
   

  

    

  

      

           
   

   

   

  

   

    

    

      

    
   
   
    

     

  

| Berboeboeng dengan #0ol diatas, | 

| Bagaimana sikap pemerentah hendak     
Kn 

AI 

“jat jang mati!. 2 
at Kegitoclah salah seboeah o 
t Soetardjo dalam rapat 
di Gang Kenari tewpo hari. 

Djika kita haroes menarik 
an dan konkloesi dari oetjapa 

boet, maka kita haroes berkata 
jang mati moestabil dapat dip: 

li moestahil didapati pemerintah 
jatoja mati 

  

    

   

  

   

     

    

igoel, 

dan organisasi, pers-brei del dll. 
atoeran, jang membikin gerakan ra'jat 

  

      ak normaal, dari gerakan jang ber- 
es:terang terpaksa mendjadi ge- 

  

   
   
   

Orang djangan salah faham! 

Kita meudjoendjoeng tinggi tiap-tiap 

'oesaha dan peratoeran pemerentab jang 
  
    

  

      

    
   

     

     

      

ditoedjoekan boeat mendjaga ketente- 
“Yaman dan keamanan oemoem, 

. 'Tioema sadja, tiap2 peratoeran itoe 
4 Waktoenjasendiri sendiri. Sekarang 
k, besok 'boeroek : doeloe boeroek, 
arang baik. Apa bedanja dengan 

  

  daun 

naa disin! didapati perobahan 
slaloe. Doeloe dioeber-oeber «dan di 
       

    

  

  

  

    

   
   
      

  

     

   
    
   

    

  

    
   

   

   

    

entah. 
2 aa en 2 , 2 | 

“Tindakan seperti Boven Digoel, ver- 
'gader-verbod, pers-breidel dsb. nja 
itoe tidak dapat ditetapkan dan dite- 

gan oedara pada masa sekarang. 

Kan 3 Baim dna berbaoe sikap 

    

   

  

ekav Regeering jang normaal. 
  

    

  

    

     

    
    

    
    

  

'Kita boekan avggota dari partai | 
u organisasi jang dikenakan ver- 
ler-verbod dan kita boekan djoeroe | 

i dari sk. jang pernah dapat 
n pers breidel, tetapi soeng- 

poen demikian, oentoek kepenti- 
an perhoeboengan baik antara peme 

rentah sekarang dan gerakan ra'jat 

ekarang, maka kita merasa wadjib 
'memohon perhatian Wali Negeri jang 
'sekaraug ini, soepaja keadaan jang 

pnormaal itoe (Politie Staat) dikem- 

  

  

  

  

    

  

       
    

   

alikan pada keadaan jang normaal. 
alam Politiestaat itoe jang meme 

ntah boekan pemerentah melainkan 

s.. hoofd parket dibawah ko- 

ando procureur-generaal. 
Keadaan demikian itoe boeat doeloe 

    

2 barangkali masib dapat dibela (ma' 

  

   “ loem ada pemberontakan kominis 

  

   
    

  

   
   
   

      

dalam boelan November 1926 dan 

Januari 1927), tetapi boeat sekarang 

tidak perloe ja meroegikan, schadelijk 

'boeat perhoebuengan baik antara pewe 

rentah dengan jang diperentah. Hoofd 

parket ada sebagian dari alat peme 

rentah tetapi boekan seboeah badan 
jang haroes memberi komando atau 
tjap pada pemerentah. : 

” Dalam keadaan sekarang diboetoebi 

gerakan jang berteroes-terang, soepaja 
| pemerentah dapat mengetahoei deugan 

leloeasa apa jang terkandoeng pada 

dada pendoedoek disini. Kechawatiran, 

bahwa pemerentah disini dan di Ne- 

derland akan diroeboehkan, zch ke 

chawatiran demikian itoe tjoema bisa 
ada pada pikiran orang jang melihat 

momok pada siang bari. " 
Pemimpin-pemimpin kita eda tjoe- 

koep insjaf, bahwa arit Jan pisau tidak 
dapat dipakai sebagai alat boeat be- 
rontak, apalagi meroeboehkan peme- 

rentah jang sekarang ivi.Dan poela kita 
pertjaja, bahwa leger dan politie serta 
8 B. tiap-tiap waktoe sedia dan siap 

' oentoek menindes tiap-tiap pertjobaan 
boeat membikin riboet itoe. 

Dari itoe seroean kita : angin baroe 
di Bogor sekarang ini hendaknja mem 

bawa akibat penghapoesan dari segala 
peratoeran jang membikin sempit ge- 

rakan ra'jat dengan djalan terang2an! 

M.T, 

H DAN GERAKAN | 

Ra'jjat jang tidak bergerak adalah ka 2 H3 

  

       

   

     
   

jaka kita ingat pada adanja Boven-J 
) vergader-verbodj| 

jang dikenakan pada beberapa partai |s 

jalanan dan perpoetaran roda me| . 

roeskan, karena tidak tjotjok lagi| 

ari seboeah Politie Staat dan| 

        

   

  

   

  

Toean Mr. G. Vissering 

Be . Sakit keras. 
Dari Bloemendaal diberitakan oleh 

Anip Aneta, bahwa toean Mr. G. Vis 
sering bekas President dari Nederland 

,|scbe Bank sakit keras, hingga orang 
tah | banjak berkoeatir, berhoeboeng dengan 

ui 

: Prins Bernhard 

| Dalam Ma'loemat jg dikeloearkan 
sore, tentang jmm Prius Berohard ada 
diperma'loemkan, bahwa jmm itoe 

  

tap pagi sangat menjenangkan. 
Peniug pening kepala berangsoer 

soeroet, 

Loeka hofjagernja dibahagian kepa 
Ia soedah sembeeh. Loeka bekas dibe 
dah poen berkoerang. 
Keadaan lain lain tetap menjenang 

kan (Setelah ma'loemat ini, selandjoet 
nja tidak lagi dikeloearkan ma'loemat 
lainnja), kata Aneta dari Amsterdam. 

— 0 — 

Koeboeran siapa ? 

Aneta mewartakan dari Breda, bah 
wa didalam ger&ija besar disana ter 
dapat roeang (kelder) pekoeboeran 
jang tidak dikenal, 

zab2oja graaf2 pertama dari keloearga 
Nassau, jang dari doeloe poen tidak 

|diketahoei dimana dikoeboerkaunya. 
Kewarin dilakoekan pengoesoetan 

me, opisil oleh pembesar2 negeri, djoega: 
atas nama Graaf Dumonceau. 

— 0 —u 

Memperbaiki djalan pelajaran 

“Beloem selang berspa lamanja ada 
Diat oentoek memperbaiki djalan pela 
Jaran di Soengai Moesi, hingga kapal2 
besar dapat belajar teroes masoek 
sampai kota Palewbang. 

Pekerdjaan tsb hanjalah oentoek 
beberapa tempait2 mivjak jang kini 
masih ada di Palembang. Goena ke 
perloean itoe, akan dipergoenakau 
ongkos banjik dan di didoega ongkos 
tsb akan berdjoemlah f 150.000. 

# 

Pekerdjaan boeat perempoean jang 
soedah bersoeami 

Minister dari Sociale Zaken pada 
Hoogen Raad van Arbeid telah mema 
djoekan satoe wet rartjangan, dimana 
pekerdjian bagi orang-orang perem 
poean jang soedah bersoeami dibatasi 
sampai menoeroet kekoeatannja, kata 
Anip Aneta dari Den Haag, 

Terdapat kembali. 

Hanjasatoe 

Salah satoe dari doea pesawat ter 
bang Pbil'pp'na, jg kewarin dikabar 
kau hilang, telah terdapat kembali di 
provinsi Tayabas. 

Roepanja terpaksa mendarat karena 
terantjam bahaja (noodlanding), 

Penoempangnja selamat, 
Pesawat jaug satoe, jang divaiki 

oleh Santos dan Lee masih tetap hi 
lang, kata Reuter dari Manilla. 

Pembegalan di Tjimahi. | 

Satoe tjontoh jang 
bagoes boeat kaoem 
iboe, 

baroe beroemoer 7 tahoen telah ber- 
djalan djalan di Wilbelminastraat dan 
tiba tiba ada datang 1 orang lelaki 
jang tidak dikenalnja merampas gi- 
wangnja. Sebeloemnja itoe giwang di 

rampasnja anak itoe mengadoekan 
halnja pada iboe piaranja, jang itoe 
orang mengatakan bahwa disana ada 
orang gila, dan itoe anak mengikoet 
pada itoe pentjoeri, dan sesoedahnja 
dirampasnja ia poenja giwang, maka 
itoe pentjoeri melarikar. diri.   

erkabaran ! 

dapat tidoer dengan tenteram. Bersan | 

Buleh djadi disitoe terletsk djenalter 

Seorang anak perempoean jang ba-| 

. Kemis 9 Dasalihor 
: Ka 

Apa jang dibawa ”Dempo" ? 

ini kapal , Dempo“ kepoenjaan ,Rot 
terdamsche Lloyd" dengan memoeat 
6 auto jg bersenapantiba di Tandjong 
Priok, auto2 maua jg dibawanja dari 
Inggeris dau heniak, diberikan kepa 
da Koninklijke Ned, Iadische Leger. 

Auto-auto tsb. dibikia oleh paberik 
»Vickers Armstrong“ jg terkenal dan 
besok pagi akan ditosroenkan dari ka 

t 

pal , Dempo“ ke Tandjong Priok. 
Ewploye dari.paberik paberik tsb., 

ja'ni t. C. Ross, ikoet serta,     

Memberantas penjakit Malaria 

Tocan Dr, 3G Overbeek 
melakoekaninspeksinja 

Sebagaimana diberitakan Dr. J. G 
Overbeek, kepala DV G. dibahagian 
pemberantasan penjakit Malaria kelak 
pada tgl 11 December ja d. ini akan 
bertolak ke Soematera oentoek mela- 
koekan inspeksinja. 

Selandjoetnja beliau hendak me 
ngoendjoengi 
toeng,| Medan dan sekitarnja, Padang 
dan Sabang dan djoega beberapa tem 
pat di Atjeh. 1 

Inspeksi ini akan memakan waktoe 
6 minggoe lamanja. 

Lawan kaoei 

Dari Detroit diber 

   
le s“. (boeroeh mobil) 

jang asjik mentjoba membagi bagi soe 
rat soerat edaraa didepan pintoe pa 
berik Ford di Dearborn. 

Gina Kang nee 
Anggota Dewan Ra'jat baroe 

Moelai 15 December 1937 diangkat 
selakoe anggota Dewan Ra'jjat toeav 
Jbr. mr.C. H. V. De Villeneuve, voor 
zitter onderremersbond. 

— Oi —— 

Jang akan menolong Poeteri 
Juliana 

Dari Den Haag Aneta mewartakan : 
Di dengar kabar, doea orang ver- 

pleegeter dari , Brouovo“ diterima oen 
toek ikoet menolong pada waktoe ke 
lek akan terdjadi hal jang sangat 
menggembirakan. 

9. 

Benoeman D. V.G. 

Diangkat mendjadi Gvts. Arts. 
M. K. Djatiwibowo, standplaats Tj. 

Redep, (Borneo), 
F. Cramer standplaats Mampawa 

(Bornes). 
M. Joedono standplaast “Toboali 

(Bangka). 
0 —0— 

Tentang poclau Moena 

Beloem selang berapa lamanja in- 
spektoer Boschwezen, ja'ni t. Eadert, 
telah mengelilingi seloeroeh tanah se 

berang dan ta' loepa poela beliau telah 
mengoendjoengi poelau Moena, oleh 
karena berhoebseng dengan tempat2 
kajoe djati dan kertas jang diperboeat 

dari kajoe dipvelau tsb. 
Hingga pada sa'at ini Indonesia te 

lah mengirimkan beberapa banjak ka 
joe djati ke Djepang, maka berhoe- 
boeng dengan itoe persediaan kajoe 
di Tanah Djawa ini kian bari kian 
koeravglah adanja. Oleh karena itoe 
Tanah Djawa mendapat sokongan dan 
penambahan kajoe djati dari poelau 
Moena. 

Berhoeboeng dengan ini arti sebagai 

pengambil oentoek Djepang mendjadi 
koerang dan inipoen disebabkan oleh 
keadaan financien (oeang) di poelau 
tsb, masih beloem baik. Itoelah sebab 
vja maka orang hendak melakoekan 
tindakan2 oentoek mengganti atau 
memenoebi ketinggalan tsb, : 

Demikian poela dengan keadaannja 
kertas jang diperboeat dari kajoe djati 

itoe, hingga Djepang makin lama ma 
kin tidak koeatlah oetoek mengambil 

kajoe (kertas) teb jang akan dipergoe 
nakan sebagai bahan oentoek segenap 

paberik2 kertas di Djepang.. Pembi 
tjaraan tentang hal ini jg dilukoekan 

dengan Djepang hingga kini beloem   berhasil poela, 

Sebagaimana telah diberitakan, hari!” 

poela Sibolga, Taroe| 

  

   

  

Adapoen pada masa ini, dikandoeng 
niat oentoek mendirikan paberik ker 
tas jang ketiga di Djepang, akan te 
tapi segala niat ini masih agak moen 
doer-madjoe belaka. 

Sebagaimana orang telah mengeta 
boei, paberik kertas di Padalarang dan 

di Probolinggo, paberik2 mana mem 
boeat kertas dari yijststroo (koelit pa 
di) dan djika paberik kertas jang ke 
tiga ini djadi didirikan, dan akan 
bertempat di Djawa-Tengah atau di 
Djawa-Timoer, maka paberik ivi akan 
wemboeat kertas dari kajoe-djati. 

—O — 

Ketjelakaan autobus 

Dari Semarang Aneta mewartakan, 
bahwa kemaren sore di Srondol seboe 
ah autobus dari Solo telah tergoeling, 
oleh karena selip, hingga 4 orang pe 
noempangnja loeka ringan, 

—. — 

Mas Hadiwinoto. 

Diangkat mendjadi ondervoorzitter 
dari Landraad di Soerabaja toean Mas 
Hadiwinoto, seorang rechtkuodige, dan 
sekarang beliau mendjadi ondervoor- 
ztter dari Landraad di Serang, Pan- 
degelang dan Rangkasbitoeng. 

ci) cm 

Direktoer dagblad ,Asahi" 

Dari Australi telah tiba disini direk 
toer dari dagblad Djepang ,Asahi". 

Tadi malam ia mendjadi tamoenja 
Rotaryelub. 

Ini malam bersantap di roemah kong 
sol Djendral Djepang dau pada tgl, 13 
Dec. akan bertolak ke Singapoera. 

0 £) am 

Dianiaja hebat. 

Mandoer onderneming Lebakredjo. 
kata Aneta dari Malang, herhoeboeng 
lengan oerossan pekerdjaan telah di 
tjirg jang oleh koelinja. 

Sipenganiaja menjerahkan diri kepa 
da administrateur dau dengan tenanz 
menoenggoe datangnja pelpolisi, 

— —. 

Mengisap. 

ma 

Dari Semarang diberitakan oleb 
Aneta, bahwa pihak jang berwadjib 
disana telah melakoekan penjelidikan 
pada kantor Burgerlijke Stand, karena 
personeelnja menarik oepah, kepada 
orang orang jang minta keterangan2 
disana, padahal mestinja tidak dike 
nakan bajaran soeatoe apa. 

— co 

Harimau mengganas 

Pembantoe menoelia : 

Pada tgl 2 December 1937 atas actief 
nja p.J.m. Zelfbestuurder Peudawa 
Rajeu' (Idi) seekor harimau jang pan 
djangnja Ik. 3 m. soedah dapat di 
tangkap oleh Pawangnja dengan djerat. 

Harimau ini pada beberapa boelan 
ji. sangat menjoesahkan bagi rakjat 
Peudawa Rajeu' atas keganasannja. 

Keactiefaa pjm Zelfbestuurder itoe 
patoet dipoedji. 

(9 —— 

Penjetopan penjadapan karet 

Menoeroet perkabaran dari C. K.S, 
bahwa pada achir boelan October 
1937 diseloeroeh Indonesia ada 237 
onderneming dengan penjadapan jang 
loeasnja 16 373 ha., penjadapan itoe 
distop sama sekali. 

Dan djsega ada 445 onderneming 
jang menjetop p'njad-pan dari sepa- 
rohnja keloeasan itoe, banjaknja 45,521 
ba, 

Djadi totaal semoea onderneming2 
karet jg tidak disadap ada 81,894 ha. 
atau 11,6 pCt, dari areaal jg disadap 

achir bl Oct '37 ada 534,983 ha, 
Menoeroet angka jg tsb diatas dan 

diperkoeatkan oleh Rubberuitvner-or- 
donnantie, hasil ada baik sekali. € 

— — Peta 

Belastingstelsel 

Rapportdaristudie 
cCommirssie, 

Beloem lama rapport dari commis- 
sie oentoek mempeladjari belasting 
stelsel telah diadjoekan kepada ge-   meenteraad, v 

  

Directeur-Hoofdredacteur 

M. TABRANI 

Telefoon redactie 1440 WI. 

Administratie 1810 WI. 

Roemah Hoofdred. Laan Kadi- 

man 4 telefoon WI, 2620 

   

Losse nummer 10 cent 

terbit setengah lembar 

      

College B. en W. memberi tahoe, 
bahwa mereka menjoetoedjoei oesoel 
dari comm'gssie, oentoek mengadakan 
commissie jg kekal oentoek mempela 
djari dan memberi advies tentang be 
lasting dan retrilentie stelsel dari ge 
meente, 

Badan ini mesti mengoeroes djoega 
pertanjaan, atau poengoetan dari ge- 
meente tidak keberatan boeat groep 
jang tertentoe. 

Gommissie tadi tidak akan mengoe 
roes tjara memakai oeaog gemeente, 
oleh karena ini ada kewadjibaunja 
gemeente bestuur, dan ja akan berdiri 
di sampingnja commissie lain, 

— O — 

Bestuurshervorming. 

Didalam voorjaarszitting Volksraad 
akan dibitjarakan tentang rantjangan 
ordonnansi oentoek mengadakan groeps 
gemeenschappen di Minangkabau, Os 
loe Bandjar (Z O. afdeeling van Bor 
neo). Hal ini telah diketahosi oleh 
oemoem. 

Tentang bestuurshervorming ada 
ramai sedikit. 

Rantjangan jang akan diadjoekan 
nanti, pada Volksraad, roepanja beda 
dengan rantjangan  doelue, karena 
perobahan2 jang mesti di djalankan, 
oentoek, membikin senang kepada 
groep2 jang ada di Volksraad. 

Djika nanti pada tg 1 Juli j.a,d. 
gouvernement2 didirikan di Buiten- 
bezittingen, burau boeat Bestuurs 
bervorming, akan mendjadi bagian 
dari departameat BB, dengan hoofd 
nja t. de Waal, 

aa. 3 aa 

Sokongan kepada Italie 

Kemadjoean Ethiopie. 

Dari Londen Havas mewartakan, 
bahwa didalam kalangan2 City mene 
raogkan, kalangan2 bank Inggeris 
akan memberikan crediet kepada Itali 
tentang mendjoeal barang barangvja 
lan mempertjepatkaa  kemadjoean 
Ethiopie. 

Tentang keadaan financien akan di 
lakoekan poela sesoedahnja pertemoean 
Laoetan Tengah telah dilangsoengkan 
dan hal jang demikian itoe sebagai 
akibatnja pembitjaraan jg dilakoekan 
lagi oleh Inggeris dan Itali, hal mana 
ig sedemikian itoe djoega dilakoekan 
oleh Eden dan Grandi. 

Diberitakan psela bahwa pendirian 
pendirian bank besar Inggeris dan 
Amerika selaloe mengawas-ngawasi de 
ugan soenggoeh soenggoeh pembitjara 
an jg diplomatiek ini dan selandjoet 
mereka ini bersiap lengkap oentoek 
mengadakan perhoeboengan financieel 
djika ada harapan baik didalam oeroe 
san poelitik. 

Maka dari sebab itoe Londen telah 
dihadhiri oleh Thomas Lemont, part 
nernja J E Morgan & Co. jang telah 
tiba di Londenu dengan diirinvgkan 
clsh bankier bangsa Itali, ja'ni Giova 
ni Fuwi, seorang wakil dari Morgan 
& Co di Itali oleh karena hal ini ber 
hoeboengan poela dengan kemoengki 
nan sokongan fioansi kepada Iiali. 

Kedjadiannja ,Jamato Maru" 

Tidak dilelang 

Beloem lama kita kabarkan, bahwa 
dilelangan barang barang goebernemen 
ig tidak bisa dipakai lagi, motor buot 
Japan ,Jamato Maru“ akan dilelang 
djoega. Kapal ini, dibeslag, oleh kare 
na, kapiteinnja telah mendjalankan ke 
salahan, waktoe di stop, mereka hen 
dak lari. 

Lelangan dari ini kapal ta' dilan 
djoetkan oleh karena timboel perseli 
siban jg juridis, 2 

(9 ——   
 



   
   

    

   

  

    

      

   

   

    

   

    

   

  

    
    

  

   

    

   

            

  

   ding, sedang 
lainnja telah 
dengan t. Ir, 
lo, insinjoer 
kedoedoekan di 

Sekolah sekolah jang ia 

   

        

   
          

      
     

      

  

    
  

      

  

    
   
   

    

   

  

   
   
   
   
    
   

  

   
    
        

    

   

      

      
   

  

   

   

  

     

    

  

      

    

   

    

   

      

    
     

   
   

      

   

      

   

      

    
   

  

    

   
   

  

   

  

   

   

    
    

   

           
     
      

    0. Dari sini ke Meisjesschool di Krap- 
“jak, Solo. Selandjoetuja meneroeskan 
peladjarannja di Mulo di Solo, A.MS. 

Djokja dan pada tahoen 1930 ia 

djadi peladjar pada Geneeskundi- 
— ge Hooge School (Sekolah Tabib Ting 

gil di Djakarta, Boeat examen2nja ba 
“gian candidaat ke I dan doctoraal ke 

      

met lof. Pada GHS ja mendapat: 
urs dari Soenan dan dari Goeper- 

    

dak naik kelas 
     

   
bagian perempoean dan anak2. 

Dalam doenia pergerakan ia tidak 
Ing djoega. Pada tahoen 1929 ia ada 

' anggauta actief dari PIM afd. Djokja 
| dan di Djakarta iniia mendjadi ketoea 

| dari ,Isteri Sedar“ tjb. Djakarta. 
ga 

Doenia Moehammadijah tjb Betawi 

' Pengoeroes minta disiarkan ma'loe- 
matnja seperti berikoet: 

Moehammadijab, Aisjiah dan Pemoeda 
—.. Moebammadijah tjb, Betawi. 
00 Berhoeboeng dengan kedatangannja 

— ketoea H, B. Moehammadijah Kiay: 
Hadji Moh, Mansoer di Betawi, 

“maka bari ini (hari Kemis djatoeh 
“malam Djoem'at tg 9/10 boelan ini) 
“akan diadakan pertemoean besar oen 
toek menerima nasehat dari ketoea 
H,B terseboet. Diharap dengan hormat 
tetapi sangat soepaja segenap anggota 
soedi memperloekan datang. 

Kramat 97 dan 
8.30 persis. au Muda 

Soepaja penerimaan dapat diatoer 
serapi-rapinja (djangan sampai tempat 

dibagian moeka tidak terisi, sedang 

dibelakang penoeh sesak), harap coe 
paja saudara saudara : lian djangan 

terlampau datangnja. 
Dan seroean ini hendaknja diperha 

— tikan baik baik teroetama berhoeboeng 
— dengan sempitnja waktoe dari Ketoea 

: BH, B. terseboet. 43 
€ 0— AA 

Perajaan Dies Natalis U. S.I, - 
Me Ang Iabakk ne oya 

Besok, hari Djoem'at, djatoeh pada 
malam Saptoe tanggal 10/11 boelan 
ini, USI akan mengadakan perajaav 

—.. Dies Natalis jang ke 4, dimoelai djam 
“ 8—9 malam, digedoeng IK V, Vrij. 
| metselaarsweg 1 dikota ini. Sehabis 

| pembitjaraan jang opisil, maka oleh 
| Iid lid “dari USI akan diadakan be- 

berapa pertoendjoekan, 
mean Gp sara 

akan dimoelai .djam 

        

   

            

CP
 

| g telah soeka mempertjajakan pemba    
      dengan kita sertai do'a poela moe- 

Ipatlah diterima uleh ALLAH S.w.A. 
Amin, : 2 2 

| Selama 1 tahoen dl 
Kartini-School di D dari| 

“sini pindah | Lagere 

Isoedara, tersebab maoe pergi »lebaran“ 

2. ia loeloes dengan mendapat poedji| 

a bersekolah beloeua pernah | 

Ipandjang, dan jang menoenggoe begi 
Itoe poela, kalau sipenonton kita ta" 

'Mebaran hari Minggoe tg 5 ini boelan, 

Ondangan boeat segenap anggota | 

Pertemoean besar itoe akan diada 
kan digedong HIS. Moebammadijah, | 

| Waktoe itoe bakal akan berangkat 

Idengan sekonjong2 Veld-politie telah 

  

sebagian besar dari 
kandidaat ang 
langsoengkan abu di 
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a 

tlah PSII. membagik 
beras sedjoemlah 477 batok (li- | 

) kepada fakir, miskin, jatim dan 
agi sedjoemlah 142 orang di 
eng2 Gg. Sentiong, Tanah A- 

n pala) dan Petodjo. 
epada saudara2 kaoem Moeslimin 

gian fitrabpja kepada PSII, dengan 
jalan ini kita oetjapkan terima kasih 

dah2an amal mereka jang dilakoekan 
'dengan ichlas dan soetji hati itoe da 

Adat koeno masih berlakoe ? 

Maoelebarankeroemah 

»,koeroeng batangs. 
Corr, kita ,M. St.“ mengabarkan. 

|. Bagaimana berita jg disampaikan ke 
pada kita dengan pasti,jaitoe pada hari 
lebaran jg patoet dimoeliakanol ehh se 
genap kaoem Islam, hanjala dibilangan 
Meroeja Kebajoeran, daerah Bstawi p3 
da itoe waktoe hampir terdjadi perang 

'keroemah bakal mertoea, bagaimana 
|kebiasaannja pada tiap2 tahoen diitoe 
bilangan. Doedoeknja itoe perkara jg 
patoet dilinjapkan dimoeka boemi ini, 
adalah sebagai berikoet. . 
Bagaimana jg oemoem telah menge 

tahoei, jaitoe dibilangan Meroeja. Ke 
on Djeroek, Kemanggisan dan seki- 

tarnja, pada tiap2 tahoen, bagaimana 
kebiasaannja, adalah berlainan sekali 
adatnja dari lain2 kampoeng, djika 
maoe pergi lebaran keroemah bakal 
'mertoeanja. Tjaranja mereka2 itoe dji 
ka maoe lebaran, jg diseboet orang 
disitoe ,bakal“, maka adalah sangat 
berbahaja bagi si bakal tadi. Apabila 
si bakal itoe sampai diroemah ,,bakal" 
mertoeanja tentoelah mereka itoe akan 
'sengsara, karena soedah ditoenggoe de 
ngan petasan jg ta' hingganja, oleh 
pendoedoek disitoe, 
“Itoe petasan dilemparkan kepada 

itoe bakal, dia lari kedalam roemah, 
ta” oeroeng disoesoel djoea dimana a- 
danja. Ada kalanja pakaian dari itoe 
'bakal telah habis terbakar. Pada wak 
toe itoelah tjabang tjabang atas dian 
tara kedoea belah pikak, jaitoe golo 
ngan jg datang dan kaoem jg menan 
ti akan menoendjoekkan kedjagoannja 
Kebiasaannja itoe bakal, adalah diiring 
oleh ratoesan manoesia, alias sigolok 

|bisa oeraikan, ta” ada oebahnja seperti 
|Tjap Go Me. 

Begitoelah kedjadian pada waktoe 

di Kamp. Meroeja tsb terdjadi satoe 
bakel boeat pergi lebaran keroemah 
'v»bakai“ mertoeanja, ini kabar tentoe 
telah tersiar dikampoeng kampoeng. 
“ Roepanja pendoedoek jg akan di 
datangi itue, tidak akoer dengan pen 
'doedoek jg akan datang itoe, achirnja 

beri oetoesan bahasa kami ini hari 
moesti datang, boleh toenggoe. Dan 
itoe oetoesan dibalas poela oleh pen 
doedoek jg akan didatangi itoe, jg me 

sedia koeroeng batang, sedangkan ka 
mi sendiri telah sedia. 

Setelah itoe bakal jg akan datang 

rang soedara, tentoe sadja dia me 

ngoendang djago2 lain kamp. boeat 

toe sedia sendjata golok. 
Roepanja itoe kabar jg loear biasa, 

Loerah disitoe dapat taoe, teroes ma 
djoekan rapporten kepada Veld -politie 
Kebajoeran, di Kamp. Meroeja, ini 
waktoe akan terdjadi bhoeroe hara 

dengan diantar oleh ratoesan manoesia, 

gerebeg semoeanja itoe orang2, dan se 

'moea sendjata2uja dirampas dan teroes 

dibawa keroemah Loerah, Atas peri 

tah politie, maka itoe bakal ,tidak" 

djadi boeat lebaran keroemah bakal 

'mertoeanja. Oedjoednja tidak djadi 

lebaran, tetapi terhindar dari bahaja 
jang amat besar itoe, | | 

|. Dan pada keesokan barinja, di Kb 
Djeroek, ada poela bakal seperti itoe, 

boeat pergi ke Kemanggisan. Tjaranja 

| 

toenangan, moestisedia| 

'itoe bakal jang datang, telah mew 

'ujatakan, boleh datang, tetapi moesti 

mengetahoei, bahasa akan terdjadi pe | 

membelanja, dan masing masing terj 

dengan petasan. jaitoe orang loear jg 
berpakaian serba djelek, jang diseboet 

'lorang cenen oenen. 
Itoe oenen-oenen boleh tembakin de 

sean |ugan petasan sekoeatnja, karena mere 
.Ika itoe adalah mendapat oepahan dari | 
Isibakal tadi. Manoesia j mengantar 
dan jg menoenggoe, adalah ratoesan 
orang. Tetapi didalam ini hal, adalah 
didalam keselamatan, dan tidak ada 

     

dan |hal apa2. Sedangkan kita sendiri ikoet 
e-|poela boeat menjaksikan dari moela 

sampai habis. 
Hanjalah jg kita ada termenoeng se 

e. | dikit, ialah memikirkan, boekan sedikit 
wang pendoedoek jg ia bakar sendiri. 

Siapa jg oentoeng, njatalah fabriek 
petasan, dan siapa jg roegi, ialah me 

j|reka2jg beloem mempoenjai keinsjafan 
Timboel poela pertanjaan dihati kita, 

apakah akan berdjalan teroes boeat se 
lama atoeran jg itoe? Apa tidak se 
baiknja djika jg berwadjib , melarang“ 
keras itoe atoeran jg diseboei , bakal" ? 

O», orang bilang memang soedah 
adatnja, apa ta” bisa dirobah dengan 
lain djalan? Ini barang moestahil ! 

Moedah moedahan seroean kita-jg 
»Sedikit“ ini, akan tetapi menoerost 
kita poenja pendapat, amat besar arti 
nja itoe, tentoelah dari pihak jg berwa- 
djib akan terima baik poela hendakrja. 

—i 

Bond van Markimeesters dan Be- 
ambte van Marktwezen 

(B.V.M.B:M) 
Tadi malam Bestuur afdeeling Groot 

Batavia dari Bond tsb. telah menga 
dakan pertemoean — Lebaran diroemah 
Piatoe-Moeslimin, Stoviaweg. Perhati 
an dari Bond ada besar sekali, hing 
ga didalam pertemoean itoe ada kira 
kira 150 anggota jang berhadir. 

Toean Wirja ketoea Bestuur afdee- 
ling Groot Batavia telab berpidato ten 
tang pertemoean—Lebaran. 

Didalam pertemoean terseboet ke- 
toea Hoofibestuur dari BV.M.B.M., 

|ja'ni toean E.LK, Sinsoe telah meng 
badhiri poela pertemoean ini. Beliau 
djoega berpidato tentang pertemoean 
Lebaran, dimana ia mengandjoerkan 
poela soepaja kaoem BVMBM, beker 
dja lebih giat lagi, agar soepaja mak 
soed maksoed dan'fjita tjita Bond ter 
seboet dengan gampang tertjapainja. 
Semangat kaoem BVMBM. ada besar 
dan ada pengharapannja poela, bahwa 
Bond ini bisa besar adanja, : 

Henna 

Siapa malingnja ? 
Disalah satoe gedong di Kramat di 

mana ditinggali oleh familie Europa 
kemaren doeloe malam telah dikoen 
djoengi bangsat dengan djalan naik di 
atas tembok laloe meruesak djendela. 

Ini bangsat jg nekat telah beroen 
toeng dapat gondol pakaian djas tjv 
lana jg tergantoeng bersama dompet 
oeang jang berisi oeang f 30,— lebih, 

Roepanja dengan itoe pakaian pan 
talon ini bangsat sengadja menjamar 
kan dirinja keloear dari itoe gedong, 
sebab ia poenja saroeng dan tjelana 
pendek sengadja ia tinggalkan dalam 
pekarangan gedong terseboet. : 

Djoemblahnja sepeda tjoerian 
jang beloem di kenali. 

Sebagai pernah di wartakan oleh 
politie Prapatan telah dapat ditang 
kap komplotan maling sepeda di Ta 
nah Tinggi jang di kepalai oleh orang 
Tionghoa nama Lin Hok Tjoan, dan 
pernah diwartakan tidak koerang 
doea dozyn speda jang dapat di beslag 
dari pada beberapa orang jang 
membeli pada itoe kompiotan. 
|Ternjata djoemblahnja speda jang 
di tjoeri boekan tjoema itoe sadja, da 
lam beberapa bari jang 'achir ini, 
ekornja itoe pentjoerian masih terda 
"pat, dari Cheribon telah dapat di be 
slag lima sepeda dan di beberapa tem 
pat disini poen belasan speda terda 
pat. Tidak koerang doea poeloeh spe 
da poela jang kini berada di commis 
sariaat Prapatan jang beloem di keta 
hoei siapa jang poenja, oentoek me 
gampangkan pekerdjaan politie de 
ngan warta ini jang kehilangan sepe 
da ada kesempatan oentoek periksa di 

litoe kantoor politie, 

Pendapatan dan pembahagian 
| Zakat Fitrah 

“Oleh Comite Z.F. 
“5 dikamp. Tomang 

Comite minta dimoeatkan perkaba 
rannja seperti berikoet : 

Kami sebagai Comite Zakat Fitrah 
didalam kp Tjomang telah menerima 
fitrah dari 12 orang jg banjaknja kira 
kira 12 gantang, den pada tg 3 Dec. 
itos pemberian zakat itoe telah diba 
gikan kepada orang orang jg berhak, 
banjaknja 42 orang. 

Comite mengoetjapkan banjak ba- 
njak terima kasih pada jg memberi 
kan zakat fitrah itoe. 

—. 9 ——     ialah sibakal itoe, tidak ditembaki de 

ngan 'petasan, melainkan jg disambit | 

Pengetahocan hal mengoeroes 
perhatian. $ 

Doea pendjahat tertangkap. 

Tentang itoe kawanan pendjahat jg 
pernah diwartakan nama Nonong, Sa 
rin, Naim, Senoet, Birong, Remboen 
dan Noih telah dapat ditangkap ber 
hoeboeng dengan beberapa kedjahatan 
di daerah Tamboen lakoekan peram 
pokan dan pemerasan. Dan masih ada 
beberapa poela kawannja jang belom 
tertangkap. Kini dapat diberitakan, 
doea antaranja poela nama Bendil dan 
Tjili masing2 pendoedoek dari kam 
poeng Djarakosta jang sekian lama te 
lah bisa boeron, ini doea pendjabat 
telah dapat ditangkap. 

—O — 

Orang gila maoe maoeloedan 

Di Gg, Tengah Kramat ada tinggal 
seorang bangsa kita nama Djalil, kira2 
setahoen lebih ia terserang penjakit 
koerang ingatan. . : 

Ini orang g'la maski tidak memba 
hajakan manoesia, tapi meroegikan 
tetangganja dan agak loetjoe, 

Menoeroet tjeritera orang jg kenal 
padanja, sebeloem ia terserang penja 
kit hidoepnja ada sederhana ia men 
djadi makelaar deeleman. 

Entah berhoeboeng dengan pentja- 
riannja waktos jang achir ini soedah 
merosot hingga menerbitkan penjakit 
otak. Dan gilanja sebagai orang jang 
kegila gilaan kaja, 

Beberapa boelan jl. pernah ia da 
tang di satoe toko mobiel di Kramat 
dan menawar satoe auto dengan har 
ga f 4000,—, kepada toean toko ia ber 
djandji akan membajar contant di roe 
mabnja, Setelah beres tawar menawar 
laloe membikin soerat perdjandjian, 
kepada toean toko itoeia kasikan ad- 
res H. Djalil, 

Sepoelangnja itoe orang edan, s' £. 
toko dengan mobil jg baroe diantarkan 
nja ke sigila poenja roemah, waktoe 
di tjari tjari adresnja H, Djalil, baroe 
t. toko itoe tahoe jg ditjari itoe boekan 
H. tapi orang gembloeng. 

Demikian tetangganja, saban2 di 
ganggoe piara'an ajamnja, 

Kalau ada sajam siapa poen masoek 
dalam perkarangannja ditangkapnja 
dan dipotong, katanja maoe bikin ken 
doeri. 

Demikian kemaren, ini orang edan 
djalan2 ditengah djalan bertemoe de 
ngan seekor kambing bandot, entah si 
apa poenja, kambing itoe ditangkap dan 

dibawa poelang laloe disembelih, kata 
nja hendak bikin maoeloedan, Isteri 
nja jg mendjadi ketakoetan, sedjak ke 
maren telah pergi dari itoe roemah. 

3 ea 

Perajaan pertemoean Hari Raja 
oleh P.P.B. Afd.I Bat C. 

Sebagai soedah pernah dikabarkan, 
maka perajaan pertemoean Hari Raja 
»habaran“ diantara anggota-anggota 
Perserikatan tsb dan tetamoe jang di 
oendang, tetap akan dilangsoengkan 
pada petang Sabtoe malam Minggoe 
tgl 11 ke 12 December 1937, moelai 
poekoel 8, bertempat di ,Roemah Pi- 
atoe Moeslimin” Stoviaweg 4a Bat.-C. 

Adapoen ,programmanja“ sebagai 
dibawah ini: 

le. Pemboekaan oleh Voorzitter Co- 
mite Perajaan, dan penjerahan 
kepada Afd. Bestuur. 

Pidato Voorzitter Afd. Bestuur. 
Chotbah Hari Raja oleh toean 
H.A. Salim. 
Anak-anak R.P.M. membatjakan 
do'a. 

Kesempatan berbitjara diberikan 
oentoek hadirin. 

2e. 

3e. 

4e. 

be, 

Pauze 

6e. Pertoendjoekan dil. 

N.B, Disediakan djoega 
santapan sekadarnja, 

—— 9 — 

This is my affair 

Moelai tadi malam di Cinema-Pa- 
lace telah dipoetar film ,,This is my 
affair“ dengan: Robert Taylor Barbara 
Stanwyck dan Victor Me Laglen, se 
moeanja soedah tidak asing lagi bagi 
orang ramai. 

Ini malam dan malam berikoetnja 
masih diteroeskan, 

—. — 

Berita Hoofdredactie. 

Dibagian Taman Isteri“ didapati 
artikel jang berkepala , HIS. djadi me 
rosot |?“ dari tangan AS, Termoeat 
»ja karangan itoe adalah hasil dari 
salah pilih ambil dari pegawai jang 
haroes mambagi2kan copy pada bagian 
zetterij. Ia ada seboeah copy jang boe 
kan seharoesnja dimveatkan, tetapi   oleh karena sarah pilih dan salah am 

Voorzitter Raad Kaboepaten Meester-Cornelis akan memakai 

seorang Klerk klas I diSecretarie, gadjih dari f 50.-sampaif 110.- 
boekoe (Boekhouding) dapet 

Soerat permintaan dialamatkan pada Voorzitter Raad Ka- 
boepaten Meester-Cornelis selambat-lambatnja 15 December 1937 
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bil, maka karangan itoe dimoeatkan 
djoega, 
dimoeatkan (dari pembantoe nji Ma- 
ngoensarkoro| tertahan. - 

Harap sidang ramai soedi ma'loem 
dan mema'afkan dan jang berkepenti 
ngan, teroetama doenia P GI, hendak 
vjs menganggap toelisan itoe tidak di 
mogat dalam s.k. ini, karena kita tem 
po bari telah mengambil poetoesan, 
soal formatie pada HIS. itoe sebaik 
nja diselesaikan dalam kalangan goe-. 
roe sendiri dan Boekan dalam soerat 
kabar harian. 

Poen pada penoeli3 A.S. kita harap 
Ikan, soepaja tidak beftkefjil hati, bah 
wa kita mengambil tindakan dan sikap 
demikian | 

—O9 — 

Flash Gordon bahagian ke I 

Moelai tadi malam digedong Bios- 
coop Alhambra telah dipertoendjoek 
kan soeatoe film Flash Gordon“ 
bahagian ke 1“ dan nanti malam ma 
sih dipertoendjoekkan poela digedong 
Bioscoop tab, 

an Ab am 

Polikliniek P, K. V. I. 
Bestuur Polikliniek PKVI memper 

ma'loemkan kepada oemoem, bahwa 
dipulikliniek terseboet di Tanah Tinggi 
Ponfjol 
8 ini boelan ditambah I:gi satoe Dok- 
tor oentoek bekerdja pagi, 

Oleh karena pada waktoe jang soe- 
dah hanja dikoendjoengi Doktor pada 
waktoe sore sadji, djadi oentoek me- 

loeaskan setjara bekerdjanja Doktor. 
Memoedahkan oentoek menolong 

pengobatan anak sekolah jang dekat 
pada itoe polikliniek, dan memberi 
injectie (soentikan) kepada orang jang 
berpenjakit Patek (Framboesia) dan 
jang lain lain lagi jang dirasa perloe 
olehnja, 25 
'Dengak adanja Doktor jang beker 

dja pagi kami Bestuur P,K.V,I, bergi 
rang hati oleh karena setjara itoe Po- 
likliniek akan bisa mentjoekoepi ke- 
perloean jang ada berkepentingan ke 
pada Polikliniek. 

Dokter2 jang bekerdja sore masih 
tetap dan-diatoer sebagai berikoet : 
Dr.R.M. Slamet Sudibjo se 

tiap hari SENEN moelai djam 4 SORE. 
Dr. Moewardi setiap hari RE- 

BO moelai djam 4 SORE. 
dan Dr, Linthorst setiap ha- 
ri moelai djam 8 PAGI. 

Perajaan , Sedekah Boemi" 

Pada Malam Minggoe tg 11/12 Dec. 
ini boelan, dilapangan antara Gang 7 
dan Gang 8 Kampoeng Doeri, BtC, 
oleh comite ,Sedekah Boemi“ akan 

diadakan perajaan Sedekah Boemi. 
Programmanja adalah serti berikoet : 

Hari Sabtoetg,II Dec. 

Djam 4—6 sore: Perajaan me 
ngarak dan menanam kepala kerbau, 
berkeliling Kampoeng Doeri, dan di 
soedahi dengan sedekahan dilapangan, 
Djam 8 malam: Pemboekaan pera 

jaan 
33 - Pidato ,, Pertemoe 

an Lebaran” 
23 5 Pertoendjvekan 

permainan anak2 
» 1O— Pauze 
ah 5 Pertoendjoekan 

permainan oentoek orang2 dewasa, 

N. B, Diwaktoe pauze akan diadakan 
perdjamoean dengan sederhana, 

  

  

  

Nederlond 

Dr. Aljechin wereldkamp'ioen baroe 

Pada masa ini adalah pertama kali 
didalam riwajat permainan tjatoer bah 
wa seorang ahli pemain tjatoer dam 
djoega wereldkampioen tentang perma 

pa lamanja ini telah lenjap wereldkanz 
pioenschap maka kiniia bisa mentja 
pai wereldkampivsenschapnja lagi. 

Ia ini ta' Jain dan ta? boekan ialah 
Dr Aljechin jang melakoekan permai 
nan tjatoer lawan Kuwe didalam par 
tj ke 25 telah mendapat atau bisa 
mentjapai — wereldkampisenschapnja   lagi. 

moedahkan kepada publiek dan me-. 

sedang karangan jang haroes - 

No. 82 pada moelai tanggal .- 

? 

inan tjatoer jang beloem selang bera. . 

  

     

       

  

        

      

      
   

           



     
    

        

   

   

       

        

   
     
         
          
     
          

     

    

   
    

   
   
   

   
   
   

   
   
   
    
   
   
   
   
    

  

     

   
   

    

   

    

   
   

  

   
   
    
    

   
   
   

  

   

  

   
   

  

    
   

  

   
    

    

  

   

    
   
     

   

   

   

        

ingan mendjalar sampai 

2 aa 

oen beloem mempoenjai 
h, tetapi peroebahan 

ai. 8 Dec. (Transocean). 
detachement Djepang jg 

jg ini hari dengan ber 

erahoe djong menje 
Tze, tidak lama antara 

Il merampas beberapa 

Aaja an 

| dapat mengalahka 
Dr Lasker mendja 

AW. pemain tater 
ja-oepaja oentoek menga 

n Dr. Lasker, akan tetapi tinda 
ni sia sia belaka. Didalam th. 

    

   
   

     

    
   

  

  

- kehendaknja sendiri kepada Ca 
nca. Didalam th 1927 Dr Aljec 

h poela keterangan, bahwa barang siapa melarikan diri 
haroeslah memikoel tanggoeng djawab sendiri. 

921 Dr Lasker memberi titelnja de 

hwa Ketoea dari 
| admiraal Little 
embaknja 2 boeah 

pada Wu Hu pada 

boeah pesawat terbang Djepang 
ris, dan menjelidiki keadaan 

i oleh djoeroe2 tembak Tionghoa, 
k dibalasnja. 

opisil pembesar2 Djepang 
epaja soeka kiranja menjoeroeh ke 

alkan kota Nanking dengan 
ami oleh kota ini, 

le Djepavg menerangkan, bahwa 
2 pertahanan Tionghoa maka pi 

kota Nanking sebagai satoe benteng 
o ' ang tidak bisa memberi garansi terhadap 
namakan ,,Daerah Keselamatan (veiligheidszone). 
epang soeka bertanggoeng djawab djika sewaktoe- 

didaerah itoe. 

Transocean). Menoerost djoeroe bitjara Waichiaopu, 
ek tilak akan berherti dari djabatanuja. Maar- 

1 mempoehjai niat oentoek melepaskan pang - 
belakang poen tidak. : 

mendekati Wu-hu 

“ Dengan terampasnja benteng-ben- 
teng ini, maka orang Djepang sekarang 
leloeasa melakoekan laloe lintasnja 
kapal, dengan djalan menjingkirkan 
semoea perahoe-perahoe -djong jang 

|diisi cement dan dikaramkan oleh 
orang Tionghoa, dengan maksoed me 
rintangi Jaloe lintasnja kapal dan men 
Ijegah djangan sampai kapal Djepang 

at|berlajar kehoeloe. 
 Djika sadja airnja soedah leloe4sa 

bagi dilajari, maka kapal kapal perang 
Djepang jang hingga kini beloem per 
nah ikoet melakoekan serangan bisa 
na berlajar kesebelah lebih dalam 
lagi. 

Diminta menjerah. Akan dirampas 
dengan sedikit mengoerbankan 

orang preman 

Shanghai, 8 Dec (Reuter) 
: Reuter mendengar kabar, bahwa sja | 
Jratsjarat jg haroes diikatkan kepada 
Ipenjerahan, akan ditawarkan kepada 
Komandan dari garnizoen Nanking, 

| Djenderal Tang Sheng Chi, sebeloem 
nja pasoekan Djepang, jg sekarang me 
roepakan boelatan wadja melingkoe 
ngi kota toea itoe, dengan perkosa 
membikin djatoehnja Nanking, 

Pembesar2 militer Djepang mene- 
Irangkan, bahwa pihak Djepang tidak 
perloe tergesa gesa oentoek merampas 

tinggi deradjat riwajat , Bushidos (co- 

Mereka akan mentjoba merampas kota 
itoe dengan tiada menjebabkan keroe 
sakan besar bagi kaoem preman. 

Tidak bisa lagi mengoedoerkan dirj 

| 'Menoeroet berita berita dari pihak 
Djepang, bagi pasoekan pasoekannja 
djenderal Tang Cheng Bhi itoe, tidak 
lagi moengkin akan mengoendoerkan: 

hinlah mendjadi wereldkampioen dan 
dalam th 1935 Dr Euwe. Kini diberi 

iltakan poela, bahwa Aljechin mendapat 
titel wereldkampioen lagi. 

Spanjal 
PERANG SAUDARA 

Bombardement di oedara 

Dari Barcelona diberitakan oleh Reu 
ter: menoeroet ma'loemat dari Peme 
rintah Repoeblik, kapal-kapal terbang        dari pihak Pemerintah ditempat pepe 

lanking akan mendjadi 
ng paling hebat. 

Nanking, karena mereka ingin sangat| 

de kehormatan bangsawan Djepang).| 

diri dari Nanking, karena alatalat pe 

didapat lagi, sedang kapal kapal jang 
yaasih bisa dipakai, djika dipakai ten 
toe dihoedjani bom dari oedara. 

Akan mendjadi tempat mandi darah 
jang terhebat : 

Djika orang Tionghoa di Nanking 
menolak oentoek menjerahkan diri. 
maka besar harapan bahwa dikota itoe 
akan mendjadi tempat mandi darah 
jg paling hebat boeat segenap pepera 
ngan ini. | 
“Sementara itoe pasoekan Djepang 

jg terdepan soedah sampai dipintoe 
»Tandoek satoe” dan pintoe ,Sinar 
Pagi, ja'ni pintoe antara 18 boeah dari 
dinding kota, sa 

Pintoe Sinar Pagi adalah pintoe jg 
bisa membawa kedjadian menoedjoe 
pekoeboeran keloearga Ming, pening 
galan jg masih ada bagi peringatan 
ketinggian deradjat keloehoeran zaman 
Keizer diabad2 doeloe. 

Bertempoeran reboet-mereboet 
Nanking 

Shanghai, 8 Dec (Reuter) 
Tadi malam terdjadi pertempoeran 

hebat diboekit2 sekitar Nanking, keti 
ka orang2 Djepang mentjoba menera 
djang 18 pintoe2 dari tembok jang 
pandjangnja 50 KM dengan menjo 
rongkan kajoe peneradjang. Djepang 

'Iberhasil bisa sampai kepada beberapa 
'Iboeah dari antara 18 boeah .pintoe 

itoe, 
. Sebahagian besar dari tentara Besar 
HDjepang berlangkah madjoe kedjoeroe 
san Kwang-hua-men (gerbang Kaba 
hagiaan) 

. Dikota Nanking, jang dima'loemkan 
Hoekoem Perang Keras, 'pasoekan2 
Tionghoa membakar gedoeng2 peroe- 
mahan jang indah2 jang letaknja di 
antara tembok loear dan tembok da 
lam, dengan maksoed soepaja Djepang 
tidak bisa berlindoeng diri dari pem 
boeroe disitoe. Tee RP UE Yi 
Melihat gelagat2nja, roepanja pihak 

Djepang hendak menoenggoe doeloe 
beberapa hari goena melakoekan gere 
bekannja, menoenggoe sampai selesai 
pengepoengannja, dengan harapan bi 
sa merampas Nanking dengan tidak 
oesah ada penoempahan darah, dimana 
djenderal2 Tionghoa, termasoek djoe 
ga Penglima Perang. 2 

Kwangsi jang termasjhoer, jani Pai 
Chung Hsi boleh djadi akan mengoe 
moemkan dirinja sebagai ganti jang 
hak dari Djenderal Chang Ksi Sbek, 
dan akan mengikatkan perdjandjian 
berhenti perang dengan Djepang de 
ngan djalan membikin pemerintahan 
regiem jang baroe, jang oleh Djepang 
bisa diakoei sah sebagai pemerintah 
central Tiongkok, « 

Oesaha Djerman- 

Berita berita Pers Tionghoa menja 
takan, bahwa Trautmann masih teroes 
teroesan beroesaha soepaja bisa men 
djadi djoeroe pemisah, dan ada banjak 
alasan bahwa pemimpin2 Pemerinta- 
han Tionghoa berhadjat memoelai 
memoesjawaratkan so'al perdamaian. 

Pengiraan itoe berbajang bajang di 
Shanghai ini hari, karena Pemerintah 
Tionghoa telah memborong sedjoemlah 
besar dari obligatie spoor Tiongkok. 

Toedjoe K.M. dari Wu-hu 

Suancheng, 9 Dec, (Dowei). 
Pasoekan pasoekan Djepang pada ke 

marin, 8 Dec. soedah sampai disoeatoe 
tempat 7 KM, dari Wu-bu. 

pa Orang Amerika maoe tetap di 
13 Nanking, 

Washington 8 Dec (Reuter) 
Segenggaman (sedikit) orang dar: 

rangan Saragosa telah melempari bom 
dengan sehebat-hebatnja kepada kaoem 
Nasionalisten, hingga kaoem Nasiona 
listen ini mendapat keroesakan dan 
Ikeroegian banjak. 

'Kaoem Nasionalisten ini mendapat 
banjak kekalahan oleh karena di se 
babkan, bahwa pada ketika itoe kaoem 
Nasionalisten itoe masih mengirimkan 
tentaranja dan perkakas2 perangnja 
kebeberapa bahagian tempat2 pepe- 
rangan. . 

Bom telah dilemparkan di Almude 
var dan sesoedahja ini asap jang di   timboelkan oleh bom bom terseboet 

ngangkoet melaloei soengai tidak bisa | 

ARNOTT'S 
ICE WAFERS 
jang sangat ledzat 
ada satoe makanan 

jang soenggoeh enak 
centoek orang-orang toea 

dan moeda. Sedialah satoe ka: 
leng Arnotts Ice Waters didalam 

roemah, dengan ini biskoewit toean 
selaloe meriangkan hati tetamoe-tetamoe, 
Didalam tiap-tiap kaleng isinja roepa' matjam 

Biskgeuif 

AR 

  

Da 
KELOEWARAN JACOBERG 

  

     

  

bangsa Amerika, ditaksir ada 15 orang 
laki-laki dan 3 orang perempoean te 
tap berkeras dalam niatnja oentoek 
tinggal sadja di Nanking, padahal soe 
dah beroelang2 diperingatkan soepaja 
lekas menjingkir. 

Kini dipersediakan bagi mereka itoe 
beberapa oetas tambang boeat mandjat 
tembok, selakoe sjarat penolong jang 
penghabisan, djika kota Nanking di 
rampas oleh Djepang, 

Djepang menoedjoe Tangtu 

Kwangtah, (Anhwei), 9 Dec (Do 
mei). Afdeeling2 dari tentara Djepang 
jang bergerak kedjoeroesan Tangtu, 
seboeah kota penting dalam pandangan 
perang jang letaknja ditepi Yang-Tze, 
ditengah2 antara Wuhu dan Nanking, 
kemarin soedah sampai disoeatoe tem 
pat 15 K,M. dari tempat jang ditoe- 
djoe itoe (Tangtu.) 

Barisan Djepang dari Pasoekan 
Tionghoa didekat Nanking terantjam 
bahaja besar, karena gerak Djepang 
madjoe dengan tjepat. 

  

nampak djelas memboeang ke atas 
Perhoeboengan djalanan kereta-api 

telah kena serangan bom hingga per 
hoeboengan ini poetoes, maka dari 
sebab itoe pasoekan2 Nasionalisten 
mendapat beberapa kesoesahanoentoek 
bergerak madjoe, 

Lebih landjoet diberitakan oleh Reu 
ter dari Madrid, bahwa Majoor Clement 
Attle seorang leiden dari Labour op 
positie Inggeris dengan beberapa ang 
gauta2 dari Lagerhuis, jini Nogl Ba 
ker dan Miss Ellen Wilkirson kini te 
lah tiba di Madrid oentoek mengoen 
djsengi tempat peperangan di Madrid 
dan tempat2 jg telah roesak, 

Kini mereka itoe diterima kedatang 
annja oleh Djendral Miaja, 

Hoekoem baroe 

Dari Burgos diberitakan oleh Havas, 
bahwa ta' lama lagi genr, Francisco 
Franco akan mengangkat 4 anggauta, 
dari Executieve Comite Traditionalis 
tische Phalangistiche Partij jg ta'lama 
lagi mereka ini hendak merentjanakan 
sosatoe hoekoem, 

Generaal Franco telah mengangkat 
Raymundo Fernandez Cuesta sebagai 
secretaris-generaal dari Nationale Raad 
Phalangistische partij, raad mana jang 
akan memegang rol Itali sebagai Fas 
cistisehe Groote Raad. , 

Cuesta telah dihoekoem sampai boe 
lan September jbl ini dan ta' lama lagi 
ia telah diganti oleh seorang hoekoe- 
man dari pihak Repoeblik. Ia mene- 
rangkan dengan soenggoeh2 bahwa na 
sib Spanjol jang Nasional ini dan ber 
dasar kepada beberapa vakvereeniging 
vakvereeniging akan diperlindoengi 
oleh Keradjaan. 

Cuesta telah mentjela poela terba 
dap kepada Kapitalisme dan djoega 
ia menerangkan bahwa Keradjaan jg 
baroe ini akan menolak dengan se 
koeat koeatnja atas pemberian finan | 
cieele dynastieen atau beberapa pasoe 
kan2 dan dari sebab itoe ia akan 
menghormati initiatief partikoelir. 

Cuesta menegaskan poela ada ke 
moengkinan bahwa monarchie akan 
berdiri lagi, sesoedahnja vakvereeni   

Perdjalanannja Majoor Atilee 

Dari Madrid Havas mewartakan, 
bahwa Majvor Attlee, seorang leider 
dari Lzbour oppositie Inggeris telah 
bepergian menoedjoe ke Repoeblik 
Spanjol dengan diiringkan oleh Noel 
Baker dan Miss Wilkinson, anggauta2 
dari sidang Lagerhuis. Mereka ini di 
terima dengan hormat oleh generaal 
Miaja. Selandjoetnja Noel Baker ber 
pidato dan menerangkan poela, bah 
wa Labour Partij ini selaloe masih ti 
dak sepakat dengan non-intervensi. 

Baker mengharap poela soepaja se 
genap pendoedoek Spanjol akan me 
ngetahoei hal ini dan mempertegoeh 
kan poela tentang sikapnja terhadap 
kepada non intervensi tsb sampai pada 
pemilihan jad, ini dan jg akan dilang 
soengkan di Inggeris dan hal ini poela 
ternjata bahwa Labour Partij menda- 
pat kemenangan. 

Generaal Miaja mempertegoehkan 
poela, bahwa Spanjolakan berperang 
dengan sekoeat koeatnja sampai pada 
orang jg penghabisan atas nama ke 
merdekaannja segenap pendoedoek di 
seloeroeh Doenia ini. 

Lebih landjoet Transocean mewerta 
kan dari Londen, bahwa kemaren Mi 
nister Eden didalam sidang Lagerhuis 
telah menerangkan poela tentang koen 
djoengannja di Barcelona kepada lei- 
der dari Labour- oppositie dan dari 
Labour Partij ja'ni Majoor Clement 
Attlee dan poela kepada anggauta2 So 
sial dari sidang Lagerhuis tsb. 

Koendjoengan ini — demikianlah 
Eden menerangkan —, dilangsoengkan 
atas oendangannja pembesar2 di Bar- 
celona. Sebeloemnja mereka ini ber 
tolak terlebih doeloe anggauta dari 
expeditie tsb menanda-tangani kete 
rangan itoe, dan menerangkan bahwa 
meeka ini selamanja bertinggal di 
Spanjol tidak akan melakoekan tinda 
kan soeatoe apa, 

Bombarderment di Barcelona 

Kemarin doeloe sore Bercelona te 
lah dilempari bom oleh pesawat ter 
bang kepoenjaannja kaoem Nasional. 
Bom2 terseboet tidak ada jg didjatoe 
kan kepoesat kota terseboet. Diloear 
kota sadja ada banjak orang2 jg mati 
hingga didoega ada 50 atau 100 orang 
jg mati. 

Diberitakan poela bahwa tindakan 
oentoek mentjahari koerban2 hingga 
kini: masih dilandjoetkan, 

Reuter mewartakan dari Borcelona, 
bahwa Majoor COlement Attlee, seorang 
leider dari Labour-oppositie, kini soe 
dah ada di Barcelona pada waktoe sera 
ngan serangan oedara dari pihak Nasi 
onal diakoekan ditempat tsb. Diberi 
takan poela, bahwa ia beloem selang 
berapa lamanja telah tiba dari Madrid 
di Barcelona dengan menoempang pe 
sawat terbang jang special, 

Dari Barcelona Havas mewartakan 
dan djoega didalam ma'loemat dari 
Ministerie Defensi telah dioemoemkan 
bahwa kekoeatan oedara dari pihak 
kaoem Nasional kemaren doeloe telah 
menoendjoekkan keactivannja dan ber 
daja oepaja oentoek melempari bom2 
dibeberapa lapangan2 kapal terbang, 

— 0 — 2   gingwezen tetap diadakan di Spanjol, 
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ADVERTENTIENW 

CINEMA PALACE 
Ini malem dan malem brikoetnja 

   
   

   
    

     

    

      

      

       
    

   

   

            

    

  

    

   

            

    

     

     

   
   

  

    

ROBERT TAYLOR — BARBARA STANWIJCK 

. VICTOR MC LAGLEN 

THIS IS MY AFFAIR 

  

Ketjantikan dan paras 
moceka jang aloes ada ber- 
gantoeng dengen kaseha- 

tan koelit. 

Soepaja nona tida me- 
njesel pakailah selaloe 

»BEDAK VIRGIN 
Sole— Agents 

N. V.H. Mj Kian Gwan 
Antero Indonesia 

Hoofd » depot 

Chun Lim & Co 
Batavia 

Ka Ti hamba 
kelandjer dibikin moeda 

Didalam 24 djam 
Sekarang'tida perloe lagi berpenjakitan 

kekoerangan tenaga dan kenafsoean, lemah 
ingetan dan seloeroeh anggauta, kebingoe- 
ngan, darah kotor, tampang berpenjakitan, 

slesoe dan tida bisa tidoer, sebab sekarang 
satoe thabib Amerikaan telah mendapatkan 
soeatoe djalan jang gampang dan tjepat 
oentoek menjemboehkan ini penjakit?. 

Ini pendapatan beroepa tablet jang sangat 
gampang dan enak rasanja di telan, ada 
soenggoeh tida berbahaja, mendjadikan tida 
perloe lagi di operatie dan mengombalikan 
poela kepada beriboe' orang Kemoedahan 
dan tenaga. 

Ini tablet bakerdja langsoeng atas kelan- 
djer' dan asabat dan membawa darah baroe 
didalam toean poenja oerat? darah.....,. 
kenafsoean baroe, 

Didalam 24 djam toean merasa moeda 
lagi. Mata toean bertjahaja, toean merasa 
segar dan penoeh tenaga moeda. 

Ini obat kelandjer dan tenaga baroe jang 
mengagoemkan: Dr. Nixon's Vi-tabs ada 
Gipertanggoengkan. 

Ini obat tablet ditjoba oleh beriboe- ana 
orang di negeri Amerika dan disini poen 
sekarang ada terdapat diseloeroeh roemah? 
oba t dengan pertanggoengan: ,,Sangat me- 
mogaskan atau kombali oeang.'" 

Dr. Nixon's Vi-tabs membikin toean 
serar betoel, mengasih kepada toean sape- 

  

   

  

   Boeat hari REBO ! 

dan KEMIS 8-9 

December 1937 

Sawah Besar — Bat.-C. : 

Bagian ke 1 

»sFLASH GORDONs 1. 
dengen 

BUSTER CRABBE : - 
Satoe tjerita jang soedah menggemperkan seantero doenia 

dan bikin kagoem milioenan pembatja, sekarang soedah mendja 

di satoe film besar jang sangat loear biasa menasik hati ! 

  

a 

  noehnja tenaga kehidoepan dan kenafso 
dan dengan begitoe toean merasa 10 tah 
lebih moeda. Djika. tida begitoe, 
kombalikan , sadja "boengkoesannja 
kosong dan toean terima kombali to 
poenja oeang. 
terisi dubbel dari 48 Dr. 
harganja moerah dan pertanggoengannja 
toean poenja kepastian. 

ean 

oen 
toean 
jang 
can 

Satoe botol speciaal dengan 
Nixon's Vi-tabs 

ada 

Importeurs: R, Braendlein, Chemicalien 
handel 

  

Batavia-Soerabaja 

II al 

  

»NELTONSTABLETT EN 
Boeat bisa dateng boelan, seperti da- 
teng boelan sedikit dan soepaja bisa 
dateng boelan pada temponja. NELTON 
TABLETTEN bisa kasi djalan 
dengen 
tida beratjoen. 
djangan makan. Lekas, djanganb 

darah 
lekas en tida berbahaia, dan 

Prampoecan boenting 
oecang 

tempo. Pesenan bisa dapet keterangan 
tjoekoep, kalo ada njang koerang te- 
rang . Rembours tida kirim. 50 Tablet 
f5.—100 tablet f 9.50. Bisa dapet pada: 

MEVROUW THIO GIOK GIEM 
Semarang 
  

  

  

De Vier Ar Adresboek 
3e Uitgave 1937 

Banjak lebih diperbaikan dan diper- 
lengkapkan dari jang soedah pernah 
terbit. 1 djilid tebel dengan 
Bianda, Indonesia, dan Inggris 

teksi 

serta 

dengan omslag kleuren druk jang ma- 
nis sekali hanja f 2.16 franco tempai 

  

    

HOTEL SOERABATA (Osman Hotel) 
Senen 44 Teif. No. 2105 Weltevreden -—  Batavia-Ceutrum. 

Inilah satoe2aja Hotel Indonesia jang terbesar dan termasjhoer 
didalam kota Betawi. 
Letaknja dimoeka djalan tram, dan berdekatan dengan station 
Weltevreden, 
Menerima tetamoe segala bangsa, djoega tetamoe boelanan de- 
ngan harga pantas 
Perkara tarief boleh berdamai 
memoeaskan, 

Tempat bersih dan rawatan 

Menoenggoe dengan hormat 
De Directie 

  

  

  

TABIB N. M. KOKER 
Pintoe Besie no. 10 B sebelah Globe Bioscoop Bat.-C. 
  

Mengobatin segala roepa penjakit dengan obat mandjoer, pen- 

dapatan jang baroe. Semboeh dengan lekas, seperti, Bawasir, 

Bengek, Kentjing nanah, Sakit perampoean, T.B. C., penjakit 

Koelit, dan penjakit perampoean dari boelanan, entjok2, oeloe 

hati, d. II. 

Segala penjakit ditanggoeng kasi obat sampai baik betcel, di 

loear kota obat kirim dengan rembours. 

  

  

  

  

  
  

pemesan. 
Uitgeversbedryf 

»MERAPIS 
Kramat Batavia-C. 
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e en aa SENI 

NG 
(“BOLEH DAPAT: 
TDARI TOKO: 
HOPPENSTEDT 
JL ALA INN Ta 
Koja UN re JOIN Te 
MI ad NAN TOE NJOETJINJA MOESTI TOEROET ATOERAN 

Den anagaan JANG SOEDAH DITETAPKAN . 

SADJA.DENGAN APA Sih DITJOETJI ? 

ITL Kiai 
AN TANMABALATN DT MANA AIAOTNA MNDAN MAN 

  

— KAGA ' NJANA BEGINI BAGOES.LIHAT ITOE WARNA, 
TETAP DJERNIH DAN MENGKILAP, SEPERTI MASIH BAROE 

— SOEDAH TENTOE DENGAN PERSIL! TAPI WAK-   

Tana aan ara 

Ba AA BTA 

PN En Lb LA EU, 
A HK GP 

PELAN UT AT LIL LT: 
en Adaa uban. 

MEMERASUJA MEMAHAL HANDOER 
PADA TAP TAP LAPIS 

  

  

Meandblad Bergambar dari persatoean Priaji 
Bestuur Boemipoetera di Hindia Belanda 

Oplaag 6000 Exemplaren 

Dikirim pertjoemah kepada leden P. P.B. B. dan dibatja oleh langanan2 
segala bangsa dan Ambtenaar2 Europa. 

Harga abonnement boeat Hindia. 

f5,— seftaon atiwa 12 nomer, f 2,50 sefengah taon atawa 6 nomer, pem- 
bajaran doeloe: berlangganan paling pendek setengah taon atawa 6 nomer. 
Lapangan bagoes dan loeas oentoek reclame dan advertentie 
Menghadapi hasil besar dan menjenangkan 5 tariefnja rendah dan berlang- 
ganan dapet rabal banjak berhoeboeng dengan dijaman soesa. 
Ingetlah, kalangan Regentschapsraad atawa Reg. Werken jang terkemoedi 
oleh Regenten, jang kebanjakan memimpin tjabang P.P.B. B, bisa men- 
djadi lapangan advertentie dioega. 
Perminta'an langganan afawa perfjontoan Pemimpin, moeat adver- 
fentie atawa tarief, serta masoek lid P.P.B.B. toelis pada. 

Adm inistratie, 
Batavia-Cenirum (R. Salehlaan 18 Paviljoen) Telefoon No. 3017 WI.       

  

  

MALAISE TINGGAL MALAISE 

Kesehatan badan ada lebih berharga dari pada wang 

  

mlm TABIB S.S. MOHAMMAD ALI js 
Matramanweg No. 39 pinggir djalan tam — telefoon 536 Meester-Cornelis 

Saja bisa menosobati segala penjakit zonder potong atau operatie 
Gan bakar biek dalam atau diloear badan, jang masi baroe atau 
poen jang soedah iama, baik anak-anak atau orang toea, seperti: 
sakit Bawasir, sakit Kentiing, sakit Prampoean, Mengi, Medjen, 
sakit Gigi, sakit Mata, saxit boeah pinggang, Batoek basah atau 
kering, Napas sesak, oeloe hati, laki-laki jang soedah ilang 
tenaga koerang sahwat, prampoean jang keloear kotoran boelanan 
tida tjotjok atau keloear kotoran poetih dan banjak lain-lain pe- 
njakit terlaloe soesah boeat diseboetkan disini. 
Djoega dikeloearkan BOEBOEIL.AN (Mata Ikan) jang diatas atau 
dibawah djari-djari kaki. 
Segala roepa penjakit mata, gigi, koeping dan koerap ongkos me- - 
ngobati dalam seminggoe boeat Indonesier f 0,50, orang asing L: 
f 0,75 dan anak ketjil f 0,25.— 1 
Roemah Obat diboeka saban tari dari djam 8 pagi sampe djam 
8 malam. Djoega bisa dipanggil ke roemah, priksa penjakit zonder 
ongkos asal sadja bajar onkost transport. 
ada sedia poeder ramboet poetih, bikin itam ramboet per flesch 
20 gram f 2,— 

Dilogar kota obat-obat bis@ dikirim dengan rembours, asal 
penjakit dan adres tjoekoep terang. 

“         

“    
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Kemis,9 December 1937 

200 rana 
KPA 

TEE ONKAA 
goa SI) 

. "marah plan 

Terbit tiap-tiap hari Kemis 
  

2. 

SELAMAT! 
Nona Moedinem, arts Indonesia pertama | 

   
Hari Saptoe jl. tg. 4 bl. ini telah 

— loeloes mendjadi arts nona Moedinem 

|. pada Sekolah, Tabib Tinggi dikota 
Djakarta ini! sn ng 

Sepandjang pengetahoean .kita be- 
liaulah nova Indonesia jang pertama 
sekali mendjadi arts pada sekolah tinga 
.gi itoe. Oleh karena itoe pada tempat- 
nja, djika kita disini memadjoekai 
sedikit samboetan. | 

- Nona Moedinem itoe keloearan AMS 

Djokja dan teroes melandjoetkan pela- 
djsrannja pada Sekolah Tabib Tinggi. 

». Baik disekolah rendah dan sekolah 
. menengah maoepoen di sekolah tinggi, 
. nona Moedinem itve beloem pernah 
tidak naik kelas, Ia selaloe didapati 
dibagian moeka dari barisan peladjar2 
jang tadjam fikirannja. Dari AMS se- 
hingga mendjadi arts selaloe mendja- 
di peladjar dengan mendapat beurs. 
Ini sadja soedah mendjadi boekti, bah 
wa ia boekan sembarangan peladjar. 
Dari itoe disini soenggoeh pada tem- 
patnja, djika kita memadjoekan oetja- 
pan selamat padanja, poen pszda famili 
nja. Moga moga dengan loe'o-8n/a nona 
Moedinem itoe mendjadi arts terboe- 

    

      

kalah lebih lebar mata dan koeping: 
pibak reaksi, jang mengatakan, bahwa 
otak Indonesia terlaloe entjer dan tidak 
tjakap boeat mendjadi dokter. 

Soedah barang tentoe, masjarakat| 
- Indonesia seoemoemnja beloem terto- 

long dengan selesainja studie nona, 
Moedinem itoe, Goena kesehatan Indo 
nesia seloeroehnja ,masih diboetoehi 
riboean dokter baroe, baik lelaki maoe 
poen perempocan. Teroetama dokter 
perempoean lebih lebih diboetoebi 
oleh pergaoelan kita bersama. Ma'loera 
rata rata kaoem iboe bangsa kita segan 
dan maloe diperiksa atau dirawat oleh 
dokter lelaki. " 

Salah satoe djalan oentosk mema- 
soekkan ilmoe ketabiban modern itoe 
ialah: didiklah sebanjak2nja dokter 
perempoean!l fDan dalam menghadapi| 
soal demikian itoe, hendaknja peme- 
rintah djangan mempoenjai pemanda 
ngan pitjik seperti dalam menghadapi 
soal didikan boeat goeroe perempoean. 

Disitoe kita antara lain lain dapati 
aliran kolot begini: sekolah goeroe boe 
at perempoean ada begitoe mahal, le 
bih mahal daripada sekolah goeroe 

| boeat lelaki, Dan ... 
menderitaroegi, karena , , ? . . gadis 

—gadis Boemipoetera itoe setelah men- 
dapat diploma lekas lekas kawin ! 

Kita pertjaja, bahwa benoea Barat 
seoemoemnja, negeri Belanda teristi- 

mewa akan bersjoekoer kepada Toe 

han Jang Mahakoeasa, djika gadis2nja 
disitoe lekas lekas kawin, setelah ia 

mendapat diploma goerue, tabib, jinsi 
njoer, jurist dsb.nja, karena mem ang 
itoelah de natuurlijke loop der dingen, 
memang itoelah de normale gang van 
zaken, memang itoelah keadaan jang 

  

normaal, Dari itoe kita berani kata | 
boeat kemadjoean negeri kan disini : nege 

dan bangsa seloeroehnja gadis2 kita 

dan lekas lekas kawin itoe (soedah 
tentoe boekan kawin dengan paksaan 
atau lain lain djalan jang tidak patoet 
dan tidak baik) ada penting sekali, 
sama pentingrja dengan tenaga2 pe 
rempoean jang masih tinggal merdeka 
dan memegang djabatan ini dan itoe. 

Dari itoe soal lekas lekas kawin itoe 
boekan satoe alasan oentoek m eng ce 
rangi kesempatan boeat gadis2 kita 
oentoek mendapat diploma ini dan 
itoe, sebaliknja ia ada satoe tjamboek 

    

boeat menambah kesempatan tsb, | 

x 

| Kita harapkan, moga moga sedikit 
samboetan ini mendjadi alasan bagi 
masjarakat kita oentoek tidak segan2 
menjekolahkan anak perempoeannja 
kesekolah rendah, menengah dan ting 

i, 
" Nona Moedinem ! 

Sekali lagi kita oetjapkan : selamat ! 

S,R.T, 

negeri selaloe 

jang mempoenjai diploma ini dan itoe, | 

1 Pe rkabaran 
  

PENGLIHATAN DI TJIREBON 
Oleh Madoeratna. 

Soedah boebar 

Pasar Malam, dimana kami dapat 
mengoendjoengi semalam, sekarang 
soedah boebar, tinggal bekasnja saha 
dja di Tjangkol. Perkoendjoengan da 
pat kami katakan tidak begitoe me- 
moeaskan. Publiek datang kesana ha 
'oja tertarik oleh kepandaian Miss Ri- 
bset Moeda dan Koesna dan Nora. 
Ternjata lain-lainnja tidak begitoe me 
narik perhatian. : 

Oeang ra'jat diperes. 

Pasar malam soedah boebar, seka- 
rang datang lagi tontonan, jang ber 
nama Fifi Young Pagoda. Bilang sa 
hadja main boeat sementara, tetapi 
tentoe publiek minta diperpandjang. 
Kebetoelan sekarang tanggal moeda, 
kami harap sahadja soepaja sedikit 
|ingat pada tanggal toeanja. 

Kalau permainan boleh ditanggoeng 
menggembirakan, apalagi dengan per- 
njataan, bahasa mereka soedah meran 
tau ke beberapa negeri. 

Tjirebon boleh dibilang diperes 
oeangnja. : 

Nationale Jeugd Storm. 

Dimisalkan Balila dari Mussolini, 
'atau Hitler Jugend dari Hitler, demi 
kian Nationale Jeugi Storm dari Mus 
sert, anak dari NSB. Selagi kami ada 
dikota ini, tjabang Tjirebon mengada 
kan peringatan 2 tahoen berdirinja, 
serta mengadakan fakkeloptocht. 

Hari jang diagoengkan ini diramai 
kan poela dengan pandoe-pandoenja 
dari Bandoeng sebanjaknja 80 orang, 
hingga ramailah keadaan waktoe itoe 
di kota Grage. 

Kalau KBI atau KRI dipersoekar 
akan mengadakan demontratie sebagai 
itoe, djika NJS jang ta“ kalah poela 
ditakoetinja akan pengaroeh jg tidak 
diharap2 mengapa diperbolehkan ? 

Keras lawan keras 

Pembantja tentoe masih ingat ada- 
nja gerakan lampoe tempel di Tjire- 
bon. Para langganan koeat memegang 
kemaceannja, demikian poela Gas My, 
tetapi dengan perbedaan jg paling be 
lakang mengoesahakan sekoeat moeng 
kia mendapat langganan baharoe. 

Demikian dengan propaganda dari 
roemah keroemah, sekarang moelailah 
pendoedoek Tjirebon sedikit kesedikit 
memakai listrik, biarpoen penoeroenan 
tarief ta? seberapa banjaknja. 

Siapa jg beroentoeng? Tentoe sa- 
hadja.pendjoeal petromax, 3oedah di 
|beli sekarang djika akan memakai 
lagi mendjadi ta” terpakai. 

Pertoeloengan dari A.S.I.B. 
Semarang. 

Pada pendoedoekdide- 
sa Gabeng dan Banteng 
jang roemahnja telah 
ambroek, lantaran ada 
njaanginriboet. 

' Beloem beberapa lama berselang 
kita telah wartakan, bahwa berhoe- 
boeng dengan adanja angin riboet, 
desa Gabeng dan desa Banteng di 
Semarang-Kidoel telah dapatkan ba 
njak keroesakan. Tidak koerang sebe 
las roeruah telah ambroek, sedang sa 
toe djiwa manoesia melajang. 

Boeat menveloeng itoe korban korban 
angin riboet, sebegitoe djaoeh kita 
dengar ASIB Semarang telah berikan 
toendjangan oeang pada mereka, 

Bagi soeatoe roemah genteng jang 
ambroek ada diberikan toendjangan 
sepoeloeh roepiah pada pendoedoekanja 
itoe roemah, sedang pada satoe roemah 
atap jang ambroek diberikan toendja 

ngan f 5, Djoega pada familienja itne 
orang jang telah tiwas djiwanja, lan 
taran kedjatoehan blandar roemah, di   kasih toendjangan f 5.—, (M.H) 

ORIENTASI DAN PROPAGA NDA 
PPPPA 

Di Sipirok (Tapanoeli) 
Hari Senen petang tg. 22 Nov. '37 

propagandist PPPA soedah tiba di 
Sipirok (Tapanoeli). Sedjaoeh orienta 
si keadaan pada masa ini tidak sebe 
rapa menjedihkan ,,Publiek“ dan ,be 
roeps“ boleh dikatakan tidak“ ada, 
jg ada tjoema ,verkopt“ dan ,,ama- 
teur“. Tapi oemoem dikoeatirkan akan 
nasib Sipirok kedepannja —malahan 
achir2 ini soedah-ada bajangan2 an- 
tjaman— ialab kalau perhoeboengan 
langsoeng S W K —SOK ambilarah 
Padang—Sidempoean, Sipirok, Taroe 
toeng, djadi tidak melaloei Sibolga 
lagi, sebagai sampai kini. Djoeroe 
san ini tentoe oleh oemoem lebih di 
soekai sebab lebih dekat (kl. perbeda 
an 100 km.) dan djalan ada mendi- 
ngan. Kini di Sipirok soedah men- 
djelma 2 bosah ,,hotel“. kalau perhoe 
bsengan langsoeng itoe soedah berla 
koe dengan sekaoemnja djoemlah itoe 
tentoe paling sedikitnja akan berlipat 
ganda, sedang biasanja dimana ada 
»hotel“ pasti ada ,tikoes2“nja, boe- 
kan? Alhamdoelillah moelai kini 
pendoedoek Sipirok soedah sedar dan 
bersedia2 dengan ,.. . organisasi PP 
PPA nja ! 

Rapat2 PPPPA di Sipirok soedah 
-berlakoe sebagai berikoet : 

I. ,Malam Saptoe“ tg. 26—27 Nov 
37, soedah dilangsoengkan rapat pro 
paganda tertoetoep dengan ambil tem 
pat dipergoeroean , Taman Siswa". Di 
koendjoengi oleh 150 orang, diantara- 
nja 25 orang kaoem-iboe. Pemimpin 
pjonja Soerambio, pembitjara propa- 
gandis PPPPA. Terdiri kring PPPPA 
dengan djoemlah anggauta 23 orang. 

Il. ,Semen pagi“ tg. 29 Nov, '37, 
'soedah dilangsoengkan rapat propa 
ganda oemoem dengan ambil tempat 
dipergoeroean Taman Siswa. Dikoen 
djoengi oleh 350 orang, diantaranja 
80 orang kaoem iboe. Pemimpin t. 
St. Pane pembitjara propagandis PP 
PPA, Kring berobah djadi tjabang de 
ngan djoemlah anggauta 23 dan 24 
5 217 orang, 

Il, ,Senen siang tg. 29 Nov. '37 
sesoedah rapat oemosm teroes diada 
kan rapat anggauta ditempat itoe 
djoega. Pimpinan dan inlsider propa 
gandis PPPPA. Sekedar koersoes dan 
pilihan pengoeroes tjabang, ketoea t, 
St. Pane, ketoea moeda t. Soerambio 
penjoerat t. Bakri, bendabari rjonja 
Soerambio pembantoe: t, A.H. Abd, 
Rahman: Todoeng, t, Maharadja Oe 
roeng Badawar Moedo, Sdr t. Zainal 

Abidin. 

Ke Taroetoeng 

Hari Selasa pagi tg 30 Nov '37 pro 
pagandis PPPPA meninggalkan Sipi 
rok dengan melaloei djalan baroe (dja 
di tidak via Sibolga) menoedjoe ke 
Taroetoeng, Tentang Taroetoeng. poen 
demikan poela Balige beloam berketen 
toean apa akan diadakan rapat2 pro 
paganda atau meloeloe tjoema orienta 
si Segala sesoeatoenja semata mata ter 
gantoeng pada keadaan 

Ke Pematang Siantar 

Sesoedah selesai daerah Tapanoeli 
Insjaallah permoelaan boelan ini 
propagandis PPPPA soedah moelai 
masoek daerah Andalas Timoer de 
ngan Pematang Siantar sebagai tem 
pat pertama 

Sisa kewadjiban 

” Lembaga orientasi dan propaganda 
P4A. di poelau Andalas sampai tang 
gal 30Nov. "37 soedah berlaboeh di 
keresidenan2 Lampoeng Bengkoeloe, 
Palembang Djambi, Andalas Barat 
dan Tapanoeli. Djadi tjoema keting- 
galan Andalas Timoer, Atjeh, Riou 
dan Bangka Belliton, dan sebagai in- 
termezzs ingjaallah ., . Singapoere ? 

Pernjataan oemoem akan disadjikan 
sesoedah selesai selseroehnja.. 

Ke Borneo 

Sesoedah segenap rentjana Andalas 
selesai propagandis P4A, akan melang   kah ke Borneo, dengan mendjoedjoeki 

  

  
bikin opname. Hasilnja, lihat gambar 
na Moedinem berdjalan-djalan sambil 
Sekolah Tabib Tinggi di Djakarta ini. 

kan dalam , Taman Isteri“ ini, 

ARTS PEREMPOEAN INDONESIA JANG PERTAMA 

Pada tg. 4 boelan ini telah mendjadi arts nona Moedinem, Nona 
ini tidak sangka, bahwa photograaf , Pemandangan” mengintip boeat mem 

diatas, jang diambil pada waktoe no- 
ketawa disalah seboeah roeang. di 
Opname dibikin diam-diam dani n 

dadak, sehingga toean jang pakai katja mata itoe ikoet terpotret djoegai 
Kita pertjaja, nona Moedinem sendiri akan kaget melihat photonja dimoeat 

  

Pontianak sebagai tempat pertama. 
Renfjana orientasi dan propaganda 

lebih sedang disoesoen. Dikirakan da 
erah Borneo akan membetoelkan sedi 
kitnja 5 (lima) boelan waktoe. Tetapi 
bagaimana djoea baiknja soenggoeh 
penjataan rentjana lebih djaoeh, 

meng (0 cam 

Koendjoengan K.H. Dewantara 

ke Andalas 
Reiz, Red, kifa dari Medan menoe 

lis : 
Beberapa boelan jl. diberitakan, bah 

wa KH Dewantara bapa Taman Sis- 
wa akan mengoendjoengi ,poetera2“ 
nja di poelau Andalas, tetapi berhoe 
boeng dengan beberapa ichwal, teroe 
tama jg ,mengikat“ dari KH D. sen 
diri, niat perkoendjoengan itoe terpak 
sa dipertangoehkan, Teristimewa sekali 
waktoe — kira2 3 boelan sedikitnja — 
jg akan termakan oleh perkoendjoe- 
ngan beliau itoe, jg mendjadi ,, masa- 
lah“ dan kini sedang dirantjang kem 
bali sedapat dapat oentoek ,,memen 
dekkan waktoe itoe, 

Menoeroet berita perkoendjoengan 
selambat lambatnja insjaallah achir 
boelan Januari "38 atau pertengahan 
boelan Febr. “38, Dimana mana oleh 
»poeteri2“nja di Andalas hiboek dila 
koekan sekedar persiapan. Poen sedja 
oeh hemat kita hak dan wadjib seka 
li perkoendjoengan bapa Taman Sis 
wa ke seloeroeh Andalas itoe baik oen 
toek keramatan lembaga kekeloearga- 
an, maoepven goena kesentausaan or- 
ganisasi TS. seoemoemnja, daerah da 
erah Andalas choesoesnja, ja malahan 
kita maoe katakan teristimewa sekali 
oentoek kepentingan organisasi, 

Sedjaoeh pengetahoean kita, ada T, 
Siswanja didaerah Andalas ialah: I 
»Bangka“ 1 Muntok, II daerah ,Pa 
lembang” I Palembang, 2 Pagaralam 
11 ,Bengkoeloe“ : Bengkoeloe, IV da 
erah Lampoeng 1 Teloekbetoeng, 2 
Tg, Karang, 3 Gedongtataan, 4 Ta 
lang Padang, 5 Kalianda VI daerah 
,Minangkabau“ : 1 Pajakoemboeh, 2 
Batoesangkar, 3 Boekittinggi, 4 Soe 
ngaipoear, 5 Matoer, 6 Padang, 7 Ta 
loe, VIII daerah Tapanoeli. 

1 Sipirok, 2 Padangsidempoean, 3 
Batangtoro. 4 Goenoeng Toea, (Padang 
lawas), 5 Simongambot, 6 Hajoelaost, 
VII daerah ,Andalas Timoers : 1 Me 
dan, 2 P. Brandan, 3 Pem, Siantar, 4 
Tebing Tinggi 5 Bindjai, 6 Galang, 7 
Selat Pandjang ditoetoep ?? IX daerah 
»Atjeh“: 1 Sabang, 2 Koetaradja, 3 
Meulaboh, 4 Djeunip, djadi djoemlah 
sama sekali ada 33 (tiga poeloeh tiga) 
pergoeroean tempat tersebar diseloe 
roeh Andalas. 8   — 9 —m 

  

Pergoeroean “Boedi Arti". 

Ikoet menderma. 

Kemarin kita telah menerima oeang 
derma f 1.79 (satoe roepiah toedjoeh 
poeloeh sembilan sen) dari pergoeroe 
an ,Boedi Arti“ dengan permintaan 
agar disampaikan kepada  korban2 
kebakaran. 

ig — 

Verordening Regentschsp 

Didalam Beslit-Goebernemen telah 
dimoefakati verordeniug jang ditetap- 
kan oleh Regentschap Soerabaja jang 
mempoenjai titel : 

» Vorordening oentoek merobah ver- 
ordening2 jang ditetapkan oleh Re- 
gentschap Soerabaja berhoeboeng de 
ngan nama nama baroe jang termak 
toehsxidalam vorordening verordening 
terseboet. “ 

(3 — 

BERITA TELOEK BETOENG 

Sembahjang hari raja 
ditanah lapang 

Sm. menoelis. 

Soenggoeh di Teloekbetoeng, telah 
ada beberapa perserikatan Islam, akan 
tetapi beloem pernah diadakan sem- 
bahjang hari raja Idoe'lfitri maoepoen 
Idoel Adha oleh oemmat2 Islam di 
Teloekbetoeng dan sekitarnja, jang se 
perti K. Nabi Moehammad s.a.w, te- 
lah kerdjakan selama beliau masih hi 
doep. 

Baroe baroe ini pada tg 1 Sjawal 
1356 Moehammadijah tjabang Teloek- 
betoeng telah mengadakan itoe sem 
bahjang hari raja Idoe'lfitri ditanah 
lapang jg diikoeti oleh 150 kaoem Ie 
laki dan 14 kaoem iboe. 

Poekoel 8 pagi, dengan letoesan bom 
sembahjang dimoelai dengan diimami 
oleh toean Hadji Sjech Saleh. Sesoedah 
habis sembahjang laloe diadakan choet 
bah oleh toean Abdulkadir, jg mana 
itoe choetbah menerangkan selak be 
loek hari raja Idoe'lfitri dengan be 
berapa andjoeran dari spreker soepaja 
kita oemmat Islam haroes mendjalan 
kan agama dengan bersendi kepada 

Ooeran dan Hadith Nabi, agar oem- 
mat Islam djangan sampai bertjerai 
berai karena salah faham, dan spreker 
berseroe soepaja kita oemmat Islam 
djangan sampai dikoeda2kan oleh ha: 
wa nafsoe kita, Selandjoetnja spreker 
memberi beberapa nasehat dan pe 
mandangan jg tidak koerang penting 
nja. 

Dengan selamat dan gembira maka 
sembahjang hari raja itoe ditoetoep   pada poekoel 9. . 

  

  

 



   
   

          

        
   

  
  

Medisch-Hygi 

  

   
     

  

   

g #berkejakinan kli 
ahasa Alah n-.itog 
“jang ta” dapat /diloepaka 

toeboeh selaloe dihinggapi penjakit? 
Sidang pembatja boleh tambah sen 

dirirtjontoh2sdarij penghidoepan: skita 
sehari2. Baik bangsa 2p2 sadja baik 
bangsa berkoelit poetih, baik berkoeli 
hitam, baik berkoelit koening, baik 
jang kaja, Ke Pe eno RK NG 
pandai, baik jang bodoh, baik orang 
kota, baik orang doesoen, baik agama 
apa sadja, semoeanja berhadjat dengan 
hadjat jang amat sangat kepada 
» Kesehatan", 2 

Meingat paedahnja motto jang no. 
2, maka lahirlah, beloem lama sampai 
sekarang, satoe aliran jang baroe di 
dalam golongan thabib2, Kalau seper 
tinja didalam satoe tempat menjerang 
satoe penjakit jang menoelar, jang me 
mintak beratoesratoesan korban, ten- 
toe sadja dengan segera Pemerintah 
mengambil sikap boeat membasmi pe 
njakit itoe, tetapi djangan kita loepa, 
beberapa njawa jang telah melajang 
boekan main besar ongkos2 pembas- 
mian penjakit ini, dan jang tertolong, 
semboeh, merasai dibadannja kesaki 
tan jang amat sangat. Dari-itoelab di 
gerakkan oleh beberapa thabib thabib 
satoe gerakan, satoe organisatie jang 
dinamakan : 

Medisch-Hjgienische 
Propagandadienst (M. 
S.P). 

Disini akan saja terangkan dengan 
serba sedikit hal-hal jang mengenai 
MBP itoe, Marilah saja moelai dengan: 

IL Toedjoeanpja: 
Maksoednja McIP berhoeboeng de 

ngan pengertian besar dari motto no, 2. 
MHP akan memperpropagandakan, 
akan meadjak, akan memberi nasehat, 
akan memberi keterangan, tjara-tjara 
agar kita dapat hidoep sehat, boekan 
sadja akan meadjak mementingkan 
kebersihan ditoeboeh dan lain-lainnja, 
tetapi banjaklah so'al-so'al jang lain 
moesti diganti ditoekar, seperti tjara 
penghidoepan, adat, makavan dll. 

Djoega tidak sadja MHP, bermak- 
soed akan mempropagandakan barang 
barang jang baroe bosat dipakai, akan 
tetapi senantiasa akan diichtiarkan de 
ngan penerangun jang mascek 'akal 
soepaja kebiasaan, adat-adat jang boe 
8oek, diboeang, dikoebser dalam-dalam 
atau dilempar dilacetan Hindia |! 

Toean-toean amat berat pikoelan, 
beban jang diletakkan diatas bahoe 
MPH, itoe , betoel, tetapi moelia toe- 
djoeannja | : 

Satoe organisatie jg kita sekalian, 
terlebih lebih orang Indonesia, wadjib 
menjokong dengan tenaga jg ada di 
dirinja s4 meskipoen satoe perkataan jg 
mengenai kesehatan (hygiene) toean 
sampaikan, ta'lah koerang artinja ka 
lau mendjadi darah daging dari ra'jat, 
karena ingatlah, ta'lah sempoerna ke 
adaan masjarakat, kalau anggauta2nja 
ta' sehat! Ta'lah akan terhitoeng rin 
tang rintangan jg akan menghambat 
hambati toedjoean jg moelia, karena 
M,H.P. ini boleh dibilangkan 
membawa ,omwenteling” atau ,,revo 
lutie“ (sebetoelnja tidak karena lama 
baroe terijapai maksoednja) didalam 
pergaocelan, penghidoepan ig, bertenta 
ngan sekali dengan Ilmoe Kesehatan 
(Hygiene). 

enische Propaganda 
Motto: 1 Pikiran jang sehat hanja dapat bernaoeng ditoe 

2 Mentjegah penjaktt 
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boeh jang sehat djoega. 
n lebih baik daripada mengo 
(PAKA : 
M3 “Oren, Dokter Aminoedin 

AS 

batinja. 

L 
# 

NG 

«» # 

Se 

  

s3 
fasfihaneien" MHP, me 

GG | satoe organisatie jang. 

“Oleh orang-orang” jang fabuw 
sini, tjoekoep 'dengan alat 

Lnja, | wd 

kau saju. terangkan.
 lugi 

    

  

Il Tjaranjat.' Ditanah Djawa, 
Regentschap Poerwokertolah ada M. 
H.P. (betoel ditempat jang lain ada 
Hdjoega)-jang-amat rapi atoerannja, jg 
begitoe rapi sampai mendjadi uan 
bagi Regeutschap2 jang lain akan me 
ngadakan MHP. mengirim orang2nja 
soepaja mendapat pendidikan mempro 
pagandakan hijgeine itoe, 

Toean2 djingan mengira, bahwa tja 
ra berpropaganda, bertabligh (batja 
karangan Toean Hamka, Pedoman 
Moeballigh Islam) satoe hal jang moe 
dah, O, djaoeh dari ini. Toean Dr. 
Hijdricik meanggap sifat2 jang diba 
wah in, perloe boeat seorang Manteri 
Propagandist. Moekanja hendaklah 
menerbitkan kepertjajaan : kalau ter 
laloe moedah, tentoe ta? dapat men 
datangkan kepertjajaan , kalau ia ter 
laloe toea tentoe akan merasa kebe 
ratan dalam pekerdjaannja dan tentoe 
ia akan koeno dalam penganggapannja 
dan soesah mengerti hal2 jang baroe2 
jang ia moesti sampaikan kepada orang 
lain. 

Ia ta“ boleh melagak dan terlebih 
lagi: ,kesabarannja moesti 
ta ada batasnja” karena sering 
kali ia ta' akan didengarkan orang. 
Manteri itoe ta' boleh menganggap di 
rinja lebih pintar dari orang2 jglain. 

Sekianlah penerangan T, Dr. Hijn- 
drick dalam tabi'at Manteri Propagan 
dist, kalau ia maoe mendapat hasil da 
lam pekerdjaannja. 

Saja tambahi lagi, perkataan ,,pak 
sa, perintah” ta'ada terdapat di 
dalam Kamoes M HP, Toehan telah 
memberi kita sekalian otak akan mem 
bedakan jg baik dari jang boeroek : 
boleh djadi penganggapan seseorang 
salah, dari itoe kewadjiban kita de 
ngan tjara sopan-santoen mendatang 
kan kejakinan sampai ia mengakoe 
dan menoeroet, boekan dengan djalan 
paksa atau perentab, ala dictator, ,, mo 
nopolie dalam tjara berpikir" ta' ada 
menoeroet pendapatan saja. 

NI Sovaljg.diprepagandakan 
Bermatjam matjam so'al jg haroes di 
propagandakan, karena toean tocan bo 
leh menoleh kekiri, kekanan, kebela- 
kang dan kemeeka tentos tosan2 akan 
melihat keadaan, kebiasaan dan adat 
adat kita jg amat bertentangan dengan 
Ilmoe Kesehatan dan Igama Islam! 

Saja maoe mengemoekakan disini 
beberapa hal garis garis terbesar, 

A Meminta obat kepada 
orang jg, faham. Igama kita me 
njeroekan kepada oeroesan ini, tetapi 
bagaimana keadaan didalam 'masjara 
kat kita, toean toean boleh djawab 
sendiri. 

Sebetoelnja saja ini barangkali kelak 
djoega, ,menepsek air didoelang” 
tetapi tidaklah saja akan takoet kena 
peretjiknja, podiar basah koejoep moe 
ka saja, asal kotor2an dimoeka saja 
hilang (saja pakai pepatah ini, karena 
saja menganggap, diri saja termasoek 
djoegs dalam masjarakat Indonesia 
ini). 

Dalam ,Cultuur Islam" oleh toean 
M, Nasir ada saja batja: Sesoenggoeh 
nja djampi2 dan tangkal ('azimat) dan 
tiwalah (goena2) itoe sjirk (H.R Aboe 
Dasoed), 

  

Pertemoecan Muziekvereeniging 
»Didorong Kemadjoean” 

8.M, menoelis : 
Dengan amat goembira pada hari 

Minggoe malam Senen tgl. 5/6 Dec, 
1937 Muziekvereeniging ,D. K.” di 
Koepangkotta Teloekbetoeng, telah me 
ngadakan pertemoean diantaranja ang 
gauta anggautanja semoea dengan bebe 
rapa tetamoe jang dioendang, goena 
merajakan hari raja Idoe'lfitri. Perte- 
moean terseboet bertempat diroemah 
toean Voorzitter ,D K“ dengan diha 
diri oleh semoea anggauta2nja 40 orang 
dan 5 orang tetamoe. 

Pertemoean dimoelii poekoel 8 sore 
dan dipimpin oleh toean Vice-Voor 
zitter ,D.K.“ jang mana beliau mem 
bilang diperbanjak terima kasih kepa 
da toean Voorzitter sebagai toean roe 
mah dan kepada semoea anggautanja 
serta tetamoe2. Selandjoetnja spreker 
atas nama Muziekvereeniging ,Dido 

rong Kemadjoean“ mengharap atas 
kemoerahan bati semoea hadlirin agar 
|saling ma'af memaafkan, djoega demi 
kiav djika dari fihak Pengoeroes, D.K.“ 
ada sepak terdjangoja jang dirasa koe 
rang baik soepaja semoeanja diloepa 
kan dan dimaafkannja. 

Laloe t: Abdulkadir sebagai Muziek 
leider dipersilahkan angkat bitjara oen 
toek memberi pemandangan2 jang ber 
hoeboengan dengan hari raja. Sesoedah 
itoe laloe t. Voorzitter , DK“ sebagai 
toean roemah djoega angkat bitjara 
dengan memberi beberapa nasehat dan 
andjoeran kepada semoea hadlirin ter 
oetama anggauta2 Muziekvereeniging 
»D.K“ agar bersoeka rajalah pada hari 
lebaran itoe dan selandjoetnja bekerdja 
dengan sepenoeh-penoeh tenaga oen- 

EF Nat 2 PLN Be : " S 

al olapi seketifn rin aggangd mooka 
demi i --berada, soepaja akan dil 

ongkosnja, karenaj 
n . sesempoernanja| 

  

OMSTE ONTHOUDEN. 
Zonder medelijlen geen naastenlief 

der 
Keke Oa TE 

Schatrijkwordern, zou voor veel men- 
scheu een ware yamp. 

   (De mang, de taal “ 
Me Moe 
Al had een mensceh 100 zintuigen in 
plaais van vijf, dan zou hij toch nog 
in het duister rondtasten, omtrent het 
vereldraadsel. 

ot witte geld moet men bewaren 
voor donkere dagen. 

18 3 FE 

(Vit: Alg. Hbl. 
Amsterdam) M.I, 

  

Setelah tidak ada lagi diantaranja 
hadlirin jang akan memberi veman- 
dangan atau nssehat nasehat maka 
Muzsiekspelers laloe mendengarkan la- 
g3e lagoenja jang amat merdoe, dan 
Hawaiian-bandnja jang dipimpin oleh 
t, Laibanas dioega tidak ketinggalan 
poela toeroet menjenang-njenangkan 
hadlirin. Poekoel 12,30 perten:oean tsb 
baroe ditoetvep dengan selamat dan 
poeas. Dengan saling berdjabat tangan 
masing masing poelang ketempat tirg- 
galnja. 

—. 9 — 

Toean MP. Tielens memegang 
djabatannja lagi. 

Didalam Beslit-Goebernemen telah 
ditjatat berita tentang toean MP, Tie- 
lens, bahwa toean ini memegang dja 
batannja lagi sebagai Consul dari De 
nemarken di Betawi, 

— 9 —— 

Verordening Stadsgemeenteraad 
Madioen. 

Didalam Beslit Goebernemen telah 
dimoefakati verordening jang ditetap 
kan oleh Stadsgemeenteraad Madioen 
jang mempoenjai titel. Verordening 
oentoek merobah , Verordening oen- 
toek menaikkan dan invordering be- 
lasting kendaraan2 didalam gemeente 
Madioen”. 

— 9 — 

Mait di djalanan 

Pemboenoehan atau 
ketjelakaan? 

Menoeroet keterangan jg M.H, dapat 
kan lebih djaoeh.tentang itoe mait jg 
didapatkan di djalanan dari kampoeng 
Bedas, Semarang, bisa diwartakan, bah 
wa dalam ini hal orang ada doegaan ke 
ras jg disini telah terdjadi pemboenoe 
han, meskipoen djoega boleh djadi jg 
itoe orang telah tiwas djiwanja lanta 
ran dapatkan ketjelakaan. 

Sebegitoe djaoeh kita dengar, itoe 
loeka jg didapatkan di kepalanja itoe 
mait boekan jg mendjadikan sebabrja 
jg itoe orang telah mati. 

Itoe kematian kabarnja ada dise- 
babkan lantaran 'itoe orang mendadak 
tidak bisa bernapas, Jantaran mana 
orang ada mempoenjai doegaan keras 
jang dalam ini perkara telah ada ter 
djadi pemboenoehan, 

Berhoeboeng dengan adanja itoe 
doegaan, maka politie telah bikin pe 
ujelidikan jang sangat teliti. 

Satoe orang perempoean dan satoe 
orang lelaki jang didoega ada tahoe 
banjak tentang adanja itoe perboea- 
tan djahat telah ditahan oleh politie 
oentoek didengar peperiksaannja lebih 
djaoeh. 

Pa — 

Koetjing makan daging 

Ketika tg. 27/11-'37, didesa Kendal 
redja ond. distr: Pitoeroeh distr: Ke. 
miri (Poerwaredja), terdapat kedjadian 
ada kerbau mati. 

Menoeroet keterangan dari jg poe- 
nja itoe kerbau soedah sakit 3 hari 
lamanja, lantas pada tg. tsb. akan ma 
ti, dan teroes dipotong, 

Sesoedah dipotong, jg poenja rap- 
port pada loerah (kepala desa), dan 
waktoe itoe djoega loerah dan peng- 
gawainja memeriksa dan tertampak 
djoega loerah lain desa, 

Hingga djam 6 sore, kerbau itoe di 
biarkan sadja, oleh karena menoerggoe 
A. W. Pitoeroeh dan keurmeester, 

Sesoedah menoenggoe sampai malam 
tidak datang datang, Lantas loerah 
desa terseboet memberi idzin, kerbau 
itoe boleh didjoeal, 

Berhoeboeng kerbau tadi sakit, ma 
ka dagingnja soedah baoe boesoek, 

Paginja (tg. 28-11-'37), keurmeester 
datang, tetapi daging soedah didjoeal, 
tinggal ati, limpa dan sampil (kaki 
belakang). 

Dengan keadaan demikian, apakah 
soedah moestinja keurmester meme. 
riksa daging sesoedah daging didjoeal 
abis, djika mengandoeng penjakit ba- 

toek mentjapai toedjoeannja Muziek-|gaimana ? Begitoe djoega kepala desa, 
vereeniging , DK“ jg amat moelia itoe, |apa soedah mestinja memberi izin men 
Oleh karena dari pandainja spreker|djoeal deging jang beloem diperiksa 
membanjol, maka ketawalah semoea' oleh jang mempoenjai kewadjiban ? 
hadlirin dengan goembiranja. y 

» 

    
—.() —m 
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TERBIKIN DI FABRIEK 
SIAP DEWA: 
Il   

  

Suedah terbit 

Flash Gordon jang ke 2 
Isinja lebih rame, hebat, seroe sedang 
gambarnja lebih sempoerna lagi harga 
ngoeroeng ongkos f 0,17 

Lekas pesan pada Adm. Pemanda- 
ngan Batavia-C. 

PALING ALOE 

  

   
   

"PALING POETI 
PAN NIA, 

Tuo 

Harga Biik f0.80, f0.30 en f0.10.! Sediafkleur DADOE, POETI 
Bisa dapet beli di koeliling tempat. Monster gratis 

  

Baroe terbit 

Boekoe fjeritera 

»KAPENGKOEHAN ISTRI SOENDA“ 

Isinja bergoena sekali bagaimana tjara2 - 
nja laki rabi Harga f0,40 s 
franco roemah pembeli: f 0,46 
Bisa dapat pada Administratie Peman? 
dangan. 

  

DOENIA FILM 

Terang Boelaun“ 

  

Dalam Rex Theater sedang dipoetar 
film ,Terang Boelan“ | 

Pada pertoendjoekan pertama kita 
berhalangan, ma'loem ada jain onda- 
ngan jang haroes kita penoehi. Dari 
itoe kita kirimkan salah seorang lid 
redaksi dan verslagnja telah disadjikan 
kemaren, 

Semalam atas permintaan t. Sae - 
roen kita mendapat ondargan lagi 
goena melihat film ,,Terang Boelan“« 
itoe, 

    Ng 

Miss ROEKIAH 

Kita soekar menolaknja, boekan ka 
rena t. Saeroen jang memintanja me 
lainkan oleh karena kita persoonlijk 
sedjak dahoeloe kala menaroh perha 
tiap besar terhadap soal film-industrie 
boeat Indonesia, dimana tenaga lado 
nesia mengambil bagian actief. Dari 
itoe waktoe kita mengikoeti peladja 
ran journalistiek dan ilmoe peroesa 
haan soerat kabar pada Universiteit 
di Berlija, kita sengadja perloekan 
pergi ke Hollywood disitoe jang ter 
kenal dengan nama Babelsberg 
dan dalam doenia-film itoe kita ting 
gal tidak koerang dari 35 hari, 

Djadi dari dekat sekali kita telah 
adjar kenal dengan ,gambar hidoep" 
itoe. 

Hal ini diketahoei djoega oleh t. 
Saeroen. Dari itoe permintaan beliau 
itoe boekan sekedar vrienden-dienst, 
sekedar maoe membikin senang hati 
kita, melainkan soeatoe tindakan jg, 
memboektikan, bahwa ditoeboeh beliau 
mengalir darah “journalist“ dan “pro 
pagandist“. Beliau tahoe, bagaimana 
Orang haroes perboeat goena kepenti 
ngan zaak, Sifat dan sikap demikian 
itoe kita haroes hargai, karena dikala 
ngan kita sedikit sekali didapati tena 
ga demikian itoe, Dari itoe kita de- 
ngan segala senang hati memenoehi 
permintaan beliau itoe dan ,. . kita 
tidak menjesal. Apa jg kita lihat me 
mang patoet dilihat dan apa jang kita 
dengar soenggueh tidak maloe boeat 
didengarkan oleh telinga siapapoen 
djoega. 

Soedah barang tentoe. kita djaoeh 
dari poeas, ma'loem baroe kedoea kali     inilah disini telah dibikin film, dimana 

jaitoe ,Pareh“ dan , Terang Boelan“« 
Natuur-opnamen soenggoeh menarik 
perhatian, poen lagak lagoenja tiap2 
speelster dan speler, demikian djoega 
njanjiannja. Jang kita pandang masih 
kakoe dan sedikit tidak enak boeat - 
telinga ialah pertjakapan2, gesprekken 
jang tidak begitoe terang dan masih 
sadja koerang lantjar, kakoe, accentnja 
tidak tepat, agak onnatuurlijk, seolah 
olah diapalkan lebih dadoeloe, Jg patoet 
dikagoemkan jaitoe fan tasie jang 
seindah-indahnja, jg kisa dapati dalam 
»Terang Boelan“ itoe dari permoelaan 
Sehingga penghabisan. 

Dalam soal fantasie itoe kita per 
tjaja, bahwa tenaga t. Saeroen mengam 
bil bagian tidak sedikit dan dalam 
bal demikian itoe memang kita pan 
dang t. Saeroen itoe djempolan, Apa 
jang kita lihat dan dengarkan dalam 
»Terang Boelan“ itoe tjotjok dengan 
pendapatan dan ramalan kita tempo 
hari, bahwa t. Saeroen itoe memang 
ada aanleg boeat menjerboekan diri 
dalam doenia film. Sajang, kesempatan 
ketiga kalinja tidak akan lekassdatang 
boeat t, Saeroen, karena direksi Aneta 
dibawah pimpinan sekarang tidak begi 
toe setoedjoe dengan pertjampoeran 
Aneta dalam soal pembikinan film 
itoe. 

. Malahan pada film , Terang Boelan« 
itoe atas pengaroeh direksi Aneta jg 
sekarang dikenakan koreksian jg tidak 
sedikit, sehingga film »Terang Boelan« 
ig sekarang dipertoendjoekkan boeat 
oemoem itoe ada berlainan dengan 
film bermoela, karena tidak sedikit ba 
gian bagian jang dipotong potong. Ki 
ta sendiri berpendapatan sama dengan 
direksi Aneta, karena memang seha 
roesnja seboeah pers-bureau oemoem 
tidak ikoet mengoeroes dan mengoesa 
hakan film-industrie atau peroesahaan 
peroesahaan lainnja. 

Disinilah terboeka seboeah pintoe 
boeat initiatief baroe fsoedah barang 
tentoe dengan mengadakan peremboe 
kan lebih dahoeloe dengan Anif, kare 
na badan inilah jang mendjadi pem- 
boeka djalan dalam pewbikinan film 
disini |, terlepas dari Aneta. Dan doe 
nia Indonesia bendaknja ikoet mengam 
bil bagian djooga dalam oesaha demi 
kian itoe, 

Karena djoega dalam doenia film 
Indonesia haroes mempoenjai nama ha 
roem. 

Kita pertjaja, djika film , Pareh“ dan 
»Terang Boelan” itoe mendjadi pem 
boeka djalan seperti kita maksoedkan 
itoe, tocan Saeroen akan merasa poeas 
dan tidak akan merasa roegi memberi 
kan tenaganja dalam oeroesan demiki 
an itoe, soenggoehpoen boekan pa 
da peroesahaan kita sendiri, 

Sebagai penoetoep kata | 
Djika soesoenan baroe dari redaksi 

» Pemardangan”soedah berdjalan baik, 
insja'Allah, para pembatja akan dapat 
mengetjap hasil studie kita tentang 
doenia film itoe, Sehingga sekarang 
kita tidak ada tempu boeat memeliha 
ra rubrik ini, disebabkan tenaga dan 
waktoe kita diboetoehi oleh lain lain 
bagian jang ada lebih penting dari 
pada rubrik ,doenia-film" itoe. 

M.T,   tenaga-tenaga Indonesia pogang rol — 3 aw 

   



       

   

   
    

     
   
    

    
    
     

     
    
    
    

    

      

     

        
    
   

  

     

  

    
    
    
    

     

      
    
   
   
   

        

    
       

  

oerki njang boerji- |: 
S5 

  

   
   

s! Djangan seorang gadis| 
n merah kedoea bibirnja, atau |: 
apa sadja jang membikin | 

    

seorang gadis membikin 
tangannja “mendjadi 

u hilangkan banjak wak 

   

    

eat keperloean koekoe-koekoe | 

djangan seorang 
n jang biasanja 

| lain, atau: 

    

g gadis memakai 5 
baik emas atauj 

seorang gadis pergi i 

, kalau tidak ada | 

1 pibak ajah atau 

sampai gadis 

       

   

    
    
   

     
   

  

oerKI Kasin permi 
ja dari orang lelaki boeat berd 

sama-sama ditengah2 djalanan ka- 
rta ajah atau saudaranja. 

is djangan sampai| 
oekan kepada polisi, 

     

mengkilap, dan ber-| 

memakai sepatoe jg ber | #85 
ii tinggi,atau sampingnja |. 

da kain linnen atau kain bercoline jz 

n kentang jang | 
dan digoreng 

boemboe lada, | 
anja laloe digo| 

  

ninjak. 

»gah matang laloe | 
dah diiris haloes| 

'adoean lain 

  

bat, dan digoreng. 
aroes memakai peng 

, karena memasoekkan 
renggoe doeloe sampai 

   

  

  

'Patroon oentoek toetoep baki. 

Toetoep baki ini diperboeat dari pa 

ilnjoelamnja dengan benang D M C 

| berikoet 

Pesawat koening 
Ekor —  koening 

“|Patoek — merah 
IBadan  — koening 
Kaki — merah 
Mata — hitam 
Tepi — biroe toea 

berwarna povetih. Tepinja dihias de- 
ngan lipatan terboeka fopenzoom). Me 

mouline no 25 jang berwarna sebagai 

    

  

  

  

Nji $ Mohamad.   
" 

| Pada hari Selasa sore (malam Rebo) 
tg. 7.8 Dec. ini di stadion Sriwedari   

   

       

   
   
   

    

       

  

   

   
   
    
   
     
    
       
   

   
   
     
         
    

   

  

     

   

   

     

    

  

    

   
      

  

| Wingko Babad 
| Tiga mangkoek teh te- 
poeng ketan. 

  

: poeng beras. 
. Doea mangkoek teh goela poetih. 

a mangkoek teh - kelapa jang | 
di paroet dan Sigoreng Meng | 
ja lebih koerang sepoeloeh me 

lamanja. ta 
| Lima mangkoeck teh santan kental. 
Empat boetir teloer 2 Tiga sen- 
ok makan mentega, Teloer dan goe 

   
   

    

   

    
   

  

    
       

    

   
    

gah kati daging ditjintjang 
aloo8, 
. Doea sendok makan bawang merah 

g soedah diiris haloes dan digoreng. | 
tengah sendok makan bawang| 
h. 

     

, Itelah diadakan openlucht bijeenkomst 
sebagai ,alalbicbalal“ atau ,silatoer- 
rachim“ atau Sawalan dan Lebaran 

'MeN Oleh federatie dari Roekoen Kampoeng 
JODA. |diseloeroeh kota Soerakarta. Malem 

pertemoean itoe dikoendjoengi oleh 
lebih sepoeloeh riboeorang, di 
'antaranja ada beberapa banjak sekali 
kaoem poetri, wakilnja Z V H Sri Soe 
soehoenan, wakilnja pemerentah Ka- 
soenannan, wakilnja pemerentah Mang 

tuelen wakilnja beberapa perhimpoen 
an wakil pers dan masih banjak lagi 
lainnja, Dalam stadion dipasangi luid 
spreker dan versterker hingga semoea 
jg berhadlir bisa mendengarkan pi 
dato dengan terang. 5 

Djam 8 sore pertemoean alal bicha 

ta Solo memboeka malam pertemoean 
itoe dengan mengoetjapkan slamet da 

Itang dan terima kasih seperti biasa, 
5 Satoe mangkoek teh te-| teroetama kepada wakilnja Sri Soenan, 

Mangkoenagaran, bagitoe djoega ke- 
pada semoea jang telah memberi soko 
ngan dan bantoean hingga mentjoe 
koepi alal-bichalal oemoem ini, jalah 

compleet, dan lain-lainnja. 
'Lebih djaoeh voorzitter menerang 

kan, bahwa soedah beberapa tahoen 

(stadion dengan gratis tidak menjewa| 

Jini dari masing-masing kampoeng te 
lah didirikan ,roekoen kampoeng" jg | 

»e | maksoednja memberi 
pertolongan kalau ada orang mening 

k|gal doenia, dengan djalan mengidar 
baikan lijst atau tjilengan boeat minta 

bantosan dan 

derma pendoedoek kampoeng, jg hat 
silnja laloe diserahkan kepada waris 

Pastel tepoeng ketan jg menderita kesoesahan, boeat onkost 
nja pengoeboer dsb.-nja. Begitoe djoe 
ga pada djam waktoenja mengoeboer 
majit, pendoedoek kampoeng sama da 
tang mengiring sampai dikoeboeran 
Keadaan demikian itoe soedab berdja 
lan dengan baik, jg selaloe bisa me 

oen seharga satoe sen dipotong-|ringankan pikoelannja jg melarat hi   
    

      

g dan direndam air panas. 

“ 

P. 

doepnja, 

  

koenagaran, hoofd pengoeloe, bebera- 
25. Ipa kacoem bangsawan kaoem intellec 

Ilal diboeka dengan tanda boenjinja le | doek. dalam kampoeng semoea, dan 
toesan bom satoe kali, jang laloe toean " 

H, Soetadi sebagai voorzitter darifede| malam ini njata mendjadikan perse- 
|ratie roekoen kampoeng diseloeroeh ko | toedjoeannja Seri Baginda. 

wakilnja Pemerentah Kasoenanan dan 

  

Dari Pembantoe kita M. 

Oentoek memadjoekan R.K. itoe 
dalam tahoen ini diadakan badan per 
satoean jg dinamakan ,Federatie Roe 
koen Kampoeng" atau dengan pendek 
»Feroekam“ jang mempersatoe 
kan semoea R.K. semoea dalam kota 
itoe, begitoe seteroesnja. 

Telah mendjadi adat istiadatnja ma 
sing-masing kampoeng saban boelan 
Sjawal itoe sama mengadakan malam 
pertemoean sendiri-sendiri, sebagai alal 
bichalal. Soepaja alal bichalal itoe ber 
sama-sama, laloe diadakan alal bichalal 
cemoem sebagai malam itoe. 

Laloe Raden Mas Harie Atmodjo 
sebagai wakilnja Z. V. H. Sri Soesoe- 
hoenan dipersilahkan bikin pridato 
dengan pendek, jang maksoednja atas 
namanja Sri Baginda memberikan poe 
dji do'a moedak2an soepaja Feroekam 
itoe bisa hidoep selamat dan soeboer 
oentoek kebaikannja semoea pendoe- 

adanja alal-bichalal oemoem sebagai 

Pemberian poedjian do'a itoe laloe 
disamboet oleh toean voorzitter Feroe 
kam, dengan permintaan soepaja toe 
an R.M.H, Atmodjo soeka menjembah 
kan terima kasihnja Feroekam kepa- 
da Sri Baginda. 

Atas permintaannja toean voorzitter, 
semoea jang berhadlir diminta sama 
memberentikan diri dan fikiran, de- 
ngan mempersatoekan safoe maksoed 
dan toedjoean mengharap kepada ke 
tentreman dan persatosannja (eenbeid) 
semoea pendoedoek Rakjat di Kasoe 
nannan dan Mangkoenagaran. Sampai 
lima menit orang sama berenti dau 
mempersatoekan kekoeatan fikiran itoe. 

Kjahi Raden Hadji Adnan hoofd- 
penghoeloe Landraad laloe dipersilah 
'kan bikin pridato tentang artinja alal- 
bichalal itoe, Lebih doeloe spr. mene 
rangkan bahwa ia sebetoelnja hanja 
sebagai wakilnja Kandjeng Penghoeloe 
Tafsiranom penghoeloe besar dari Kra 

ton, karena beliau berhalangan men 
djaga permaisoerinja jang hari itoe 
akan melahirkan poetera. Pidatonja 

    

  

  

Alal-bichalal Oemoem di Solo || 
kepada miapar | 10.000 orang hadlir di Stadion Sriwedari 

Sprekers : wakilnja Sri Soenan, hoofd-penghoeloe 
 Kjahi H. Adnan, mr. K.R.T. Wongsonagoro dan 

: R.M.T. Partono Handojonoto 
: |. wakil Mangkoenegaran. 

Federatie Roekoen Kampoeng 
dalam kota Solo 

    

sekalian 

Lain2 

KESENANGAN HARI2 LEBARAN 
Ta' oesah dikatakan lagi, sebab inilah hari jang moelia bagi kita 

oentoek mengekalkan silalurachim dan ma'af mema'afkan. 
Tapi tocan2 akan lebih girang dan gembira sekali bila mendapat 
anak jang sangat diharap2kan, dan boeat memboektikan itoe kegi- 
rangan, kasihlah isteri tocan minoem DJAMOE BERANAK TJAR 

| »sMATAHARI-GELATIK, jang sangat dipoedjikan boeat kesehatan 
Iboe2 jang baroe melahirkan dan bajinja !!! 
Harga compleet boeat 40 hari a f5.— dan f7— franco seterima- 
nja Postwissel: Rembours, lebih mahal. 

' Djamoe seperli: PERAWAN, PENGANTEN, GALIAN, 
KOEAT, SINAR TJAHJA, KEPOETIAN, (wittevloed), MOEDA 
GEMBIRA, ARDJOENA dsb. boeat keperloean laki-isiri dan oen- 

| toek obat matjam2 penjakit sedia compleet. Mintalah prijscourant 
gratis! Berhoeboenglah boeat didjceal lagi, tenfoe mengoentoengkan! 

Djamoe-Industrie ,SOEKANAGARA" 
T. Abang Heuvel 12-14 — 3 Batavia-C. 

  

TJAP HYGIAE 

Segala Kalemahan Badan Dapet 

PERTOELOENGAN BESAR DENGAN —... 
ANGGOER BRANAK 

Da. LIE TJWAN KIAT Anra 
    

1 - T SB 2 - 

  

  

  

DARA KALEMAHAN BADAN 
KAPOETJATAN DADA DOETRI - POETRI 

SIAPKEN TENAGA PADA PRAMPOEAN 
JANG TIDA BISA HAMIL.   
  

aroet,       

  

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

The World Dispensary, Pekalongan, Toko Poo Seng Tong, 
dan .saantero Java, Sumatra, Celebes, Borneo, ada agent. 

  

antero 

jang koerang-lebih ada 160 roepa 

pembeli karena: 

Lekas pesen I 

pada “Adm. Pemandangan 
Batavia-Centrum   

Soedah habis ditjetak. Harga tjoema F I.— 
Boekoe Recepten diilid ii 

Ditoelis dan dikeloearkan oleh: POPO 
Pemimpin masak jang telah mendapat Diploma dan terkenal di 

Isinja roepa2 recept dari roepa2 masakan dan roepa2 koeeh 
seperti: roepa2 soep, ragout, voorgerechten, masakan ikan, daging, 
saus, sajoeran, kentang, salade, aspic, pouding, ijs creme dan taarten 

terangan-keterangan bagaimana tjaranja membikin Menu. 

Ini boekoe teratoer beres dan terang, tida akan menjesel semoea 

Begitoe membatja, Begitoe mengerti, Begitoe bisa mempraktijkan. 

Moempoeng misih ada! 

tempat 

recepten jang perloe2, djoega ke- 

Menoenggoe pesenan 

POPO 
Kedjaksaan 135 —  Cheribon.   

  

Lebih doeloe spreker menerangkar, 
bahwa alal-bichalal itoe asalnja dari 
bahasa Arab, jang maksoednja minta 
dan memberi maaf, agar soepaja pa 
da sehabisnja berpoeasa itoe orang sa 
ma menguerangkan dosa. Hal ini dite 
rangkan dalam riwajat ketika Kang 
djeng Nabi Moehammad s.a.w. itoe se 
habisnja berpoeasa laloe ada orang 
jang bermaksoed djahat kepadanja, te 
tapi tidak dihoekoem atau di aniaja, 
melainkan malah dikasih gandjaran 
dan hadiah. Lain dari itoe memberi 
ampoen atau maaf kepada sesama 
manoesia itoe adalah satoe kenikmatan 
jang besar dan moelia. 

Lebih djaoeh fani Adnan memba- 
tjakan ,ta'bir“ jang biasa dioetjapkan 
saban malam Lebaran ,Alla-hoeakbar 
dan seteroesnja“ jang laloe di ikoeti 
bersama-sama oleh semoea jang ber 
hadlir dalam stadion itoe. Achirnja 
spreker memoedji soepaja azas dan toe 
'djoeannja Feroekam dan semoea Roe 
koen Kampoeng itoe bisa tertjapai me 
noedjoe kepada ketenteraman persau 
daraan keroekoenan dsb. Begitoelah 
poko' maksoednja pidatonja Kjahi Ha 
dji Adnan Hfd.penghoeloe Landraad 
itoe, Meskipoen keterangannja pidato 
itoe pandjang, tetapi mengingat tem 
pat, disini hanja kita ambil dengan 
pendek sadja. 

Sesoedahnja toean voorzitter menga 
toerkan diperbanjak terima kasih kepa 
da Kjahi Hadji Adnan itoe laloe mr, 
K, R. T. Wongsonagoro sebagi wakil 
dari pemerentah Kasoenannan diper- 
silahkan bikin pridato, 

Lebih doeloe beliau menjatakan 
sangat setoedjoenja dengan adanja   Kjabi Adnan itoe sangat pandjang 

dan terang.   alal-bichalal oemoem bagi semoea pen 
doedoek sebagi malam itoe. Begitoe   

djoega dengan maksoed dan toedjoean 
nja Roekoen-Kampoeng, jang ternjata 
bekerdja dalam lapangan sociaal, mem 
bantoe dan menolong kepada sesama 
tetangganja kalau meninggal doenia' 
teroetama sekarang ini sesoedahnja di 
persatoekan dalam satoe badan fede- 
ratie, jalah Feroekam itoe. 

Beliau menjatakan bergirangnja, jg 
sekarang ini soedah banjak roekoen kp 
jg telah bekerdja lebih lebar dari itoe, 
misalnja dengan mendirikan toko-coo 
peratis, mendjaga kesehatannja per- 
kampoengan, mengoerses tentang ada 
nja djalan dan lampoe penerangan da 
lam kp dsb.nja. Ini semooa sangat ber 
goena bagi masjarakat. 

Lebih djaoeh spreker memberi bebe 
rapa matjam nasehat kepada roekosn 
kp dan federatienja, dengan menoen 
djoekkan sementara tjara dan djalan 
jg sekira bisa didjalankan, oentoek 
mempertjepaikan djalan kemadjoean 
nja Feroekam dan roekoen kp masing- 
masing. 

Dasar keroekoenan dan persoedara' 
an adalah satoe poko dari azas pen 
diriannja hidoep kita di doenia ini, 

Disini perloe diterangkan, bahwa de 
ngan szas dan toedjoeannja roekoen 
kampoeng jang ternjata sekarang ini, 
jang soenggoe membikin kemadjoean 
dan kebaikannja, perkampoengan, men 
dapat persetoedjoeannja pemerentah 
Zelfbestuur kasoenannan Soerakarta. 
Sebagai penoetoep maka mr. K.R,T, 
Wongsonagoro memoedji moedah moe 
dahan roekoen kampoeng dan Feroe 
kam bisa kidoep soeboer dan slamat 
jang ternjata bisa minimboelkan ke 
tentreman dan kemadjoeannja Iridoep 
dalam masjarakat kota Soerakarta, 

$ 
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DJADI MEROSOT |? 
2s . Oleh: A. 

  

    

    

    
      

: an berantem 

  

0 ma sangan pers tent 
3. soal nasib HI 8 matjam Sekarang ini. | 
“5 galibnja bolehlah dikati ki 

    

  

    
atas an terseboet, ialah 

| pihak dengan teroes 
| toehkan poetoesan, bah 

lebih so'al pengadjara 
rosot, dengan lain 
lagi memanggkh sebi 

   

    

      
    
    

    
   
    

   

    
   

   

     

  

    

    

    

  

   

  

    
    

   
   

  

    

      

   

    

        

      
     

  

   
    

   

   

  

        

  

jang berkoeasa sendiri 
sarkan rapport2 
loem dapat mengakoei tjoekoepi 
'keberaran pendapatan pihak jang 
ne itoe. Soedah tentoelah golongan 
ya, pertama tama mengatakan HIS 
Ia i merosot itoe ta' berketinggalan 
poela menoendjoekkan boekti2 Pa 
memperkoeat pendapatannja, poen tia 
da diloepakannja dengan memikirkan | 
atau menerangkan jang semoea itoe | 
meloeloe oentoek mempertahankan) 
kepentingan oemoem (algemeen be- 

. lang). Maka djadi moedah dimengerti 
lah jang pendapatan dengan buekti 
boektinja ini djadi pokok pembitjaraan | 
ramai. Adapsen jang didjadikan sebab | 
sebab (alasan) jang terkenal, sebab | 
mana dalam pada pembitjaraan dalam 
Volksraad boelan Aug. 1936 j.l. telah 
didjadikan alasan nomor satoe oleh | 
sementara anggauta raad terseboet | 
oentoek memboektikan kebenaran me | 
rosotnja HIS itoe, ialah : 

Adanja penempatan Normalisten di 
HIS itoe, 

Sebagaimana oemoem mengetahoei, 
personeelsformatie di HIS waktoe doe 
loe adalah terdiri dari 3 Europese 
leerkrachten dan 4 KS.ers, sedang 
moelai oebahoja formatie sampai seka 
rang djadi 3 Burop. leerkrachten (te 
tap), 2 KS, ers dan 2 NS.ers. Maka 
tampaklah disini mereka jang belaka 
ngan itoe jl. NS.ers, kepada siapa 
sementara orang menaroeh sangsi akan 
ketjakapannja memenoehi kewadjiban 
jang dipikoelkan kepadanja, jang di 
katakan membawa moendoernja pe'il 
pengadjaran. Diroeangan ,, Pemanda- 
ngan ini ge tahoen 1936 jang te 
lah Pementasan memoeat artikel | 

c bar jang beriiak 
laras dengan—ajasan2 me 

sotnja HIS itoe, ialah karena begi 
ve besar perbedaan bevoegdheidnja 

N Sers dengan KS dan HK S.ers 
lebih lebih bahasa Belandanja, men 
djadikan soesah bolehnja membagi 

| bagi ataupoen perhoeboengan peker 
djaan, hal mana membawa invloed 
koerang baik akan djalannja penga 
Gjaran, Ini moedah dimengarti. 

        

. .»gan mereka jang berkepentingan ma 
m: diroea ngid 

.pada pihak batir #erootama peerata 

| Tetapi lebih Fdoeloe orang mesti i 
Ingat poela bahwa djika orang melihat 
lesroosternja sadja akan dapat tahoe 
Ibanjaknja vakken jg doeloe diadjarkan | 
dalam bah. Belanda lebih2 dikelas ren | 
dah sekarang diserahkan kepada Nor 

en, poen pengadjaran landstaal 
jak. Djika inilah poela jg kira     

nja anggap ajadi sebab penting me 
adajrosotnja HIS pada oemoemnja, haroes 

'Ilah soedah semestinja orang laloe me      
    

  

     
    
   

  

noendjoekkan boekti2 jg pjata dan oe 
'moem, lebih2 boekan jg hauja theori 

a boekti tsb tjoekoep koeatnja boeat 
  

i tersesat waktoe mentjari sebab2 
ialah ta" lain dan ta'boekan laloe 

banja mengoepas tjap Normalist itoe 
hingga habis2an. Oentoenglah hanja 

Isedikit orang jg lekas pertjaja kepada 
boekti bocah pendapatan mereka itoe 
'zonder memakai kechawatiran besar 
atas keberesan pengalaman fikiran me 
'reka terseboet ! 

Adapoen sementara sebab itoe telah 
termoeat poela dalam roeangan Pe- 
mandangan ini jg keloear 17 Sept 37 
jl dan atas sebab2 mana seboeah art 
dalam OVO blad (organ dari vakbond 
kaoem goeroe HIK actebezitters) bl 
Sept 37 itoe poela diantaranja menja 
takan ketjotjokannja, Bahkan ditam- 
babnja poela denganbeberapa boekti 
kedjadian jg ta'diharapkan, misalnja : 
moerid2 ta“ menaroeh kehormatan ke 
pada Normalisten disitoe sebagimana 
mestinja kepada goeroe, karena meng 
erti sedikit pengertian bah. Belanda- 
nja, djoega sekolah dan goeroenja se 
'kaliannja djadi berkoerang dapatnja 

| penghargaan dan kepertjajaan dari oe 
moem. Disinipoen penoelis ada merasa 

selijk telah didjadikan sebab poela dan 
Gimadjoekan kemoeka oemoem, se 
dang dari penjelidikan penoelis sendiri 
pada beberapa sekolah tsb bahkaa ba 
njak jg kebalikannja. Petapi penoelis 
pertjaja, jg bagi siapa betoel2 sengadja 
toeroet memperhatikan perkara ini, 
poen soenggoeh menoentoet kepenti 
ngan oemoem akan selaloe lebih ber 
tindak hati2. 

  

11.— 

11.30 

» 

» 

PMN 29 

Krontjongorkest ,Sedap 
Malam" 
Toetosp 

tisch moengkin kedjadian sadja sebing | 

me| membongkar atoeran itos. Sajanglab | 
lis pada practijknja kebanjakan orang 

ketjewa sekali,jg keadaan begitoe plaat |   Dan apa poelakah nanti diboeat,a 
leh PGI berhoeboeng den gan adar 
voorstel dari bh 

P As rAka jg terhadap soal ini me 
ngerti dalam segala2nja apa akan di 
boeat orang dan bagaimana doedoek 
nja soal tsb jg sebenar2nja, ingin me 
ngetahoei boekti2 jg njata poela, apa 
kah kepentingannja soenggoeh2 diper 
batikan, ataupoen bahkan kebalikan 
nja sengadja akan dirobohkan oleh se 
mentara golongan sadja. 

Masjarakat Indonesia oemoemnjalah 
akan tetap menanggoeng hasil boe   

  

    

roek baik kesoedahan segala2nja. 

  

  

   
     

     

     

   

    
   

    

   

     

      

    

   
   

   

   

    

    

      
   
   
    

   

   

    

V.O.R.O. 

Zender 
Studio Kramat 96. 

Kemis, 9 Dee, 

5,— sore Lagoe Djawa 

“Djoem'at 10Dec. 

7— pagi Lagoe Arab 
Ta Tn Lagoe Tionghoa 
8,— Lagoe Djawa 
830 , Berhenti 

12,— siang Lagoe Soenda 
12.30 , Lagoe Krontjong dan 

Stamboel 
bapa Lagoe Hawaiian 
Ld Lagoe Seberang 
2.— Berhenti 

5,— sore  Lagoe Djawa 
5.30 »  Lagoe gamb kromong 
6,— In den Kindertuin met 

tante Soed 
630 , Membatija s.k, 

7.— malam Waktoe goena anak2 
oleh OCRO. dipimpin 
oleh Oom Hoet 

Y.D.G. 8 golflengte 105 | 

530- ' Lagoe Sofnda 
O—.—. Lagoe Tionghoa 
6.30 2 Membatja s.k. 

T— malam Lagoe Krontjong dan 
Stamboel 

Ku Lagoe Seberang 
8— Pembatjaan @oer'an de 

ngan keterangannja oleh 
Nonah Sitti Noerdjannah 

9,— Intermezzo Lagoe Arab 
9.06 Gamboesorkest , Acc. Se 

— tia“ dipimpin oleh toean | 
Halid Thabrani 

1ll— , Berhenti 

Membatja boekoe ,Ki- 
doeng Soenda" (tjeritera 
dari Alam Madjapait) 
oleh Nji Rd, Roestana 
Krontjongorkest ,Lief- 
Java“, dipimpin oleh 

tocan H. Dumas 
11,30 -, Berhenti 

PENJIARAN NIROM TIMOER 

Djawa Barat 

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

Kemis: 9 Dec 

5,— sore  Krontjong 
5380 ., Lagoe Tionghoa jang 

modern 
6,— Lagoe Djawa 
6.30 Adzan 
6.45 Opera Tionghoa 

7,— malam Perkabaran 
193.3 Muziek dari Hindoestan 
an Pidatotentang ,ISLAM“ 
B0 Lagoe gamboes 

| OA “3 Concert Degoeng, 
11l,— , - Lagoe anekawarna 
Ns Toetoep 

: PMN 29 
110,30 Concert Degoeng 
ll— Lagoe anekawarna 
FK301. Toetoep 

Djoem'at 10 Dec. 

5.— sore The Novelty Rbythmics   
  

    

PRO Pembatjaan Kitab Indjil 
oleh OCRO. 

: Pembitjara : Toean Pen- 
deta 1. Siagian. 

” Tentang Loekas 8 : 26-39 | 
19 Lagoe geredja 

    

kpn Boeat kanak2 
6.45 , Lagoe Djawa 

7.— malam Perkabaran 
Re Lagoe Yang Khiem 
Sa pam pers oleh K.N, 
8— Krontjong-concert 
SOO Vergadering dari pendoe 

doek Archipel 
O.— 9 Dihoeboengkau dengan 

kaboepaten regent 
130", Toetoep 

    

      

      

PROGRAMMA V.O.K.L. 

Zender YDH. 7 golflengte 
107, 53 Meter | 

Kemis, 9 Dec. 

5,— sore Lagoe Njawa 
NO Lagoe Soenda 
6.— Lagoe Kronijong 
6,30 ,, Berhenti 

7.— malam Berita sk. 
ea Lagoe gamboes 
KAB Membatja al @oer'an 
Pa Lagoe Aneka warna 
PAD in Lagoe Djawa 
Sh Lagoe Soerda 
10.— Toetoep 

Djoem'at 10 Dec. 

5.— sore  Lagoe Soenda 
5.30 Lagoe Djawa 
6.— Lagoe Krontjong 

UE ig Berhenti 

7.— malam Berita s.k. (Indonesia) 
Ka Lagoe Anekawarna 
KAB. “5 Berita sk (Soenda) 
8— Lagoe Soenda 
2, Pidato ,Riwajat K.N, 

Moehammad saw. . oleh 
P,K. Boepati Bandoeng 

9— Lagoe Djawa 
9.30 , Lagoe Krontjong 
10—. Toetoep 

PENJIARAN NIROM TIMOER.! 
Djawa Timoer 

Soerabaja I 31: Soerabaja II 95: 
Djokja II 128: Semarang II lil: 

Solo II 120. 

Kemis, 9 Dec. 

5,— sore  Lagoe Ambon 
PR Gamelan : 
Sa Lagoe Hawaiian 
6,— Lagoe Arab 
G2, Lagoe Melajoe dari Si- 

ngapoer 
2 Pidato tentang Perem 

 poean Islam 
“—».  Lagoe Arab 

7 — malam Perkabaran dan perka 
baran pasar. 

Tae Membalas soerat2 
120 Lagoe Arab 
Ld Membatja al @oer'an. 
Sa Lagoe Arab 
8:30 2 Membatja @oeran (samb) 
9,— » Orkest Ketjapi 
M3 Krontjong 
Ti 30 3 Toetoep 

Djoemat, 10 Dec. 

6.30 pagi Lagoe Arab 
— idem 

Tel Toetoep 

12,— siang Menghoeboengkan de- 
ngan Masdjid Ampel di 
Soerabaja. Penjiaran ten 
tang sembahjang pada 
hari Djoem'at 

Ian Pencetoep 

6,— sore Orkest oentoek anak2 
vThe Jolly Stringers“ di 
pimpin oleh toean Ha-j 
lim Effendi 

1,— malam Berita-berita dari pasar 
ea Djawaban atas repot 

repot pendengar 
1203 Muziek dari Bali 
Igor Pidato tentang ,Astro- 

logie“ oleh toean Moerti 
Notodihardjo 

7,50 Gamelan 
8.40 Lagoe Tionghoa 
9o— Dihoeboengkan dengan 

SRI 
di Solo. Pidato tentang 
Agama Islam dari Pen 
dopo Koesoemojoedan 

12— Toetoep 

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, 
Oost dan Midden—Java: Soerabaja 181 
dari 7.30 sampai 2.00 atas 25 m. Soe- 
rabaja III 196, Semarang 122, Malang 
1 Djokja 181, Solo 188, Tjepoe 186 

Kemis, 9 Dec. 

6.— sore  Pemboekaan 
6.03 ', ' Programma jang Ker- 

, nachtig $ 
6:30 ', Op verkenning 
7.— malam Perkabaran Nirom   20 Opera jang diperpendek 

kan 
8— Concert jang populair 
BU “1g Pem. loear Negeri 
850” Concert (samb) 
9,20 Lagoe dari Hongaria 
9,58 Berita-berita koers 

TOOL Lague dansa 

      

  

  

  

tama . 

    

KEAMANAN !! 
Dalam liap2 pekerdjaanmoe jang hen- 

dak dilakoekan," tentoe ingatan per- 

. samankah semoea ?“ 

Jang afjapkali terlantar, ialah mata. 

Djangan mengambil risico. Mata toean 

hanja doea, dan tidak bisa diganti, hanja bisa toean nlindoengi. 

Soeroelah kita periksa mata foean dengan gratis dan kita akan memberi 

advies pada toean. 

CFIELIEN,O. D. 
TN AL ! 

Gediplomeerd Opticien Pasar Ba 
roe No.33 Bat.-C. Tel. 159 Wit. 

                    

  
NAN RU 

Peroet kotor, soesah 

boeang aer 
lekas pake 

LAXAGETTEN 
  

Obat oeroes” jang paling baik. : 

Pil terlaloe kefjil, tetapi satoe pil soedah berani, 

Botol 

Envelop terisi 

Di stributeur Ss: 

SOERABAIA 

  

CNN TEUKU UTARA TRIK NAINNA 

CakitGlGi 

terisi 40 bidji f 1.35 

5 bidji f 0.25 

ELLINGER & Co. 
BATAVIA-CENTRUM 

Gokit KEPALA 

Hen 
tjepet dan seliwatnja be 

berapa minit sakitnja- 
na Na   Bisa dapet beli diantero Ta 
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LOS0 "y Toetoep 

Djoem'at, 10 Dec. 

6.30 pagi Gymnastiek 
OA Lagoe gramofoon 
TOL eny Lagoe gramofoon 
8.— Toetoep 
1,— Pemboekaan 
k03 Serieuze muziek 
11.40. » Boeat orang2 sakit 
12.05 siang Concert pada siang hari 
To bh Cinema Orgelmuziek 
120 Tia Perkabaran Nirom 
130: ..» Lagoe makan jg modern 
220 Perkabaran 
280...» Toetoep 

6.— sore Pemboekaan 
0.037 Alfrede Campoli 
D0" Peladjaran menjanji boe 

at anak anak 

7,— malam Perkabaran Nirom 
(ea Concert 
8.— Satoe dendaan 
8.0 Lagoe gramofoon 
9, — Concert 
1,0 Toetoep 

B.R. V. 

Batavia I 157,89 m. Batavia II 61 
66 m, 4 Buitenzorg 156,25 m, Soeka-   boemi 12,18 m,   

ka 
6, — 

6.45 
Ha 
Hm 
8,20 
9,10 
9.40 
9,50 

10.45 
Lisa 

T,— 

8,30 
11,— 
5,— 
6.— 

6.45 

7, — 
7.30 

8, — 
845 
9.10 

930 

9.45 
10.10 
10,25 
10,30 
11. 
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Muziek Orkest 
Vocaal 
Perkabaran pers 
Concert . 
Het Pand-crediet 
Operette 
PHOHI-RELAY 
Lagoe gram. jg gembira 
Viool 
Lagoe gram. jg gembira 
Toetoep 

Djoem'at, 10 Dec, 
pagi 
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Concert pagi 
Lagoe gramofoon 
Lagoe Anekawarna 
Orkest jang gembira 
Boeat pandoe-pandoe 
Perkabaran pers 

Radio cursus 
Vocaal 
Concert seroeling 
Voordracht 
PHOHI-RELAY 
Alexander Brailowsky 
memain Ji 

Njanjian koor oleh anak2 
PHOHI-RELAY 
Intermezzo 
Cinema orgel 
Toetoep 

sa
 

  

   

    

   

    
  



        
   

      

     

     
         

       
          

     
    

    

    

  

    

    

       
      

  

       

     
     

   

      

      : Perasaan beradat 

   
    

assosiatie 

Poen acbli2 Belanda, seperti sat kan dengan toedjoean jang akan di 

“HE Prins (adatrechtbundel XI biz|pakai. 
60) diantaranja mengatakan : 

. .namelijk het gemeenschappe- 
lijk familiebezit en de positie van 
de vrouw in de Maleische Maat- 
schappij 
ke instellingen ter Sumatra's West 
kust mogen vele gebreken kleven: | 
de ontwikkeling moge er minder 

'snel mee gaan, men veroordeele 2|ngan perdjalanan adat. jang mana ter 
daarom Nn0g Diet ter dood, want ook bagi, atas: 1, adat, 2. adat nan di 

Ge onzs ziju miet zonder zouden. Jagaikan, 3. adat uan teradat, dan 4. 
SA Alvorens men er naar streeft om adat istiadat. 

te stellen, moet men de overtui- 

ging hebben dat daarmede werke- 

lijk iets beter wordt gegeven, en 

  

. treft. ten Hak Tanah, Bagaimana benar se 

3 3 5 loek beloeknja di Alam Minangkabau 

3 Sekian katanja | 3 |. litoe, de bakermaat ,van het Matria 

3 Djadi sekarang terboektilah kepada fchaat stelsel ? Kato adat mengatokan : 
— kita, 
     

  

toel didalam 

ving", / 
3 

, menoeroet. masa dan waktoe ini, ada 

/ jg tidak sesoeai, ada jg tidak dapat 

0 berdjalan bersama2, tetapi meskipoen 

(Tu begitoe oemoemnja mengetahoei bah 

  

   membanggakan adat ist 
wa intellect Minangkabau 

  

'sib mentjintai adat ito / dengan dja 

'takan ta? beradat, tak anak Minang |xsto2 adat, 
| kabaa. 

ta Tetapi djangan hendaknja: 
Toemanggoeng membeli padi 
Didjemoer diatas bawa” sei 

23 Timoer tanggoeng Barat ta' djadi 

J Apo namo peradaban awa 

A Oemoem djoega akan mengetahoei 

bahasa ketjintaan tanah toempah darah 

' itoe ta? akan habis2nja, biar bagaima 

na djoega Jdjatoehnja kita kedalam 

loempoer kehinaan, bagaimanapoen ki 

ta di indjakindjak oleh publieke opi 

'nie, namoen ketjintaan itoe kan poe 

| toes. Sebagai satoe misal, lihatlah sa 

| toe ,Japansche Geischa's“ kehinaan 

pa jang ta? dirasainja, tetapi BAN- 

(ZAI masih ada di boeah bibirnja. 

| Djadi kaoem iboe jang sedjati, ta' 

'ken merobah sifat dan tabiat Minang 

abau-nja, bagaimana djeega badai" 

sengsara pengbidoepan jang akan me 

jerang, . . 

Anak ikan dimakan ikan 

| Ikan tenggiri besar pasti 
0. "Emas boekan, pangkatpoen boekan 

2. Boedi seboeah naa orang hargai. 

H 
Ng
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a
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Sekarang timboellah soal oemoem 

jang mengenai djoega anak Minang 

kabau, ialah soal ,assosiatie“, perte 

4 mosan barat dengan stimoer“ dan 

, pertalian dengan loear Minangkabau 

4 Soal mana bertambah lama, bertam 

(0 bah terasa didalam masjarakat Minang 

| kabau, jang mana membawa berbagai 

“bagai ,perspecti" even didalam per 

'gaoelan hidoep ,orthodox“ dan ,mo 

|. dern“ di Alam Minangkabau, jang 

| tidak sedikit mendorongkan kesoeli 

| tan memperbitjangkan  toedjoean, 

| Fichtliju jang akan dipakai. 
—. Inilah satoe teerpunt, satoe soal jg 

soelit, tetapi patoet di perbintjangkan 

bersama, bagaimana soal ini disesoeai INDONESIA 

2 —. Bersembahjang 'Ied 

“1... Dengan oesaha pengoeroes, Annaa- 
"4  dil-Islami telah mendapat satoe mas- 

djid oentoek disembakjangi djema'ah 

| dan djoem'at, baikpoen dari pibak 

'anghauta Annaadi ataupoan dari oe 

  

  

  

   

   

      

em 

bersiruaharadja lelan 
Samboengan Pemandangan ddo. 25 November 1937 

  

.. Aan de maatschappelif 

de eene voor de andere in de plaats 

die overtuiging beb ik althans nogjgaoe lan hidoep 

niet, noch wat de fouiking van het dan disitoelah nanti akan £terdapat 

matria chaat noch wat het be-|satoe persesoeaian jang memoseaskan 

vorderen van de grondverdeeling be 

bahwa beloem tentoe jg lama 

itoe ta” dapet kita pakai sama sekali. 

E Moderne-samenle- 

»pergaoelan hidoep modern", |- 

toe, masih 
nja, ma 

Iterseboet (Roentjing karis de'kile ! 

jg djelas, maka spesial oeroesan hak 

    

  

   

   

  

ber 1937 

    

bau roeboeh, karena 

anja pengaroeh 
dan wang. 

Oleh karena itoe, soedah tentoe ada 
toedjoean, basis boat akan mendjalan 

kan tjaranja mengichtiarkan semoea 

pja itoe. 
| “Menoeroet paham kita, tentoerakan 

membagi bagi, dengan satoe2 bagian 

itoelah akan dipersamakan, boeroek 

baiknja. 
“Pertama akan dipersoalkan tenta 

Dalam memperbintjangkan itoe, de 
ngan sendirinja kelak akan terdapat 

berbagai2 pertentangan didalam per 
modern ini, 

Kedoea, ialah tentangan Grondrech 

»Sekalian nngo hoetan tanah 
Baie' poen djira ! nan sabatang 

Baie' poen roempoei! nan sakaki 
Baie' njo batoe nan, saintje ! 
Kabawahnjo sampai takasie ! boelan 
K2 atehnja sampai memboeboeng 

jai Gjantan 
Pangkat Panghoeloe poenjo oelajat 

dengan zaman modern ini bagaimana 
akan memakainja ketegoehan artinja 

tentoe terserah kepada 

achli2 jang ada, Karena hak tanah 

itoelah sebagian besar fundament, tem 

pat bertindjaknja adat Minangkabau 

Ta 

) 
2 

YP tan ,koerang senang“ kalau dia dika 

) 

tadja !). 
Soepaja didapat satoe penerangan 

tanah ini akan kita toelis lebih lan- 

djoet, tetapi ada baiknja djika kita 
kemoekakan sedikit dengan kata-kata 

adat, bagaimana benar hak tanah 
harto-poesako itoe didalam pe- 

ngartian Minangkabau, dan seloek be 

loeknja tentangan menggadaikan dan 

mendjoealnja : 

»Boleh didjoeal digadaikan 

Tigo djalan karanonjo 

Rando gadis, lamo tersadai 

Taman sosami kagoenonjo'. 

»Tontonan adat dengan sjarak 

Majit terhantar disantana 
|Djalan achirat nak djan oerak 
Sjariat doenia nak sampoerno”. 

»Nan terdjoeal lah beralih 

Pindah tangan pan mambali 

Berkoeaso tidaknjo boelih 
Baitoe tjoepak nan oesali.“ 

»Nan tagadai peelang balik 

Hargo ko' beloem sepatoetnjo 

Beloem toe lapih dari milik 
| Koesaso mamak manoentoetnjo“. 

Sekarang lain tidak, terserahlah ke 

pada jg patoet mempertim bangkan, 

dan koempoelan2 Minangkabau jang 

ada, tentoe tidak akan ketinggalan 

akan memperhatikannja dengan tidak 

membelakangkan soal ,Indonesische 

Eenheid“, persatoean Indonesia, moe 

dah2an dapatlah satoe poetoesan je 

sesoeai dan memoeaskanboe 

at kemadjoean ra'jat dan economie 
Minangkabau. ... 

Masdjid itoe terletak di Pedjagalan 

Betawi didepan tanah lapang bekas 

roemah sakit Tjina jg telah dirombak. 

Setiap Djoem'at, masdjid itoe digoena 

kan bueat sembahjang Djoem'at jg 

mendapat perhatian djoega dari ka- 

oem Moesiimin ahli bekerdja bagian 

kota, 
Choetbahnja dilakoekan dengan ba 

hasa Indonesia. 
Sedari th, jl. masdjid itoe telah di 

Bagaimanakah akan menjenjoeaikan |g 

  

sean ERP PRP EF 

ini. Pada hari Saptoe tg 4 Dec 37, 
kaoem Annaadil Islami telah bersem 
bahjang “Ied disitoe dengan mendapat 
perhatian djoega, Jg choetbah ialah 

|t Abdulrahman Badjebeir dengan bh 
dndonesia dan imamnja ialah t Ab 

   

  

| Tulkadir Al Bakri 

Pedoman Besar Penoendjoek Moeda 
(Pe Moeda) pindoh ke 

Soerabaia 

Pembantoe di Sb. menoelis. 
Sebagaimana oemoem telah menge 

tahoei, maka perkoempoelan kepan- 
doean Penoendjoek Moeda disingkat 

Pe-Moeda, sedjak berdirinja pada bse 

lan Mei 1937 dengan conferentienja 
di Soerabaia, berpoesat di Tjilatjap 
diketoeai oleh t.8, Sjamsoeddin. 

Berhoeboeng dengan sekarang tidak 

tetapnja tempat tinggal toean toean 

terseboet, maka oentoek soepaja dja- 

ngan terlantar pergerakannja pimpi- 
uan itoe setelah diadakan referen 

dum dipindah di Soerabaia. 
Adapoen soesoenan Pedoman Besar 

baroe ialah seperti berikoet : 
1 t, Moh. Ali Atmodiwirjo, ketoea 
2 t. Mas'oed, Penoelis oemoem 

3 t, Darmosoemiarto, Pennm. 

4 t. Soemardji, Pembantoe. 

Adres Pimpinan (pedoman) Besar 

di Flampitanstr. 29 — 31 Soerabaia. 

Selain dari pada itoe diadakan djoe 

ga Pimpinan Daerah jang oentoek 

Djawa Barat bagian Priangan t, Soe 

djana, Bagolo, Bandjar. 
Bagian Djawa Tengah toean Saebani 

bertempat di Mataram dan t. Soebesar 

djoega di Mataram oentosk bagian 

Djawa Tengah sebelah Timoer. 

Pimpinan Dserab Djawa Timoer, 

t. Soedjanoedji di Malang. Oentoek 

Celebes Selatan t, Lahaja bertempat 

di Makassar dan t. Kastoemi Celebes 

Oetara bertempat di Gorontalo, 

Sedang oentoek bagian bagian dan 

daerah di Sumatra masih dioesahakan 

adanja pimpinan daerah itoe dengan 

bertempat di Biaro, Minangkabauw, 

Toean S. Sjamsoeddin sendiri diang 

kat mendjadi Technisch adviseur dan 

ketoea madjlis propaganda. 
Madjlis Penjiaran (Persdienst) di 

ketoeai oleh t. Masngoed Atmodiwirjo 

bertempat di Plampitan gg 10 no 40 
(nomer baroe) di Soerabaja. 

Sekianlah hatsil dari pada referen 

dum jg didjalankan pada boelan ye 

Annaaidil-Islami 

Pada hari Saptoe, jl. ALI. telah 

lakoekan  sembahjang 'Ied  dilang 
ir mereka sendiri, iaiah di Gang 5 

Tg. Priok Dan pada pagi hari Ming 

goenja djam 8, mereka telah lakoekan 

pertemosan Lebaran diclugebouwnja 
jg dipimpin oleh t. Radjab. 

Inilah oesaha jg moelia dari Annaa 
dil Islami, jg mana sepantasnja kaosm 

Moeslimin mendapat tahoe adanja. 
— 9 — 

GA P.T IT. 

Perk. BTT ambtenaren. 

Pada hari tg. 5 Dec. jl,, Ambtenaar 
PTT, dienst di Bat.-C, dan Tandjong 

Priek telah mendirikan  perkoem 

poelan baroe, jg dinamakan , Veree 
niging van ambtenaren bij de PTT, 
dienst, dengan pendek VAPT T. Doel 

dari perk. ini jalah oentoek membela 
kepentingannja anggotanja. 

Hanja orang2 jg dapat oedjian da 
ri PTT, cursus di Bandoeng, bisa 

mendjadi anggota, Dikelak hari 

perki ini akan digaboengkan dengan 

C.L.V.O. 
Bestuurnja dari itoe perkoempoelan 

Pemoeka : P,P, ch. W. Lapre 
Secretaris : Tan Siong Som 

| Penningmeester : Soekandar 
Commissarissen, T.H. Pielaat en E. 

R. Zorab, | 
—iOi —— 

Itoe penembakan pada seorang 
Indonesier 

Menjamboeng kabaran kita tentang 
penembakan jg dilakoekan oleh seo- 
rang Belanda bernama A. Laduk,'pada 
seorang Indonesier bernama Hirman 
alias Resosihir, seorang toekang mu- 

ziek jg terkenal, .didepan roemahnja 
Wirjo, orang jg disangka boeka roe- 
mah pendjoedian gelap, sekarang bisa 
ditoetoerkan sebagai berikoet: 

Laduk pada tgl. 30 Nov.'37 telah 
kasih tahoe pada algemeen politie ten 
tang adanja itoe pendjoedian gelap 
jg dilakoekan di Nangoelan, Politie jg 

dapat itoe keterangan dengan lantas 
djoega bikin pengoesoetan. 

Di itoe siang, tgl. 2 ini boelan, La 

duk djoestroe poelang dari kantine dan 
katanja ia ada didalam keadaan sin- 
ting. Serta ia dengar itoe soeara beri 

sik dengan lantas ia ambil senapan 
Winehester repeteer Gan hampiri rve 
mahnja Wirjo. 

Hirman ada seorang Fjg djoestroe 
keloear dari itoe roemah Laduk (kata 
nja lepaskan tembakan dioedara satoe 

tentoe sadja laloe “mengglisa.... Sesoe-     
  

    
moem kaocem Moeslimin, goenakan oentoek sembahjang “Ied 

| | | 
Fitir dan 'Ied Hadji, begitoepoen th. 

kali dan tembakan kedoea kalinja me|P 
ngenakan djanggoetnja Hirman jang 

Om dan, 

nja itoe orang Belanda masih lepaskan 
tembakan lagi, Keadaannja Hirman 
sangat pajah hingga mengoeatirkan 
djiwanja. 

Sampai sekarang Hirmaa masih di 
rawat dalam CBZ. Semarang. 

Apakah dengan itoetjara tidak bi 
la dianggap, bahwa Laduk lakoekan 
perboeatan dengan dipikir lebih doe- 
s0e? (M.H) 

nanas KK ameran 

Tentang toean H.J. Jansen 

Didalam Bsslit Goebernemen dite- 
tapkan, bahwa selama toean H.J. Jan 
sen resident dari Molukken, masih per 
gi ke loear negeri toean P. Brouver 
assistent resident jang diperbantoekan 
kepadanja memegang djabatan toean 
H.J. Jansen terseboet dan hal ini djoe 

ga sebagai peladjaran toean P. Brou 

wer, LA t l 5 

Xx Es, SAT F AX 

Pertemoean lebaran di  Al—Irdjad 
Petodjo Bat-C.$ 

Sebagaimana biasa tiap tiap tahoen 
di hari kedoea dari Sjawal, maka ke 

maren doeloe kaoem Al-Irsjad telah 

mengadakan pertemoean Lebaran di 

roemah sekolahnja di Petodjo Djaga 

Monjet No. 19 Batavia C. Pertemoean 

ini telah mendapat perhatian tjoekoep 
dari partij Al-Irsjad toeanja dan moe 

danja, diantararja keliatan toean kap 
tein der Arabieran t. Hasan Argoebi, 

Pada djam 10pertemoean tsb. telah 
diboeka oleh toean Oemar Nadji de 
ngan pembatjaan Al-@Goer'an oleh sa 
lah satoe anak moerid Al Irsjad, Ke 

moedian toean Oewar Nadji mengoe 
tjapkan diperbanjak terima kasih ke 

pada hadhirin, dan teroes memben 
tangkan pemandangannja tentang ha 
ri 'Ied ini sesoedah kaoem Mueslimin 
telah melakoekan kewadjiban poeasa 
nja selama 1 boelan. Spreker menja 
takan bahwa kaoem Moeslimin pada 
tahoen2 achir ini telah bangoen men 
doesin dari tidoernja dan amal bangsa 

Arab disini jg boleh ditjatet sebagai 
amal kebadjikan jg mendapat hidajat 
dari Allah jalah pendirian mereka co 

mite Penolong Kesengsaraan Ahli Pa 
lestina. Sesoedah pidato ini ialah sa 
toe hadhirin memvoorstel soepaja co 
mite Penolong Abli Palestina sesoe 
dah beres pekerdjaannja diharap me 
landjoetkan beramal kebadjikan lain 
nja oentoek menolong bangsa Arab jg 
berkesoesaban disiri. 

Voorstel ini, oleh madjelis telah di 

terima dengan baik, dan t Hasan Ar 

goebi telah menjatakan, bahwa pikiran 

jang moelia tentang pendirian ini,me 

mang telah direntjanakan olehnja dari 

beberapa boelan, tetapi beloem sam 
pai dioedjoedkan, maka beliau meng 

harap jang ini pikiran dimoesjawarat 
kan hari ini djoega, dan lantas diben 

toek voorlopig bestuur. Sesoedah ber- 

moefakatan, dengan soeara beelat te 

lah dibentoek oleh comite  Armezorg 

ini jang terdiri dari voorzitternja t. 

dan secretarisnja t Abdullah binj'Agiel 

Badjerei, dan penningmeesternja t Ah 

mad bin Moebammad Afiff, dan pem 

bantoe2nja ialah t Abdullah bin Moe 
hammad Bahasoean, dan t Nasir Abdat. 
Selekas-lekasnja comite ini akan lan 

tas bekerdja, dan maksoed Armenzorg 

ini oentoek pakir miskin dari bangsa 

Arab oemoemnja. Moedah-moedahan 
comite ini berhasil maksoednja dan 

mendapat perhatian dan bantoean dari 

kaoem hartawan bangsa Arab oemoem 
nja (Abd). 

Aa 

Penerimaan zakat fitrah dari Annsa 
di Ilsimi. 

Pada malam Saptoe jl, Aannaadil- 
Islami telah menerima zakat fitrah 
dari angauta2nja dari bilangan Betawi 
dan Weltevreden banjaknja 28 gan- 
tang beras, dan oeang banjaknja f 1.70 
jg mana beras beras itoe telah dibagi 
bagikan kepada 58 familie jg wadjib 
menerimanja dengan diantarkan ke 
roemah mereka masing-masing oleh 
pihak pengoeroes., 

Pemoengoetan zakat fitrah ini me 
mang soedah dilakoekan setiap tb. jg 
dioeroes oleh satoe comite dibawah 
pimpinan t Hoesin Hamzah sedari 
beberapa th jtl, Moedah moedahan 

oesaha ini mendapat ridhahnja Allah 
Ta'ala, (Abd) 

.—. 8 ai 

Pertemoean anggauta2 BRV. 

Pada hari tg. 13 Dec. BRV akan 
bersidang. Pembitjaraan tentang no- 
tulen alg. ledenvergadering dari tg 30 
Mei '36, jaarverslagen etc, dan bes- 
tuurs verkiezing, diadakan dalam da 
lam bagian jg openbaar. 
Sehabisnja ini, didalam besloten verga 
dering, huis houdelijk gedeelte. 

Perkoempoelan ini didirikan oleh 
kerena dari pemandangannja mereka 
erk. ,De Postbond” tidak memper- 

hatikan kepentingannja anggautanja 
dengan soenggoeh soenggoeh,   dahnja lakoekan itoe perboeatan kata 
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Hasan Argoebi kapitein der Arabian, ' 

    

    

    
    

  

   

maa —a— aa Sa NN Ap NAN La PAN NN DNAN PEN PENA AN 

Keadaan economie dan 
penghidoepan ra'- 

jat Soerakarta 

Harga kapoek toeroen 
keras. 

Persediaan makanan 
rakjat ada tjoekoep, 
ketjoeali di district 
Karnganjardan Djoema 
polodan beberapa de 
sadi Sragen jangbiasa 
terserang bandjir. 

Menoeroet keterangannja ir. R, Goe 
noeng Iskandar dari landbouwvoorlich 
tingsdienst, maka keadaan economie 
gewest Soerakarta, dalam boelan Oc- 
tober 1937, ada seperti berikoet : 

Dalam boelan itoe, toeroennja e- 
djan ada koerang, begitoe djoega toe 
roennja oedjan di berbagi tempat ti 
dak sama rata banjaknja. 
pa tempat, sesoedahnja toeroen oedjan 
jang pertama, laloe lama tidak toeroen 
oedjan lagi, hingga penjebaran bidji 

Di bebera 

tidak dapat waktoe jang baik. 
Dalam boelan October panen padi 

gadoersoedah selesai, keadaannya boleh 
dibilang normaal. Waktoe itoe, orang 
djoega soedah moelai tanam bibit pa 
di boeat ditanam di waktoe oedjan 
(rendengan). 

Keadaanpja tanaman padi gogo bo 
leh Gibilang normaal, selainnja di 
district Gemolong, Gondangwinangoen 
dan dipegoenoengan Bojolali, jang ter 
njata koerang baik karena sama ke 
koerangan air, 
Tanaman djagoeng ada koerangan, 

kalau dibanding sama tahoen 1936. 
»Djagoeng laboehan“ baroe moelai di 
tanam. Keadaannja tanaman jang be 
loem dipetik ada baik, hanja di dae 
rah Sragen ada koerang baik, 

Keadaannja tanaman ketela #poe 
hoeng, jang ditanam di waktoe kering 
ada baik, sementara tanaman - baroe 
soedah moelai ditanam, djadi beloem 
bisa diterangkan baik atau tidak ke 
adaannja. 
Tanaman katjang ada baik dan le 

bih loeas. 
Keadaannja tanaman kedel6 ada 

baik, selainnja di district Gondang 
winangoen, jang karena sematjam pe 
njakit kedele 

Adapoen lebarnja sawa jang ditane 
mi kedels ada lebih banjak dari ta 
hoen doeloe. 
Tanaman ,tjantel“ jang ditanami 

dimoesin kering (Oostmoesson) ada 
koerangan kalau dibanding sama ta 
hoen doeloe, sementara tanaman baroe 
sedang dimoelai. 

Persediaan makanan rajat 
boleh dibilang ada baik dan tjoekoep 
selainnja district Karanganjar dan 
Djoemapolo, begitoe djoega didaerah 
Sragen, jang biasa direndam air sela 
ma bandjir. Karanganjar selama boe 
lan October soedah moelai bisa petik 
hasil katjang, sementara tanaman po 
fowidjo lainnja tidak lama lagi akan 

panen. 
Di Djoemapolo orang soedah bisa 

panen poehoeng dan tidak lama lagi 
bisa panen polowidjo lainnja. Meski- 
poen ditempat ini hasil panen koerang 
dari biasanja, tetapi tidak dikoeatirkan 
perkara tjoekoepnja makanan. Ada 
poen daerah Sragen jang direndam 
air bandjir itoe, hanja beberapa desa 
sadja, tetapi keadaannja persediaan 
makanan tidak begitoe dikoeatirkan, 
golongan prijaji BB soedah mendjaga 
djangan sampai timboel kekoerangan 
makanan. 
Harga beras ada toeroen, karena 

soedah panen padi gadoe, tetapi har- 
ga beras ada lebih baik dari biasanja. 
Adapoen harga djagoeng, kedele, ka- 
tjang, poehoeng dan polowidjo lainnja 
dapat dibilang sama dengan dalam 
boelan Sept. jl, Kalau ditirbang sama 
keadaannja harga pasar dalam Oct. 
1936, maka harga sekarang ada lebih 
tinggi, 
Kapoek ada toeroen keras harga 

nja, jalah 100 bidji (kolven) rata2 ha 
nja bisa didjoeal Zatau 3 cent sadja, 
lebih2 kapoek jang masih moeda (idjo) 
harganja toeroen djaoeh sekali. 

Begitoelah keadaannja economie dan 
pengihdoepan rakjat digewest Soerakar 
ta selama boelan Oct. jl. (toelis “A“ 
di M.H, 
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Examen stenografie dan machine 
schrijven dari Instituut , Blom“ 

Oleh commisie jang neutraal dari 
Instituut ,Blom“ telah dilakoekan exa 
men jang 4 boelan (4 maandelijks 
examen) jang dilakoekan oentoek'vak 
vak jang tsb diatas. 

Boeat ini waktoe commisie terdiri : 
Njonja2 D Cardinsal, E Evenhard, T 
van Haeften, A Visser en uit de 
Heeren Mr JH Brommet, J Couperus, 
M Davidson, RPJ Jansen, PH Kre- 
mer, WHDJ Nieboer en Mr WA Weeda 

Sedangkan commissie van Toezicht 
terdiri dari tt: Ir WJ Burck, Direeteur 
van de Opium fabriek, jVoorz van de   Carpentier Alting Stichting, Mr WF 

           



     

  

     

      

    

         

     

  

      
    
   
    

   
   
    

  

    

    

   

      

   
    

    

         

    
   

              

    

  

      

    

   
   
   

          

   

  

    
   

      

   

     
    

SILATOERRAHIM 

— Dari Leprorerie ,Dono Rodjo“ (Ta 
joe) bang Bedjat terima soerat silatoe 
rahim seperti dibawah ini: 
1 Leprozerie , Dono Rodjo" postkant. 
kajoe, | Ma ta 
Hooggeaehte Bang Bedjat (t) jang 

berhadjat! Idzinkanlah kita merobah 
“pama Abang jang terhormat. Immers 
'bedja.gelukkig, toch lebih baik Bang ? 
Is n't? Welkom, welkom bang Bedjat 
begitoelah saben bari kita mengoetjap 

“kepada Abang. Gij sijt een welkome 
gast. Pertjajalah ! Begitoelah kita ke 
nal Abang, de gelukkige, en Abang ke 
nal kita, alleerst: ,Selamat hari leba 
ran! Sampeikenlah kepada redactie 
staf , Pemandangan“. Ja Bang Bedje(t) 
sampeiken djoega kita poenja beriboe 
terima kasih kepada Boeng Tab. dan 
Mang Hadji Djoenaedi, Ja Bang Be- 
dja(t) tjoema kepada Abang kita bra 
ni toelis ini briefkaart dan lantaran 
Abang kita membilang nogmaals : 
»Selamet lebaran!“ Bang Bedjat on 
ze bemiddelaar zijt Gij! Abang, der 
gelukkige adalah seorang jang sentosa 
Niet de spier, maar sileen Hooger in- 
spiratie vormt den held van het woord, 
en waarborg van Triumf isalleen van 
hem verpand. die deze hoogere inspi- 
ratie niet verloochent, , Itoelah Abang 
Bedje(t)! Hidoep, hidoep, lang leve 
Bang Bedja(t). Hidoeplah ,,Pemanda- 
ngan”. : 
. Groeten, odk aan empo' Bedjat en 
Bedjaft) ir.-nja. 

| Dankbare ,,Pemandangan” lezers 
Patienten Leprozerie. 

Dono-Rodjo, 

NB. Ik zrou ,Pemandangan" niet 
gaarne willen missen. 
“ Nah segitoe soerainja. Ngga lain 
bang Bedjat djawab: ,Minal aidin 
wal fa-izin', 5 

Berkara bang Bedjat , bedjat” atau 

—. mbedjaft)", selamanja bang Bedjat me 
| rasa ,,bedja, (oentoeng)" selama orang - 
orang masih soeka sama bang Bedjat. 

0 Biar nggak makan 5 hari, ja merasa 
sbedja“ sadja. Itoe tjoeman rintangan 
dikit dalem kehidoepan. Begitoe djoe 
ga sadoeloer2 patienten , Dono Rodjo" 
moedah2an merasa bedja dan djahat 
itoe dari Allab. Dia asalnja dari Allah, 
dan ilangnja djoega dari Allah. 

Insja-Allah nggak lama lagi baik. 
Do'a soepaja , Pemandangan" hideep 

soeboer, Bang Bedjat samboet , Alham 
doelillah" dan berdo'a meedah2an Toe 
han teroes2 an menggerakkan hati pem 
batja boeat , .. keselamatan hidoep 
nja Pemandangan. 
 Groeten sama empo' Bedjat soedah 

sampai, tapi dia nggak maoe puelangin 
lagi. Ma'loem soedah dikirim, masa 
maoe dipoelangin lagi. Tjoeruan soe- 
roe kirim lain groet, datangnja dari 
bati dia sendiri, boekan groet jang 
dikirim lantas diretoer, 

Nah, moedah2an semboeh, habis 
nengokin bang Bedjat di Senen 107, 
tanggoeng klenger. 

BANG BEDJAT. 

Gonggrijp, Directeur van de CAS en 
T Versteegh, Directeur van de PHS, 
AMS en MHS. Man 

Boeat ini examen jang telah mela 
mar ada 208 candidaat, dimana ada 
18 (3 berhoeboeng dengan sakit)telah 
mengoendoerkan diri dan 14 anak ti 
dak ikoet hadlir, djadinja ada 179 can 
didaat jang mendapat diploma. 
Jang telah loeloes adalah seperti be 

rikoet : 2 an maa 
 Practijk diploma Machinesebrijven 

90 1.g. per min, Mej. 8. Th. Ngilly: 
Praciijk diploma Machinescbrijven 

. 60 Ig. per min. de Dames: M.J. Bel 
le, F. Dassen, P Gerritsen v/d Hovf, 
T.L. Hoffman, P. Th. de Jonge. G. O. 

' Pino, E. Porcelija, G. Sbutte Raaff en 
“ M,A. van Velthuysen, 

de Hzeren Gouw Giok Toa, Rabjo 
ho en Shie Beng Hien. 

& 

las Lg. per min. 

5 J. Klerks, G. v/d Kraats, E.E v/d Lin 
. Ide, E. M 
. IMangoen Koesoemo, A. P, S, Mierop, 

— Her, T. Nardten, CNA Oosthoek, J. 
| IPaays, EL v Polanen Petel, V de la 

. IPorte, AS Prins, EA Renesse v, Dui 
Ivenbode. J J M Robertson, E R Shutte 
(Raaft. Soenarti, R Soetarsih, E Spier, 

“IMO Stofberg, J. van Straaten, M LI 
“|Stryk, Tan Giok Lan Nio, M Tels, E| 
“IA Townsend en PM van der Velden, 
“Ide Heeren: E D Barre, Daing Moh, 

— IMasjhoer Ahm, FL Dimpidus, Dja- 
- Ikarni, M Djoko oentoeng, Mob: Ha- 
-Iroen, Idroes, Jo Goat Beng, Mah Joe 

'Hoat Boen, 

| Polanen Petel, E Porcelijn, A Portier. 

 memoeat 

Practijk diploma Machineschrijven 

de Damesj T. I. Ch. Beer, M. m. van 
!'Berckelaer, H. F. Bisschop, E, Bloem,| 

| IN, Boreel, O, E, Brouwer, M. Claus, 
J.H, vjd Coeverring, C. C. van Coo- 

5 Iten, JB. den Dekker, J, P. Craus, F. 
(IB, Everts, L. Groeneveld, F. E, de 

  

Groot, L. de Groot, M, L. Hompe, A.| 

   

  

I. v. Lingen, A Lissone, S. 
   

      

J Montung, RM Muller, MS Mul 
3 

soef, RL Keliner, GA @ Krijnen, A 
Lie, Lie Lie Kiet, W O/Loen, R Moch 
tar, Moh Djen, Nanvang, Ong Soen 
Tiam, W G Pattiwael, EM Pijpers, 
M Ragjad, J. Riboch, Soekadri, R.M. 
Soemardjo, R. Soetjipto, R. Soetojo, 
Tan Hoat Tjoen, Tjia Tjin Siok, Tjoa 

D. Tuapattinaja, E.L. 
Vreede en R. Vreede, 
Schooldiploma Machineschrijven : 
de Dames: E.E.E, v/d Broek, N, 

Heemstra, Ch. W. de Hoog, A. Kraan, 
R. Lamadlouw, M.L. Loen, Oey En 
Nio, J. Reurboff, 'J. Rijkscbroeff, N, 
Saaroos, M. E. Sersansie, LE Schotel. 
A, Soselisa, R, Sribanon, H, Tels en 
S. v/d Von, 
de Heeren : Anwar, K Hartono. A La-| 
tubamallo, R Otib, R Soegandi, Soe 
mardi, Soeratin, M Soetadien Tan 
Tjeng Giok. 

Practijk diploma Steno Nederi, 165 Ig 
permin. 
de Dames: CE Harms, G Hennige, 
GC Pino, L Simon, ML Struyk, en 
EA Towsend. 

Practijk diploma Steno Nederl 150 
Ig. permin. 
de Dames: EE wd Linde, C Shutte 
|Raaff en ER Shutte Raaff, 

Practijk diploma Steno Nederl, 130 
|1g, permia, : 
de WDames: HF Bisschop, N Boreel, 
CC yan Cooten, JH v/d Coeverring' 
M Ch Dixon, E van Eck, 1 Glasma- 
cher, L Groeneveld, &G Goodliff, L de 
Groot, N Heemstra, LJW Hults, GAF 

'd' Hollosy, Y 'd Hollosy, ML Hompe, 
R Lamadiouw, SE Lemmens, 8 Ma- 
ngoen Koesoemo, MJ Montung, ER| 
v/4 Moore, RM Muller, MS Muller, 
AVH Mutter, T Nardten, 8 Th Ngilly, 
CNA Oosthoek, EJ Oxsener, EL van 

M Poth, JM Recck — yan Huizen, EA 
'Renesse van Duivenbode, ME Sersan, 
sie, E Spier, LP Tahapary, H Tels- 
M Tels, M Valois, PM v/d Velden, 
MLn Warouw en RP Wielandt, 
de Heren: ED Barre, N Ch Eikema, 
W) Haas en Soebardi. : 

Practjk diploma Steno Engelser, 139 
Ig. permin, 3 
Mej, Fr. Carporasl. 

Practijk diploma Steno Ko'geiseh 100 
Ig. per min. 
de Dames: Th M COarli, B Henuige, 
(GJ Hulswit, FA M Kode 7 

Praciijk diploma Ste'io Duiteeh 100 
Ig. per min, : : 

de Dames: JCE Coreeimont en Cb. 
Meyer. 
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Perpisahan dengan Ambulance 

Kemaren doeloe digedoeng Handel 
vereeniging Tionghoa dilakoekan per 
temoean perpisahan berhoeboeng de 
ngan akan berangkatnja ambulance 
ke Tiongkok. 

Jang bhadlir ada kira kira 120 orang 
antaranja leider leider DVG. 

Disitoe diadakan berbagai2 pidato 
mendo'akan selamat. 

—0— £. 

Weaverkeersordonnantie 

Berhoeboeng dengan dikasih berla 
koenja Wegverkeersordonnantie, dalam | 
mana stelse) bosat pemberian vergun 
ning autobus moelai 1 Januari 1938, 
djoega bweat Soematra, akan dikasih 
berlakoe terves, 

“Didalam waktoe2 jg acbir2? ini ba 
njak sekali dimasoekkan permintaan 
vergunning. 

Javasche Oourant tertanggal 7 Dea, 
6 tidak keerang dari 29 per 

mintaan seroepa itoe, semoea dari SOK. 

  

  

  

    

  

    

   
    

   
Adapoen kekoeatannja jang 

   
   
   
   
    

  

datang boelan tiada tentoe, 

      

  

maloeannja berbaoe, gatel 

    
   
   
   
   
   

Pakeinja 

    

   

  

   

   

  

PIL BIDADARI 
(OBAT KEPOETIAN) 

Obat paling sampoerna boeat ketentre- 
man jang beroemah-tangga. 

ini Pil Bidadari jaitoe bisa menjemboehkan 
segala matjem penjakit jang dari djalannja 
darah dan penjakit-penjakit diperanakan 
seperti: jang (kepoetian), bengkak dikoelit 
dalam peranakan, peranakannja kekedjoetan, 

dari peranakan dilain waktoenja, jang ke- 

peranakannja letjet serta pedih, tangan kaki 
dan pinggangnja sakit seperti ditarik-tarik, 
sakit sesoedahnja bersalin dan selainnja 
dari itoe oentoek mengekelken perhoeboe- 
ngan SOEAMI-ISTRI. Pendeknja inilah 
obat jang boleh dibilang SOEMBER JANG 
INDAH OENTOEK PERTJINTAAN. 

ini PIL BIDADARI tida dimi- 
noem, 1 bidji boeat 1 Minggoe. 

  

   

      

   
     

       

  

teroetama dari 

soecdab termashoer: 

PIL BIDADARI. 

keloear darah Djangar kelar 
$ Pakei sadja ini PIL B 

dikemaloean : 

Njonja-njonja dari g 

" orang prampoeahg 
seperti kepoe: 

tian d.L.i. 

HARGA SEKARANG: jang boeat terpakai 1 Minggoe per doos F 4.25 
» » » » 

» » » 

2 ” ” »” 

Goena kamoe poenja kese- 
hataa, pilihlah obat jang 

jang sanget teroetam Pesta 

djabannja hoeat Samboehk 
Alnyeelolaata 

dan kesoesahan jahk Muak 

hoeboeng dengan pENgAN 

  

   

   

   
    

    
   
   
   
   
    

   

     
    

     
   
   
   
   

       

  

     

    
   
   

                  

    

» 2.35 
Ma En 

LO dan F 0.55 » 

  

    

   

   

     
   

  

oentoengan. 

    
   kit bengek. 

     
    
   
   
   
   
    

    

   
   

habisan boleh teroes pesen    

  

   

    

    

     

      

   

   
   

    

   

    

    
    

   

      

     

   

  

    

   
   

    

    

          

    
     

    
    

    

     
    

   

NATIONAAK JEUGD 
CONFERENTIE 

Oleh Pandusopi 

Tentang goal Nationaal Jeugd Con- 
ferentie ini, bagi soerat2 kabar kita, 
teroetama ,Pemandangan” ini, soedah 
lama dipersoalkan. Oleh t. Wisnoe, 
beloem selang berapa lama ini, poen 
djoea soedah dibentangkannja tentang 
boeroek-baik serta berfaedah dan tidak 
vja, Pendeknja, keterangan t. Wisnoe 
terseboet, soedah tjoekoep oentoek di 
djadikan perhatian oemoem, 

Sehingga, bagi sdr-sdr. Kita dari 
pergerskan ,,Penoendjoek Moeda" jg 
beloern beroemoer 1 taboen itoe, kete 
rangan t.Wisnoe tsb. mendapat perba 
tian jg tjoekoep lajaknja. Bahkan ,,Pe 
noendijoek Moeda“ — verkortingnja 
»Pemoeda“— sendiri, poen soedah 
poela mergemoekakan soearanja dalam 
koran ini djoega, Kita djoeya tak loepa, 
bagaimana samboetan ,, Peryoeda Moes 
limin Indonesia“ (PMI) selagi masih 
dibawah pimpinan t. Sardjan. 

Toean Sardjan ketika itoe, atas nama 
PBPMI viasoerat kabar Orion, soedah 
poela mengemuekakan pendapatan2 
serta rantjangan?2 jang ,tepat“ oentoek 
menghadapi soal tsb. Beberap1 puut2 
jang praetisch, soedah terbajang njata 
ketika itoe. 

Bagaikan soedah dapat dirobah lajak 
nja, sebagaimana makanan sadja lagi, 
begitoelah amsal jg kita peroleb selagi 
kita membatja dan memperhatikan 
rantjangan2 teraeboet. 

Dengan kini, hampirlsh soedah 2 
tahoen — ingat konggeres IM, jang 
bakal diadakan di LUjakarta sini doe 
loe — soal ini, masih tinggal diawang2 
lajaknja. Akan dikatakan ,ada men 
djadi perhatian entah tidak, dan akan 
dikatakan tidak entah ada“. Sebab se 
bagai soal jg penting ini, bagi per 
koempoelan2 pemoeda jg lain, taklah 
menjatakan samboetannja, tampaknja. 
Kita tahoe bahwa di Indonesia sini, 
perg. pemoeda2 itoe tidak hanja IM, 
PMI dan Pen. Moeda itoe sadja, bab 
kan banjak lagi. Kita mendengar 
djoega, perg. pemoeda lainnja itoe, 
— entah hanja tinggal mama sadja 

  

  

Tenggorokannja tida kepempet lagi, 
batoeknja berenti dan bisa enak tidoer. : : : 

Ini obat djika dipakei sebeloemnja timboel koematnja penjakit, bisa 
tertjegah datangnja itoe penjakit, oleh kerna itoe bisa terloepoet dari pada kesoesahan. Djika 
dipakei pada waktoe timboel koematnja penjakit, bisa ternjata khasiatnja seperti obat soentik 
sadja, demikian poela boeat hilangken batoek bisa dengan gampang, pendeknja dipakaenja me- 
ngobati bisa sampai sampoerna menoeroet kita poenja kemaoean. 

TJOTJOK PENJAKITNJA : Boeat bengek, sakit didjalanan n3pas, antero batoek, batoek re- 
djan (batoek sesek), berkeringet diwaktoe tidoer, mengompol (kentjing diwaktoe tidoer), sakit 
wasir dan boeat antero penjakit djantoeng jang membikin lelah. 

HARGANJA: per flesch isi 20 tablet . . , . 

Ini obat2 bisa dapat beli ditoko-toko Japan jang mendjoeal obat, kapan tida ada atau ke- 

OBAT BENGEK (ASTHMA) 

Semoca orang poen tentoe telah ketahoei kesengsaraannja orang jang 
diterdjang penjakit bengek, hingga apabila pada sa'at jang keliwat pajah, 
hilanglah orang poenja angen-angen atau keinginan oentoek dapetken ke- 

Ini obat kemoestadjabannja ada jang Special boeat, mengobati penja- 

dikami poenja toko. 

Prijscourant obat-obat boleh diminta dengan PERTJOEMAH. 

Lo Men Ber K, ITO & Co, 
Molenvliet West No, 203-204 

N O, JIB, Soeloah Pemoeda Indonesia 
(SPI), Pemoeda Moehammsadijah, Soer- 
ja Wirawan, sebagai pemoeda Parindra 
Obor Pemoeda dli-nja, Bagi tanah se 
berang oempama Sum. Barat, kita 
tahoe djoega Himpoenan Pemoeda 
Islam Indonesia (HPII) Pendidikan 
Pemoeda Islam Indonesia (Pepeindo) 
dan Persatosan Moerid Dinijah school 
(PM.D.S). e 
Nama2 jang kita seboetkan itoe. 

toch satoe2nja perg: pemoeda jg ter 
besar dan mempoenjai Hoofd Bestuur 
djoea. 

Dengan ,amat menjesal,, kita seba 
gai ,outsider“ penonton taklah me 
nampak ,,tinda penjamboetan” maka 
satoe persatoe, akan soal jg kita rasa 
dan anggap penting ini, 

Hitoenglab, soedah hampir 2 th',se 
begitoe lama masa terbosang, beloem 
kita mendapati akan oedjoed jg boe 
lat tentang itoe. 

Andai kata, ada salah satoe perg. 
pemoeda lain2nja itoe (selama I M., 
PMI dan Pemoeda) mengemoekakan 
peudapatan2nja, walaupoen pendapa 
tan ,tidak persetoedjoean”, maka dja 
dilah satoe kewadjiban bagi mereka, 
mengemoekakan kepada jg tsb. 

Kalau doeloe, haroes bisampaikan 
pada IM, karena dia sebagai mamak 
roemah, maka kini, bolehlah djoea de 
ngan memakai lowongan pers. Apakah 
lagi, akan bertambablah kemestian me 
reka satoe persatoe, menjetoedjoei serta 
merasai akan kefaedahannja. 

— Berhadapan dengan congres I M 
jg besok ini di Bandoeng, 

Besok, tak lama lagi, jaitoe diachir 
'boelan Dec. ini, di Bandoeng akan di 
adakan lagi congres I M. Semendjak 
oesoel ini dikemoekakannja, maka soe 

diadakan. Maka oentoek menghadapi 
congres ini, tak salahlah kita agaknja, 
mengemoekakan suggestie kita sediri 
menjangkoet dengan Nationale Jeugd 
conferentie itoe. ' 

Bagi IM sendiri, sebagai dia menge 
moekakan oesoel ini, tentoe soedah de 
ngan disaring2nja habis2, tentang 
enak pahitnja, Sesoedah dikoenjah2nja 
hantjoer2 baroelah dia dapat merasai   lagi wallahoe a'lam — oempama Pe     moeda Islam Indonesia (Pisi), Ansar 
manisnja soal ini dan teroes poela 
dihimbaukannja kepada teman2 dise 

napasnja djadi lega dan senang, 

Telf. 293 Batavia 

dah 2 kalilah dengan ini. congres itoe | Il 

. 1065 

teroes bertanggoeng djawab, selagi soal. 

pergerakan pemoeda kita oentoek ini. 
alangkah baiknja bilamana IM sendiri 

gi kepada I.I. pergerakan 
pergerakan pemoeda lain2nja akan da 
pat mengemoekakan perdebatan atau 
persetoedjoean mereka itos, 

Dan djangan poela I M sampai me 
nambahi alasan2 dan dalil dalil jang 

voorstel tadi. 

sa dan soeara, jg moedah2an sadja xoe 

akan yoorstel itoelah hendaknja. 

Kita mengemoekakan suggestie ini, 

congres IM akan diboeka lagi. 

Dus: kepada IM sendiri toelisan ki 
ta ini, adalah beroepa atau sebagai 
»soembangan" mendjelang kongresnja 
itoe. Dan terhadap pada I,I, pergerakan 
pemoeda kita j.l.l.itoe, adalah oentoek 
mendjadi tanda. jg kita sebagai ,,out 

da soal jg berkenaan dengan pemoe 
da oemoem itoe, akan dapat dikeroe 
mooeni bersama gama. 

Moedah2anlah. 

Djakarta, 1 Sjawal 1356 
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ini beloem dipersamakan oleh lain lain . 
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kelilingnja. Dengan sendirinja, IMakan 

mengoesoelkan dengan tegas sekali Ia : 
itoe, agar | 

bana 

akan menambah kekoeatan oesoel dan 

Dan dengan begini kita akan per 
tjaja, bahwa semoea perg. pemoeda ki . 
ta itoe akan dapat mengeloearkanra 

ara persetoedjoean dan kemoefakatan ' 

karena kita soedah tahoe, bahwa besok 

sider“ ingin sekali melibatkan agar pa 

az 
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