20, lembar:
NOMOR

TELEFOON

Redactie: 1440 WI: Administratie 1810 WI.
Batavia-Centrum.

107,

Kantoor: Senen

kepada

keterangan

Advertentie,

Tarief,

WI.

4968

dan

sore 2620-WI.

4.30

djam

Sesoedah

Administratie.

| mealDjeptanogekndjimainta
ben

MIONGKOK-DJEPANG

soepaja

II

3

ada
ih2 asing

meroepakan kotoran

Perantjis

moelai

chaw

tin .

-| 8
'"

d|

Kapai2

dalam mana Pemerintah Djepang diminta

lan diplomasi disaringlah segala hasil-hasil militer:
dengan 'darah itoe.
et
Hap
p
P
:
soepaja
| “Didalam resolusi itoe didesak,

Pertama:

oleh

diakoe sah

akan

jang

samboengan

sebagai

#f

Ke empat.

Ke-enam:

—

Dje

Chiang

| sie-concessie
dan

settlement-settlement

sebagai poesat segala act:iviteit itoe.

1 akan

'I

conces-

asing

negeri-negeri

Menoeroet berita K. R. H. dari Paris, berhoeboeng

—

terdjadi

'har| minggoe, maka s.k. ,,'Epogues 'menoelis,

Ta Ob
| boekan

:

dengan kekalatempo

satoe

tahoe

Gou-|Idan

bahwa

Indo-China

(djadjahan

Perantjis)

itoe boekan satoe

Timoer, negeri jang terlepas dari Tiongkok ?

“Dan orang2 itoe tentoenja ingat poela, bahwa segala pertikaian
mengoentoengkan kepada segala
'lantara negeri negeri Barat, selaloe
:
loesaha Djepang.“
Soerat

kabar

,,Le

Jour”

berkata: ,,Inilah jg boleh

dikata ,moraal“,

Ija'ni: pertjaja bahwa Eropah masih. memegang rol besar di Tiongkok,
asal sadja lenjap dahoeloe segala pertikaian antara negeri negeribarat

.

1.000
—.

sekali

itoe

kali tidak.

kepada: Chiang Kai Shek

Kesetiaan

: Suchtelen itoe di-|
nomor boelan Sep-

Beloem

masih tegoeh

akan

damai :

moedah

Tidak

ge-

»

doeng-gedoeng lain2nja, teroetama
barang jang
ada
Kebakaran kantor Kuo Min Tang | sekali barang
didalam Yokohama Speciebank.
. Diwartakan, bahwa kantor Kuo
Seorang
correspondent
Reuter
Min Tang dan beberapa fabrik2 ijs
jang
kemarin
pagi
mengoendjoengi
Ibesar jang ada dibekas kota masih
terbit kebakaran
teroes-meneroes, ibekas? concessie Djepang, mengeta

sedangkan kebakaran masih menga
moek djoega didekat Kwartier-Be-

sar

van Suchtelen

kepoenjaan

Djenderal

Chiang

IKai Shek. Sebahagian besar dari
itoe 'perhoeboengan telefoon poetoes.

a baik-boeroeknja toe-|
terseboet, akan tetapi semata- — Djepang mendoedoeki

Timoer-

Laoet Saillant
dan dipengaroehi| KRU
leh
hasoetan pers Belanda disini. Ti Tekio,. 26 Oct... (Dameiy:
(Dari itoe: tidak memoeaskan kita! | Menoeroet berita dari medan
tidak| peperangan, pasoekan? Djepang
am kita: Suc
'Sepandjang , fah
h-|
van
t.
wa
diakal bah
telah mendoedoeki sebelah Tipepada
i
seorang jang bentj
moer-Laoet Saillant dari Teian
erentah Belanda apalagi maoe
jang letaknja dipertengahan

a

terdorong

|hoei,

bahwa

mah

dan kazerne?

beberapa

roemah-roe-

soedah

hantjoer

ada pembitjaraan-pembitjaraan perdamaian

Soerat-kabar ,,Shih Shih Hsin Pao"
menerangkan, bahwa pihak Djepang
kini berdaja-oepaja akan menjiarnjiarkan kabar kabar angin tentang
pembitjaraan2 perdamaian.
“Adapoen maksoed dan toedjoean
hal ini ialah oentoek mentjegah ke
pertjajaan segenap pendoedoek Ti-

onghoa, soepaja mereka ini berhenti

sama sekali. Ketjoeali daripada itoe dengan melakoekan

peperangan.
seboeah

Hankow,

26 Oct. (Reuter| :

Koerang-lebih
djaan

Inggeris

250

hamba-kera-

dan 750 orang orang

asing lain-lainnja jang ada di Han

kow mewartakan, bahwa
ini selamat karena tetap

mereka
berdiam

Sao

Tang

Pao“,

soerat-

kabar kepoenjaan pihak Tionghoa
menoelis djoega, bahwa djatoehnja

Hankow

ini, boekanlah berarti, bah

wa terpoetoeslah djoega poesat per
'tahanan dari pihak Tionghoa, oleh
karena Hankow itoe hanja berarti
soeatoe

poesat

tingkatan

pertahanan

ketiga

dari

oentoek

pertahanan,

akan tetapi boekan poesat

oentoek

segenap peperangan terseboet semata-mata.
'
,
istricten
didalam bestuursd
dimana
eroeboehkan pemerentah terseboet| @ jalanan Kiukiang—Nanchang.
ja
pada
oemoemn
keadaan
disitoe
dengan djalan menaboerkan benih
Dahoeloe
Shanghai, . Nanking,
Hsuchow dan Canton itoe
adalah
entjian padanja. Djaoeh dari 'Oonsulaat Djepang dan Kwartier- aman dan tenteram sekali.
poesat? bagi pertahanan
djoega.
itoe ! Dalam pandangan kita : beliau 2... Besar marine hantjoer
Sementara
itoe
diwartakan
djoeang pembela kebenaran jang|
ga, bahwa kebakaran2 jang menga Djatoehnja kota-kota terseboet ini
Hankow, 26 Oct. (Reuter) :
tidak menjebabkan,
bahwa
pepeloean: loeroes tinggal loeroes|
Hingga kini hanja ada seboeah moek satoe malam dengan teroes- rangan Tiongkok—Djepang ini akan
echt is recht!
makin
itoe, makin lama
itoe semoea tegoran dan: peang jang telah hantjoer dida- | meneroes walaupoen dibeberapa tem teroes berhenti. Malah peperangan
koerang,
am
daerah
bestuur.
dewab
ini teroes-meneroes dilandjoetkan.
ja haroes didja
'Selandjoetnja diwartakan, bahwa pat-tempat masih terdengar letoesan
LD.
Idetachement? marine Inggeris me teroetama sekali ditempat anak2

|

njingkirkan barang

barang

jang

ngeri,

terbang

York

Herald

Afrika Selatan
pers.

diserang

Transocean dari Paris 26 Oct.

soedah

(Sonsulaat Djepang dan Kwartier-Be
sar
marine hantjoer djoega.
5
Orang-orang asing selamat

,,New

mengabarkan,

djatoeh.

Gn

meletoes dari segenap

Hankow

boeah kapal
Amerika

s.k.

G.G.

3

walaupoen

Gus
soeara

Tribune"“ jg ada di Washington
bisa mengoemoemkan rentjana
pemerentah Amerika akan mem
boeat 47.000 boeah kapal terbang goena bertempoer.
Kemoedian ditambah poela,
bahwa angka itoe diakoei kebenarannja oleh fihak opisil.

Orang telah bersetoedjoe terhadap
keterangan jang dioetjapkan oleh
seorang djoeroe-bitjara dari tentara
Tionghoa jang antara lain2 menerangkan, bahwa pasoekan-pasoekan
Tionghoa jang telah memoendoerkan diri dari daerah Wuhan .itoe
berdasar atas alasan2 jang strategisch dan oentoek mentjegah tinda
san jang dilakoekan oleh
pehak
'Djepang itoe terhadap kepada ten
tara terseboet tadi.

koeatir,

kanan,

mendapat

Hayas dari New York 26 Oct.
mengabarkan, bahwa korespon

Didalam hoofdartikel2 dari bebeIsatoe sama lain. Soerat kabar itoe menambah keterangan, bahwa hing | rapa
soerat soerat-kabar diterangsoe
jang
Perantjis
boekan
dan
Inggeris
sadja
boekan
ini
ih |ga pada sa'at
kan djoega, bahwa
orang ta'oesah

dah keroegian.

dari kaoem
Ross,

213,521.

den

kemenangan,

Hankow

djatoehnja

tav

tetap

Tiongkok-Djepang

terhenti,

Rakjat

bah, bahwa Aguirre itoe mendapat soeara 220,892, sedang

Mussolini”.

Shek

26

Reuter dari Santiago de Chi26 Oct. mengabarkan, bah-

wakil

Lebih landjoet pers terseboet me-

'alitoe berarti satoe poekoelan besar bagi satoe daerah besar di Asia.
—Soerat kabar ,,Petit Journal“ djoega membikin komentar jang sedih
sambil menoelis: ,,Tentoenja toch masih ada beberapa orang di Pesembara-|rantjis jang mempoenjai pengetahoean sedikit tentang 'ilmoe boemi,

seorangSh bekas

..Soematera

bahwa

didalam

|

berbaris sambil me

Kai

Rotterdam,

wa dalam perdjoangan pilihan
president Chili (Amerika Selatan) jang menang ialah wakil Barisan
Rakjat
(Volksfront)
dengan
kandidatnja
Pedro Aguirre.
Kemoedian
Havas menam-

nerangkan, bahwa segenap pendoedoek bangsa Tionghoa itoe masih
tetap
wmenaroeh
kepertjajaannja
atas dirinja Djenderal Chiang Kai
Shek dan orang mengharap, soepaja
teroes-meneroes orang mempeatahankan diri, sehingga tertjapailah

(erantjis moelai chawatir.
han Tiongkok kedoea jang besar jang

,,Viva

peperangan

nindis tiap-tiap aksi jang bersifat anti-.
ang, atau satoe aksi jang berniat hendak menoendjang

Kai Shek,
hal mana terdjadi dengan adanja

le

dan menerangkan, bahwa djatoehHankow
ini boekan bererti, bahwa

me adidik militaire politie jang diberi kekoea-

| saan oentoek

pe

Chungking,26 Oct. (.C.N.A.):
Pers Tionghoa telah memberi kommentaar tentang djatoehnja Hankow

lain2

melakoekan controle sendiri atas bea garam dan

padjak.

itoe

Chiang

habis-habisan.

Kelima: mengambil over segala hak douane, soepaja
bisa dengan aman menaroehkan segala penghasilan douane,
bisa

Kira

Kepertjajaan atas dirinja Djenderal

Madat. Dengan Ibegitoe

bisa dibasmi

Anti-Djepang

sarang

segala

Peperangan

adanja

sedjak

roekan

“

kapal

kebperoekan-keboe-

itoe menoendjoekkan

karena semoeanja

-

(Domeil:

laloei pintoepintoe gerbang kepoenja
“Jan
concessie Djerman dan Italia
dan memberi hormat kepada anak
anak kapal Italia jang menoempang

sebagai

settlement2,

daerah-daerah concessie dan

semoea

kembali

' Mereka

menerima

itoe haroes

Tiongkok-Baharoe

Oct.

dari

Kemenangan barisan
di .Chili

Setelah
setengah djam lamanja
kapal kapal perang Djepang ini tiba
di concessie ini, maka datanglah
djoega ratoesan serdadoe Djepang
dipelaboehan dari concessie ini.

dari

Ketiga: pekerdjaan bersama-sama dengan Tiongkoklebih tegoeh dengan
| Baharoe itoe jang haroes dibikin
| djaminan soepaja dari negeri-negeri asing dengan tjara
berangsoer-angsoer diminta kembali segala hak dan kepenitoe
tingan, jang kini ada ditangan negeri-negeri
pendapatannja dari Tiongkok-Lama.

26

diconces

rang Djepang soedah tiba diconcessie2 Djepang di Hankow. Ta' lama
kemoedian dari pada itoe datanglah
poela 3 boeah kapal perang Djepang
lagi.

». Kedoea: meng'oemoemkan keseloeroeh doenia tentang
Djepang, Djerman dan Italia,
Perdjandjian Anti-Komintern.

perang
Djepang
sie2nja

Tokio,

dengan tidak oesah mengindahkan kepada tipoe moeslihatnja
5
| Inggeris, Perantjis dan Sovjet- Unie.
lahirnja Tiongkok
- Baharoe,
|

Oct. (Reuter):

djam doea siang 6 boeah kapal

meneroeskan menjaring hasil-hasil militer,

Joenani bertempoer
tenggelam.

A.N.P.

Shanghai,26

RINGKAS

Oct. mengabarkan, bahwa hari
Selasa
sore telah ada kapal
Joenani
,,Chryssi“ tenggelam
dalam kaboet, ketika berlajar
di Waterweg (Nederland), oleh
karena bertempoer dengan kapal Portegis ,,Maria Cristina”
jang tidak mendapat keroesakan apa-apa.
Poen djoega tidak terdapat
ketjelakaan orang dalam pertempoeran itoe.

Fihak Djepang telah selesai dengan maksoednja akan mendoeki Hankow, Hanyang dan
Wuc|
hang. Beberapa pasoekan2 besar
dan djoega 26 kapal kapal perang
nja soedah tiba ditempat terseboet

pedahnja Hankow didoedoeki, maka beberapa anggota par12 partij politik Tohokai, dibawah pimpinan Seigo Nakano,
| resolusi,

Kapal

Djepang telah mendoedoeki Hankow, Hanyang dan Wuchang

ewartakan dari Tokio:
malam waktoe keloear keterangan Prins Konoye, ja'ni satoe

Dor

PENTING

bahwa

goeber-

noer djenderal de Coppet di
Afrika Barat jang mendjadi
djadjahan Perantjis hari itoe
telah sampai dari Dakar. Orang
orang dalam kalangan politik
mengira, bahwa
perginja de
Coppet itoe
disebabkan oleh
karena

serangan2

fihak

pers

kepadanja jang baroe2 ini.
Beberapa soerat. kabar mentjela goebernoer djenderal itoe
karena

beberapa

sikap

politik-

nja dan karena terlaloe rapatnja perhoeboengan dengan heberapa fihak social djadjahan
itoe.
Poen djoega diadakan serangan kepada
hidoepnja
goebernoer djenderal itoe sendiri
sebagai orang.

PERKABARAN
Kebakaran
Reuter

dalam

dari

kapal Djerman

New

York

25

Oct,

mengabarkan, bahwa dalam kapal
Dierman jang tetap berlajar dila-

oetan Atlantic” Deutschland” soedah

kedjadian kebakaran, ketika kapal
itoe ditempat jang djaoehnja 200
mijl sebelah tenggara Oedjoeng Race.
Berhoeboeng dengan itoe, maka

sedjoemlah

6 boeah kapal telah'ber

giat menolong. Menoeroet penoetoe
ran dari maskapar kapal itoe jang

dalam

kapal tadi ada 1.000: orang.
9

—

Ribbentrop ke Rome.
Reuter
dari Berlin
26 Oct me
ngabarkan,
bahwa
Joachim
von
Ribbentrop, menteri oeroesan loear
negeri
Djerman,
telah berangkat
menoedjoe ke Rome.
BR
Kapal terbang Hongaria
:
menjerang
Havas dari Praag 26 Oct. menga
barkan,
bahwa
sekalipoen
fihak
Hongaria membantah dengan keras
tentang
adanja
penjerangan oleh
doea
boeah
kapal
terbang
Hongaria kepada kapal terbang Tsj.
Slowakia, kalangan-kalangan pembe
sar Praag tetap menoedoehnja
ma A9

aa

3
£

Mengoerangi ongkos

Lama balada itoe disingkatkan
Idemikian, berhoeboeng poela dengan

Pembantoe menoelis:
Dalam

Disini perloe kita

|

dikit

bahwa

asas, bahwa programma peladjaran |
21/10 itoe hendaklah berisi hanja penga-

tgl.

38 telah diberitakan tentang per- djaran jang inti?nja sadja, soepaja
sediaan ongkos oentoek candidaten| pengadjaran itoe dapat diperdalam | -

djoekan

samboetan, sekedar oentoek 'goeroe

mendjelaskan,

bekuan

desa boeat cursus di Keba- dengan

goegati:

tidak

menambah

lamanja

Ijoran banjaknja f 924. Kini bisa di beladjar, djadi karena itoe maka
2. Nolksraad terseboet Maap pa- tetapkan bahwa ongkos jang se tidaklah pengadjaran itoe akan!
|. da tempatnja.
banjak itoe @dioebah mendjadif 450.- tinggal pada koelit-koelitnja sadja.
Anggaran peladjaran itoe disoeKetetapan ini karena sekarang ter
2...
Dalam begrooti
isoen
oleh goero goeroe besar pada)
gd
njata
tjoekoep
dengan
f
150
itoe.
3 En
diterima baik
it
be Ke
sekolah ting
g berpengalaman
ta
kesempatan e
dalam hal p
j
Kabar sedih

berita telah disam

sih |paikan, bahwa sekolah-sekolah desa

Sg

Tentang DaKa
ta 3

Ka

soedah tjoekoep Bapa
nia oentoek oedjian soeatoe doctoraal pada

dah ditetapkan itoe, soedah tjoekoep boekan isadja oentoek memper
“Iga masih dalam pertanjaan. Inilah oleh
pengadjaran vak jang lebih
-Isangat mengetjewakan. Boekan soe tinggi, poen djoega akan mempero

ha

lekas-lekas

3

NN

atoe

langkah

.|tetapi

kemadjoean,

akan

sebaliknja.

Tak

TE

ada

lagi djalannja, kewadji

ban pergerakan
-Ikirkan

jang haroes memi

poela ini hal. Berdirikanlah

leh didikan jang berdasar

ngetahoean

tinggi.

Selandjoetnja, pengadjaran2 jang
teroetama diadjarkan belaka oleh
goeroe-goeroe besar

€

itoe Tea

satoe tahoen.

Dari

dengan

tjara

| pangka

i

gadji se-

tg. 23 Juli '38

no. 2505/c itoe. Djika kita tidak chi
laf,maka terhadap tenaga Belanda
diadakan

atoeran

dll. masih

kamoe

monjet

seperti berikoet:

No.

61,

Batavia - Centrum.
—

Prins

Gadji
f 1800.—
seboelan,
jang
mewakili menerima gadji f 1600.—

Pada

Oo

—.

Paribatra ke India.

hari Rebo

pagi

jbl ini

dePrins
Paribatra dari Siam jg selama ini
berada di Bandoeng, telah berang
kat ke India dengan:melaloei Singa
poer. (ANETA).
#

"“Gagji

£ 1500—

seboelan,

jang ngan kapal ,,Chr. Huygens“

Cadji

f 1400.—

seboelan,

jang

mewakili

menerima

gadji f 1350.—

mewakili menerima gadji f 1250.—
Gadji antara £ 1100.—dan f 1200.—
seboelan,

jang

disini.

ta” dapat

disangkal lagi.

Bahwa

student

itoe tidak diwa-

djibkan menempoeh oedjian tiapcm. ram
tiap tahoen, tiadalah mengoerangi
sifat academie pada peladjaran itoe.
»Pagoejoeban
Koeniagan”
Bestuur Pagoejoeban Koeningan Oedjian itoe adalah soeatoe hal jang
(Pakoe), mengabarkan kepada kita, tidak baik tetapi perloe amat, jang
bahwa segala oeroesan dan soerat goenanja oentoek memeriksai stusoerat jang berhoeboengan dengan dent, apakah soedah termakan oleh
diaperkoempoelan terseboet, haroes di nja peladjaran jang soedah
djarkan kepadanja. Jang demikian
adreskan seperti berikoet:
»Pagoejoeban Koeningan” Djaga- ini tidak dapat ditiadakan selama

soeai dengan
kedoedoekannja. Dan
boeat menentoekan djoemlahnja pemerentah soedah mempoenjai oekoeran jaitoe seperti diterangkan
dalam rondschrijven

Siswa, Parindra

pekerdjaan

boepati Voorutt!

maoepoen toean boepati

pergi verlof) menerima

Taman

ja, Hloeas

mewakili menerima

NA

gadji antara f 1000.— dan f 1100.—
Djadi, djika rondschrijven tadi di

Sekolah Hakim Tinggi.

Telah loeloes dalam oedjian Canpertama
toean
R.
kenakan djoega pada tenaga Indo- didaat bagian
nesia (dalam hal ini boepati dan Marbangoen Hengamanan. (ANEwakilnja), maka soenggoeh- tepat TA).

sekali, djika t. Datoe' Toemenggoeng
meminta f 1050 boeat gadji patih

Ji

Ae

K..

Polisi laoet jang gagah berani
Moelai nanti malam film jang pe-

Pengoeroes

ilmoe pe ta moeatkan

.|sekolah-sekolah desa dengan djalan pengadjaran disekolah tinggi: hal
ti 3bana satoe atau Uus particuliere-initiatief. Sekolah desa inipoen memberi tjap academie pada
ak mengapa, tetapi rata- Pasoendan di Tamboen soedah ada. pengadjaran itoe, soeatoe hal jang

iatasnja

(OETAN KAJOE (MR.C)

“4 boeah ini beloem officieel, karena
settIpoetoesan dari Dept. Onderwijs djoe

boepati mba ag

ag ini

menganggap,

ig telah didjandjikan oleh peme- Rechts Hoogesehool.
4 rintah oentoek tanah partikelir itoe | Kedoea hal'-ini memberi kejakigg banjaknja 12 boeah dikoerangi nan, bahwa lama beladjar dan ang
. Jhanja mendjadi 4 boeah. Poen jang garan pengadjaran, seperti jg soe

2

kili boepati, Naa

llteit der rechtsge-

bahwa pela
de djaran pada Bestuursacademie itoe

halilintar Nada

mendadak,

dan: at

C. P. M. O. minta kima'loematnja seperti

berikoet:
Diperma'loemkan dengan hormat
kepada toean-toean pembatja dan
kepada segenap oemmat Islam teroetama, bahwa kami pengoeroes Comite P. M. O. telah beroesaha dengan
sekoeat-koeatnja oentoek mentjapai
maksoed soepaja Mesdjid di Oetankajoe bisa lekas
terdjadi seperti
gambarnja jang terloekis diatas ini.
Sebagaimana
toean-toean
telah
ma'loem,

bahwa

kami

Comite

tas

ada kekoeatan harta oentoek menjelesaikan Mesdjid terseboet diatas, melainkan kami pertjaja kepa
da toean-toean jang dermawan dan
kepada segenap oemmat Islam jang
akan soeka menoendjang
kepada
pendirian 'kami.
student itoe hanja dipilih menoeKami Comite bersedia menerima
roet peladjarannja bermoela, tetapi serta mengoempoelkan derma sedi
ah
menoeroet sifai-sifat achlak- kit-kesedikit dari segala fihak tidak
nja.
memandang bangsa dan agama.
Akan tetapi pada
BestuursacaBerhoeboeng dengan boelan Poea
demie,
studentnja, lain dari pada sa dan
hari raja Iddilfitri jang
mempoenjai otak jang tadjam, poen akan datang ini, tiap-tiap oemmat
tahoe akan kewadjibannja, socatoe
hal jang soedah ternjata setelah
diperiksa dengan tjara jang choe- jang bersangkoet dengan ini— desoes dan diawasi beberapa lamanja. ngan mengoelang perkataan PemeOleh karena itoe, oentock maksoed rintah jang
dioetjapkan
didalam
toedjoean peladjarannja, makatidak Dewan
Ra'jat—akan
memandang
lah perloe dimestikan menempoeh sebagai soeatoe perkara kehormatan
oedjian itoe, bahkan ada tidak-baik lah akan
mengoesahakan
soepaja
nja. Sebab berbahaja, karena pe Bestuursacademie itoe berhasil baik,
djabatan
boleh dapat
rintangan sebab Bestuursacademie itoe didadan perasaan kekoerangan
diri lam kalangan pengadjaran tinggi
boleh djadi toemboeh dalam sanoe berarti soeitoe pertjobaan, jaitoe
barinja, apabila ada ketjewa datang pertjobaan jang menarik perhatian
beroelang-oelang,
atau
ada per- dan penting sekali adanja.
sangkaan
ketjewa
itoe timboel
Sebagian besar tentoe sadja hasil
dalam hati. Lebih-lebih lagi didalam itoe bergantoeng pada student itoe
hal ini, student itoe beladjar de- sendiri, student jang soedah terpingan belandja Negeri dan karena lih belaka oentoek menoentoet ilmoe
itoe tidak: boleh dibiarkan beladjar pada academie itoe. Tentang Curapada academie itoe lebih lama dari toren, dengan segala soeka hati
pada lama peladjaran jang biasa.
mereka akan
membantoe
soepaja
Jang menarik hati dalam atoeran oesaha ini berhasil, dengan kekoea
Bestuursacademie itoe menoeroet pi saan jang soedah diberikan kepada
kiran saja, ialah bahwa student itoe, mereka, dan
dengan
ichtiar jang
mana jang berkehendak, boleh me dapat dilakoekan mereka.
ngoedji kepandaiannja tiap tiap th.
Sekarang saja pohonkanlah kepa
Dan kalau mereka bertoeroet-toeroet da Seripadoeka Toean Besar, berke
beroentoeng dalam oedjian itoe, ma- nanlah kiranja memboeka Bestuurs

jang mewakili boepati. Karena gadji boepati ialah f 1150.—, sedang noeh dengan pertempoeran antara
gadji patih hanja f 650-—' Djadi polisi laoet dan komplotan badjingan
kalau
toean patih itoe mewakili jang ganas ganas dan boeas akan
boepati dan hanja menerima gadji- |dipertoendjoekkan.
Kedoea
fihak
nja sendiri ditambah tjoema denganf' selaloe mentjari akal akan mengaambtstoelage boepati (kl. £ 100.— lahkan moesoehnja. Bermatjam-masehoelan), maka teranglah bahwa|: Pa alat2 perdjoangan jangdipakai,
orang berlakoe tidak adil terhadap dak ada rasa kasian. Jang selaloe
toean patih itoe.
Idipikirkan oleh mereka, kedoea fiDan ketidak-adilanitoelebih besar, hak, talain bagaimana dan dengan
djika jang diwakili itoe boekan ka- alat alat apa dapat mendjatoehkan
rena pergi verlof akan tetapi kare moesoehnja. Kedjam lawan kedjam.
na pangkat hoepati itoe lowong. Pe Alat jang sangat iberbahaja diatas
merentah soedah tidak oesah memba doenia terpaksa dipakai, ialah . ..
jar boepati( karena lowong)dan mem gasratjoen.
Melawan komplotan badjingan jg
bajar wakilnja dengan gadji patih di
tambah ambtstoelage boepati sadja. soedah lengkap alat-alainja sema- ka terboekalah bagi mereka djalan
peladjarannja
tjam itoe memboetoehkan tenaga boeat 'meneroeskan
#
tenaga jang tjerdik lagi koeat dan sampai pada oedjian doctoraal dan
Dari itoe kita teken acc dengan tahan oedji.
mentjapai sesoeatoe deradjat acamaksoed pertanjaan toean Datoes
Dalam film ini rol jang sangat demi, kalau kepentingan pedjabatan
Toemenggoeng itoe. Dan djika dibo- berbahaja
itoe dilakoekan
oleh tidak mendapat rintangan karena
| lehkan menambah:
soepaja
pera- Ralph Byrd, meskipoen baroe itoe, kepentingan pendjabatan tetap
toeran itoe berlakoe met terugwer- terdengar namanja
dalam doenia didahoeloekan.
| kende kracht! Karena kita kenali lajar poetih, tetapi tentang kebe-:
Tentang. mereka jang dapat men
tidak sedikit toean-toean patih jang raniannja melompat dan berkelahi tjapai deradjat doctoraal bolehlah
diroegikan oleh pemerentah dengan lawan poeloehan pendjahat tidak ka dikatakan,
bahwa
mereka soedah
atoerannja jang gandjil itoe jaitoe: lah dengan Richard
Talma- mempergoenakan 100 pCt. dari ke
disoeroeh mewakili pangkat boepati dge.
sempatan jang diberikan oentoek pe
tetapi dengan gadji tetap selakoe
Ia sebagai polisi laoet mengorban ladjaran tinggi jang dianggap perloe
patih. Tambahannja tjoema beroepa/ kan dirinja oentoek menolong ri- oentoek djabatan jang lebih tinggi
ambtstoelage boepati jang djaoeh boean djiwa orang jang terantjam didalam pedjabatan bestuur Boemidari mentjoekoepi oentoek membe- oleh pendjahat2 itoe. Dengan ke- poetera. Tetapi poen mereka jang
landjai kedoedoekannja selakoewd. pertjajaan atas kekoeatan diri sendi tidak mentjapai hasil jang setinggiregent itoe.
ri dan ketjakapan jang ada pada- tingginja itoe dari peladjaran ini,

academie

ini,

(Akan disamboeng).
Ba

TI Sha

Madjallah N.I.J.R.K.
Madjallah dari N.I. Jeugd Roode
Kruis boelan Oktober soedah terbit.
Madjallah itoe ada 3 matjam: 1.
oentoek moerid-moerid sekolah pertengahan,

2, oentoek moerid-moerid

sekolah rendah jang berbahasa Be-

landa dan 3. oentoek moerid2sekolah
rendah jang berbahasa Indonesia.
Tentangisinja memang ditoedjoekan
kepada kesehatan toeboeh, diantara
nja tentang pertolongan per
tama

(E.H.B.O.)

FI TANGRANN Aa
ig Hanan Sadang

Islam jang ada kemampoean sama
diwadjibkan mengeloearkan
zakat
atawa fitrahnja.
Maka dari itoe kami atas nama
Comite, memoehoen 'dengan hormat
kepada

segenap

terseboet
nja

diatas,

toean-toean

soedi

toean-toean soeka sebagian dari

zakat dan fitrahnja itoe dibagikan
kepada Comite Pendirian Mesdjid
Oetan-kajoe.
Begitoe poela kepada toean-toean
pengoeroes
Mesdjid2
jang telah
poeloehan tahoen berdiri, toko-toko,
Bouwmaterialenhandel dan pengoeroes Cooperatie2, kami moehoen dengan hormat tetapi sangat soepaja
sebagian

dari

pendapatan keoentoe-

ngannja soeka mendermakan goena
amal oentoek Mesdjid terseboet.
Kemoedian
sebeloem dan sesoedahnja,
kami
atas
nama Comite

mengoetjap sangat diperbanjak terima kasih adanja, begitoe poela
kepada toean Redacteur dari soerat
kabar ,,Pemandangan“ ini, jangtelah
soeka membantoe memberi roeangan
oentoek memoeat ma'loemat ini.

Tentang

laloe

lintas.

Beberapaatoeran
baroe.
Atas permintaan Wegverskeerscom
missie disiarkan oleh Balai Poes
taka kabar jang terseboet dibawah

ini:

Pada tanggal 21 j.l. Wegverkeers
commissie soedah bersidang di Ban
doeng didepartemet Verkeer en Wa
terstaat.
Jang dibitjarakan ialah
tentang seboeah retjana verordening
jang
akan
ditetapkan oleh Peme
rintah

oentoek

mengoebah

itoe terbongkar sama seka-. oedjian

semoea

menammatkan

peladjaran

lada dikanan

kirinja, tetapi

semoea

djoega

golongan

djaran

maksoed

jang

ditjita?2kan

pada waktoe: jang menoendjoekkan
pada pelaBetapa hebat dan ramainja perta mereka soepaja Na

litoe dapat ditolaknja.
P roengan

antara

kedoea

jang sama sama koeat itoe, boleh
kita saksikan nanti malam di ,,A1-

hambra-bioscoops.
. Comite

Amal

Minangkabau

Oeang jang diterima pada perte-|
moean Comite adalah sama sekali

—
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Pemboekaan Bestuurs-academie,

pidato

J.m.ro. padoeka t. Prof.
Dr. R.A. HoeseinDjajadiningrat.
Boeat onkos? seperti sewa gedong, | Tentang lama beladjar jang mesewa korsi, drukwerk, tr
port be 'noeroet pikiran setengah orang, tiga
lasting dll. dikeloearkanf 101 SUkkIN£ |tahoen itoe terlaloe pendek, saja
ga kelebihan oeang adalah Pama
kemoekakan, bahwa baik boeroek
Oeang ini disimpan oleh Comite pengadjaran itoe tidak boleh dioegoenanja akan diberikan, djika ada koer dengan lamanja orang beladjar.
permintaan bantoean dari kalangan Hendaklah diingat lagi bahwa daf 146.71 banjaknja (Iseratoes ampat
poeloeh enam, 71 centj

orang Minangkabau.
Seteroesnja
Comite akan beroesaha oentoek me
nambah oeang ini.
Ntati—

ALAN

lam hal ini kita berhadapan dengan
student jang dipilih dengan djalan

seperti
tadi.

jang

soedah

Hanja mereka jang karena salah
satoe sebab jang terseboet didalam
pasal 11 Reglement. Bestuursacade-

—

Samboengan

itoe.

(Wegverkeersbesluit-V.
Peroebahan

jang

en

W.)

terpenting

lam rentjana itoe, ialah
boet dibawah ini:

jang

Atoeran tentang kendaraan seba
gai gerobak, tjikar diperbaiki. Moe
lai tanggal 1 Januari 1940 kendara
an motor mesti memakai perkakas
penghapoes katja jang djalan dengan sendirinja (automatis).
Moelai tanggal 1 Januari 1940 se
moea kendaraan motor jang baroe
didatangkan dari loear negeri, mes
ti memakai katja moeka jang di
boeat dari katja jang tidak bisa
petjah.

Denagennmnnngeng

ERA

diterangkan

mie tidak diizinkan meneroeskan pe
ladjarannja, hanja mereka itoelah
jang telah menoentoet peladjaran
pada Bestuursacademie itoe, lama
ataupoen tidak, dengan tidak mem
beri hasil adanja.
Tentang rantjangan Bestuursaca-

demie jang demikian itoe, corps
bestuur Boemipoetera haroes berte
rima

der

kasih

sekali kepada

Rechtsgeleerdheid,

Faculteit

teroetama

pada voorzitternja Professor LOGEMANN, jang setahoe saja terbanjak
sekali mempoenjai bahagian didalam
memboeat rantjangan itoe.

Sajapoen sangat jakin, bahwa dia
dan djoega sekalian goeroe besar

sAtoeran
Pengadilan
itanah
Agama Islam
Djawa dan Madoera"
bahasa

PENOELISNJA:
PENERBITNJA:
HARGANJA:

Indonesia)

Mr.
pada

Notosoesanto,
,,/Mahkamah

Griffier

Islam Tinggi"

M. Tabrani, Laan Kadiman4, Bt-C,

15 sen seboeah,
kos

da

terse

Orang jang berdjalan kaki tidak
boleh laloe didjalan oentoek kenda
raan, kalau ditepi djalan memang
ada tempat jang baik didjalani.

TERBIT

(Dalam

ver-

ordening laloe lintas (Wegverkeers
verordening) dan tentang seboecah
retjana
beslit oentoek mengoebah
beslit V. en W. tentang laloe lintas

nja tidak berhenti ia mentjari ra- djadi jang dengan djalan biasa sahasia-rahasia moesoehnja sehingga dja, jaitoe dengan tiada menempoeh

Hi. Tidak sedikit bahaja bahaja jang Bestuursacademie, soedah mentjapai

jang

apalah kira-

3

nh ngan

leerdheid

ban

| $Seperti

vers itoe. Dari itoe

(Hindia,

menoelis

Men

' Pembantoe

ang at:

aa

dekat tahoen

loem didapati

Al Tea
Ta

Na

kirim.

terhitoeng

Boeat

abonnee

ong,,Pe-

mandangan"
jang
tidak
ada
toenggakannja: 50 sen seboeah,
terhitoeng ongkos kirim. Pemesanan haroes diadreskan pada
toean Anwar Tjokroaminoto p/a
»Pemandangan",

tavia-Centrum,

Senen

107

Ba-

telefoon 1810 WI.

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

2

»

NPL DL ANA AAA "NANANG TEMAN
CET DAN MANGA,
Tao MELAPNNTI YANNAINN MAN men PVMANAM

bia
Nama
“-

anggauta

-Dari

Lower

Kabinet
an

Inggeris |

Toean

ingin

Pindjaman

tidak

"3 26 Oct. me-i:

roemah

dipoengoet rente toean
dari Bank ,,Bringin"

Paud
dan seteroesnja

:

spasi audientie dalam 'astana Bucking-|

5 pengoemoeman

dan

Ka
aa

S diambil nantinja.

Hongaria

kepada

echo Slowakia

i Londen 26 Oct menga
wa didengar

ia tidak

waban.

Bae

C

Ne

jrtelah

sjecho Slowakia
Permintaan Hongaria diloeloeskan
Reuter dari Praag 26 Oct. menga

— Ibarkan bahwa dalam nota baroe jg
.Idiberikan

oleh

dr.

Chvalkowsky,

Ni Tag

memoeat

kesanggoepan

54 menteri oeroesan loear negeri Tsje
Icho Slowakia, kepada ambassadeur
1|Praag oentoek
|taan Boedapest

menerima permintentang mendoeloe|

Keran

per

no.

dan

Tengah

demokratis

dengan

kaan

bangsa

kemerdekaan
Ketika

di

Eropah

bendera Inggeris,

Tsjech sama dengan

Deradjat Inggeris
makintoeroen.
Lloyd George membitjara

kan tentang soal Tiongkok dan Ethi
»Kita

hoen2

Tsjecho

bangsa

Slowakia

Inggeris

ia

dalam

ta-

ini deradjat kita kian lama

kian toeroen dari sedikit kesedikit.
Dapatkah kita yk
lebih rendah
lagi

Pa
?

Kemoedian ditambahnja

lagi:

Emping

,,Ki

Iki distrik2 “oleh Hongaria poen di ta telah mengalami segala matjam

blindjo:

1 f 31.—,

i | Tjilegon

bangsa Djerman.

opi bersama
mengatakan:

no.

dan

1

f

Laboean

no. 2 f 26.—,

30.—

f 22.— per 100 kg. netto.

dan

no. 2

Kentang: per100 kg. dari
f 7.50
sampai f 8.—.
.Harga-harga terseboet menoeroet
pendjoeal di Pintoe-ketjil.
Copra: melihat kwaliteit dari
f 5.65 sampai f 6,— per 100 kg.
London noteering kwaliteit Straits
10/7/6 per ton pendjoeal.
Katjang
kedele:
Gendja
Tegal fob. Tegal lev. Oct-Nov. f 7.285

nom., mata hitam Djember

Ka

oleh

kedoea fihak akan

di|nerima dalam prinsip adanja djoe-

an

Menambah Pep aa, ministerie

Citronella

olie:

kemaren

INDONESIA

Polen

|

—

| Poen pegawai2 goebernemen telah

g |galkan roemah jang mereka diami
kini, karena akan diperoentoekkan

|goena militer.

|Dalam pada itoe

roemah

Imiliter jang naik 'sepeda

at

mening

PASAR

Goela
pasir:
per karoeng
dari 102 kg. terima digoedang pen-

goena: djoeal f 10.40.

di Hospi-

Tepoengterigoe:

tjap Ko-

li|taalweg soedah dimoelai didirikan. dok f 3.15, Koeda merah f 2.10,
Dan militaire hangars di Tjililitan Boeroeng kaleng f 2.10 dan lain-lain
Evers dan Soetjipto. jang disini beloem pernah diadakan, tjap dari f 1.90 sampai f 2— per

Hb”
—»—

ta t “Dara

Kane dimoelai hari Senen j.a.d.

bantal,

Cc

—a

KG aan

»SOEMPIOEH

BETAWI

Gevraagd:
je SCHRIJVER voor groote rubberonderneming in het Bandjarsche.
VEREISCHTEN:
behoorlijk
Hollandsch spreken en sehrijven: op de
hoogte van boekhouden en typen.
Salaris naar bekwaambheid.
Sollicitaties met copie certificaten
(onder

OR

No.

1659

KR TA RR ANE

Comite

pendirian gedong
Siswas.

Taman

Atas oesaha para penjinta Taman
Siswa Soempioeh, maka telah berdiri
Comite
pendirian
Siswa Soempioeh,

Soesoenan
toean-toean

gedong

Comite.
Birtam

terdiri

Taman

dari

ketoea, Lamrah

NA

AN AAA
WI

Wasir ?,
a nu 1 5 erioang!
wasis
penjakit
T
n
ka
di alpa
an
lk
oe
mb
at
sin
sangat
jawan
“ Hose

fob Pa-

roe pemisah Djerman dan Itali kaj
lada djadi lev. Oct. dan Nov./Dec.
Reuter dari Londen 26 Oct. me- masing-masing f1,02'/,, belakangan
pendengar pendengar di lau tjoema jang mengenai daerah2
djadi lev. Nov./Dec.
sampai
Nan Pan Lapas
petang jang sampai kini masih dalam pem ingabarkan,bahwa selama sidang ka ada
bitjaraan dan perdebatan.
binet telah diroendingkan antara f 1,03'/,. Ini hari boeat semoea lev.
lain-lain akan menambah djoemlah f 1,02'/, pembeli, f 1,05 pendjoeal
Anggauta2
BW bimo
per kg.
Roethenia berhenti.
ministerie.
Karet: sedia Java Std. Sheets
Dalam pada itoe 2 orang anggoKonon kabarnja orang mendoega,
ta babinet, jang mewakili Roethe- bahwa haroes ada pemberian-pem- 28/,, Java Std. Crepe 29:/, cts per
-Inia, telah mengoendoerkan
diri, se berian tahoe, sebeloem kabinet me ' kg.
bab mereka
menganggap, “ bahwa ngambil poetoesan tetang soal jg.
dengan
keadaan diatas
itoe ke dianggapnja memang soelit sekali
|
' Iboetoehan keboetoehan bangsa Roes ini.
didaerah Sub Karpat tidak diperha
Oleh karena itoe dioesoelkan oentikan.
toek meminta
pertolongan
lebih
'Poen dr. Brodie jang mendjadi doeloe kepada ministerie pembelaan TIMOR
Kebakaran besar
Paantara
waktoe, maka president dalam kabinet Roethenia n2geri gomma pemandangannja.
“itoe
diatoer
sebagai 'itoe mengoendoerkan diri djoega.|
Keroegian
sebesar
Ministerie
goena
Kemoedian dikabarkan, bahwa ia
f
7.000.—
keperloean rakjat.
digantikan
oleh
staatssecretarisj
Dari Bogor dikawatkan dengan
Soal ministerie goena keperloean
i 1130 pagi: stock Ex- Volosin.
opisil, bahwa menoeroet berita te:
irakjat
jang
dipandang
sebagai
baotations from the floor
gian dari pembelaan nasional. Teta- legram. dari resident Timor dan
2
pi orang mendoega, menteri-menteri Daerahnja, pada tanggal 21 October
siang: Studio proakan diminta pendapatnja lebih doe- jl. di kampoeng Wera dan Raiori
Wakil "Arab dalam Dewan
telah timboel kebakaran sehingga
loe, sebeloem “diambil poetoesan.
Ra'jat.
: Stock Exchange
sebagian dari kampoeng tsb. habis
Aa—
ng figures.
Hoofdbestuur
,,Al-Irsjad” memterbakar:
djoemlah
roemah jang
0.30 malam: Studio |perma'loemkan dengan perantaraan
terbakar ada 119 boeah, sedang 17
»Anip-Aneta, bahwa perkoempoelan |
loemboengpoen habis dimakan api.
Pemimpin-pemimpin Djerman
Minas
studio pro- terseboet telah mengambil kepoe-|
Keroegian kebakaran itoe ditaksir
|
.
minta
autonomie
ijam Tn
sampai toesan
oentoek memohon
kepada|
Reuter di Kaunas 26 Oct. menga ada 6 A4 7.000 roepijah. Tentang ke
Pemerintah, soepaja toean Sd. Ab-| 'barkan, bahwa baroe-baroe ini di tjilakaan manoesia ta' dikabarkan.
Jaullah Salim Alatas, anggota Dewan jadakan pidato-pidato jg hebat dan (Aneta).
|IRa'jat jang sekarang ini, tetap dil keras oentoek meminta autonomie
ntor pilih kembali boeat periode j.a.d. boelat, misalnja kontrole polisi. Pida MATARAM
Toean Salim Alatas itoe adalah to itoe Gdioetjapkan oleh pemimpinPenggelapan besar pada HB.
at voorzitter Hoofdbestuur ,,Persatoean| pemimpin
Djerman Memel
pada
Moehammadijah.
"Arah Indonesia”.
| Memel-Rijksdag,
Bagian
pengadjaran.
LO—
Setelah sidang itoe selesai, maka
Pembantoe
Aneta
dari Djogja
1 Woimparisaliki gedoeng militer
kongsol djenderal Djerman, Saucken mengabarkan bahwa pada HB. Moedekat Waterlooplein. |
telah dihormati dengan teriakan hammadijah
Djogjakarta
bagian
Sebagai hasil dari rentjana pem- oleh orang banjak dengan oetjapan: Pengadjaran telah diketahoei pengbaroean roemah2 militer di Tanah »Satoe
keradjaan,.
satoe gelapan oeang
sebesar kl. f 5000.
arat | japang Singa (Waterlooplein), ma rakjat,
satoe
pemimpin".
Perkara ini sekarang diserahkan
ka gedoeng pension ,, Vrouwenbond
pada HB. MD. bagian pengadjaran
h jang terkenal itoe akan dipindah
oentoek
dioeroes
lebih
landjoet
ke Menten
ng. Dengan ini maka roe|
sampai beres. (Aneta):
lah roem
k apten akan lebih loe——iJ —
e
tempatnja.
Djogja mendjadi gelap.
Lain daripada itoe seloeroeh ba-| $
Dari
Djogja dikabarkan, bahwa
risan roemah roemah di Waterloonanti pada
tanggal 28 November
plein Noord akan dirobohkan sama
1938 kota
tsb akan dibikin gelap
sekali oentoek didoedoeki oleh roe
oentoek
keperloean
luchtbeschermah2 hoofdofficier.
mingsdienst (Aneta).
menerima perintah oentoek

dja-

bisa diadakan.

soeroean-Probolinggo f 6,64 pendjoeal, Panaroekan
fob
Panaroekan
£ 6,64 pendjoeal per 100 kg.
Tapioca meel: kwaliteit Medium boeat roepa-roepa merk dari
f 2,95 sampai f 3,15: AA f 3,50 nom.
per 100 kg.
Lada
hitam
Lampong:
e.k. Telok kemarin ada djadi lev.
Oct.-Dec. f 15,10, Nov.-Dec. f 15,10
dan
f 15,25 ini hari lev. Oct.-Dec.
f£ 15,— 'pembeli, f 15,25 pendjoeal,
Dec.-Jan. 15,50 pembeli f 15,75 pen-

saat jang menggemparkan jang me djoeal dan Jan.-Mrt. f 15,60 nom.
i|lipoeti seloeroeh negeri. Hal itoe ia- E.k. Batavia f 15,30 nom. per 100
f
ep
aa itoe. Tetapi nota itoe mengoesoelkan lah ketika kita menjatakan, bahwa kg. London noteering 2?/, d. p. lb.
lai |djoega, soepaja diberikan tempoh kita setidak tidaknja soedah ter- pendjoeal.
eljang lebih lama lagi dari pada sa hindar dari bahaja maoet dan keLada poetih Muntok: fob
kan soearanja dioedara de toe minggoe jang telah diberikan 'kedjaman perang. Tetapi dalam pa Banka lev. Oct.-Nov. f 21,25 nom.
oeatan 1 kilowatt melaloei oentoek mendoedoeki daerah itoe. Ida itoe kehormatan kita hilang. per 100 kg.
1: PN meter. Penjiaran
Diadakandjoeroe pe Poen djoega tidak mempoenjai keKoffie Robusta Lampong:
tenteraman lagi Tag
hati kita". 15pCt e.k. Telok lev. Oct,/Dec. £ 11,75
misah djoega.
nota tadi me
t| | Lain dari aa
pembeli, f 12,— pendjoeal p.100 kg.
:

6, Bui-

blik:

pa merk dari f 1.50 sampai f 1.525.
Bawang
merah:
Toalip
ada f 14,50 Tiongtoa f 13.25 dan Tiong
jiap f 12.75 per 100 kg.

yaa Perantiis. Lagi poela diberikan kepada dictator jang kedjam dan bengis, jang selaloe akan membantah
dan mengatakan,: bahwa kemerde-

gijang bas

ada agent,

Katjangtanah: dari f 8.—
perasaan Ba bara perdamaian
Isampai
f 8.25 per 100 kg.
itoe dibeli dengan. boedi dan kehor

ketjil

dan f 7,50

Directie, Schoolweg

dari 14'/, kg. bruto boeat roepa-roe

cemoem. Ia m Betah
orang aa mengambil

berita ten

thenia, ataukah diminta-

pada

f 500,—

waktoe jang pendek soedah memindjamkan f 6500,—

Minjak

ngiriman antjaman|
kepada Tsjecho SloTentang Tsjecho An bakin ia me
amnja diminta djawa ngatakan, bahwa kita (orang Ingag sebeloem malam|
pakah diadakan plebis

dapat

Or ae bal

meli

pan

bisa

Soerat menjoerat haroes disertai iranco goena

Dimana beloem

Puan

me.

seharga

Tjitjilan ada 1 5,— boeat pindjaman
boeat tiap2 harga roemah seribeenja.
N. B.

ma aa

? ? ?

f 1000,—
f 5000, —.

”

sampai

Keterangan lebih landjoet
tenzorg atau agenten.

"ngabartan bahwa Lloyd
rae mengadakan p: ito

sendiri

Menjimpan didalam waktoe jang pendek saban boelan:
D0 I— bisa mendapat roemah seharga f 500,—

Ingabarcan, bahwa premierpremi Chamber“Hain telah her pe
pada malam
Ilitoe nama-nama
gauta kabinet|
baroe Inggeris kepada radja, ketika

' Eonter dari DOngaN 26 Oct

Parama

“
TG
aa.

Meskipoen''indah,:kalau ta'koeat,
mendjadi: pertjoema. "Meskipoen
koeat, kalau ta'indah,koerang.me-

nariknja.

Jang

sempoerna,

“indah

dan koeat haroes. ada semoeanja.

Dalam

mesin. Portable

kedoea

sifat terkandoeng dalamnja. Moedah -dibawa, indah. bentoeknja,
njata hoeroefnja. Moerah harga:
nja,” tiap. orang bisa dapat 'memilikinja. Moelai enam: poeloeh
roepiah, demikian ketjil harganja.
Afd:

TN.V cart

Kantoormachines

SEHLIEPER

HaNbet Mi.

penoelis I, Natahardja penoelis II,
Martowijono bendahari. Moga-moga
gedong
Taman
Siswa
Soempioeh
lekas berdiri seperti dilain2 tempat.
Lijst? derma.
Oentoek
mentjahari
tambahnja
modal dari pendirian gedong diatas,
maka
Comite
akan mengirimkan
lijst-lijst derma dimana kota jang
besar, Maka seroean Comite mogamoga
mendapat . perhatian
dari
ra'jat Indonesia oemoemnja jang
soenggoeh menjintai oesaha national.
Oesaha pertama dari
Comite.
Atas oesaha comite, koetika malam Djoem'ah dan Saptoe 21/22 ini
boelan, soedah memborong ketoprak
Moedo-Oetomo jang sedang bermain
di Soempioeh. Dengan harga jang
rendah, karena mengingat bahwa
pendapatan
keoentoengan
bersih
goena oesaha nasional, Soenggoeh
socatoe sikap dermawan dari Moedo-Oetomo
Tidak sadja memberi kerendahan
harga borongan, poen bermainnja
adalah loear biasa, hingga para pe
nonton bersympathie. Teroetama ter
hadap Oentoeng dan Kerdahnja. Ka
rena
jang diambil adalah tjerita
Oentoeng Soeropati, seorang pemoe
da jang dermawan, dus tjotjok dengan toedjoean Comite.
Didalam doea malam
terseboet
diatas, bertoeroet? mendapat koendjoengan rakjat Soempioeh dan se
kitarnja dari kaocem prijaji sampai
kromonja jang sengadja akan men
derma oesaha nasional, poen dari

bangsa Tionghoa mendapat

perhati

an djoega.:
Maka tidak heran panggoeng Moe
do Oetomo jang begitoe besar pe
noeh sesak penonton,
hingga
se
moea klaspenoeh dan banjak poela
jang berdiri.
Soeatoe keadaan jang memang di
harap oleh Comite. Pendapatan ke
centoengan bersih mendapat f 90—

(sembilan poeloeh roepiah).

Dokter

ABDULRACHMAN SALEH

Ini malam
dan malam
:

“ama
0.
Livess

|

Sawah Besar
Bagian

—

ka 1 dari RKO

Djam.

berikoetnja

RADIO

| (Politie laoet jang gagah brani)
R
RALPH

| peratoeran2 jang sempit,
— memboeka keroedoeng ke-

dengan

5

—

LA

—

g

kekoerangan
ingetan dan
ngan, darah

slesoe

MAXINE

penonton

DOYLE

kenjataan

“jang ta berboenga. Film ini
adalah hatsil jang sangat

“berarti dalam riwajat CineAN OKrnh

obat

Madjapait, berdirinja Keradjain Islam di Bintara
Pp
hnja Soenan Kalidjaga sama Praboe Brawidjaja
da
Ba
hal Boedha— Islam.
ne Le
dan bana: Bata ne

-38. Ambil tjerita:

dbnstik dari Boekoe Babad Tanah Dita jang d Kan ysakan deh
Ana
Pama, Poestaka Kepala Soerakarta.

HOTEL

Inilah satoe2nja Hotel
Ur aena kota Betawi.

Indonesia
-

Xetaknja dimoeka gjalan tram,

dan berdekafan dengan station
djoega tetamoe boelanan deTempat

bersih

' Menoenggoe

dan

hanja

Bandoeng

dan

,,Kemoedi

F 0.30

(porto

— Ada

jang saben?

1 Administratie Pemandangan
Pemandangan

Tjirebon.

Senen 107 Batavia-C.

3. Boekhandel

,,Gazali"

di

man

Siswa Semarang. 9. Moh. Sjamsoel Arifin kmp. Dhoeko Pamekasan.

10.

Goemilar

Taman

Siswa

Tjikempek.

li.

Dirdjosoebroto

Taman

ii

an

an LE iB

di-

terbitken dengen moewat tjerita2 pilihan jang

menarik hati. Penerbitan No. 1 moelai No- vember 1938, moewat tjerita:
»PENGALAMAN
BRAPA
PEMBOEROE
JANG GAGA PERKASA“
Terhias banjak gambar. Ketemoeken bi.natang2 besar dan boewas: Pendoedoek
oetan jang tidak kenal pakean: Moetiara
tersebar seperti pasir. Paling heibat dan

PARA

keabisan

en
aa Ne
boekoenja

sakit

at ini waktoe.

Saderhana,

46 (Menteng).

lekaslah

pesan pada:

»Huwelijk, Polygamie en Echtscheiding
in den Islam“ door Joesoef Wibisono
verkrijgbaar bij administratie PEMANDANGAN prijs f 0,65 Inel. portokosten.
Oentoek biang keringat bagi baji pakelah Lano'1 Poeder recept Dr. Moewardi per blik hanja f0. 65 bisa dapat
pdaa Adm. Pemandangan.

Toean
jang

tidak

SIAPA

tgpiA-

koeat
soenggoean.
Cylindermechanisme jang soeda ditjoba.
Ditoetoep satjara tida bisa masoek aboe. Bikinan Zwitserland.

Co.,

Menoeroet

Tjap Koetjing

bisa dapat perrapi dan

moerah.

tjoema di Drukkery

moerah

dan

tjepat.

Penoendjoek djalandi

Poe-

PERAMPOEAN

tilikan lahir

dan

?

bathin,

boekoe sadja di Administratie Peman-

.

dangan doeloe harga f 1.25 sekarang
f1.— ongkos f 0.06,
DIDJOEAL
Reisschrijfimachine splinternieuw harga f60.— contant. Boleh
dilihat dikantoor Pemandangan tiaptiap waktoe.

(MEI IMP. HAGEMEYER £ C2'5 HANDEL MI. NVS

-

ITOE

beralasan ilmoe dan agama, soenggoeh
amat menjesal sekali, orang jang tida
mengetahoeinja. Hanja sedia beberapa

TAWIZA
GYLINDER HORLOGES

laloe

mMingem

soerat

Batavia

lo Djawa bagi: kaoem
Soepir kaoem
Saudagar
pelantjongan
harga hanja
L0.90 onkos f0.04 bisa dapat di adm.
Pemandangan,

dapat tace
kepala

toelis

COMP.

Adm. ,,PEMANDANGAN"
Senen 107
Batavia-C.

BOEKOE

.Si MOERID dapat
“di soeroe

dapat,

KNOX

sedia,

Rapi,

Pintoe Besar 32 — Batavia

GOEROE

bisa

Pemandangan.

pada:

&

me-

FLASH GORDON JANG KE 8
soedah

Lain

“peng paling ketjil.

LIM

. Sangat

KAEN TENOENAN MADJALAJA
Hanja f 19.— per kodi. Baroe terima

fjetakan

rameh:

CHUN

tida

. Dimana

Tjeritanja tiap boekoe tamat. Dikasih gratis pada pemake2
Virgin jang kirim:
3 Etiket doos B. Virgin No.1 Ovaal besar. 5 Etiket No. 2 boender
besar 6 Etiket No. 3 ovaal gepeng. 9 Etiket No. 4 boender gepeng.
18 Etiket No, 5 boender gepeng ketjil. 25 Etiket No. 6 boender ge-

Etiket2 kirim

pertanggoengan:

Papandajanweg

Siswa Krawang.

VIRGIN

dengan

4 cent)

2.

Agent

sekarang

sebab

lagi veorraad. Lekas djangan sampai
kehabisan lagi.
Mej. S. Hatidjah—

Garoet ?

Hilang”

Bisa pesan kepulaa:
t. Choesen

berpenjakitan

PATJAR

HILANG”

Kedjaksan Tjirebon. 4. Boekhandel Eguator Tjirebon. 5. A.G. Soeriokoesoemo Taman Siswa Tjirebon. 6. t. Achmad Soemadi Taman Siswa
Poerwokerto. 7. Moh, Gani Taman Siswa Djokja. 8. Hadisoenarto Ta-

Directie

Boekoe

roman

Harganja

rawatan

"PENGHIBOER
sematjem

tragedie dikota

Membelilah

dengan hormat

De

—

ingin membatja

Batavia-Ceutrum.

Weltevreden,
Menerima tetamoe segala bangsa,
Perkara tarief boleh berdamai,
memoeaskan,
2

,,KEMOEDI

ingin mengetahoei hati pemoeda, woekerpraktyken serta akibatnja ? Siapa

jang terbesar dan termasjhoer

| ngan harga pantas.

ROMAN

lagi

bisa Mang»

kepada THE

terbit

BOEKOE

perloe

tenaga Gan kenafsoean, lemah
seloeroeh
ONgEIUrA, kebingoe
kotor, tampang berpenjakitan,

tida

dan

Djika

Siapa ingin mengetahoei soeasana romantisch di Tjirebon?
Siapa ingin
kenal dengan fjinta asli? Siapa ingin mendoega perasaan wanita? Siapa

SOERA BATA (Osman Hotel)

|. Senen 44 Telf. No. 2105 Weltevreden

“ver Ng at

Baroe

WI.

moeaskan atau kombali peang.
Dr.
Nixon's
Vi-tabs
membikin
toean
segar betoel, mengasih kepada toean sapenoehnja tenaga kehidoepan dan kenafsoean
dan dengan begitoe toean w
a 10 tahoen
lebih
moeda.
Djika
tida
gitoe,
toean
kombalikan , sadja
boengkoesannja
jang
kosong
dan
toean
terima
kombali
toean
poenja ocang.
Satoe botoi speciaal dengan
terisi dubbel-dari 48 Dr. Nixon's Vi- tabs
harganja moerah dan pertanggoengannja ada
toean poenja kepastian.

Serie Tamat

,BOEDHA oleh ISLAM"

1 il tjerita

sore

“satoe thabib Amerikaan
telah mendapatkan
Uepat
dan
gampang
ja
soeatoe djalan
oentoek menjemboe kan ini penjakit".
Ini pendapatan beroepa tablet jang sangat
gampang
dan
enak rasanja di telan,
ada
soenggoeh tida berbahaja, mendjadikan tida
perloe lagi di operatie dan mengombalikan
poela kepada
berihoe' orang kemoedahan
dan tenaga.
Ini tablet bakerdja langsoeng atas kelandjer? dan asabat dan membawa darah baroe
didalam
toean
poenja
oerat'
darah.......
kenafsoean baroe.
Didalam
24 djam
toean merasa
moeds
tagi. Mata' toean' bertjahaja, toean merasa
segar dan penoeh tenaga moeda.
Ini obat kelandjer dan tenaga barve jang
mengagoemkan:
Dr. Nixon's
Vi-tabs
ada
dipertanggoengkan.
Ini ohat tablet ditjoba oleh beriboe- kibak
orang di negeri Amerika
dan disini poen
sekarang ada terdapat diseioeroeh roemah"

... sopanan jang salah tempat.
nja dan menoendjoekkan
pada

7

Didalam 24. djam
Sekarangitida

$

LUGOSI

5 —

tel. 3995

kelandjer dibikin moda

perkelahian, jaitoe:

.S.0.S. COAST GUARD”

Film ini ta“ dapat disamakan dengan film? lainnja,
sebab pembikinan jang sa| ngat tepat dan berdasarkan
— boekti2 jang njata. Film itoe
“lepas dari ikatan2 agama,

7

Tenaga baik kombali

seriefilm jang paling loear biasa

dengan

bitjara

Boeat panggil

Bat,-C.

ramenja dan penoeh

— Wuwa TERANTJAM)

|.

aan

Arts
KWITANG

STADSGEMEENTE KAART BATAVIA
Pesanlah sekarang djoega.
Memoeat
djalan2nan diseloeroeh Gemeente Be-

Maandblad
Bkigawbar
dari persatoean
Priaji
Bestuur Boemipoetera
di Hindia Belanda

Onrbag

Posdar
|
Sakit Kepala

Dikirim

liwat

beberapa

kepada

leden

Tg. Priok), gedoeng-gedoeng

P. P.B. B. dan

dibafja

oleh langanan2

Harga abonnement boecat Hindia,
f5,— setaon alawa 12 nomer, f 2,50 selengah taon .atawa 6 nomer, pembajaran doeloe: berlangganan paling pendek setengah taon atawa 6 nomer.

Lapangan

menit

bagoes

dan

Ibeas oentoek

reciame

dan

kombali dengan ingatan
serta lebih

madjoe Pn

Perminta'an langganan atawa perljontoan Pemimpin,
fentie atawa tarief, serta masoek lid P.P.B.B. toelis pada.

|

moecat

adver-

Administratie,
Batavia-Centrum

(R.

Salehlaan

18 Paviljoen)

Telefoon

penting- Lapangan

terbang

jang ter

di Kema-

joran- pelaboehan di Tg. Priok dan
lain-lainnja- Persediaan tjoema sedikit-perloe sekali oentoek kaoem pedagangdan
kaoem pelantjong.
Adm: PEMANDANGAN

advertentie

Menghadapi hasil besar dan menjenangkan: tariefnja rendah dan berlangganan dapet raba banjak berhoeboeng datigan djaman soesa.
Ingetlah, kalangan Regentschapsraad afawa Reg. Werken jang terkemoedi
oleh Regenten, jang kebanjakan memimpin 'jabang P.P.B. B, bisa mendjadi lapangan advertentie djoega.

Si MOERIO beladjar
lebih djernih

emali

tawi (Weltevreden — Mr. Cornelis dan

Beamblanin

segala bangsa dan Ambtenaar2 Europa,

Tjap Na
“

Ht

6000

No.

3071

WI.

Dimana-mana Togan maoe pasang ADVERTENTIE, periksalah
doeloe keadaan
OPLAAGNJA.
OENTOEK memoedahkan bagi abonnes kita dalam kota, djika hendak membeli DESA ZALF oentoek segala penjakit koelit, bisa di beli dengan perantaraan looper dengan harga f0.15 terima
diroemah.

WE Ul
REDACTRICE: NJONJA SETI RAHAJOE TABRANI: LAAN KADIMAN 4 TELF. WL. 2620.
STA

dari

2

Tjiandjoer,

dari

Lain

Bandoeng,

pemimpin
1

dari

'Tjimahi,

dan

diantara

poetri,

5 dari

Tanggerang,

2 dari Bogor.

lain pemimpin

dari tjabang

Dari Kwartier Besar KBI, ketoea
Kwartier
Daerah menerima soerat
djoega dapat dihitoeng.
jg bermaksoed mendoakanakan ke
dan besar
Soeatoe perkawinan jang akan di baikannja pertemoean
persembazkan kepada ketinggian berpengharapan akan manfaatnja
masjarakat tidak akan dapat kita pertemoean terhadap K.B.I. seoenamakan perkawinan jang 'rendah moemnja.
Poetoesan-poetoesan jang perloe
deradjatnja. Bagaimanapoen sederoleh oemoem ialah, bah
arakadiketahoei
hananja perkawinan kemasj
tahoen '39 djambore
pada
mengan
nanti
wa
adalah
mnja
didala
tan itoe.
dan Lampoeng
Barat
Djawa
Daerah
tinggi.
jang
ita
tjita-tj
doeng

/masjarakat

Pekerdjaan

banjak
baik

tentoe minta pengorbanan,

oeang, fikiran,

pengorbanan

maoepoen

pengorbanan tenaga dan

kwartier

sedapat-dapat
akan

mengingatkan

Besar KBI.
semoea

kepada

walaupoen

diadakan,

datang

Kwartier2

Daerah,

tahoen

dalam

menoenda

n
3:
sean

naa

Sen
DN

itoe saban

ta-

dengan

aan

diperbaharoei

djalan pada permoelaan tahoen menempelkan zegel mentjatat pandoe?
jang actief, dan dengan djalan demikian dalam masjarakat kita, ber
koeranglah

adanja

pandoe2

K.B.I.

soal

lain2

jang pada pertemoean itoe tak da-

berkesempatan datang.

akan

kenjataan

akan

jang palsoe.
1
Pembitjaraan tentang

tjabang
Tasikmalaja, Soekaboemi
Poerwakarta, Krawang, Garoet ta'

sedikit toch

hoen

2

4

mana

ini, tanda

pat

dilangsoengkan,.

dengan sedikitnja waktoe, ditoenda

sampai pertemoean lain boelan, atau
nanti kalau ada Djambore Daerah.
Dengan selamat pertemoean diboe
barkan pada tg. 23 Oct. poekoel 10
pagi dan sesoedah memberi hormat
kepada tanah air dan bangsa dan
bendera

kita, maka

semoea

Ps,.
503

pemim

Se

pin2 dengan senang dan poeas hati
berpisah, poelang ke masing2 tjabangnja dengan membawa tjita tji
ta baroe terhadap KBI. oemoemnja.

Moedah-moedahan dikemoedian
ri terlihat kemadjoean. (S.5.)

ha

itoe Perkemahan

soeami-isteri

sendiri.
Benih2 pengorbanan jang ada da
kemasjarakatan
perkawinan
lam
akan
nja
sendiri
dengan
itoe
jang
sifat rerkawinan
merobah
biasa kita lihat. Perhoeboengan an
tara laki-isteri tidak lagi didasar
ke
dan
atas pemerintahan
kan
laki2 kepada isterinja,
koeasaan
tetapi didasarkan atas keadilan.
Karena itoe dengan tidak oesah
fihak isteri,
dari
direboet-reboet
persamain hak dan harga antara
soeami-isteri terdjadilah.
Kemanoesiain adalah soember jg
koeat goena mentjapai tjita2 jang
moelia Soedah selajaknjalah, bahwa
segala tingkahlakoenja soeami-isteri
dalam perkawinan kemasjarakatan

diarahkan kepadakemanoesiaintadi.
kedoedoekan

Bagi

perempoean

se

perkawinan kemasjaraka-

benarnja

tan ini adalah perkawinan jang se
bagoes bagoesnja. Baik soeami, maoe
poen isteri haroes bisa meninggal-

kan kesenangan dirinja sendiri oentoek keperloean tjita2nja bersama..

Karena itoe dasar lakilaki oenmengoeasai dan memerintah
toek
isteri goena keperloean diri sendiri
Sifat
akan tidak dapat toemboeh.
isteri oentoek menggantoengkan diri
pada soeami akan lenjap djoega.
Soeami-isteri dalam perkawinan

tentoe

kemasjarakatan
kembang

mendjadi

koeat pendirian

doea

ber-

akan

orang

jg.

kejakinannja,

dan

asal kekoeatan kemaoean ada pada
mereka itoe.
Persamaan hak dan harga antara
lakilaki dan isteri adalah soeatoe
didapati
haroes
toentoenan jang
“pada perkawinan kemasjarakatan.
Maka dari itoe ta' tjoekoeplah
kita mengedjar persamaan hak dan

(Perkino)

Oemoem

Indonesia

pada tahoen

1940.

Dari
Aneta,

.

ni sebagian besar dari pemimpin2
berpendapatan,
bahwa Djambore

paja semoea tjabang dari Djawa
rat dan Lampoeng sebeloem Perkino, dapat datang berkoempoel metjita-tjita
remboeg bersama-sama
oentoek Perkemahan Indonesia Oemoem,

menjiapkan

daerah

akan de-

monstraties? dan pertoendjoekan2
lainnja jang akan diperlihatkan da
lam perkemahan itoe.
Poetoesan ini diperkoeatkan lagi
oleh kesanggoepan tjabang Djakarta
mengadakan Djamborg Daerah dalam tahoen 1939 di Djakarta, sebab
4 kali bertoeroet-toeroet
soedah
saban tahoen Djambor& Daerah be-

loem pernah diadakan di Djakarta,

nentoekan
Daerah

Dalam

akan adanja Djambor€

tiap2 tahoen.

djoean masjarakat adalah soeatoe
bahwa sifat perkeharoesan,
dengan
aikan
disesoe
kawinannja

tjita2

perkawinan

itoe.

Inilah

kemasjarakatan

konsekwensi

kemasjarakatan !
—ya

dari

“

menggelapkan

f 200

Dari Telokbhetong dikabarkan Aneta, bahwa seorang pedagang lada
besar Tionghoa,
Oey Tjeng Goan
di Tandjoeng Karang, telah ditahan atas perentah wakil opsir. Se-

babnja

ia telah menggelapkan

Lang sedjoemlah 200 roepiah
goena

nona

SOERABAJA
Hongkong

goela

oe-

perloe

9 —

banjak

membeli

Djawa.

di Djakarta itoe, sedapat-dapat ka
lau dari kalangan kaoem ihoe jg,
tertoea K.B.I. menerima banjak ban
toean oentoek mengoeroes hal ke
poeterian dalam kepandoean, dan
pandoe2
perhatian dari kalangan

dapat didjalankan. Moedah-moedahanlah!
Dalam pertemoean terseboet jang
memakan banjak tempo jalah pem
bitjaraan tentang hal kepandoean
seperti

kesoekaran2

da

tjita2 oemoemnja,
lam pimpinan dalam tjabang dan
perhoeboepasoekan, kesoekaran2

Fatimah

(poeteri

Didalam

Dihoekoem14 hari.
Pada hari Sabtoe tgl. 22 October
38 toean Mr. A. Boeye Ppolitie-

rechter

pada

R.v.J.

telah memeriksa

di

Soerabaja

perkaranja

toean

1019

Bat.

bertjinta,

gelora sajang ta' oengkai.

pendjara

kelamin

bersanding,
Nikah di ikat idjab dan kaboel,
Menjerahkan diri ta' ada roending,
Bersama hilang kehoetan
Digoel.
Harjono pemoeda tegoeh setia,
Membela
kejakinan
sampai
ter-

t. Moerad)

boeang,

Fatimah, wai obatmoe berhati moelia
Sjoekoerlah toean, tegoeh berdjoang!
Kalau

sentana

orang

nan

lain,

Soekar jg. soedi menempoeh korban,
Hanja mengharap badjoe dan kain,
Belikari abang, emas berlian.
Meskipoen maoe, ajah ta' idzin,
Adat menghambat hatipoen ragoe,
Ditahan hati walaupoen ingin,
Menempoeh korban tidaklah maoe.
Setengahnja poela dilihat mata,
Mengharap soeami 'ketika senang,
Didjoendjoerg dipoedji kala berada,
Kalau sengsara, biar terboeang.
Biar terboeang dari negeri,
Akan pengganti banjak jang
Diminta

Njonja

Penjair

itoe

ialah

,,Pedoman

Masjarakat“

jang laloe.

Dibawah inilah goebahannja
moedja Srikandi tadi:

da-

pe-

Srikandi

Fatimah,

apakah

jang

poeteri

djoeita,

engkau

pakai?

hanja

lain,

diri,

bermain-main.

Kami ta' segan menanggoeng perih,
Bahaja hidoep oenak dan doeri,
Asal'li ada pengobat djerin,
Laksana
Fatimah disamping diri.

p.f. Fatimah — Harjono.
Hati

berlepas

Disamping Srikandi meningkat mimbar,
Disamping pemimpin djempolan podioem,
Fatimah terbilang isteri moe'tabar,
Nama jg. moelia tetap tertjantoem.

toean A boe

Zakij jang menitikkan dawatnja
didalam halaman soerat kabar Islam
Medan

talak

Tjintanja

Harjono

lam beberapa waktoe
,,Rezekis

No.

Setia dalam

Dilamoen

Dari Soerabaja Aneta mengabar
kan,
bahwa dalam waktoe belaka
ngan ini Hongkong banjak membeli
goela dari Djawa. Tetapi djoemlah
goela
diangkoet ke Tiongkok Sela

Persdelict

Telef.

Tegoeh

:

dan mementingkan keperloean bang

Sedia kleur DADOE

Batavia-Centrum

73

jang kemoedian dimoeat djoega oleh
S.S. k. Indonesia lain-lainnja, hingga seorang ahli sadjak roepa2nja
tergerak hatinja jang penoeh perasaan jang haloes goena mengarang
lagoe diperoentoekkan njonja Harjono itoe.

lada.
—

Oost

NJANJIAN GOENA SRIKANDI
INDONESIA
Pada tanggal 8 September 1938
»Taman Isteri” telah memoeatkan
kedjadian jang loear biasa, jaitoe
Perkawinan dalam pendjara Struiswijk“ antara toean Harjono Hardjo
Koesoemo bekas pemimpin P.N.I.
jang akan diboeang ke Digoel dan

sanja,
Djambore Daerah th, 1939

lelaki, sebab ini memang soedah
badan jg. terdilakoekan oentoek kekoeasaan pe- lama tjita-tjitanja
Besar),
(Kwartier
K.B,
dari
tinggi
rempoean, akan tetapi oentoek ketergebab
sekarang
sampai
tetapi
mata.
tinggian masjarakat sematabantoean dari kala
Bagi siapa jang dengan benar dan koerang sekali
jg tertoea, ta'
iboe
kaoem
ngan
a boeat kema-

bekerdj

te-

ter-

jang pertama di Soekaboemi, jang
kedoea di Bogor, ketiga di Tasikmalaja, dan ke empat di Bandoeng,
dari itoe Djakarta merasa berhoe- tan tidak diberi tahoekan.
tang banjak boedi kepada tjabang2
Kepala bangsa 'Arab
lain, dan sebagai salah satoe tjaHendak
bergerak,
bang jang terbesar di Djawa Barat
Ada kabar, bahwa diantara kepatidak maoceketinggalan menoendjoek
la-kepala. bangsa “Arab ada niatan
kan kegiatannja mengadakan Djam- hendak mengadakan persatoean dan
karena
poela
Lagi
bore Daerah.
konggeres. Bulletin soedah disiarkan
soedah bebiasaannja daerah2 K.B.I.
seloeroeh Indonesia. Moedah-moedatahoen mengadakan Djam- han dengan adanja niatan terseboet
saban
bore. dengan banjak perhatian dari dikemoedian
hari berdiri soeatoe
pandoe2 dan mereka soedah me- partij baroe jang mendjoendjoeng

kawinanpoen pengedjaran ini haroes

ingin

bahwa

Selatan

Molenvliet

dan f”0.10.

»IJAP - DEWA“

Fabriek

ana

Daerah dalam tah3au.1939 itoe ma TELOKBETONG
lahan perloe sekali diadakan, soe- Pedaging Tionghoa
Ba

poeteri oentoek toeroet berkemah
banjak, perchemahan perchemahan
sekali akan
harga hanja dalam soesoenan ma- pandoe poeteri sama
pandoe2
perchemahan
dari
dipisah
persjarakat sadja. Dalam doenia

ichlas

diterangkan,

legram2 ke Tiongkok
lambat datangnja.

f 0.30

Bisa dapet beli di koeliling tempat
Monster GRATIS.

2

Telegram ke Canton.
Bandoeng dikabarkan oleh
bahwa segala telegram ke

kan. Poen

Teta-

3

Harga per blik f 0.80,

lain-lainnja. Perkawinan jang ter
toedjoe kearah masjarakat bersedia Daerah, soepaja semoea tenaga da Canton boleh dikirimkan dengan se
berkorban goend kepenti pat ditoedjoekan oentoek menjem
oentoek
ngan jang lebih tinggi dari pada poernakan tjita-tjita mengadakan gala. tanggoengan jang mengirim-

kepentingan

2OLPa
dn anporne

en POETI.

BANDOENG.

jang

Djambore

berhoeboeng

ab

poetri,

boekti kalau perloe bahwa ia soeng
goeh2 pandoe |K.B.I,
Oentoek menjempoernakan tjita?

Ba

Dimana soal masjarakat selaloe
mendjadi soal jang hangat, maka
itoe
soal
tidak
boleh
tidak
soal
kepada
mendjalar
tentoe
rkawinan. Disini boekan maksoed
kami, soepaja tiap-tiap orang itoe
berkawin dengan pemimpin masjara
kat. Hal ini tidak dapat ditetapkan
bergantoeng kepada keadaan
dan
pemimpin .itoe
masing2. Djoemlah

itoe,

ng
tp
an Da?ab “anak
SNEN LA
NAN AA Tak:

kepada

didasarkan
sjarakat.

kenjataan

soepaja pandoe itoe dapat memberi

PA

ketinggian ma-

tiaptiap pandoe jang
tanda

Pa lai:

perkawinan jang

sekali terdapatnja

tentang

Uai

pangkatan dan sebagainja. Djarang

ngan

mempoenjai

Apaan

bahwa tiapKita menganggap,
tiap perkawinan terdjadi dari ketjintaan antara laki-laki dan isteri,
akan tetapi ini beloem tentoe demi
kian. Orang berkawin, karena terdo
rong oleh kemolekan, kekajaan, ke-

moeat pasfoto dan lain lain ketera

Tea Pebab See

:

kawinan.

Pertemoean Pemimpin Daerah
Dari K.B.I. daerah DjawaBarat
dan L'poeng,
Telah
dikabarkan dalam soerat
kabar ini, bahwa pertemoean tsb.
diadakan di Tjipanas moelai tg 21
sampai
23 Oct. dan tempat diroe
mah t. Soetarman, ketoea kwartier
Daerah.
Pemimpin2
dan penoentoen2 jg
dapat datang mewakili tjabangnja
semoea ada 23, ialah 10 dari Djakarta,
diantara mana 2 pemimpin

SANG,

bermatjam-matjamTjorak itoe bergandasar dasarnja per-

Perkawinan
lah tjoraknja.
toeng kepada

Be

Sri M.

LP

Nji

Na Sa

:

KA

Oleh

ae

persamaan

dan harga

EPS

kepada
hak

ngan antara pandoe dengan kepala
pasoekan, orang toea pandoe dengan
kepala2 pasoekan, kepandocan
dengan masjarakat, kepandoean dengan keadaan tempat masing2 d.L.s.
Dalam tahoen jang akan datang
kalau ta' berhalangan semoea pandoe K.B.I. akan diberi tanda kenja
taan (legitimatiebewijs)
jang me-

UAN Sa BEN

Djalan

KEMASJA-

SR“

PERKAWINAN
RAKATAN.

H.J.Manginsela jang didakwa
dalam
,Rezeki“

toelisannja
menghina

di:
nama

maandblad
kehorma-

tan corps B.B. ambtenaren:
Sebagai saksi dimadjoekan toean
Abd. “Kadir Aldjoefrie, administrateur drukkerij ,,Agil“ jang mentjetak
maandblad terseboet.
Sesoedah

diadakan raadkamer, ma

ka terdakwa diberi hoekoeman 14
hari pendjara, subsidair f 50,— Ter
dakwa menerima.
aw

Freule Tjarda ke Nederland
Ditoenda berangkatnja,
Aneta mengabarkan, bahwa freule

Tjarda

van —

chouwer, jang sebetoelnja akan terbang ke Nederland hari Kemis 27
October, tetapi kemoedian dioendoerkan.

mengadakan pelantikan dengan di
hadliri lebih koerang 300 pandoe,
bangsa Indonesia dan Tionghoa.
Pada djam 8 petang sebagai pem
boekaan diadakan veld-marsch. Dengan itoe terlihat rantai persaudaraan
diantara
pandoe-pandoe
di
Pekalongan.

Dan moengkin djadi berangkatnja
nanti tanggal 1 November dari Tjililitan.
Barak PP tam

Djam 11
dihabisi.

PEKALONGAN

Kp

Starkenborg

K1

Pelantikan
Pada

Sta- malam

Ha

1
PA kata

ART BA HE IA KI ah YR

hari Minggoe

SIAP

malam

pelantikan

ini

S.LA.P.
tg 23 Oct. 1938

—o

tjb Pekalongan telah

Bel Tuli

Pe

Wan

end sapa baiaaa

PRA

9
MEA
Men aada Ong Tea

3
Ban

san
aki

ana BN PAN

AL

Ne

seba

ANA ANA

BEN

AD

lesaikan
“lin

film, dim na

ia akan

Oleh karena itoe ia haroes

Ipoenjai daftar pengadjaran
sebab

nia

er ggemar film sedang hiboek
soal: apakah Shirley Temple,

kepan-

akan hilang

besar

leh dikatakan agak mengherankan, bahwa
Temple
sadja
dikalangan
S3

lm dengan penoeh kejakinan dikatakania

ang kepandaiannja. Orang haroes

Shirley Temple moelai djadi terkenal

gat, bahwa

ja — sekarang baroe9 tahoen — jalah se3tahoen ... (Copyright Persbu-

anak itoe masih

memang anak adjaib. Ketika ia ber
oemoer 9 tahoen, djadi pada tahoen

lini, Shirley Temple mendjadi boeah

bibirnja
orang
seloeroeh doenia,
.Idalam kalangan lajar poetih. Dan
selama waktoe th. 1935 — '36 — '37
tak
ada seorang pemain lajar poetih
kabiasa itoe sebagai kebiasaan,
jang
mendapat succes jang begitoe
Ten.
leloetjo
dang-kadang sebagai
dan kenamaan jang begitoe
bagoes
moe
toeanja
orang
a
tapi sebaliknj
besar
dari
pada Temple sendiri. Tak
anggoe,rasakebahagiaan mem

hidoepannja dengan oemoer moet
| Ia pandang ketjakapan jang loear

|

laiterg

anak jang ,adjaibs

poenjai seorang

adalah rasa jang terpetjah-petjah.

Oleh karena itoe orang toea haroes

ada

seorang

filmster

di

,,Benoea

Baroe" itoe jang bisa mendatangkan
penonton jang djoemlahnja banjak
dari pada anak perempoean Ame-

'mempoenjai pemandangan soal pen rika tsb. Dalam balans 1937 maka
didikan jang baik oentoek mendja

ga agar anaknja

tetap seperti anak

Inggeris

dan

India-nja

mendjadi

anak biasa dan ta' akan mendjadi »Temple-records".
sebagai anak-anak
Moela-moela
korban kesenangannja orang banjak.
beloem
sesoenggoehnja
jang
adjaib,
bah
ternjata
kali
beberapa
Telah
kaoem
oleh
benar
diakoei
begitoe
wa mengadakan exploitatie dari a-

nak2

ia ha-|

Iboer dsb.nja.

Makin lama pekerdjaan dalam |
atelier makin berat dan soekar. Tetapi Temple makin lama makin se-

dar akan kewadjibannja. Anak jang
masih ketjil dan gemar bermain,
kadang-kadang kelihatan seperti
anak jang dramastisch.

Nama-nama seboetan djoemlahnja
hingga ta' terhitoeng, jalah nama
goena anak adjaib itoe jang diboeat
oleh seloeroeh doenia, makin lama
kalah

ple”

dengan nam#lain. ,,Miss Tem-

diganti

orang

dengan

,,Temple”

dengar nama

se-

,,Garbo”.

a litoe bermain dalam film besar se- dan ,,Dietrich”.
bagai hoofdpersoon, (,,Stand up and
Nasibnja Temple sekarang dan di
Cheer“). Demikianlah namanja film kelak hari jang berhoeboengan dedimana
Shirley Temple
bermain ngan keoeangan sadja oleh orang
toeanja telah direntjanakan dengan
ebagai hoofdpersoon.
| Dalam film inipoen Shirley telah sesempoerna2nja. Memang manoesia
memboektikan bahwa ia dari moela itoe berdaja oepaja oentoek meng-

nakkenJeng

oemnja ketika

mem

sendiri

|roes djoega merasakan ada hari li-

perti

— da ditang
angan)
annja
masih ketjil.

seperti anak sekolah

didasarkan kepada mentjari

dalam

ahli

hal

sekarang

itoe, dan

keoentoengan mendjadi roesaknja anak adjaib itoe akan menjatakan
datang
sifat jang baik, satoe sifat jang di lagi dalam film jang akan
Shirley
dengan
gelombang
303”.
gemari oleh oemoem.
memas
akan
nanti
itoe
film
Dalam
,,anak
jai
' Saban Negeri mempoen
| adjaib“. Pada waktoe beloem berse tikan ketjakapannja jang sempoer-

hindarkan semoea bahaja jang mengenai
keoeangan,
lebih-lebih di
Holiywood.
Disini soeasana bagi
anak-anak film amat djelek.
Ajahnja Shirley, jalah
bankier
Temple,
telah
menjimpan
oeang
agar dikelak hari bisa diambil boe
ahnja, bisa menentoekan nasibnja
anaknja agar gilang gemilang. Tetapi soepaja rasa bahagia dari anak
ini djangan terganggoe adanja, ma
ka Shirley ta' mengetahoei
apapoen dari haloeang. Ia terima ,,zakgeld“ seperti anak anak lainnja, jg
ocemoernja hampir sama dengan dia
(kl. 10 tahoen).
Djoega djika ia nakal di studio,
maka seperti anak2 lainnja ia men
dapat hoekoeman.
Rasa kemegahan, sifat royaal dan

rasa sombong kepada dirinja sendiri

oentoenglah Shirley ta' mempoenjai.
Orang telah berhatsil mendjaoehkan
anak itoe dari sifat-sifat terseboet.
Dari
sekitar
roemahnja
orang
artistiek,
hal
dalam
bisa
mengetahoei
bahwa
Shirley
teroetama
na
me
nd
| “lang lama ini maka Nederla
| ngenal seorang jang mempoenjai jang kebanjakan dari kaoem pema adalah anak jang soeka bertjampoer
| ketjakapan loear biasa jalah anak in lajar poetih, ialah ,,film-collega“ gaoel dengan orang lain, gemar

es

pada

| perempoean namanja Betty van Rijn. nja baroe bisa ditentoekan
— Ia berasal dari Hilversum dan oe waktoe beroemoer toea.

| moernja baroe 10 tahoen.

Rijn adalah seorang
van
“ Betty
| anak jg pandai membikin lagoe2

| @sbnja. Componist moeda ini telah
tersohor namanja. Tetapi orang toea

nja ta? ada niat oentoek

Sifat-sifat

'

mendjadi

didjadikan
oentoek
anaknja
kan
alat mentjari keoentoengan..
Ketika Shirley Temple boeat pertama kalinja dengan rolprenten jang

bisa

jang

djadi

men

datangkan bahaja bagi kaoem film

seroepa
sifat-sitat jang
sterren,
itoelah Temple ta' mempoenjainja.
Orang masih bisa menghindarkan-

memboeat
leloetjon, baik
djika ia
»kerdja”, maoepoen bila ia menamoe

pada

,,mijnheer Roosevelt”.

Djika ia mendjadi tamoenja pre-

sident Amerika jang populair itoe,
maka hal itoe bisa dipandang pentingnja seperti orang kehilangan ginja.
ginja, djoega seperti president RooTila anak adjaib itoe makin lama sevelt bisa menangkap ikan jang
makin besar, orang lantas tahoe ba pandjangnja satoe setengah meter.
hajanja bagi anak terseboet. Lebih
Pertjakapannja anak adjaib itoe
lebih ketika datang waktoenja ia

seperti
anak-anak
biasa,
boekan
ketjil-ketjil jang orang bisa dapat haroes disedarkan, bahwa ia ada seperti jang lekas moebaleh (dewadoeseloeroeh
hatinja
,,boeah
lah
anak
film
diseloeroeh doenia dalam
sa). Dan meskipoen ia ta' bisa mebiasanja dise- nia“. Disini bisa dipastikan bahwa

anak jang terkenal,
Burkesguess, sifat wataknja jang baik itoe, ja- njingkiri sifat-sifat oentoek mem,,Baby
boet-seboet
diri, bagi anak-anak, maka
maka orang dengan segera bisa me itoe watak memang pembawaan se iaerhiasi
tetap
sebagai anak Shirley, senjatakan bahwa ia adalah seorang dari moelai lahir, sifat dari anak2, bagai anak jang kadang-kadang

ketjakapan

anak jang mempoenjai

loear biasa.

Satoe tahoen kemoedian Shirley
Temple diambil oleh salah satoe
film-maatschappij jg. besar di Ame
rika, My ini telah mengambil poetoesan

agar

soepaja

doenia

film,

telah

dengan

dididik dalam dja

lan jang bagoes.

- Soedah tentoenja ia tetap sebagai anak ,,film“, artinja anak jang

'sepertiga dari satoe tahoen melihat
adjaib orang mempersediakan dan menje-

anak

menjatakan

ketjakapannja

moeda jang soetji: seorang anak
jang ditjintai, sehat dan anak jang
soetji, beroemoer 9 tahoen.

di Djokjakarta. Sesoedah itoe diterangkan tentang azas dan toedjoe:
an Md:
Dengan mengambil tjontoh dari

boekti, bahwa di distrik Tjirebon
bagian oetara djoemlah pendoedoek

nja semoea ada 44.93: orang

haroes

dalam main di film. Sebaliknja di
lain pihak telah bersinar anak gadis

22/23 Oktober 1938 groep Md Sindanglaoet diakoe sjah oleh H. B. Md

TJIREBON
Perhitoengan djiwa di Tjirebon
Menoeroet Aneta sampai kini ter
—

tak berhoeboengan

jang

jang

Al-Guran dan Hadits

(laki?

SOEGOEHAN

ma-|

soheh

Kijai Abdulgani meneperempoean dan anak-anak). sedang toean
tentang kewadjiban oemat
'rangkan
dalam perhitoengan 1930 djoemlahnja 36.528 orang. Djadi ada lebihnja 'Islam terhadap poeasa. Pada penoe
'toep oeraiannja pembitjara mene8.405 orang.
:
Dari djoemlah seloeroeh daerah Irangkan tentang doea toentoenan,
diloear gemeente Tjirebon kini ada ialah oleh Imam Sapii dan Imam

Betapa peramahnja penerimaan excursisten R.R. Betawi pada hari
Kemis jang laloe oleh njonja Mochtar dan pembantoe-pembantoenja di Tangerang terboekti dari gambar diatas ini. Njonja S.R.T.
telah mengadakan ,,inspeksi” dan ternjata: semoea enak!
Dari kanan kekiri: njonja Mochtar (sajang sedikit gojang), anak
perempoean beliau, njonja Wedana Tangerang, njonja Dokter dan
njonja S.R.T.
Disini perloe dioelangi, bahwa djoega famili Wedana Maocek dan
famili Ass.-Wedana Tigaraksa telah menerima excursisten dengan
soegoehan sekedarnja.
PELADJARAN

GYMNASTIEK

Sebab
itoe tiada
heran, djika
boeahnja
peladjaran sedikit atau
Pada Meisjes-Vervoig School
nihil sama sekali.
Oleh Soew.
4...
Oemoemnja
pada
sekolah2
Boelan November depan ini, ada- M.V.S, beloem ada bilik gymnastiek.
lah boelan congres oentoek kaoem Djadi
.tempat mengadjar itoe ada
goeroe Indonesia. P.G.I. di Malang, dihalaman
sekolah.
Tentoe sadja
P-G.B. di Solo dan N.S.B. (Normaal mendjadi tempat tontonan.
scholieren Bond) di Mataram.
5. Boekoe jang diboeat mengadjar
Masing2 telah dimoeat agendanja (handleiding) ialah karangan toean
dalam koran ini. Diantara agenda- F.H.A. Claessen jang biasa dipakai
agenda itoe jang menarik perhatian oentoek moerid laki-laki sebab itoe
penoelis, ialah agenda dari N.S.B, banjak sekali oefeningen jang tiada
tentang peladjaran gymnastiek pada selaras bagi gadis- gadis kita.
Vervolgschool perempoean (M.V.S.).
Sekarang sampai pada soal ke
Sebagaimana orang ma'loem, se- doea, ialah kepentingan peladjaran.
kalian
nama

Vervolgscholen, doeloe ber2e Inl. school, sedjak kira2

tahoen 1924 diberi peladjaran gym
nastiek. Goeroe jg mengadjar ialah
asal dari
Kweekschool atau Normaalschool, mereka
itoe dapat di
dikan dari orang ahli, dibawah penilikan
Inspecteur
Lichamelijke
Opvoeding t. F.H.LA. Claessen.
Boekan sadja tjalon goeroe lakilaki jg dapat didikan gymnastiek
itoe. Poen
tjalon goeroe2 perempoean dapat peladjaran djoega.
Goeroe2 perempoean jg telah da
pat peladjaran gymnastiek itoe, be
voegd oentoek memberi peladjaran
pada sekolah2 rendah Boemipoetera,
ialah Meisjesvervolgscholen.
Perloekah peladjaran Gymnastiek
itoe diadjarkan pada anak? perempoean di M.V.S.?
Didalam kita mengoepas soal ini,
berdasarkan atas: adat istiadat dan
kepentingan peladjaran.
Kita moelai dengan jg pertama.
1. Menerima peladjaran gymnastiek, biasanja anak2 merasa gandjil,
beloem pernah mereka itoe ditempatnja jang dahoeloe (volksschool)
menerima peladjaran seroepa itoe.
Lebih poela diroemahnja masing2
jang sekaliannja memakai adat sopan santoen ketimoeran.
2. Oentoek menggampangkan djalannja peladjaran,
moestahil bisa
memakai: kain, kebaja begitoe sadja. Mesti ganti pakaian sport jang
biasa oentoek
anak2 perempoean
Barat.
Inipoen
asing
poela bagi
mereka itoe.
3. Bagi goeroe jang selaloe pegang
tegoeh
adat-istiadat sopan
santoen kepoeterian Timoer berat
rasa hatinja mengerdjakan wadjib
itoe segala tingkah lakoenja meng

Kaoem iboe ta' boleh merokok lagi.
Sampai pada waktoe ini orang2
gerakkan badan tiada dapat dengan
perempoean di Philipina banjak seleloeasa.
'
kali jang merokok. Loear biasa banjaknja.
Hingga anak2 perempoean ketjilKA
18.961 orang (9.273 laki-laki ».643 'Maliki. poen
mengisap
pipa
dan
lisong
kan dioepah penganan, kalau sekiperempoean)
dan dalam gemeente|
achir djoega, begitoe poela orang2 perempembitjara jang
Sebagai
ranja anak itoe bisa memboenoeh
sendiri ada 26.017 orang (1.709 la- toean Mhd. Thojib dari Koeni- poean toea.
bapaknja.
Anak itoepoen pergi ke
ki-laki dan 13.358 perempoean).
Sekarang
pemerentah
melarang
ngan menerangkan tentang toentoe
roemah
bagian
atas dengan memba
Angka-angka ini menoendjoekkan nan djiwa. Dengan djelas dan pan iboe2 oentoek merokok.
wa
kapak
tadi.
Dan ketika ia meli
boeat semoea bangsa jang ada di djang lebar diterangkan oleh pemAdapoen
sebab2nja
peratoeran
sitoe. Dan nanti dengan segera 'bitjara tentang bagian2 manoesia ini ialah oleh karena peristiwa jang hat bapaknja sedang tidoer, maka|
“akan diberikan djoega hitoengan sebagai mahloek Toehan. Beberapa menoendjoekkan banjaknja anak2 dipantjoengnjalah.
Tetapi poekoelan itoe tidak medjiwa dari masing-masing bangsa. tjontoh dan Al-@ur'an, Hadis dan jang meninggal oleh banjaknja iboe
njebabkan matinja, hingga bapaknja
merokok.
Ipenghidoepan Kandjeng Nabi.
SINDANGLAOET
Pendoedoek2 jang berwarna moe- itoe bisa memegang kapak itoe kem
Sesoedah selesai laloe diadakan
bali, dan
mengoesir isterinja itoe
lai sa'at itoe haroes beladjar tahan
Pertemoean Moehammadijah.
kepada hadlirin oenkesempatan
dan
isteri
ini dihoekoem.
nafsoe. Berhoeboeng dengan ini ma-

“Pada

|

hari Sabtoe malam Ming- 'toek menambah atau bertanja. Oleh
karena tidak ada maka pada djam ka sersi2

goe
tg. 22/23 Oktober 1938 di Mad
rasah Md. groep Sindanglaoet telah
diadakan

11

pertemoean. Wakil-wakil

banjak jang

malam pertemoean

ditoetoep.

datang, pemerentah,

jang laloe|f

Be
pimpinan kepada toean
“Wiharta, pengoeroes Md. tjabang
:

f

“. Batjaan Al-Guran soerat Asof ajat
1 sampai 11 diterangkan dengan
tjoekoep

wi. Kemoedian toean Soejat

se-

bagai Comm. Madjelis Djawa-Barat

melantik groep Sindanglaoet dengan
keterangan, bahwa

moelai

tanggal

TIDAK MENERIMA KORAN?

Hen

Pengadoean tentang
pengiriman koran dan
Advertentie
sesoedah djam 4.30 sore pada

'lakan

Petodjo Ilir No. 25, Telf. 4968
dan boeat bahagian Mr.-C. pada

oleh toean Kijai Sarka-

|

Seorang

Drukkerijweg

1

Mr.-C.

22 Telf.

529

dalam

sjaitan

provinsi

memboenoeh

Wilna,

berniat

soeaminja,

oleh

karena ia selaloe mendjadi moesoeh
dalam hidoepnja. Kemoedian ia me
ngambil poetoesan jang pasti menjeroepai sjaitan.
Oleh karena itoe perempoean ta

di M.V.S.

Bangsa

kita

telah

banjak

jang

dapat didikan dari Sportschool di
Bandoeng. Malah dari soember jang
lajak dipertjaja kita dengar bahwa
djabatan
Inspecteur
Lichamlijke
Opvoeding nanti tahoen depan akan
diganti oleh tenaga Indonesia.
Moestahil tenaga baroe itoe tidak
tjakap oentoek mengarang handleiding gymnastiek jang selaras bagi
poeteri-poeteri kita.
Kita mengarti, bahwa Sport itoe
tidak mengenal orang laki atau pe
rempoean. Soenggoehpoen demikian,
kini didalam lingkoengan bangsa kita beloem bisa dengan begitoe sadja.
Kesimpoelannja :
1. Peladjaran gymnastiek di 'M.
V.S. kalau dapat diganti
dengan
spel (bermain-main sadja).
2. Sekolahan M.V.S. jang beloem
ada gymnastiek-lokaalnja soepaja
diadakan.
3. Boeatlah handleiding jang me
loeloe bagi anak-anak perempoean.
4, Vak jang
dihilangkan
Jatau
dikoerangi|
ambilkanlah jg paling
tidak perloe.

Oleh karena itoe djalan djalan
tram di Boekarest mendjadi
terganggoe. Tetapi setelah dapat diperbaiki, maka dapatlah semoeanja
djalan dengan beres kembali.

Soerat tjinta jang menggemparkan
Seorang djoeroe terbang Johan
Cioban pada soeatoe hari terbang
Boekarest
menoedjoe
ke
“Idiatas
Pietrosica,

perempoean tani di Po-

Gymnastiek

—. 0 —

oentoek

$d —

Perempoean

Djam 9 pertemoean diboeka oleh

Koeningan.

perentah

menjelidiki iboe2 itoe, apakah mereka itoe betoel2 memperhatikan peratoeran itoe.

pers maoepoen perkoempoelan,
't. Soemantawidja,

diberi

Seminggoe

diadjarkan doea kali. Tentoe sadja
dengan mengoerangi
vak lainnja.
Misalnja peladjaran bahasa Belanda, atau handwerken atau lainnja.
Kita haroes pandai memilih pela
djaran manakah jang terpenting ba
gi anak-anak kita.
Adakah
peladjaran
gymnastiek
itoe tiada perloe? ?
Penting djoega: djawab kita.
Djanganlah dibiarkan sadja anak
anak kita selaloe doedoek termenoeng disekolah.
Soeroehlah mereka itoe menggerakkan badannja setjara adat sopan
santoen timoer misalnja bermain
main djamoeran d.I.s.

bermaksoed

dan

pada

akan

ketika

itoe

ia

mendjatoehkan

soerat kepada gadisnja jang ia tjin
tai didepan dia.
Tetapi ketika itoe ia amat ren-

dah terbangnja, hingga ia hendak
kembali keatas, terserempetlah kawat

kawat

listrik

tram

oleh kapal

terbangnja itoe hingga banjak kedi memberikan anaknja sepoetjoek roesakan. Dan kapal terbangnja ter
kapak kepada anaknja jang beroe- bakar, hingga djoeroe terbang itoe
moer 11 tahoen dengan djandji a- matilah.

Siapa jang soeka sama
KWALITEIT, tjoema minta:
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Ketjapiorkest
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Lagoe? Windoestan
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Adzan diwaktoeMagrib,
dilandjoetkan dengan|
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68.30
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8.45

,, - Gamboes Arab dinjanji
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Hn

kan oleh Mahmoed Saad

Krontjongorkest,,Sinar|
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leh t. Tan
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g15
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Lagoe Arab, dinjanji-|
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“Tan Tek Kioe
.
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|

Blinden

PI

Saa
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j

siang

Samboengan

- Mesdjid Besar
oleh SRV.
La
ng
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— SitiRosani

Soeltjedan Nona
|
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Lagoe

Malay

Opera

ilmoe

Saptoe,

6.50

Lagoe

Arab

dima-

Memperdengarkan soe-

»

ara t. S. Abdullah

,,

Lagoe

7. —.malam

7.15

,,

1.20

,,

8.30

,,

8.30

Hindoestan

dagang

kabar

dan

sk.

Berita

.soerat dan

Membalas
rapporten.

aig

,,

Lagoe Arab

Tafsir gur'an oleh t.H.

Goefron

Lagoe

Arab modern

Pembatjaan - @oer'an
oleh moerid2 dari Ma-

drasah Nahdhatoel Oe. lama tjabang Soerabaia

9,—

Al-Guran

,,

Ketjapi Orkest
-

Pasoendan

,,Sinar

dipimpin

oleh toean Soewardi di

,,
,,
,,

. dalam Studio-Nirom
" Wajang Orang ,/Tjokro”
dari piring hitam
Lagoe Tionghoa
Toetoep

28 Oct.

Djoem'at,

Soerabaja Il Golflengte 68 m,
dan

29 Oct.

Gamelan

Hawaiian

agama. Islam oleh seorang poeteri dari perhimpoenan
Wanita
»Jcewana"

Soerakarta|11,15
'keradjaan
“oleh t R Moeljadi Djo|11,30
jomartono
Soetji

Lagoe

Kg. . Kjahi

' Moenggang Patalon da

6.30 pagi

ri Setinggil—Keraton | » 15

PN Ka YA
1.430, . Toetoep
. Toetoep
12
“ak joem sat228 Oc t
7,30 malam Berita pers dan kabar/12,— siang
kabar dalam bahasa
PMN 45
Belanda
'(PMH 45 M Batavia 11 190M, Ban
Plaatplaat Ig. Soenda
,
8—
. doeng 1 103 M.
Krontjong-orkestSinar
8.165
dan
oleh
'
Dongengan
Sore
Da
. Moeda
0entoek anak-anak, di
|
lilb
Toetoep
,,
gia oleh Tante Sril12.—
1

IV

129m,

West-Java : Batavia 126,

120, Buitenzorg

25

m.

Soerabaja

122, Malang
Tjepoe 186.

III

196,

Djokja

Semarang

181, Solo 188,

27

itoe?
90.—
50.—

110.—

Totaal 24 prijzen seharga
f 250.-Peratoeran :
1. Jang boleh mendjawab prijsvraag ini hanja langganan s.k. ,,Pe
jang telah membajar
mandangan“
oeang
langganan
boelan October
atau Nov. atau December 1938.
II. Tiap tiap djawaban haroes di
sertai postzegel a f 0.10 (oentoek
onkost administratie dan pemboekaan) begitoe djoega recu postwissel atau kwitantie oeang langganan.
III. Seseorang boleh mengirimkan
lebih dari
satoe
djawaban,
asalkan tiap tiap djawaban (envelop)

Ocet.

peratoeran

memenoehi

ke

|

II.

IV, Djawaban haroes dikirimkan
..
5.— sore
Pemboekaan
paling laat pada tanggal 31 DecemBO3
Dari Laoet
ber 1938 dan atas envelopnja diboe
530
5
Stedelijke Orkest Bour boehi perkataan
,Prijsvraag“.
nemeuth
V. Djawaban-djawaban dari pem8—
Tentang kepandoean
batja jang tidak setia dan jang ti
-A
6.30
,,
Muziek militair
Idak menjoekoepi peratoeran diatas
itidak akan diperhatikan.
7.— malam Perkabaran
VI Pemboekaan akan dilangsoeng
TING
Pemand. programma
kan
dalam boelan Januari 1939 di
1.23
',,
Mana soeka — populair |
moeka
jury.
KN
Na
Pemand. Loear Negeri,
VII
Poetoesan
jury tak nah di
810”,
Duetten.
Jopie” Dom-:
bantah
dan
tentang
prijsvraag ini
mers, Leo Morein
tidak diadakan persoeratan.
8,40
,,
Omroep Orkest
Soerat soerat djawaban
haroes
Oa
uh
Gramofoon muziek
|
Pera di
kepada:
langsoeng
dikirim
9.58".
Koersen
Tasikmalaja.
10—
,,
Cabaret nummers.
10.30,
11l—

Lagoe dansa
Toetoep

Djoemat,

6.30 pagi

ah
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28 Oct.

5.—.s0ore
530...

Gymnastiek

6.45
,,
TI
Sin
1l—

Gramofoon muziek
Idem
Toetoep
Pemboekaan
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12.20 siang
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Matjam matjam Instru
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Studio Orkest

1103”

H5

120011

1

1.20 lohor
Ian

2—.
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230

ii

Concert waktoe

|

Perkabaran
Studio Orkest

Gramofoon muziek
Mengoelangi pekabaran.

Perkabaran
Pemand, programma
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Berita soerat kabar dan
kabar dagang
Membalas soerat soerat
dan rapport-rapport
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boet pada kondenja jang sebelah
kanan. Lebih bagoes lagi kalau di
beri
daoen
asparagus ' setangkai

Teloer

poeasa

Poeasa itoe djoega
boeat kasi
rust kepada oeroesan2, tapi kalo”
sore-nja teroes aer sa' ember diseropot, itoe boekan kasi rust sama-

sedang

gian

ke-

njang heug, kalo'
disoeroe
laper
minta ampoen.
Nji Bedjat koeatir, kalo” sekali2

tempo dia moesti

kerdjain

wadjib

krana Alloh, lantas djalan dioetan
ndak
ada makan,
koemaha? Lemeeeesj ?!?
Kepengen tok-tok goendoelnja. '
NJI

BEDJAT

«2

Minoemlah

TROENADE

DJEROEK

MASE,

CI-

& G.B.S. SIROOP enz.

Dahar Roti, makan koeweh & masak!

menteganja PREMIER BOTER & DE-'
LIMA CORNED BEEP,
Boeat himatken onkost dapoer belilah!
MARGARINE

TJAP

ANANAS

(PINEAPPLE)
GOUW

BOEN SENG & Co,,
Batavia.

Satoe setengah gelas goela poetih digoreng tidak memakai minjak
didalam
wadjan sampai berwarna
merah. Kalau
soedah laloe diberi
air setengah gelas dan dimasak te
roes sampai goelanja mendjadi tjair
semoeanja.
Empat
boetir
teloer
ajam (koeningnja) dikotjok dengan
doea sendok makan goela pasir sam
pai berwarna poetih. Empat sendok
limakan mentega dikotjok sampai

berwarna

poetih

djoega,

si
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Moeka poejet,
Napsoe makan ta
ada,

Kerdja ta' mampoe,
Obatnja melingken :
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ApotHEEK
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diboengkoes
dalam
kertas
roti|tega, kemoedian dibakar dalam pem
(boterhammenpapierj,
memboeng-| bakaran koeeh, sampai berwarna
tjokelat moeda. Kalau soedah dingin
koesnja satoe per satoe.
diiris iris.
Taart degan.

sesoedah

Satoe piring degan (kelapa moeda) jang soedah disisir. Setengah
mangkoek
teh
tepoeng
maizena.
Enam sendok makan goela pasir.
Satoe setengah gelas minoem soeKalau semoeanja soedah tjampoer soe. Empat boetir teloer ajam. Goelaloe dimasoekkan perlaHan lahan la dan teloernja dikotjok sampai
dalam goela jang dimasak tadi dan kental. Soesoenja 'dimasak sampai
dimasak teroes sampai kental.
mendidih. Kalau soedah mendidih
Kalau soedah kental laloe diberi laloe teloernja
tadi dimasoekkan
kopi jang
soedah ditjairkan sete- dan tepoengnja dimasoekkan poela,
ngah mangkoek teh (kopi itoe jang akan tetapi tepoeng itoe haroes di
kental) atau boleh djoega memakai beri djoega panili sedikit. Kalau te
kopi extract, dan diberi panili.
poengnja soedah dimasakkan laloe
Kemoedian
dimasoekkan
dalam degannja dimasoekkan dan diberi
tjetakan hopjes. Tjetakan itoe sebe- doea sendok makan 'mentega jang
loemnja
haroes
dioelas-oelasi de- soedah dikotjok. Djeladeri ini laloe
ngan mentega doeloe. Kalau soedah dimasoekkan .dalam tjetakan jang

MAAN

1258

(Ledikanten) keloewaran
Batavia,
Europa dan
Inggris,
Bagoes
dan koewat,
Koelit-koelit sampi, Zoolmerah, Zool-pinggir, Pakoe-pakoe, Verlak, enz.
Harga moerah,

nja laloe ditjampoerkan dengan te
loer itoe tadi, dan haroes diberi
poela setengah kaleng soesoe kental
(gecondenseerd).

laloe diambil dari tjetakannja

BT.

Bada

TELF

STAALBUIS

(niervet). Gemoek ini

Caramel.

haroes!

KONGSI
BATAVIA (S)
—
| TEMPAT

San

didjaga loear biasa.

—

: Ada

diisikan dalam 'roomhoornnja

gindjel

75

tadi

soedahnja laloe diberi koeningnja
teloer 3 boetir jang soedah dikotjok. Djeladeri ini digilas diatas
telanan dan atasnja diberi gemoek
jang disisir tadi. Kemoedian dilipat.
Begitoe seteroesnja sampai melipat
kannja tiga atau empat kali dan
pada tiap-tiap lipatan haroes diberi
gemoek.

Waktoe1 Poeasa," kasehatan

HO
BESAR

dimasak dalam wadjan sampai meroepakan minjak , ambillah mentega
dan kotjoklah mentega itoe sampai
poetih. Gemoek itoe tadi sesoedahnja djadi minjak laloe diadoek te
roes sampai dingin.
Kalau soedah “dingin laloe menteganja ditjampoerkan dan diadoek
sampai kental. Kalau soedah dingin
Kain jang bagoes dipakai oentoek laloe disisir. Djika memakai gemoek
waktoe malam itoe ialah kain jang ini memboeatnja djeladeri sebagai
batikannja oekel, sidomoekti, sido- berikoet:
loehoer atau rawan (galoer). KonLima mangkoek tepoeng ditaroeh
denja dihias dengan boenga kantil waskom dan tengah-tengahnja di|
atau melati. Boenga melati mena- beri loebang. Loebang ini diisi deroehnja dibahagian atas kalau boe- ngan air dingin, kemoedian ditjam
nga kantil (tjempaka poetih) me- poerkan dengan tepoengnja, menjam
naroehnja dibahagian bawah.
poerkannja sedikit per sedikit, Se-

Djadi dalem sa'at soeroe lapar
bisa tahan, tapi soeroe kenjang tahan djoega,. boekan. seperti
bapak

Kalo” disoeroe

PINTOE

tadi.
Oentoek djeladeri ini dapat djoega
mempergoenakan gemoek sapi baha-

Boekan begitoe, tapi kita moesti
mendidik, soepaja oesoes kita kempes maoe,
en melendoeng
djoega
maoe. Mana soeka.

nja anak-anak.

AN

Ta ngka

“peroet, maar oesoes-oesoes
poeles dibikin terkedjoet.

laloe

Weltevreden

ala
MEN
kia.
Ta Hwa,

njang

ndak makan djoega soeka inget nasi begitoe, sampik ngiler, apa lagi
kalo” liat orang lain makan, dia
ndak.

855

Ten aan 6

miskin

kental

Telefoon

LiBana

orang

soedah

2
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laa

bahwa

jang

Kwitang

Pn

saan,

JO TEK TJOE

laloe diberi tepoeng terigoe lima
sendok makan dan haroes diberi
poela mentega jang soedah dikotjok
tiga sendok makan, kemoedian dimasoekkan sedikit persedikit dalam
soesoe jang dimasak itoe tadi dan
haroes dimasak teroes sampai mendjadi kental. Kalau soedah dingin

djangan ingat makan, bole inget se
kadar boeat bisa mempoenjai pera-

Obat

PI

Dus poeasanja, tjoeman boeat se
ngadja bikin peroet lapar doeloe,
soepaja sorenja bisa main poekoel
Jan alias hantam Kromo.
Boekan begitoe Poeasa njang Nji
Bedjat maksoed. Jaitoe poeasa bewaktoe

Roemah

Roomhoorn

2

maoe beladjar
tapi bersedia

Jaitoe, soepaja makan enak ....
peroet dibikin lapar doeloe, biar
tjotjok sama pepatah ,,honger is de
beste saus”, apa lagi ,,sausnja” se'ngadja dibikin enak, tambah ini itoe,
mincoemnja.-pakai ijs, biasanja ndak
makan boeah, teroes
beli pepaja
met ijs, of beli timoen-soeri, of beli
njang seger-seger.

artinja,

poendak.

aa Aka We

koe-

diri oentoek .... bisa makan enak.

toel betoel,

dan

Satoe mangkoek teh
mentega ditjampoer dekleuren) oempama: biroe toea, hingan
lima mangkoek
djau toea, merah toea atau tjokelat.
teh tepoengterigoe,meOentoek mereka jang berkoelit koe njampoernjasampai meroepakan roti
ning langsat boleh djoega memakai jang dihantjoerkan (broodkruimels).
hitam akan tetapi soelamannja ha- Sesoedah itoelaloe diberi air sedikit
roes berwarna jang
segar
dipan- per sedikit sampai setengah gelasdan
dangnja, dan memakai koetoebaroe haroes diberi poela garam sedikit.
jang disoelam djoega. Soelaman oen Kalau semoeanja soedah tjampoer
toek badjoe jang berwarna hitam laloe djeladeri
itoe digilas diatas
itoe ialah hidjau moeda dan
koe- telanan dan sesoedahnja laloe di
ning emas, “
lipat sebagai melipatnja serbet ke
moedian diboengkoes dalam serbet
makan dan haroes dibiarkan sahadja lebih koerang seperempat djam
lamanja. Begitoe seteroesnja sampai
menggilasnja ampat atau lima kali.
Serbet makan oentoek memboengkoesnja itoe dibasahkan doeloe de
ngan air dingin.
Kalau soedah selesai menggilasnja laloe digilas lagi dan dipotong
potong persegi pandjang, kemoedian
ditempelkan ditjetakan roomhoorn.
Sesoedahnja ditempelkan laloe dioelas oelasi dengan koeningnja teloer,
dan dibakar dalam pembakaran koeeh sampai koening. Kalau soedah
laloe diisi dengan vla memboeatnja sebagai berikoet:
Lima boetir teloer ajam dikotjok
dengan goela poetih sampai kental.
Satoe gelas soesoe dimasak dengan
panili sebatang) sampai mendidih.

nog wel.

Itoe mah, boekan
taoe rasanja lapar,

lengan

Warna soelaman ini menoeroet war
na badjoenja, akan tetapi oentoek
waktoe malam itoe baiknja memakai badjoe warnanja toea (donkere

dD
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dan moesti

pada

dan dihias dengan soelaman

AI

kental,

we-koewenja

malam

SA Penata SN Se

Badjoe ini dipakai

| man itoe goeroe njang paling baik.
“.
Boeat bisa ikoet ngarasakan bagi
mana rasanja djadi orang kelaparan
kita mesti njoba djangan makan.
'Boeat taoce bagimana rasanja orang njang miskin, kita moesti bra
ni tjoba nggak belandja apa-apa
satoe of doea hari.
Didoenia ini lebih-lebih dinegeri
kita, . banjak
betoel-betoel
orang
miskin. Dan boeat mendidik soepaja kita mempoenjai rasa kasihan
kepada
orang-orang
miskin itoe,
kita berpoeasa.
Itoe sebetoelnja belon niroe betoel-betoel, ma'loem nanti sore soe
dah makan enak lagi.
Malah biasanja bapaknja anak2
minoem kopi semangkok, kalau poeasa, dia minta kopi segelas, en wel
njang

kabaja.

periksalah

Tap an

Badjoe

pengala

tertipoe
Tjap
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is debes-

djangan

PL

ondervinding

te leermeesteres", artinja:

Soepaja
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Harga 1 botol f 0.20

Ag

Ada

SENDIRI

lame

Hah

MENGALAMI

dari
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JO TEK TJOE

ketjil.

Selopnja
diperboeat
begitoe poela tasnja.

selamanja

Pakelah
Minjak

nja akan tetapi diikat dengan ram-

ab ae Seda Dl

memakainja
dalam konde-

SA

kantil
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itoe

dimasoekkan

aa

Boenga
djangan

dan soedah dioelas

oelasi dengan men-

Koeeh

kelapa

Semengkoek teh kelapa jang soe
dah diparoet digoreng sebagai meng
gorengnja oentoek sagon. Setengah
mangkoek teh mentega dikotjok sam
pai poetih. Tiga koeningnja teloer
dikotjok dengan goela poetih semangkoek teh (goela haloes) sampai kental. Kalau soedah laloe
se
moeanja ditjampoerkan dan haroes
diberi poela tepoeng terigoe setjoekoepnja, dan panili sedikit. Djeladeri
ini laloe dibakar dalam
pembakaran koeeh, mentjitaknja satoe per
satoe sendok dan membakarnja sam
pai berwarna tjokelat moeda.
S. Mohamad.
memgpaa

Sa

k

pat lihat sepandjang hikajat politik

boeatan kita sendiri. Dan tiap tiap

dari Mussolini, jang melontjat dari Seorang

an Mengganggoe peratoeran jang
mengatoer perkawinan.
Orang di Italia karena itoe akan
-|mendengar soeara ,,pembela kebersihan bangsa“ dan lain lainnja, sementara orang tidak dapat larang
berlangsoengnja perkawinan antara
Jahoedi dan bangsa Italia. Di Italia

Moeslimin mesti menangsatoe kelain avontuur.Didorong oleh goeng kewadjibannja
sendiri dari
kemoestian didalam pemerintahan litoe ia mesti menjampoernaka
nnja.
|fascistisch: dari
peperangan di A- Kita mesti mengetahoei sifat keta-

lompat kepeperangan di maan sifat gila hormat. Kita dipedari

bessir

dengan

campagne

anti- Hasan Ansari dari

tidak beres, dengan

tidak menetap-

han bangsa jang sebenarnja”.

Politik aneh:
Jang aneh
lagi, jalah mengetaoei djoemlah bangsa Jahoedi jang
itoe sedikit di Italia. Menoeroet

Amsterdam

'soeknja

sadja,

emigranten

sebeloem

ma-

memandang publiek Italia de-

gan oekoeran sebagai memandang
pada rakjat d negeri

demokratis.

. Selama 16 tahoen pemerintahan
fascist,
jang dipimpin oleh propaganda jang hebat, bangsa Italia
sama

sekali

tidak mempoenjai pen

Karena boekti ini, maka

soenggoeh

tidak
dapat diterangkan apa sebabnja Mussolini mendjalankan politiek demikian itoe.
Djikalau diperhatikan poela ke

redja ini soedah mempoen

$

doedoekan djoemlah Jahoedi jang
terbesar
dikalangan pergoeroean

soe

1 |tinggi dan dikalangan djabatan mer
bertentangan
de eka, orang dapat mengatakan, bah

Pa oendang-oendang. Didal

2 MIE

,

ussolini djadi
,

Paus. Orang tentoe beloem wa bangsa Jahoedi tidaklah meme-

—.

penting,
sebab
kedoepakan hoekoeman jang didja- $ gang rol
tilix
ba3zitos
pentoehkan oleh Paus atas ,,rassismes doekannja
ting. Sebagian besar dari mereka
“ala Mussolini itoe.

Soedah tentoe djoega orang beloepa

loem

akan

perkataan

di:

Eau

Pre

2

anak ketjil akan
,

masih berperasaan
pertjaja

'hanjalah bekerdjasebagai soeroehan
Disamping
itoe dapat
lagi ditambahkan bahwa sebagian
besar dari Jahoedi ini adalah peng
:likoet pengikoet fascisme jang setia,
didalam hal ini tidak ada perbedaan
pikiran oemoemnja antara bangsa

dari (Ipelajan).

| Paus Pius XI jang ditoetoerkannja

“|Italia jang Jahoedi maoepoen jang
tidak Jahoedi.

politik dari

gere-

Gja katholik Italia tidak lagi dapat

. kemoedian

boelkan keheranan daripada kejaki
nan, dan barangkali bisa diharap
bahwa
perasaan membentji tidak
masoek
dikalangan
rakjat Italia
sebagaimana soedah bersarang pada

Djerman jang sekarang.
Benar djoega, bahwa

kegaiban

jang dilahirkan oleh tipoe moesli
hat propaganda beloem djoega maoe
moesnah dan hikajat 16 tahoen be
loem bisa membenarkan,
bahwa
akan timboel perlawanan bathin da
lam kalangan rakjat jang soedah
diperboedak oleh kekoeasaan totaliter,
Menjingkirkan Jahoedi dari kehidos
“pan cultureel dan sociaal.
Madjelis Akbar Fascistisch oleh ka
rena itoe Tn mengambil peratoe
ran jang
dirasanja
baik
didja
lankan pada
bangsa Jahoedi. O-

|

nja jang mendorong Mussolini ber- da grondwet, akan tetapi sifat dari
poetar kemoedi dan melangsoengkan badan
fascistisch
ini tampaknja
campagne anti-semietisch ini? Boeat akan menetapkan pandangan bah

rasa terpa aksa berboeat djasa

betoel djoega, sepoeloeh hari da Hitler.

Orang

soedah

Italia,

boleh

semangat

djadi

se-

tjara Djer

Sebagai akibatnja, bangsa Jahoedi

kepa jang ada dalam partai tentoe mesti

tahoe ba-

dikeloearkan, daniniakan berkesoeidato dari Paus |gaimana bahaja jang ditimboelkan dahan poela : kehilangan pekerdjaan
Nana
persahabatan Italia-Djerman jang diberikan kepada mereka jang
' dapati &
Nan
Ae -joleh
itoe. Boleh djadi teman jang poe- mempoenjai tanda keanggotaan dari
inerangkan kepada publiek bahwa nja banjak permintaan ini soedah
Fascio.Dengan lain perkataan pintoe
|. oorzitter dari Katholieke Actie meminta kepada sahabatnja bangsa djabatan
pada staat dan badan bamengadakan perkoendjoengan kepa Romein ini, soepaja djangan mem- dan oemoem akan tertoetoep bagi
da secretaris-generaal daripada par biarkan ia sendiri membawakan rol
| tai Fascist, Strace, dan bahwa pe- »barbaar” di Europa. Tetapi ada mereka. Lagipoela soedah dioemoem
| kerdjaan dari badan katholiek ini satoe kemoengkinan lagi, jang ba- kan, bahwa Madjelis Akbar ini akan
akan terbatas hanja kepada jang rangkali lebih dekat kepada kebena menjelidiki dan mengatoer kedoedoemengenai oeroesan kepertjajaan dan ran dan itoe adalah: kemoestian kan Jahoedi dalam kehidoepan nasio
ketoehanan dan ini sembari Paus bagi Mussolini boeat sedikitnja se nal seloeroehnja. Orang mengerti soe
menjatoekan organisasi ini dengan kali tiga boelan memikirkan penarik dah bahwa kepada djoemlah beloem
dirinja sendiri berkata: ,,Siapa jang hati jang baroe soeatoe tjara baroe 2/1000 banjaknja, akan tidak mendapat tempat dalam tjabang? kehidoetoeroet dengan Katholieke actie soe oentoek propaganda, soepaja achir pan economisch dan
cultureel. Rasdah toeroet kepada Paus“. Regiem- nja rakjat itoe memikirkan soal
senpolitiek
dari
Italia
fascist itoe dengan begitoe soedah lain, selain daripada keketjiwaan kekatnja ditoedjoekan in pada ha
kepada pe
mendapat kemerdekaan
roepanja dari politik-pengembaraannja.
njingkiran Jahosdi dari daerah? ke
oentoek bertindak terhadap kaoem
Tanda tanda seperti ini kita da- hidoepan cultureel dan sociaal.

.rangan opisil dalam pers jang me-

mengetahoeinja soepaja dengan ini
djalan soal-soal jang boleh menda-

'tangkan

salah faham atau ragoe2,

bisa dapat disingkirkan. Bagaimana

pintarnja seorang, ada kalanja ia
mesti chilaf atau salah tindak. Dari
itoe, nasehat-menasehati dan bertoe
karan fikiran, ialah sebaik-baiknja
djalan oentoek memperbaiki tindakan tiap tiap orang. Kemoedian, t.
Pada malam Minggoe 22/23-10-38 Imram dipersilahkan membatja AlAnnadil-Islami tjabang Tg. Priok te @oer'an soeratoel-bagarah dengan

Tabligh ,,Annadil-Islami” Tg. Priok

lah dilangsoengkan d:clubgebouwnja soearanja jang merdoe. T. Moeham
. penoetoep tablighnja bagian ini th., mad Soefi propagandist
Annaadi
| dangan dihadliri oleh kl. 75 orang, Betawi menerangkan, bahwa agama
antaranja terdapat fihak iboe jang Islam tidak menjoeroeh oemmatnja
doedoeknja dilain bagian jang ter- akan memperbaiki dirinja, tjoema

. toetoep dan terpisah dari fihak le-

—

diboelan

Poeasa

sudja,

tetapi

ber-

laki. Antara perkoempoelan jg me- boeat amal saleh atau mendjalankan
| ngirim wakilnja, Persis dan Tarbijah. perintah-perintah Allah dan Rasoel
Islamiah Tng. Priok. Rapat-tabligh Nja, terboeka “ditiap-tiap waktoe
ini sebagaimana

biasa dihadhiri oleh dan diboelan mana sgadja.

. pengoeroes besar Annadil-Islami
Be
tawi. Pada djam 9 persis, voorzitter

Lebih

mesti

madjelis t. Maisah telah boeka rapat loem
tabligh ini

dengan

djaoeh spr. berkata:

memperbaiki
kita

Kita

diri kita sebe-

memperbaiki

diri lain

mengoetjapkan orang, soepaja persatoean bisa di
banjak terima kasih atas kedatangan dapatkan. Agama - Islam sampai

hadhirin dan kedatangan wakil wa- tjoekoep sampoerna, tetapi pengijang terseboet koet2nja tidak menjatakan kesamnamanja tadi, begitoepoen kedata- poernaannja terhadap
agamanja.

kil perkoempoelan

ngan H.B. A.I. dan beberapa orang 'Djika badjoe kita kena kotoran,
dari Betawi.
Te
kita lantas
memperloekan
akan:
Spr. membilang, siapa2 jang ada imembersihkannja,
tetapi diri kita
mengandoeng

soeatoe

apa

las, antaranjaia menerangkan, bah
wa manoesia itoe perloe kepada pen
didikan, perloe kepada pengetahoe-|
an, dan perloe kepada achlak jang
moelia. Kita mesti mendidik anak2
kita dengan pendidikan dan peladja
ran Islam lebih doeloedari jg lainnja,
soepaja perasaan dan kewadjiban
agamanja tertanam dihatinja, dan
mendjadi asas jang sangat koeat.
Dalam tiap tiap sembahjang, kita
selamanja menjeboet: Ijjaa kana'
|boedoe wa ijjaa kanasta'ien, tetapi
dengan pengakoean kita ini, kita
melanggarnja dan tidak menoeroet
apa jang dioetjapkannja.

Kita mengakoe

dalam jang

ternoda

dengan

sifat2

atau

'hatinja, biarlah ia mengoetarakan, Nan jg tidak sopan, kenapakah
'atau menanja mana jang ia tidak
ita tidak boeroe2 memperhatikan-

soedah

diberikan

pertolongan

Obat boeat roepa-roepa
lam hoelan :

penjakit da

Patifnt

menedengan

Patin

lama
Tionghoa dewasa
1231
Anak? Tionghoa
864
Indonesiers dewasa : 45
Anak? Indonesiers 549
Furopeanen dewasa
1
Ana? EBuropeanen
2
Djoemblah

baroe
349
247
20
60
1s
——

2992 dan 747 orang
Augustus
Patient

lama

Tiong Hoa dewasa 1231
Anak, Tionghoa
673
Indonesiers dewasa
300
Anak, Indonesiers
752
Huropeanen dewasa
2
Anak2 Europeanen
1
Djoemlah

'

2964

P. baros

359
293
81
45
sama
1
dan

770

September.

beribadat dan me

Patient Patient
minta
pertolongan hanja kepada
lama
baroe
Allah, tetapi kita palingkan moeka Tionghoa dewasa
1256
365
kita kelain sembahan. Sebagai spr. Anak2 Tionghoa
629
176
penghabisan,
268
dipersilahkan
100
t. Ali Indonesier dewasa
Harharahah berbitjara: ,,Banjak ni Anak2 Indonesiers
501
64
mat jang Allah telah berikan ke- Europeanen dewasa
2
1
pada manoesia, antaranja ni'mat 'a Anak2 Europeanen
1
3
kal. Dan barang siapa tidak mem
Djoemlah
poenjai 'akal, maka Allah membe
21747
709
baskan ia dari semoea
hoekoemDalam boelan Juli, Augt. dan Sep
hoekoemnja, dengan sabdanja : Aga
ma
itoe ialah akal, dan tidak ada tember 1938, soedah dilakoekan peagama baginja, djika ia tidak mem periksaan anak anak orok (Kinder
poenjai akal. Djika kita menggoe consultatie) dari segala bangsa ma
nakan
akal itoe, kita nanti dapat sing2 pada 397, 322 dan 269, djoemkan, bahwa poeasa itoe ada satoe lah 988 baji.
Didalam ini tiga boelan soedah di
kewadjiban agama jang sangat banjak
mengandoeng hikmat2 oen- lakoekan djoega peperiksaan orang
toek mendidik akal dan roehani hamil dan Gynaegologie dari segala
bangsa masing masing pada 86, 93
kita.
Maksoed jg teroetama dari poeasa, dan 119, djoemlah 298 orang.
Sementara oleh vroedvrouw “J ang
ialah takwa, lebih tegasnja mendja
lankan perintah-perintah Allah dan Seng Ie“ telah diberikan pertoeloe
mendjaoehi larangan2nja.
dalam
Barang ngan pada waktoe bersalin
siapa mendjalankan kewadjiban poe boelan:

asa

ini dengan

betoel, soedah tentoe

ia akan memperhatikan lain-lain ke
wadjibannja
jg telah di perintah

menjeboet beberapa kira kiraan ten wa bangsa Jahoedi itoe sebagai
toe tidak pada tempatnja. Apalagi soeatoe sa jang tersendiri dari 'oleh Allah. Antara

:
tindakan Mus-|lah
| arangkali, bahwa Mussolini me|

setelah pid

ini

djernihkan hal ini. Sebenarnja tijak
ada sama sekali semangat anti-se
mietisme. Peratoeran pertama jang
didjalankan “adalah
lebih menim

(karena Mussolini tidak maoe toen
terlepas, terpisah, «
pendoedoek
lia. (Peperangan dengan Abessinia doek kepada logica.
perti dalam
djadi boekti jang djelas, dimana Kira kiraan jang paling kena ada man.
Paus membenarkan

sekarang

. rang beloem mengetahoei
dengan
Mentjari sebabnja
pasti perobahan-perobahan jang ba
Kalau begitoe, apa jang sebenar- gaimana jang akan dilakoekan pa

bahwa

n antara Mussolini

.loepakan bahwa

Anti-semietisme jang

Jahoedi dari akan menolong banjak boeat men-

“3, | Pjerman ada 70,000 orang Jahoedi!
Djoemlah Jahoedi diseloeroeh Italia
'djadi
tidak berarti sama sekali !

Betawi
Alfatihah

tafsier

penpani an oemoem. Orang akan sa seringkasnja, tetapi terang dan dje
Ian

perkiraan jang paling belakang dapatan sendiri-sendiri lagi dan ka
dari djoemlah pendoedoek jang 44 rena itoe berat rasanja berkata ten
,,pendapatan
'djoeta djiwa itoe, adalah 70.000 tang
osmoem“ di
lorang dari ,,bangsa Jahoedi“. Di Italia jang memang tidak ada lagi.

san

rangkan

»Jang Seng Ies
polikliniek dari perkoempoe.

Juli 1938,
Pada orang2 lelaki dan perempoen.

koenja “Anschluss“, jang diteroes samenwerking.
ikan poela sampai kepada gagalnja
Sehabis diadakan pauze 10 menit
perdjandjian Italia— Inggeris dalam dan hadhirin mendapat soegoehan,
i
celaan tahoen ini dan sekarang tabligh diteroeskan, dan t. Mohd.

anti-Jahoedi jg |semietisch, jang akan mengasikkan

(kan pembenaran ,,pembela kebersi-

lan

Spanjol,
sana melontjat
lagi rintah
wadjib beribadat
kepada
kepada pengakoean-tidak poela de- Allah dan Rasoelnj dengan sebenar
a
ngan kesenangan hati-akan berla- benarnja, dan kita dalam Islam mesti

n karena itoe, orang akan dapati nanti barangkali
Soeatoe pergerakan

Oleh

dan

djasmani

1938

pada

58

badan
roehani
manoesia,
ada terda

pat disampingnja hawa nafsoe, jg
mana membawa orang kepada ketji
lakaan di doenia dan achirat. Siapa
jg bisa menahan
hawa
nafsoenja
dalam

Juli

poeasanja,

ialah akan menda

pat ridahnja Allah, dan sebaliknja,
akan ternjata imannja tjoema ada
di idoengnja sadja.
Sebeloem kita menoetoep mata,
dan hari @iamat beloem tiba waktoenja, kewadjiban2 agama itoe ma
sih teroes ada. Kewadjiban, ada 2
matjam roepanja, ialah kewadjiban
jang dilakoekan dengan ichlas ke
pada Allah, dan kewadjiban jang
dilakoekan tjoema oentoek manoesia sadja. Dalam mendjalankan ke
wadjiban kita, sifat ,,dhan” (sjakwasangka) haroes didjaoehkan dari antara pergaoelan kita, soepaja
sifat ichlaslah sadja jang mendjadi
asas dalam segala amal dan gerakan kita. ,,Seteroesnja spr. mendje
laskan hikmat hikmat poeasa dengan pandjang lebar. Sesoedah ini,
voorzitter toetoep rapat ini pada

34
Djoemlah

prempoean
Tiong Hoa
prempoean
Indonesiers

92 orang

Augustus

pada

66
43

Djoemblah

prempoean
Tiong Hoa
prempoean

Laman

109 orang
September

pada

Djoemblah

48 prempoean
Tiong Hoa
34 prempoean
ea

Perajaan anak2 sekolah
di Pekodjan.
Kampoeng
Pekodjan di kota Be
tawi jang dahoeloenja terkenal se
bagai tempat
jang
pertama kali
timboel
pergerakan
orang Arah,
sehingga
sekarang ini Pekodjan
mempoenjai
beberapa perkoempoe
lan dan
sekolah
Islam. Di kampoeng
ini jang banjak riwajatnja
pergerakan
Islam, adater
soeara takbier dalam
djam 11,55 dengan
nja dan berdaja oepaja dengan se- satoe
dapat sekarang ini 2 sekolah Islam,
kali.
gera membersihkannja ? Pa: Tarodji
ialah
sekolah
tjabang
Djamiat
Kita jang telah perloekan hadhir, Chair,
Karena menoeroet keberbitjara:
dan sekolah Islamijah poewadjiban Allah tentang memberi telah saksikan bagaimana rapi dan njanja t. Salim Bamoe'min,
dan
nasihat2 sesama kaoem Moeslimin, sedarhananja clubgebouw Annadil- satoe
pasentren poenjanja
toean
maka saja bangoen berbitjara ma- Islami ini, jang mana tempat ini Basadid.
Pada
beberapa tahoen
ada poenjanja ini perhimpoenan be- jl. sekolah
A
TI
lam ini.
Moehammadijah jang
. Djika pembitjaraan saja ini benar rikoet satoe roemah lainnja jang sekarang ada di Taman Sari,
moe
menoeroet hak, maka toeroetlah ia, disebelahnja. Annadi ini mempoe- la berdirinja djoega
di Pekodjan
tetapi djika tidak dan sebaliknja, njai satoe sekolah oentoek anak ini. Ampat perkoempoelan
djangan toeroetlah dan tegorlah. anak di waktoe pagi, jang telah masih berdiri di ini kampoengjang
se'
Kita mesti bersifat moelia, soepaja berdjalan doea tahoen lamanja. Pa- hingga ini hari, ialah : Moe'aw
anoel
bahwa
di Ichwan. Djami'
agama Islam kita djoega terpandang da kita di sampaikan,
at Chairijah, Annamoelia. Toean Ma'roef propagandist antara bestuur dan leden terdapat dil-Islami, dan Mataha
ri.
Annadi Betawi menjatakan, bahwa samenwerking dalam memadjoekan
Para oemoem banjak soedah memoelianja boelan Ramadhan, karena perhimpoenan mereka, dan dalam ngetahoei tentang
adanja sekolah
ditoeroenkan Al-@oer'an Alkariem, tiap-tiap keperloean atau pembetoe- Djami'at Chair jg telah berdiri di
dan menoeroet Tarich, toeroennja lan oentoek membagoesi atau mem- ini kampoeng sedari
belasan th., te
17 Ramadhan. Spr. perbaiki apa jang roesak dari roe- tapi tentang adanja sekolah
malam
pada
Islamenerangkan bagaimana keadaan2 mah. atau clubgebouw Annadi, me- mijah t. Salim Bamoe'min, djaran
g
reka
selamanja
mengerdjakannja
ada kaloet, dan
Islam,
sebeloem
orang mengetahoeinja. Sekolah Ismasing2 pada melanggar hak lain- dengan tenaga mereka sendiri, se- lamijah ini telah di bangoenkan
oleh
nja, sehingga agama Nasrani dan hingga mereka beloem tahoe me- t. Salim Bamoe'min di roema
hnja
ngoepahkan
pekerdjaan?
itoe ke- sendiri di Gang Kodja
Jahoedi waktoe itoe tidak sanggoep
sedari 7 th.
pada orang lain.
membereskan keadaan jang tsb.
lamanja, dan pada achir th. ini, se
Keroesakan? jang telah dikerdjaVoorzitter,
secretaris,
penning- kolah ini telah pindah ke Pedjagakan itoe, ialah semata-mata terdjadi meesternja berikoet ledennja, toea- lan sehingga ini hari.
Sekolah ini
nja perboeatan mereka sendiri, dari moeda, pada menggoeloeng tangan mempoenjai 60 anak moerid
bagian
itoe siksaan Allah terdjatoeh kepada bekerdja bersama2 diwaktoe seng- pagi dan sore. Peladja
ran2 jg di
orang orang jang melanggar perin- gang mereka. Samenwerking jang adjarkan di sekolah ini, tidak
bertah?nja, dan kerdjakan kesoekaran? sebagai ini, djarang sekali terdapat lainan dengan
peladjaran2
jg di
itoe, M, Saijan propagandist Annadi diantara
perkoempoelan2
lainnja. adjarkan pada sekolah2 jg besar.
ke Maka pada amal dan tindakan jg - Setiap th., sekolah ini mengada
bahwa
menerangkan,
Betawi
katjoean dalam pergaoelan kita, ka baik ini, patoet mendjadi tauladan kan openbare examan, dan pada
ha
rena. apa jang kita oetjapkan, se baik bagi jang lainnja. (N)
ri Minggoe tgl. 23 Oct.'38 telah di

lamanja berlainan dengan segala per

—y

adakan
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(OBAT KEPOETIAN)

Obat

paling sam erna boeat ketentremau jang beroemah-tangga.

Adapoen kekoeatannja jang teroetama dari
ini Pil Bidadari jaitoe bisa mesjemboehkan segala matjem penyakit jang dari djalannja
darah dan penja
aa jakit diperanakan
seperii: jang (kepo
| bengkak dikoelit
dalam

Goena kamoe poenja keses
batca, pilihlah obat jang
soedah

tez mashoer.

PIL BIDADARI.

peranakan, peranakannja kekedjoetan,

datang boeian tiada tentoe, keloear darah
Djangan kel1x)3
dari peranakan oilain waktoenja, jang ke- Pakei sadja
ini PIL BSI
“maloeannja berbaoe, (gatel dikemaloean, jang sanget teroetam SUN
djabannja boeat setup
rta pedih, tangan kaki

Tan

apat bahwa ada alasan tjoeoentoek menoentoet terdakwa

Sar

aa

onesia
dalam
Naat

masih heryak de-

praktijk

itoe oentoek mengekelken

HARGA SEKARANG:

ada oppor-

teitsbeginsel. Didalam oendang2|
opportuniteitsbeginsel

Bana

oemoemnja

3

itoe
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semoea ver-

UBAi BENGEK (ASTHMA)

Aan an

Semoca orang poen tentoe telah ketahsei kesengsaraannja orang jang
diterdiang
pnjakit bengek, hingga apabila p'da sa'ct jang keliwat pajih,
hilanglah orang psenja a'gen-angen atau keinginau oentuek dapetken kecentoeng :n,

oe-

Ini

rydschrite terselbat.
n-|
Dengan Ritman kita djoega mera
pe-|sa sajang jang. toean van Suchtelen
eur tidak menoelis Merangaanga itoeda
jang diterbitkan di Indonesia, boekan karena kita ingin soepaja toean
Suchtelen

itoe

ngobati

dihoekoem teta-|

nanti membela Me umannga dimoe- |
2 A3

bisa

sampoerna

simpai

$

k'ta poenja

kemaoean.

.

“ HARGANJA: per flesch isi 20 tablet
Ini

bisa

obat2

dapat beli ditoko toko Japan jang mendjoeal

teroes pesen dikami poenja

habisan boleh
Penarikan lotery barang Surja
—..
Wirawan
:
Heeaga 'kita kabarkan, bahwa pe
La
Lotery-S. W. dilangsoeng-|

40,65

obat, kapan

tida ada atau

ke-

toko.

Prijscourant obat-obat boleh diminta dengan PERTJOEMAH.

12

aget Bear K, ITO & Co.

-Ikan pada tgl 20/22 ib. dengan di
saksikan oleh wakil Pemerentah

menoeroet

PENJAKITNJA: Boeat bengek, sakit didjalanan napas, antero batock, batoek reTJOTJOK
berkeringet diwaktoe tidoer, menzompol (kentjing diwaktoe tidoer), sakit
sesek),
djan (batoek
wasir dan boeat antero penjakit djantoeng jarg membikin lelah.

pi oleh sebab kita ingin mengeta'hoei betoel betoel bagaimana beliau
ja hakim.

obat kemoestadjibannja ada jang Special bocat, mengobati penja-

kit bengek.
Tenggorokannja tidi kepempet lagi, napasnja djadi lega dan senang,
batoeknja berenti dan risa enak tidoer.
o
Ini obat djika dipikei sepeloemnja timboel koematnja penjakit, bisa
tertjegih datangnja itoe penjakit, oleh kerna itoe bisa terloepoet dari pada keseesahan. Djika
dipakei pada waktoe timbvel koucmatnja penjakit, bisa ternjaa khasiatnja seperti obat soentik
sidji. demikian poela boeat hilangken bastock bisa dengan gampang, pendeknja d pakaenja me-
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Pakeinja ini PIL BIDADARI tida dimi'noem, 1 bi iji boeet 1 Minggoe.
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terdiri dari 5 nomer: 54, 'pasoekan Comm. afd. motor dan ba
risan marijam. barisan marijam pe
259, 188, 768, 994.
nembak,
mesin terbang, afd. zoekterdiri dari 10 nomer: 75,
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