoek kampoeng. Be- 
liau berseroe, marilah pendoedoek 
Kampoeng Wijk Ambon, kita bersa- 
toe, oentoek memperbaiki madrasah 
ini, marilah kita toendjoekkan kegiatan 
kita, sebagai orang kampoeng. Wijk 
Ambon tidak maoe ketinggalan dalam 
semoea hal, meskipoen letaknja diloe 
ar kota. Bangsa Betawi jang soedah 
memeloek Agama Islam lebih dari 
200 tahoen, hendaklah lebih insjaf da 
lam soal madrasah. 

Poekoel 2.30 rapat perajaan ditoe- 
toep dengan selamat. 

— 9 — 

Pest di daerah Priangan 
Menoeroet berita2 jg datangnja dari 

daerah Priangan, bahwa semendjak 
tgl. 17 sampai tgl. 23 Oct. djoemlah 
pest didalam daerah : Bandoeng dan 
Soemedang ada 5 orang, dan semoea 
orang jg diserang oleh penjakit itoe 
teroes mati, djadi dergan ini djoem- 
lah penjakit itoe ada berkoerang de 
ngan 7 orang. 

Di Rantjaekek jg diserang ada doea 
orang, sedang di Tjitjalingka, Ban- 
djaran, Pameumpeuk dan Tjimalaka, 
jang diserang oleh ini penjakit ada. 
5 orang. 

— 0 — 

Kebakaran hoetan 
Seorang anak ketjil mati, 
Menoeroet berita correspondent dari 

sk, ,Ind, Court“ semendjak tg 27 Oct. 
didesa Idjen, didalam onderneming 
kopi di Kalisat, telah terbit kebakaran 
hoetan. 

Seorang anak ketjil jg baroe beroe 
moer 2 th. telah mati kebakar, dan 
djoemlah roemah jg terbakar ada 6 
roemah, 

Menoeroet keterangan jg boleh di 
pertjaja, asalnja. api ialah oleh karena 
salah satoe koeli perempoean jg ses 
dang masak keloepaan memadamkan 
apinja, 

masa (Gi sun  
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| Ihtifal Al Hidajoh School Gang | 
Lontar IX, Bt. Centrum. 

lah Madrahasa2senantiasa diadakan 
tifal boecat menoetoep sekolah. 

- di koendjoengi segenap iboe 
dari semoerid itoe. 

Begitoelah pada hari ma. 
goe tanggal 30/31 Octob 
Madrahasa Al-Hidajah 
IX, Bt.0. telah di langs 
Ihtifal sehingga 

   
   

    

    

banjak perhatian dari 
doedoek Gang Lontar IX, : 
Ihtifal terseboet diboeka dj: Il 
dipimpin oleh t. Nawawi, Il 
roe agama 1 
datang badlir laki dan perempoean 
dengan berdesak desakan koerang lebi: | 
400 orang, diantara kelibata: 2 
Toha Alhabsie Centrel Bestuur dari se 
genap sekolah Madrabasa di Djakarta, | 
dan djoega beberapa goeroe-goeroe 
dari Bangka (Pontianak) jang telah 
datang badlir, jang hadlir diloearan | 
banjak jg menjesal tidak dapat men 
dengar pidatopidato dari masing ma 
sing spreker, lantaran tempatnja oen| 
toek Ihtifal tsb sangat ketjil, tempat | 

   

Ihtifal itoe dengan diriaskan roepa-| “" 
roepa kembang, dan roeparoepa ben | 
dera, dan diterangi oleh limpoe Pe- 
tromax jg sangat bersi: rnja, Kemoe 

dian t. Nawawi sebagai spr, tsb me 
ngoetjapkan selamat datang kepada 
hadlirin, dan bersama mengadjak 
membatja Alfatehah, e 

Laloe beliau telah mengoeraikan 
poela tentang keadaannja itue Madra 
hasa dari semendjak tg 2 Januari 37 
hingga pada masa ini, adalah menda 
pat banjak perhatian dari sekitarnja 
pendoedoek G Lontar IX. Maka atas 
vetjapan beliau jg berbabagia itoe, di 
harap segenap hadlirin, moelai dari 
sekarang, akan ingsjaflah kita ini oem 
mat Islam, terhadap agama kita jg soe 
tji itoe, dan bertindaklah kita sedapat 
dapatnja boeat menjekolahkan anak 

     

  

dan tjoetjoe kita kepada sekolah jg| 
berdasar Islam, poen dimana sadja, 

Kemoedian dipersilahkan poela ke-| 
pada moerid moerid dengan berganti 
ganti madjoe kemoeka boeat memba- 
tjakan hotbah, jang mana semoeanja 
adalah mengandoeng arti, dan patoet 
di perhatikan oleh hadlirin. Kemoe 
dian dari pada itoe, laloe pimpinan 
mengadakan pauze boeat 30 menit, 
tapi sebeloem pauzs diadakan, lebih 
dahoeloe pimpinan minta dengan hor 
mat kepada hadlirin, siapa mere ka 
jang hendak berbitjara di kasih ke 
sempatan 5 menit. 

Setelah sampai masanja pauze tadi, | 
maka wakil2 dari perhimpoenan, orang | 
orang dari loear memadjoekan nama- 
nja jang djoemlah 13 orang banjaknja. 
Wakil-wakil tsb telah berpipato jang 
tidak lain jang dibitjarakan jaitce me 
netapkan sebagian djalan ajat,.dan se 
bagian poela tentang djalan sekolah 
Madrahasa2. Ns 

Kemoedisn dipersilahkan poela ke 
pada toean Sj, Toba Al Habsie central 
Bestuur dari segenap Madrabasa2, beli 
au itoe membentangkan posla dengan 
pandjang lebar tentang agama kita, 
maoepoendari adanja itoe Madrahasa 
kemoedian spr. membentangkan kea 
daan poeasa. Ini waktoe pendoedoek 
disekitar Gang Lontar boleh dikatakan 
telah sadar, dan bergiat centoek me 
mentingkan agama kita, Oeraian ini 
adalah sangat memoeaskan bagi sege| 
nap hadlirin, dan pada djam 12.30 
perajaan ditoetoep oleh ketoea pim 
pinan dengan selamat. 

Dalam poeasa wana, boekan sadja 
wadjib seorang jg mengakoe Islam jg 
mengerdjakannja karena termasoek da 
lam sala satoe roekoen Islam. roekoen | 
jg di tentoekan oleh Allah, akan teta 
pi semata2 dalam poeasa itoe ada ter 
kandoeng banjak resia. 

— Resia mana jg mengandoeng pendi 
dikan dan peladjaran bagi djasmani 
dan rochani akal dan boedi perkerti. 

Menoeroet sepandjang pemeriksaan 
dan pengakoean beberapa orang achli 
kesehatan bagi tiap tiap toeboeh orang 
jang mengerdjakannja. Karena didalam 
perhatian makan dan minoem dalam 
sehari itoe (posasa), seolah olah orang 
merabersihkan perostnja dari semoea 
kekotoran jang terdapat dipsroetnja, 
jang seberapa boelan peroet orang 
tidak berentinja menerima bermatjam 
matjam makanan, baik jang mengoeat 

| ea toeboeh atau jang tidak mengoeat 
an. : 

Selain dari pada itoe di atas, ada 
lah poeasa itoe mendidik boedi perketi 
seorang jang bersifat kasar dan tidak 
berperasaan jang dengan adanja itoe 
bisalah berobah sifat lemah lemboet | 
dan perasaan kemanoesiaan jg haloes. 

  

    

      

   

  

   
   

  

   

  

   

MaaO 5, 

V.O.R.O. 

Ser V0. 8 golflenate. 105 
|... Studio Kramat 96. 

Selasa, 2Nov. 
sore Lagoe Melajoe 

Lagoe Djawa 
6— Lagoe Soenda 

Sh Membatja s.k. 

— malam Lagoe Ambon 
715 '». Tentang Mababrata oleh 

toean Kadiroen Mangoen 
s5 poernomo 

A45 Lagoe Arab i 
An Pemandangan loear Ne- 
Ba geri 
8.380 ,  Intermezzo Lagoe kron 

Na tjong 
KEB Ketjapiorkest ,Sekar Ga 

: lih Aseli” : 
Ik— Berhenti 

'Rebo, 3 Nov, 
I.— pagi Lagoe Krontjong dan 

Stamboel 
Kn Lagoe Soenda 
8— Lagoe Arab 
Ra Berhenti 
12,— siang Lagoe Tionghoa 

Lagos Djawa 
Lagoe Hawaiian 

KG” Orkest Belloni 
PO Lagoe Ambon 
2— Berhenti 
5.— sore Lagoe Tionghoa 
Sa 3 Pembatjaan tentang Aga 

ma Islam, dioesahakan 
oleh Perkoempoelan ,,Per 
satoean-Islam” tjab. Mr. 
Cornelis, dipimpin oleh 
togan R. Mob. Djajadi 
brata 
Tentang: Poeasa, 
Pembitjara : Sapari : 

€— Pembatjaan soerat2 dari 
piring hitam 

6207555 Lagoe Ambon 
G0 “5 Membatja s.k. 
— ma Lagoe Arab 

230” Membatja boekoe tjerita 
Baron Sekender” oleh 
Mbok Mas Hardjodi- 
moeljo 1 

SA Gamelan Soenda dari 
perkoempoelan ,,Galoeh 
Pakoean” dipimpin oleh 
tocan Kartaatmadja 

12 — Berhenti 

PENJIARAN NIROM TIMOER 

Djawa Barat 

Bandoeng IL 103: Batavia II 195 
PLP 27, PMH 45, PMN 27 

Selasa, 2 Nov. 

5.— sore Lagoe Ambon dan Me 
nado 

Sido an Krontjong & Stamboel 
6.— Lagoe dari Siam dan 

Djepang 
G5 Concert dan  Lagoe 

Djawa 5 
7.— malam Perkabaran 
TE Lagoe Yang Khiem 
Pa Pidato dari kitab Indjil 
8.— Lagoe2 Geredja 

Sort Krontjong & Stamboel 
9— 4, Concert dan gambang 
F kromong 
fl —. Lagos Soenda 
113023 Toetoep 

PMN 29 
1030 , Lagoe Hawaiian 
IL Toetoep 

“Rebo, 3 (Nov. 
5,— sore  Lagoe Soenda 
9201. Lagoe Tionghoa jg mo- 

: dern 
6,— Krontjong & Stamboel | 
630, Lagoe Melajoe dari Opera 

| 7.— malam Perkabaran 
7115 ', Lagoe Tionghoa 
7,30 ,,  Pembitjaraan tentang 

: koeltoer Tionghoa 
Bs Lagoe Soenda 
Da Lagoe Krontjong 
10— Lagoe Tiongha 
030 ia Pidato tentang agama- 

Islam oleh H.A. Salim 
11,— Lagoe Arab 
1180, “Toetoep 

PMN 29 
10,30 ',-  Pembitjaraan tentang 

Agama Islam : 
1L.— Lagoe Arab 
IE E Toetoep 

PROGRAMMA V.O.K.L. 

Zender YDH. 7 golflengte 

7 107, 53 Meter 

Selasa, 2 Nov,   
  

5,— sore Lagoe Djawa 
De Se Lagoe Soenda 
6:30. Berhenti 
7.— malamBerita s.k. (Indo) 
2 any Lagoe Soenda 
149, Berita s.k, (Soenda) : 
8,— , Lagoe Djawa 
SE Membalas soerat2 

Lagoe Krontjong aa 3 

9,30 Pidato tentang , Poea- | 
sa Ramdlon” oleh toean 
Assajid Osman bin iIoej 
sin Al Idroes 

11.— » Toetoep 

Rebo, 3 Nov. 

5,— sore  Lagoe Soenda 
Da Lagoe Djawa — wajang 

: orang 
230 Berhenti 
7,— malam Berita sk (Indonesia) 
1,25 '»  Lagoe Krontjong 
EA an Berita sk Soenda | 
"es Lagoe Melajoe dan Stam 

boel : 
S0 Wajarg golek dalang 

sTama” Soreang, so- 
kongan dari Loerah So 
reang 

6.— Toetoep 

PENJIARAN NIROM TIMOER. 
Djawa Timoer 

Seerabaja I 31: Soerabaja II 95, 
Djokja II 128: Semarang II 11! , 

Solo II 120. 

PROGRAMMA NIROM 

Penjiaran Barat 

Archipelz. 99 dari 11.00 tym 12.00 
atas 205 'm. West-Java: Batavia 126, 
Bandoeng 120, Buitenzorg 182, Cheribon 
108, Pekalongan 92, Soekaboemi 192, 
Cost dan Midden—Java: Soerabaja 131 
dari 730 sampai 2.00 atas 25 m. Soe- 
rabaja III 195, Semarang 122, Malang 
#1 Djokja 181, Solo 188, Tjepse 186 

Selasa, 2 Nom 

6.— sore  Pemboekaan 
6.03 ', Marek Weber dan lagoe 

lagoe dari Weenen 
030, Muziek anak-anak 

7.— malam Perkabaran Nirom 
7,20 .  Lagoe anekawarna 
SG aa Avondwijding 
SU Verdi's Regiuem mis 
OS Lagoe populair 
958 '  Berta2 koers 

10,10 ,  Lagoe gram. jg gembira 
10303 Toetoep 

Rebo, 3 Nov. 

6,30 pagi Gymnastiek 
6.45 ',  Lagoe gramofoon 
71.01 , Lagoe gramofoon 
8,— M3 Toetoep 

14— Pemboekaan 
11,03, Gymnastiek 
11,25 , Cinema orgel concert 
111,45 ', De sopraan Grage moore 

112,05 siang Serieuze muziek   

Selasa, 2 Nov, 

5,— sore  Lagoe Menado 
Sego Wajang orang 
5,46 Lagoe Bali 
Oa Pat Iem orkest 
Oo Gamelan 
7.— malam Perkabaran dan perka- 

baran pasar. 
AD Membalas soerat2 
RO Lagoe Tionghoa 
Aa Pidato tentang , Kong 

Hoe Tjoes 
BRO Gamelan 
Bg Krontjong Orkest 

130. Toetoep 

Rebo, 3 Nov. 

6,30 pagi Krontjong 
— Idem 

BEN 'Toetoep 
5,— sore  Lagoe Tionghoa 
Tt Krontjong 
6.— Boeat anak2 

7,— malam Perkabaran dan perkaba 

ran pasar 
ET Membalas soerat soerat| 
Kn aa Dihoeboengkan dengan 

SBL 
Bei Dihoeboengkan dengan 

Nirom di Soerabaja 
10.— Lagoe Djawa 
11.30 Toetoep 

PN PA TAN a aa aan PA Tg ma rata 

B.R. V. 

boemi 12,18 m, 

Selasa 2 Nov. 

5,30 sore Piano Voordraebht 
6.— Peladjaran main Gym- 

nastiek 2 
6.45 Perkabaran Pers 
7,— malam Marek Weber orkest 

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

'oleh T. K.   

  

  

a -. 

Lelang di Betawi 

Rebo 3November 
Lelang Comissie Petodjo .plein 25, 

oleh Feniks. 
Lelang diroemah toean Jhr F Gold 

man Sumatraweg 39, oleh John Pryce. 

Kemis 4 November 

Lelang diroemah t. C.F. Brenkman 
Molenvl. W. binnen 13 oleh Welt. 

Lelang diroemah t. W v. Wyngaar- 
den Tjemaralaan Il oles Ed Franzen. 

Lelang koeda Petodjo Ilir 2, oleh 
S.M. b. S.A.I. b. Said. 

Djoemahat 5 November 

Lelang di roemah toean C, v. d. 

Weiden, Noordwijk 81c, oleh John 
Pryce. 

Lelang di roemah toean C. A. v. 

Haastert, Tjipinang Tjempedakweg 6 
An. 

TX Saptoe 6 November 

Lelang di roemeh toean C. v, d. 
'Weiden, Noordwijk 31c, oleh John 

| Pryce. 

  

AO Piano Concert 
BN Symphonie No, 4 
9,10 ,. PHOHIRELAY 
230 , Iden 
9,50 Berita2 Koers 
955 ', Lagoe gramofoon 
1030 Lagoe dansa 
L— Toetoep 

Rebo, 3 Nov, 

1.— pagi Ochtend concert 
8.30 Lagoe Anekawarna 
ll— , Lagoe gramofoon 
12.— siang Bosat orang sakit 
FO Lagoe gramofoon 
5.— sore  Lagoe gramofoon 
Did Accordeon - programma 
DAS, Boeat anak-anak 
645 Perkabaran pers 
(»— malam Orkest Muziek 
(abi 3 Pem, loear negeri 
8,— Boris Lensky muziek 
8.30 Symphonie 
On Lagoe Anekawarna 
9.45 Berita-berita koers 
950... Lagoe dansa 

1020: 5 Lagoe gramofoon 
ke Toetoep 

POE 

jang djempol dan modern. 

internaat Sedia 

SAKA JANG KEKAL- 
Siapa maoe .mendjadi Horloge Maker jang djempol! Dengan wang F 120.— 
jang bisa diangsoerkan enam kali orang soelah bisa mendjadi Horloge 
maker jang djempol, asal sadja kita jang didik dia selama enam'boelan. 
Sesoedah enam boelan, ditanggoeng dapat verklaring dari kita, dengan 
lengkap dapat perkakas dari kita sehingga meroepakan Horloge maker 

Kepada siapa minta dididik ? 
Tjobalah minta keterangan dan beroeroesan dengan : 

Reparatie Atelier ,WELTEVREDEN« 

bagi orang loear kota. 

  

SAWAH BESAR No.19   
  

  

FILIALEN: 

sanget 

BATAVIA-C. 

N.B. Didjoeal satoe tel- rekenmachine merk Dalton. 

Adres toko Huurkoop jang paling lama jaitoe 

TOKO EN MEU- 11 

BELMAKERY » DEFIETS 

Molenvliet Oost No. 62 (Djembatan Boesoek| — Telf. Batavia 1129: 

Parapattan Menteng No. 28 

Tandjoeng Priok (Zuiderboordweg) 

Toko ,BROMO“ Djembatan Boesoek 59 Tf. Bt. 1129. 

Kasi Huurkoop dengan pembajaran jang 

Roepa-roepa prahottan roemah tangga compleet, jang terbikin 
di kita poenja werkplaats sendiri. 
Roepa-roepa tempat tidoer, lotjeng, gramofoons, speda, enz, enz: 

TELF: No. 8029  BATAVIA-C.   
  

Teif. Welt. 1900 

ringan : 

  

  
Diatas oedara, dalam hoetan besar, dalam keboen 

boenga, diroemah pondok, dilaoetan........ 

Semoeanja ini orang bisa bikin fotonja pada: 

  

dil. 

  

  
Fotograaf »IT HE SUN" Senen 127 Batavia-C. 

    

ambil semcea badan. 

4 kali pakai.   

Tidak oesa pergi djaoeh2, bikin fotonja dalam 
Studio-nja THE SUN, fotograaf jang tjoekoep ter- 
kenal, ta'oesah dipoedji dan direclamekan lagi. 
Multifoto jang rirgkas- tjepat dan bikinannja djoe- 

ga sempoerna (natuurlijk) roepa2 cekoeran bisa di- 

Lain dari itoe djika beli film merk GEVAERT 

“| tiap satoe pak dapat persenan satoe pak oentoek     

    

  12.35 -y Sol Hoopi's Hawaiian- 
@uintet 

1250 3 R, Schmidberger Trio 
120 ,  Pekabaran Nirom 
lah Carel berraain — samb 
2.20, Perkabaran 
206... Toetoep 

6.— sore  Pemboekaan 
630- “3 Piano syucopations 

7.20 malam Tango programma 
LAH Ke Afrika Selatan 
81G. Kembang2 dan pohon2 

dari kebon di Indonesia 
Ou Beberapa comphosities| 

jang hodern 
KO Amstel vloot spel 
9 A5 |.» Lagoe dansa 
GOS Berita koers 

1001: Lagoe dansa 
1080. Toetoep 

Ba AA AA Ke AA EA 

»Tjoema lontjeng jang baek mengoendjosk wak- 
toe jang betoel” 

Lontjeng2 keloearan dari Uurwerken Fabriek ,,URGOS” 
Schwenningen Duitschland 
ada djempol dan baek betoel. 

Kita baroe trima roepa2 model Westmins- 
ter dan Gong didalem Kas jang indah dan 
tertoetoep dengen glas fachet, moelai dari 

harga a F 30.— sampe F 45 

Boeat di dalem kota bisa dapet dengen 
pembajaran afbetaling dari F 2.50 per boelan. 

Importeur 

Firma LIM TJOEI KENG 
Batavia-C. 

Tel. Bt. 230-145 Tel. 2243 

Bandoeng  Soekaboemi 
Tel, 215 
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|. term-term ditoelisan itoe, 

| dig, dan hanja mengingat sedikit ke 

a 2 November 1937 tahoen ke 5 

    

  

  

  

Bali 
Diterdjemahkan dalam bahasa Indonesia 

“ oleh Mr. Sidharto 
Oleh Collin Mc Phee 

II (Penoetoep) 

Seorang musicus jang biasa mende 
ngarkan symphonie-orkest (muziek 
jang mengandoeng matjam2 soeara 
merdoe dari beberapa djenis instru- 
ment), maka gamelan itoe terdengar 
elok. Kalau soeara symphonie diban- 
ding dengan gamelan, maki Taloe ter 
deugar lebih tebal dan berat dan apa 
bila menjelidiki tentang pemboeatan- 
nja gamelan itoe, tentoe akan menda 
pat waton waton jang wetenschappe- 
lijk, jang boleh didjalankan pada pem 
bangoenan lagoe menoeroet tjara Ba- 
rai. 

Disini dapat kelihatan, bahwa tiap 
tiap instrument empaenja pekerdjaan 
seudiri jang berhoeboengan satoe sa: 
ma lain seperti matjam matjam perka 
kas djam, Instrumenten jang besar di 
paloe lambat, jang ketjil lebih tjepat. 

— Inilah tjara memboeat lagoe jang 
tinggi, berdasar dengan ilmoe soeara 
pada tingkatan jang pertama. 

Walaupoen muziek itoe kesenian 
soeara, akan tetapi student2 Europa 
dan Amerika diadjar djangan memen 
tingkan kemerdoean soeara sangat2 

Koerang baiknja symphovie Beet-j 
hoven beloem pernah diakoei, sedang 
partituur boeatan Debassy jang amat 
haloes, merdoe dan djernih dipandang 
ta” seberapa pentingnja. 

Componist Barat memandang mu- 
ziek (lagoe) itoe boekan semata mata 

let itoe hanjalah menoeroet pokoknja 
bilangan soeara (maat), oeroetan2nja 
soeara tidak sangat diperhatikan. Ma 
'tjam2 gawelan itoe empoenja tingka 
itan soeara daa lagoe sendiri2, hanja 
bilangan soearanja jang sama, 

. Meskipoen pembangoenan soeara ga 
melan itoe soelit, akan tetapi wiletnja 
njaring benar zuiver melodisch. Sega 
la instrumenten itoe mempoenjai wi 
let, jang bangoen dan rasanja berma 
'jam2. Adalah satoe hal jang keting 
galan, jang diseboet harmonie larasnja 
soeara berdjenis-djenis. 

Laras soeara itoe didoenia muziek 
Barat adalah soeatoe bal jang amat 
dipentingkan.Sesoenggoehnja memang 
soekar apabila akan mengarang wilet 
(tjingkok) Lebih moedah kalau me 
ugarang matjam2 soeara jang sama 
djatvehnja bilangan. Soepaja dapat 
mengetahoei wilet (tjingkokj jang asli, 
lebih baik memperdalam pantoen pen 
doedoek (volkszang). 

Seorang musicus jang bekerdja di 
Bali, heran melihat sampai berapa 
mereka dapat memboeat muziek (gen 
ding) dengan soeara 5 sahudja. 

Ta' dengan pertolongan harmonie. 
Sampai lagoe berapa merska itoe da- 
pat memboeat dengan 12 tingkatan 
socara? Sekarang djanganlah meniroe 
muziek Bali begitoe sahadja. Jang le- 
bih baik mempeladjari lagoe Bali da-     sebagai kesenian soeara belaka, akan 

| tetapi bajang-bajangnja perasaan roch | 
jang soetji, Peladjaran muziek Barat | 

| selaloe mengingat ini hal, Pertama di | 
| adjar mewbatja muziek dan memikir 

Partituur | 
itoe merupoenjai arti jang letterkun- 

pada anggaran-anggaran ilmoe soeara. | 
Orang-orang jang hanja mengerti la-| 
goe lagoe klassiek dipandang ta" mu- 
zikaal, sebab lagoe lagoe itoe diboeat 
oleh pendita pendita zaman dahoeloe 
javg hanja memperbaiki tjontoh tjon- 

| toh jang abstract (jang boleh dilihat 
| dirasakan dengan pantja indera) sa- 

hadja. Gamelan Bali tidak demikian, 
Seorang Bali beladjar muziek ta" oesah 
dengan beladjar membatja, sebab ta” 
ada soeara jang tertoelis. Jang lebih 
dirasakan soearanja boekan artinja. 
Karena orang Bali itoe bangsa jang 

— banjak cultureel traditie, jalah adat 
— istiadat jang berhoeboengan dengan 
“keboedajaan, maka ia tidak poeas de 
ngan lagoe biasa sahadja, ia laloe mem- 

- boeat muziek jang mengandoeng ke 
senian banjak. $ 

Muziek jang sekarang ditoelis hanja 
dapat terdengar dengan hidoep dan 
gembira di Amerikaansche jazz atau 
dimuziek orang Europa jang ta'banjak 
dapat meniroenja. 

— Jang menjenangkan jazz jaitue pema 
loenja soeara dengan kaki jang soea 
ranja dapat menjedarkan perasaan, 
Mesxipoen wilet dan rasa kegembira 
an perloe djoega, aken tetapi jang le 
bih perloe dipentingkan disini ,wira 
ma“nja. Wirama inilah jang diloepa | 
kan oleh orang Europa dan kebetoe 
lan mereka mendapat tinggalaa di 
Amerikaansche negers. Rasa syncopee 
ren (menelan soeara) jang mendjadi 
Pn muziek ketimoeran terdapat 
lagi di Barat, 8 
Kesoekaran rythme (wirama) oen 

toek componisten jazz di Amerika, ka 
lau dibanding dengan syncopaties jg 
moedah didjalankan oleh anak Bali, 
tidak seberapa soekarnja. Seorang mu 
sicus Barat dengan soekar mengerti 
wirama Bali apalagi tentang wirama 
kendang jang hanja didjalankan me 
noeroet perasaan oleh orang Bali. Ia 

. ta'dapat mentjeriterakan djoega bagai 
mana ia memaloenja seperti ikan ta” 
Gdapat mengatakan bagaimanakah ia 
berenang. Aprbila componist Barat me 
ngerti dasarnja wirama Bali, maka ia 
laloe ta'dapat lagi menoelis wirawa 
militair atau fuga jang bersoeara lima 

Rasa berganti ganti jang tersimpan 
dalam muziek Bili itoe selaloe me 

hoeloe, mengambil! pokok dasarnja oen 
toek menambah keseniannja, 
“Tiadalah semoea componisten dapat 

mengoendjoengi Bali, jang moedah ia 
lah memberi atau memperdengarkan 
lagoe Bali dengan plaat gramafoon, 
atau dengan muziekschrift dan tjatat 
tjatatan. Djalan demikian ini tentoe 
sabadja koerang sempoerna. 

Kemerdoean gamelan ta' dapat di 
tentoekan dengan plaat gramafoon, 
pandjang pendeknja soeara hanjalah 
dapat ditoendjoekkan dengan tanda? 
dan gambar2. Sekian sahadja kiranja 
soedahlah tjoekoep oeatoek menjedar 
kan menarik perhatian penggemar la 
goe (muziekliefhebber). 

Masih banjaklah apabila sekian dje 
nis gamelan Bali di bitjarakan, misal 
nja, matjam matjam alat dan goena 
nja masing masing menoeroet adat is 
tiadat di Bali, 

Selama toean toean di Bali, soedah 
lah periksa sendiri instrumenten jang 
beloem banjak bilangannja, sedang 
|programa gending sementara toean 
toean berada disini soedah diboeat se 
tjara gending Bali jang modern dan 
bagoes, 

Sebeloem saja menghabisi pidato ini 
perloelah agaknja saja menerangkan 
matjam gending dan tari Bali jang 
baharoe sekali, ialah ,,kebiar“ jang 
akan toean ketahoei djoega selama toe 
an toean berada disini. 

Perkataan ,,kebiar“ itoe pertama 
berhoeboengan dengan compositie jg. 
modern, kedoea berhoeboengan djoega 
dengan tingkah lakoetari jg baharoe 
sekali. 

Perkataan Barat jang - berdekatan 
artinja ialah ,rhapsodie“ dan lagi, 
agar soepaja djangan koerang adil 
»Thapsodie“ diartikan ,4 la Lisat. 

»Kebiar“ itoe sesoenggoehnja pots 
pourri, ialah beberapa wilet jang di 
rangkai jang diraba dari lagoe lagoe 
jang asli zaman dahoeloe kala jang 
artinja sekarang soedah hiiang. 

Woedjnednja gamelan di Bali semen 
djak 20 th kelihatan populair, sedikit 
dari itoe oempama gong jang gemo- 
derniseert. Kemadjoean woedjoed Jiy 
pej itoelah jang dapat mempengaroehi 
gamelan Legong, Djoged, begitoe djos 
ga wajang koelit. Gamelan ,angkloeng 
kebiar“poen dapat pengaroeh dari kebi 
ar djoega dan semendjak 2,3 tk, ang- 
kloeng kebiar“ itoe dapat perhatian 
dan digemari oleh orang banjak. Roe 
pa-roepa ,kebiar“ diwasa ini memang 
mendjadi kesenangan pemoeda Bali   noeroet djalannja melodie (wilet.) Wi | dan laloe dilahirkan djadi lagoe. 

|bahan tentang 

  

Perajaan toetoep tahoen 

Sekolah Al Hidajah 
Menggala 

Pembantoe meneelis : 
Dengan wendapat koendjoengan te 

tamoe agoeng, T, Alhabieb “Alie bin 
Abdurrahman Albabsji, jg terkenal 
sertat. Assajid Thoha Alhabsjie, dan 
t. Assajid Moehammad Alhabsjie poe 
tera Alhabieb Alie, masing2 adalah 
goeroe dari 'Oenwanoel Falah Betawi 
jg sengadja dioendang oleh Djaw'iab 
Alhidajah Indonesia bocat menghadiri 
perajaan dan examen dari moerid2 se 
kolah tsb. 

Pada hari Minggoe tg 24-10 37, te 
lah berlangsoenglah perajaan tsb ber 
tempat disekolah Alwidajah Menggala 

Soenggoehpoen bari itoe diarah o- 
leh sang hoedjan, tetapi tiada oeroeng 
djoega oemoem ingin menjaksikan, 
terboekti koendjoengan dari pihak pu 
bliek tiada koerang dari 500 orang ter 
diri dari kaoem lelaki dan perempoe 
an. Wakil2 perkoempoelan : ,Perpoes 
takaan kita“, Ahlissoennah Waldja- 
maah“, Wakil2 pers diantaranja s. ka 
bar kita ini. Pihak pemerintah tjoe- 
koep. 

ka oleh t. Basjah Poetra selakoe pe- 
mimpin, setelah mengoetjapkan kata 
pemboekaan laloe diserahkan pada t. 
Assajid Thoha Alhabsjie, jg sebagai 
»Hoofdinspecteur Al Hidajah“, memoe 
lai oentoek mengoedji moerid2 baba 
gian kelas 5, moerid2 jg menempoeh 
dalam oedjian itoe ialah moerid2 da 
ri Al Hidajah Belambangan, 16 moe 
rid dan dari Al Hidajah Menggala a- 
da 4 moerid, terhitoeng lelaki dan Pr. 
Ilmoe2 jg dioedjikan ialah sebahagian 
banjak tentang agama Islam dan il- 

  

Mereka merasa koerang poeas meli 
bat tjaranja memboeat lagoe setjara 
dahoeloe kala jang menoeroet peuda- 
patannja ta“ ada rasanja. Keinginan 
mereka oentoek mengadakan gending 
dengan perasaan sendiri kosat sekali, 
sehingga karena ta' dapat melahirkan 
wilet dan woedjoed jang baharoe, la- 
loe meotjari akal, oentoek mengada 
kan pergaboengan boenji-boenjian dan 
tjara jang baharoe, oentoek memper 
dengarkan tjingkok zaman dahoelve 
kala. sehingga sekarang adalah peroe 

tjara memboenjikan 
gamelan itoe. 

Mereka empoenja ketjakapan oen- 
toek mengadakan perhoeboengan soea 
ra jang euak didengarkan, sedang da 
lam ,,kebiar“ itoe selaloe terdengar 
lagoe boenji-boenjian, selaras dengan 
matjam2 wirama jang amat baharce 
(origireel). Betoel djoega oempama di 
katakan bahwa ,,kebiar“ 3itoe boekan 
soeatoe lagoe jg klassiek benar, akan 
tetapi dapat menoendjoexkan, bahwa 
orang Bali memang tinggi kesenian- 
nja oentoek mengadakan lagoe jang 
modern. 

Apabila mendengarkan kebiar, ha 
roes mengakoei, bahwa kebiar itoe 
boekan muziek jg tjoekoep didengar 
kan sahadja, akan tetapi haroes ,di 
boenjikan. 

Tjontoh jang terang apabila mene- 
rangkan gamelan boemboengan. Bila 
han soeara itoe apabila ditaboeh soea 
ranja keras sekali melebihi soesra 
lainnja. Soeara lainnja asalnja dari 
eleutel-instrumenten dari metaal jang 
soearanja moedah hilang, karena soea 
ranja gamelan boemboengan (saron) 
itoe. Itoe ta' mendjadikan sebab, ka 
rena tiap tiap wijaga memboeat soea 
ra sendiri sendiri. 

Kalau soeara cymbaals itoe berhen 
ti, masih kedengaran kemandangnja, 
akan tetapi kemandang itoe laloe hi 
lang dari sosaranja cymbaals jang di 
'taboeh keras lagi. Kesenangan soeara 
keras dan tjepat itoe terdengar pada 
rasa gending Bali jang modern, Walau 
|poen ada kekoerangannja akan tetapi 
dapat diboektikan, bahwa gending itoe 
kesenian Bali javg hidoep. 

Saja mengharap, agar saja berhatsil 
menoendjoekkan toean2 apa jg boleh 
diambil oleh musicus pada gending 
Bali. Alat-alat, wirama dan wilet itoe 
boeat ahli gending hal-hal jg ta“boleh 
diloepakan. 

Selandjoetrja jang dapat menjenang 
kan jaitoe woedjoednja gending, tjara- 
tjara memboenjikannja jang mengoem 
poelkan matjam2 kesenian lagoe, Lagi 
poela muziek (gamelan) Bali itoe bo 
leh terhitoeng muziek ketimoeran jg 
tertinggi, musicus tentoenja akan mem 
perhatikan betoel-betoel sociale orga 
nisatie di Bali, disitoelah martabat mu 
sici akan berharga dan dapat perha 
tian setjoekoepnja, teroetama oleh pen 
doedoek Bali. Kita berdo'a, moga2 
bal ini dapat langsoeng adanja. 

dm (9 ia   

moe alat tentang "bahasa 'Arab, de 
ngan setjara Schriftelijk, kemoedian 
dengan mondeling. Demikianlah ber 
lakoe oedjian itoe sehingga sampai 
djam 12 tengah hari. 

Oleh karena banjak lagi moerid2 
|jg beloem dapat oedjian, maka ditoen 
da petangnja dan djika masih djoega 
beloem habis maka akan diteroeskan 
malamnja seteroesnja sampai esok ha- 
zh, 

Sebeloem madjelis ditoetoep, oleh 
pibak pimpinan mengharap pada jg 
moelia toean Alhabib 'Alie soepaja da 
pat memberi nasehat2 dan fatwa2 jg 
perloe. 

Bermoela toean Assajid Thoha me 
nerangkan bahwa hasil dari examen 
tahadi ialah baharoe seperempat dari 
moerid-moerid. Spr. memperma'loem 
kan bahwa tentang ilmoe pengetahos 
an jang diadjarkan disekolah Al Hida 
jah ini teroetama bahagian agamavja 
tidaklah sekali kali diadjar perkara2 
mas'alah Foeroe' jang memang banjak 
sekali mendjadi pembitjaraan diloear2. 
Hal ini mendjaga soepaja simoerid 

djangan sampai akan terpengaroeh 
pikiran jang bisa mengganggoe pela- 
djaran jang lebib perloe di oetama- 
kan dahoeloe. Lebih landjoet Spr: 
menerangkan bahwa adalah kekaloe- 
tan Oemnat Islam sekarang, oleh kare 
na mempertengkarkan mas alah Far- 
“jah jang diambil dari penjelidikan 
Mazhab jang empat. Dengan begini 
berarti kita telah mengakoe lebih dari 

ikeempat Mazhab itoe, seolah2 menam 
Djam 9, demikianlah madjlis diboe bah lagi satoe mazbab dari jang ke 

empat Itoe djadi 5 mazhab, 
Sps3 mempermaloemkan poela bah 

wa di Batavia telah didirikan satoe 
perkoempoelan jang bernama Wihda- 
toel Mo#'allimin jaitoe perkoempoelan 
dari kaoem2 goeroe. 

Segai penoetoep dari pembitjaraan 
beliau menerangkan berhoeboeng di 
Kwitang sekarang soedah didirikan 
satoe Masdjid Djami' atas tanggoengan 
oesaha dari T. Alhubib "Alie Alhabsjie 
dan tidak sedikit mem:kan ongkos, 
maka kami mengharap kata Spr: 
soepaja saudara2 Djam'ah Menggala 
membantoe akan bia i:oe dengan dja- 
lan menjokong memberi derma se- 
dang derwa itoe adalah soepaja sau- 
dara2 membeli boekoe jang terletak 
di atas medja itoe, karangan t. Al- 
habib "Alie. 

Kalau menoeroet harganja satoe boe 
koe sepoeloeh cent. Tetapi itoe seba- 
gal mana kelebihannja dari kederma 
wanan Saudara2. 

T. Alhabib Alie dengan wadjah jg 
bersedih bangkit bertindak mencedjoe 
naik podium. Setelah beliau menga 
toerkan salam dan poedjian beliau me 
ngatakan bahwa pendirianuja seke 
rang adalah ta' obahnja sebagai se- 
orang bapak antara si anak saudara 
dan kaoem kerabatnja jang diikat 
oleh perasaan ke Islaman. 

Spr: membatjakan beberapa ajat 
@oer'an dan hadits2 Nabi jang semoea 
itoe bermaksoed persaudaraan dalam 
Islam, dan sama2 berboeat kebadjikan 
antara sesama saudaranja. Sifat deng 
ki dan hasoed hendaklah didjaoehi 
karena sangatlah besar antjaman Allah 
pada orang jang bersifat demikian : 
bahkan hendalah tjinta mentjintai dan 
soeka menjoekai. 

Lain daripada itoe, beliau mene 
rangkan poela bahwa keJatangannja 
di Mevuggala ini ialah soepaja dapat 
memberi penerargan pada saudara2 
ra'jat 'Menggala Choesoesnja, soepaja 
kita disini akan mendapat keamanan 
dan kedamaian. Sebab sekalian kebai 
kan itoepoen akan mendjadi kesena- 
ngan kita bersama2 terhadap dari pi 
hak Pemerentah, akan mendapat poe 
djian dan kepertjajaan sebagai ra'jat 
jang soeka kepada ke amanan' Ke 
Amanan itoe baik dari atas kebidja 
kan andjoeran pibak pemimpia dan 
kaoem “Alim, 'Oelama seteroesnja ke 
pada ra jat oemoem. 

Terboekti atas diri beliau almarhoem 
Assajid Oesman dalam masa hidoepnja 
tidak koerang koerang mendapat ke 
pertjajaan dan poedjian sehingga dari 
pihak pemerentah sendiri beliau men 
dapat Anoegerah dari, “Wilhelmina. 
poen terhadap diri saja kata beliau 
boekan karena ria” atau membangga 
kan, kepertjajaan dari pehak pemeren 
tah sebagai saja telah mendapat Anve 
gerah beberapa tanda (Bintang, Pen:): 
Inilah jg kita harapkan oentoek masa 
kedepan: 

Lebih landjoet beliau mengoetjapkan 
banjak terima kasih atas perhatian dari 
pehak pemerentah pada waktoe ini, ke 
moedian achir seroean beliau, berhoe 
boeng waktoe sekarang soedah sangat 
siang djam 1 lebih, maka memadailah 
doeloe kadar dari pada nasehat2 jg saja 
katakan moedah moedahan mendjadi 
moenfa'at bagi kita bersama. 

Penoetoep beliau habisi pembitjaraan 
nja dengan do'a selamat bagi oemoem 
nja Oemat Islam. 

Setelah selesai, maka pehak pimpi- 
nan menoetoep madjlis dengan selamat 
djam 1 lebih. 

Malam Senen tg, 24—25/10-37, dj. 
8 madjlis pengoedjian moerid moerid   diteroeskan sampai : djam 10 dan 

  

  

| BELON BEROBAH | 

Dari 
ke zamin Mataram 5 

Dari zimam Padjadjaran teroes 
ke zamam Djakarta raja, 

zaman Modjopait teroes 

Apajangbelonberobah? 
Twisten 
Bertengkar 
Berselisih 
Bertjakartjakaran 
Toekaraa (J) 
Pasea (S) 

dengan soedara sendiri, Awak sama 
amak. 

Een opvoedig van eeuwen kan men 
ook niet wegvageu door ,decentrali 
satie", 

Didikan berabad abad masa kalah 
sama atoeran desentrajisasi, 

Parindra  moendar mandir tjari 
sem 

Ini ditempel, itoe dibisikin. 
Ini diboedjoek, itoe diadjak, soepaja 

dapet stem. 
Pasoendan setali tiga oeang. 
Jang satoe bilang alles of niets. 
Jang lain bilang het is onze bagian, 

wij hebben er voor gewerkt. 
Ada lagi golongan? jang lain ber- 

iebtiar djoega. | 
Disamping itoe ada jang koeat, te- 

roes bekerdja, berlawanan pendirian 
dengan keduea P, itoe, 

Tapi , biar ah, goea lebih 
baik adjoer sama lawan, dari padaka 
lah sama Kawan. 

Bachoes, meneeren ! 
Hantem sadja, kawan doeloe ! 
Nanti djoega mati semoea, boekan ? 
Si samping itoe? 
Co sama co rame. 
Co ini meta lain 
Co itoe djelek bohong 
Co ini jang paling bagoes 
Cv itoe setengah bagoes 
Djadinja: Nihil semoea. 
Teroes sadja, Soedah begitoe roepa 

nja nasib bangsa kita, 
Antjoer sendiri, oleh sendiri. 

GEMUK 
  

besok harinja diteroeskan lagi, 
Hari Senennja 25—10/'37, examen 

moerid mosrid jg beloem diteroeskan 
sampai selesai habis moerid moerid jg 
di examenkan bada djam 12 siang. 

Sebagaimana T. Habib Ali diberi 
kesempatan lagi soepaja dapat mer 
beri nasehat nasehat dan Fatwa-fatwa. 

Demikianlah t, Alhabieb Alie ba- 
ngoen menoedjoe naik ke Podium de 
ngan wadjah jg choesoek mengoetjap 
salam dan poedjian. Dengan pandjang 
lebar poela beliau menerangkan, ten 
tang Imam dan Islam. 
Imam da» Islam kata beliau hendak 

lah kita tanam dan tambah dalam hati 
sanoebari kita sebagaimana kesenangan 
kita menambahi perkara perkara ke 
doeniaan.Beberapa Firman dan badits 
beliau toetoerkan sebagai dalil peren 
tah perentah dan antjaman bagi Oe- 
mat Islam jg tipis imannja, Imam Is 
lam kata beliau adalah sebagai obat 
bagi penjakit Djasmani, jg ta'“obahnja 
sebagai obat Ducter, dalam mengobati 
tosboeh kita. Lebih landjoet beliau 

t'joekoepkan keterangannja kep da ha 

dirin,, soepaja berlumba lombalah da 
lam mengerdjakan 'amal bakti kepada 
Alloh dan Rasoeluja, selagi kita dapat 
bericbtiar dan bersjareat dimasa hidoep 
kita didoenia sekarang 

Beliau mengatnbil tjontoh sebagai 
peroempamaan seorang saudagar jg se 
dang menghadapi pekerdjaannja kare 
na banjak melengahkan waktoe sehing 
ga pekerdjaan jg mesti dikerdjakannja 
mendjadi loepoet dan meroegilah ia. 

Sekian kata beliau djam 12,30 me 
nit madjlis dihabisi. 

Taswir Kaoem Iboe 

Pada sore Senen tg. 25 Oct. '37, 
telah diadakan madjlis taswir jg terten 
toebagi kaoem perempoean sahadja jg 
tidak koerang dari 400 orang, 

Pada djam 3 maka dimoelailah 
taswir itoe oleh t, Alhabib Alie Al- 
habsjie, sesoedah dari beberapa dari 
apak moerid lelaki dan perempoean 
membatja @oer'an dengan lagoe jang 
sangat menarik, T, Alhabib Alie laloe 
naik kepodium memoelai taswirnja 
menjatakan bahwa antara lelaki dan 
perempoean adalah sebahagian mach 
loek Allah jang ta? ada rasa perbeda 
annja, soenggoehpoen "ada berbeda 
kedjadiannja tetapi wadjib Islemnja 
tho'at dan bakti kepada Alloh dan 
Rasoeloelloh. Dengan pandjang lebar 
beliau taswirkan hag dan kewadjiban 
antara sesama laki isteri terhadap 
roemah tangga, mengoeroesi anak dan   mengerdjakan perintah Alloh,  



   

  

    
    

             

    

      

   

   
   
           

        

    
   
     

    

  

| Kesekalian itoe beliau 

3 : itoe. 

— itoe telah meradjalela. 

      

n itoe | ag up lagi 
beberapa dalir dari @oer'an dan hadits | 
oentoek menegaskan  keterangannja 

  

an banjak ma'af dan salam 
ian hadlirin hadbirat. 

2|ngan. Pada 

    
       taswir | mo 

   
   

da kemoenkaran”. 
Kedoea2 perentah ini boekanlah 

3 St berlawanan, hanja didapati satoe toen 
im 5 pembitjaraan beliau|toetan kepada siapa sadja, dan dida 

0 i 

      

poela toeutoetan kepada satoe 
ngan, dengan minat soepaja ke 
karan itoe lenjap. 

enjapnja disapoe rantau oleh 
g, maoepoen oleh satoe golo 

    

      

   
   

  

boet ada dinjatakan poela, bahwa me 
njingkirkan kemoenkaran itoe terbatas 

r. '|Idengan tiga bahagian terbesar. : , 

a-ma- 
m 12 

   hoeboeng dengan t»ero: 

  

    

     
    

  

    

   
    

   
    

     
   

   
   
   
   
   
     
   

    

  

   
      
       

   

    

   
    

     

    

    

     

   
    

       

  

    

  

    

     

    

   
    
    

    
   
    

    
   

      

   
   
     

     

      

   

     

    

  

    

djaktsiangnja, hingga koendjoengan pu 
Sa, malam itoe kkoerang memoeaskan, 

7 2 San 5 —0— ya g Le - g 

Tabligh Annaadil Islami tjabang 
pen Tg. Priok En 

Pada hari Sabtoe malam Minggoe 
— tgl 30/31 Oct '37, Annaadil-Islami tja 
bang Tg, Priok telah mengadakan 
Tabligh diroemahnja t. Maisah gelar 
Radjo Djohan (ketoea Tabligh tjab: 
TB: ne di Celebes weg Tg. Priok. 
Sebeloem Tabligh dimoelai terlebih da 
hoeloe toean terseboet mengoetjapkan 

— diperbanjak terima kasih kg sete 
roesnja sebagaimana biasa. : emoedi- 
an Tabligh diserahkan kebawah pim 
piuan t. Abd, Radjab (ketoea Aunaa- 

“dil Islami tjab: Tg, Priok), jang me 

moelai dengan saga diperbanjak 
' terima kasih kepada hadlirin dan ha- 

dlirat, teristimewa kepada t. Malaisah, 
— abli roemah, jg telah memberikan tem 

| pat oentoek bertabligh, Tabligh mana 
dihadliri oleh 100 orang laki laki dan 

perempoean dan dimoelai pada djam 9. 
Sebagai pemboekaan dibatjakaan Al- 

@oer'an oleh Emran dari pada soerab 
' Joenoes ajat 20-23 dan soerah Hoed 

ajat 25-48, jang kelak akan diartikan 
| dan ditafsirkan oleh toean Ali Harha- 

rah, setelah beherapa orang pembitja 
ra lainnja, Sebagai pembitjara pertama 
dipersilahkan toean M. Sani, jang di 

“dalam pembitjaraannja adalah mene 
rangkan, sebab2 jang mendjadikan atau 

sepandjang anggapan orang2 jang boe 
kan pemeloek Islam, menjangka bah 

wa agama Islamlah jang roesak atau 
ta'dapatdipergoenakan. Anggapan atau 
sangkaan jang sematjam ini semata- 
mata tidak benar. Karena agama Islam 
itoe masih tetap dalam kesoetjian se 
moela dari dahoeloe hingga sekarang 
dan seteroeenja.. 

| Pembitjara menjeroekan kepada o- 
rang? jaog menjangka atau mengira). 

| agama Islam itoe satoe agama jang ta 
   dipergoenakan dalam masjarakat 

sepandjang aliran zaman, soedilah 
'kiranja mereka itoe menjelidiki lebih 
djaoeh hoekoem2 dan peladjaran2 jang 

  

    
terkandoeng dalam kitab soetji (@oer” 
an) jang mendjadi pedoman bagi oem 

. mat Islam. arak SN 3 
— Dan beberapa orang pembitjara lain 

| nja menambah dan mendjelaskan pem 
bitjaraan diatas. Kemoedian sebagai 

pembitj:ra kelima toean M, Soehsi- 
— mie menerangkan, sebab2 timboelnja 
sangkaan itoe, boekan disebabkan oleh 
agama Islam, tetapi disebabkan oleh |P 
perboeatan pemeloek agama itoe sen- 
diri. Hal ini adalah terboekti dalam 
kalangan sebahagian oemmat Islam, 
betapa keroesakan dan kemoenkaran 

Kata pembitjara, den 
tikan beberapa ajat2 @oer'ar dan ha 
dits hadits Rasoel serta menjelidiki 
poela taricu Nabi Moehammad saw. 
kentara benar, bahwa seseorang Moes 
lim itoe hendaklah djaoeh dari pada 
kemoenkaran, djaoeh dari pada me 

 ngerdjakannja dan djaoeh poela dari 
“pada membiarkannja. Boekanlah me 
njingkirkan kemoenkaran itoe satoe 
hag jg tertentoe bagi seseorang, atau 

. bagi sesoeatoe golongau, malah tiap 
|. tiap seorang Moeslimin ditoentoet oleh 

| agama soepaja menjingkirkan kemoen 
karan itoe dimana sadja diperdapat, 
baik pada orang lain ataupoen pada: 
'kaoem keloearganja, Karena jg dimak | 
soedkan dengan hal ini, ialah soepaja 
kemoenkaran itoe lenjap dari moeka 
boemi dan soetji oemmat Islam dari     
  
   
      

  

et hadits2 Nabi saw. bahwa 
irkan kemoenkaran itoe ada 

n oemoem, jaitoe di 
arang siapa sadja, 

ana sabda Nabi jg diriwajat 
Imam Moeslim dari pada Ibn 
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| Sa'id Al—Hoedlri jg artinja demikian: 
“»Siapa sadja diantaramoe jg menampak 

. kemoenkaran, hendaklah soepaja di 
| singkirkannja'. 

| Dan ada poela perintah menjingkir | 
ikan kemoenkaran itoe dihadapkan ke 
pada satoe golongan, sebagaimana di 
njatakan oleh Allah dalam soerah Al 
Imram ajat 103 demikian boenjinja : 
»Hendaklah adakan diantara kamoe 

gan memperba | 

- Pertama, dengan tangan, kedoea, 
|dengan lidah dan ketiga, dengan hati, 
jaitoe bagi orang jang sangat lemah 
ke Imannannja, Ketiga batasan ini 
'boekanlah maksoed bahwa menjingkir 

it pengjkan kemoeukaran itoe, soepaja agak 
na 0... Imeagak, tegang wienegang, sekali-kali 
ngkan berj 
hoedjan se | kemoenkaran itoe, hendaklah ditjegah 

tidak, hanja dimana sadja didjoempai 

dengan apa sadja jang dirasa akan ter 
tjegah. "T3 

Setelah selesai pembitjara memben- 
tangkan dan mengoeraikan hal-hal 
jang terseboet sebagai mendjelaskan 
keterangan itoe, kemoedian ketoea 
pimpinan menjatakan berhentinja se- 
mentara 10 menit, 

. Sesoedah sampai pemberhentian itoe, 
laloe dipersilahkan toean Ali Harharah 
oentoek meartikan beberapa ajat terse 
'boet diatas, sebagaimana jang telah 
didjandjikan. Dalam pembitjaraan be 
liau ini adalah melandjoetkan ketera 
ngannja dalam Tabligh jang laloe, di 
roemabnja toean Ming, sebagaimana 
jang telah didjandjikan. 

Pada Tabligh mana, telah diterang 
kan betapa rintangan dan halaugan 
jang diderita oleh Nabi Noeh as, jang 
datangrja dari pada kaoem Al-Mala' 
dan bagaimana sikap atau tindakan 
jang diambil oleh Nabi Noeh a.s. ter 
hadap mereka. 

Dalam pada itoe, satse sifat jg di 
tjontohkan oleh Nabi |Noeh bagi tiap 
manoesia teristimewa bagi tiap tiap 
pemoeka dan pengandjoer jg haroes 
mempoenjainja, sifat tidak djemoe da 
lam pada mendjalankan kewadjibannja 

Karena bisa terdapat sifat djemoe 
ini dalam hati sanoebari seorang pe 
moeka dan pengandjoer, dapat dipas 
'tikan bahwa amal dan oesabanja itoe 
akan patah ditengah djalan, ja'ni tia 
da akan memberi hasil dan boeah se 
bagaimana jg dikehendaki, Dan beliau 
menosendjoekkan beberapa boekti jang 
njata pada masa kita sekarang ini, se 
perti berbagai2 alat perkakas jg kita 
boektikan sekarang tambah lama tam 
bah sempoerna, Pada hal dalam pada 
memperboeat sebahagian alat perkakas 
ini, telah mengambil korban beberapa 
banjak djiwa manoesia. 

Akan tetapi bagi pemboeat boeat Ia 
innja, tidak merasa djemoe dan bo 
sen akan melandjoetkan oesaha peker 
djaan itoe, Seteroesnja beliau mearti 
Ikan soerah Hoed, jang banjak me- 
ngandoeng peladjaran dan pendidikan 
'bagi tiap tiap manoesia oemoemnja 
dan kaoem Moeslimin choesoesnja. Sa 
toe kedjadian jang ta' haroes diloepa 
kan dan mendjadi tjontob, ialah baha 
ja (malapetaka)jang ditimpahkan oleh 
Allah kepada sebagian kaoem Noeh, 
termasoek djoega anaknja sendiri, jang 
Ibernama Kan'an. Bahaja mana, ialah 
bahaja kebandjiran, jang tidak terloe 
poet satoe djiwapoen daripada bahaja 
itoe, ketjoeali sebagian daripada mere 
ka jang menoeroet kepada perintah 
Allah dan mengikoet seroean atau adja 
Ikan Nabi Noeh oentoek naik bersama 
sama dikapal jang telah diperboeatnja. 

Setelah soeroet dan terloepoet Nabi 
Noeh dan kacemnja daripada bandjir 
tsb, Jaloe beliau menjeroe atau memo 
hon kepada Allah demikian : ,Ja Toe- 
hankoe, sesoenggoehnja anak saja itoe 
Kan'an, termasoek daripada ahli saja, 
padahal Engkau telah berdjandji akan 
menjelamatkannja“, Laloe Allah men 
djawab dengan peringatan: ,,Hai Noeh! 
Sesoenggoehnja Kan'an itoe boekan 
daripada abli engkau, karena bahwa- 
sanja perboeatan Kan'an itoe djaoeh 
daripada benar“, Maka oleh karenanja 
djanganlah engkau tanjakan sekali lagi 
kepadakoe (Allah), akan apa jg kamoe 
tidak ketahoei. 

Dalam hal iri kata toean Ali Har 
harah, achli jang dimaksoedkan da- 
lam ajat ini, boekanlah achli jang di 
sebabkan oleh karena darah daging 
jang keloear dari soelbi kita sendiri, 
tetapi ahli jang dimaksoedkan, ialah 
ahli dalam penganoetan dalam perpe 
gangan kepada agama Allah. Sete 
lah selesai dari pada mengartikan ajat 
ajat jang terseboet diatas, beserta ke 
terangan jang lebih landjoet, laloe 
pimpinan Tabligh, memberitakan dan 
menjeroehkan bahwa esok hari, hari 
Ahad, Annaadil-Islami tjabang Tg. Pri 
ok, akan mengadakan Intihan baha 
gian anak-anak bertempat diroemah 
sekelahoja Gang 73, dan demikian poe 
la dinjatakan Tabligh iui kali sebagai 
penoetoep, disini dan di Betawi. 

Tabligh ditoetoep pada djam 12.15, 

roeh kepada ma'roef dan menegah dari : 

“penghabisan hadits terse| 

  

Internationale Colporteurs Bond 

: Berdiri diMedan 
Dengan bertempat disalah soecatpe 

roeangan dari Medan Sepakat beberapa 
malam jbl. telah bertemoe beberapa 
orang Colporteurs dari Drukkerij2 dan 
soerat2 kabir di Medan ini, jang terdi 
ri dari golongan Tionghoa dan Indo 
nesier, kata Pel. An, 

Diantara jang hadlir mengoeraikan 
bagaimana beratnja pekerdjaan kaoem 
Colporteurs, baik terhadap drukkrij2 
maoepoen terhadap soerat2 kabar, be 
gitoe djoega terbadap jang berkepen- 
tingan bagi kedoeanja. 

Keberatan2 itoe ta'lah akan berobah 
rasanja, kalau kaoem Colporteurs sen 
diri tak beroesaba ventoek memper- 
baikinja dengan djalan mengadakan 
persatosan menjoesoen tjara-tjara pe- 
kerdjaan jg. lebih ringan dan berhasil 
baik. BE aa 

Lebih djaoeh lagi jang sangat ber- 
harga perloe dioesahakan oleh golo- 
ngan Colporteurs, adalah oentoek 
memberikan lapangan jang lebih me- 
njenangkan bagi golongan jang berke 
pentingan dengan soerat-soerat kabar 
dan drukkerij seperti jang akan mem 
perboeat advertentie dan gedrukten 
dan lain lain kepentingan terhadap 
kedoeanja. 

Terhadap drukkerij2 dan soerat s0e 
rat kabar djoega dioesahakan agar men 
dapat perhatien dan kepertjajaan dari 
publiek jang lebih besar lagi dari pa 
da waktoe jang laloe. 

Setelah boelat moefakat, bahwa sa- 
ugat besar goenanja kalau diadakan 
'persatosan digolongan Colporteurs, da 
ri itoelah dibangoenkan Internationale 
Colporteurs Bond, dengan soesoenan 
bestuursnja, 

Toean M. Thahier Voorzitter 
A. Dauiy Secretaris 
Gho An Chong Penning 
meester 
A. Wahab Commissaris 

»  Oedin Siregar Commissaris 
Sebagai penoetoep pertemoean bes- 

tuurs LC.B. menjeroekan kepada le- 
deanja soepaja mempertinggi toedjoe 
an agar memperoleh keperijajaan da 
ri segala golongan jang berkepenti- 
ngan dengan pekerdjaan mereka, 

Djoega terhadap bestuur dari Me- 
dan Sepakat tak poela loepa dioetjap 
kan terima kasih jang telah meizin 
kan T,O.B, bervergadering digebouw 

nja, | | 

»” 

” 

” 

Tabligh Akbar Persatoean Islam 

Pembantoe menoelis : 
Pada hari Minggoe ddo 31 Oct '37, 

Persatoean Islam tjab Mr, Cornelis, 
telah mengadakan Tabligh Akbar ber 

Rohobothlaan No 2 Mr, Cornelis, 
Sebeloem Tabligh dimoelai, terlebih 

dahoeloe diambil portret boeat peri- 

kalinja bagi sekalian kaoem laki2. 
Ini kali, Tabligh mendapat perha- 

tian penoeh. 
Poekoel 9 pagi, moelai Toean Soe- 

rodipoetro memboeka Tabligh dengan 
oetjapan terima kasih kepada hadli 
rin dan kepada wakil2 perkoempoelan 
seperti: LIB tjb Mr C, Persis Betawi, 
Persis T Abang, Persis Tg Prioek, Per 
sis Kebonsingkong dan Persistri Mr, 
Cornelis, : 

nji, lagoe Pendidikan Islam Mars, de 
ngan disamboet kegembiraan “oleh se 
genap hadlirin. 

Sesoedah itoe, seorang anak moerid 
Pendidikan Islam tampil kemoeka, 
boeat mengadji dari soerat Bagarah. 

Setelah anak itoe selesai mengadji 
lantas ketoea mempersilahkan kepada 
Moeballigh Tosan Abdoerraz1g, boeat 
menerangkan hal , Tauhid, 

Dengan kalm dan tegas, Toean ini 
berbitjara ditentang Tauhid dengan 
membawakan beberapa tjonto dan ber 
alasan dengan ajat2 Ooer'an dan Ha 
dist, sehingga memoeaskan pendengar, 

Sesoedah itoe, lantas ketoea memper 
silahkan kepada TT. Sapari, oentoek 
menerangkan hal Poeasa. 

Maka dengan membawa beberapa 
keterangan ajat2 @oer'an dan Hadist, 
Toean Sapari menerangkan hal Poea 
sa satoe persatoe, dari moelai hoe 
koem2nja hingga kepada hikmat?2nja. 

Setelah selesai, tampillah kemoeka 
Toean Kiai Moeh. Tamim, boeat me 
nerangkan tentang oeroesan zakat 
fitrab. 

Dengan soeara jg keras, keterangan 
jang djitoe serta loetjoe, Kiai toea ini 
berbitjara, sehingga mendapat perha 
tian jang tjoekoep. 

DiacLir itoe, diadakan soeal djawab 
dan ternjata tidak koerang dari 16 
perfanjaan, serta didjawab oleh Kiai 
Tamim dengan djelas dan poeas. 

Sebeloem Tabligh dibabisi, diada 
kan lagi njanjian oleh moerid2 Pendi 
dikan Islam serta pk 12.30, Tabligh 
ditoetoep dengan penoeh semangat   satoe golongan jg bakerdja goena me|oleh ketoea pimpinan dengan selamat. (dan kegembiraan. 

njeroekan kepada kebaikan, menjoe   maba O) sei 

    

tempat di sekolah Pendidikan Islam, | 

ngatan, jang mana 1 kali portret bal 
gi kedoea iboe dan anak2, dan kedoea 8 

Kemoedian dipersilahkan moerid?| 
sekolah Pendidikan Islam dan menja | 

    

(Zotsel jang teriahan kemaren) 

Holland — Frankrijk 2—3 

Kemaren telah dilangsoengkan per 
tandingan bola antara kedoea negeri 

ljg terseboet diatas, dan hingga habis 
stand tetap 2—3 boest kemenangan 
Frankrijk. 

NSB selaloe ditinggalken 
oleh anggsuta 

Kata Aneta dari Den Haag, bekas 
Anggauta kamer, Westerman, keloear 
sebagai anggauta N,S.B. 

— Oo —. 

Spanjal 
Recruut 1939 madjoe perang 

Dari Valecia diberitakan oleh Reu 
ter, bahwa kaoem serdadoe recruut 

lichting 1939 djoega soedah moelai di 

perintah mengangkat sendjata oentoek 

berperang. 

  

Jnggeris 

  

   

  

Bersendjata lagi. 

32 kapal2 perang di- 
dalam th. 1937. 

Diberitakan, bahwa programma oen 
toek persendjataan lagi, progamma . 
mana jang telah mendapat persetve 
djoean dan jang dilakoekan pada th. 
1937, dalam th, mana Inggeris soedah 
memboeat 32 kapal2 perang dan telah 
dilakoekan oleh Inggeris, ja'ni 6 ka 
pal2 perang, 9 kapal kapal penjerang, 
3 kepal2 selam dan 14 mijnvegers 
dan djoega masih beberapa kapal2 jg 
ketjil ketjil. 

Pada tahoen jang akan dateng ini 
programma itoe akan di tambah lagi 
dengan memboeat vliegkampschip dan 
selandjoetnja 5 kapal? perang, 16 ka 
pal kapal penjerang, 10 kapal2 selam 
dan 16 kapul2 jang ketjil ketjil. 

Menoeroet programwa ini pada th. 
1939 akan ditambah lagi dengan 4 
vliegkampschepen, 6 kanal2 perang,” 
24 kapalkapal penjerang, 7 kapal 
kapal selam dan Il kapal kapal jang 
ketjil ketjil. 

Kapal ,King George 5“ dan kapal 
»Prins of Wales“, kapal kapal mana 
jang akan diboeat dengan tjara jang 
model baroe sekali dan djoega jang 
akan memakan tempo banjak sekali, 
kelak pada tahoen 1940 akan dilakoe 
kan pertjobaan atas doea kapal kapal   ini. 
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S.T. Sjamsoeddin 
Batik-handel 
0000004012100000000151000000005 
SATOE ADRES JANG TERKENAL LAMA 

Boeat kaperloean berhoeboeng dengan 
kain- 
lai dari harga moerah sedang sampai ke- 
pada harga jang haloes. 

Teroefama keloearan DJOKJA & SOLO. 
Kita harap perhoeboengan diseloeroeh 

INDONESIA dengan saudagar-saudagar 
batik atau Toko-toko batik atau boat Toean 
foean kaperloean sendiri. 

Kain pandjang Saroeng moelai harga 
(15 — sampai f50.— perkodi. 

Kain pandjang haloesan moelai harga 
f 3.—sampai harga f 10,—perlembar: Aftoer 
lah perljobaan pada adres kita ini, pesan- 
lah banjak, sedikit diperkenankan, Kiriman 
selamanja diatcer dengan rembours alau 
oeang toean kirim lebih doeloe. 

Barang-barang jang tak di setoedjoei bo 
leh di toekarafau oeangtoean di kirim kem- 

MINTALAH PRIJSCOURANT DI KIRIM 

Menoenggoe pesanan dengan hormat 

Djokjakarta 

kain batik. Disediakan kain-batik moe 

PERTJOEMA.     
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Dog djadi WI OA OS . 

Pat ada, agen, t aa 

  

    

1 beta Pas a Ka 

Orang lelaki njang sering sakit pinggang, kaki tangan me 
loewang, kepala sering sakit, koerang enak makan, koerang enak 
tidoer, badan lesve, ternjata dara djalan koerang betoel, dan dja- 
di lema, lamsin (zwak| lekas minoem 

Anggoer Whie Seng :,Tjap DEWA" 

Firma Tjap DEWA 
MOLENVLIET OOST 73 BATAVIA-CENTRUM 
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