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Oct. me-

(Gaimusho telah memilih Consulstaf
Pa
Nela
oleh Goering kepada
Tokio, 26 Ox
omei):
Terdengarlah
berita,
bahwa Gaimusho telah memilih ponsulstaf ig
an politik.
terdiri
dari
13
orang
ba
.
oentoek
kota Hankow, antar& lain-lain terdapat
nota itoe memoeat 3 djoega consul-gei &
Tanaka jg. kini soedah ada di Nanking. Consulstaf ini dengan se era akan menoedjoe ke Hankow, djika Hankow
soedah
terampas.
ega telah dipilih 12 orang oentoek consul-politie.

| itoe diselidiki.
idak maoe akan
waktoe jang ti-

“kedoea:
ekbrertah Djerinan
mengharap, bahwa Inggeris, Peran-

1) |tjis, Belgi akan mengembalikan mi
Hn djadjahan2 Djerman,

Sitias Era alan

ja-

Igo, Cameroen, Afrika
dan Tanganyika.

dari setengah orang “Dalam pada itoe
k hip-hip-hoera disebab- maoe kalau daerah2
— berita, jang menjang-| dan 'Tangyika itoe
an tidak men ghen- daerah2 lainnja jang
I:

ih boeka

nesia. Jang haoes | Belgi

jaitoe To-

Barat

jang

Tionghoa

Tokio, 26 Oct. (Domei): Pasoekan pasoekan Tionghoa di Chungking soedah menimboelkan keriboetan dan membingoengkan yendoedoek
pendoedoek kota terseboet, demikianlah oedjar berita Pers dari Shanghai.
Berita ini mewartakan lebih landjoet, bahwa keriboetan ini dise

babkan oleh karena tidak
Shek

dari

setoedjoenja perginja Djenderal Chiang Kai

Hankow. ia

dan Angola. Perloenja ialah

Gjaoeh, melainkan berdekatan.
Iketigar Djerman tidak maoe ka-|
lau haknja didaerah djadjahannja
akan Seakan

itoe

aka

Djepang mendekati kota-kota

didepan Hankow

Hongkong, 26 Oct (Reuterj: Berita-berita Djepang dari medan
peperangan menjatakan, bahwa pada djam 4 sore pihak Djepang soedah
mendekati

Iwa

kota?

didepan

dari tnneh naa

Mpebera

Hankow

ini

dan

pihak

lebih

landjoet diwartakan,

Djepang akan mengoeasai

Tokio,

“bahwa Naa Hankow
“akan diperlindoengi.

Fang
15I:
hoofdart
artikel
,
|

Bestuur2

— Pindjaman

Pjerman.

ipanodoabi
dari Berlin 25 Oct. |
| mengabarkan bahwa ada dioemoem
kan pindjaman Djerman jang telah

ditanda tangani sebesar 1500 djoeta

Reichs marck akan
najadi 35000 djoeta

5 :

—y

dinaikkan me
Reichsmarck.

—

Webidika 2Bar un: Moskou—Kaunas

“Dari Warschau
oleh
125 Oct. dikabarkan, bahwa
pada

Havas
soerat

|kabar pemerentah ,,Dobry Wiecxor”

siang aan mengabarkan oesoelnja gezant Djer
Belanda itoe man jg ada di Kaunas (Lithauen)
pa-| kepada | pemerentah 'Lithauen soelatoe perdjandjian »Tidak saling me
njerang” jang lamanja 15 tahoen.
Poela akan memberi tanggoengan
t:|kepada seloeroeh batas Lithauen.
Oentoek
gantinja
perdjandjian
esi .Idengan Djerman itoe Djerman min
ta soepaja perdjandjian antara Li
thauen dan Roeslan dimatikan sadja.

nesia oleh ne-| Poen pengiriman graan

soepaja

di

Hakoekan ke Djerman, dan djoega
Bona
Indonesia di- soepaja kota Memel
dihapoeskan
dekan berdiri sendiri mendjadi kota merdeka.
maksoed,
soepaja dalam |
Dalam pada itoe dikabarkan, bah
. tempo jang setjepat-tjepatnja dapat wa djawab Lithauen itoe akan di
menjiapkan pembelaan diri. Antara berikan nanti dalam penghabisan
Nederland dan Indonesia diadakan| tahoen ni.

—. 9 —
perdjandjian:
saling menolong !
— Oleh karena Nederland mempoenjai Djanderal Beck akan ke Djerman ?
. teman djoega (misalnja Inggeris|
Moesjawarah dengan
dan Amerika Sarikat), maka IndoHitler.
nesia tentoe akan dapat membela| .Sepandjang Havas dari Warschau
diri, karena boekan lagi baji dalam |ox Oct. s.s.k. sebagian besar meselendang akan tetapi Penean jang |
, bahwa djenderal Beck akan |
gagah perkasa. Lihat Philippina mengoendjoengi
Djerman dengan se
jang setelah berdiri sendiri del
gera dan akan PENA
Erat de-

5

"

AAN,

alta

N

en Hitler.

Berlin

Warschau

dja-

Se tidak

daripada

district-district

|.
: :

beberapa

telah dipertja

jai oleh Comitejang mengoeroes
orang-orang jang hendak lari.
Selandjoetnja seorang komendan marine Inggeris menerang
kan, bahwa hal itoe tidak berbahaja oentoek orang2 asing,
djika sadja mereka ini berhati
hati dan berdjaga-djaga sadja
atas dirinja masing-masing dan

malam

telah diperke-

Chiang Kai
Hankow,
24

Shek pergi.
Oct. (Reuter).

Di

akoei, bahwa Djenderal Chiang Kai
Shek dan isterinja telah bertolak

26 Oct.

Djepang

(Domei) :

Pembitjaraan penting di London
Hongkong, 26 Oct. (Havas):
Dari poesat-poesat Tionghoa jang
boleh dipertjaja
diwartakan, bahwa. pembitjaraan penting masih di
lakoekan di Londen, sedangkan pada ketika itoe djoega boeat semen
tara waktoe pembitjaraan perdamai
an di Hongkong terhenti, oleh kare
na Djenderal
Chiang Kai Shek be
loem memberi tahoekan
tentang
melepaskan djabatannja itoe.
Inggeris telah memberi instroeksi
instroeksi jg dengan sekonjong2 di
madjoekan
kepada
ambassadeur
Inggeris di Hongkong, Kerr Klark
Kerr jang kini soedah bertolak da
ri Haiphong menoedjoe ke Kunming'
Moela2nja ia berniat akan mene-

moei Djenderal

Chiang Kai Shek di

Hankow atau di Changkiang, maka
dengan tidak ada soeatoe alasan2
poen,
ia kini soedah berhenti di
Kunming, dimana Djenderal Chiang
Kai

Shek

akan

menoedjoe

kekota

ini oentoek mengetahoci berita2 dari
Londen jang akan diterimanja dari
Kerr itoe tadi.

Hongkong, 26 Oct. (Reuter):
Menoeroet
doegaan jang
tidak
opisil, colonne Djepang jang berkendaraan
motor soedah madjoe Keterangan dari Prof. Tchenyaotong
dari Hwangpei hingga sampai 4'!/,
Paris, 26 Oct. /Havasj :
mijl didalam tempat tempat sebelah
Prof. Tchenyaotong berseroe deOetara jang ada diloear kota Han- ngan perantaraan radio kepada sekow.
tetap berdiamm didalam bestuursloeroeh doenia oentoek bersama-sadistricten tadi.
ma
melakoekan aksi menentang Dje
Minister Djepang bertemoe dengan
pang
jang
menjerang
itoe
dan
ambassadeur Inggeris.
Pasoekan? Djepang memaTchenyaotong menerangkan sebagai
Londen,
26 Oct.
( Reuter)
soeki Hankow.
berikoet :
Diwartakan,
bahwa seorang vicesDjatoehnja Canton
ini berarti
Lebih landjoet dari Shanghai di minister Loear-Negeri Djepang soe- dengan
segera
terantjamnja
kedah mengoendjoengi
ambassadeur pentingan dan djadjahan keradjaan
wartakan:
Inggeris di Tokio dan mengoetjap- besar di Timoer-Djaoeh. Djika DjeMa'loemat jang
telah dikeloear kan
kesedihan
hati
pemerintah pang soedah
berhasil
meroentoeh
kan
bersama-sama oleh
tentara Djepang
terhadap
bombardemen kan Tiongkok, maka dengan sendidarat dan tentara-lasetan Djepang atas kapal ,,Sandpiper”.
rinja Djepang akan mendjadi koeat
dengan opisil mewartakan, bahwa
Seketika itoe djoega vice- -minister dan tertjapailah poela
persatoean
pasoekan2
Djepang
telah mema- ini menentoekan,
bahwa
dengan Berlijn—iItalia dan Tokio (Anti-Kosoeki kota Hankow.
segera akan dilakoekan penjelidikan mintern) dan akan mendjatoehkan
jang seloeas-loeasnja tentang hal atau menjingkirkan segala rintangan
Djepang mengoelangi peringatannja ini.
rintangan.
Beroelang-oelang Djepang mema
Tenteram di Hankow
Tertjapainja maksoed?
Djepang
djoekan permintaannja kepada kadi Tiongkok ini berarti djoega, bah
Hankow,
26
Oct.
(Reuter):
pal2 asing, soepaja kapal2 ini ber|.
Kemarin
sore
keriboetan di wa stelsel bestuur demokrasi itoe
pindah 10 mijl sebelah oedik HanHankow
agak
koerang.
Segenap akan djatoeh djoega.
kow.
Pertjampoeran didalam
peperabarisan patrouille dan matroosngan
Tiongkok—Djepang
ini
tidak
matroos Inggeris pada sa'at itoe
Selandjoetnja diwartakan djoega,
soedah moentjoel diberbagai-ba- hanja oentoek kepentingan TiongIbahwa pembesar2 marine Inggeris
gai djalanan-djalanan dan telah kok sendiri akan tetapi djoega oen
menolak permintaan Djepang oenbekerdja
bersama-sama . dengan toek kepentingan negeri-negeri jang
toek memindahkan kapal kapal Ing
politie Tionghoa oentoek mendja demokratis".
geris keoedik.

Pertoendjoekan Indonesia
Belgi.

ANP.
barkan,

Pengeloearan
djataan

di

dari Gent 25 Oct. menga
bahwa s.k. ,,Nieuwe Rot-

terdamsche Courant“ memoeat be
rita, bahwa pertoendjoekan
Indo
Soerat kabar pemerintah Ghotis nesia pada tanggal 28 October
Wieczor“ menoelis, bahwa pembitja ini dilakoekan digedoeng kongsolat
raan antara ambassadeur Polen di Belanda di Gent.
Berlin dengan Ribbentrop pada tg.
An

124 boelan ini telah menoendjoekkan,
bahwa ”pekerdjaan bersama sama
antara Djerman dan Polen goena
Pe
SOAPA, “kita itoe da- soal Tsjecho Slowakia berdjalan de
is-garis besar ternjata tjo- ngan sempoerna”.
gan maksoed pertanjaan t.|
Dalam pada itoe dari Berlin disi
jang Mn
pada | arkan ka ar, bahwa kalangan2 Polen jang ada di Berlin tidak per
ari Te
tidak perloe ditambah tjaja aku koendjoengan Beck itoe
atau di koerangi !
ke Djerman dengan segera.
man 9 —
M.T.

didoedoeki

Dimedan
peperangan
Tiongkok
»|Selatan, pada tanggal
23 October
“jang baroe laloe pihak Djepang ber
hasil mendoedoeki kota Tsungfa, se
bocah kota penting jang letaknja
52 km sebelah Oetara dari Canton.
Pasoekan-pasoekan Djepang bertolak dari Hwangpei

| battangan.

DA

bah

kota tsb.

soe doet kota terbit laoetan api
Tsungfa

ini

tadi

nankan oentoek memberi persediaan air, berdaja-oepaja oentoek
mengoelangi dienstnja lagi.

ketempat jang tidak diketahoei.

Macheng didoedoeki Djepan g
Djerman akan
Sh. angh ai, 25 Oct. (Trans-Ocean): Pagi-pagi sekali pasoekanAfrika-selatan 'pasoekan
Djepang telah mendoedoeki Macheng, sehoeah tempat jang
diganti dengan letaknja sebelah Timj oer-Laoet dari Hankow.

Isoepaja milik djadjahan Djerman
(terdiri dari satoe gerombolan jang
i|letaknja satoe sama lainnja tidak

jang

Riboet diantara pasoekan pasoekan

Daja

sama harganja,
dari Congo milik

Imisalnja sebagian

lari

ga ketenteraman. Pasoekan-pasoe
kan Tionghoa jang moendoer itoe
kini soedah tidak riboet lagi, akan tetapi mereka ini masih meroesak-roesak beberapa gedoeng
sehingga terdengarlah letoesanletoesan. Ketika pada malamnja
mereka
masoek
dikota
Wuhan
maka terlihatlah kebakaran besar
Pada
malamnja
djoega kota
Hankow soedah kekoerangan air.
Peroesahaan-peroesahaan
asing
jang mengoeroes persediaan air

3 fatsak

Radio

jang

ikoet dalam

Reuter dari Sofia (iboe kota Joegoslavia) mengabarkan 25 Oct., bahwa Sidang Nasional menjetoedjoei
seloeroehnja pengeloearan oeang se
djoemlah 9 djoeta sterling goena
persendjataan. Dari poetoesan ini

ANP.

dari

radio

berikan

Den

Ka NY me

Mendjadi

Haag

ontvangstoestellen

pada

goebernoer

djenderal

Australia

bahwa

25

Londen, 26 Oct. (Reuter|:
Dengan opisil dioemoemkan, bahdi wa Hertog Kent telah diangkat men

Oct.

djoemlah
jang

tanggal 30 Sept. j.l. djadi goebernoer-djenderal Australia

ada
701.681,
sedang
penjiaran djoemlahnja
—9

ikoet dalam
363.597.

Didalam

boelan

1939 Hertog
ke

Australia

ngan

Kent

November

oentoek

melakoekan

tahoen

ini akan bertolak
memoelai

oentoek
mengganti
Lord
Gowrie
jang telah meletakkan djabatannja
itoe,

de-

djabatannja.

Lebih landjoet diwartakan djoega,
bahwa Hertogin dan poetera-poetera
nja akan ikoet djoega ke Australia.

ternjata, bahwa wakil wakil radja
membantoe lasjkar dengan kocat.

penjiaran.

mengabarkan,

goena persennasional.

TIDAK MENERIMA KORAN ?
Pengadoean tentang
pengiriman koran dan
Advertentie
sesoedah djam 4.30 sore pada
Petodjo Ilir No. 25, Telf. 4968
dan boeat bahagian Mr.-C. pada
Drukkerijweg no. 22 Telf. 529
Mr.-C.

ni
i

eta na en Bui! uitkeering
ijn geen volksonderwijzers ||...
loeh

nja 1 meninggal,
aenoenggak,

5

) werkzaam, zijn hier- ||

ega.

t.b. (Wg. Spijker- |
Buk

138 kah ?

C.

ma roepiah).

(Dalam

dianggap be

rintah

BOSRIK aa

TERBIT

.Atoeran Pengadilan
Agama Islam ditanah
Djawa dan Madoera"

25.— (doea poe-

ta

lb

i Na manghin tidak betoel, |
BL. itoe oentoek pegawai

SOED

dapat

ja. kata

PENOELISNJA:

pen

. PENERBITNJA:

V. 0. boekan pegawak,

HARGANJA:

pos Soetardjo,
epongaboik masih
didalam BBL. itoe ada 'perloe
mendap
. adviesnja Peme
t
ng v.o. b/h. Ini. rintah?
5
:

Ii

Minta

n

g sekarang diberisebagaiitoe.

bewijs lagi ?

da soeratnja

o. 5795/E.

Dep, O.

E.|

Soepaja singkat,
berkenan LN

20

Indonesia)

Notosoesanto,
Griffier
Mr.
pada ,,Mahkamah Islam Tinggi"
M. Tabrani, Laan Kadiman4, Bt-C.

75 sen seboeah,

terhitoeng

ong-

,,Peada

Boeat abonnee
jang tidak
mandangan”

kos

kirim.

toenggakannja: 50 sen seboeah,
terhitoeng ongkos kirim. Pemesanan haroes diadreskan pada
toean Anwar Tjokroaminoto p/a

i sesoenggoehnja |

D1

bahasa

kiranja

doakan memperha-

Pemandangan“,

tavia-Centrum,

ri pada itoe, kalau pem-|
soedi membatja keterangan

Senen

107

P

kit 6 boelan,

Apan

4Ba

Kanaan” Nala AR

oem pombantoe

Ba-

telefoon 1810 WI.

Djangan menoenggoe lama-lama oentoek membelinja,
soepaja tidak kehabisan!

Isi da sa
tik
alam sub 2 diatas telah njata se- bisalah disimpoelkan ane disini
kali, bahwa v.o, di Inl. Onderwijs ada kechawatiran
tentang (akibat?
'litoe kweekeling, karena v.o. tidak
politik internasio| Pang
oentoek mengadjar di ver-|n
atas:
“apa
ini

- dan standaardschool.
Toean Alimin meninggal doenia ? sak, dan.banjak jang
$ : "7 . Kalau melihat soerat adviesaa
es
Baba
Ha
kepada harinja lagi.
lInja dari Hoofd v/d Prov. Onderkabar »Pewarta
soerat
chawatiran ini dalah petaapana di
Didalam
Saksikanlah
siapa
Naa
Djawa Barat, dd. 7 Juli
Deli” ada dimoeatkan berita jang
kepada badannja!

mengoelangi
jang

sajang

o. 3716, menerangkan bahwa
oeroebantoe di vervolg-

datangnja dari pembantoe s.k. tsb.
Siapakah jang tidak akan sajang
tentang t. Alimin dan Tan Malaka,
ol haroes dilebihkan dari|s
bahwa paling anak”?nja dan toeroenannja ?
dikatakan,
dimana
v.o. sebagai hoofd di volksdimana sangat doleh djadi permin achir sekali kedoea toean itoe ada
Film ini kemarin telah dipersakhool, jang sedjak dahoeloe hingga
j
an itoe akan diikoeti di Palestina dan berdjoang memehak sikan lebih doeloe oleh pers dan
sekarang ini, masih tetap.
.Ibangsa Arab disana.
beberapa ahli kedokteran di Cinema
| Lain dari pada itoe, B.en W. sen
Palace.
Lebih
djaoeh
dinjatakan,
bahwa
lam
oetjapan2
dalam
La
April
:5
dd.
diri dengan soeratnja
Pn Mam
jata, bahwa Hindia Be- toean Alimin meninggal doenia ter|1438 No. 4874 Afd. II menerangkan |g
kena
oleh
pelor
Inggeris,
sedang
k
djoega
dalam
|. Ibahwa gadji goeroe bantoe di verGembira disamping diam
jang semoea- Tan Malaka dirawat dalam roemah
volgschool
akan diberi gadji
sakit, karena loeka parah.
nja haroes dib
rembali.
' Hebih dari v,o,Ada apa di Mr.
Disamping
japan2 terseboet,
"| Bagaimanakah sekarang B. en W.
Berhoeboeng
dengan berita ini
Cornelis.
hal itoe dalam pers pagi tadi sengadja kita perloekan
“em (laloe memadjoekan oesoel djadi se- terboekti djoega
Soedah beberapa malam
ini di
dari negeri2 itoe dalam doea tahoen menemoei
.sIbaliknja?
familie toean Alimin di Mr. Cornelis tidak pernah sepi. PaIjang achir achi Ir ini, tentang mana Gang
V. Diplomakah?
Tengah
serta mendjoempai da soeatoe tempat jang selaloe da
|
Disini semakin berlainan, Kena 'soedah beroelang oelang mendjadi isteri, anak dan mertoeanja.
lam keadaan sedih dan gembira, kita
| diploma goeroebantoe boekan diplo bahan roendingan didalam sidang2
Betoel
atau
tidaknja
wafatnja
akan menjaksikan bagaimana orang
Dewan Ra'jat.
ima v. O. karena:
toean
Alimin
ini,
familienja
disini
bisa gembira disamping diam. Arti
Menilik
kepada
berita
berita
kaDiploma goeroebantoe menoeroet
/Stsbl. 1893 No. 127 dan Stbl. 1908 wat dari negeri loearan itoe, maka tidaklah bisa memberi keterangan, nja begini: Orang orang jang pada
bolehlah
dipastikan, bahwa
soal dan kalau benar, tentoe mereka akan soeatoe ketika diam itoe, ialah di
No. 382.
sebabkan karena tertarik apa jang
menerima kabar.
pembagian
kembali
atas
tanah
tanah
Diploma v.O. ada doen "ANA
ia lihat dan herankan oleh keindadjadjahan?
itoe
tidak
akan
lama
lIaDjika
benar
toean
Alimin
mati
jaitoe :
gi diroendingkan orang.
dalam
berdjoang
membela
tanah hannja. Tertegoen ia ternganga moe
'Inspectie voor Tal,
2. Soerat keterangan dari Boepaloet dan membelalak matanja.
Djoega sangat terang, bahwa ke- soetji itoe, mereka sepamilie merasa
'a Barat dd. 20- 3 dan controleur.
Tetapi sebentar setelah diam ti'b. Menoeroet Besluit Dir. O. E. poetoesan-kepoetoesan tentang soal sangat bersjoekoer kehadhirat Allah dak dirasa sendiri orang itoe laloe
5
i djoega oleh jang Mahakoeasa.
aa: 13 Oct. 1916 No. 27702.
tertawa dengan tiada sadarkan diri
Walaupoen beloem tentoe Berita adanja peroebahan itoe. Djadi ha-| Demikianlah keterangan singkat hadjat-hadjat “pendoedoek djadjahal kedoea golongan boeroeh goe- han .itoe sendiri, djadi ra'jat Indo- itoe, tadi malam familie t. Alimin bis diam itoe mereka laloe gembinesia djoega termasoek.
soedah
mengadakan
pembatjaan ra atau sebaliknja. Lagi poela orang
'roe itoe:
Oleh karena itoelah, maka jang tahlil dan do'a diroemahnja. (Rep). orang itoe semoeanja tinggal doePenoelis moefakat akan menaik— 9 —
'kan gadji v.o. tapi hargailah
di- bertanja ini menganggap penting,
doek sadja dikoersi.
ploma dan pekerdjaan G. B. di ver- kalau ada oetjapan, bahwa pendoeApakah itoe ?
doek Hindia—Nederland lebih mevelg: :
Djiwa djiwa jang terantjam.
Tidak lain tidak boekan keadaan
“Apakah sebabnja Normalisten jg njoekai masih terikat dalam lingdemikian itoe kita lihat digedoeng
awaslah
dalam
per21 bekerdja divolk tidak disamakan koengan keradjaan dengan NederUnietheater Mr. Cornelis, jaitoe tem
gaocelan.
land, dari pada dengan negerilain.
Pe
temannja di vervolg?
pat jang tidak asing lagi oentoek
Dari itoe, maka sangat perloelah
Palam masjarakat ini orang jang tempat ketoprak
,,Darmo Kondo"
Nederland meroendingkannja
de- satoe bergaoel dengan jang lain datangnja dari Solo. Soedah bebera
ngan wakil-wakil jang sepesial di dengan leloeasa. Lebih-lebih kalau pa malam ini main dikota itoe dan
“- Poen diantara lain-lain ditoelis toendjoek oleh organisasi-organisasi mereka ini satoe dengan lainnja lakonnja selaloe bisa dilihat. dalam
djoega, bahwa nama perkoempoelan nja pendoedoek, goena menetapkan soedah mengenal baik. Sjak wasang- Sk. ini bagian advertensi. Kerap kali
Goenoeng Sahari Voetbalclub” (da dasar-dasar pokok hoekoem , ja'ni: ka dan iri hati boleh dikatakan ti- diadakan extra permainan wajang
lam verslag Goenoeng Sahari sport
Pada satoe pihak penetapan ba- dak ada. Hingga amat rapatlah per orang. Dan
sebeloem
'itoe tentoe
Ivereeni:sing") diganti dengan nama gaimana tjaranja perhoeboengan an gaoelan itoe, misalnja antara saha- ada bedajan.
BM |(s.v. “Setia” 'moelai 17 Oct. 1928, djadi tara Indonesia. dengan Nederland di bat karib, soesami isteri, kakak dan
Miss Tjaboek
soedah terkeIboekan tahoen 1931. belakang hari jg haroes dilakoekan adik dll.
pal! Meskipoen poeteri ini memain
. Tentang hal ini, lebih djelas, kira dalam termfjn jg ditentoekan
dan
Tetapi dengan tidak setahoe ma- kan rol laki-laki, sikap dan lagak
nja sidang pembatja membatja ri- pada lain pihak constructie intern.
sing masing, jang satoe bisa ditoe lagoenja orang tidak bisa membe
s|wajat ,,Setia” dalam Pemandangan djoega jg haroes diselesaikan dalam
lari penjakit oleh jang lain. Baik dakan. Betoelkah jang main itoe
e-|jang
na
termijn jg ditentoekan.
laki-laki, ataukah memang
jang mengenai djiwanja, macepoen orang
3
Hn
pandai jang memegang rolnja ? De-:
Jang bertanja ini, jakin, bahwa jang mengenai raga manoesia.
Soal djadjahan dalam Dewan
mikianlah pertanjaan- orang jang
tidak moengkinlah kita mengadaJang kita maksoedkan dalam be pernah menjaksikan dalam malam
:
Rakjat
kan pembelaan negeri (weermacht)
rita ini tjoema jang mengenai raga malam jang telah laloe itoe.
Pertanjaan
t. Soe- jang bisa mentjoekoepi djika seka- atau badan orang sadja.
Misalnja
Siapakah jang dalam waktoe ini
dar didasarkan kepada kekoeatan
tardjo.
kalau jang satoe kena penjakit dan dalam kedoekaan dan kesedihan ?
financieel kita,
dan tidak poela jang lain bergaoel dengan dia, maka
$ Higistk Dewan Rakjat t. Soetar akan bisa selesai dalam waktoe jg
Ingin penglipoer hati?
dengan sendirinja iapoen akan kena
'djo, dengan bertarich 22 Oct. '38 tepat, jaitoe
Tiap malam ada obatnja, jaitoe
soeatoe tenaga jg
Itelah menjorongkan
an se- betoel2 dianggap oleh lain lain ke- sakit djoega. Lebih lebih kalau pe- dengarkanlah obrolannja si Sabar
njakit itoe berbahaja sekali, hingga
: bagai berikoet:
dan Soeboer- Teroes dan Bleksem,
koeatan.
djiwa
orang bisa terantjam
dan hingga orang akan linjap doekanja
5
Siamea kkndan kiranja jang berDari itoe, maka patoetlah ditjari bisa djoega sampai pada adjalnja.
dengan seketika itoe djoega. Sebab
'Ti-|tanja ini memadjoekan pertanjaan- djalan penjelesaian dalam sjaratOempamanja bagi: Sang soeami sabar itoe kerap kali doedoek ,,di
pertanjaan sebagai berikoet:
sjarat kekoeatan moreel bagi menbergaocel dengan teman jang men- koersi gojang”, meskipoen ia ada
tjegah sesoeatoe kedjadian, kalau
ni
ada Tidakkah Pemerintah sepaham kelak sewaktoe-waktoe ditimboel- dapat penjakit. Tidak lama lagi ia dilantai. Lain?nja boleh kita kataakan mendapat penjakit itoe djoe- kan, bahwa kalau orang jang me| dengan jang bertanja, bahwa meni- kan
lagi perkara pembagian dja- ga. Dan karena ia bergaoel dengan nonton tidak tertawa, ja...
me, ik kepada
keadaan internasional djahan itoe.
Kak isterinja, maka
kedoea doea mang ia seorang jang ,,tahan oedji”.
. Iaimana nasibnja Hindia-Nederland
Semalam telah dipertoendjoekkan
ini akan mendjadi koerbannja poela.
7 'djoega mendjadi roendingan, seka-j
Indonesia Raja”
lakon
,,Modjopahit—Demak”
dan
arang ini sangat boleh dipoedjikan
Djiwa,nja
terantjam!
nanti
malam
landjoetnja.
Jaitoe
aja dengan selekas-lekasnja meTelah sampai ditangan kita ma- Bedreigde
levens! Oleh ka»Boedha oleh Islam, moelai djam 8.
boelkan apa-apa jang dihadjat- djallah Perhimpoenan Peladjar2 In- rena rahsia dalam hidoep!
Miss Tjaboek malam nanti tetap
Ikan oleh Petisi-Soetardjo (sidang donesia ,,Indonesia Raja“ tahoen ke
“Inilah kabar jang perloe dimoeat mendjadi Adipati Teroeng (Koesen).
a1 /1936—1937, Ond. 26, Handelingen
H.
10 nomer September/October 1938.
berhoeboengan dengan
film jang Tidak perloe kita tjeritakan disini.
n biz. 1694), deng:
soed agar se
Student
adalah
pengharapan
bang
moelai
dipoetar
di
Cinema
Palace Keterangan diatas soedah tjoekoep:
oedahnja diadakan konperensi anta |
mengandoeng
i|ra wakil-wakil Nederland dan Indo sa. Menjokong oesaha student Pn nanti malam jang
Inesia bisa bersama-sama dikeloear- berarti memberikan kesempatan alpendidikan baik, goena pemoe
da poetera dan poeteri, soe
Ikan ma'loemat, dari mana antara ida student kita oentoek lebi
ami
dan isteri. Film itoe me| Hain-lain bisa kentara bahwa kehen-. njempoernakan taman Kepese mata
|dak rakjat Indonesia soepaja negeri nja menoedjoe pertjakapan diri oen ngandoeng ilmoe nasehat kedokte-

“lini tetap dalam

tali en

Ke- toek anggota masjarakat dikemoedian hari.
Harga Tenganan: boeat 3 pengeloearan tjoema f 1.— (seroepiah),

ran

jang perloe

sekali, sebab disi-

toe orang dapat tahoe, betapa baradjaan?
rei,
ani ada
hajanja orang bergaoel dengan pe
Pemerintah sepen
g jang berkenaan del. 'b. Tidakkah
rempoean jang djatoeh dalam lem
dapatan poela dengan jang berta
bah
kesengsaraan jg soedah menoe
sedang madjallah terbit beroepa broaa Lu Fera Ag jang mengenai | nja, bahwa ma'loemat seroepa itoe chure. Isinja bergoena oentoek di larkan penjakit syphilis jg berbaha
'temoean-peringatan itoe antara didalam penghargaan internasional kenali dan lebih bergoena lagi oen- ja bagi masjarakat dan toeroenan.
in dikatakan, bahwa musiek akan .menimboelkan pengaroeh jang
toek diperhatikan,
Film itoe telah dipoetar di Banjang meramaikan »Happy Players”, lebih besar, melebihi daripada kadoeng
dan koendjoengannja selaloe
Kemajoran
lau
kita
membikin
perloeasan
ten
Adres
Administrasi:
itoe salah, sebetoelnja muziek soem
begitoe
roepa, hingga roeangan da
tara
angkatan
oedara
sekadar
me
Gempol
18,
Batavia-C.
Maap
dari 8.v. Lego, Den Ag an
lam tiap malam teroes penoeh se
noeroet kekoeatan kita ?

Gerhaya.
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“Ketika

Mo-

Ali.

sebeloem

sidang

Gedelegeerden

College

dimoelai, maka

Badan

kan ordonansi sekolah tinggi. jang Karangannja

Pemilihan

tentang

Dewan.
Ketoea: Tabrani
Notosoedirdjo.
Penoelis : Islan. Anggota2 : Mr. Amir

“

Dalam

pada itoe dikabarkan poe

la oleh Aneta, bahwa toean Yo Heng

Kam

hari Selasa pagi mendoedoeki

koersi
college van gedelegeerden
itoe sebagai ganti toean van Baa“len. (Aneta)
2

Kapal
Aneta

Di ama

,,Cartensz“

di Rriok

mengabarkan,

bahwa kapal

|. »Cartensz« hari Selasa pagi telah
2 sampai di Priok. Poen laloe diang
—

koet kedroogdok. Dan nanti bebera
| pa hari lagi akan meneroeskan pelajarannja ke Papoea.
".

—.

O

—.

Cursus Instituut Journalistiek

Berhoeboeng dengan poeasa, maka
peladjaran Dagbladbedrijf dan Jour-

dioendoerkan

“nalistiek

“hingga dimoelai djam
Harap ma'loem.
—

cc

djamnja,

7.15 malam.

——

Poetoesan Rapat Pengoeroes
Besar Gerindo
Denganbadan'njapa
da hari Ahad 23 Oct. '38
Pada hari Ahad ddo. 23 October
1938 jbl. P.B. Gerindo dengan
badan-badannja telah mengadakan
rapat, dimana ditetapkan siapa-sia

“pa

jang

doedoek dalam badan-ba-

dan itoe pada tahoen jang kedoea
| serta kewadjiban badan-badan itoe.
. Menoeroet poetoesan Congres jg
“pertama di Djakarta: Ketoea oe-

moem

Gerindo toean A.K. Gani. Wa

kil Ketoea oemoem toean Mr. Amir
Sjarifoeddin.
Rapatini memoetoeskan:
Berhoeboeng dengan toean Mr. Amir
Sjarifoeddin soedah pindah ke Dja
karta, maka boeat
Ketoea
Ha-

ditambah

lagi.

Maksoednja terang dan tidaklah
menimboelkan ragoe-ragoe lagi:
Orang sangsi tentang soal, benar

'diperingati lebih doeloe bekas ang- Sjarifoeddin, Sanoesi Pane, Ismagauta Pangeran Mohammad Ali de ngoenwinoto, Asmara Hadi, Sofyan,

ngan berdiri sebentar.

ini akan

S.M. Sitompoel, A. Tompunu dan kah bestuursacademie itoe memberi
tinggi jang penoeh
A.K. Gani. Kewadjiban : Mengatoer pengadjaran
dan
mengoeroes
segala hal jang harganja.
mengenai pemilihan. Segala badan
Kesangsian orang itoe teroetama
jang terseboet diwadjibkan
poela berdasarkan pengadjaran sebeloem
soepaja memboeat dan menjediakan masoek bestuursacademie itoe, jaitoe
karangan2. Adres kepada semoea selainnja
dari pengadjaran pada.
badan2 jang terseboet diatas: ke sekolah
menengah jg oemoem, ma
Kramat 158, Bat.-C. (Antara)
soek djoega sekolah Mosvia (pasal
—m——

cc

2, ajat

—

Pemboekaan Bestuurs-academie
Samboenganpidato J.
m.m. padoeka
t. Prof.
Dr. R.A. Hoesein
Djajadiningrat.
Demikianlah oentoek memenoehi
kekoerangan ini maka diadakan da
hoeloe hoofdenschool (sekolah
radja, sekolah menak atau sekolah pri
jaji), kemoedian sekolah Osvia, jg
selaloe haroes diperbaiki ' anggaran
pengadjarannja, soepaja didikan itoe
lebih sesoeai dengan maksoednja jg
bertambah lama bertambah banjak
sjaratnja. Tetapi
Osvia itoepoen,
beloem djoega lagi tjoekoep,
berhoeboeng dengan rantjangannja dan
tjara mendapat moeridnja, dan karena itoe terbatas kemoengkinannja.
Oleh karena pekerdjaan
amtenar2
jang soedah tammat peladjarannja
pada

Osvia

itoe

selaloe

2

ad.A

Reglement

Bestuurs

academie,jg ditetapkan dalam Regee

ringsvergadening termaktoeb dalam
staatsblad 1938 No 585), lamanja
peladjaran jang ditetapkan 3 tahoen
(pasal 4, ajat1
academie) dan

ordonansi Bestuurs
hal bahwa student

itoe boleh menempoeh oedjian tetapi
tidak diwadjibkan (pasal 5, ajat 1
ordonansi itoe).
Pemerintah
baroe
mendirikan
Bestuursacademie seperti
roepanja
jang
sekarang ini, ialah setelah
mendapat keterangan ahli dari kedoea Kepala Departement, Directeur
B.B. dan Onderwijs en Eeredienst
dan setelah dipikirkan masak2. Se-

gala keberatan

jg diseboetkan ta-

di poen boekan tidak diperhatikan
oleh Pemerintah dan soedah disang
kal oleh pihak jang berhak. Meski
poen demikian ada baik djoega, me

bertambah,

maka perloelah
diadakan didikan
tambahan poela, teroetama bagi me
reka jang memegang pekerdjaan jg
memimpin. Didikan tambahan itoe
diadakan dengan mendirikan Bestuursschool: disisi itoe dianggap per
loe poela peladjaran di Osvia dioebah benar benar. Setelah diperoleh)
penerangan jang baik dari seboeah
komisi, maka diadakanlah
Mosvia
jang sekarang.

noeroet

rakan

tilikan

dan

itoe disini,

boeng

saja,

akan membitja

menjelidiki keberatan2
—

sekalipoen.

dengan

berhoe-

oepatjara ini, dengan

ringkas sadja, —

sebab

keberatan

jang dikemoekakan itoe mengenai
Bestuursacademie
pada pokoknja.
Moedah2an pembitjaraan ini dapat
menolong menghilangkan salah paham,

djika

ada

salah

paham,

itoe,

.

bekas Gouverneur van
Suchtelen.

Discaveu

jg. lengkap.

Aneta mendapat kabar:
Dalam nomor September jg baroe
terbit dari madjallah Koloniaal Tijdsechrift telah moeat seboeah karangan jang berkepala ,,Paralelellen” SOERABAIA
dari
boeah
penanja
toean
Jhr.
B.C. C. M. M. Van Suchtelen. Kara- |Pembantoe mengabarkan:
ngan ini soedah mendapat perhatian Perajaan P. A. D.I. tjb. Soerabaja
sepenoehnja
dari
fihak kalangan
Oentoek
memperingati
oesianja
B.B., baik jang mengenai sifat dan
perkoempoelan
dari
Perserikatan
toedjoean,
maoepoen jang mengeAnak Dagang Indonesia tjb. Sbaia,
nai isi karangan tsb.
Dalam karangan itoe dikeloear- telah genap 1 tahoen oesianja, makan hal2 jang ditoedjoekan kepada ka pada tanggal 21-22 ini boelan
Pemerintahan : menjalahkan
dan telah dilangsoengkan perajaan bermendakwa dengan soenggoeh2. An tempat digedong Panti Harsojo de
koendjoengan metara lain dioelangi kata2 dalam ka ngan mendapat
moeaskan.
|
rangan tsb, asal dari Toean Besir
Djam 8 malam perajaan dimoejg doeloe, dengan tidak diterangkan pada kesempatan dari kedjadi lai dengan didahoeloei oleh Ketoea
am manakah kata2 itoe dioetjapkan Comite sebagai pemboekaan, kemoe
diteroeskan oleh pengoeroes
sehingga tidak ada keterangan, tas dian
moengkin dimengarti
dengan
ber Oemoem sedikit riwajat P.A. D.I.
hoeboengan
manakah
kata2 tsb. bermoela berdiri sehingga sekarang
Sesoedah itoe laloe diadakan per
dipakainja.
Isinja banjak jang tidak benar, toendjoekan, beroepa Marslied, Dejang
roepanja
djoega diketahoei monstr. Gamelan, Sport Ju Jut Su,
Charlestond,
Petilan
oleh pengarang artikel itoe jaitoe Bataksdans,
Klonodans,
Pentjak,
Fiestbekas Gouverneur dari Soematra- W.O.:
Timoer jang soedah tentoenja me- kunst, Extra Terang boelan, Balingalami dari dekat madjoenja ri- dans, Kelemasan Badan, Hawaiian
wajat jang dibitjarakan itoe dengan dsbnja.
segala-galanja.
Isinja
djadi
bisa
Doeri Pers ?
menimboelkan
salah faham.
Oleh
Kepada kita dikabarkan, bahwa
karena itoe terbitnja di negeri ini toean-toean Abdulwahab, A. D. Loemenimboelkan
kemarahan
sangat bis, R. Winarno dan t. Mh. Sofjandari kalangan anggota dari Veree- hadi masing2 Directeur, Hoofd, S.O.
niging van Ambtenaren b/h Binnen- Hoofd Tempo dan le. Redacteur,
landsch Bestuur.
'Ipada tanggal 19 ini boelan djam11
Berhoeboeng dengan organisatie- siang telah dipanggil ke Hoofdbunja jang loear biasa dari perkoem- reau oentoek didengar keterangan
poelan tsb., jang berpoesat di Ne- beberapa
perkara
jang
mengenai
derland dan di sini diwakili oleh dengan peroesahaan.
Commissie . van - VertegenwoordiKepada toean-toean Abdulwahab
ging,.
sedang
penerbitan
madja- dan Mh.
Sofjanhadi
djam”6 sore
lah itoe djoega di Nederland, ber baroe diperkenankan poelang, tetapi
hoeboeng dengan vetorecht dalam lainnja hingga djam
10.30 malam
hal jang loear biasa dari
bestuur baroe selesai didengar, akan tetapi
commissie van Redactie jg bekerdja pada paginja didengar poela ketemaka moengkinlah terdjadi seperti rangannja.
tentang karangan terseboet diatas
bahwa karangan sebagai bantoean
deri Jhr. v. Suchtelen bisa masoek
dalam madjalah perkoempoelan itoe
dengan tidak bisa para anggota jg

pada -student2
dan pada
corpsbestuur: Boemipoetera, dan
menghilangkan
djoega
pengaroehnja
jang
rian Gerindo,
ditentsekan t.
Oleh karena tjara tjara pemerinMr. Amir Sjarifoeddin merangkap tahan amat tjepat madjoenja dan mengetjewakan hati.
wakil Ketoea. Dan toean Aboebakar oleh karena pekerdjaan pemerintaBarang siapa jg teroes meneroes
Mahjoedin jang tadinja mendjadi han itoe selaloe bertambah sebagai djoega mentjoerahkan perhatiannja
pembantoe,
sekarang
didjadikan peroebahan pemerintahan | bestuurs- hanja kepada permoelaan peladjamendjadi Penoelis Il. Penoelis I hervorming) jang didahoeloei oleh ran jang berbeda dengan jang biasa
tetap toean Tabrani Notosoedirdjo ontvoogding bestuur Boemipoetera, oentoek peladjaran tinggi itoe, ma
dan bendahari toean Soetan Besar jang kemoedian sekali berachir pem ka tidak mengakoei sifat choesoes
Badan
sidang
pemim- bagian pekerdjaan (taakverdeeling) Bestuursacademie itoe. Boekankah sama berada di negeri sini menam
maka baik . Bestuursschool
maoe- maksoednja Bestuursacademie itoe bah atau menolaknja.
pin.
Ketoea t. A K. Gani (tidak poe- poen Mosvia itoe hanja dapat oen- akan memberi kesempatan kepada
Commissie
van
Vertegenwoordi
B.B. Boemipoetera jang ging. dengan
to£ksementara dan sekedarnja sadja amtenar
nja hak soeara).
segera berhoeboeng
memenoehi kekoerangan jang soedah dipandang tjakap, sesoedah mendja dengan.hal tsb mengadakan rapat
Penoelis t. Samjono,
Anggota t.t. Mr. Amir Sjarifoed- ada dan jang akan bertambah itoe. bat pekerdjaan beberapa lamanja, dan
djoega berhoeboengan kawat
pengeta- dan tilpoen dengan Pengoeroes di
din, Sanoesi Pane, Wilopo, Njono- Maka segeralah, moela moela satoe oentoek menambah
doea dan madjoe moendoer, kemoe hoean lagi oentoek- djabatan
prawoto dan Angronsoedirdjo.
Nederland.
tinggi. Sebeloem|: Commissie dengan senang bisa
Kewadjiban: Memberikan advies dian bertambah sering dan bertam janglebih
dalam segala hal jang dimintak oleh bah mendesak, terdengar keinginan mereka dapat ditentoekan boeat be menerangkan, bahwa djoega seperti
P.B. dan memberikan advies jang dan Isjarat, soepaja diadakan seko ladjar pada Bestuursacademie, me- C.V.V. pengoeroes Vereeniging itoe
tidak dimintak oleh P.B. tetapi di lah tinggi bagi mereka jang boleh reka itoe soedah mesti memboekti- tentang menerimanja karangan ter
pandang perloe oleh Badan Sidang djadi akan mendoedoeki pangkat jg kan lebih dahoeloe didalam djaba- seboet menolak. dan hal ini telah
setinggi tingginja dalam djabatan tan mereka, bahwa mereka terpan- diberitakan. Bestuursorganen doea
Pemimpin.
dang akan ada mempoenjai ketja- doeanja dari Vereeniging van Ambbestuur Boemipoetera.
Badan
Propaganda
sepenoeh-peKeinginan dan isjarat itoe diper kapan praktijk jang perloe oentoek tenaren. B.B. dengan
Pers
dan Decumondjabatan
jang
tertinggi.
noehnja
menolak
artikel
itoe dan
hatikan Pemerintah dengan soengtatie.
s
mereka
jakin
oentoek
menerangkan
Lama
dalam
djabatan
jang
dimes
goeh-soenggoeh. Oentoek mempela'Ketoe t. Asmara Hadi
nama
semoea anggota dari
djari soal itoe diadakannja seboeah tikan itoe, (ditentoekan dalam pa- atas
Penoelis t. Wikana
Vereeniging
itoe
bahwa artikel itoe
Anggota t.t. Mr. Amir Sjarifoed- Komisi, jang terdjadi antara orang- sal 2, ajat (2) adb Reglement Bes
dengan
alasan
jang
diterangkan di
tuursacademiej,
sekoerang-koerang
din, Moechtar, A.K. Gani, Samjono, orang dari praktek jang tjakap me
atas ta' akan mendapat tempat danja
sembilan
tahoen
—
boekan
soe
nimbang
soal
itoe.
. Wilopo, Anwar
Mahjoeddin, A.M.
Dari pekerdjaan Komisi itoelah atoe masa jang pendek —: dalam lam madjallah perkoempoelan tadi.
Sipahoetar,
Adam
Malik, NjonoC.V.V. achirnja jakin, bahwa peprawoto dan segala pembantoe
P. timboel Bestuursacademie jang se- masa itoe mereka mesti soedah me
ngoelangan
dikelak hari tidak akan
njatakan
sanggoep
berpikir
sendiri,
karang diboeka ini.
Besar.
terdjadi, hal jang telah menjedihkan.
dapat
memoetoeskan
sesoeatoe
deBagaimana
pertoekaran
pikiran
Kewadjiban: a. Mengadakan pil:
(Anip Aneta)
dato-pidato jang persklaar dan. me di Dewan Ra'jat tentang rantjangan ngan sendiri, dan mengambil tinda
32
at G3 me
kan
sendiri
poela,
sifat-sifat
itoe,
Bestuursacademie
jang
moela
moela,
ngatoer
segala
aksi propaganda,
Pertanjaan
Dewan Ra'jat.
jang
dihidoepkan
teroes
dari
pengemenjebabkan
Pemerintah
mengadab.
Menerbitkan
dan
memelihara
tahoean
jang
diperoleh
pada
seko
kan
peroebahan
dalam
rantjangan
opisil, me
Pertanjaan t. Datoek
Toemeng' madjallah partai jang
sebagai Mosvia goeng, terkirim tg. 25 October '38,
njiarkan karangan-karangan serta itoe, dimana dirasa, bahwa kritik jg lah pertengahan
mengoempoelkan
archief
boeat diadakan dan keinginan-keinginan itoe,: soedah dapat dianggap tjoe1. Menoeroet berita keterangan jg
jang dikemoekakan itoe selajaknja, koep bahwa mereka itoeakan dapat telah diterima, mengatakan bahwa
partai.
oleh akal, lagi dapat dengan sepatoetnja menoeroetkan seorang patih jgmengganti seorang
Pergoeroean pemimpin dan termakan
setelah dimin- peladjaran jg lebih tinggi sifatnja. regent. boeat
jaitoe
dikerdjakan,
sementara
waktoe,
Ketoea Mr, Amir Sjarifoeddin. ta
pertimbangan goeroe-goeroe besar
mitsalnja
selama
waktoe
studieverApabila
mereka
lain
daripada
itoe
Penoelis Adam Malik.
sekolah hakim tinggi dan madjeAnggota Asmara Hadi, Wikana, lis Curator sekolah-sekolah tinggi dioedji poela oleh orang jg berpe- lof dari funtionaris, tidak menerima
Samjono, Wilopo, Sofyan dan Sanoe- di Betawi: dan bagaimana poela ngalaman, baik dalam hal pemerin tambahan gadji, tetapi hanja mene
tahan negeri, maoepoen dalam hal rima ambtstoelage dari regent tsb.
:
si Pane.
rantjangan jang baroe itoe diterima peladjaran (peladjaran “menengah |
Oleh karena penggantinja regent
kecursus
Memberi
:
Kewadjiban
oleh Volksraad dan achirnja dite- dan peladjaran tinggi) seperti jang boeat sementara waktoe itoe haroes
dan
pada tjalon-tjalon pemimpin
tapkan dalam
ordonansi
“dalam
mengasih garis2 oemoem jang me- Staatsblad 1938 No. 435, sekalian- tsb. dalam pasal 3 Reglement, dan djoega memenoehi sjarat-sjarat be
hanja beberapa orang diantara jang rat dan sjarat sjarat ketjakapan,
ngenaitherie dan praktijk poliiik dan nja masih
benar, sehingga terbaik, jang diizinkan masoek Be- sama berat pekerdjaan — djika me
baroe
ini mesti
ekonomi, Garis oemoem
tjoekoeplah beberapa kata ini sadja stuursacademie itoe, maka rasanja lakoekan pekerdjaannja sendiri leuniformeel (seroepa) dalam seloe- oentoek mengingatkannja.
soedah ada djaminan jg kokoh ba- bih berat—, maka penanja mohonroeh partai.
:
»Bestuursacademie”, demikianlah gi pengharapan, bahwa mereka itoe kan diri. memadjoekan pertanjaan
Sadan
“ Badan Ekonomi
kata ajat pertama ordonansi itoe, akan dapat menoeroetkan peladja- sebagai berikoet:
rekat Tani.
sdiadakan di Betawi dan maksoednja ran academie itoe dengan baik dan
a. mengapakah ditoeroet atoeran
Ketoea A. Tompunu, Penoelis Is- oentoek memberi pengadjaran tinggi
ke ragoe2an dalam hal ini soenggoeh terseboet diatas:
lan.
Hilang
bestuur
djabatan
kepada amtenar
tidak pada tempatnja. .
| bh. apakah peratoeran itoe tidak
Anggota : $, M, Koedoes, Tabrani Boemipoetera di Djawa dan Madoera
Kekoerangan dalam hal pengadja bertentangan dengan soerat siaran
Notosoedirdjo, Sanoesi Pane, An- jang akan dimadjoekan oentoek itoe,
war Mahjoedin, Angrosoedirdjo dan agar mereka, setelah mendjabat pe ran menengah jang oemoem disini 23 Juli 1938 No. 2505/C tentang ga
pangkat
Ir. Kaslan Abd. Tohir.
kerdjaan praktis beberapa tahoen- soedah ada penggantinja, jaitoe pe djinja djika menempati
ngalaman
hidoep
|dan
pengalaman
boeat
sementara
waktoe,
djika
tiBadan Sarekat Sekerdja djoemlah tahoen itoe akan ditetapdalam
djabatan.
Djanganlah
diloe
dak,
mengapa
tidak
,
regeeringskan lebih landjoet oleh
Ketoea Wilopo.
verordening - mendapat kesempatan pakan poela, bahwa hal jang demi
Penoelis Wikana.
c. apakah pemerintah sedia oenAnggota S.M. Sitompoel, Islan, oentoek menambah ketjakapannja kian itoepoen ada djoega terdapat toek mengatoer gadjih seorang papada sekolah tinggi jang lain2..Pa
Samjono dan Tabrani Notosoedir- boeat pangkat jang setinggi-tinggisal 13Hooger-onderwijs-ordoniantie, tih wd. regent dan oempamanja di
nja
pada
djabatan
itoe.“
djo.
5
tetapkan f 10,50
Selandjoetnja pada Bestuursaca- bersesoeaian dengan atoeran jang
Kewnljibaki Mengandjoerkan dan
sedjalan dengan itoe didalam Reg11: Penanja ingin mendengar dari
demie itoe, diberi poela kesempatan
menjokong Serekat Sekerdja.
lement
sekolah-sekolah
jang
-ber
Remerintah,
kapankah akan diamme
kepada
Badan Penjokong menempoeh oedjian dan

Ketoea
Penoelis

reka jg madjoe dalam oedjian itoe,
Pergoeroean.
Soetan Besar. diperkenankan menempoeh oedjian
M. Djamin.

Anggota : Aboebakar Mahjoeddin,
'Basoeki dan Anwar Mahjoeddin.
Kewadjiban : Mengandjoerkandan

menjokong pergoeroean Kebangsaan,

doctoral pada Sekolah Tinggi, jang
bersamboengan dengan pengadjaran
di Bestuuracademie itoe. Mereka jg
madjoe dalam oedjian doctoral itoe,

akan

sangkoetan,-membolehkan orang toe bil

roet
dalam
oedjian pada
tinggi itoe diloear atoeran
gakan.

(Akan disamboen gl. 5

mendapat diploma, berdasar-

fi

Iodedatg

“ak

Nasa

GEA es

LIA

aa

sekolah
jg dibia

—

aa
Deket HAatima

4

AO

Bean Jae

» 53

hana

tuna

AE,

O—

tindakan

oentoek mengangkat

hoofdschrijvers
dienst

roet
lam

dan

di

Inl.

Bestuurs-

kantoordienst,

peratoeran
begrooting

menoe-

jg ditetapkan da
'38 dari beberapa

boelan jl. (Anip Aneta).

KAWAT

Palestina
Keriboetan di Palestina
Jeruzalem, 25 Oct. (Zeesen)'
Di Jeruzalem ada tiga orang Arab
jang dihadapkan didepan pengadilan lagi.
Selandjoetnja Commissariaat Ting
gi soedah mengeloearkan oendang2,
dalam mana dinjatakan, bahwa moe
lai pada tanggal 1 November ini se
orangpoen tidak diperkenankan oen
toek menoempang seboeah kereta
api atau seboeah mobil, djika ia ti
dak mempoenjai keterangan
pemberian idzin dari district-komendan
jang bersangkoetan.
Dengan

atoeran

ini berarti

tidak

hanja melakoekan controle jang te
rang, akan tetapi djoega mengoerangkan djoemlah mobil-mobil jang
ada ditangan orang orang Arab.
Lebih landjoet diwartakan poela,
bahwa telah terdjadi berbagai-bagsi
keriboetan lagi dibeberapa
bahagian2 di negeri Palestina itoe.
Seketika itoe djeega-djalanan: ke
reta-api

antara

Jeruzalem-dan

Jeri-

cho soedah hantjoer. Perhoeboengan

elektris di Jeruzalem soedah roegak
djoega, sedangkan di “Jaffa terde-

ngarlah beberapa tembak-tembakan.

Mexico
Koran

jang tidak pakai

porti

Dari Mexico City dikabarkan oleh
KPH
24 Oct bahwa hari itoe di
Mexico City telah dioemoemkan soe
rat
president
jang menetapkan,
bahwa semoea ssk, soerat minggoe
an dllnja
dibebaskan dari porti
(ongkos kirim).
Tindakan2 ini berhoeboeng
dengan niatan oentoek memadjoekan
kultur dan oentoek menoetoep ong
kos soerat2 biasa jang tinggi itoe.

De REGENT van CHERIBON
roept sollicitanten op voor de ver
vulling van de betrekking van
ONDEROPZICHTER
LIJKEN
DIENST
bij

schap Cheribon.
Aanvangsalaris

IN
het

TIJDERegent

.
f 77.50.

Eisch van aanstelling: ten minste
einddiploma
driejarige
ambachtsschool dan wel gelijkwaardige tech
nische ontwikkeling en ervaring.
Sollicitaties, voorloopig ongezegeld
te richten
aan den Regent van
Cheribon, uiterlijk 30 November 1938.

Namens het College van
mitteerden:
De

Gecom-

Regent van Cheribon
SOERIADI

ad

Pangeran

hammad

Gr ida Mak & Me ng, Telan

la

SEN

.R. Memperingati

aa aa Mama

RJWIEL

8

—

Rat.-C.

THE GAY DESPERADO

Tel. 2918

Wi

ys dari listric merk

en motorfiets merk ESCO

pemakean benzin 1 liter—55 Kilometer,
Pee

BEAN

EN EN

nan demam

00004000121000000001n0000000
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660600000 0040000000000000

film? lainnja,

sebab pembikinan jang sangat tepat dan berdasarkan
boekti2 jang njata. Film itoe
lepas dari ikatan2 agama,
peratoeran2 jang
sempit,

memboeka keroedoeng
keSopanan jang salah tempat.
nja dan menoendjoekkan:
pada penonton kenjataan
jang ta' berboenga. Filmini
adalah hatsil jang sangat

berarti dalam riwajat Cinematografie.

LIE KIOEN

BOEN

Panaragan

Buitenzorg

17E

Mengoendang
pada sekalian
Toean2 langganan datang di saja
poenja toko, disediakan roepa2
dan model pakaian, Tropical, Wol,
Tussor, Tussor-linnen, Gabardin
dan lain-lain.
Memoedjikan

dengan

hormat

000400011140 60e00BLLrLLor

00000000151000000001n200000000
SEKOLAH HAKIM TINGGI
— DI BETAWI
Pada hari DJOEM'AT tanggal 28
OCTOBER j.a.d, poekoel 9 pagi, di

|gedoeng

Sekolah

Hakim Tinggi akan

# |diadakan perajaan jang keempat belas
kali, akan memperingati hari berdirinja

Sekolah

Nino

Martini

and Ida Lusiana in “The Gay
Production, released through

esperado,” a Pietefond- Eu:
United Artists,

Kemoedian

BAROE

23 'harga moelai

GUARD”

»S.O

f 1.75

GRATIS graveer nama

Aa

— Sipembeli Pilot vulpen.
Pilot service

station.

HOTEL

Senen 79 Tel. WI. 1623

Batavia-C,
Terima reparatie dan

Ta
aa

3

|

graveer

merk

nama

Pedih dan panau dileher disemboeh-.
kan sama sekali oleh Bedak Purol.
Berlempah? kekoeatan menjemboehkan,

lain2

vulpenheuders, |

SOERA

ANA

aa

x3 Inilah ssatoe2nja Hotel
Weltevreden,

. Menerima tetamoe segala
memogaskan,

PAN

PUNKTAL

toean2

ada

ASIA OP TE
SEBUT WE GOS KR AAA To Te BM

|

- pandjang,

Njonja2

tida

memakainja,

pilihkan

akan

x

bangsa, djoega tetamoe

berdamai.

(Pakai

:

a

“Gelang

rantei

biasa

lembar dari roepa-roepa.

| Kain pandj.

Blangkon toelis

kuli

Orange toelis

ee 0 Not Manga

kg

» “ Tiap Go Meh

Fin

».

Klengan

Fe
k13

5
3

Okel
toelis
Combinatie blan-

Ii:
ha

,
»

Kembang toelis
Boenga Tjempa-

kia

: FE

-

toeli

» . Tam

SPP

Kalau

j

Toewan

a

Toko ,,RADJ
TELF. 3909 WEL.

SOUVENIER
SELAMA
Pergoenakaniah
oentoek membatja

Dagang

,POEASA"

waktoe vrij toean
boekoe2 jang ber-

faedah, Selama POEASA sengadja kita
berikan keringanan harga pada pembeli:

| dengan ocang f3.30 dapat 3 boekoe.
Mba
PO
Una
Ora
|
5
aki
» Sama sekali
(13 bbekoe)
Pililah soepaja kami kirimkan
Yiap2 pembeli dapat hadiah 1 al:
manak dinding 1939 jang indah dan
pesanan dengan oeang f11- kami beri
lagi dengan pertjoema boekoe risalah

»Tjara poecasi nabi Moehammad".
1. Islam doeloe dan sekarang. 2. Tarich agama Islam. 3. Merawat anak2
baji. 4: Roepa2 recept penting. 5. Teroembang ambing dalam pertjintaan.
6. Buekoe masakan. 7 Rahsia Harem !.
8. Rahsia Harem II. 9, Kasjim Effendie

10. Perang

Sjanghai.

1i. Islam dita-

nah Tjina. 12. Asal oesoel perempoean
13 Mrs
Simpson sekarang Hertogin
van Windsor,
Pesanlah sekarang, sebab persediaan

f 6.—

hania

sedikit.

, Bogat
djawat

kirim

kami
kota

tanda
pada

sama
hari

teman

se-

raja Lebaran

sediakan briefkaart dari potret
Betawi. Semoea indah Belaka.

5 photos

,T RIO”

BLOEN
WA GOE.NG

mata

waktoe

10
20

f 0.90

2
5

f 1.50
f 2.50

Pesanan bersama ocangnja

pada:

sPENABOER”
Kramatp!cin

dan

19

-

Patavia-C.

s.....

f

PATJAR

20,

akan terima satoe pakket

:
hoen
Idem solo dokter

$

i
1

:

10

da

Bergambar
dari persatoean
Priaji
Boemipoetera
di Hindia Belanda
“Bestuur

Oplaag
|

Idem Preangerli-

ris daoen

1

Miss

Java

by

Nacht
Banjoemas Kembang anjar

Lembar

A PLAAT”
BATAVIA

- CENTRUM.

#5,—

selaon alawa

bajaran doeloe:

|

6000

(Cursus

Exemplaren

| Dikirim pertjoemah kepada leden P. PLB. B. dsn
““segals bangsa dan Ambtenaar2 Europa.
Harga

Idem Materon hae
loes

2
2

Typ-Cursus
Maanndblad

idem gading

5

”

2

f 7.—

f 7.50

Toewan pesan ini pakket

con

Prijsccurant gr. tis

Pa

per pasang

Toko

Kp

LOGEMANN

MO LELLOLLALORNI
LL
Len

$

1

“10Lembar

163-

garantie).

per stuk

a00

jang terisi 10 Lembar dari roepa-roepa Kain pandjang.
Kain pandj. Banjoemas pinggir:
#
Idem Liris
33
»
Idem gringsing
4
»... Idem poegerpoe-

- ka

SENEN

hormat

Directie

dengan

| Toewan dan Njonja akan terima
SATOE PAKKET, jang terisi 10
&

dengan

De

"Gelang rantei dioekir kembangan per stuk
£T.—
Medaillon Complesi (rantei dan mainan)1 stel f 5.—
Hasrspeld (toesoek) roepa2 model per stuk
f 4.—
— Peniti Kebajak roepa-roepa model per siel
f4.—
Rantei Horloge per siuk f4.— jang besaran
| 6.—
Broch dada roepa2 model per stuk
f 3—
Harga di atas beloem ongkos, kirim osang di moska ongkos
vrii. Bisa kiriim rembours di antero tempal.

lagi

Hoekoem,

LEBARAN.
Harganja

Kia

bersih

elang Krontjong 1 stel (3 warna 6 stuks)

:

satoe pakket jang.

Mencenggoe

soerat

' jang speciaal.

Kalau Toewan dan Njonja pesan

rawatan

|

kita soedah

'Pakket

dan

Gelang. tangan boeat anak-anak

tjorak dan kwaliteitnja

Afdeeling Pakket2.

Tempat

boelanan de-

'neljis, Keada'an barang maocepoen kealoesannja pembikinan, ditanggoeng
tidak akan kalah dengan barang perhijasan mas jang oemoem dan jang
harga harga mahal.
Gelang tangan bosai orang toea per pasang f 850

dan

ragoe

sebab

dengan station

Perhijasan lapis mas toea (mas oekon) 22 kris roepa-roepa model
jang paling baroe dengen pembikinan jang ijoekoep aloes radiin dan

YAT AYAH

Toewan2

termasjhoer

Techniek melapis mas kekoeatan 10 tahoen

datang !

jang.

dan

-

Kita soedah sediakan kain2 Tenoenan serta Saroeng2 dan kain.

|

Hotel)

BSDE

Iimoe

Batavia-Ceutrum.

dan -berdekatan

ba

| POEASA
soedah

(Osman
—

jang terbesar

tram,

banjak sekali terdapat

memakai katja mata, boekan oekoeran boeat ce”
. mMoernja lagi (temponja soedah keliwat),
. Pada JAPANSCHE ASIA OPTICIEN di Kramat
14B —BATAVIA-C. tel. 1949 WIL, sanggoep mem-...
. beri advies serta membenarkan goena keperloean
toean poenja kaija mata.
:
#3
. Sedia katja dan montuur kwaliteit No. I, boeat.
. dipakai oleh toean2 dan Njonja2 serta anak se. kola. Harga tida mahal. Terima recept Dokter mata

/

RATA

Indonesia

didalam kota Betawi
Letaknja dimoeka djilan

IP

ngan harga pantas
Perkara tarief boleh

Diantara

Faculteit

J-HLA.

Senen 44 Teif, No, 2105 Weltevreden

abonnement

bosati

dibatja

oleh langanan2

Hindia.

La

12 nomer, (2,50 setengah taon atawa 6 nomer, pem-

berlangganan paling pendek setengah taon atawa 6 nomer.

“Lapangdn bagoes

dan

loeas oentoek

reclame

dan

advertentie

“Menghadapi. hasil besar dan menjenangkan: tarisfnja rendah dan berlangganan dapet rabat banjak berhoeboeng dengan djaman soesa.
Ingetlah, kalangan Regenischapsraad atawa Reg. Werken jang terkemoedi
oleh Regenten, jang kebanjakan memimpin tjabang P. P,B, B, bisa mendjadi lapangan advertenfie djoega.

Perminta'an

langganan atawa perljontoan

tentie atawa tarief, serta

masoek

lid P.P.B.B,

Pemimpin,

moeaf

adver-

toelis psda,

(R.

Salehlaan

18

Paviljoen)

Telefoon

No.

,DE

VLUGGE

voor Machineschrijven,

TIEN”
Tien-

Vingers Blind-Systeem) Batavia Molenvliet. West No. 105. - Soekaboemi
Tjiwangiweg No. 15. Meester-Corneis Matramanweg

No. 93A.

FLASH GORDON JANG KE 8
soedah sedia, lekaslah pesan pada:
Adm. ,, PEMANDANGAN"
Senen 107
Batavia- C,
» Huwelijk, Polygamie en Echtscheiding
in den Islam” door Joesoef Wibisono

verkrijgbaar bij administratie PEMANDANGAN

priis f 0,65 Incl. portokosten.

Oentoek biang keringat bagi baji pakelah Lano'1 Poeder-recept Dr, Moe-

Administratie,

Batavia-Centrum

'

goeroe besar Mr. Jb. Zey-

Voorzitter

Toko OISHI|

1

lemaker Jzn. akan mengoetjapkan pidato tentang soal jang mengenai ilmoe
jang diadjarkannja.
Tiap-tiap jang menaroeh minat diterima dengan senang hati.
Pakaian tidak hitam.

Moelai 27 sampai 30 Oct. "38

1 2 MODEL

Hakim Tinggi. Dalam peraja-

an itoe Voorzitter Faculteitakan membatjakan verslag tentang keadaan dalam
tahoen peladjaran jang baroe laloe.

$

Hi 1

-—

(DJIWA TERANTJAM) Kk
Film ini ta' dapat disama-

dengan

Holle

SPARTON

Lives"
kan

Laan

DM

Sawah Besar

,Damaged |

MS BT

Siong & Co.
Baroe trima masin

ma.

4

MEUBELHANDEL

3071

WI.

wardi per b:ik hanja f0. 65 bisa dapat
pjaa Adm. Pemandangan.

aknanik Selain

MA'dan malem berikoetnja

Hak

Ini malem
pengabisan

&

eta

ae

006000060 060606000 00060046

aa

Gemandangan

'Tahoen 6 No 238 Lembar II
anna

Menjamboet

congres

dari 7 sampai

12 November

P.G.I.

P.N.S.

..

dalam

hal ini

segala toedoehan jang galah raba
itoe, dengan
roepa-roepa
djalan.
Hoofdbestuur PNS. mengeloearkan
brochure ,,De plaatsing van de Normalisten aan de Hollandsch Inl.

II, koepasan kita jang serba ringkasitoe, kita landjoetkan tentang
hal
kacem

P.G,I.

Mha.

tampak tidak tinggal diam, menolak

ri Rebo 19 Oct 1938, No. 233. lembar

Nasib

dan

Scholen".

$

Sekarang Pemerintah soedah tetap
akan mengeloearkan seorang Nor-

Normalisten di H.LS.

Toean ,,Realists jth., dalam Ha malist dari HIS., akan diganti derian ,,Pemandangan“ hari Senen 10 ngan keloearan H!I.K.
Sebagai seorang dari bangsa InOet.'38, No. 225 lembar III, dengan. donesia
jang ingin melihat kemaringkas dan djelas
telah mengoedjoean
bangsa
dan noesanja, tentoe
raikan perkara ini.
Tetapi
Disini kita hanja akan
menam- kita oetjapkan: ,,Baik!“
disamping
itoe,
kita
harapkan
poebah sedikit, bahwa soal ini betoel2
la
peroebahannja
leerplan.
Betoel
sangat hangatnja bagi congres P.
G.I. j.a.d. itoe, berhoeboeng dengan telah keloear peroebahan leerplan
Schakelschool
jang
pemindahan seorang Normalist dari di H.I,S, dan
berdjalan
moelai
1
Aug.
'38,
tetapi
tiap tiap HIS, ke Inl. Onderwijs itoe
menoeroet
kemaoean
Pemerintah setelah kita selidiki, tampaklah ham
(Dept. van O.E.), haroes dapat di- pir tidak ada peroebahannja dari
langsoengkan sebeloem permoelaan jang soedah2, hanja sekedar menam
bah pengadjaran gerak badan.
tahoen 1939.
Peroebahan
leerplan H.I.S. dan
Riwajat penempatan kaoem NorSchakelschool
jang
benar benar damalisten di H.L.S. itoe, memang be
pat
dibandingkan
dengan
E.L,S., jg
toel? mendjadi soeatoe riwajat dika
dapat
menghindarkan
perkataan
:
langan mereka jang sangat menjedihkan. Moela2 mereka ditempatkan
»Uitdrukkelijk.
zijn
er
di H.I.S. itoe pada tahoen 1931, ja- nog eens weer de aandacht
itoe dizaman
Pemerintah didalam op
gevestigd,
dat
in het
kesoekaran wang, serta berlakoenja algemeen de weg
van
de
pengadjaran Landstaal (bahasa Boe HIS,
HCS, speciale
school
mi) sebagai voertaal pada 3 kelas en schakelschool
naar de
jang terendah.
M,U.L.O.,
via de voorklas
Moelanja mereka itoe banjak jg. loopt.“ inilah jang kita harapkan!
menolak boeat ditempatkan di HIS.
Bagi mereka kaoem Normalisten,
itoe, boekan sadja karena pekerdja jang boekan kemaoeannja mereka
annja bertambah berat, tetapi djoe sekarang haroes dikeloearkan dari
ga dirasa berat didalam pertjampoe H.IL.S., dan dipindahkan lagi ke-Inl.
ran dengan goeroe goeroe lainnja Onderwijs, memang telah sepantas
disekolah itoe, teroetama
disebab- nja jang wadjib mempertimbangkan,
kan gadjinja jang sedikit, soekar ba soepaja djangan memboeat keroegi mereka mentjoekoepkannja, soe gian bagi mereka. Disini kita ambil
paja tampak sepadan kehidoepannja. conclusie dari H. B. P. N.S. dalam
Tetapi jang wadjib tetap menahan brochurenja jts. diatas $ VII, al. 4,
mereka itoe, karena diboetoehkan jang begini boenjinja :
dan diakoei poela, bahwa pekerdjaan
Mocht de overplaatsing van de
mereka itoe adalah memoeaskan.
Normalisten
'van de H.I.S., door
Dengan perantaraan
vakorganisaLandstaal
tienja, jaitoe P.N.S. dan P.G.I., me- de afschaffing van de
doen
reka mendesak, djika memang di- werkelijk plaats hebben, dan
wij
hierbij
een
beroep
op
de
Regee
boetoehkan dan diakoei kebaikan
van
O. en E., dat
pekerdjaannja,
hendaklah
diberi ring en Dept.
financieel
mereka itoe kelebihan gadji, sebagai diezelfde - Normalisten
niet
gedupeerd
worden.
toelage. Permintaan ini dikaboelkan
djoega achirnja, dengan pemberian
Djalan bagi jang wadjib akan da
toelage sebesar f 7,50 setiap boelan- pat dengan moedah mentjarinja.

nja.

Alaska
bekerdja
dengan
baik.
Pengakoean dan penghargaan dari

“ jang

wadjib

ada

tampak. Keliha-

tenang. Tetapi tiba-tiba
timboel critiek, jang mentjela kemoendoeran peil pengadjaran di-H.
LS. dibandingkan dengan E.L.S. dan
H.C.S. Diantara critiek-critiek itoe,
ada sebahagian jang salah raba,
kaoem
Normalisten
itoelah jang
salah, jang membawa kemoendoeran
peil pengadjaran di H.I.S. itoe.

Dapat

kita

rasakan

kesedihan

mereka, tidak bersalah, boekan ke
maoean sendiri, laloe disalahkan, di
toedoeh
membawa
kemoendoeran
pengadjaran.

ag

(Te
gn

TAN
as
ak

PAN Tea Haa P3 Ba

TA

: ME

K

Aida

4

aa

2

5

Ga)

lah2 jg telah ada
laloe ditoetoep. '

Datang

tawaran

Volksscholen

Oetoesan

,,Persatoean Motorist
Kita” Bindjei.

Mengoendjoengi

poelau

Djawa.

mendapat kabar dari
Antara“
Bindjei, Langkat (Sumatra Ti-

moer),

pada tanggal 19 Oct.

bahwa

1938 telah

bertolak
kapal

Deli

dengan

ini,

teroetama

dari Belawan-

K.P.M., oetoesan

Motorist Kita”,
,,Persatoean
“ dari
menoedjoe kepoelau
Mail
toean
Djawa, Madoera dan Andalas Barat.
oetoesan
keberangkatan
Maksoed
adalah

“akan

me-

kaoem
organisasi”
ngoendjoengi
soepir pada tempat? jg ditoedjoenja,

hanja

memperkenalkan

oentoek

Motorist Kita” pada
Persatoean
perhimpoenan? jang sehaloean deitoe dan seteroesnja oentoek
ngan
mengikat tali selatoerrahim dengan

perkoempoelan?

terseboet.

—0

banjak

dari

dahoeloe,

1938

Dept.

jg

van

DEwArur

dengan

(HAIR CREAM)

dibe

ri perdjandjian, bahwa bagi mereka
jang

soeka

menerima

tawaran itoe,

akan mendapat angkatan terlebih
dahoeloe djika ada lowongan, serta
diensttijd selama
mendjadi
V.O.
akan dihitoeng sebagai voorpraktijk.
P.G.I. waktoe itoe menetapkan
pendiriannja,
tidak menjetoedjoei

akan hal itoe, tetapi melarang me
reka, soepaja djangan soeka menerima, tentoenja tidak poela dapat,
karena boekan atau beloem mendja
di anggota,.serta adanja oendang2
hoekoem artikel 161 bis.

FIRMA

Zaman
malaise, zaman
segala
soekar, masanja moelai bergelandangan

NP

mereka candidaten goeroe asal N.S.
itoe, dari pada menganggoer, menggantang asap, dan tertarik poela

oleh

2

matjam

MOLENVLIET OOST /S| Hg
BATAVIA-C.
| P

djandji jts., jaitoe

penempatan terlebih dahoeloe dan
perhitoengan
voorpraktijk,
laloe
banjak
jang
soeka
menerimanja
mendjadi V. O.

DEWALIN

HAROEMNJA

RAMBOET

ada

TJOTJOK

Bisa dapet beli di Toko-toko
bisa dapet rabat bagoes.

ada

meroepaken

OBAT

boeat

DEWA" di TANGGOENG

sekali.
dan

Harganja

Fabriek

jts. di-

menoeroet

waroeng-waroeng.

Memoedjiken

lapangan mereka bekerdja ada terdesak. Soedah pada tempatnja!
djandji

MINJAK

TIDA BISA TENGIK OF ROESAK, maskipoen tersimpan 1 of 2 taon
lamanja. Kleur ada roepa-roepa, seperti: IDJO, POETI, KOENING enz.

pada
tempatnja bekerdja
pada
Volksscholen, laloe bergerak, karena

matjam

atawa

KETJANTIKAN. MINJAK RAMBOET ,TJAP

Dengan
kedjadian ini, kaoem
Volksonderwijzers
jang
memang

Kedoea

DEWA"

/olenvliet oost 78
Batavia-C.

kaoem penganggoeran. Bagi

dengan

,,TJAP

Orang

djaman.
dagang

hormat

DEWA"

Molenvliet Oostno.73 Bat-C.- Tel.no.i019Bat

atas, oleh jang wadjib pada moelanja ada didjalankan. Tetapi setelah
peratoeran gadji pegawai Negeri,
jang diseboet H.B.B.L.-1934, keloear,
perhitoengan voorpraktijk dihilangkan, angkatan ke openb. Ini. Ond.

haik dimoeka tempat kediamannja Irak, Siria, Toerki, Balkan, Mesir.
toean Boepati, maoepoen didepan Afrika, Eropah dan Amerika.
masdjid serta poela dipinggir djala
Pengambilan penghabisan soeratnan jang berada disekitar aloenaang. pada djam 8.30 pagi
hampir tidak ada, karena katanja aloen. Disitoe ratoesan orang ber soerat
tidak
ada lowongan,
dan masih djedjal djedjal, fihak pembeli dan dan soerat-soerat biasa pada djam
banjak
kaoem. wachtgelders jang toekang djoealan meroepakan soea- 8,45 pagi (bus kantor).
na
9
haroes diangkat terlebih dahoeloe. toe rombongan besar sekali. Istime
SOEKADANA
Sekarang overdracht van het on- wa orang jang menawarkan barang
Binatang kepala orang
derwijs soedah berlakoe, diberatkan dagangannja jg beroepa permainan
anak
anak
adalah
banjak
sekali,
be
Pembantoe K.Z. menoelis :
poela bagi mereka itoe, soepaja dji
Rantjangpoerwo adalah seboeah
ka ingin
ditempatkan
di-openb. gitoe poela tempat mengisi peroet
Ini. Ond., setelah ada atoeran om- bertambah bagaikan timboelnja tjen tempat ketjil di kolonisasi Metro
(Soekadana).
Tempat pendoedoek
zetting
biasa diseboet
Vervolg- dawan dimoesim hoedjan.
Keadaan seroepa itoe adalah soe mengadoekan kesoesahan dan keschool-, haroeslah memadjoekan re
kest masing-masing kepala locaal atoe kedjadian jang melainkan ter sengsaraan ta' lain ialah loerah, jang
ressort, ditempat mana mereka ingin nampak diSemarang, sehingga orang oemoemnja berkoeasa seperti radja,
ditempatkan. Hal ini -—-katanja—, dari loear kota, misalnja dari Demak hanja bedanja ta' memakai mahkota.
Adapoen loerah di Rantjangpoerkarena pengangkatan goeroe-goeroe Kendal, Koedoes, Oengaran dli. mem
jg baroe pada Vervolgscholen itoe perloekan datang mengoendjoengi wo itoe memakai kekoeasaannja ti
pendoeada dalam kekoeasaan tiap2 locaal tempat berkoempoelnja sekian ba dak oentoek keselamatan
njak orang dipoesat kota Semarang. doek, tetapi sebaliknja.
ressort.
Bagi doenia kendaraan tentoe ber
Seorang pendoedoek disitoe mem
Keoentoengan jang soedah didjan arti keoentoengan besar, baik bus poenjai seorang kemanakan peremdjikan ditjaboet, semalah sekarang Adam maoepoen lain-lain bus selaloe poean jang baroe beroemoer lebihmakin
dipersoekar, rasanja ada pa menampak penoeh penoempang, ke koerang 12 tahoen. Loerah itoe roe
Sebagai toean Realist jth., ki
ta toenggoe sadja sikap jang akan da tempatnja, djika congres P.G.I. semoeanja ingin menjaksikan ,,kera panja menaroeh birahi dan hendak
soeatoe
kepoetoesan, maian” berhoeboeng
diambil oleh congres P.N.S. dan mengambil
dengan ber- memetik meloer jang baroe
akan
soeatoe
djalan,
jang
sekira
akan langsoengnja
P.G.I, j.a,d. itoe.
:
hari
pertama dari berkembang itoe.
dapat didjalankan oleh jang wadjib pada boelan Poeasa.
Begitoe birahinja sehingga ta' da
serta perdjandjian jang telah diDemikianlah poela pada permoe pat ia menoenggoe sampai meloer
Nasib Candidaten
Goeroe asal
djandjikan
itoe- dapat dilakoekan laan boelan Poeasa tahoen ini kem itoe mekar betoel. Dengan
segala
Normaalschool.
poela, djangan sampai terlaloe me- bali aloen-aloen Semarang penoeh akal dan daja oepaja
beserta
keSeperti adanja penempatan kaoem roegikan kepada mereka jang ber- sesak dengan orang dari berbagai koeasaan meloer itoe dapatlah ia
Normalisten di HIS dimoelai pada sangkoetan, apalagi kalau kita ingat djoeroesan,
terdiri dari pendjoeal miliki. Akibatnja meloer itoe menth 1931, riwajat nasib kaoem can- kan poela, bahwa diantaranja tidak barang, pembeli dan penonton me djadi lajoe dan roesak.
didaten goeroe asal N. S. inipoen sedikit djoemlahnja jang telah be- loeloe. Inilah jang dikenal sebagai
Anak perempoean
itoe ta' lama
kita moelai dari th. 1931
poela, ja kerdja
mendjadi V.O. sampai 5-6 keramaian doegder.
kemoedian sakit, tetapi
si paman
itoe moelai datangnja bahaja malai tahoen lamanja, dan selama
itoe
ta' berani
mengadoekan
'hal itoe.
se, jang mana mereka itoe tidak poela mereka itoe teroes-meneroes
Tionghoa jang menembak
karena Beberapa hari sesoedah itoe anak
keangkatannja ke-Verdapat
teroes mendapat angkatan mengharap
perempoean itoe diantarkan keorang
dilepas
di openbaar Inl. Onderwijs, karena volgschool.
toeanja di Manggarawan,
seboeah
Sampai disini dahoeloe.
tidak ada lowongan, bahkan sekoHadiah f 300 kepada kolonisasi
kira-kira
“10 km dari
penangkap.
Soekadana.
Aneta dari Semarang mengabarKepada orang toeanja ditjeritera
kan, bahwa
oleh
Firma Tionghoa kan oleh anak perempoean itoe apa
setia lagipoen seorang speler jang telah didjandjikan kepada
PLADJOE
orang sebab ia sakit. Si ajah jg roepanja
soekar sekali didjatoehkan dalam jang bisa menoendjoekkan,
mana tergolong orang jang mempoenjai
Bijpost - en Telegraafkantoor
pertandingan.
tempat
penembak
Tionghoa
jang
di pengetahoean
hendak
menoentoet
Pladjoe.
Fondsdokter telah berpindah. Sia sebabkan oleh karena dilepas dari ke'adilan. Si anak dibawa kedokter
Moelai tgl. 26 Oct. j.a.d. waktoe pakah gantinja ? Publiek harap le- djabatannja itoe, dengan djoemlah dan menoeroet pemeriksaan memang
bekerdja oentoek bijpost- eng Tele- kas mendapat djawaban jgtertentoe. oeang f 300.—.
njata bahwa
anak itoe mendjadi
graafkantoor di Pladjoe dioebah se|
Pada hari Minggoe malam
telah koerban perkosaan. Dengan segera
DELI.
digeledah
seboeah roemah
dalam dibawa keroemah sakit di Soekadabagai berikoet :
N.V, Deli Spoorweg Maatkampoeng jang dikira ada orang na dan tinggal disitoe lebih seboelan.
Pada hari bekerdja dari djam 8
schappij.
terseboet bersemboenji tetapi orang
Bagaimana halnja si loerah ? Se
pagi sampai djam 12.30 siang dan
nja
tidak
dapat
diketemoekan.
mentara
waktoe diberi kesempatan
Tjatatan pendapatan oeang kar
dari djam
3 siang
sampai djam
aman
GP ame
tinggal di hotel pro-deo oentoek me
tjis
pada
semoea
lijnen
selama
boe
5,30 sore, ketjoeali hari Sabtoe, iamikirkan perboeatannja jang seperti
Penoetoepan pos di Betawi
lah moelai djam 8 pagi sampai djam lan September 1938:
Penompang
(termasoek
kartjis
Pada hari Kemis tanggal 27 Ok- perboeatan binatang dan menoeng12.30 siang dan djam 3 siang sam.abonnement)
f
47.618,79
tober penoetoepan pos dengan KNI goe hoekoeman jang akan didjatoeh
pai djam 5 sore.
Bagage, barang? binatang hidoep, LM ke Soerabaja, den Denpasar (Ba kan kepadanja.
Pada hari Minggoe dan hari raja
ran SY map
kereta dan mait-mait ,,340,528,71 li-Selatan).
ditoetoep.
Fs
Lain-lainnja
»
10.863,55
Pengambilan penghabisan soerat- MATARAM
— gg
:
te
Aa
soerat
aang, pada hari Rebo tang
OENGARAN
Derma kepada Taman Siswa
Djoemlah f
399.011,05 gal 26 Oktober djam 6 sore, busBelandadermawan
Moelai boelan Djanoeari 1938
Dr. Soeprapto telah bertolak.
bus pertolongan djam 12.30 malam
£ 3.679.202,69 dan soerat-soerat biasa pada hari
dan Pendapa Taman
Sebagaimana soedah kita kabarSelama boelan September 1938
Siswa.
Kemis tanggal 27 Oktober djam 6
kan doeloe, betoel pada hari Ming
5
».
484.651,77 pagi.
:
»Antara” mengabarkan, bahwa
goe kemaren Dr. Soeprapto sekeDalam tahoen 1937 moelai boelan
Pada
hari
Kemis
tanggal
27
Oksedatangnja
Ki Hadjar Dewan
loearga telah bertolak di Magelang
Djanoeari
,, 3.847.072,06
toberakan ditoetoep post oedara de tara dari tourneenja ke Sumatra
bosat
memboeka praktijk disana,
ngan pesawat terbang KLM ,,KM Timoer. beliau mendapat postwissel
jalah didjalanan Botton 11. Maka SEMARANG
OE”
ke Palembang, Soematera Ti- sebesar f 250— (doea ratoes lima
ke
n
Oengara
oek
ternjata pendoed
Keramaian Doegder
moer dan Barat, Tapanoeli, Atjeh, poeloeh roepiah) jaitoe hadiah dari
hilangan seorang tabib jg soenggoeh
Borneo-Barat, Singapoera, Penang, toean Ir, JA. Nijholt di Bogor
populair dan terboekti baik perga »HAR” menoelis :
m
Pada
tiap
tiap
permoelaan
boelan
Hongkong,
Tiongkok, Djepoen. Phi kepada Taman Siswa Mataram. Meseoemoe
publiek
oelannja dengan
nja. Lebih? schaakclub merasai ke Poesa soenggoehlah ramai keadaan lipina, Siam, Indo-Tiongkok, India, noeroet kabar, toean jang dermawan
seorang anggauta jang disekeliling aloen-aloen Semarang, Selong (Ceylon), Afganistan, Iran, serta boediman itoe merasa tertarik
hilangan
-

BINDJEI.

poen
Bi

O. en E., sementara mereka menoenggoe adanja lowongan di-openbaar Inl. Ond., soepaja soeka mendjadi Volksonderwijzer (V. O.) pada

1938
Oleh:

Oentoek hoeboengan
samboetan
kita atas congres PGI. j.a.d., sebagai teroesan jang telah tertera dalam Harian ,,Pemandangan ini, ha

26 October
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PETAK-WOEKER
Peroemahan

bagai-|

rakjat, ialah

nana rakjat bertempat tinggal se
|1ari harinja s€nantiasa mendjadi sa
lah satoe soal jang minta diperhatikan oleh pemerintah negeri. Isti-

mewa ditanah

au dan roemah

pondok R. P.M.

. Nama penderma-penderma semoea
emoemkan dalam soerat|
, teroetama

Pemandangan,

Pel

: Lan Kita almarhoem, Soeara Oe
a dan Tempo, djoemlah oeang

na jang masoek ada f 294.145,
5 sedangkan oeang keloear oentoek
Ipembeli batoe kali, pasir, kapoer,
papan, tiang dan balok, bamboe, bi
dai dari pelapah daon kirai, pakoe|
toekang batoe, toekang kajoe dan
lain-lain
keperloean
berdjoemlah|

am dan 1

Boegarjo,

m.

f 984.73,

djadi

mendapat nadeelig|

oran dari t. saldo f 690.585.

eigenaar restaurant Ma-

Adanja

oeang

keloear

ta'

dise-

6 boeah nangka moeda dari boet satoe persatoe, rasanja akan
| ketjil|thee dari imemakan tempat banjak boeat di
"Isoerat

kabar, akan

Iri (siapa

tetapi barang

ingin mengetahoei dengan
jurk toea dari djelas, silahkanlah datang di Stoam2 koeih dan viaweg 4A. Batavia-Centrum.
|
Dalam pendirian soerau dan roemah pondok R.P.M. ini maka oetja laupoen telah selesai, maka masih
pan terima kasih, selain terhadap diharap poela atas kedermawaannja
penderma, wadjib poela tidak diloe| njonjah2 dan toean-toean oentoek
?'|pakan kepada toeantoean:
.
imenoetoep nadeelig saldo diatas.
R. Abikoesno, part. architect di|
Soerau dan roemah pondok soedah
ta amen 2 Sa
kean dari Batavia Centrum, beliau telah mem
t. H. Boeang, o kati kroepoek dari| boeatkan gambar serta mengoeroes| selesai serta soedah dipakai dan
nj. Saiboen,
semoc ea tinggal di Ba-| Ikan bouwvergunning hingga menda telah dibenarkan pekerdjaannja oleh
A5 7 Wahab | pat kebebasan dari rooigelden, se- gemeenteraad, maka keadaan Stichbara Gang
jilmoea dilakoekan
dengan
Karena ting dapatlah diatoer agak setjara
Isederhana, jaitoe: dapat mengada|Allah.
anak2 ketjil
'P. Nasoetion, bow
aanne- Ikan kamar oentoek

mer di Betawi, selain memberi ad-

TA
i

:

indin s: papan serta La

TN

5 joe, pada" masa ini telah selesailah.

aIna

sendiri,

periksa oentoek controle, beli- bahagian

Allah.

H. M.

di

Gang

Sentiong,

“

kepada

pergoeroean

Taman Siswa,

roet

setelah beliau berkoendjoeng pada dahan

sagita 'mendo'a
paberik tsb.

moedah-moebisa madjoe

seperti

Soerabaja,

Semarang,

Ban-

doeng, Betawi dan I.l. tempat seharoesnja djoega minta diperhati
kan oleh pemerintah negeri seperti
halnja dengan woeker. Sebab dalam
peroemahan rakjat ini sesoenggoeh
nja kemiskinan
telah
didjadikan
soember keoentoengan jang didapatioleh "huizen-melkers” atau t.t.
roemah dikampoeng. Keadaan f#oe-

mah2

di Betawi

misalnja

oemoem diketahoei.
Soeatoe ,,roemah“
tidak

pantas

lagi

soedah

jang atjapkali
diseboet

roemah

atau tempat tinggal manoesia masih
bisa dibagi bagi dalam 4 atau 5 pe
tak jang masing masing disewakan
boeat

f 1,50,

seringgit

atau

lebih,

Penjelidikan dari keadaan roemah
tangga atau budgetonderzoek dari
koeli koeli di Gemeente Betawi jg
baroe ini diadakan oleh Centraal
Kantoor Statistiek telah menggambarkan lagi betapa boeroeknja kea
dan roemahroemah petak. Tetapi
apa daja, sekalipoen tjoema bergadji
4 atau 5 roepiah seboelan, tiap koeli
jang semiskin miskinnja djoega ter
paksa

mempoenjai

(roemah),

kinan ra'jat bisa didjadikan soember keoentoengan. Gerak masjara-

koep oentoek

tempat

walaupoen

tinggal

hanja

tjoe-

tidoer sadja.

kat serta proces-economie jg
Keadaan dipetak-petak itoe sering
sehat seharoesnja mempoenjai sifat kali memiloekan hati, akan tetapi
atau tendens seperti berikoet: jai- |,
, tiap boelan jang mempoenjai
toe jang kaja haroes
memboeka petak pasti moesti menerima oeang
djalan atau
memberi kesempatan sewanja.

kepada jang miskin oentoek menda

Oendang? jang melarang
woeker
tertoetoep| misalnja adalah satoe antara daja
(muskieten oepaja negeri,
oentoek mendjaga
djangan sampai kemiskinan mendjadi soember keoentoengan kaoem
ogang dengan meroegikan
pihak

Tetapi apakah jang kini dioesahakan oentoek membrantas »petakwoekerpraktijken”
jg
dapat disaksikan ditiap kampoeng
itoe.
Homo Sum.

dari dinding sebelah atas

gaas).

jang
memindjam.
Soal peroema
han rakjat dikota kota jang besar

soenan
negeri,
tetapi pemerintah
wadjib mendjaga djangan sampai
kemiskinan ra'jat didjadikan soem

kamar barak boeat penjakit

djoega dengan kare-| |dari. djendela2 adalah
dengan
kawat haloes

Saleh

dika

Boekankah disini sesoenggoehnja
kemiskinan rakjat telah didjadikan
soember keoentoengan dengan tjara
jang tidak pantas dibiarkan lebih
lama ? Woeker atau pemoengoetan
rente jang melebihi soedah dibatasi
dan dilarang seberapa bisa, sekoerang-koerangnja diichtiarkan beberapa daja oepaja.

menoelar, kamar sakit dan
“pada permoelaan akan moelai jang
erdja, poen banjak djoega mem kamar oentoek beladjar, dan semoea
tjoekoep
mendapat
materiaal dengan harga jang kamar-kamar
tjahaja
terang
dan
hawa,
poen sedah sekali, djoega atjapkali da-

Jau membantoe

air kita. Boleh

ta seloeroeh lapang keperloean serta
nenghidoepan bangsa Indonesia soe
dah poela didjaoehkanpadang pena|
naman modal dari kaoem oeang.
Tidak ada ketjoealinja dengan pe
roemahan rakjat kita. Dengan pelbagai tjara kaoem-oeang telah poe
la menanam modalnja disini. Dalam
banjak hal rakjat kita boetoeh di
toeloeng. Dimana didapati sesoeatoe
keboetoehan, disitoe poela
tentoe
akan datang orang orang jang akan
'Batavia-Centrum, bila ada kekoera- mentjari oentoeng.
Boekan hanja kekajaan melainngan kajoe atau “papan, maka ini
toean dengan ichlas hati hanja mem kan djoega kemiskinan bisa didja
|likan soember keoentoengan.
beri harga pokok belaka.
Karena
oentoeng jang didapat
Dan
toezicht sehari-hari
serta
membeli kajoe dan papan ke Tjili- dari kemiskinan rakjat itoe, maka
Gandhi pernah berkata
litan dan Pasarrebo oentoek mentja Mahatma
ri moerah, adalah, dilakoekan oleh dan menoelis poela tentang keadaan
toean R. Goenawan, hingga berha-| kemakmoeran di India sebagai soesil : harga papan serta kajoe dapat atoe negeri dimana jang kaja menlah lebih moerah dari harga Beta- djadi lebih kaja sedangkan jang
miskin mendjadi bertambah miskin,
wi paling sedikit 20 pCt.
Djoega di Indonesia kita dapati
Diatas
ada terseboet, bahwa ini
dalam
beberapa
lapang »diffepekerdjaan mendapat nadeelig salrentiateproces”
jang tidak
do f 690.587, bermoela memang telah
sehat
itoe.
Kita
melihat
poela dadinjatakan, bahwa beaja akan men
lam
beberapa
hal
soeatoe
tendens
dirikan
soerau dan roemah pondok
sifat seperti
dimaksoedkan
itoe, semata-mata
ta? akan meng- atau
oleh
Mahatma
Gandhi
itoe, Ialah
ganggoe adanja kas R.P:M, tahoen
1938,
singkatnja, sebab keadaan jang miskin bertambah miskin dan
memaksa,
maka
diharapkan dari jang kaja makin kaja,
Itoe disebabkan lantaran kemis
derma jang diterima: sekarang, wa-

menwerking

antara

Den Harder.

Samenwerking

patkan penghasilan sekadarnja. Dasar kema'moeran haroes diletakkan
atas lapisan ra'jat jang banjak.
Bagaimanapoen djoega structuur

dan organisasi atau bentoek dan soe

ber keoentoengan.

De Vroet dan

antara
kedoea orang ini dipoetoeskan oleh
d ar Dewantara dipondok— adanja.
asram dil Mataram, dan setelah mem B Raden Ajoe Boepati lantas diper kedoea back Denemarkan.
Bal laloe diteroeskan oleh Demor
E brochure
»Nationale— silahkan memboeka pintoe paberik
Opvoeding“ karangan Ki Ha- dan masoekkan padi dalam gilingan. tier, akan tetapi ditahan oleh Glu— djar Dewantarasendiri dalambahasa
Sehabis oepatjara diadakan dja- ner dan ditendangnja ketengahtengah.
da jang meloekiskan sifat dan moean sekedarnja. (Aneta).
1
2.3
z
iman Siswa. Selandjoetnja da | .
Pasangan kedoea
elftal terseboet.
| pat
dioemoemkan, bahwa oentoek | —
Teleduean Pendapa Poesat Taman|
—.
Siswa di Mataram telah Aiterima | 6
Nederland:
| derma dari:
:
Van
Male
Taman Siswa Solo
t: 5—|
Weber
Caldenhove
H2
»
Kandangan
Paauwe
Anderiessen
V. Heel
'Tocan Bawoek Mataram
0,75 |
v.d.
Veen
Dumortier
De
Vroet
tiap-tiap boelan (tetap)

Toean Kastam dan Amin Ambarawa tiap? boelan (tetap) 2,—

srodiwirjo, Poeger

Siswa Sepandjang

2,—
4,13

IVoetbal
NEDERLAND

dengan bantoean
.P.B.B.P, Mataram

50.—

— DENEMARKEN

Stand

2—2

: ng Claire Holt. Bat.-C.
"5—
Awan agak bagoes, ketika kemaDjoemlah semoea ada f 69,88 (e- rin doeloe sore, ja'ni pada hari
. nam poeloeh sembilan roepiah de- Minggoe, dilakoekan pertandingan
'lapan poeloeh delapan sen). Jang
soedah dioemoemkan
doeloe ada

voetbal antara Nederland dan Denemarken
distadion Kopenhagen,
£ 1990,80 (seriboe sembilan ratoes demikianlah berita jang disiarkan
sembilan poeloeh roepiah delapan pada malam Senin jang baroe laloe
poeloeh sen ). Djadi djoemlah se- dengan perantaraan radio oleh t.
moea ada f 2056,68 fdoea riboe li- Han Hollander.

ma
poeloeh enam roepiah enam poe
Adapoen warna pakaian kesebeloeh delapan sen). Boenga dari oe- lasan
Nederland itoe ialah ,/oranje

ang tsb jang disimpan di O.L. My
Boemipoetera ada f 16,39.

Hal jang sedemikian itoe berlainan
sekali
dengan
kesebelasan Dene—O0—
marken. Warna badjoe kesebelasan
SOEMPJOEH
Denemarken ini ialah merah dan
tjelana mereka itoe ialah poetih.
'Pemboekaan paberik
Pertandingan ini terlebih dahoepadi ,,Sri Katon
loe disertai dengan
lagoe
,,Wien
Poenjanja »Pertanian| Neerlandsch Bloed". Dengan lagoe
Boemipoetera.
| ini berbarislah kesebelasan NederPada hari Saptoe jang baroe la- land hingga sampai didepan tribune
loe ini paberik padi »Sri
Kato
Ipenghormatan, dalam mana ada ber
jang letaknja di Soemp joeh. telah | doedoek Radja Christiaan jg pada
diboeka dengan opisil. Se
: waktoe itoe menjaksikan petang
kabarkan lebih doeloe pa erik ini| ngan ini djoega.
kepoenjaannja perserikatan dagang
Sesa'at kemoedian terdengarlah
»Pertanian Boemipoeteras.
'lagoe marsch dari Denemarken, ma
Dalam pemboekaan ini nampak | ka dengan ketika itoe djoega berantara lain regent Banjoemas de- barislah kesebelasan Denemarken,
ngan Raden Ajoenja, toean R, RoeSetelah itoe, pertandingan ini di
djito, directeur O,L, Mi »Boemi- moelailah. Terlebih dahoeloe bal di

— poetera, beberapa kaoem B, B. lain- sepak

oleh Dumortier dan di
nja dan masih banjak lagi.
Iberikan kepada kawannja. Kawan
Toean R. W. Dwidjosewojo seba- jang diberi bal oleh Dumortier ini
gai directeur paberik padi tsb. me- menendang
bal
dengan
sekoeat-

Poen toean Han Hollander ta'loehingga
bal masoek kedalam goal
Nederland. Sesoedah mereka ini be pa mewartakan, bahwa didalam per
bermain
15 menit lamanja stand tandingan ini kesebelasan Denemarken ini ada lebih koeat dari pada
pertandingan mendjadi 1—1.
kesebelasan Nederland.
2—l1loentoek Nederland.
Van Heel memberikan bal kepada
Stand mendjadi 2—2
De Vroet. De Vroet mengoperkan
Setelah 5 menit pertandingan ham
bal kepada De Harder, akan tetapi
pir diboebarkan, maka dengan seia tidak bisa melaloei Jensen.
Tertimboel lagi samenwerking an- geralah Denemarken memperkoeat
Van der
tara Weber dan Caldenhove,
Bal kan tenaganja, sehingga
laloe dioperkan kepada voorhoede Veen kerapkali meninggalkan kewa
Nederland. De Vroet berhasil men- djibannja. Didalam sa'at jang peng
dapatkan
bal. Dikembalikan kepada habisan ini, bal selaloe didepan goal
Van Leur
De Harder
Van Heel. Dengan tjepat Dumortier Nederland sadja.
8
lari kedepan. Bal diberikan oleh Van
Pada waktoe ini bal diberikan
Thielsen
Sobirk Heel kepada Dumortier. Van der
oleh Chrietensen kepada Hansen.
Uldaler
Christensen
“Hansen
Veen mengikoeti geraknja Dumor- Hansen mengoperkan kepada Sobirk.
Sorensen Jirgensen
Jensen
tier, laloe bal diberikan olehnja ke Sobirk mengoperkan kembali kepa
Gluner
Hansen
pada
Van
der Veen.
Dengan da Hansen. Hansen menendang bal
Nielsen
sekeras-kerasnja bal disepak oleh ini dan mengenai badannja Weber,
Van der Veen, sehingga keeper De- sehingga corner.
Denemarken:
nemarken tidak bisa menangkapnja.
Cornerbal ditendang oleh Sobirk.
2—1 oentoek Nederland sesoedah
Goal pertama oleh 21
Pada sa'at itoe bal djatoeh precies
menit bermain,
Nederland.
Sesoedah itoe dengan sekonjong- didepan goal Nederland. Laloe dikop
Bal dikop oleh Dumortier kearah konjong bal djatoeh didalam goal oleh centervoor. Oentoeng ditangkap
doel Denemarken, akan tetapi di Nederland,—demikianlah kata toean oleh Van Male jang hampir masoek
tangkap oleh keeper Denemarken. Han Hollander itoe.—Soedah tentoe itoe. Pendeknja goal Nederland ter
Kemoedian bal ditendang olehnja pada sa'at itoe goal Nederland ter antjam
teroes-meneroes, sehingga
ketengah-tengah. Bal ditahan oleh antjam. Weber menendang bal ke kesebelasan
Denemarken
berhasil
Andriessen
dan dikop olehnja kea- tengah-tengah. Ditahan oleh center- mempersamakan stand tsb. Pertanrah doel Denemarken. Disini terde- voor Denemarken. Dioperkan olehnja dingan berkesoedahan dengan stand
ngarlah sorak-sorak dari riboean kepada linksbuiten. Diberikan kemba 2-2,
demikianlah
berita jang di
orang jang menjaksikan pertandi- li kepada centervoor. Bal disepak siarkan pada malam Senin oleh toean
ngan ini, sorakan
mana jang me- oleh centervoor ini, sehingga hampir Han Hollander dengan perantaraan
nandakan, bahwa Nederland soedah masoek kedalam goal Nederland.
radio.
dapat
mengalahkan Denemarken.

1—0 oentoek Nederland, setelah ke
doea belah pihak 4 menit lamanja
bermain. Nederland moelai menjerang lagi. Segala serangan dari NeGerlang” ini dibalas oleh Denemar-

« LEDIKANTENHANDEL

THAY
AN
KONGSIE

en

Stand
1—1
15 menit.
Sementara

itoe

s #woiadhh

datanglah

sa'at

jang berbahaja oentoek doel Neder
land.

Bal dibawa

oleh

Sobirk.

STAALBUS—

Cal-

denhove diserang olehnja, sehingga terdjadilah ,,prikiek“. Akan teta

LEDIKANTEN

pi, oleh karena scheidsrechter koerang
awas, -laloe
bal dibawa
loleh Uldaler dan diberikan kepada
kawannja.
ngoetjapkan pidato pemboekaan ser koeatnja, sehingga bal terkeloear
Kawannja
memberikan kembali
ta menerangkan toedjoeannja Pa dari garis. (outbal)
dengan ,,hoogbal”, Bal dikop oleh
rikatan Pertanian itoe.
Bal dilempar kedalam garis lagi, Uldaler.
Keeper Nederland akan
Selandjoetnja toean Boepati | toe- Imaka dengan segera dilakoekan sa menangkap, akan tetapi loepoet, se

Membikin

matras

—

Divan

Harga pantas- kwaliteit baik.
Pintoe Besar 72- Tel. 1433 Bat,

RE

oi

pipa

Sea

Aan

Cu

»

Pm

TN

:
kalau sedang
mentr ng-mentring......,
Mpag

tarokanlah

i, aom.

sekoeat-koeatnja.

boleh djadi
itoe semoea
Soeda Giprintah berpoeasa,
atahari dipentjarkan koeat,

“Is am

sgitoe tahan apa kaga'.
poeasanja

'bathal, wel, bagimana

begitoe

Ta
sa
Ng

dia bikin

leh Abang datang1g kali dari senewen

Le

«1

—

kalau sean-

| Ai

dainja ditj ba Jain, soeroe berpoeasa
dipadang pasir misalnja.
Barangkali aom bisa senewen 12

ikampoeng Aom

4

pakai

orang

Moeslimin.

ini

hari

djoega
dan

ia di dapoer

satoe

kaleng Planta

ddia

diatas roti.

Toeroetlah perloembain Planta dengan prijs! sedjoemlah
f 250.—, Didalam saben? kaleng Planta ada terdapat
satoe soerat perloembadn.

ang Pa

poeasanja

boeat

9 Hal ini soeda ditetepken oleh soerat' keterangan
s X dari Dr. Koolhaas dari laboratorium Gouvernement
yoentoek memeriksa ilmoe pisa di Buitenzorg dan

|“ Belilah

Apa lagi kalau soeroe poeasa di
Tripoli, barangkali dari banjaknja
ta- menawan, sampai poeles.
-Begitoe
djoega si Pioen en si
Aom

Planta

ja) Footdpenghoeloe di Batavia.

biasa.

atau Sl

sebab

jang

w£ Planta ada hasil alam jang sedjati dari tanah
“Hindia. Olanda jang berharga penoeh. Ia dibikin
jdi Batavia dengan tjara jang bersih sekali. Planta
boleh dimakan oleh orang Moeslimin, sebab ia
"terbikin hanja dari tetaneman sadja, hingga sama
P N sekali tida mengandoeng bahan-bahan jang ha-

lagi, tjoeman tinggal
“, sSoepaja matahari bisa di
r sedikit, djangan ngam-

Ija, lantas

roti

orang tra-oesa takoet dapat penjakit-penjakit, jang
membikin toelang-toelang toeboeh djadi koerano
koewat (Engelse ziekte).

-y

ra boelan Poeasa nggak bisa

tjoba

diatas

Planta rasanja enak dan mengandoeng banjak
vitamine A dan D jang mengoewatkan dan me
njegarkan toeboeh. Kalau selamanja pakai Planta

Sak) disoen-

nant kepanasan,
.AOM TALANGRA

ea kena

Planta

dikasi pada anak-anak Njonja,
makanan soetji dan sehat.

endiri jg Bk |

.powe

Njonja,

tantoenja setjara

se-|selam, en nggak ada adjaran selam

, Ta anas, or:
nj gam
a
ara
,Orang'nja, gam

soepaja kalau berpoeasa teroes ngo
rok
diroemah,
tapi masih boleh
djoega tjari doewit, tjari nafkah,
sedikit? maoe ngambek m
2! Djoega si Creolin diroemah doeloe-doeloe ada djoega jang bersari ngambek bae, apalagi ka perang dan poeasanja nggak dibi-|
kena makan tjabe rawit! Dia kin batal.
arah?

|

zonder ada alasan

Bang

Bedjat mah, moepakat sakantor-kantor ditoetoep,
Itapi nggak moepakat kalau Peman-

apa-apa. :

Aom chawatir, kalau kalau Teteh dja Kas

Pakailah djoega
Planta di dapoer
boeat segala apa jang Njonja maoe
goreng. Hasilnja
ada
banjak lebih
baik dari pada pakai minjak.

diroemah begitoe djoega.
— Moelain ini minggoe kiranja poea dangan dibikin uitzondering. Aom
sa tiba, djoestroe
hawa
lagi maoe enak-enak sendiri vrij, bang
sedang2nja panas. Kalau boleh. Aom: |Bedjat jang soeda toea soeroe te.maoe protest

biar

poeasa dikasih

doerkit (moendoer sedikit), sampai|

moelai Soeroeri

p,

-labis,

hoedjan.

di|kn

ja dingin

asal

bisa

asal

koeat

soeka

dan

ada

paedah

dan

bi-

boeat

oemoem, bang Bedjat nekat kerdja
djoega.
'Tjoeman kalau terpaksa
harap semoea kantoran ditoe- boeka, awas aom, jang salah nangseperti semoeanja sekolahan, goeng risiconja disanah nanti.

Kalau
com

roes bikin podjoooook meloeloe.
Tapi biar begitoe, biar toea, biar

toch ta' boleh dipoendoerin,

Eneng Creolin kalau poeasa bang
ketjoeali kantor Bang Bedjat de
igan Pemandangannja. Sebab wak- 'Bedjat kasi selamat, en maoetanja,
toe poeasa zonder batja Peman- ngirim apa sama bang Bedjat boedangan,

ada

sama djoega

makan sambel ana

dengan

Penang

atau

at

Sdr. Soenoto menerangkan dengan
singkat dan djelas, begitoe djoega

boeka.
BANG

BEDJAT

menerangkan,

poelan
kan

Banjak agenda

“Tournament, PIK
9
2e dan 3e kl.

punten

jg sangat

interessant dalam doenia |(P.B.D. jg
telah dibitjarakan dengan saksama
jang mengenai kemadjoean organisa

itoe

semoeanja

perkoem-

tentoe mendapat desa-

dan eritiek dari dalam dan loear |

anggauta, tapi pengoeroes haroes
memegang tegoeh pendiriannja dan
dengan sabar menerimanja, apalagi

haroes lebih giat daripada sebeloem

nja mendapat desakan dan critiekan itoe, jang berarti tidak akan
ek | publiek bahwa P.B.D. akan menga- takoet pada bajangan jang tidak
»|dakan djoega penoetoep
lebaran berbahaja, agar soepaja mendjadi te
Sjawal jang akan datang, dengan goeh berdirinja perkoempoelan itoe.
A-s |loeasnja dan beratnja persiapan ini,
Laloe Leider membitjarakan agen
maka P.B.D. membangoenkan soea- da kedoea, jaitoe memilih pengoetoe badan jang dinamakan ,,Comite roes, dengan menerangkan berhoeAidilfitri P.B,D.”
dengan sekata boeng sdr. Mas Abdul Hamid telah
le, Ban" Sab
djabatannja
sebagai
rapat memoetoeskan anggauta Co- meletakkan
'finale itoe jang ma- mite itoe sebagai berikoet.
Voorz. maka Aviseur diminta soedate sdr, Sjamsoedin dari| Ketoea sdr. Rts. Darmosoewito, paja mengeloearkan timbangannja.
dan Soebhadi dari RB. PSB. Penoelis—Bendahara sdr. Abd. Ager
Spr. Soenoto menerangkan, atas
ngan tidak mengadakan longset anggauta2 sdr.2 Aboenawas, Abdoel Voorz. meletakkan djabatannja itoe
Sjamsoedin dapat mengalahkan rachman dan Soepardja.
lebih doeloe soepaja menerangkan
lawannja dengan punten jg bagoes.
Moedah-moedahan tjita-tjita jang ' alasan-alasan jang tjoekoep goena
. Sebagai finale dalam double ma- moelia ini mendapat sokongan dari ditimbangnja. Mendapat djawaban
|
sdr. sdr Soebhadi-Setiawiria segenap anggauta P.B.D. karena alasan itoe melainkan berhoeboeng
R.P, S.B. dan sdr2, Soepardja- langkah ini adalah menoedjoe kewa- anoniem dan tidak soeka mendjadi
es dari B.C. Kebon-Sirih,
djiban kita bersama oentoek me- Voorz, Sdr. Soenoto mendjawab,
andingan double :ini ada be- moeliakan dengan tjara jang lahir djika alasan jang sedemikian itoe,
oe spanend dan penoeh dengan bathin dalam oemoemnja bangsa tidak mempoeaskan, begitoe djoega
it, sehingga publiek sendiri me kita.
sebagai jang telah diterangkan tagembira, sehingga Jaa ae
Sedikit
penghargaan
terhadap koet bajangan jang tidak berbahaja,
ngad
an longset, tapi punten2
ke kepada penghadiah2 beroepa mate- karena itoe anoniem memang soedah
::
tidak besiton berselisih, di | 'riaal ini, terlebih doeloe kami me- ditempatnja.
sdr. Soebhadi-Setiawiria men ngoetjapkan
diperbanjak
terima
Leider lantas mengadakan stem,
gelaran kampioen double dari kasih kepada J.I.B.C. (de Groot) terdapat T, Mas Abdul Hamid tetap
2e en 3ekl. P.B,D. oentoek tahoen dengan doea bekers dan satoe ala- sebagai Voorz. tapi ditolaknja lagi,
1938— 1939:
sannja, kepada Erna Instituut dan beralasan tidak soeka mendjabatnja.
Pembagian prijs prijs pada sa'at Alfa Sport, masing2 satoe boeah Leider minta pada Adviseur bagai
— itoe lantas dilakoekan oleh ketoea badminton racket, 2 draagmedaille mana atas timbangannja, dan didja
P.B.D. sdr. N. St. Iskandar dimana dari P.B.D. sendiri,
sedang Est. wab, djangan paksa lantaran tidak
“sdr. Sjamsoedin sebagai kampioen Sport, Comp. kami menerima 4 do- maoe, dan diadjoekan djoega soepaja
single mendapat hadiah seboeah be- zijn cocks, soedah tentoelah sekalian Leider jang
mendjadi
Voorzitter.
. ker jang moengil dengan alasannja, hadiah2 ini sangat berarti bagi
Dan
dapat persetoedjoean oleh
(dan sdr. Soebhadi sebagai runner mengekalkan perhoeboengan P.B.D. anggautanja
T, Indrawinata sebatie P.B.D.

en

'Up seboeah beker ketjil jg. tjantik.

Sepada Sdr,2 Soebhadi-Setiawiria
diterimakan masing? seboeah racket
jang
bagoes, sedang kepada sdr. Soe

pardja

hal

oemoemnja,

jang

patoet

diketahoei

secoemoemnja dengan

ma

tetapi

satoe

oleh

oetjapan teri gai Voorzitter, T. Mas Abdul Hamid

kasih.
—

9 —

Badminton P. R. S.

:

dan Koedoes sebagai runner
Pada hari Minggoe (23-10-'38)
vuble
masing2 seboeah Tn
perkoempoelan
B.P.R.S. mengada-

. medaille perak.
Dengan sedikit oeraian dan

Ikan

rapat

anggauta

e|Beroemoenweg

sebagai Leider tevens Captain, T,
R.G.
Soeparno
sebagai Comm. v.
Toezicht.
T. Djali dan Soelaiman
sebagai Commissarissen.
Lantas di adakan pauze, dengan

bertempat di di djamoe makanan dan minoeman.
sdr, 'Poekoel 11.15 di moelai lagi goena
membitjarakan
traindag waktoe

No. 1. roemah

“dahi dengan berpotret Aa aa R. Roosman.
Gjoega daharan sekedarnja, maka
Rapat diboeka sebagai biasanja, boelan Poeasa, dan dapat kepoetoe
ketoea P.B.D. menghabiskan
ini per oleh Jleider sdr. Indrawinata, berSa
dengan beberapa oetjapan hoeboeng Voorzitter B.P.R.S. telah
ja
angat dan beberapa meletakkan djabatannja,
begitoe
pengharapan dimasa datang bagai
| djoeg:ga rapat diboeka moelai djam
emadjoean PBD. seoemoemnja.
110,30 si iang, karena menoenggoe
Berhoeboeng djoega pada hari datangnja dan aanta tjoekoep sepatoe rapat anggauta seoemoemnja roeh banjaknja
yi biasa tiap-tiap boelan dil
er m lai agenda jg kesatoe,
maka rapat itoe dilangsoeng jaitoe keadaan B.P.R.S. dioeraikan

Wito,

n diroemah sdr. Rts. Darmosoe- | pa:

jang

lebar dan djelasnja,

dari

segala wakil wakil perkoem-|p: main dan hal keoeangannja: seteadlir belaka, apa poela pe- lah selesai minta soepaja

san di dalam

satoe minggoe tjoema

ada 2 kalitrainen,

tetapianggauta

dibebaskan
sebagai
peratoeran
traindag
jang telah di tetapkan,
jaitoe anggauta tidak di minta hoe
at trainnen
pada
waktoe boelan
Poeasa, tetapi sesoekanja sendiri

asal sadja seminggoe

2 kali sadja,

dan anggauta jang berpoeasa tidak
di soeroeh boeat trainen.

Setelah selesai dan tidak

ada jg.

Adviseur di bitjarakan lagi, maka rapat di
ngoeroes ini adalah rapat penoetoep B.P.R.S. sdr. S.D. Soenoto mengoe- toetoep pada djam 2 siang dengan
boelan : ena
raikan pemandangannja.
selamat.
hac

Tjatoer

Dammen

Schaakclub Oengaran
Ambarawa

contra

Part
penghabisan
“8, djam lamanja.
Pembantoe menoelis:
Himpoenan tjatoer di Oengaran
hampir beroesia satoe tahoen dan
selama itoe
selaloe dipeladjarkan
teorinja, maka sekarang menampak
sidang anggauta ada agak koeat se
hingga

tjoba

mengoedji

tenaganja

di Ambarawa. Maka pertandingan
berlangsoeng pada hari Saptoe ma
lam Minggoe tgl 22/10 diclubgebouw
» Ambarawa

Football Club“

(AFC)

Setelah djaroem
djam
menoendjoekkan poekoel 8, maka
kedoea
himpoenan memadjoekan pasangan
nja sebagai berikoet dengan pemain
opisil sepoeloeh orang.
Ada
tiga
orang reservisten toeroet poela akan

tetapi hanja goena memboeang tem
po sadja Stand demikian:
DrSh Soeprapto- Liauw Siang
Joeng 1—0
Tarjono
-Liem Tiong
Djoen 1—0
Soekirno
-Siek Khay
Heng 0—1
Karmioen
-Go Haij Liem1—0
Ahdoelkarnen
-Tan Goen
Gwan 0—1
Soetopo
-Liem Tik Si-

ang 1—0
Soehemi
Sosrowinoto
Soediro
Abdan

Oengaran

-Ting

"Sioe
Tiong 1—0
-Tan Ong Sik.
Poo 0—1
-Tan NgoSiep1—0
-Khoe
Tiang
King 0—1

-Ambarawa

Raichenbach — Keller
Remise.
Amsterdam,
23 Oct.
(Aneta-

kas”

6—4

A.N.P.):
Pertandingan penghabisan
dammen
jang dilakoekan oleh Raichen
bach dan Keller berkesoedahan de
ngan remise, sehingga stand penghabisan mendjadi 17 —15.
Raichenbah tetap kampioen
Lebih landjoet“Aneta-A.N.P. mewartakan dari Amsterdam: Setelah
remise didalam partij ke 15 itoe,
maka Raickenbach masih tetap men
djadi kampioen.
Perlombaan boeroeng dara,
Pada
hari
Minggoe
jang laloe
P.V. Akbar Khan mengadakan perlombaan boeroeng dara dari Pekalongan lebar oedara dengan djarak
325 k.m. Jang toeroet dalam perlombaar ini ada 98 boeroeng dari
13 koeroeng.
Djam
6.30
pagi boeroeng2 itoe
dilepaskan.
Boeroeng jang datang
permoelaan terbang dengan ketjepatan 1230.578 meter dalam semenit
dan boeroeng jang datang achir sendiri
terbang
dengan
ketjepatan
1212,474 meter semenit.
Tjatatan
kemenangan
sebagai
berikoet :
Toean J. v. As
11 boeroeng
1, 2 8218:
(ba Agterber
6
boeroeng
3, 4, 5, 14.
H. Oosting
11 boeroeng
6, 7, 17, 20.
J. Langeveld 4 boeroeng 9.
A. Hofkamp 7 boeroeng 10,
15.
P.A. Kouthoofd 11 boeroeng
11, 13, 16, 19.
”,

”

Memperloeas lapangan sport
Oengaran
mempoenjai berbagai
Setjara opisil teranglah Oengaran
koempoelan
sepak
bola dan apabila
mendapat kemenangan 2 punt. Pa
berlawanan
dengan
Iloear daerah
toet
kita beritakan pertandingan
maka
meroepakan
soeatoe
tenaga
antara Dr.
Soeprapto
contra
t.
Voetbal
Combinatie,
Liauw 'Siang
Joeng
kentara ada Oengaranse
begitoe tegoeh dan sentausa sehing dan berhasil Oengaran sering sega pada djam 11,45 tengah malam ring menang dalam pertandingan.
Oedjik
di
baroe
selesai. Pemandangan kita Sekarang oleh toean
bangoen
sematjam
himpoenan
poekekoeatan
kedoea himpoenan ada
la dan boeat sementara tempo di
lah berimbangan.
gaboengkan dengan koempoelan .aSemakin banjak koemLebih
djaoeh sampailah warta, nak Taxi.
bahwa schaakclub Oengaran seben poelan semakin baik pengaroehnja,
taran
lagi berkehendak melawan karena
moengkin
menimboelkan
koempoelan
tjatoer
di Salatiga. ,Concurrentiestrijd” sehingga kareSebagai penoetoep
oeraian
silah nanja dengan sendiri diperloeaslah
kanlah kita bertanja : Moengkinkah lapangan persepakragaan.
Disampingnja koempoelan baroe
pertjatoeran
Oengaran digaboeng
kan dengan schaakbond PPPTI. di itoe kentara poela hoeboengan moe
Semarang ?
sik bertambah giat.
Sifat bosen
XD mus
ataupoen djemoe hendaknja djangan
sampai bermain rolnja!

aan
Je
-——u
aa

N

Arab dinjanji

£
Le

Krontjongorkest ,,Sinar

,,

16.55
Na Ta

Belanda

njanjikan oleh t. Emil
dan

krontjong
extr'a

9—

| 740Malam Berita? sk. dan dagang|

g

Sa

Meneroeskan krontjong

»

Tiong-|

orkest ,,Sinar

oleh

hoa” dipimpin

Beres

0.
:
5

dan Tafsirnja oleh NonaSiti Noerdjanah Bat.|

ta
9—

“|

:

Soesoehoenan
.
Toetoep

moed Saad

kromong

Gambang

oleh SRV.
Toetoep

,,

1.—

Ing

di

8&—..,

njo dan Miss Tjaktjak|
Memperdengarkan klenengan dipimpin oleh|
t. R. Kodrat, Batavia

8.15

,,

8.30

,,

Berita pers

oleh t R Moeljadi
no
jomarto

Toetoep
29
.PMN

tu en
'ritas”

Djawa ,Secu- 8
8
E

x Lagoe lagoe

Hati“

:

dil

Ta

Albar

.

7 golflengte

YDH.

Ter

| dengan soeara Mejutfr. | 2 :
de Lotus
7.— malam Berita sk. Indonesia
7120

TB

“Ditambah dengan lagoe| 8&,—

| “lagoe jang baharoe
am Berita s.k, dan dagang
£ Melandjoetkan Hawai-|
“ian

The Jolly Boys“

8.30
848

dipimpin oleh t. Koenraad,

soeara

Mejuffr.|

Berita 8. k. Soenda

djoeh

Toetoep.

5.— sore

di

S'baja, oentoek mem2. perdengar 'kan Gamboes
Aa

8.—...,

6.30

,,

dan njanji

Dongengan

an anak-anak

pin

|. Orkest te 2 Pap apir

21 Oct.

Kemis

. Soema

| zender ketimoeran

bi-

Padoeka t Dr. v.d. Pijl|
Lagoe Djawa
Tjelempoengan terpim|
pin oleh t. Asmita dan|
ternjanji oleh Nji En-

de Lotus

Dihoeboengkan dengan

545

natang di Bandoengse|
Zoblogisch Park oleh|

,,.

Pembitjaraan tentang
oleh t. R. 2—
aa
La

tentang

Pidato

,»

tante

oleh

4

sirkan @oeran

| th Tetep

».
»

»”

»

»

|
F3 Pl

aan

Kamoeroedin
Soeroto

Lagoe

rebab|
,,
ya

Islam”
»Agama
Hal
oleh njonja Koesno
Berita sk. bh.Indonesia|
Lagoe Hawaiian soko
dari ,,/The Jolly|
ngan

Gipsies

Klenengan

8

kongan

8.—.,

krontjong

26 Oct.

sa

|

Belanda dan
bahasa
berita pers
Plaat-plaat IgDjawa
Pidato peri hal keseha|

tan oleh padoeka t Dr
R Saleh Hofarts Kera
ton Soerakarta
Plaat? lagoe Minahasa

dan|

Toetoep
7.15
ja,, Il 68m,
dan 1V129m Se-|
Soeraba
marang N1lim,

Lagoe

Malay Opera |

waiian Club”
Choetbah

,, -

6.50

Lagoe Hindoestan

,,

715

',

201
7.30
8.30

4,
,,
,
,,

8.30

,,

R. Koesoemodihardjo

Lagoe Bali

sk.

dan|

soerat

Pasoendan

dipimpin

oleh toean

Soewardidi|

1

Krontjong-Orkest soko

Lagoe Tionghoa

Hi

Toetoep

,,

PROGRAMMA

NIROM

Penjiaran Barat
Archipelz. 99 dari 11.— t.m. 12.-—

atas205m.

West-Java: Batavia 126,|

Bandoeng 120, Buitenzorg 182, Che-|

7.45

8.—

'7— malam
TeRO
Na
,,
7.50

dengan

Lagoe anekawarna
Kinderuurtje, dipimpin

:
am

dan

Tante 'Ans
oleh
Tante Mies
pers
Berita
Boyer
Mean
repertoirenja

dan

Ivoor dan Rhythme

negeri

loear

Pemand.

"oleh t. Dr. L.F. Jansen

dioeroes

Programma

,,

oleh ,,Sophisticated Ha-

|

walians"

9.20

119—

Symphonie

Lagoe marsch
Toetoep

£

Kemis,

T.— pagi

7.80,

7.40

piano

Lagoe

,

,.

2.30 lohor

27 Oct.

Lagoe gramofoon

Berita pers

Melandjoetkan
gramofoon

,,
,,
,,

145

',

Io—
Perkabaran
Pemand. programma | 910
9,15
Mana soeka (populair||
Causerie Dr. E. Janssen'11.—

,,
,,
,,

lagoe

Toetoep

5.— sore . 'Lagoe Cowboy

6,-—
6.30
6.45

Pemboekaan
Marek Weber
Piano syncopations
Vokaal Concert

Gymnastiek

'

,,

Rebo, 26 Oct.

waktoe

muziek

5.30

Tjepoe 186.

5. gore.
«agan dari ,,Tjahja Moe
508
da Kalitan Solo
6,—
Foetoep
mein
Ot0
'PENJIARAN NIROM TIMOER

“atu wa Uinooi
J
SoerabajaI 31, Soerabaja II 95, Soe
rabaja Archipelz. Zender 68, Djokja!

5,30
545

-

26 Oct.

Tanda

". .

Wajang Orang ,,Tjokro” | 10,25
Ku
. dari piring hitam

,,

II

Batavia

m.

Rebo,

sore

,,Sinar

“7 malam Berita sk. bh. Indonesia | rihon 108, Pekalongan 92, Soekaboe-|
Membalas soerat- -s0erat | mi 192. Oost dan Midden-Java: Soe4,
#58
| dan lagoe Ketoprak — | rabhaja 131 dari 7.30 sampai 2—atas|
|
|25 m. Soerabaja III 196, Semarang|
Hal Kesehatan Oe8-—.»
moem” oleh t.dr. R. S./429, Malang Djokja 181, Solo 188,|
|
. Tjokroatmodjo

12,18

,,

@oer'an|

dari Ma-|

Ketjapi Orkest

»

5.01

as aa
B.R. V.
157,89 m.

m. Buitenzorg 156,25 m. Soe-

7.30

Pembatjaan

oleh moerid2

dalam Studio-Nirom

KEKO

iront
I

:

: dansa

Tai

8
&

lama tjabang Soerabaia|

|(11.—

Cabaret nummers

'

rapporten.
Lagoe Arab
Tafsir gur'an oleh t.H. | 645
Ka
Goefron
:
Lagoe Arab modern

drasah Nahdhatoel Oe-

Berita sk. bahasa Barat|11,30

1mHal ,,De verborgen zijde
derdingen” oleh toean|

dan kabar

dagang
Membalas

Oct.

Toetoep

5—

,Jcewana"

7.— malam Berita

9,—

Tpi naa

Wanita

himpoenan

setan

Dara

oleh seo-|kaboemi
dari per-

agama Islam
rang poeteri

Sasa

Orkest

OiaidA

gan

hal|61,66

tentang

Jupie

mah

Papa

?

Dam:eri

Kook Ne

pikttan
” — Pemand

aa
Na
Lagoe Arab
Memperdengarkan 30eBatavia
ara t. S. Abdullah

5.40,
BA

6.30

NN hain
Penabur
megan aa
en
Ae
akan aa ka 5 dlair

8.40

Bb

aa

Naa

kepandoean

Tentang

g .

1
6.30
bemti
ME
720
22
723

400

Tender

5

2

Ha

,,/The

Te

21P
$
akun

meta 4 Pa

9.58

oleh

Naa

sn Nana

y..
Lagoe Hawaiian dima-|,10.30

inkan

hibart Tan Ha
Naat
Men pala

”

“

:

oon musiek
framot
rddabara

Sa”
Ne nga

7.50,

ea

An

Tag

H3

Carel v/d Bijl Trio

2

539

la

baman

Ial

tu

Pan

:

Djokja ll 128m

Solo 1 120 m

,,

520

Dihoeboengkan dengan

, . Lagoe Djawa

Auto-

krontjong

stamboel
Toetoep
130
Kemis 21 Oct.
Lagoe Tionghoa
6.30 pagi

dari pagoejoe|

“SRI. ke Mesdjid Besar
Soerakarta

Ilibibah Keama

akan

1

Nirom

Studio

Lagoe

»

Toetoep

545

|

:

sem Solo

1l.-—

toean|

:

di Studio s0

ban ,,Sedhia Laras” Me

HN

Toetoep.
| Pat Mena
Golflengte 86, 96.
Rebo

7.— malam
big
,,
7.30
7,45 ,,
53

oleh t.| 5.30 sore

oleh

Lagoe Djawa

Lagoe Melajoe
Lagoe Arab

:D joemat.21

menaf|

dan|

@oer'an

Adzan

ae siang

Lagoe Melajoe
Pidato tentang

techniek

,,
,,

T— malam Chabar- chabar dalam | 830,

dinjanjikan | 7,20
UB:
— oleh Nji Emeh Soekar
moeda,
dipimpin oleh
t, R. Emoeng Poerawinata
BB
La Lagoe? Hindoestan
wap Wiratma,

dan

6.20
6,50

Djawa

Mengadji

ju

Berhenti

Membatja

“»,"

Lagoe

L—

Lagoe Melajoe

lam

l-—

dida|

pin oleh S. Albar

bah. Barat

Berita s.k.

5.03

Orkest

Gamboes

Toetoep
Kemis, 2' Oct.

6—

terpimSoep

| 7.— malam Berita sk. Soenda
Lagoe Soenda
,,
|. 15

"1 1013

m.

62

neel dari Studio

5.30 sore

Anekawarna

Lagoe

,

2 Golflengte

Rebo 26 Oct.

Jai,

107, 53 Meter.
26 Oct.
Rebo

2 “Selingan lagoe Hawai-|
| ian timoer.

YDL.

dipim

dengarkan Wajang
Orang ,,Tjokro”

,,

8.30

132
220

is

Pianist Alfred Cortot

'
8

Melandj
Studio Nirom di
dari
Soerabaja dan memper

Singapoer

S. R. V.

PROGR AMMA

7.30 malam Berita soerat kabar
bah. Indonesia
:
Wajang Orang radioto
TAG

Toetoep
,,
at
tanin
BG
PROGRAMMA V.O.R.L.

2 :

Hawaiian Band The
Jolly Boys“ dipimpin
“oleh toean Koenraad,

Hokani

8—

5— sore

Toetoep

Zender

Nona

Nona Soeltje dan

Soetji

,,

oleh t. St. Pe-|ll.—

kan oleh boeng Sjaugie,

Al- @uran|

Pengadjian

9o—

rang Boestami, dinjanji

ontjong |

ngan soeara dari “Moe l12—
a

an

»Penghiboer

pimpin

@injanjikan

'hamad

Orkest

Djo|

mask
2 ton

1
:3

|,» 39
Hofarts dari Kraton
BEE
rta
Soeraka
1201 Na
siaran
oetkan

Kiong

dalam
Chabar chabar
bahasa Belanda
200 th
malam
Pasar
Soerakarta|
keradjaan

2—

Tdem

sehatan oleh t.dr. Saleh

Khong ocw oleh t Auw

njanjikan oleh Lim Si-|

Harmonium

ilmoe|

hal

7,30 malam Tentang

Mah-|

oleh

" Chasidah

,,

D joem'ah 28 Oct.
siang Samboengan dengan
Mesdjid Besar direlay

12.—

nasehat-nasehat peri ke

Kangdjeng

Bidjaksana

kan oleh H.. Ramlidari
Soeliki
@oer'an
Membatjakan

ngarkan gending2 Dja|r,93

mah

Gy a ren Pa

pagi

5",

. wa, disamboeng dengan | 749

dan|

Moelja

da Jang

i

,

5
zender S.R.I. di Soeramemperde Ka
karta dan

Blinden Tokkel-Hof-or

t.

Lagoe Arab, dinjanji-|12.—

7.20

muziek

Oct.

27

Kemis,
sn

rapport-rapport

Dihoeboengkan dengan|

Hadji

Nji

11—

dansa

Toetoep

,

soera

embalas soerat

dan

Lagoe

Orkest

Gramofoon

10,30

Sololl 120 m

15

Koersen

,,

Se|10.—

129m,

7,— malam Berita soerat kabar dan
:
:
aa
Lan
#5

kest hadiah Sri Bagin

Tan Tek Kioe

,

'820

Al-Guran-|

Pengadjian

Soetji oleh
Sjoe'eb

,

,

Santiswaran |

Plaat? Ig

,,

8,15

dengan la|

lagoe
goe
modern dan

Ta

BH

Miss Poni

Diteroeskan

Mesdjid Besar

0:58,

Djokjall 128m

1lim,

marangll

dengan

Samboengan

7.30 malam Berita pers dan chabar!
bahasaj
chabar dalam

dipimpin o-|
Tek Kioe, di

Tionghoa“
leh t. Tan

Rebo,

Sosrabajall 68m, dan1V

Oct.

27

Kemis

sore

6.—

kan oleh MahmoedSaad|

Toetoep.

,,

12—

Chasidah

Gamboes

26 Oct.

Cabaret
Omroep

“8.10
Io—

Semarang II 111,
Solo II 120

1 128,

or-

bang
- Krontjo
Rum
kest Monte - Carlo

Adzan diwaktoeMagrib, | 8,15
dengan
dilandjoetkan

,,

6.30

Adalbert

Lutter

ngan Orkestnja

de-

Accordeon
Lagoe gramofoon
Berita pers

7— malam Lagoe anekawarna

Bem
,,
8.10
8.30,

Lagoe piano

B.R.V. Draaiorgel
Njanjian Tino Rossi
oleh toean
'Causerie
James Zwart
Phohi Relay
Intermezzo
»La Boheme"
Toetoep

Gemandangan
INI Berhoeboeng

dengan

kacoem familie, tetangga-tetangga,
boedjang?, dll. berpoeasa.

seroean

'INadhir Mesdjid
Tjikini oentoek
'Imeramaikan
tiap-tiap
Djoem'at
dalam
mesdjid, itoe pada
hari
IDjoem'at
jang
laloe mesdjid itoe
penoeh sesak, hingga djoemlahnja
“Ijang datang bersembahjang ditepi

“Peringatan bagi pem

Paman

Bagi

memoedahkan

administra

soepaja pembeli?

diharap

tienja,

mengambil satoe djiwa

bahkan

— Didjalan Tjikini kemarin terdjadi

Sing

dengan bahasa

'masing

kini

ketjelakaan. Seorang looper telah datang.
ditoebroek oleh auto. Looper itoej Tjontoh

Arab,| ma

mementingkan

jang dimoelai oleh messoenggoeh apes, seketika itoe djoe- djid Tjikini ini, jakin akan diikoeti
oleh Nadhir? "mesdjid
jang lain,
ga telah binasa (Rep.|
djika soenggoeh jang mendjadi Nam0 K3 —
dhir-Nadhir itoe tahoe dan mengerti
Amerika bertempoer dengan
wadjibnja oentoek meramaikan ma
Djepang.
sing masing mesdjidnja goena meKedoea-doeanja njiar njiarkan adjaran dan perintah
Islam oentoek Allah karena
Allah.
roesak.
IRep.).

Aneta mengabarkan, bahwa pada
antara

Kita dapat kabar, bahwa pada
Minggoe jl, ini telah terdjadi pertoe

Penoentoen Pikifan soerat ber
kala baroe.
Kita telah menerima soerat berkala
baroe jang
bernama
,,Penoentoen Pikiran” jang dikeloear
kan oleh toean A. Anwar sebagai
hoofdredacteur
jang
terbit tiap

nangan

boelan 4 kali. Tempatnja di Sawah
“ Besar. Isinja bermatjam? karangan
dan tjerita. Atas kiriman itoe kita
mengoetjap terima kasih dan men
do'a selamat hidoep.
P.S. LI.

Dr.
salah

—

dibawah

antara

Kadar dari Djakarta. Tidak koerang

meninggal

jang

meninggal adalah bapak

toean Wattimena,
terkenal itoe.

dari

voetballer

—i9)

jang

Arab

seloeroeh

Seroean

(Rep.)

Menoeroet Aneta toean Wattimena

Junied,

Timoer.

s—y.—

sedjak djam 9 hingga djam 2, rapat
Toean J.R. Wattimena

Al

Beliau dapat peladjaran Inggeris
dan waktoe berangkat ke Huropa
banjak jang koeatirkan poelangnja
akan loepa kepada kebangsaannja
sebab kena pengaroeh Barat. Tetapi
boektinja. ta? begitoe.
Sampai di
Singapore dari beberapa tahoen di
Londen, lantas sadja nampak sebab
seorang dokter moeda jang roepanja
tjakap itoe tidak meninggalkan terboesnja. Kekoeatiran banjak golongan bangsa Arab tentang bahwa
pemoeda
jang terpeladjar
Barat
lantas kawin dengan perempoean
boekan bangsanja, djoega sekarang
soedah linjap sebab dengan pertoenangannja diatas.
Sarifah Hilmiyah adalah tjoetjoe
dari almarhoem
Sayed
Abdullah
Alwee Alatas, filantroop di Betawi
jang terkenal. (Aneta)

tegoran dari Wedana terhadap pembitjara, tapi vergadering itoe aman
—O—

S.H.

Hassan Al Junied kalau tidak
boeat ini masa ada satoe2nja

dokter

goenoeng.

Minggoe
jbl.
di
Dajeuh
Tji
pamingkis
daerah
Tjibaroesa, P.
S.I.I. telah mengadakan rapat oemoem. Meskipoen letaknja tempat
rapat itoe dibawah goenoeng dalam
desa jang terpentjil, djoemlahnja
jang hadlir laki dan perempoean
berdoejoen-doejoen, dan pendjagaan
oentoek keamanan vergadering itoe
poen lebih daritjoekoep. Wakil toean
tanah dari Hoofd Tjamatnja sampai
kepentjalangnja, pihak bestuur dari
Wedana hingga keloerahnja, pihak
marsose apa poela.
Vergadering terseboet
dipimpin
oleh toean Aroedji Kartadinata sebagai poetjoek pimpinan P.S. IL. L,
pembitjara terdiri dari toean-toean
Sabeni, Moesanip, Oemar Hadi dan

itoe disoedahi.

Dr,

J.P., L.R.C.P., L.R.C.S.. Edenburgh,
vicepresident Rotary Club, directeur
Geneesheer dari The Arab Dispensary, Rochore Road, Singapore, dengan Sarifah Hilmiyah, poeteri Sayed Saleh bin Abdullah Abdoelma'boed tinggal di Djati Petamboeran
Batavia-C.

ad

“.
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Rapat

dari

Persis.

“Bestuur Persatoean Islam minta
kita moeatkan seroeannja, sebagai
berikoet:
Assalamoe'alaikoem w.w.!
Boelan Poeasa (Ramadlan) jang
moelia, boelan
jang dinanti? oleh
seloeroeh
Oemmat Islam didoenia
ini, soedah tiba. Segala orang Islam
toea dan moeda, laki? perempoean,

—

menjamboet dengan segala kegirangan hati, dengan dada jang lapang,
Pada hari Minggoe jbl., perkoem dengan berpoeasa menahan makan
poelan dari Personeel Hoofd Kan- dan minoem siang hari, dan malam
toor v/d Pandhuisdienst, Boedi berdiri sembahjang tarwih dan wi
Setia|, telah mengadakan rapat ta tir. Inilah boelan 'Ibadat dan boelan
hoenan bertempat digedong V.O.R.O. ber'amal jang salih—Firman Allah
dengan mendapat koendjoengan ham dalam Al @oerin soerah Al Bagapir segenap anggautanja, diantara- rah ajat 183. Artinja: ,,Hai orang”?
nja, nampak wakil P.I.D,
jang
beriman,
telah diwadjibkan
Hal ihwal jang, dibitjarakan:
atasmoe poeasa seperti telah diwa1 Membatjakan Verslag keoea- djibkan atas orang, jang terdahoengan, dan perdjalanan itoe perkoem loe dari padamoe, soepaja kamoe
poelan, pada tahoen jang laloe.
takoet (kepada Allah) “—
Memoetoeskan roepa-roepa voorSatoe Hadist dari pada Nabi kita
stel, jang berkenaan oentoek kemaMoehammad
s.a.w. jang diriwajatdjoean roemah tangga rerkoempoekan
oleh
Aboe
Daoed dan An Nisai
lan.
Boedi

Setia"

3. Perobahan Bestuur, boeat ta- jang ertinja begini: Barang siapa
memboekakan poeasanja dalam boe
hoen 1938—1939, terdiri toean2:
R.

Hendarson

Voorzitter

M. Soedarno

Vice-Voorlitter

- Kadi

le Secretaris

- R. Moh. Soleman

2e

R. Tjitrodarsono
Boeat

&

Penningm.

djabatan Commissarissen,

diserahkan

atas beleidnja bestuur.

boeat memilihnja.
Salah satoe dari

pada beberapa

voorstel jang dikemoekakan dalam
sidang itoe, dimana ada dimaksoed

lan Ramadlan selain djalan jang
telah diharoeskan Allah dan tidak
poela
lantaran
sakit, tidak bisa
poeasa itoe dibajarnja, meskipoen
digadlanja segenap masa.
Lantaran wadjib poeasa itoe, maka kami atas nama saudara dalam
Agama,

saudara

seroe kepada

dalam

seiman

Toean-toean

nja-njonja jang
sekaliannja:

ber

dan Njo-

ber Agama

Islam

1. Berpoeasalah sampai sehabis
'boelan
Ramadlan. Djangan hanja
akan diadakan sedikit perajaan, oen
toek memperingati bah wa perkoem tjoema sehari doea sadja, atau poepoelan itoe telah beroesia
20 tahoen asa oedjoeng pangkal. (ini boekan
lamanja.
—

9

segala

Restaurant2

Ng

soeka

makan,

poeasa setjara Islam).
2. Adjak saudara2, teman-teman,

minoem,

&

eriboe kali sehari loo beko

HRIS - BIER.

SA

dan me-

“

anak-anak

sekolah,

hal

mana

telah terboekti bisa membawa akibat dan boeah jang sangat baik

oentoek anak anak sekolah.

Kemoediah diadakan njanjian dan

pidato-pidato dari anak-anak seko
lahjg merdoe dan menggirangkan.
Isinja:
andjoeran menghidoepkan
semangat berladjar dan beri pela-

djaran

dan

didikan

kepada anak-

Kris

jang

ngoendjoengi.

tidak

"8 paling
saben

8

me-

paling

sendiri,

moerah

tapi

djoega

baik,

boektinja

hari

lebih

lakoe

KRIS Bi
ARCHIPEL

BROUWERIJ

Pada djam 8 malam dimoelai pem
boekaan malam itoe oleh ketoea ko
mite,t. Padmadiwangsa. Sete
lah itoe laloe diserahkan kepada
ketoea “Dermawan“ t. Soemosoe
diro.
Olehnja digambarkan riwajat per
koempoelan itoe moelai berdirinja
31 Augt. 1918 sampai sekarang jang
mengalami gelombang toeroen naik
dan diterangkan djoega, bahwa per
koempoelan itoe moelai tahoen 1924
mendapat akoean Rechtspersoon.
Kemoedian kepada t. Eko jang
moelai tahoen 1930 mendjabat pekerdjaan secretaris dalam perhimpoenan itoe, dihadiahkan satoe bin
tang emas, dilakoekan oleh toean
ketoea sendiri jang disamboet poela
oleh toean Eko dengan beberapa
oetjapan kata.
Setelah itoe dipertoendjoekkan ber
matjam matjam permainan dari se
gala pendjoeroe Indonesia, masingmasing
daerah memadjoekan pertoendjoekannja.
Poen djoega disoegoehkan lagoe
lagoe oleh penjanji terkenal Miss
SitiNoer Ali,
sedangkan penonton poen tidak diloepakan oentoek diberi perdjamoean jang lezat
tjita rasanja.
Boleh dikatakan disini bahwa se
lain semoea itoe, banjak djoega soe
rat soerat dan kawat jang dikirim
dari beberapa tempat di Indonesia
ini jang
mengoetjap selamat hi-

anak. Sesoedahnja, diadakan pembatjaan ajat @oer'an dengan tafsir
nja jg zakelijk, oleh Njonja Amir
Hamzah Hayat.
Njonja Zainoeddin, goeroe sekolah Tapis, memberi pemandangan
tentang alat-alat oentoekmengadjar,
dan berpidato tentang
pendidikan
doepnja ,,Dermawan".
oemoem.
Permainan itoe ditoetoep djam 12
Beliau kemoekakan djoegatarich
sekolah Tapis, jaitoe diwaktoe cri- lebih dengan selamat dan kepoeasis sangat meradjalela dan banjak san penonton.
Ha Ok
sekolah-sekolah jang ditoetoep dan
Kembalinja
Tocan Sosrodanoeditjaboet subsidienja dan oleh kare
koesoemo
na itoe banjak leerkrachten jang
Tjililitan.
ta” dapat bekerdja. Dioetjapkan ba- Samboetan.di
njak sjoekoer kehadirat Allah jang
Beratoes ratoes pegawai
politie
dikalangan bangsa Indonesia diwak rendahan jang kebetoelan tidak da
toe jang soelit itoe banjak jang pat dienst siang dan malam pada
berichtiar mendirikan sekolah dan hari Senen pagi 24 Oct. soedah ber
berkejakinan bahwa sekolah-sekolah koempoel di Tjililitan bersama de
kita lambat laoen moengkin akan ngan anak anak dan isteri2nja oen
mendapat kemadjoean.
toek mendjempoet pada ketoea H.
Toean Amir Hamzah Hayat, ke B. Bond Inheemsche politie jang di
pala sekolah Tapis, berpidato ten- oetoes ke Nederland.
tang pendidikan disisi Agama IsWaktoe
mesin terbang ,,Reiger"
lam. Doea pidato ini soenggoehmen maka muziek dari Ban Hap Hwee
dapat perhatian dari “hadirin, se mendengarkan lagoe selamat datang
hingga sesoedah diadakan pauze, ba dan 20 anak-anak perempoean mem
njak hadirin jg berbitjara oentoek berikan karangan boenga pada toean
menoendjoekkan sympathienja dan Sosro.
menambah nasehat ditentang penDepan
ratoesan
anggota I.P.B.
didikan.
toean Sosro lantas toetoerkan apa
Sesoedah
pimpinan mengoetjap- jang beliau alami diperdjalanannja
kan terima kasihnja kepada
spre|pertemoeannja
dengan pembesarkers
dan
hadirin,
maka
perte-| pembesar, djoega waktoe menghamoean
ditoetoep dengan selamat, dap Sri Ratoe Wilhelmina jang di
pada djam 11 malam.
terima dengan peramah.
20
G9
Di Nederland ada Algemeene Nederlandsch Politie Bond jang koeat,
Perajaan ,,Dermawan” 20 tahoen
dimana perserikatan pegawai politie

Banjak

Bier

harganja

kwaliteitnja

Ouder-Avond Taman Pengadjaran
Islam
Pada malam Minggoe tgl. 22 Oct.
jl. diroemah sekolah TAPIS di Gg.

dari

kali,

lainken

Oo —

diada-

koeping saja soedah B

Saban hari lebih lahoe.

selama lamanja iman.
Hargakanlah seroean
kami
ini,
moedah moedahan Toehan akan mem
beri rahmat kepada orang menoeroet djalan jang baik. Sekianlah se
roean jang bisa kami sampaikan,
selain dari itoe kami serahkan kepada Toehan segala oeroesannja!

kan malam pertemoean antara goe
roe goeroe dan bestuur sekolah tsb.
dengan wali-wali anak sekolah. Per
temoean mendapat perhatian besar
dari ajah2 dan iboe-iboe
dan dari
tetamoe wakil Perkoempoelan2 jang
dioendang, sehingga sekolah pada
djam 8 malam tampak penoeh sesak.
Pertemoean dipimpin oleh Toean
Raden Hadji Affandi Soemintadiredja, Bestuurslid dari sekolah Tapis.
Sesoedah beliau memboeka pertemoean dan mengoetjapkan terima
kasihnja kepada hadirin, maka di
terangkan maksoed ouderavond jang
diadakan pada tiap-tiap tahoen oleh
kebanjakan sekolah sekolah, jaitoe
agar soepaja goeroe-goeroe dapat
persoonlijk contact antara wali-wali

Hie-e

gemeler itoe KRIS-BIERE

sihat jang baik, kalau tidak bisa,
tegoer sadja didalam hati, inilah

Lontar IX Batavia-C. telah

tk
at

di telepon minta

: Hok Sin

rokok didjalanan, dipasar-pasar dan
ditempat-tempat oemoem. Soepaja
orang
Islam djangan menoedoeh
Toean seorang jang tidak Islam.
6. Kalau kelihatan oleh Toean2
masih ada orang Islam jang makan, minoem merokok ditempat oemoem, hendaklah tegoer dengan na

—

Dr. Sayed Hassan Al-Junied,
Singapore
Pertoenangan
dengan
gadis
sarifah
Betawi.
3

kapal

Amerika ,,Fairfield City”
dengan
kapal
Djepang
,,Madras
Maru”,
hingga kedoea kapal itoe mendapat
keroesakan jang enteng.

—Gg

lah

tp

hari Minggoe malam jang laloe telah

terdjadi toemboekan

4. Hendaklah

Kedai-Kedai, kopi, jang berdjoealan
selandjoetnja
tiap-tiap
Djoem'at makanan dan mincoeman dll. ditoedjangan koerang dari itoe, dan di toep, diboeka waktoe berboekasadja.
5. Toean-toean dan saudara-saulain-lain mesdjid poen demikian.
Perhatian
jang
ini kali dalam dara jang tidak berpoeasa, djangan

doeloe,
baharoe
dikirim kitabnja. negeri fIndonesiaj. Dengan tjara
demikian, orang jang segan
Demikian
seroean
pengoeroes jang
badan pendjoealan kitab terseboet. datang ' berdjama'ah karena tidak
—-H ——x
mengarti (bahasa
jang
di choet

Toebroekan

3. Didikan dan tanamlah rasa Islam
dihati anak-anak Toean jang
masih ketjil dengan membiasakan
poeasa, kalau jang beloem bisa ber
poeasa, laranglah dia membawa makanannja diloear roemah.

tepi djalan raja. Moedah-moedahan

berhoe
kitab ,,Atoeran Pengadilan Agama itoe mesdjid semata-mata
Islam“ mengirimkan oeangnja lebih boeng dengan choetbah bahasa anak

ANE Pure

KIA NAK

dalam

me-ldi Hindia

Barat

djoega

mendjadi

BATAVIA

11

orang

koerban

ke

Toedoehan

Digoel.

ikoet

Pari.

Soedah kerap dikabarkan, bahwa
kini masih banjak pemimpin? jang
ditahan preventief berhoeboeng dengan toedoehan ikoet tjampoer dalam

pergerakan

Partai

Repoeblik

(Pari)
jang dipimpin
oleh Tan
Malaka, seorang pemimpin
dalam
zaman Partai Komoenis Indonesia
doeloe. Mereka itoe ditahan diboei
Djakarta, Semarang dan Soerabaia.
Dan moengkin akan berangkat ke
Digoel paling laat dalam boelan December j.a.d.
“ Adapoen
jang
akan berangkat
dari Djakarta nanti, sebagai pernah
kita kabarkan, 3 orang. Jaitoe toean Harjono Hardjo Koesoemo bersama isteri (Fatimah) jang baroe
kawin
dalam pendjara Struiswijk
(Bat. Centrum), toean Saleh Rais
dan Hadji Sjamsoeri.
Dari Semarang ialah toean Soedimoeljono, sedang dari Soerabaja
t.t.1. Ahmad Soemadi dengan isteri
dan seorang anak. 2. Mas Roeskak
dengan
isteri dan seorang anak.
3. Soegoro
Hendrojono
dengan
isteri dan 2 orang anak.
Djoko Soedjono
Marsaid al Pak Fatonal
Mas Ambijah
Sasono Moestadjab

DAUR

Choetbah Djoeny'at
S3
mesdjid.

Djadi djoemlahnja semoea ada 11
orang jang akan ke Digoel oleh poe
toesan hak hak loear biasa.
mn guan

Berita

kematian.

Pengoeroes dari Stichting ,,Roemah Piatoe-Moeslimin“ di BataviaCentrum, minta dikabarkan, bahwa
pada tanggal
21 September
1938
Stichting terseboet telah menerima
rawatan dari C. B.Z. seorang anak
ketjil, jang terlahir di C. B. Z. pada
22 Mei 1938, karena itoe anak (baby)
telah semboeh dari penjakitnja dan
mesti keloear, akan tetapi bapa itoe
anak bekas politie agent bernama
Soebijono, dan maknja bernama Pa
tirah,

asal dari desa Kedewangasem,

district Rogodjampi, Banjoewangi,
telah diminta oleh C. B.Z, oentoek
mengambil anaknja, tidak poela ada
datang, sebab itoelah itoe baby Ia
loe diserahkan kepada R. P. M.
Dasar oemoer soedah sampai pa
da batasnja, maka
pada
tanggal
23/24 October 1938 djam 5.30 pagi
anak terseboet diatas telah poelang
ke-rachmatce'lah.
Njonja-njonja
dan
toean-toean
djika tahoe akan adres orang toea
itoe anak, soedi apalah kiranja akan
mengabarkannja atas kematiannja
itoe baby.
Sen

anal

Gerindo menangkis bahaja fascisme!
Resolusi
Pengoeroes
Besar.

anggota pada itoe Bond.
,Antara“
dikoeasakan
mengoeDengan
wmenoenggoe
perkenan
“Pada hari Saptoe malam Minggoe
jl. telah diadakan ,,Dermawan” 20|congres I.P.B. djoega soedah men- moemkan resolusi jang berikoet:
Setelah
mendengar,
bahwa dari
berdirinja
perkoempoelan|tjari
perhoeboengan
dan masoek
tahoen
bertempat
digedoeng I.LE.V.Imendjadi anggota bond terseboet. soember jang boleh dianggap menitoe,
Vrijmetselaarsweg 1, dengan banjak
Penoetoep toean Sosro menjata- dapat informasi tjoekoep, bahwa'di
koendjoengan
dari berbagai bagaijkan terharoenja waktoe sampai di antara diplomat Inggeris dan Djer
anggauta anggautanjajlapangan mesin terbang di Medan man ada dibitjarakan soepaja oenfihak
dari
sendiri maoepoen dari wakil wakil|dimana
sesoedah
2 boelan baroe toek mengenjangkan kelaparan-djaboleh
djadi Soe
perkoempoelan dll.-nja. Moelai djam| dengar
lagi pembitjaraan dengan djahan Djerman,
matera. dipasrahkan kepada Djer1,30. diadakan
resepsi lebih doeloe bahasa Melajoe.
dalam roeangan jang dihiasi dengan |: Dari Tjililitan semoea pendjem- man ,
Setelah mengingat bahwa aliran
bermatjam matjam boenga dari be poet pergi keroemah toean Sosro
mi- politik didoenia memang boeat seba
berapa perk. jang menoendjoekkan dimana dilakoekan djamoean
gian besar ditetapkan dan dikemoe
noem sekedarnja. (Aneta)
sympathienja.

Tas BeRaaNGA enlag DARA
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| Perajaan Moehammadijah

Galoeh

Pakoean«

Menjoenati
That

8 soeroes Galoeh Pakoean, meng |

g

Pada

dengan

hari Sabtoe

malam Ming-

sidang ra- |goe tanggal 22 —23 Oktober '58|
beloem begitoe tahoe tentang digedong sekola
pehammadijah, |
Pengoeroes, maka di Panaragan 42 Bogor telah dilang-|
erangkan, sampai saat soengkan pesta merajakan soenat 7
Pakoean terpimpin

dang

oleh orang anak-anak ie

ajang

Kadarroesman, seba- hara dan dididik :
r t. Dr. Adang Djaja-|
Djam 7.30 malam
vai Vice Voorzitter, t.|

'boeka

bilang di Tidonesa tidak bisa dibikin obat mandioer

Siapa

anak

dipeli

Tjoba doeloe Anggoer

AI

oleh toean

i sebagai

anggauta

an
osan

diri sebagai secretaris II.
Abdoellih Saleh dari Secre-

I, disebabkan haroes mendja

predicaat Nji Mas Galoeh |
Oetoesan dari Md Djakarta dan
Pakoean ditjakoet kembali, sedang Leuwiliang menambah pembitjaraan
jang menggantinja M€vrouw Soekra djoega. Dan pertemoean Matan
pada djam 12 malam.
oel harap dengan hormat, soeka kira-

adjoerkan FAigoellah. Dari sebab itoe kami
Ea nja

“8 ngan
Kan

Pang
bab, kene

sidang

toean

Baswedan Bapa P.A.I. kepoelan Ce-| ngan toean Adang Kadaroesman di
lebes dan sekitarnja ditoenda sam-| Mentengweg No. 22, atau pada t.

pai habis Conferentie di Solo jang Adang Djajawiredja, Ind. Tandarts
Idi Raden Salehlaan, (bisa dengan/ Bouwspaarbank ,,Beringin“ madjoe.
akan datang.
|
perantaraan telefoon|.
tertoendanja
Bouwspaarbank
,,Beringin"“
di
Begitoepoen dengan
keberangkatannja ketanah seberang
Bogor
jang bermaksoed memberi
itoe, maka dari beberapa tempat di
pindjaman oentoek mempoenjai roe
mah sendiri bertambah tambah ma
au Djawa didapat banjak perPasoendan Betawi.
mintaan oentoek datangnja toean A. |
djoe. Djoemlah orang menaboeng-

R. Baswedan ditempat-t smpa

:

Dibagi mendjadi doea kan oeang di
Karena loeasnja kota Betawi dan dah bertambah

,,Beringin«

kini

soe

mendjadi ratoesan.
Beberapa
boelan
jang laloe badan
Pasoendan
dari
orang”
sedang melakoekan banjaknja
Eee Naa
dari Preangan jang waktoe bela- ini soedah memberikan pindjaman
perdjalanannja di Djawa Barat. jang kangan ini mengoeatkan benteng f£ 3000, (tiga riboe reepiah) kepada
kemoedian. akan teroes mengelilingi Pagoejoeban Pasoendan, maka telah tiga orang penjimdan.
dibebe: apa tempat poela di Djawa diambil poetoesan oentoek membiBoelan October ini akan membe
kin tjabang Djakarta mendjadi doea, rikan pindjaman lagi sebesar f 3500
rdjalanannja toean Bas- jalah Djakarta Tengah dan Djakar(tiga riboe Iima ratoes) kepada
Tana “te
soedah dapat diboeka ta Barat masing-masing
dengan lima orang anggauta. Berhoeboeng
beberapa candidaat Tjabang P'A.I. lengkap dan langsoeng beroesoean
dengan
kemadjoean jang
sangat
jang baroe, antara lain di Ba ndengan H.B
menggirangkan itoe soedah diambil
doengdan Tjiledoeg.
Tentang pembagian doea ini telah dan dirantjang tindakan lebih djaKabarnja sekarang toean Baswe-| dilakoekan
diroemahnja
Dokter oeh. iSebab maksoeduja lebih loeas
| dan masih berada di Cheribon, dari Adang Djajawiredja, Raden Saleh- sana akan mampir di Tegal kemoe- laan dengan dihadliri oleh voorzit- dan lebih oemoem, maka ,,Beringin“
dapat diatoer setjara kopera
idian Pekalongan jang soedah di ter H. B. Boeat meroepakan pengoe- tidak
si. Poen atoeran ,,Inlandsche Maat— toenggoe kedatangannja, dan teroes roes tjabang Djakarta tenaga tersehappij op aandelen“ jang ditoeng
| ke Semarang. Dari Semarang akan pilih toean-toean A. Kadaroesman goe
toenggoe beloem djoega diada
: teroes koendjoengi Magelang dimana voorzitter, Eming penoelis dan S.
kan oleh pemerintah. Karena itoe
| peranakan Arab disana soedah ber- Abdullah bendahara.
moengkin sekali
Bouwspaarbank
| sedia kedatangan leider Depropen
Pasoendan
Mr. Cornelis berdiri ,Beringin« akan didjadikan Naam
: itoe, oentoek memberi penerangan tetap zelfstandig sehingga di Betawi
looze Vennootschap dengan memin
jang kelak akan diminta pendirian seloeroehnja
sekarang
Pasoendan ta hak Credietverhand, begitoelah
tjabang P.A.I. disana.
mempoenjai 3 tjabang | Aneta.|
dikabarkan dari Bogor oleh corres
—Lebih djaoeh dapat kita kabarpondent ,,Antara",
kan. bahwa sangat boleh djadi seLena
NY mika
lama menoenggoe waktoe Conferen“ tie di Solo itoe, toean Baswedan|
Gemeentelijke middenstandhanc akan teroes berkeliling di poelau|
delsschool
Djawa ini, disebabkan terlaloe baGedoeng baroe di
njaknja permintaan2 dari berbagai
Laan Holle.
tempat, jang sebahagian akan di
penoehkan dalam Pedan iniBale
Pada hari Senen pagi jang laloe
: Genta
dengan dimoelai djam 7.30 telah di
'lakoekan oetjapan pemboekaan gedoeng baroe goena Gemeentelijke
Fersatokan ahli Taliban
Middenstandshandelsschool bertemIndonesias.i
pat di Laan Holle didekat perapatan
TA
NE Ak tanggal 23 October jbl ini djalan Laan Holle dan Oude Tamadengan
bertempat di Kasatrian rinde laan jang disaksikan oleh
' School Kadjiweg Betawi telah di wakil-wakil pers, wethouders dan Kaoem kolot menang dalam pemi“adakan
pertemoean dari djoeroe?| anggauta
lihan senaat
gemeenteraad
Betawi.
gambar Betawi dan dari Bogor.
Poen djoega dihadiri oleh wakil|:
Dari Paris Havas 23 Oct, menga
..
Dalam pertemoean antaranja di Dept. O. & E.
barkan, bahwa roepa-roepanja kapoetoeskan mendirikan persatoean
Djam 7.30 setelah lontjeng seko- oem kolot akan menang dalam pedari ahli? gambar dengan nama:
lah
berboenji oentoek memberi tan- milihan senaat, soenggoehpoen hasil
»Persatoean Ahli-ahli Gambar Indo
nesia“ atau dengan singkat ,,Per| da masoek kepada moerid moerid,
penghabisan masih beloem di
TA

'

r

Ini|

Perantjis

maka toean C.. Hagen directeur pa Ijang
oemoemkan.

sagi",

£

da sekolah tsb. mengoetjap terima
Pen
engoeroes persagi boeat semen| |kasih dan selamat datang kepada|
tara waktoe terdirid: ari toean toean hadirin dalam. roeangan kelas meng |
S. Soedjojono
ketoea, Rameli pe- gambar.

“ noelis

dan

tocan

hara.

Damsik belida.

Kemoedian dipersilahkan djoega
toean van Tijn, wethouder oeroesan

Maksoed dan “tiedineki 'perkoem | pengadjaran memberi pemandangan
poelan tadi jalah memperdalamkan sedikit tentang kissahnja sekolah
kesenian menggambar didalam arti itoe.
Poen kepada lain-lain orang dibe
“bathin dan tehnisch dan memperpropagandakan
senian menggam | rikan kesempatan, misalnja toean“bar jang toelen:
baik dengan dja 'tocan I. Cohen, direktoer pada ,,Ja— Ian toelis menoelis disoerat2 kabar Iva Stores“, H. Hofstede, sep dalam
maocepoen
dengan mengadakan Iperoesahaan Gerzon, van Balen, ke
causerie2 tentang hal itoe.
'toea dari Middenstandvereeniging
:
Alamat pengoeroes boeat semen: Idi Betawi, jang semoeanja menoen
tara waktoe Gg Talib 11/31, Sawah djoekkan sympathienja oleh adanja |
Besar 42 atau Soenterweg p/a M. sekolah jang moela-moela agak soe
Sindoedarmo Batavia-C.
(Bendoe lit didirikan dikota ini dengan mengan Djago).
Imindjam gedoeng lebih doeloe dari
Dikabarkan lebih landjoet bahwa lain lain sekolah.
persagi poen akan dioesahakan
Maka kira kira djam 8 lebih sesemoea pemboekaan opisil
. Gjoega berdirinja tjabang di lain BTA
Ta
(Aneta).
r
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HARGA
Botol besarf 3.Botol ketjil f 1.75

Fu

n
- langganan
Kila sengadja sediaken boeat langgana
ANGGOER DARAH
akarpake
dengan
terbikin
dan
alcohol
fjampoer
tida
“ANGGOER DARAH"

akaran, lokdjong dan djinsom, goena semboehkan roepa-roepa penjakit seperti:
Melocang, pegel, napas sesek, bersikan darah, tambahkan darah, bikin napsoe
maikan dan banjak lagi kagoena'annia.

MOESTADJAB.

OBAT

ramai memperhatikan !

Tentang soerat menjoerat, djoeIga seandainja djikalau ada jang
Berita Taligram.
berniat
kerhoeboengan dengan Galoeh Pakoean, misalnja hendak me
Taligram2
ke Shameen, Pakhoi
2 manggil dan oeroesan lain2nja, di dan Kongmoon diterima asal atas
Ar. persilahkan lantas beroeroesan de- tanggoengan si pengirim.

k

2

1

Laloe
diadakan . pose, sesoedah
toean Soepartomembentangkan
teori paedagogiek zaman pertengahan.

-Itisch

Eng Thaij Ho Soerabaja
Eng Thaij Ho
Solo
Thaj An Tjan Djokja
Eng Sioe yong Tjifatjap

E

atas soko-

Toean Bakri menerangkan tea
mimpin dari Afd. Ketjapi, sedang toean D. Kartaatmadja dari tang azas dan toedjoean PKO ialah
pertolongan kepada siapn
Penningmeester djoega disebabkan | memberi
M
jang
sengsara
dengan tidak mem
haroes memimpin
Afd. Gamelan.
IMevrouw Soemantri telah berhenti bedakan bangsa dan agama. Lebih
dari Galoeh Pakoean dan automa- lebih anak2 jatim.

Ha

Ho) Batavia

Ek GoanTong Tasikma

mena

Galoeh

san Soemardiatmadja mengoen

An

agent agent

A

di

Sesoedah p-mpir
To
.I
Moh. Siradj, dan | pada
toean
Abd Peerr a hn man
viseurnj 1
tik Soewardi. Di- maka toean Soe
djo, pengoe
i perloe dioemoemkan, bahwa t. roes anak-nak
dengan meng
stana telah meletakan djaba| ambil tjontoh tjontoh dari kehidoeagai Eere-Voorzitter, djceza pan Nabi Moekngak, S.a.w:

Eng

2

'oele, dengan

oetjapan terima kasih
ngan sebanjak £ 126.—

agent

Taij Ho Tong

#4

ar

BKO,

pertemoean

Hoofd

Pi Alb

: Fs

Obat jang bernama KASTOERI GADOENG,

bisa me-

njemboehkan roepa2 penjakit seperti terseboet dibawah ini. Djoega soedah dapet p sedjian dari orang2
jang berpangkat tinggi, kesehatannja terlaloe sangat
dan perloe

sekali

d sunpan

dalam

roemah

boleh

dibi-

.
lang seoempama berdekatan sama Ductor. Pertama
sekali Babat ini bisa mengilangkan penjakit panas d.n.penjakit batoek,
sakit perempoean. sakit kentjine, sakit toelang2, pinggang, peroet
bengkak, sesik, panas, bueang air darah, napas berb:oe boesoek,
Kepila p»esing, sakit dengkoel dan bisoel, airnja diletakan pada tempat jang sakit sebentaran sadja tentve lan'as semboeh begitoe djoega
amat perloe
g orang jang selak e soeka naik kercta mesin soepaja
diangan meroesakan sjihwat, dan pedih-pedih hati, atawa keketegan h:ti.
Das amat bergoena boeat perempoean jing abis beranak, lebin-lebih boeat

perempoean jang kerang deres keloear darah, dan perempoean ang badannj: koeroes, lebih djoega b eat m ngi' angkan kwaja, sakit meajen seri
awan. Atoeran minoemnja obat ini 3 kal: sehari pagi, siang dan sore, se" ab
meskip”en lebih dimia :em tiada djadi api malah menambah ke-ehatan banjak kalau diminoem sedikit tentoe tiad: bergoena. Djoega ini
bikin, tjahia

moeka

trang.

Osat

datang

dari

n-geri

Arab

teroikin

dari

barang-barang soetji tiada. nadjis. Ini obat mandjoer sexali boeat orang
pe emp»ean jang kpeigin lekas dapat anak boleh boeat cbat manis
Adi ma'djosem PARZIE baroe
ke'ijac dan jang koerang air sesoe.
dateng, harga 1 teupat f 5 — ada djoega jang f 10.— f15.— f17.50
Djoega sedia minjak ZAL-ZAL obat gosok jang amat moestadjab harga
10 gram f 0.50 dan 15 f 0.75.
OBAT
AMBARI
Apakah itoe? Ja'ni obat sakit bawasir (ambai) jang paling moedjarah
sekali, kalau orang minsem saben diam 1 send k. insja alloh beloem
s mpe

habis

satoe

bstol,

jang

soedah

soedah

lantas

itoe

penjakit

hlang dengen pertoeloengan Tsehan. Harza 117.50
Obat aneh din adjazib, seroepa minjak gosok RADJA MOEDA barang
siapa soeka pelesir naik kapal oedara lama moentahnja boleh pake
ini

obat

Boeat

h:rga

1

botol.

perempsrean

tidak

sakit

SAID

dan

bin

Kram

34

kalau

keloear

kelocar

sakit, kalau

minoem

ini obat lantas

baik.

Boleh dapat beli pada:
ABOED
ATAMIMI Pandjoenan— Cheribon,
Ingat lihat tjannja.
Harga 1 botol f 1.50

Hongaria

Koendjoengan menteri

8

Praag tentang minderheden ditolak
Reuter dari Boedapest 24 Oct. mengabarkan, bahwa kabarnja rentjana
Tsjecho Slowakia oentoek mengatoer
soal minderheden di Hongaria telah
ditolak, bersama pemberian daerah
Roethenia.
Rentjana

No. 169

pembelaan

Afrika

Havas dari Berlin 24 Oct. menga
barkan, bahwa maksoed koendjoengan menteri pembelaan negeri Afri
ka

Selatan,

Pirow,

ke

Berlin

men

dapat perhatian besar sekali. Menteri tadi kini ada di Londen. Dalam

pada itoe wakil wakil

Afrika Sela-

tan mengoemoemkan, bahwa ia nanti
akan berangkat ke Berlin dalam per
tengahan boelan Nov.

—p

dinasehati Djerman
dan Itali
Poen kaoem politik pertjaja, bahDari Boedapest 23 Oct. dikabarwa
koendjoengan Pirow itoe nanti
batas
pan
kan Havas, bahwa peneta
akan
disamboet oleh Hitler seperti
SloTsjecho
dan
ia
antara Hongar
3
tahoen
j.l.
Minggoe
wakia diselesaikan hari
itoeiaitoe. Adapoen hal demikian
Roepa2nja hal itoe mengenaisoal
lah oleh karena Hongaria diperi- djadjahan berhoeboeng dengan perdan Itali mintaan Hitler tentang djadjahan
ngatkan oleh Djerman
Hongaria

oentoek sedikit bersikap tenang.
—i9

dan kembalinja Afrika Timoer.

—

Nederland
Soal

Palestina
Eskadron Inggeris di Palestina
“ Dari Haifa dikabarkan oleh Reuter 23 Oct., bahwa eskadron Inggeris jang pertama telah sampai disa
na dengan
diangkoet oleh kapal
| »Teiresias",
—

Station

0

di Jaffa

Dari Jeruzalem 23
oleh Reuter, bahwa
goe station kereta
lah dibakar jang
padamkan

pada

di bakar

Landen.

ANP dari Groningen mengabarkini didengar kabar
kan, bahwa
koendjoengannja Vrijburg kedaerah
Dairi dalam boelan November sebagai inspektoer dalam KolonialeRaad.
Perhatian terhadap daerah-daerah
itoe oleh kalangan-kalangan jang
berkepentingan amat besar.
9

Pembantoe

—

petang
Gp mag

hari.

Mengoempoelkan
rijksdag
dalam boelan November

Permintaan

Se

toean

nomor

II, insja

Allah kita perhatikan, sedang jang
mengenai pengiriman selama toean
ke Malang soedah poela ditangan
expeditie.

dalam pertengahan boelan Novem
ber, setelah ada pemilihan wakil
dari daerah Sudeet.

&

Tjengkareng

Toelisan jang toean minta, soepaja dapat dimoeat hari Djoem'at
(programma)
datangnja
baharoe
Djoem'at siang. Djadi terpaksa ter
tanggoeh sehari.

Oct. dikabarkan
Havas. dari Berlijn 23 Oct. me
pada hari Ming ngabarkan, bahwa kalangan-kalaapi di Jaffa te ngan jang lajak dipertjaja mengira
apinja baroe di akan adanjapengoempoelan rijksdag

Banjak keroegian2nja.
Tao

Dairi

Djerman

—
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'Kunstvereenigtng

