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. Disekitar Vergader- Verbod

SEMBRONO.

Dua

Una .

Batre

Kapan ocang derma boeat:
karan

Mamalia

Tanah

Tinggi

ja ng |
tid ani

rasa tanggoeng djawab

pada sidang ramai!

Nah, dengan tidak disengadja timsembrono itoe, waktse

kite melajangkan pikiran kita ke-arah
tjaranja

orang

bekerdja

oentoek me-

nolong korban kebakaran di Tanah
Tinggi dalam kota ini.
Marilah kita sadjikan sedikit gambaran !

“ 16 Augustus 1937 terdjadi kebakaran

ee

hebat

et

di

“ KERIBOETAN DI
LESTINA

!

boel seboetan

Tanah

Tinggi dalam kota

Djakarta!
23/24 Augustus 1937

dahara, minta disiarkan

das keba-

akan Gina)

Itoelah merk tjara PAN
” tidak
beres, tidak keroean,

mempoenjai

| P.O.R.R.I. di Soerabaja terdiri atas
t.t. Koesnan sebagai ketoea, Hs, Sjamsoeri penoelis dan Moh, Ichwam ben-

telah

diber-

PA

SA

maka

term

vergader

Pengoeboeran orang Jahoedi,
. Reuter mewartakan dari Jeruzalem,

Sepandjang

berita Transocean dari

gemeester, assistent resident, wethouder nan politik jg diasingkan dalam pem
dsb, nja,
barakan di Akko,
dimerdekakan dari

Pada malam itoe djoega

gader-verbod,

dibentoek (pendjaranja. Padahal soedah ada djan

| Komite Ketjil, dibawah pimpinan t, 'dji bahwa akan diberikan ampoenan,

mendjalar
kepada Mardi Wanito",
seboeah himpoenan sosial bagi poeteri,
Sarekat
Sekerdja Oemoem (SS O)
Iseboeah pergerakan sekerdja, Dan ka
rena
terdjangkit oleh mengamoeknja

VV
maka kedoeanja melajang djiwa
nja, demikian poela PMI (Persatoean
Marbaeni Indonesia) dan lain lagi jg
didalamnja

berisi

Partindisten

dan

Pertoekaran

fikiran

Tem

. Gistort

sebesar f 875 itoe soedah |

a penningmeester Komite

Reuter

mewartakan

dari Jeruzalem,

10 Nov. Disana diadakan pengadilan

djar dengan kepaudoean jang lain se
djak tg. 18 October '37, dinjatakan

Wi.

WI,

nummer

jang agak

Wi

Laan

Kadi-

2620

10

persetaracan
Jumoer
Dijaoch

ceni

de

gandjil

Bagaimana pendapatan Rabindngat merasa ketjiwa terhadap kepada
ranath Tagore?
tpendjangan jg ditawarkan oleh kong
geres
kepada kaoem Merah di Madrid.
Salah satoe s. kabar jang terbit di

pendoedoek

disini

mohon

konggeres dan kepada
ru, soepaja

jang

Pandit Neh-

memperhentikan

bersifat

kepada
aksinja

anti-Djepang, hal ma

na semata mata goena kepentingan
nja- India sendiri dan kepentingan
perhoeboengan persahabatan antara
“India dengan Djepang“.

' Kadi, jang terkenal dengan nama CO. P, berhoeboeng dengan datangnja boslan atau PNI ers. Hingga pergerakan ps
Adapoen kalimat2 jg terachir dariK.K.T, alias Comite Penolong Korban Ramadhan.
moedapoen ta'loepoet dari pada VV pada soerat djawaban Rabindranath
Kebakaran Tanah Tinggi.
| Lagi poela keadaan ditempat barak terseboet,
sebagai kita
makloem Tagore adalah berboenji sebagai beri
Kedoea badan itoe dibentoek goena 'itoe demikian Aa
sehingga Perpri dan SPI, kedoeanja sakit dan koet :
menolong pekerdjaan P,B.K. (Peno- orang2 mendjadi sakit, dan 18 orang gering karenanja.
»Ma'afkanlah
akoe,
sebab akoe
long Bahaja Kebakaran) jang telah antara orang2 hoekoeman itoe terpak
ta'moengkin membantoe
padamoe,
Kini VV itoe mendjangkit lebih
lama berdiri itoe!
sa diangkoet keroemah sakit.
dan pertjajalah akandakoe,
djika
meloeas dan melebar: jeugdzorg,
Hasil oesaha CPKKT jang soedah|
koekatakan, bahwa dalam hati noe
pemeliharaan pemoeda
soedah poela
masoek k.I. f 875, ditaksir djoemblah
ranikoe terkandoeng sympathie beterintang oleh VV tahadi. KRI jalab
Boleh mendjatoehi hoekoe
itoe mendjadi f 1000 kalau toendjas |
sar kepada
bangsakoe jang ada di
Kepandoean
Rakjat
Indonesia,
sedja
“
—
man
mati
ngan jang disanggoepkan masoek se-|
.moea,

1810

dan

verbod itoe sangatlah berakibat jang
tiada menjenangkan bagi kerakjatan,
jalah aliran jang akan memperbaiki Kuala Lumpur bernama , The Indian"
dalam halamannja tertanggal 23 Oct.
bahwa semoea toko2 Jahoedi kemarin kedoedoekan rakjat moerba.
doeloe ditoetoep dan semoea kaoem
Soenggoehpoen dengan terang2 bah telah memoeat soeratnja Abli Sjair jg
boeroeh Jahoedi pada sore hari sela- wa jang terkena V,V. hanja diperin- termasjhoer Rabindranath Tagore, jg
ma 2 djam sama memberhentikan pe tahkan bagi Partindo dan PNI belaka, ditoelis olehnja sebagai djawaban atas
'kerdjaannja ketika dilakoekan pengoe tetapi didalam praktijs lebih dari itoe. telegramnja Mr Rashbehari Bose dari
boeran 5 orang Jahoedi, jang doea ha Boekan sadja rapat Partindo dan PNI Tokio.
Boenjinja telegram itoe kira kira be
ri jang laloe diserang hingga
mati terlarang, tetapi tiap2 rapat jang di
gini
:
oleh orang orang jang tidak dikenal. sitoe ada Partindisten atau dan PNI6ers, maka V.V. datang menghantam,
»Pedagang pedagang bangsa Initoelah maka V.V.
Tidak dibebaskan
dari hoekoeman Dengan langkah
dia, kaoem peladjar (student) dan
|

toek Komite Besar, atas andjoeran t, Jeruzalem, semoea Pers 'Arab sama
boepati Betawi. Dalam komite itoe di 'menjatakan sedihnja, kurena tidak se
dapati orang orang besar seperti bur. orangpoen daripada 500 orang tawa-

»..

oeraiannja se

| perti berikoet:
Sedjak tahoen 1933 pada moela per
tama Partindo dan PNI terkena ver-

1440

Mereka sama berdiam didjadjahan
Djenderal Franco, dan soedah barang
tentoe mereka mendjadi amat koeatir
atas djiwanja dan hak miliknja, jang

moengkin

terantjam

bahaja,

djika

misalnja
Franco
soeka
mendjawab
kepada Pandit Nehru.-:
Didalam soerat fresolusij itoe dise
roekan soepaja orang India bersikap
neutraal semata mata didalam persetoe
djoean di Spanjol itoe.

Dengan

tjara

seroepa

itoelah seka

rang bangsa India di Tokio sama mo
hon kepada pemimpin2 ditanah airnja,
soepaja
dilepaskanlah kiranja sikap

penoendjang

aksi

anti Djepang itoe.

Minat mereka itoe soedah sepatoetnja
dan sah, — demikian toelis pengirim

soerat kepada

,Straits Times" itoe —,

sehingga
perasaan
kebangsaan jang
'adil, tentoe tidak akan menganggapnja sebagai
sesoeatoe perkara ketjil
sadja,

Kebentjian Nebru kepada Djepang
itoe tidaklah perloe diherankan, sebab
ia menjamakan Djepang dengan ke
koeasaan

fascisme di Eropah, Ia lebih

soeka Tiongkok mendjadi merah, dari
pada ia mendjadi fascistis ! Inilah jang
mendjadi djeratan politik,
mendjerat Pendit itoe.

jang

kini

Djepang, sebesar sympathie jg koe
Adapoen "pada diri Ahli Sja'ir itoe
limpahkan kepada bangsa Djepang tidaklah nampak soeatoe perasaan, bah
sendiri, tetapi djeritan (tangisan) jg
wa perkara ini mendjadi soeatoe po
datang dari Tiongkok terkeloear da
litik negeri jang sesat djika kita mem
ri dalam hati jang patah, dari ke- bikin bangsa kita terdjeroemoes dalam
pala jang pstjah dan dari toelang kesoelitan didalam oesaha kita mem
jg remoek redam adalah
terlaloe
pernjatakan
perasaan sedih kita, ber
hebat menjelinap kedalam hatikoe
bela sedih kepada Tiongkok.
dan adalah itoe terlaloe mengerikan
Ia seorang Abli Sja'ir, dan sebagai
hati",
seorang ahli sja'ir ia tidak lekas panas
P3
hati. Ia menjatakan pertimbangannja
Djika kita sekarang—demikian koe menoeroet oekoeran
perasaan kema
pasau seorang bangsa India jang lain
noesiaan dan meloear dari watas2 rasa
lagi didalam soerat kabar ,Strait
kebangsaan,
Times“—bisa
ikoet dan mengenang

terkena V. V. |.
Sem
:
ra Djadi... CPKKT terlepas pengadilan Militer jang speciaal, jang
diberi
hak
mendjatoehkan
hoekoeman
2g merk sembrono itoe, Sebaliknja,
Pada tg 18/10 “37 terseboet kami
CPKKT bekerdja menoeroet organisasi mati, djika ada perkara kekedjaman sebagai POKRI dipanggil -oleh PID.
. » Giberi tahoe bahwa POKRI di
dan dengan atoeran, soenggoehpoen dan mempoenjai sendjata api dan bom.
Tindakan ini bersetoedjoean dengan kenakan
“Gjoemlah oeang derma jang diperoleh|
Pelarangan
bersi: dibawahnja: f 1000. Pan
nja
Sa'lnont: Ko- langkah menoedjoe terma'loemnj1 wet dang. Maka diberitahoe poela bahwa
Iperang.
mite Ketjil, boekan ?
pelarangan itoe tidak sadja bagi PO.
Tetapi bagaimana dengan Koriite
nja, tetapi seloeroeh organisatie KRI
Pertempoeran lagi.
“Besar itoe?
Terhadap pelarangan tsb kami ta'soe
'Ocang storan dari CPKKT itoe roe
'roeh
membatjs notanja, ta“poela disoe
Lebih djaoeh Reuter mewartakan,
panja beloem diteroeskan pada PBK.
roeh menanda tangani, djadi kami ta'
bahwa dikota toea Jeruzalem, lontjeng
Dan.... sehingga sekarang beloem
|tahoe dari mana datangnja instructie,
malam moelai diboenjikan lagi, setelah|
nah moentjoel verslag dari peker-| terdjadi
demikiart nomor dan bundelnja, poen kan perasaan ahli sja'ir ini, ja'ni bah
Dan oleh karena itoe tidaklah perineident dimana seorang Arab
djaannja, berlainan dengan
Komite|
hari
boelan
notanja,
loe
diherankan, bahwa Orang Besar
wa
Djepang
terdorong
oleh
nafsoe
'tertembak hingga mati sedang seorang
'Ketjil di Tanah Tinggi itoe, jang ra- Isech
Bagi KRI larangan bersidang itoe membesarkan dirinja perdjoeangannja ini loepa bahwa: Charity begins at
Arab
dan seorang paman tani
jin sekali dalam memberikan keteTa
loeas
sebagai
langit angkasa di Tiongkok .itoe, maka nistjaja ada home (het hemd is nader dan derok,
rangan pada sidang ramai tentang per| Jahoedi mendapat loeka berbahaja.
Ita" berbatas,
poela alasan oentoek menjesalkan ke Red)“ atau dalam bahasa Indonesiananpja. Sepandjang pendengaran
Boekan sadja bersidang, boekan sa loeroesan Djepang jang sentimenteel nja: ,Dirinja sendiri adalah hal jang
Palestina menghapoeskan biaja
kita, oeang masoek ada, ma'loem, ko|
dja vergadering, jang terlarang, poen itoe, keloeroesan (keteroes terangan) paling penting".
pemasoekan atas getah karet
mite terdiri atas orang orang besar.
Perasaan tjondong kesebelah pihak
'oefening atau training bagi KRI men mana mendesak kepada perasaan ke
dan latex,
Tjoema sadja jaug tidak adaialih ver
jg ditoendjoekkan oleh Konggeres dan
bangsaannja.
dapat pemboebaran djoega, Di Semaoslag dari oesaha Komite-Besar itoe.
Baik poela agaknja disini kita peri Pandit Nebru terhadap Tiongkok itoe,
Menoeroet boenji ma'loemat jang di| rang kira pada th. 1934 telah dikena
“Dan poela aps sebab storan dari O. moeat didalam Palestina Gazette dari
ngatkan,
bahwa sebagai "akibat jang moedahlah didjadikan alasan oleh DjeKT. itoe tidak diteroeskan pada tanggal 7 October jl., maka pemerin kan V,V., sehingga training dari pav- langsoeng daripada resolusi boeat ke pang oentoek mengoesir bangsa India
doe2 KRI di Semarang poen telah di
Pa,
tah menghapoeskan biaja pemasoekan| boebarkan
berkali-kali oleh politie. pentingannja Madrid atas desakan dari negeri Djepang dengan segala har
Dan: ...
api sebab sehingga se-| dari pada yetah karet, bagiiga poela
Di Solo kira boelan Juli '35 telah voorz. konggeres di Faizur jang telah ta — bendanja — atau boleh djadi djoe
karang (koerang lebih 2'/, boelan se crepe serta latex
terdjadi penggropjokan jg mendahsjat diterima baik itoe, sesoenggoehnja ha ga tidak dengan harta bendanja,
'soedah kebakaran dan Komite-Besar
Dan hal itoe — demikian achir ka
njalah beroepa sepoetjoek soerat jang
Dengan atoeran demikian Indonesia Ikan waktoe pandoe pandoe KRI trai- mengandoeng rasa, diarahkan kepada lamnja soerat kiriman itoe — adalah
'itoe didirikan) ceang derma jang soe
nen, dan berboentoet penoentoetan
| dah terkoempoel itoe beloem dibagi- sda harapan mereboet pasar karet serta
penahanan 3 orang pemimpinnja »Times of India“ oleh urang2 bangsa soeatoe perkara jg tidak dikehendaki
| bagikan diantara korban-korban keba disana,
Hen
djadjahan dan mengganggoe perhoeboengan po
|Idan di kenakan proces verbaal djoega, India jg ada di Marokko
karan ?
Satoe dalam doea !

2

|

.

Diantara

korban-korban

itoe tidak

ada jang perloe dan patoet diberikan
bantoean

Perkawinan

Radja

Faroek

dioendoerkan

oeang atau Komite- Besar
Dari Cairo Reuter
itoe tidak mampoe oentoek bekerdja bahwa perkawinan Radjamengabarkan,
Faroek teboeat oeroesan demikian itoe. Poen| lah dicendoerkan sampai
tanggal 20|

Idi Djokja pada kira boelan Maart '36 Spanjol jang djoemlahnja hampir 300 litik dan ekonomis
| trainin
pandoe pandoe KRI telah di orang jg beroesaha disana dan jg sa negeri itoe,

Iboebarkan

djoega

daripada

kedoea

oleh politie dengan

berboentoet penahanan seorang pemim

pinnja-dalam

beberapa hari lamanja.

beberapa peladang dilarang mentjang
Di Djakarta poen kira tahoen '36 koel bersama, sebab mereka P.N I. ers
menPBK tidak terloepoet dari goegatan | Januari.
training KRI telah diboebarkan djoe katanja, dan didalam bersama
tjangkoel
itoe
moengkin
dapat
beroen
kita ini. Karena adalah kewadjibanj
"
ga oleh politie. Dan di Soerabaia pada
Loeas
PBK djoega goena kasih tegoran pa
tg 23 October /37 baroe-baroe ini te ding, Ambohai, tjemas benar!
da Komite-Besar itoe, Dari pihak CP |
'Diperingatkan P ID
Ingah pandoe2 kita KRI berkoempoel sebagai langit angkasa ta? berbatas,
makna bersidang kita bersepaKKT
soedah
dimadjoekan tegoran,
Oemoem masih ingat, bahwa baroe didalam veld akan memboeat pengge danBagidengan
keterangan pruf. Buys se
hari ini djoega!
l
Rajat telah ladihan atau training, tiba tiba politie
orang pendekar Belanda didalam ilmoe
Bagaimana pengharapan kita ?
De
atu
anton,
Bajat
te
|jang
berwadjib
datang,
memboebarkan
Pembagian oeang derma fitoe haroes dibeslag oleh PI D.
nja. Ketika leider menanja, didjawab staatsrecht, jalah berkoempoelnja be
Maka lebih djaoeh kita mendengar nja karena dikenakan V. V, Setelah berapa orang oentoek beroending atau
terdjadi sebeloemnja bari Lebaran|
bagi sesoeatoe hal, Hal
Djika P. B. K. dan Komite Besar itoe kabar, bahwa t. Soepiman dan t. Soe leider mengatakan : ,ini toch boekan memoefakat
- tidak sanggoep, pasrahkan sadja peker parman, kedoeanja Red, dan Admi vergadering“, maka didjawabnja , ba jang akan diroendingkan itoe telah di
djaan itoe pada Komite Ketjil di Ta-| nistratie dari Madjallah tsb pada tg 5 roes menoeroet", dan haro'es siarkan lebih dahoeloe dengan ditetapib telah dipanggil oleh PI D Soera boebar, ta' boleh menggeladi. kan tempat dan saatnja. Bergeladi,
nah Tinggi itoe, karena sepakan
pendengaran kita C. P. K, K, T. itoe baja oentoek diberi tahoekan atas 'Tjemas hati memfikirkan, karena lakoe trainen, menjangkoel, tiadalah termadalam arti bersidang sebagai
| sanggoep oentosk mengoeroesnja.
Ipembeslahannja jll.
VV itoe melebihi dari vergader-ver soek
diatas,
sebab itoe semestinja tiadalah
Achir kata!
Atas pertimbangannja PG maka bod, hingga sampai train verbod. terkena vergader-verbod.
Boekan maksoed kita oentoek mePID memerentahkan dan memperingat
Kiranja kelebihan ini dilogar rondloekai perasaan siapapoen djoega
!|
kan
kepada
toeav2
tsb
soepaja
djangan
Tjemas
poela
kami memfikirkan,
scbrijf,
karena pada tiap2 tempat ta'
“ 'Tjoema sadja kita bentji sekali pada
tjara bekerdja melempem, apalagi sem menoelis artikel2 jg bersifat mentjela| sama: mitsalnja di Soerabaja dan Se- bahwa VV mendatang bagi KRI itoe,
Pemerentah, dan djikalau dikemoedian marang bergeladi di boebarkan, tetapi katanja disebabkan karena KRI anakbroro, tidak perdoeli siapa jang memenoelis artikel seroepa itoe, maka di Malang, Solo, Toeban dan lain lain nja PNI.
ngerdjakannja, Dari itoe kita merasa ada
harapan akan menerima persbe- tempat lagi dapat dilangsoengkan,
Pada hal ra'jat dan semoea orang
wadjib memadjoekan kopi pahit ini,|
reidel atas madjallahnja, demikian toe Tjemas benar! Kita memfikirkan ber tahoe, bahwa PNI selamanja ta' bera
ME,
lis pembatoe kita dari Soerabaja.
lakoenja V,V, melebihi
batas, kita nak, ta” beronderbouw. Tiap2 orang
s—
9
m—
0) mem
ingat poela dikaboepaten
Magelang dapat mengetahoei bahwa di dalam

peratoeran PNI ta” tertjantoem sesoea
toepoen tentang onderbouw itoe. Memang lahirnja KRI boekan atautidak
didirikan oleh PNI. melainkan berdiri
di atas tapak kakinja sendiri dengan
kemaoean, tenaga dan kekoeatan sen

diri. Sedang dalam

KRI seorangpoen

ta” terdapat anggota dari PNI, Djadi
terang dan njata bahwa KRI berdiri

sendiri,
Dengan

rasa

tjemas dan tar pseas,

ini kami beroesaha oentoek mendapat
kedjelasan: a. mana batas batas V V

b. Sepantasnjakah KRI sebagai j e u gd
z0rg

dikenakan

vergader- dan train

verbod ? c. nota bal V V itoe bagi KRI
Kami

ta? mengarti karena ketika kami

mondeling bertanja hal nota'itoe tia
da didjawab semoestinja.
lan

Kami POKRI jg mendapat
terseboet, merasa perloe

barkan

hal ini kepada

panngi
menga

oemoem

biar

lah KRI jang sebagian dari. oemoem
ini mendapat
tempat peroendingan
bagi meraka, dan moedah moedahan
bahagialah oesaha ini adanja,
s9ce

AA

tamsay

Disitoe nampak
pahlawan

apapoen

djoega semata-mata

oentoek

ir Hospitaal.
en Opsir kese

flm

an ke Militair
en jang datang

| ia hendak pergi ke Kongres | Sokongan oentoek penganggoeran.
n di Stockholm, ia dilarang |
Dalam boelan October.

Receptie pada consul-generaal
Pada hari Kemis tg 18 November j.a.d

dan sedjak

itoe ia

senantiasa

tambahan

sokongan.

akan mengadakan malam pertemoean
dan Propaganda di Gedoeng Pertemoean

Under

the Red

menerima

Robe

separtij, sebab ia memang selaloe koe
rang selidiki dalam perkara itoe.
Sifat2nja

“falah selakoe toekang menoelis adres

Mac

'Tjeritera Under the Red Robe, ada
lah tjeritera jg hebat, dalam zaman pe
Donald. dang, zaman main anggar,

Poen

nama Kardivaal jang djabat
Rechileu tidak asing bagi oe
penghormatan orang terbadap padanja moem. Dalam tjeritera inipoen ia me
etarisnja seorang sosial.demokrat, | karena sifatnja jang loear biasa: 1a ugambil rol penting, dibentji orang
pgadjar padanja soesl2 jg ber mempoenjai kemaoean keras, ta' moeng tetapi ditakoeti.
dengan oeroesan politik, :
kin loentoer, soeka bekerdja, hati tetap
M
hanja sedikitlah perbatian- dan amat bidjaksana dalam membikin
a-kepada soeal politik : dengan amat berlakoenja angan-angan jang soedak
avja
ia dengan tentoe2
mengoen- | dikandoengnja.
:
Saat melepaskan lelah
taman poestaka ,Guildhall-| —
Sedjak tahooen 1924 sesoenggoehnja
“dan djika sadja itoe wak
MacDona
ld dengan Baldwin ganti ber
jatoeh sakit disebabkan
Sebagai seorang jang pandai berpi
mempergoenakan pi- datoia mendjadi popoeler amat sangat, ganti memegang pemerintahan negeri,

Tetapi walaupoen

seboeah perkoempoelan sepeda
b). Soedah itoe ia mendjadi

demikian

besar jaitoe

Pandai berpidato,

ia soedah ter- tetapi sesoenggoehnja kepopoelerannja

ia

:

— Ketika MacDonald masih terhitoeng

pada

diadakan

djam

adalah

Pauze

teekenzars

masa.

. Tari tempoeroeng

(Batang Arau)

. Lagoe Minangkabau asli (AS A.)
. Golek dans, dibawah
t Dr Poerbatjaraka.
. Musicale cocktail
. Gado-gado nummer,

pimpinan
?

— 9 —

Toekang

ijs jang

Di oedjoeng

kemaren

agak

berani

Gg. Scott Koningsplein

telah terbit perkelahian jang

agak djarang terdjadi, jaitoe satoe pe
dagang ijs contra satoe orang Blanda
Kalau hingga satoe toekang ijs sam

pai

berani k@prok toean, tentoe tidak

kan lelah.
Tetapi didalam

.
kabinet Baldwin

ia

——
9g ——

Maling

jang

dpes.

Di Poelo Gadoeng kemareu malam
satoe bangsat jang terkenal nama Saoewi, tapi ini bangsat jang litjin saban

dan beberapa tenaga lagi.

Roda mesin aksi petitie-Soetardjo moe-.
lai berpoetar baik.
Bagian keemp at (vierde bedrijf).
»Pemandangan”
mengandjoerkan,
soepaja Central Comite lekas Jekas ber
hadapan moeka dengan partai partai
seperti Parindra, Pasoendan, Penjadar,
Gerindo dsb.-nja, Apa kabar sekarang?
Nanti pada bari Minggoe tz. 21 boelan ini dimoelai djam 9 pagi di Ge-

dong

Pertemoean

Indonesia

Kra-

mat 158 dalam
kota
Djakarta ini
akan
diadakan
pertemoean
antara
Centraal- Comite dengan wakil2 dari
tidak koerang dari 16 partai, diantaranja Parindra, Pasoendan, PSII, Pe-

njedar,

(erindo,

Moluksch

Politiek

Verbond, Perserikatan Minahassa, PP
KI (Katholik Indonesia dibawah toean Kasimo), PKC (Protestan Indonesia dibawah toean Noto Soetarso), Par

tai Tiongboa Indonesia, Partai Arab
Indonesia, Sarikat Ambon dll -nja. Tjo

jok seperti
mandangan,

diandjoerkan

oleh

,Pe-

Bagiankelima Ivijfde bedrijfj.
Djika pertemoean antara Centraal

politiek,
didalam doenia pol

Oa

. Edgar Reey

itoe, seorang goeroe ke

jang moela|
oela pala di Birmingham boleh dikata se

bagai
moela kehidoepannja penoeh dengan |Donald

barang pakaian,

di tengah djalan telah

kepergok politie ronda, Dengan tidak

membikin perlawanan ini bangsat da
pat di tangkap,
-tapi maski
dirasa
roendingkan pekerdjaan sehari2nja de |pasti ada lain kawannja, ini bangsat
ngan poeterinja Isabel jang memban tidak soeka oendjoek siapa kawannja.
toe ia selakoe secretaresse, Djam dela
pan liwat seperempat ia selesai ma
Kaki boentoeng tjolong sepeda

saudara kembar dengan Macitoe ia bisa mengalami
ana be ea aa bal2 jangkarena
kan pagi dan djam 9 ia moelai beker
sangat
loear biasa.
“3. elama mendjadisosi alis
mendjadi predja. Ketika ia masih

Berhseboeng

dengan

pentjoerian se

tiap2 hari
membawa padanja oleh secretaris2 par kedjadian. Kini dapat diwartakan, sa
| sosialis, maka ia jakinlah, bahwa so djoega perginja selaloe orang keliroe. tikelir.
toe antara pentjoerinja ,kakinja boen
:
|.
sialisme itoe tidak lain melainkan 'Ia disangkanja pembesar negeri jang
Djam 10 datanglah secretaris2nja toeng“.
samboengannja calvinisme “dan Jan- terkenal itoe, dam atjapkali itoe di boeat oeroesan politik
Tidak moestahil ini bangsat jang
dan sedjam ke
joetnja peladjaran Darwin.
'perdajakan orang.
moedian ia menerima perkoendjoengan tjoema dengan kekoeatan kaki seba
Tidak pernah ia loepoet dari per
|oja
sekabinet, kaoem financier lah djika lakoekan pentjoerian politie
koendjuengannja kepadada geredja
: dan| Pernah orang mendjempoet pada dan kawan
ta'dapat mengira,
kaoem indoestrie.
nja diperron station dan dipaksanja
ak loepa ia senantiasa membatja soepaja
Dan penangkepan ini poen ada sa
ia soeka membikin pedato se
Kesoekaannja. toe penangkapan jg kebetoelan. jaitoe
A00
Kitab I Jil,perbocatan mana bagi be
ang sosialis ada mendjadi | dikit. Dan oleh karena Eigar Reey
gemar ' kepada satoe loerah didaerah Bandoeng telah
MacDonald amat
erboeatan jang amatgandjil. itoe memang seorang loetjoe, atjapkali muziek,
dan
sangat
ia
mengago
emkan lihat ini orang boentoeng toenggang
kaboelkan permintaan orang2 itoe,
speda jg mahal barganja, sedang jg
liknja bagi orang2 dari kala ia“ Atjapkali
lagoe2 jang klassiek.
diminta soepaja memim
wenoenggang pakaiannja begitoe ko| ngan
Kristen
sap gandjil poela, pin sesoeatoe iarapat,
Ketika ia moelai hidoep memoedan amat djarang
karena seorang Kristen
bisa sekalian |
7
tor.
Tjoba2 Loerah itoe memeriksa
djang,
maka
anaknja
perempoean itoe
sekali ia menolak permintaan itoe.
| mendjadi pemeloek sosialisme. ,
hendak
kemava dan speda siapa, di
|lah jg memegang kekoeasaan roemah
— Macdonal sendiri bertahoen tahoen|
djawab
kepsenjaan
orang toeanja di
S
g
basa"
Ketinggian akalnja.
2 Tidak sadja ia selaloe diseboet orang

Selama MacDonald mendjadiseorang dengan nama Ramssy, tetapi kemans

tangganja,

.. mempoenjai kejakinan, bahwa ia da-|

|

mier, soerat soerat selaloe disoeroehnja

tambah menamba

Cheribon.

—
Joeang sesen poen djoega. Itoe waktoe manja disebabkan oleh oeang,
i perlia mendapat oepah 12 shilling seming
Tiap2 peperangan berechir dengan
Igoe. Dan dengan oeang sebanjak itoe djeratan hoetang dan mengakibatkan
ia haroes menjewa

disebabkan

kebangsaan jang

besar, lebih

besar dari pada jang soedah2. Ramalan

dan andjoeran

pai

tanggal

ini ditoenggoekan

22

boelan

ini,

sam

djadi

kamar,

haroes

ma

roesaknja tjita2,

dan

biasanja akibat2

ini biasanja dibelakang bari mendjadi
(kian ia beroentoeng bisa mendapat alasan poela oentoek memoelai perang
baharoe.
eah lampoe minjak
an.|
. dan sebo
tanahoe
“" beek
. Terbadap kepada inilah bangsa bang
— Oleh karena itoe waktoe - badannja Isa jg ketjil melakoeken perlawanan,
'4Jamat sehat, maka ia berhasil bisa ber|d an memaksa kepada negeri pendja
D 18 |fadjar pada malam hari didalam ka- |djahpja soepaja memperhatikan argu4 | mar.
f
| ment argument mereka.
Saja, katanja, mempoenjai kepertja
“Djika kawanja terlaloe dingin, ma

P'Jka tangan sebelah memegang lampoe (jaan atas pertolongan mereka,didalam
dan tangan jg sebelah memegang boe mengaftoer soal ekonomi monetair.
koe, sambil

berdjalan2 kian kemari di

dalam kamar, soepsja djangan terlaloe

| merasa dingin,
Ingatannja,

baik doeloe,

maoepoen

berhasil djoega |dalam zaman toea, senantiasa kocat.
studienja dalam | IT a sedikit sekali mentjatat sesoeatoe,

| bangsa “(volken- karena
t

apa jg dipeladjarinja soedah
afadh benar2 dalam kepalanja.

Sekarang orang besar itoe, jg terhi
toeng seorang ahli siasah jg terbesar

didoenia, soedah mangkat meninggal
doenia, .
:
:
Demikian

tarich

ringkas dari pada

bekas Premier Inggeris jg termasjhoer,
alim serta bidjaksana itoe,
mm

(O) co—

1

bari sesoedah pertemoean tadi dilang -.
soengkan.
Do'akan sadja, pertemoean terseboet
akan berhasil baik|

Tapi

lautaran

Loerah

itoe

Kepal-kapal

djong

penangkap

ikan

Waarnemend consul-generaal Djepang meminta kepada Aneta soepaja
wamberitakan sebagai berikoet:
Didalam

s.8. kabar

hari

Senen

ttg,

1 Nov '37 diterima berita dari Geneve
tertanggal 29 Oct
Didalam berita tsb. dinjatakan, bah
wa seorang Djepang jg mempersaksi
kan telah memberi keterangan di Ge
nevye tentang tindakan terhadap kapal

kapal djonk penangkap

kok, tindakan

mana

jang

ikan Tiong-

oleh kapal2 selam Njepang,
Telegram

bahwa

dilakoekan

ini menimboelkan indruk,

Djepang

telah mengakoei me

lakoekan tindakan terseboet dan oleh
karena itoe saja 'memadjoekan
tele

mendengar, bahwa ketika 'ia melakoe nah menerangkan tentang peperangan, itoe speda ia tjoeri di Senen. Dan ini gram terhadap kepada ConsulGeneraal
Ikan studienja, ia samasekali tidak ber ja'ni bahwa perang itoe tidaklah sela bangsat kemaren telah dikirim disectie Djepang jg ada di Geneve,
ja'ni tocan

Ikan dan berpakaian. Meskipoen demi

kandidat,

gerakan

peda di Senen jg hampir

(pat mendapat harmonie | sama rata)| Orang tahoe betapa besar akal pi-| Didalam th 1933, ketika ia masih dapat perasaan lain, diperiksa dengan
antara doea kepertjajaan« oenia itoe, | kiran Msc Donald, ialah ketika orang mendjadi kepala Pemerintaban, ia per teliti achirnja ini bangsat mengakoe

| bahkan satoe antara lai

dalam tempo jang setjepat

(jepatoja, Indonesia akan menempoeh

be

ma antaraoleh
nja
kota, Southampton|

roepanja seroepa benar dengan Mac-

tidaklah mempengaroehi tjaranja ia
Hata!
bekerdja.
Djam enam pagi ia berdjaga dari
tidoernja, Laloe berdjalan2 laloe me

kah

'|pir2 tidak kalah popoelernja dengan
y vuja, jaitoe Eigar Reey, jg roman dan

xi

'diambil

tetap mendjadi minister zonder porte kali lolos dalam kepoengan orang kam
1 tahoen 1892 ia mendjadi salah seorang jang paling terkemoeka feuille.
poeng. Ini kali ia telah apes, sesoe Cowite dengan wakil-waki! dari bersn
1
besar
didalam Keradjaan Iuggeris, maka se
ia meninggalkan Labourpar dahpja lakoekan pentjoerian dengan matjam-matjam partai itoe berhasil,
rita kemisk “Isoedah ia ada lagi seorang jang ham tij Bahwa
dan meletakkan djabatan prewier, djalan gasir, telah dapat gondol barang »Pemandangan“ berani ramalkan dan
andjoerkan,
abo tUu

ff

Over dan teroes diberdirikar Centraal
Comite jang terdiri atas semoea onder

Openingsmarsch

'Tovil: Loekisan

.

djalan, tetapi. , , . lambat sekali.
Bagian ketiga (derde bedrijf),
Andjoeran , Pemandangan“

wmoestahil si toeanitoe sangat keterfa
loean. Entah sebab apa kedjadian itoe
perkelahian, si toekang ijs goenakan
botol keprok moesoenja hingga mandi
sebingga achirnja MacDonald merasa /darab, dan CBZ. toeroet ambil bagian
berat sekali pekerdjaan pemerintahan merawat,
7

eh sakit mata—, boleh dja itoe adalah lebih banjak disebabkan
2
1 mentjapai toedjoean jg oleh pengetahoean dan kerdjanja, dari itoe,
moelai tinggi,
soedah
jang
Oesianja
. Ipada oleh kata katanja,
dan kesehatannja memaksa padanja
Orang jang seroepa de beristirahat, berhenti oentoek melepas
ngan

158,

. Pemboekaan

OI

en
era, melainkan men soeh dalam selimoet diantara kawan2 wan2itoe sama pandai berselisih peesengsaraan Menganggoer.
dang.
5

| Pekerdjaan pertama jg didjabatnja

Kramat

ini diboeka

S$ malam,
Agenda jg akan
seperti berikoet:

Orang banjak
soedah rata rata kel
Pahlawan
memang pemerintahan itoe mendapat nal akan riwajatnja Tiga
| Perang atau De Drie Musketiers, jaitoe |
matjam
bagai
berbagai
pemandan
|
gan
: pengad jaran.
dalam zaman,
ketika orang
beloem
dakl
eroleh oen |nja dari orang banjak,
Banjak sekali ia mempoenjai moe wengenal sendjata api, hanja pahla

pertama

lndonesia,

Pertemoean

terdiri atas onderteekenaars, mereka
jang menanda tangani. Komite diben
toek, tetapi. , . zonder onderteekeuaars, djadi bertentangan dengan an
djoeran ,Pemandangan“, Kesoedahan
uja. .,..... pekerdjaan betoel ber

atag

bangsa

Europa

dipilih

iIdipilih lagi bingga empat kali ia men
|djabat pekerdjaan preruier.
. Pekerdjaan Mac Donald selama ikoet

Indo:

Nanti pada hari Sabtoe malam Ming
goe tgl 13/14 Nov, Club
Indonesia

ini adalah
23 orang jang bekerdja
masing-masing oeutoek sokongannja

dan djoega 27 orang jang

“Olub

Nnesia",

soepaja diloear Volksrafd diberdirikan
seboeah badan goena” aksi petitieSoetardjo dan paling sedikitnja harses ——

Neni

pre-

22 mier.
“Pada tanggal 21 Januari 1924 boe
at pertama kali ia mendjadi premier,

perk,

Propaganda

Patin

Dari

din

ad

mendjadi

81

»Pemandangan” mengandjoerkan de
ngan hebat, soepaja Volksraad tidak

daa

Moelai

djoega

81 bangsa

bediijf)

Ik

.

terdapat

Diantara

Barangkali ada baiknja, djika disini
disadjikan sedikit 'moment-opnamen

Ga

Malam pertemoean

a memegang pimpinan kem- centoek menjokong 97 kaoem ngeng| golongan jg dalam pemilihan 'goer ftermasoek djoega gezinsleden
toe mendjadi fraksi kedoea di jang terdiri atas 377 orang) antara
Europa.

Es
|

SOETARDJO

.

Senen

dari Bandoeng,
mom

Tjita-tjita
Actie
kong

Oo

—.

jang sympathiek
oontoek menjoorang?
miskin

Usami,

dan

meminta keterangan2,

Da

ri consulaire hooflambtenaar saja te
lah menerima djawaban sebagai beri

xoet :

»Terhadap

kepada

berita2

jang ti

dak mempoenjai alasan tentang kapal2
djonk Tiongkok jg telah dikaramkan
oleh kapal2 selam Djepang, maka dari

| Diberitakan, bahwa beberapa hari
jl. ini telah dilangsoengkan doea ver sebab 'itoe
saja selaloe memberi degadering oleh bestuur Centrale Armen menti akan tetapi
oleh karena hal jg
zorg di Betawi, vergadering vergade- demikian itoe, datanglah berita?
jang
ring mana jg telah mengadakan actie menjangka tentang
oentoek menjokong orang orang miskin
berhoeboeng dengan Prinses Juliana

akan melahirkan seorang avak. Pem
besar pembesar dan beberapa pendiri

jang sekali-kali
teiah dilakoekan

segala tindakan
tidak beralasan jang
oleh Marine Djepang

terhadap kepada kapal2
kok terseboet.

djonk Tiong

an pondirian diminta dengan hormat
Maka dari sebab itoe saja akan mem
soepaja hendaklah menjokong
actie beri soeatoe communigue tentang
ke
tsb. Actie ini akan terdiri atas peraja djadian ini jang ditimboelkan
oleh
se
an, bioscoop-voorstellingen straatcol- gala tindakan2 badjak laoet
Tiongkok
lecten, sport dil, sebagainja.
di pesisir,
Tjita tjita jg sympathiek ini akan
Saja mengoelangi lagi tentang per
mendapat banjak bantoean bantoean. kabaran
dari seorang jang boleh di
pertjaja dari Gaimusho jang tertang
ga

j

|

0 Ya

telah
diterima
sokangan dari
pihak
partikelir
jang
berdjoemlab
1
Didalam pemilihan ia
dak mendapat harapan f 866.78 oleh Plaabelijk Comit& oendikitpoen djoega, walaupoen |toek menjokong kepada kasem peAAU
soedah pernah mendjadi Dganggoeran.
Didalam boelan ini diterima djoega
Labourpartij.
“th. setelah berhenti perang ongkos-ongkos jg. banjaknja f4194.78

lain-lain

PETITIEJ.

4

djam 7 sampai djam9 malam akan di menolak petitie-Soetardjo dan
.. , , ,
adakan receptie bertempat di Consulaat volkeraad telah menerima baik
petitie
geveraal Djsrman Koningsplein-Zuid 4 Soetardjo itoe,
oleh consul-generasi Djerman jg baroe
Ba gi an kedoea Tiweede bedrijt)
dibenoem dan Frau Timann,
ig) sm
»Pemandangan“
mengandjoerkan,

October jang baroe

agai seorang Chianat Ilaloe

madjelis parlement.

tjerita

Perantjis jg elok

——-

KANKER AARAN

boelan

film

DISEKITAR

roepanja dan pandai, jani Anna Bella, tentang perdjalanan petitie Soetardjo
bersama2 Conrad Veidt, seorang bin itoe sampai sekarang, jang bertalian
tang.jg tambah lama tambah termasj dengan , Pemandangan”.
hoer namanja,
Bagian pertama (eerste
—eh Oman

dengan

menoempang kapal , ibajak“ ditoeng
goe kedatangannja

Didalam

bintang

Lin rem

2in2

erlofnja

itoe, karena jg membawa

ialah

PEN MMN ANN MANIA LN Hn

massa

dari buitenlandse

bahaja

tian besar dimainkan di Cinema Palace. Tidak heran kita akan indahnja

Wb

ke N

gerakan oposisi, Hospitaal di Weltevi

toe waktoe

berani.

dengan

kekasihnja.
Tjeritera itoe beroepa film, jg moe
lai tadi malam dengan beroleh perha

DM

Dipindahkan

ai terkenal.

|

gagah

Sanggoep berhadapan

1914 baharoelab
TYoean V.Ch. L
Mac Donald. Ia hatan kelas I dipind

Pekerdjaan

kepada kita seorang

moeda, jang

AAN ALAN NAAM
EL MMNANMN S7 MAAN

MEMENAAMNMameP
MPa
aa ANPENAN Nan

Pa Pe Un lpanamaaa

Ba

aa

De

aa

aa
Pa wae

pon
#

NONA TLP Lee

setelah berkelahi sedjam lamanja, me
reka terpoekoel balik oleh orang Ti
Pertaroengan disekitar Taiyuan sa onghoa.
toe hari teroes berlakoe. Taiyuan sen
Sementara itoe 200 serdadoe Djepa ng
diri

soedah dilingkoengi

30,000 (dikirim

oleh

serdadoe dari pasoekan Djepang.
Sanggoep

mati

ke Nantao

Shanghai

spoor

menghela

satoe per satoe

sambil

darat. teta

meriam

2 boeah

djalan

melaloei

Hanchow,

40 kapal pengangkoet.
pi malang, ta'dapat teroes melaloei
300
bocah
tank
ikoet
dalam
penge
djembatan spoer, karena djembatan
Empat poeloeh boeah kapal pengpoengan
kota
ini,
Didalam
bahagian
itoe ternjaja soedah lenjap, diterbang
angkoet serdadoe sekarang berlaboeh
kota
jang
terbela
dengan
koeatnja
ada
kan sampai hantjoer oleh orang Tiditeloek itoe jang membawa kira kira
:
2 divisi lasjkar Djepeng. Hingga sa'at 10.000 orang Tionghoa dibawah pim onghoa.
persatoenja
Pesawat2 terbang Djepang djam 1
Jini soedah separoe t nja jang didaratkan, pinan Fut So Yi, satoe
sanggoep oentoek mati goena keperloe siang moelai lagi melakoekan serang
Kwan Hai Wei itoe seboe
ai,
maka vice Minister Peperangan lah Adapoen
perkara ini.
an bom dengan tidak poetoes2 tadi
kampoeng ditepi laoet, tetapi besar: an Penghoedjananbom
hanja
membawa
mempersiapharoeslah
hwa Djepang
'artinja dalam waktoe perang, sebab effect sedikit sebab Fut So Yi mendoe sore.
lama, Tiongkok akan tetap mempertahankan
tempo 15 menit, antara
Didalam
dari sitoelah moelai djalan raja Hannewpoenjai barap2an akan basil2nja konperensi di chow-Ningpo, jang sekarang ini mem doekkan hoofdkwartier tempat tidoer djam 2,15 dan 2,30 lebih dari 50 boma
pertolongan negeri asing.
bahajakan kepada satoe2vja djalap dan tempatnja makan diterowongan dilemparkannja,
penghoeboeng antara Shanghai dan bawah tanah,
Orang orang jg mempersaksikan di
dibersihkan
Rn
Nu

laoet bermaksoed memoel. “melakoekan pembersihan
Pata
IL
AAS
al PENA RAN Sat lag
Ore
Na

tempat jg doeloe boeat mendaratkan
(penjapoean) Idjoega, jaitoe disebelah oetara teloek.

4'/, meter itoe.
Orang Tionghoa teroetama
sekali
mempergoenakan granaat lempar, de
ngan mana mereka mendesak kembali
kepada orang Djepang djika sewaktoe
ia hendak mendekati tembok.

Men

a

'boleh dikata berhadapan benar dengan

an

Oempama
Imerampas

oepaja

oet

tengah

4

madjoe

Djepang

Mendaratkan

pertahanan

kemoeka

terpoekoel

Kashan didoedoeki
Sebaliknja pihak Djepaug menjatakan, bahwa ini bari mereka berhasil

Inggris. Ostoesan oetoesan dalam Permoesjawa
, bahwa Amerika dan Inggeris akan bersamaan barisan-bersatoe, jg patoet dianggap berbabaja oleh Tokio,

kan Djepang banjak terkepoeng
badan pemisa

djalannja pesawat? ter

'a Pemerintah bang Djepang. jg nampak
moela15 dak mengan| moela sangat memperhatikan kepada
melepaskan
Perlgoedang2 jg ada di sepandjang pela

Sembilan Negeri.
(boehan Nantao.
ambassadeur Djepangjg ada| Diatas dek daripada

kapal

Orang2 pelarian

'pertaroengan di Tiongkok, |sekilo meter sadja mereka

hoedjan

bom

10 Nov (Transocean)

Penjerangan bom kepada Nantao te
roes berlakoe satoe sore dengan kehs
batan jang tidak berkoerang koerang,
tidak hanja mengarahkan
tembakan

10 Nov. (Centrale
Shanghai,
boeah kapal pe
Tiga
News Agency).
pagi menda
tadi
,
serdadoe
et
ngangko
ratkan 6500 Torang werktuigkundigen. nja kepada distrik2 ditapal watas di
tetapi
100 mobil badja dan 300 mobil vracbt mana letak garis Tionghoa,
djoega
poesatnja
kota.
barat
h
disebela
Djepang
n2
Pasoeka

Sungkiang pada djalau spoer Shang:
hai—Hanchow kena terkepoeng oleh
lorang Tionghoa, jang bisa membikin
matinja 200 orang Djepang dan mena
2
wan 20 orang.
Orang Djepang jang 'dahoeloe dida
ratkan dipesisir Chekiang dengan ber
angsoer2 dari tiga pendjoeroe dike
poeng oleh orang Tionghoa,

Serangan

dikedjar teroes. -

Tionghoa
Hanchow.

Jang sangat hebat mengalami serangan serangan itoe, ialah hagian
kota toea, jang letaknja dekat watas
selatan, berbatas daerah jang aman, di

mana penoeh

mentjoba

sesak

manoesia,

melarikan

pertoekaran pikiran,|

,Cum-

ham.

hoedjani bom dan menembaki kepada
pelarian Tionghoa dari Taiyuan sepan
djanggsoengai Fen menoedjoe Shan
dapat me Isi Selatan.

Asap asap tebal memboeboeng

berbahaja itoe.

Banjaknja jang mati loear biasa

dima

habis, dan ber| pembesar pembesar Perantjis soedah |di1
ranoeh soedah
dari watas kota, tadil memberi ingat kepada pendoedoek |ba

penembakan

koerban

pang.

koenjoeng dibikin terj soepaja djangan keloear dari roemah,

jg mati

oleh karenanja.

Pertahanan
Shapghai,
'

disepan

terlantar

majat

es Riboean

Nantao

Nov.

djalan

hoedjan

diserang dari darat dan dari

Sbanghai
Ini

hari,

11 Nuv (Reuter)
tg

11, setelah liwat malam

(Centrale

kannja kepada Nabta2o, dari
djoega dari oedara,
Sementara

darat dan

itoe diberitakan,

pesawat ter meng

Tionghoa

melawan

jg

menerima

150 orang Djepang jg | Chapsi maksoednja hendakmelakoekan

dibantoe oleh 4 boeah

mobil

badja, |serangan jg terhebat kepada Nantao.

'|memperbatikan nasehatini:
Pemberian ingat dari pihak Djepang
a mengantjam Nantao soedab (kepada orang pereman oentoek me
l “Injingkir dari Nantao menjebabkan
2.30,
djam
jam
2.
ja meriam2 darat dengan ti| riboe riboean orang mengalir kedalam
jg

memang

soej

memperdengarkan lagoe jtanah Conc8ssie Perantjis.

toe, maka enghoedja
beberapa | '4 Hanja sedikit dari
(
pada mereka
bari

fork erjagetr

jg|

mata

orang pelarian.

la|

dipersediakan

oentoek
e”

Orang2 disana, jg

merasa

dirinja| 2

6 |koerang aman, bersamasama
menga
r ketanah concessie sambil minta del
1 (ngan sangat soepaja diberi
masoek,
Itetapi segala permintaan sia sia belaka,

a-

| 'Kesoenjianjang dahsjat
"2

Dane

|

“

:

:
:

'koetkan,

kapal2 ba| Djepang teroes sadja mendatangkan

:
pasoekan
:
| Shanghai, 10 Nov (Transocean
“(Orang Djepang tanggal 10 menoeroet
berita Tionghoa lagi lagi melikoekan

'g|sebelah selatan

Shanghai.

Sekali ini

dipihak selatan dari teloek dekat Kwan

.'HaiWei pada moosra soeagaiThientang |
.

gratis op aanvraag

| Agent: Buitenzorg -Laan

| MEI

Een

GATELLE |

wordt U gaarne

10 | pendaratan pasoekan diteloek Hanchow
hak ssi
a dari pi

Daarvoor zijn wij niet bang.
'Prospectus van dezen Radio-ontvanger

pal terbangnja balik kembali ketempat

Tetapi sedjak sa'at itos timboel ke

«

Dit merk voldoet den aspirant,

'Meriam-meriam Djepang djam 3,15)
sore berhenti berboenji, dan (kapal ka

soenjian jang amat dahsjat dan mena

.

Heeft bi de keuze soms een klani
Veel noten op zijn sang,

ja pangkalannja,

&

ker!

'Inja laloe disoeroeh pergi kedaerah jg

A semata

8

lain2| |

menghoedja | dibolehkan masoek, tetap jang

bahwa

18 riboe serdedoe dari pasoekan Dje
perintah membela Nantao sampai ser | pang termasoek djoega barisan berdja
dadoe jg penghabisan tadi pagi berta|lan kaki, sedang dalam perdjalan dari
Pasoekan2

gat oleh letoesan granaat| tetapi ternjata hanja sedikit sangatjg
nan

bom

menjingsing, orang Djepang moelailah
dengan
serangan2 bom dan 'tembak2

Nantao.

10

dengan

oedara

News Agency).

— Majat-majat jang terlantar

ini, Idjang soengai Fen, semoeanja mendja

Sebeloemnja dimoelai serangan

semata2
sadja.

bari jg penoeh
dengau soal djawab
Ti dengan senapan mesin, fadjar moelai

berapakah djoemblah pendoedoek

onghoa

kea

|tas, dari roemah roemah jang

bangbai,jg mendoega, bahwa|

Pan

ta

nah concessie, pada waktoe jang amat

nja sadja, sehingga banjak sekali djem
batan2, 70 boeah roemah sama
han
ijoer leboer, dan beloem
ditetapkan

sangat radjin meng

'Shansi sekarang

Di Nantao
ada hoedjan bom” | |roeh
Kan api.
Tidak akan lama lagi seloe
ghai, 10 Nov. (Reuter).
nantao berselimoetkan asap.

u Djepang

jang

diri kedalam

diteloek

kok“, kira 60 KM sebelah barat Shang

1 kemoengkinan bahwa perj nonton dengan njata dan djelas kepa | Pada tanggal 8 dan 9 sadja distation
“boleh djadi pada sa'at ini se|da gerak geriknja peperangan militer. 'Chiehsiu ada 600 orang mati tertem

njoeng

teroes

Shanghai.

poeng

hai, dari tengah malamtgl 9 sampai
| Nanking, 10 Nov |United Press) petang tgl 10 oleh berpoeloeh pesa
Menoeroet orang2 dari kelangan mi wat terbang Djepang dihoedjani dan
liter, pesawat2 terbang Djepang di ditembaki dengan bom, sekena kena

sama sekali tidak ada Pe-|berjand“ dan kapal ,Augusia“ dll.
Djerman memberi tahoe ten (kapal perang jang ada dipelaboeban
t2 perdamaian jg boleh dite| penoeh sesak derigan opsir opsir dan
oleh Djepang goena meng |anak anak kelasinja jacg dari djerak

0

Nantao

terke

tidaklah melakoekan daja oepaja jg
ma lagi barisan Djepang sajap oetaraj
Soochow dihoedjani bom lagi
soenggoeh2
oentoek merampas Nantao
dengan detache
Koepanja,
maksoed Djepang oentoek
Soochow,
kota
Tionghoa
jg
ta'
ber
se
di
Tionghoa dan orang asing mempersak: |ment2Djepang jang didaratkan
memstahkan pertahanan Tionghoa itoe
daja,
terkenal
sebagi
“Venetie
Tiong
2
belahSelatan.

, 10 Nov Fani)
F
ko...
bitjara dari madjlis Gaimujsikan kepada

ilakoekan

kan Tionghoa. Padahal boekan boea
tan radjinnja orang Djepang melakoe
kan serangan dari oedara.

a jgan adariboedidistorarikng- akan bisa bertemoe
rajoes
#di
| Dastrriik djaasilanng,2 rat

h.”0000

na

lagi Djepang

djoega bisa bertahan diri dengan di
bela oleh polisi Tionghoa dan pasoe-

Dikabarkan, bahwa angka djoemlah
jg mati antara orang2 Tionghoa jang
mendoedoeki Kashan, dan dalam pada
Tionghoa melarikan diri itoe, tingginja angka
barisan
Berbagai-bagai
itoe merekapoen berhasil meneradjang
pa adalah sangat mengedjoetkan orang
kemarin
bom,
hoedjan
hingga mendajam sekali kepadagaris melakoekan kapal2 perang Djepang jg tetapi angka jg tentoe2 beloemlah di
kepada
gi
tempat orang Tionghoa mengoendoer
sedang berlaboeh di teloek Hanchow, dapat.
Ikan-diri,
Garis Djepang hingga pada saat ini
kapal kena tertembak.
Seboeah
Menoeroet orang Djepang, tidak Ia

“makin lama makin nampak hendak

b

0

mem

Menoeroet berita2 dari pihak Tiong
boa orang Djepang setelah berdjoang
setjara amoek2an didekat " Fengking
kena terpoekoel hingga moendoer lagi,

benar 'doedoeknja perkara,
“@jika beloem didapat hasil» Am

diri .digaris

Orang

bab,

itoe,

de

oetara telock Hanchow, ini hari mene
roeskan geraknja kedepan.

dari Nantao.

air moelai

kota

Detachement2 Djepang jg beberapa
hari jg selang didaratkan . disebelah

laloe memboeang

djaoeh

seboeah

orang Tionghoa oentoek

Teroes

meriam kepoenjaan

malam

mentjoba

tidak djaoeh dari Shanghai, tidaklah
bakal berhasil.

a pertahanan
telah didaratkan
darijang
kemalberbatas
,Lamottekepada
Piaguei"
oentoek
Perantjis
Nantao,

taknja tidak

Djepang

Hanchow,

pertahankan

anghaj, 10 Nov. (Reuter) Ansk anak kelasi (mariniers) lengkap

kapal

orang

ngan pendoedoek 400.060 orang, maka
idjika oesaha ini berhasil, maka deja

er Gjaoebnja dari tapal watas tanah concessie Perantjis.
hanan Perantjis diperkoeat
Nan

engai Whangpoo,

tanah asing dan tanah concessie me
rasa ta'djoeb, karena Nantao masih

hanja berkasil sedikit dalam mentjoba
menemboesi tembok kota jang tebalnja

Djam 2 siang seboedh pesawat terbang Djepang melemparkan bom ke
t kedoedoekan Tionghoa disebelah timoer soeak (kali) Zahwei, 100

“seboeah

meriam Djepang

mendaratkan serdadoe itoe

Tempat

Pembesar-pembesar Djepang memberi peringatan kepada kaoem presoepaja lekas-lekas meninggalkan Nantao, sebab pihak tentara darat
dan

Djoega tembakan2

Nanking.

banghai, 10 Nov (Rguter),

toegezonden.

v.d. Wyck
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Tentang 'ndonesia berdiri sendiri.
Isinja penting bagi oemoem, ter
oetama rakjat Indonesia.
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P
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tanggoeng
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Hina

Menag
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ode

Hond

Poeder

moestadjab

“ Keringet
“5

terhadep

Boentet

159

Well.

Mengombalikan

MALAISE

TINGGAL

Kesehatan

ada

badan

TABIB

Matramanweg

S.S.

No.

39

lebih

berharga

dari

MOHAMMAD

pinggir

djalan

tram

—

pada

ALI

telefoor

536

kemoedahan didalam 24 djam

wang

OUentoek
orang?
jang
berpenjakit
kehilangan tenaga,
kebingoengan, kekoerangan
tenaga oentoek bekerdja, darah kotor, hilang
ingetan dan orang? jang merasa dirinja toea
sebeloem waktoenja, adalah mendjadi soeatoe
kalegahan djika kenal dengan ini obat kelandjer pendapatan baroe dari satoe thabib
Amerikaan,
Ini pendapatan baroe dengan tjepat dan
gampang dapat menjemboehkan toean poenja
kelandjer oentoek bekerdja poela dan memperbaik tenaga toean, membikin darah baroe
dan bersih, memperkoeat rohani dan ingetan
toean, dengan pendek, membikin toean didalam satoe minggoe merasa djadi moeda
kombali.
Ini
pendapatan
adalah
sehagei
Obat roemah tangga, satoe tablet jang gampang dan enak rasanja ditelan, dan mendjadikan
tida
perloe
poela
kelandjer
di
operatie.
Didalam
24 djam
toean soedah
lihat jang
toean
poenja
badan
mendjadi
koeat
dan
banjak
kenafsoean.
Selainnja

el

Meester-Coraelis

Saja bisa m "obati segala penjakit zonder potong atau operatie
dan bakar b.exs dalam atau diloear badan, jang masi baroe atau
poen jang soedah lama, baik anak-anak atau orang toea, seperti:
Bawasir,

sakit

tenaga kserang

Kentjing,

sakit

Prampoean,

Mengi,

Medjen,

sahwat,

prampoean

jang keloear kotoran boelanan

itoe,

tida tjotjok atau keloear kotoran poetih dan banjak lain-lain penjakit terlaloe

soesah

Bisa didapet dimana-mana Af 0,55 per kaleng besar,

& Co.

BATAVIA-CENTRUM

CAMAT
YAYASAN
ANN

disini.

boeat diseboetkan

Djoega dikeloearkan BOEBOELAN

Tida berbahaja maski bagi koelit jang paling aloes

ELLINGER

ada

MALAISE

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

Ganggoean” di Koelit

ak

,

sakit

dan

Distributeus:

Obat kelandjer
pendapatan baroe

“No. 83

Batavia-C.

KUANTAN RUNATAINA

yng
.

:

2ASAR BAROE
Tel.

O, ID,

FIELIEN,

“

(Mata Ikan) jang diatas atau

dibawah djari-djari kaki.
Segala roepa penjakit mata, gigi, koeping dan koerap ongkos mengobati dalam seminggoe boeat Indonesier f 0,50, orang asing
f 0,75 dan anak ketjil f 0,25.—
Roerrah Obat diboeka saban hari dari djam 8 pagi sampe djam
ke roemah, priksa penjakit zonder
8 malam. Djoega bisa dipanggil
ongkos asal sadia bajar onkost transport.
ada

sedia poeder

20 gram f 2,—
Dilogar

f 0.75

satoe bsekoe dengan onkost kirim
Lekas pesan!! Nanti kehabisan
pada Administratte
,,Pemandangan”, Batavia-Centrum,

Kita memeriksa mafa anak2 dengan
teliti betoel dan menenfoekan glas
jang bisa dipakai.

Rolesrad by 20th Century-Fow

aminn

Harga

anak-anak

Jang lekas marah-dan nakal dari
sebab mata sakit, Katja jang salah
bisa meroesakan mata boeat sela-

RAYMOND MASSEY
ROMNEY BRENT
SOPHIE STEWART
LAWRENCE GRANT

SOERABAIA

Soedah terbit
Brochure
Soetardjo

LUISE RAINER

0000. Under the
go

terbit

Lekas pesan pada Adm. Pemandangan Batavia-C.

EARTH

Ta

ISTRI SOENDA"

Isinja lebih rame, hebat, seroe sedang
gambarnja lebih sempoerna lagi harga
ngoeroeng ongkus f 0,17

dengan

| (PMN

tjeritera

Flash Gordon jang ke 2

Maynard

THE GOOD

|

sebagai Gil de Berault

Soedah

dengan

|

sebagai Njonja Marguerite.

2

ke 2

If

Gerak
ANNA BELLA

enam

Isinja bergoena sekali bagaimana tjara2
nja laki rabi Harga f 0,40
franco roemah pembeli: f 0,46
Bisa dapat pada Administratie Pemandangan.

HEROES OF THE RANGE

mengor

soeatoe

an

terbit

» KAPENGKOEHAN

| Ae enhitoie Baker
romance
dari Na

Ag Lg

Boekoe

£

dengan

takoet

seorang klerk (kassier)
oentoek menerima dan

Pa
Pe

Z0U ZOU

RE

i

eno

mengeloewarkan wang peroesahain k.I
f 1000. p-bI. Gadjih diantara f15—f 25.
Soerat» ditoendjoekan kepada Adm
Pem. No. U 16. Jang tak mempoenjai
waarborgsom tak oesah melamar.

10-11

NOV.

|

ea

Ditjari

Boeat hari REBO

brikoetnja|
& WHEN MEN DARED

malem

-

kota

ramboet poetih,

itam

bikin

ramboet

flesch

per

obat-obat bisa dikirim dengan rembours,
penjakit dan adres tjozkoep terang.

asal

e

z

ini

tablet

tida

berbahaja

dan

tentoe

didalam pakerdjahannia.
Di negeri Amerika kebaikannja ini pendapatan
jang
mengagoemkan
ada
begitoe
besar, hingga ini tablet? Vi-tabs dari Dr,
Nixon sekarang telah terdjoeal diseloeroeh
roemah' obat dengan memakei pertanggoengan.
Sangat.
menjenangkan
atau
oeang
kombali.
Ini berarti, djika tablet Vi-tabs dari Dr.
Nixon
tida
mengombalikan
poela
atau
membikin
baroe toean poenja tenaga dan
kenafsoean dan toean tida merasa 10 sampei
20 tahoen lebih moeda, toean akan mendapat
kombali
toean
poenja
oeang
djika
toean
kirimkan
kombali
boengkoesan tablet Vitabs jang kosong.
Satoe botol speriaal dengan terisi dubbel,
48 Dr. Nixon's Vi-tabs, harganja moerah
dan pertanggoengannja adalah boeat toean
sosatoe kepastian.

Importeurs: R, Braendlein, Chemicalisn
handel Batavia-Soerabaja

HAMPIR-HABIS

» Krisis

Baonjak
Toeloenglah saja ini
dari penjakit entjok.
Sekoedjoer badan
mendjadi kakoe...
“Kakkarasanja..
seperti di toesoek” dengan
pisau

minjak ramboet tetapi
mandjoer djarang
Awas!

selamanja liat

merk

se-

jang

lemes,

matiken

koetoe

MOHAMMAD

dan

ISI KITAB:

ilangken ketoembe.

| Indonesia dalam krisis.
Il. Dari hal pengerti2a ,,krisis"'
NI. Tingkat tingkat zaman perekonomian.
IV. Soesoenan
perekonomian
dan krisis.

V.

Keloearan
Roemah

OBAT JANG PALING MANDJOER

BOEAT PENJAKIT INI ADALAH:

obat

kunjuktur

dan

'

PENERBIT D. DAHLAN
Gg. Kebon Djeroek 37
Batavia-Centrum.

Je Tek Tjoe
Kwitang —Batavia-Centrum.

Keterangan

cyklus,
IV. Depressi sekarang.
VII. Politik kunjuktur.
VIH, Penoetoep.

Resaniah

Lanjak,
f 0,10

lekas,

harga
ongkor
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HATTA

tebalnja XII -I- 90 moeka
formaat 16 X 4 «.

jang

Ke

Kapitalisme”
OLEH

e

belah, kepala djadi enteng tida
koreng, ramboet djadi gemoek,
item,

dan

Econemi

Di!

Betawi

ditjetak ” tidak

tjoema

f 0,50 -|-

kirim.

TIDAK
boleh

DIKIRIM
dapat pada:

Administratie Pemandangan
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Minangkabau
KELEBIHAN

dari
KA OEM

Atau!

POETERI
Oleh P.S,

dilihet A ani

Titan

se poeloeh orang dari segala pendjoeroe.
benar telah berangkat dari
tentang segala galanja, baik tentang kampoengnja, kalau dekat berdjalan
kaki, kalau djaoeh menoempang motor
— kebagoesan alam, maoepoen
Pn
keradjinan anak negeri. Tetapi kitalatau kereta api. Seorang kadang2
tak boleh mabok oleh ketjantik an, se mempoenjai 3 a 4 sangkar.

pintas laloe memang moesti

dipoedji Pagi pagi

Jang paling baik soearanja menda
hingga menoetoepi keadaan2 jang mel
minta perbaikan, kita haroes berani 'pat medaille atau wang, dan djoega
manodendjoekkan kekoerangan2nja, a-| |masih diberi prijs-prijs No2 dan 3.
gar soepaja dibelakang djangan
ter
Memang Minangkabau lain, dari jg
boekti, bahwa didalam sjorga tadi ki lain, Selain dari pertandingan soeara
ranja terdapat noraka. Kita bersifat boeroeng, djoega diadakan pertandiopenliik, djoedjoeg. Jang bagoes kata ngan2: lajang2, bneroeng poejoeh, dan

kanlah

atau keboeroekannja dapat diperbaiki

agar menambah sempoernanja kemoer
piannja. Djangan disemboenjikan ke
. boeroekannja, karena takoet kalau2
— akan mengoerangkan harga kemolekan|
nja, karena ini
hanjalab berarti me

njoeboerkan dan memoepoek keadaan

jg tak disoekai, sehingga achir kelak
— nja menjala njala membasmi kemolemabok oleh
tan

dan

hasilnja?

Oleh

karena

poedjian, kita loepa

daratan

laoe-

menjingkirkan

dan

mengolakkan critiek jg sehat,
—

kong

menjo

soeboernja keboeroekan,

berchianat

kepada

toeroet

kemadjoean

perbaikan. Oleh sehab itoe kita
djib berani mengoepas segala

disoekai, memboeka

dan

wa-

"jg tak

toetoepnja

meli

hat realiteit jg senjata njatanja, dja
| ngan kita tertidoer biboeai boeaikan
oleh njanjian poedjian2, karena ini
— hanja berarti strelen
nenen
kita
sadja,

ini kita

akan

Gjagai oleh raksasa goenoeng

kan didoenia mendjelang

hidoep

Merapi

soedah

roemah2

membawa

akibat jg tidak

enak. Pem

tam

rang pekerdja disawah sawah ialah pe

sebagai soeatoe kebiasaan adat Timoer
— teristimewa ditanah air kita jg beraIslam, dengan

moeka

jang

djer

“nih dan hati jg poetih.

dan didjaga dengan teliti, serta bersih
tempatnja, masoek kp. dan disana kita
melepaskan lelah sambil mempergoe
pakan waktoe tadi oentuek orientatie

bertoekar pikiran dengan

me

reka tentang bermatjam
matjam soal
- jg mengenai pergaoelan hidoep sehari
hari. Waktoe kita doedoek, sekolah
| agama, jg ada ditiap tiap kp. di Mi. nangkabau, keloear pk, 1.
Kebanja

tetapi didala

pe-

m kp,

orang jg terlihat kebasnjakan

la

sampai

empat,

dipakai

tetapi

boenji ajat ini

boeat uitzondering ma

lahan sebagai soeroehan atau wadjib
dalam praktijoja. Ta? heran kalau pe|
noelis2, baik oelama mavepoen orang
lain di Minangkabau
mengatakan,
bahwa polygami jg didjalankan itoe

sangkar

boeroeng ketitiran

Pada

goeroe

Ks menoelis:

beberapa bari jl, dengan

me

troost“

boeat

mengobati hati kita.

kita jg ta"

/'Keadaan

Minavgkabau katanja memaksa orang
berpolygamie. Baik,
kalau
memang
benar hendak meringankan dan mem

perbaiki nasib perempoean,

tentoe ia

berboeat seperti Nabi
djoendjoengan
kita Moehammad s.a.w.

disjahkan

tempat digedong MD. soedah

berdirinja

mentara

itoe

beberapa

orang

perkoempoelan

soedah diangkat poela
commissaris,

sel, dimana semoea tjara per'adatan
disekeliling ' perempoean.
Poesaka toeroen dari mamak kekeme
nakan, perempoean jg mendoedoeki

dan mempoenjai

sawah

nja

sendiri. . Dari itoe pendiriannja

PGI

satoe

keboetoehan

jang tidak

bo

leh diloepakan. PGI haroes dipelihara
sampai soeboer, begitoe poela PGI Pe
malang tentoenja raeskipoen kelihatan

nja

baroe berdiri,

tetapi anggotanja

adalah bekas bekas anggota PGI doe
loe. jang soedah pernah bekerdja de
ngan actief.
Gadjih

hari Minggoe dioen
besoknja. Tidak begi
jang
soedah pernah

goeroe

goeroe

soedah

ber

koempoel dengan menoenggoe doedoek
diroempoet erf kawedanan beberapa
lamarja, laloe mendapat psringatan,
sebab jang membagi oeang itoe ber
halangan pergi mengerdjakan lainnja,

maka mereka itos disoeroeh

poelang,

besok harinja boleh datang poela.
Esok harinja datang poela, dan men

dapat perintah lagi seperti itoe poela,
pada hal mereka itoe roemahnja tidak
didalam kota semoea, tetapi banjak se

kali

jg

perdjalanan

sampai

12 km.

atau lebih. Hal ini terasa membikin
kesoesahan betoel2 pada mereka itos,
Sebab itoe tidak satoe kali mereka
bermohon pada t. wedana soepaja ga
dji mereka itoe bisa dibajarkaa dibari
tg l ataw paling laattg 2, dan djangan
sampai terdjadi kapiran seperti jang

Gadjih goeroe2 dari volksscholen di
sini dibajarkan dikawedanan kota jang

soedah ditetapkan tiap-tiap hari malam

hak atas roemah dan

berarti kaja.

Tiap2 : Orang menghendak | agar soe
paja banjak anaknja perempoean jang
akan
meloeaskan
daa meneroeskan
tjabang keloearga. Djadi kepingin dan

toenja mendjadi Ba.
jang
berarti besar bagi banjak djoemlahnja

perempoean.

Rata-rata 5 Minangka

kesengsaraan

dan doeka, mengadakan

itoe

banjak

sebab2

lain jang dapat

dan

pergacelan

hi |lah mendapat aliran dalam agama, jg
hanja berarti sjorga bagi nafsoe memperbolehkan orang kawin sampai

doep,
amarah laki2, bolehlah kita katakan empat menoeroet pengertiannja, dan
@oer'an mengadakan keonaran dan ke tak lIoepoet djoega dipakai sebagai
doerdjanaan.
lalat oentoek pemoeaskan hawa nafsoe
Tetapi ta'oesah kita ambil satoe a belaka. Excessen atau keboeroekan2

an jg tertjipta

didalam

roch

pengarti dari adat praktijknja jang tak selaras
zaman
kata setengah telah
agama, dengan

tentoe jg diatas tadi absoluut
berten
tangan dengan jg tertera diatas tadi.
Agama menjoeroeh orang hidoep da
mai dan tenteram, baik dalam diri
sendiri, baik keloearga | baik negeri
'melahan

doenia

kata menjoeroeh

Sebagaimana oemoem soedah sama
mengerti bahwa k.I. scedah 6 tahoen
j-l. pengadjaran bahasa Melajoe pada
sekolah HIS goepermen dihapoeskan,
dengan beralasan agar pengadjaran
bahasa

sama

Belanda

dengan

pada sekolah terseboet

di BLS, setidak-tidaknja

sama

dengan di HCS.

poen

soedah

begitoe

Tetapi meski
pengadjaran

ba

menjamai

di ELS

hingga pengadjaran

bahasa priboemi (boeat HIS dipoelau

Djawa), dikoerangi dari doeloenja.
Jang pengadjaran
bahasa Melajoe
ditiadakan itoe membikin menesalnja

PGI inilah bisa dimengerti, karena pe

jg mendjadi poesat. Kalau bera

nak perempoean

kolah HIS.

hasa Belanda itoe masih tetap beloem

volksonderwijzers.

perkataan diatas djoega,,schrale troost
oentoek melvenakkan atau verzachten
realiteit (kenjataan).
Setelah
kita
oeraikan
tentang
keboeroekannja
jang
disebabkan

oleh stelsel dan praktijknja polygamie
maka
oentoek perbaikan
haroes kita ambil.

a, atau

stelselnja

salah

satoe

diperbaiki jang

tak
selaras dengan kehendak zaman
diboeang, jang koerang ditambah

ngadjaran
nja

itoe adalah

oentoek

pergaoelan

sangat penting
hidoep

di In-

donesia ini. Jang wadjib laloe menga
dakan kelonggaran, pengadjaran itue
bisa diadakan diwaktoe sore seming-

goe 2 kali, tetapi anak-anak jang toe
roet itoe dipoengoet bajaran lagi f 0,60
seseorangnja.
Hal jg memberatkan,
ini menjebab-

kan

dibeberapa

sekolah tidak dapat

diwaktoe sore itoe, Sedang boeat bisa
b. atau tjara polygamie diatoer se diboekanja pengadjaran basa Melajoe
itoe masih poela dengan ketentoean
tjara baik.
Disini tak kami memberanikan diri lagi, dimana anak2 jg boleh ditoerset
oentoek mengadjoekan rantjangan pe tjooema dari klas VI dan VII, sedikit
robahan, sebab ini adalah pekerdjaan ada 12 orang anak. Uentoeng djoega

bau pada tiap2 roemah terdapat lebih
djoemlah perempoean dari laki laki
sebagai akibat dari volkssuggestie ta
di, sehingga suggestie tadi mempenga deskundigen jakni :
a. kepala2 adat
banjalah terdorong oleh nafsoe belaka roehi huwelijksleven atau perkawinan.
b. “alim oelama
jang telah dalam
jang bertentangan
dengan
maksoed
Inilah jang menimboelkan overschot
@uran.
tadi, maoepoen ada factor2 lain atau pengetahoean dan banjak pengalaman
Disini kita fikirkan sebentar, Kalau sebab2 lain jang dilogar oeraian kita tentang so'al2 diatas tadi.
Minangkabau
heeft
gememang @oer'an menjoeroeh seperti ini, Kita hanja menjinggoeng sedikit
jg dipraktijkkan sekarang, sampai me disini: pengaroeh matriarchaat-stelsel noeg geleden, 't smacht naar
njoesahkan dan menerbitkan pelbagai atas overschot tadi. meskipoen diloear veranderingof beteruitge

ki jg doedoek bersa ma2 £meng
“habiskan waktoe dengan bertj jakap
tjakapsesama mereka,
Hampir pada tiap-tiap roemah ter jat sadja, kita ambil semoea
sebagai perhiasan, Boeroeng ini sangat
baik dipelihara dan didjaga benar2
karena menoeroet kepertjajaan dianta
ranja banjak jg akan membawa rezeki.
Sewaktoe2
diadakan
pertandingan2
soeara
boeroeng tadi pada beberapa
empat jang dikoendjoengi oleh ber

Pembantoe

kaoem

PGI.
dengan
bestuurnja tersoesoen
seperti berikoet:
TA, Kadir: Voorzitter,
T, Wirjaatmadja: Vice Voorzitter,
T. Moh. Toha: Secretaris,
T.
Panggeng: Penningmeester. Se

schale

an roemah tangga

dari

kedjadian,

lah,

dapat

kan

terdiri

Pergerakan

5 oleh jang wadjib. Djikalau

hari terdjatoeh
doerkan sampai
toe sadja
apa

ngambil

noraka doenia bagi pererupoean, me diterangkan oleh ahli2. Kelebihan jg
gontjangkan ketertiban dan kedamai diakibatkan oleh stelsel dan adat ini

kebanja

tanggal

sia itoespoela menodainja dan memboe
'roekkannja. Djadi alasan
tadi hanja

kan moeridnja terdiri dari poetri2. Wak

toe kita melaloei sawah tadi

gantoeng

2620.

PEMALANG

ia ta'dapat berboeat apa2. Zonder ma
noesia agama ta'akan ada.Manoesia
jg
meninggikan deradjat agama, manoe

menjesal hidoep. Bermatjam-matjam
kedjadian2 jg ngeri dan sedih penoeh kemaoean tiap2 bapak dan iboe telah
disiram oleh air mata mengenai hi- beroerat berakar, sehingga tiap tiap
perkawinan hendaklah dianoegerahi
doep bangsa lemah.
oleh anak2 perempoean. Suggestie jg
Agama memperbolehkan berkawin terdapat pada tiap tiap keloearga ten

tidak

Dengan mengoetjapkan terima kasih
banjak kita meneroeskan perdjalanan
kita melaloei
tanaman2 jg dioeroes

rempoean,

WL.

gamie, maka tentoe kita mendapat terpaksa kita oeraikan soepaja kita ta jang masih ditoenggoe masoeknja ke reka
itoe laloe memadjoekan soerat
djawaban:
sebab disini lebih banjak |hoe mentjari moeslihat oentoek perba organisatie PGI,
permohonan
kepada toeun wedana,
perempoean, sehingga kalau ta? djalan ikan bangsa kita, djangan takoet me
Kita kenangkan nasib goerce seoe- soepaja hari belandja jang akan datang
demikian tentoe akan terboeka pintoe lihat realiteit jg bagaimanapoen djoe moemnja beloem sempoerna masih ba itoe djangan didjatoshkan pada tg, 5,
oentoek prostitutie atau pelatjoeran. ga, karena djandjang pertama
oen njak hal hal jang haroes disingkirkan tetapi pada tanggal 1 December, agar
Sekian ! Tjoekoep oentoek kita oen toek perbaikan jalah zelfcritiek jang dengan persetoedjoeannja jang wadjib mereka bisa toeroet memoeliakan ha
tosk menjoeroeh berfikir apakah sebab gezond, jg sehat, Oleh sebab itoe ter dengan aman, djikalau PGI jg menger ri raja itoe sebagai tetangganja. Bagai
isebabnja jg lebih dalam, maka juist lebih dahoeloe kita haross djangan djakan, tetapi akan mentjelakakan di mana hasilnja, kita beloem mendengar
di Minangkabau overschot perempoean pitjik tetapi ruim dalam arti jg seloe ri pada siapa persoonnja jang berani
banjak, sehingga menimboelkan dan as2nja.
mengemoekakan
akan nama persoon Pengadjaran bahasa Melajoe dise-

adat

| rempoean2. Sebagai kebiasaan kita di
sapa mereka dan dioendang singgah

pekerdja

TELF,

Oentoek memperkokoh
pendirian
itoe, dibentoek poela raad van advies
berbatas dau penonton2 leloeasa ber ringankan nasibkaoem lemah tadi. jang terdiri dari TT. Marto Hadikoe
djoedi sebari-harian.
Tetapi praktijk menoendjoekkan,bah soemo, T, Motallip, dan T.Irsjad.—
Permainan2 inilah jg sangat mena wa jg dikawini adalah semata2 gadis
Jang dioetoes oentoek mendatangi soedah2, tetapi semoea permohonan
rik perbatian orang-orang laki-laki remadja belaka, sebingga sering kita congres di Bandoeng sekarang ini ada itoe tidak berhasil.
disamping pengadjaran2 agama.
Imenjangka bahwa gadis tadi tjoetjoe lah t. Wirjaatmadja.
Djawabnja, waktoe itoe soedah tak
Kalau kita teroeskan pembitjaraan nja atau anaknja, ta' sepadan seperti
OKS tidak maoe ketinggalan, de- dapat dioebab, sebab soedah dibagitadi
tentang bermatjam2 soal, maka kalimat dalam boekoe,Sabagai nan A- ngan
segera mengadakan soesoenan bagi menoeroet keperloeannja toean
sampailah poela pembitjaraan kepada loeih“. Ba' kabau bapalano, ba" koe- pengoeroes jang terdiri dari:
wedana sendiri,
kawin banjak jg di Minangkabau boe do dimoeko badjak (Seperti kerbau
Hari lebaran jang akan datang ini
T, Moh. Toha—Voorzitter, t. Dirdja
ken mendjadi uitzondering atau keke berpelana, seperti koeda dimoeka
ba sasmito—Secretaris Penningmeester.
djatoeh Ipada tg. 4 December, jg metjoealian tetapi mendjadi regel atau djak). Inilah menoendjoekkan ta' sepa
PNS. soesoenannja pengoeroes baroe noeroet peratoeran diatas, mereka-itoe
kebiasaan.
Kalau
kita bertanja apa dannja: een schril contrast,
tempo hari soedah kita toelis dalami beloem waktoenja mendapat belanjja
sebabnja kebanjakan orang berpolyMemang sedih kita melihat, tetapi sk. ini, hingga sekarang tinggal VUB nja. Maka berhoeboeng dengan ini me

tangga tak sedikit terganggoe, karena
pengaroeh
tjemboeroe
satoe sama
dan menara mesdjid atau soerau, isi lain. Sering terdjadi perempoean me
telah. mendjadi symbool begi tiap tiap lompati kedjoerang jg dalam oentoek
kp. di Minangkabau, bahwa di negeri melepaskan siksaan doenia jg tak ter
ini adat dan agama bergandengan se tahan. Kab uwengat di Fort de Kock
bagai djoega diseboet dalam pepatah jang dipoedja-poedja dan termasjhoer
kemana2 karena keindahannja tak se
Minangkabau.
Adat
bersendi
sjarah, maka jg terbanjak. dari o- kali doea menelan perempoean2 jang

dengan

4

Perkabaran

achi

kekampoeng| batja ma'loem! Ketenteraman roemah berpoetar

jg dari djaoeh

pak karena andjoeng

gama

KADIMAN

rat. Boeroek didoenia tentoe boeroek
diachirat. Setengah berkata: Memang,
baoja orangnja jg. bersalah
boekan
agama.
Ini kita anggap logisch benar, Se
bab apa? Agama ta' bersalah, karena

Masak se

| dan Singgalang, wasoek
kampoeng

haw

s)

Terbit tiap-tiap hari Kemis

melahirkan polygamie tadi. Betoel
Seperti saja terangkan tadi overkelibatan
polygamie
tadi
mengoe
schot perempoean itoelah jg membe
| dikit mengoeraikan tentang keadaan
rangkan prostitutie jg publiek, te
- jg kita alami dan lihat sehari2, ja'ni tapi beloem tentoe jg verkapt atau ri dorongan oentoek polygamie. Se
pemandangan dari dekat, karena kita semboenji. Disamping kebagoesannja karang tentoe akan timboel soeatoe fi
kiran kepada kita. Apakah sebabnja,
| sendiri bidoep dalam doenia pergaoe
haroes poela kita lihat kepada realiteit maka di Minangkabau terdapat over
lan hidoepnja.
praktijk polygamie tadi jg membawa schot sebanjak itoe? Memang, Minang
Kalau kita pada soeatoe hari mela warna kesoesahan dan kesengsaraan. kabau aneh !
:
oei djalan2 jg ketjil berkelok kelok, Polygamie
dalam
praktijknja mem
Kita ketahoei, bahwa di Minangka
menempoek sawah2 jang datar jg me bentoek lasjkar djanda2 jg poeloehan bau terdapat
matriarchaatstelsel. jai
njoelamkan tanah Minangkahau, di djoemlahnja pada tiap kampoeng, jg toe tjara pergaoelan hidoep atau stelDengan

V Kan

A3 I

1937

bagoes, jang boeroek katakan, patjoean koeda. Waktoe patjoeau koe
Kawinilah djanda2 jg berpoeloeh2
boeroek, agar soepaja kekoerangan2 da moeatan auto'dan bendi (dos) tak itoe, kalau memang benar hendak me

kannja, Apa

KI

TN

&

Sanata

TABRANI:

tpas It

|

setelah sekian th lamanja boeat ini th
baharoe

HIS.

koempoelkan

di Pemalang

bisa di

12 orang anak, jg bisa

diboeat
alat oentoek memboekanja
cursus bahasa itoe.
Sekarang sedang dimintakan perke

nannja pihak atasan. Kita harap sadja
pihak jang wadjib soeka memperhati-

kan, dan memberi kelonggaran jang
drukt naar verbetering.
Karena
sekarang
beloem
te laat seringan2nja soepaja pengadjaran itoe
meskipoen didalam telah banjak jang bisa diberikan kepada anak2 moerid.

Tahoen 1938 keadaan financien dari
hendak mengetahoei benar bagaimana negeri tentoenja akan lebih baik poe
anggapan seseorang iboe terhadap ke la dari th. 1937.-dan keberatan itoe
pada moestinja laki2 berkawin banjak bisa disingkirkan,
retak2.

Kalau pembatja jang moelia

pembatja dipersilahkan

batja boekoe
dioetarakan

oentoek

mem

,,SittiNoerbaja“, dimana
dengan

djelas fikiran ten

tang polygamie terhadap saudaranja
laki laki.

Oranje

comite

Doea malam j.l. oranje comite disini
soedah berkoempoel, sedang kepoetoe
saa

dari

rapat

itoe, antara lain-lain

Imoelai hilang, apa lagi dikota-kota,
seperti berikoet :
Sekianlah keterangan singkat, agar Ke
Ini memang benar tetapi benar diko
bestuur dioebah mendjata2 tetapi berapakah zg. kota's di Mi- socpaja mendjadi fikiran bagi tiap3
nangkabau, kalau dibandingkan de tiap pentjinta Minangkabau choesoes
Padoeka toean regent Kere Voorngan kampoeng2 jang terserak dima nja dan pentjinta bangsa pada oezittar,
Disana keadaan masih te- moemnja,
oemoemnja, pendek na-mana?
AR,... voorgzitter,
inka Gj biss
mengadakan perbai roes sebagaimana biasanja, sehingga
T, Patih.,.,. secretaris,
”

»

Apa

mite. Diberi kelonggaran poela djika-

Bahwa

lau oeang itoe diminta kembali, poen
akan dikembalikan poela.

an

jang

mana

Meh

keada

terlaloe sedikit

Beroleh

soeaggoeh

nanti

pada

TANG

le prijs
MAS

DIPLOMA

PASAR

en BIN-

GAMBIR

1937.

rapat

oemoem 12 December jad, akan memi

oemoemkan

lih pengoeroes baroe, soepaja dari an
tara bapa moerid ada jang dimadjoe

it penjakit

“Jinfluenza, malaria, jg mana

berhoeboeng dengan

tempat,

bila

“Tempo hari kita soedah

dn

Dgn“ Kama

djoemlabnja
'
prijaji (pegawai negeri),
maka
kami
berpendapatan,
apa

Pangkat baroe

jang disini soedah berdjany

ep oem

“hingga1 jg kan djadi Oandidaat pengoeroes, dan

Iwadjib perloe membagi-bagikan
kinine
spekerdjaan

pada pendoedoek, Semoe!
ini dilakoekan oleh pega
. htetapi roepanja tenaga

Isebaik-baikoja

diantara Candidaat pe

ngoeroes itoe, terdiri dari roepa-roepa

Ii desa sadja golongan dan bangsanja, jaitoe dengan
tidak men mengingat dasar dan toedjoean pen
“Itjoekoepi, hingga sel rang terpaksa dirian pergoeroean itoe neutraal.
diangkat
tenaga jg meloeloe menger
Disini memadjoekan pendapatan di
"#"Idjakan hal itoe sadja. Dengan ini laloe atas ini dengan dasar hati soetji dan
“r | didesa-desa dalam RR. Pemalang, moen | menaroeh sajangnja pada Sri Widada
“Itjoel pangkat baroe, jaitoe mandor jg kentara akan hidoep soeboer, dan
“Ikenine adalah orang jg pekerdjaannja dipertjaja oleh publiek, djadi oempa
an bag
membagikan kinine pada pendoedoek. ma nanti soesoenan pengoeroes baroe
mengind
Mereka ini seboelannja mendapat ga terdiri dari satoe golongan sadja. bo
isterinja, ,Toch perempoe-| dji f1l.—, sedang boeat memeriksa
leh diharap akan robohnja tiang Sri
sadja, noeroetnja,“ kata | pekerdjaan
itos diangkat poela con Widedo,
soeami.
Ta
Tk
troleur kinine jg seboelannja men
Oleh sebab itoe kami memadjoekan
jadi sebetoelnjasifat pe dapat gadji f6,—.
candidaat pengoeroes itoe,
candidaat
orbanan perempoean ini)
BB onderwijs,
terdiri dari golongan

memberi

kesempatan

jgse-

Gezondheidsdienst, Tiong
Pandhuis,
Achirnja keok poela
Hwa, S.f, dan handelaar Boemipoetera,
ntoek
Seorang koesir dokar di Tjomal ada sjoekoer lagi kalau masih ada golong
. sme dantab'at jang sewe sangat ditakoeti oleh pendoedoek disi an jg beloem kami seboet soeka me
ang wenang itoe.
toe karena terkenal galaknja, dan ticandidaatnja.
| Sifat pengorbanan perempoean oleh: dak seorang jang berani melawan. | madjoekan
Sebagaimana orang mengetahoei pa
eami boekanuja dipandang sebagai Hingga dengan adanja ini anggapan da sekarang ini pendirian pengoeroes
at keoetamaan, jg haroes didjoen- maka sering berlakoe sewenang
weini koerang banjak golongan didalam
ng tinggi, melainkan dianggap se

Hoeas2nja

bagi

sisoeami
a
membesarkan
ego-

nang. Sebegitoe lama iu masih teroes
perempoean semata djalankun kenakalaunja zonder mensikap berkorban si isteri dapat ganggoean.

nja, sebagai Adviseur t. R. Kisworo
A.W, Voorz. t, Mastam Ini. Hulponderwijzer, Secretaris toean Soepangat
Tapi achirnja bertemoe poela seoSebrijver Irrigatie opzichter, Penning:
irang Indonesier Madoera jg roepanja
t. Koesnadi, Sebrijver AW. dan

ai kelemahan

a, Dan
engan begitoe, laloe didjadikan bak
ia (soeami). Sebab apa ?

' Sebab soeami itoe dalam batinnja me tidak soeka dibikin main main olehnja.
diri sendiri sebagai radja Berhoeboeng dengan satoe perselisiban
Imandang
ng

dari isterinja. Sebagai ra'jat memberi maka

-Ipengorbanan

Sad

Bisa

apakah jang
aa ea

.
Ta
Masakan apakah jang njatakan itoe. Menveroet adat Djawa
: koeno isteri diwadjibkan menjembah
j anak-anaknja?
sesoekaan diri sendiri? Ach, boekansadja dengkoel si soeami, akan
moempja ta?” mempoenjai ke- tetapi sampai pada kakiaja soeami, se
diri. Tjoekoeplah dengan perti waktoe bertemoe penganten.
an apa sadja, jang disadji - Soeatse adat jang betoel menghina
ocami dan anak-anaknja. pada kedoedoekan perempoean sebagai
a waktoe makan malam, mancesia jang sederadjat dengan soea
asinja koerang dan iboeta” mipja. Djika ta' berdjadjar oentoek
enjoeroeh masak boedjang bersatoe, ta' akan ada perkataansoea
sendiri soedah tjapai, ia mi isteri.
ngalah tidak makan. Soe
Siapakah jang koeat dipoedji-poedjif

k.anak dan boedjang2 haroes dan didjoendjoeng-djoendjoeng tinggi.
Boekan

manoesialah,

melainkan

Toe-

han sahadja ! Hanja Toehanlah wadjib
a diloehoer-loehoerkan !

dapet

pada beberapa hari jl, dengan
bersendjata kelewang maka sidjago Isatoe commissaris

di Brebes Mantri
adjaran pada si
Tjatjar.
hingga seketika
Mengingat pendirian Sri Widodo
dan banjak me dengan atoeran zelfverwijpingsysteem,
setelah diperiksa maka seharvesnja jang terpenting men
oleh dokter, maka toelang tangannja tjari banjaknja moerid' inilah goeroe2
jg kiri soedah patah didoea tempat, dapat pekerdjaan dan penghidoepan
tetapi njawanja masih bisa ditolong. nja, .pengoeroes jang terdiri dari bebe
Sedang jg bersalah soedah ditangkap rapa golongan ini, sekoerang koerang
:
—0nja tentoe akan bekerdja propaganda
dalam
golongannja
masing-masing
VARIA POERWOREDJO
oentoek
mendapat
moerid-moerid,
tjoekoep . mendapat perhatian sebagai
Tanah bekas
La
Suikersfa- mana mestinja.
briek di kembalikan
Sebagai Schoolleider moelai boelan
Pembantoe mengabarkan:
: Mei jl. telah diangkat toean Adiwijo”
Soedah sementara lama Suikerfa- to dengan merangkap Penningmeester
kepada
'briek Djenar ditoetoep, serta Fabriek tidak oesah kami memoedji
njapoen soedah dibongkar, boleh dikata beliau, tetapi publiek boleh saksikan
tidak ada lagi jang ketinggalan. Maka sendiri ia poenja ketjakapan dalam oe
Hoofl
sekarang datang poetoesan bagai orang roesan ini sedang jang djadi
ketjil jang masing masing mempoenjai der Schoolnja Toean Diono Ardiwijo-

.Itempat, malahan tempat itoe mendj.
: |toebkan 1 peri kemanoesiaannja,

“Ingatlah saudara2, bahwa ketinggian
tempat membawa kewadjiban. Ta gam

Cornelis,

Filiaal

Dengan pengembalian
itoe ada djoega mendjadi

itoe

mah pergoeroean, baikpoen dari dalam

bangga dan sombong akan ketinggian kembali hanja dengan f 0,20 af 0,15
tempat itoe dan kedjadiannja ia ber sahadja.
Iboeat sewenang wenang pada si isteri.
' Soeami merasai koeat
dan
koeasa
Aniem moelai bekerdja dengan

poen dari
mendjaga datangnja ini penjakit, maka haroeslah diadakan organisatie jg
baik, maoepoen diloear baikpoen dida
lam roemah pergoeroean itoe sendiri,

tani,

,,Probitas“

Tjikeu-

meuhweg, Buitenzorg.

PAI VAN PANAS
VASI YAN YAI

1

Bantal

koersi

Bantal koersi ini diperboeat dari pa
to ia poenja anak sendiri, djadi soedah da kain charmeusejang berwarna koe
tentoe ia bekerdja dengan soenggoeh ning gading (Creme) Patroon ini da
jg poenja de soenggoeh akan memadjoekan hidoep pat dipergoenakan oentoek patroon
0.15 af 0,20 Sri Widodo,
Penjakit jang biasa meroeboehkan
:
tanah Sawah sesoeatoe pendirian, biasanja timboel
kegembiraan dari partijdig, baikpoen dari loear roe

lagi pada masing masing
ngan haroes membelif
dal m satoe oebinnja.
kaoem

tempat

sar Senen, Toko Khouw Som Hocei, Mr.-

Maka kaoem bapak, jang telah di
al | beri tempat jang tinggi oleh pergaoelan
tadinja dibeli goena
'Ihidoep dan tempat mana diakoei dan tanah Sawah
sekarang di kembalikan
disjahkan djoega oleh kebanjakan Railbaan,
Iperempoean, tidak memenoehi kewa
tinggi
djibannja, sebagai orang jang

beli dimana-mana

Teroetamapada:
Chem, Hand.JUPITER,
Pasar Baroe, Toko Baba Gemoek, Pa

lah si isteri haroes memberi pengor IMadoera itoe kasih
banan djoega pada si soeami.
: koesir, ditangannja
Adat bangsa Djawa memberi gam itoe djoega ambroek
'baran jang sangat terang oentoek me ngeloearkan darah.

da hari itoe ?

Ma Me

oentoek radjanja, begitoe

meester
t. Adiwijoto Wachtgelder Mantri Goe
roe, Vice Voorzitter M. Hardjoprawiro
Wachtgelder Goeroe bantoe, dan ada

disebabkan

tanah

tadi di djoeal pada Fabriek dengan roemah itoe sendiri, oempamanja dari
panglah bagi orang jang berkedoedoe f 3, a f 2, per oebin sekarang di beli bapak2 moerid, dari pengoeroes, atau
h kan tinggi | Si soeami malahan merasa
Goerve2nja sendiri, oentoek

dan isteri mendjadi

merosot

doekan kemanoesiaannja,

kedoe|

sampai me

pemasangan

Dengan hendak

kabel

diadakannja

Cen:

reka tidak lain dan tidak boekan, ha traal Stations dari Toentang Antara
njalah seperti boneka sadja jang ta' Ambarawa dan Semarang dengan me
'berkemaoean dan tak berkeberanian.
makai Waterkracht, maka sekarang
Isteri jg mendjadi idealnja kebanja sedang
lemas,
. makin lama, mendjadi makin
moelai ramai pegawainja jang
“jg dapat meroesak atau mengganggoe kan kaoem bapak, ialah jg menoe- mengoekoer sawah2 dan keboen2 jg
Sebutan dan kekoeatan badannja? roet sadja segala kemaoean soeami, akan dilanggar oleh Kabel nantinja.
Jig setia dan bodoh, elok parasnja serta
“0
Sama sekali tidak.
Ini djoega satoe seoentoengan kepandai memoeaskan keboetoehan sisoe

dari pendjagaan si sakit siang ma
|..wa
— “Iam dengan tak tidoer2 itoe, badannja

“Jang
'nja sadja.

dipikirkan hanjalah keslamaKeslamatan diri sendiri sa|

| tan si sakit dan keselamatan keloearga

Annie

pada kaoem tani jang

2

mempoenjai sa

Sifat pengorbanan perempoenan ha wah dan perkarangav bakal mendaroes dilakoekan dengan betoel betoel pat keroegian dari Aniem.
Ikesedaran djiwa, Djika tak demikian
”- jasajsifat jg bagoes ini akan mendjadi
'ermoelaan Poeasa
h
3
ra
tjoen
bagi
perempoean.
Oleh
karena
keboeat
iboe itoe
'Pendoedoek jang masing2 mempoe
ja, peker
banjakan roemah tangga soedah moe itoe, kaoem iboe sekalian, berkorban- njai keperijajaan kepada Roe'jat seba
| poekoel 4—5 pagi sampai malam| lah, tetapi berkorban dengan keseda- Igai kaoewi Moehammadijah berpoeusa
toe tidoer, sering sering sampai ran djiwa dan tjoekoep pertanggoengan pada hari Chamis, alapoen jang kebanjakan masing masing moelai poea
poekoel 12 mal malam. Apalagi, djika ada djawabl
| Hanja pengorbanan dewikian itoe sa pada hari Djoem'ah, sebab menoekesakitan dan sebagainja.
Amat banjaknja pekerdjaan iboe da jang dapat memperkoeat dan roet poetoesan Penghoeloe Bond dari
—.
— lam roemah tangga sadja, djika saja mempertinggi kedoedoekan ka Soerakarta menentoekan ja'ni hari
:
terangkan satoe persatoe disini, apala- oem ibuel
Djoem'ab.
$
|. gi dengan pekerdjaannja dalam masja| Hanja pengorbanan demikianlah jg
Soedah barang tentoe kelak di ke
rakat, Baiknja, oentoek memboektikan akan membasmi perboeatan sewenang moedian hari ada jang berlebaranpoen

benar
dan tidaknja tiap
semoeatispjengiboe saja
me | isterinja !
oelis itoe, haraplah

'wenang dari kaoem bapak terbadap Idoea fibak Moehammadijah

njelidiki pada keadaan diri sendiri jg.

'Tjarikanlah

edjaoeh djaoehnja dan tiaptiap soe goena

Pa
bari Saptoe dan fihak
peratoeran peratoeran

membatasi perboeatan

perhatikan pada keadaan is- wenang wenang itoe, agar

“isterivja atau

kedoedoe

isteri isteri lain kan iboe dapat dipertahankan !

voleur AVB Penningmeen stlaergi
i

jang se

beberapa toea

bisa djadi
lain bari Ming-

goenja.

Oleh seboeah comite doeloe soedah

Idikoempoelkan oeang oentoek memberi
bintang emas.

pertama djadi wakil veree

disoesoep,

nigingnja, dan kedoea djadi wakil ba
pa moerid, djadi apabila ada soal jgj

akan

tempat

oleh bapa moerid

dioeroeskan

mengadoenja

kepada Schoc|

commissie. Adapoen jg memimpin dja
bedrijf tjoekoeplah

lannja

sebagai

lei

der T, Adiwij to, dengan dibantoe oleh
Schoolraad, jg terdiri dari leerkrachten
Dengan ini soesoenan
Sri Widodo,

organisatie,

memoedji

kami

nja Pergoeroean

Widodo

kita adanja.
28

Dibenoem mendjadi notaris
Toean $. Openkamp jg pada wakmasih

toe ini

mendjadi,

notaris

di

Bodjonegoru telah dibenoem mendjadi
notaris dan djoega vendumeester kelas
2 di Pangkal Pinang.
—

9

——

Grissee

sechablone atau soelaman.

1937, sekolahan terseboet di beri be
naming jang tadinja hanja goena se

Oecang

dan

Residentiegereeht masih

te

Oetoesan2

Congres
:

berangkat.
Ke

Cairo.

Kemarin pagi toean prof. AW. Mu
'lack Houwer telah bertolak dari Tan

ggi sekolahan kaoem kita.
Idjoeng
Priok deng menoempang ka
Bem
|pal ,Baloeran“ kepoenjaannja , Rotter
Sri Widodo Ketanggoengan.
damsche Lloyd“ menoedjoe ke Cairo,
Pembantoe kita di Banjoemas me- idimana beliau akan mempersaksikan
Internationale Oogheelkundig. Congres
noelis:
jang
15 di Cairo dar jang akan di
—-Dari
soember
jang
amat
boleh
di
asal
sociaal
badan
ge. |dermakan kepada
pertjaja,
bahwa
pengoeroes
besar
dari
langsoengkan
pada tanggal 8 sampai
mendjadi
penoedjoe
hati
padoeka,
:
£
ni padoeka menolak, hingga seka pergoeroean ini, nanti pada 12 De- |pada tanggal 14 December dengan di

(Rian |
Ta

da toean Schoolopziener

rang ocang masih ditangan comite. Jg cember j,a,d. akan di adakan

(ba? mana

sekarang

oeang

itoe akan

di cemoem

oentoek

| Onderwijs), sedang sebagian | voorstelkan kepada ft. penderma oen'jang baroe,

lagi pada kepala goeroe HIS Goeper-|toek

rapat

memilih pengoeroes

karena

pengoeroes lama

bijdrage mereka pada oranje co-itelah tjoekoep temponja.

disoe

tap bertempat di Grissee,

ri, |comite tsb. sekarang masih ada kele'bihan sedjoemlah f 150,— osang mana
se | comite soedah menjerahkan kepada
re-Ipadoeka t. regent oentoek memboeat
peringatan, seperti boekoe riwajat, di

ag
ota «
entoek
|. « arak-arakan itoe jang sebaga

Djika

Berhoeboeng
dengan perkabaran, lam, oentoek menjoelamnja benang
bahwa Grissee tidak akan didjadikan soetera (borduurzijde) Soesoenan war
iboe-kota regentschap, maka besluit na lithatlah gambaran.
'goebernemen menetapkan, bawa Land
S.Mohumad

en Eredienst No. 33703/B tg. 2 Nov.

tahoen sekarang di beri lagi jang ti
kehormatan kepada padoeka t. regent dak berbatas, satoe kemadjoean
ba

traljang menerima

i

1, Hoofdbestuur. 2. Schoolcommissie,
doea golongau pengoeroes ini haroes

Iraad

H. ls. Moehammadijah.

Dengan Besluit Directeur Onderwijs

'men (bagian westers Lager Onderwijs).

secoempama:

iringkan

oleh

bebera

hoogleeraar2,

arts arts, student dan djoega beberapa
orang
Priok,

orang

lain

lain ke Tandjoeng

Toean

prof, A W

Mulock

Houwer

adalah berpangkat hoogleeraar di Indonesia

ini,

Dengan menoempang
kapal itoe
djoega bertolaklah sebahagian dari Ne
derlandsch-Indische PTT delegatie ke
Internationale Congres tentang verre
berichtgeving jang akan dilangsoeng
kan di Cairo djoega.
Leidernja, ja'ni toean Ir. W.F. Einthoven, waarnemend hoofd afdeeling
Telegrafie jang pada sa'at itoe djoega
akan bertolak ke Cairo dengan menoempang

kapal

,Baloeran",

maka

toean tsb tidak djadi bertolak dengan
menoempang kapal itoe, oleh karena

beliau akan bertolak pada achir boe-

Aa

Naa

eeraran

Menoedjoe ke congres Goeroe

Banjak isteri-isteri tida soeka
menetekkan anaknja lantaran

Oleh

XVII

njatalah
dengan adanja
doea di Bandoeng.

HKSB.

Hoogere Kweekscholieren Bond djoe

pendapatan kita terhadap soal gadji
nja kaoem HKSers, karena sesoenggoehnja beloem begitoe menjenangkan
sekali bagi mereka jang berkepenTETANGGA
tingan.
Goeroe goeroe keloearan dari HKS
Diantara bangsa kita ini kog masih menggantikan goeroe-Belanda. Dimata.
banjak betoel-betoel njang masih soera'jat Indonesia mereka itoe dianggap

di bari @iamat:

pada

“Nan tea

di HlSen.

nesia tidak kalah dengan jg dipimpin
oleh bangsa lain. Banjak boektinja,
bahwa keloearan dari didikan mereka
itoe, dapat djoega perhatian, jaitoe,

“PALING ALOES

kita, bahwa sekolah2

pimpinan dari bangsa Indo-

kewadjiban kita terhadap tetangga kan

ada bagoesnja djoega Nji Bedjat toelis-

kan disini Sabda Nabi kita:

rakjatnja

ISA

dari

bangsa

Indonesia

di

djadi kepala sekolah HIS en
dalam

Volksraad, dalam af

deelingsverslag ada djoega jang minta

Nag

ada

memberi dia, hendaklah engkau ba akan didjadikan goeroe di HIS,
Oprichting dari HKS itoe dapat pe
wa masoek kedalam roemah dengan
n jg sangat meggembirakan,
berimaa
djalan
jang. diam2, dan djangan
ngan itoe diboektikan djoe
kesena
engkau beri anakmoe bawa keloear dan
Wali Negeri
gannja
kedatan
ga
itoe, karena nanti
boecah-bocahan
pemboekaan.
waktoe
urg
Idenb
anaknja (anak tetangga) ingin boeah
Tahoen 1917, Th. ini soesah diloepa
itoe”.
karena

Lau

Ta

kan oleh kaoem HKSers oleh
didalam riwajat pergoeini salah
satoe pitoetoer dalam th, ini
ia tertjatatlah soeatoe
Indones
di
roean
Nabi njang loehoer.
bahwa th. ini keloear

tjela, ndjengeki, seolah-

olah letaknja kemoeliaan ada didalam
makanan.

Ab, pantjen te erg banget, doenja
maoe dibalik. Pitoetoer Rasoel diam
bil sebaliknja.

Pantes
poean

kalo' lama-lama

(di Eropah

ada prem

lo) lantas met

talon, en pemoeda-pemoeda
pakik bedak.

pan

laki pada

NJI BEDJAT

Dahoeloe HKS dapat poedjian dan
gadji baik diperbandingkan dengar
sekarang ini, maka itoe besar pengba
rapan kita, meskipoen bagaimana djoe
ga perboeatan jg baik dari ajah beliau

itoe akan diperhatikan oleh anaknja,
dan beri kepada HKSers gadji jg baik.
ini doea poeloeh jang telah

laloe. Gadji kaoem HKSersitoe beloem

dapat tambahan jang menjenangkan.
Besar pengharapan kita sehabisnja

congres-kaoem HKsSer itoe dapat tam
bahan gadji. Maka itoe dalam congresoja hal ini, haroes dibitjarakan.
Sekianlah sadja oetjapan kita. Kita
dari Pemandangan
mendo'akan

Tg. 9 November 1937 dengan spoor
pertama maka njonjah S.Z. Goenawan
Verpleegster. Permintaan oen ladjoe berangkat ke Semplak, perloe
toek menambah seorang ongediplo- akan menolong serta membantoe pasal
meerd verpleepster di RP M, sekarang oeroesan pengoeboernja itoe anak.
soedah dapat, maka kepada lain lain
Boeat mendjelaskan keterangan, ma
'penglamar dioetjapkan banjak terima ka RPM memang mengadakan atoeran
kasih, jang ponahnonah itoe soedah diantara anak arak RPM jang masih
menaroeh perhatian atas permintaan mempoenjai familie jg dikira ta" akan
nja RPM,
:
mendjadikan keberatan, bolehlah me
“ Dermasekali goes. Perkoem reka itoe pada boelan Poeasa akan
poelan Cooperatie TSO di Tangki, bervacantie ke roemah familienja.
Berita

,,Roemah-Piatoe

Moeslimin

Batavia, telah mengirimkan

ngan postwissel besarnja

derma de

f 5,07: atas

dengan
K.L,M.

menoempang

kapal

Oetoesan2 jg lain2nja, ja'ni toean
W. Domise, inspektoer PTT dienst dan
toean H.J. Schipper, controleur kelas
1 pada dienst tsb. dan leidernja ter
lebih dahoeloe hendak mengadakan
pembitjaraan dengan PTT.-dienst, se
beloemnja mereka ini bertolak ke
Cairo,
menadeyann
&

Ini atoeran

diambilnja,

ONTHOUDEN

macaroni.

king

laloe

diberi garam

digodog

serasanja,

2, Een voik bersikt den evenwichts
toestand niet, voor het een eenheidsbewustzija heeft ontwikkeld,
Le Bon,

de

sampai

2

matang.

20 tahoen sekarang !

jaitoe:

Setengah kati daging sapi ditjintjang

Zoolang economische macht de macht
is, is de theoretische gelijkstelling van
allen, slavernij van de niet bezitters,
is Macht geen Recht.

sampai haloes dan diberi boemboe lada
dan

garam

Kedjoe

serasanja.

jang soedah diparoed doea

mangkoek

teh

Macaroni,

daging

Doea boetir teloer

roeh berlapis

ajam

Het Indische

dikotjok,

dan kidjoe

itoe dita

lapis didalam

tjitakan

koeeh lapis.
Bermoela macaroninja dan jang ter
achir (bahagian atas) macaroni poela.
Kalau soedah habis semoeanja
laloe
teloer jang soedah dikotjok tadi disiitoe
ramkan diatasnja dan macaroni

dibakar dipembakaran

koeeh

sampai

matang.

ram

Kapitaalvormingis het ABC. van de
welvaart onzer samenleving leeraart
ons de burgerlijke economie, Kapitaal
vorming,
jawel,
maar niet ten bate
het arme volk, dat de rijkdom
van
van ziju land door vreemdelingen ziet

geexploiteerd.
N. Vyjlbrief in “de Strij d".
x

5 Dejaren maken den ouderdom niet,

Kroket macaroni
Setengah pak macaroni dipotongpotong

Volk

dan digodog

maar wel de
ervaringen,

dengan diberi ga

serasanja, sampai matang.

ziel, het gevoel

en Be

Heimburg.

W.

Roti

6 Zeker, teleurstellingen zija ons
3 sen diambil dalam
laloe direndam dengan soe ook dit jaar niet bespaard gebleven,
niet altijd liep de machine als op rolsoe, sesoedahnja laloe diremas.

tawar

nja

sebarga

sadja

Setengah

sampai

kati

daging

ditjintjang

haloes.

Roti tawar seharga 3 sen didjemoer
kalau soedah kering ditoemboek ha
loes,
Doea boetir teloer ajam, koeningnja

dikotjok poetihnja dibiarkan sadja.
Macoruni, roti dan dagingnja laloe
ditjampoerkan djadi satoe diberi bee
boe lada dan garam serasanja. Kalau
soedah tjampoer semoeanja laloe koeningnja teloer jg soedah dikotjok tadi

letjes, Moeilijkheden ziju er echter om
z0 te overwinnen ! Vast vertrouwende

op de zuiverheid van ons beginsel
zullen we ze ook overwinnen !
De Tempelier.
Verzameling Hadidjah H.
8 Kalau

soedah

dingin

laloe di iris

boendar2 dan tipis, Wortel seharga 1

sen dikoepas dan diiris pandjangnja
la- setengah djari kelingking dan besar-.

ditjampoerkan poela, Sesoedahnja
loe dibangoenkan seperti bangoennja
kroket

biasa dan

digoeling2kan

dipoe

tihnja teloer laloe digoeling2kan diroti
ig ditoemboek tadi. Kemoedian digo
reng sampai matang.

bervacantie

nja seperempat besarnja djari.
Satoe mangkoek teh bidji kapri,
Sebatang

Setengah
ajam

selederi

diiris ketjil ketjil

pantji air reboesan daging

Doea sendok

makan bawang

merah

Sop Macaroni
digoreng setengah matang..
nja,
manfa'at
sekali
Setengah
pak macaroni dipotong2
besar
memang
itoe
Meninggal doenia, Pada tg.
Air reboesan daging itos tadi digo
3 November
1937, setelah
sekolah ta'oesah ditoelis dengan pandjang, pem setengah pandjangnja djari kelingking. dog bersama sama dengan wortel dan
Daging ajam (bahagian dada) ditjin bidji kaperi, Kalau soedah mendidih
Madrasatoe”laitam kepoenja- batja nistjaja telah mafhoemiah sendiri.
tjang
haloes dan diberi boemboe lada macaroninja dimasoekkan begitoe poe
an R.P.M, ditoetoep, maka seorang
b. RPM ta' akan merenggangkan
derma ini dioetjapkan terima

«
€3

lan ini
terbang

2

ngan

rang jang djadi Directeur P T, Idenburg, dan waktoe HKS didirikan ajah
beliau,

Tahoen

TE

en POETi
gratis.

1. Ongelukkig is hij die niet geleerd
heeft: maar nog veel ongelukkiger is
bij, die wel leerde, maar het geleerde
niet in praktijk weet te brengen,

potong-potong pandjang
nja setengah djari keling

5

toek perhimpoenannja, tetapi oemoem
nja
boeat PGI.
3
soed soepaja dipandang orang seperti
Pada th. 1917, pemerentah dan per . Selamatlah bercongres!
t
ra'jat menoenggoe resultaa
orang kaja.
gaoelan
Padahal memberi, djoega ndak. Ef- dari goeroe2 ini, dan bagaimana hasil
REALIST,
'fectnja malah bikin soesah orang.
nja, amat menjenangkan sekali, ter
Djoega kalo tetangga kita misalnja
masak ndak
enak, sederhana, sering

Lapis

Monster

tempat.

Satoe pak macaroni di

kedjadian, jaitoe,
Hana
congres HKSB. itoe dapat hasil
lah moerid moerid HKS oentoek djadi jang menjenangkan boekan sadja oendi goeroe di HiSen.

Na, pigimana kita sekarang”?
Kalo kita masak enak, sengadja
bikin baoenja ngambreng, dengan mak

OM

kan dalam HISen, kepala dan goeroe
nja bangsa Indonesia oentoek mendi-

di Indonesia,

dapet beli di koeliling

Bisa

tah, indianisatie baroes tjepat dilakoe

ini, me
dari masakan itoe: djika engkau be diambil boeat moerid sekolah
hool.
kweeksc
dari
an
keloear
jang
reka
li boeah2an, engkau hadiahkan kepa
an
mareka
ini
sekolah
dari
Keloear
bisa
tidak
danja dan djika engkau

tjepet2

Harga Biikst0.80, f0.30 en f0.10. Sedia kleur DADOE,

Ini jg kita harapkan dari pemeren-

Maka itoe pada tahoen 1914 pemerintah mengadakan Hoogere Kweekschool voor Hollandsch Inlandsche On
derwijzers di Poerworedjo, dan jarg

dengan baoe masakanmoe, melain
'kan djika engkau 'beri kepadanja

kita

Ak

diadakan indianisatie, tetapi

djangan

boleh dioempamakan djembatan oen kaoem goeroe bangsa Belanda tidak
toek menempoeh pengadjaran jg lebih menjetoedjoei dan menerangkan ini
tinggi, Baroe baroe oentoek mendapat dan itoe, tentang indianisatie, tentoekan goeroe jg bevoegd oentoek meng lah kita beri tahoekan disini dengan
adjar dalam sekolah tsb. pemerintah oetjapan singkat, tetapi berarti, apa jg
telah beri kesempatan kepada pemoe telah ada teroes berdjalan, djangan se
da2 bangsa Belanda dan mereka jang tengah-setengah,
:

dengan itoe engkau alangi dia men
| dapat angin, melainkan dengan izin
njas djangan engkau soesahkan dia

Kandjeng

na ih

Betoel

b

dan resultaatnja menjenangkan sekali.

dapat djoe
:
dis: kalau ia mati engkau toerost dje saatnja, bahwa anaknja itoeberhoeboeng dik ra'fatnja sendiri.
tetapi,
kesana,
beladjar
ga
djangan
laki),
orang
nazahnja (bagi
Ada
harapan,
bahwa
HKSers
itoe
ini,
engkau membikin roemah lebih dengan alasan politiek tidak ada
dapat
penhargaan,
sebab
kenapa,
seka
tinggi daripada roemahnja, karena anak anak bangsa Indonesia tetap

Ladala,

AA cetatlag Miom AS say

soeroeh

Hoslamataas

Pemerentah djoega beri kelonggaran,

beberapa

Dengan adanja reorganisatie dalam se mereka jang memberi tahoekan hal
kolah kelas satoe zaman dahoeloe, de ini tentoelah kita sendiri dapat raba
ngan didjadikan HIS, pengoebahan ini dari mana datangnja.
boleh didjadikan soeatoe inrichting jg
Djalan jg soedah dialas hendaklah
baik sekali bagi ra'jat Indonesia, dan diteroeskan. Meskipoen orgaan2 dari

Hak tetangga: kalau ia memindjam, engkau pindjamkan, kalauia
minta tolong, engkau tolong dia:
kalau ia sakit, engkau melawat dia,
kalau ja ada keperloean, engkau beri
kepadanja
(kalau ada), kalau ia
steld dengan ongkos Goeberne
djadi miskin, engkau djadi pemban- gelijkge
di Negeri Belanda, Te
beladjar
men
an,
toenja, kalau mendapat kesenang
engkau
girangkan dia, kalau ia tapi animo tidak begitoe banjak.
Bangsa Indonesia menoenggoekan
mendapat soesah, engkau hiboerkan

aa

BATAVIA:-.C.

7

djalan

dengan

Mereka ini dihargakan. Karena apa ?

memimpin

ii FABRIEK

NU

tentoelah ter
dapat djoega

dengan

mereka itoe, ada dalam kalangan
tidak banjak djoemlahnja.
Djikalau hal ini, diperhatikan oleh

pnjang enak dari tetangga njang ber
ketjoekoepan itoe.
Na, sekarang soepaja tase bagimana

adanja indianisatie ini
njata bangsa Indonesia

jang baik, tidak tergantoeng
jg kekoeatan orang lain.

Koerma ndak katinggalan.
jg berwadjib, tentoelah oentoek meSitetangga njang miskin merasa le nambah gadjinja kaoem HKS itoe pa
bih soesab, lebih tjilaka lagi, kalo dia da pendapatan kita tidak begitoe soe
baoenja masak-masakan sah dan tidak memakan ongkos banjak.
menijioem

PORT

ada

nesia moesti mendidik seringkali anak
aja Regenten, Patihs, Wedana dsb.nja,
djalan ini mereka soedah
Dengan

Djikalau kita memperdjoemla
me
bandingkan dengan djoemlahnja
reka dengan pegawai negeri jg lain
tentoelah kita dapatkan djoega bahwa

Tetangganja ada njang rojal, minoem ijs pakik ketimoen soeri, pakik
klapa moeda, pakik... banjak lagi.

Balik

mesti

jg dapat

ada

Pa

ngan keloewarga dan tetangga”.

kalo” makan boeka, kliatannja lesoe,
moekanja, sebab boekanja
moerem
sama garem sadja.
nasi
tjoemah

SPA

Indianisatie
Boekti

dapat memboektikan, bahwa peratoe- berangsoer-angsoer mereka ini dapat
ran gadji mereka tidak betoel, dan ha didjadikan Kepala dari H!Sen,
roes dapat oebahan.
Kepala HlSen bangsa Indonesia:
ini tidak begitoe banjak
Kaoem
Inilah jang kita harapkan, karena
hnja.

Sekarang ini waktoe poeasa, Banjak
sekali nji Bedjat liat orang-orang njang

dikit Wes

Jaitoe,djadi kepala sekolah di HiSen,

Sean

begini ha-

orang jang memoetoeskan perhoeboe-

"Neo

Minoemlah :

Ab

—

dikasihani

tjoekoep.

teteknja

Peak

akan

dak

aer

sebagei
soepaja

ke Indische Hoofdacte-cursus dan soe
dah dapat djoega memboektikan, bah
wa
mereka itoe dapat djoega mem
peroleh diploma jang sangat berharga
sekali bagi oemoem.

nja terang betoel, bahwa kaoem HKS
itoe digadji tidak pada tempatnja.

Mereka itoe dalam masjarakat Indo

ndak

orang jang ti-

matjam

mendjaga

ansk

laki

laki oemoer

14 tahoen,

te

lah diberi idzin akan bervacantie ke
roemah iboenja di Semplak, Buitenzorg. Tanggal 8 Nov. 1937 kira djam
10 malam maka njonjah Goenawan
menerima telefoon interlocaal dari Buitenzorg, menerangkan, bahwa anak ter
seboet diatas pada itoe malam
kira
djam8 telah meninggal duenia,
“

sekolah

a. anak-anak

kasih,

perhoeboengan

milienja, biarlah
reka-itoe dapat

c. anak-anak
dakan

keadaan

miskin dengan
kampoeng2 dan

anak-anak

dengan

fa- dan garam

serasanja.

Sesoedahnja

Ia la seledri dan

bawangnja.

Kemcedian

pada sekali masa me loe diboengkoes dalam dadar. Dadar diberi boemboe lada dan garam sera
itoe diperboeat dari pada 2 boetir te sanja, laloe digodog teroes hingga
berdjoempa.
loer ajam, 2 sendok tepoeng terigoe, matang.
Kalau menjediakan dadar
biarlah dapat memb? 3 sendok makan santan kental dan di jang berisi ikan ajam dan diiris boen
hidoep dalam roemah beri garam serasanja, Memboengkoes dar tadi ditjampoerkan poela.
keadaan
hidoep di nja dibangoenkan boendar pandjang,
S8. Mohamad.
desa-desa,
sesoedahnja laloe ditanak sampai ma

yan Oren na Mapala

PU

di hari Kiamat,

disnja: , Doea

sjarakat, tetapi dengan kemasgoelan
hati mereka itoe sekarang mendjalan

kewadjibannja

Ng
ada

| dikasiani

nantinja

tetangga,

itoe dapat diploma dengan riang hati
mereka itoe mengindjak doenia ma-

tahoe

iboe, moesti

£

orang njang moetoeskan p»r

ilami

jang

riang hati mereka

eta

Kita dapat melihat didalam peratoe
ran gadji pegawai Negeri dan didalam

Pari sebab itoe mangkanja agama
pjoeroeh soepaja kita moeliakan tetang
: # Malah noeroet Hadis Riwajat Ad-

|...

hoeboengan

sendiri.

Kala Bi

&

iboenja

tang,

pa

£2

ee

soesoe

“2

djadinja oentoek kepentingan kemadjoean Indonesia, hendaklah mereka jg menggantikan goeroeBelanda itoe selajaknja djangan dapat
gadji jg sepadan,

tetangga itoe jg bisa lekas noeloeng
kita kalo' kita ada apa-apa,

$

pada

Iboe jang sajang pada anaknja dan

Sia
O attag

Sa

itoe pa pergoer

tdet dihormat, patoet dirapati, sebab
selain sanak pamili kita njang seroewah sama kita toh saksoenggoehnja

5

baik boeat baji itoe lain dari

Mega

miskin.

Padahal moestinja tetangga

Dengan

lebih

Aa

ganja itoe orang

sih banjak njang beloen maoe kenal
sama tetangga, apalagi kalo” tetang:

| —

dari HKS.

tida ada jang

kannja, karena hati mereka itoe dipe
dihkan, dengan peratoeran gadji jg di
berikan kepada mereka itoe.
Mereka jang tidak begitoe banjak
dari ka
sesoenggoebnja penggantinja
Gjoewmlahnja,
hendaklah ditambah de
oe goeroe Belanda. Nanti kita akan ngan segera gadjinja.
terangkan, dengan djelas.
Ada djoega dari mereka jang mene
dengan kepentingan
Berhoeboeng
roeskan
pengadjarannja oempamanja
oean,

ma-

Malah

bahoea

jg ke

3 Sean

tetangga.

HKS

Sekarang soedah tidak ada pergoerogan ini dengan HIK.
1917. Tahoen ini keloearlah moerid2

congresnja bersama
ga mengadakan
sama dengan PGI di Bandoeng. Pada
waktoe sekarang kita mengeloeerkan

ka wereme&hken

aer soesoenja tida mentjoekoepi. Saban doktor bilang

REALIST

PENJIARAN RADIO

Kan
itoe sadja. Mereka jang ai |
|lepas, karena bersoeami, dan diangkat
ada socatoe bal, akan|

besar pengharapan, mereka itne dapat |

Y.D.G. 8 golflengte
Studio Kramat 96.

“terboeka
boeat
dan baiknja ia
- tributie.
Kita semoea tahoe

ran

ambtenaressen semoeanja,
Pemerentah adil.

Soeatoe keoentoengan lagi jang ter

2 dapat waktoe adanja Wali-Negeri jg
a (sekarang dan soeara dari pers Indone
sebab sia, tidak diboeang sadja dipadang|
er, (pasir, tetapi diperhatikan, didorong,

akan datang. Seboel:

nja soedah

terkedjoet ke

soeara Jang njari:
doeng...derih,
1
kali der... sebegitoe
sen, segobang antjoer mend

,

,

6.30

o Tarappaijg memboeat insjaf, dan haroes | 90

begitoe

kedjadian: ada

dapatlah 0emoem sekarang mengetadjoega koeda djadi kaget ari dan bikiin osi, bahwa keadaan sematjam ini,

Peratoeran jang adil ini haroes dite

roesak leherpja, Dan apakah oentoeng| rima oleh
nja membakar mertjon?

ngan

ngan keras oentoek mendapatkan ke-

Ja, tjoema senangnja bergila2an.

Pada zaman ini, kalau orang diberi
kelapangan bergila- gila, ia terlaloe
melibatkan
Apakah

kaoem ambtenaressen deriang hati, dan bekerdjalah de

pertjajaan, bahwa

dengan

adanja

kea

',

daan ini, kaoem poeteri dapat beker:
dja djoega, dapat djoega mengueroes

an pa
ja. na
lanja bangsa j ig
aa

roemah

tangga

sendiri, memikoel

be-

,

oesah,

sore

Sa

Lagoe

gam.

6.—
0

Lagoe Soenda
Membatija s.k.
malam

3

dan ada

goena

Anak2

oleh O.C.R.O,, dipimpin
oleh Oom Hoet
Pembatjaan kitab Indjil

,,Ki-

Jtjeritera

dari
Alam
Madjapait)
oleh Nji Rd, Roestana
Krontjongorkest
,,Tbe
Morning Star”, dipimpin

oorlogsindustrie.

kalau kita

oleh

membikin oentoeng perdagangan bang

toean

Tian,

|. sa lain,-asal kita sendiri dapat faedah-|
nja.
Tetapi itoe membakar
faedah apa boeat kita?

kromong

doeng Soenda”

pada industrie jang

Kita tidak en karna

Waktoe

Miss Rasmini
Berhenti

1130...

mertjon ber- |

Menghilangkan bermatjam2 noda.

Ja betoel, tentoe sampah
mertjon
bisa menoetoepi pekarangan

Noda

PENJIARAN

dawat:

Tan

dengan

NIROM

NIROM

Djawa

sore

TIMOER.

Timoer

6.—

Tjong

njanian

Lagoe

Arab

an

—

Orkest

Djoem'at,12

Z—
Mala

Idem
Toetoep

12.— siang

kelihatan

sore

Lagoe

,

Djangan

DIPERHATIKAN DAN ADIL !

sekali-kali

memakai

10,30

11,30

Lagoe

Toetoep

gramofoon

Djoem'at,

Karat:

5.—
530

soeami
harian
dalam
tenares

jang tidak mempoenjai pentja
boleh bekerdja teroes dan di
keadaan jang penting ini, ambitoe hak-haknja, teroetama gal

djinja tidak akan dikoerangkan, arti itoe boender (peres) koeat2 baroelah
nja mereka masih menerima gadji tam barang itoe ditjoetji jaan air ber' bah overgangsbezoldiging.
|tjampoer ammonia 4 1

Sekianlah

berita

jang kita dapat

Noda ter:
tangkap|
Kita soedah menoelis tentang ini,| Gosok kain itoe koeat2 dengan kapembantoe lembaran isteri djoega te pas jg diberi berminjak kajoe poeti
rangkan, dengan setjoekoepnja apa jg dan iboe-iboe akan tertjengang melihat
perloe dipentingkan oentoek kaoem hasil pekerdjaan iboe2 itoe.

Pa ka Aa
ni

terboektilah. Adil apa

kerdjakan.

TE

jang

dil

Zender

Noda loempoer:
Djemoer kain itoe dahoeloe, soedah

Da,

YDH.

7 golflengte

107, 53 Meter
Kemis, 11 Nov.
5,— sore
bug
Kan

6,—

680

,.

,

Lagoe Soenda
Lagoe
krontjong
melajoe

Lagoe

Njawa

Berkenti

7.— malam Berita sk, (Indoj
Td
1
Lagoo Gamboes

145

»

019
4
330“,

Membatja al @oer'an

Lagoe Toerki
Lagoe Krontjong

dan

156,25 m,

»

Tionghoa
”

Lagoe Tionghoa
Perkabaran dan perkabaran pasar.
Membalas soerat2
Krontjong
Pembitjaraan
tentang

pers

Concert

Pengetahoean jg populair darihal Causerien
Sonate no lini G@ mineur
Piano Voordracht
Lagoe gramofoon
PHOHI-RELAY
Berita-berita koers
Lagoe dari Hongaria
Lagoe gramofoon
Lagoe dansa

”

Krontjong

II Nov.

Perkabaran

”

malam

£

Soeka-

m,

Lagoe gramofoon
Lagoe Anekawarna

sore

5,30

Toetoep

Djoem'at,12 Nov,
Lagoe gramofoon
Lagoe gramofoon
Lagoe Anekawarna
sore
Lagoe gramofoon
Vocaal

pagi
»

5:30

”

6, ta

6.45
Fi
7.45
3
8,30
9,45
9,50
ED yi
10.20
10,45
Tas
-

Kn

j!

.

»

5, San

Boeat pandoe pandoe

»
»

Perkabaran

malam
”

Pers

Radio-Cursus

Permainan

Het

Orkest

Voordracht

Lagoe

Anekawarna

Berita2

koers

Lagoe gramofoon
PHOHI-RELAY
Orkest

Lagoe

dansa

Toetoep

SARIPOHATJI

boekan

bedak

| wangi, tapi bedak obat jang
| moedjarrab speciaal
goena

memperoleh” KETJANTIKAN
serta KE-EILOKAN
PARAS

Il dan menghilangken segala pe|| njakitnja. Soedah terpoedji oleh
| Dokter dansekalian pemakainja.
—.
Saripohatii
boekan
hanja
boeat isteri2 sadja tapi sanget
digemari oleh laki2 dan baik
boeat anak2.
Tanjalah di Toko2, atau pe
san langsoeng pada
ih
.Hoofd-agentnja:

sore Lagoe Soenda
,
Lagoe Tionghoa jang

Dengan air bertjampoer spritus,

Toetoep

12,18

12 Nov.

Gosok kain jang kena karat itoe de
modern
Sosara kaoem poeteri diperhatikan ngan asam, soedah itoe djemoer ditem
6,—
Boeat kanak2
pat
jang
ada
panas
matahari.
Oelang
oleh jang berkoeasa. Sidang pembatja|
6.45
',
Lagoe
Arab
masih ingat doea pekan jang laloe ada pekerdjaan ini berkali kali sarupai
karangan dari saudara Hadid 'jab| 'karat ini hilang semoeanja,
7.— malam Perkabaran
H. tentang soerat edaran dari pemedil
ng
Lagoe Melajoe
Noda karena boeah2an boleh diboe
rentah jang koerang terang terhadap angkan dengan alcohol, eau de colog
1.30
Hg
Pem. pers
penglepasan dan pengangkatan kaoem ne atau air asam, Tetapi ini dilakoe8—
Studio-orkest
poeteri jang akan bersoeami.
8,50,
Pergadering
dari
pen
kan apabila noda itoe soedah ditjoetji
Soeara kita diperhatikan!
.
doedoek
Arckipel
Itidak djoega maoe hilang.
Perdjoangan kita oentoek mendapat
0—
,
Dihoeb dengan SRI
Noda thee atau koffie djoega dengan tL3G » 3
ke 'adilan, oentoek mendapatkan ke
Toetoep
oentoengan bagi kaoem ambtenaressen alkohol dan eau de cologne tapi kain
z
PMN 29
sekarang selesai adanja.
itoe haroes ditjoetji dahoeloe,
10,30
',.
Lagoe Krontjong
Dari fihak jang boleh dipertjaja kita
Pee
Lagoe Arab
Noda
kena
kotoran
roempoet
:
dapat chabar, bahwa Bezoidi ingscora-|
1130
',
Toetoep
Dengan alcohol.
missie memberi tahoekan, djika seorang |
ambtenares bernikah Gengan seorang
Noda kena bier:
:
PROGRAMMA V.O.K.L.

gramofoon

Berita2 koers
Serieuze muziek

4 Buitenzorg

air

panas.

Oleh REALIST |

,

Pn

Week

Orkest

Lagoe

beemi

5.—

Gamelan
Lagoe Arab
Wajang orang

6.40
7,— malam

Opium

Studio

Batavia 1 157,89 m. Batavia II 61

» Astrologie“

dengan air soeam-soeam koekoe jang
Isoedah ditjampoer garam sedikit.

Coneert

Anti

66 m.

kotoran

Dia

Permainan Bioscoop

Toetoep

n20
BO
in
Geng

Ng

B.R. V.

Dihoeb dengan SRI.

kada

3

Perkabaran Nirom
Mana soeka

Kemis,

Djawa Barat
Kalau noda baroe terdjadi boleh di
7.50
Lagoe Soenda
hilangkan
dengan
air
bertjampoer
tjoe
S3
53
Dihoeb. dengan SRI
nja jang lain.
Bandoeng II 103: Batavia II 195 KO
Toetoep
Dan kegembiraan membakar mer- ka atau asam. Tetapi apabila noda
PLP 27, PMH 45, PMN 27
tjon bisa menoetoepi kekotoran dan 'itoe soedah Iama, hendaklah kain jang
kena dawat itoe direndam dalam air
: ' kesoesahan hati kita sesa'at.
PROGRAMMA
NIROM
Kemis,
Il Nov.
- Toean-toean, agama Islam dan adat panas jang soedah dipertjikkan asam
Penjiaran
Barat
istiadat kita memberi kesempatan kedalamnja. Sesoedah itoe rendam poe 5.— sore
LagoeYang Khiem
jang moelia boeat melahirkan ke la kain kedalam air bertjampoer am
5,30
,,
Lagoe Melajoe dari Si
Archipelz. 99 dari 11.00 tjm 12.00
gembiraan kita, kita berma'af-ma'afan imoniak (4: 1). Noda pada kain jang
ngapoer
atas
205 m. West-Java: Batavia 126,
dan berdo'a kita berpakaian baroe, ki| | haloes hanja dapat dihilangkan dengan
Bandoeng 120, Buitenzorg 182, Cheribon
6,—
»
.
Lagoe
Soenda
ta makan
dan minoem jang enak jasam karnemelk sadja. Dan soedah
6,30
Adzan dan pembatjaan 108, Pekalongan 92, Soekaboemi 192,
dan berfaedah, kita bersembah- itoe tjoetji dengan air bersih bebera
Oost dan Midden—Java: Soerabaja 131
“al
@oer'an
jang: kita menjebar boenga jang ha- pa kali.
645
Krontjong muziek
dari 7.30 sampai 2.00 atas 25 m. Soeroem2 dikoebosran atau membakar
rabaja III 125, Semarang 122,/Malang
Noda karena tjat:
7,— malam Perkabaran
doepa, goena menghilangkan hawa jg
1 Djokja 181, Solo 188, Tjepoe 186
7115 '»
Lagoe2 dari Ambon
Boleh dihilangkan dengan terpentijo
boesoek, kita berzakat fitrah. ....
Pidato tentang Islam
Beloemkah ijoekoep ini goena me- dan kalau tidak menolong boleh 130
Bid
ah
Lagoe Arab
lihatkan senang hati?
|djoega dipakai tetra,
530
Concert
Masih perloe lagi bikin hoeroe hara?
Noda darah :
1030
,.
Krontjong
ea
Insjaflah—dan toeroet
aksi kita
Lae LIP
1130
,
Toetoep
Anti Tn
Beweging.
Tjoetji kain jang kena darah itoe
Ain
PMN 29

kita sampai tidak

10,30

Nov,

Lagoe Arab

6.20

243

Toetoep

6,30 pagi

5,—

, De

Nachtegaal"

1130.»

malam

10.01

makan

Boeat kake dan tjoetjoe
Peladjaran menjanji

»
»”

9,58

Lagoe

Operette programma
Perkabaran Nirom
Toetoep
Pemboekaan

”

Sore

9:50

Serieuze muziek
Boeat ogang sakit

Lagoe makan
Perkabaran

»

8.35
A,—
9.20

agama

Membalas
soerat soerat
Lagoe Arab
Membatja al @oeran
Lagoe Arab

Krontjong

»

T.—
7,20
8.10

Si

1,— malam Perkabaran dan perkaba
5
ran pasar

PAD
Tg
230

TIMOER

Hawaiian

Pidato
tentang
Islam
Lagoe' Arab

20

2.20
2.30
6,30

Lagoe Melajoe
ngapoer

K3
TOM
ig
2303
BI.

»

6.—
6.03

II Nov.

Lagoe

Pemboekaan

”

1.20
1,30

gramofoon
gramofoon

Toetoep

»
»

LL 40
»”
12,05 siang
g
1250

Gamelan

Oei

Lagoe Geredja
Membatja
boekoe

|. Bikintakoet, bikinkaget...wah ai,
0

PENJIARAN

Lagoe
Lagoe

»

1.—
11,03

Toetoep

»

OI

giau. Tentang Mattheoes
15:21-28.

baroe sena ng, seperti kalau lebaran?

— berdjadjar dengan

dan

oleh OCRO.
Pembitjara: toean I. Sia

Tetapi bagaimana “sifatnja kalau ia
bikin kaja

Krontjong

Djawa

s.a.w,

2

Djoem'at12 Nov.
pagi Gymnastiek

6.45
7,01
8,—

Moe-

Lagoe Soenda

P3O
10.—

Nabi

Lagoe Djawa

».

HAN

Lagoe

kalanja senang.

—. dan

hammad
9, —

Sae

Soenda

Lagoe

Riwajatnja

Toetoep

”

6,30

Lagoe Soenda

»

AD 5 an

5,—

Stamboel
Lagoe Hawaiian
Lagoe Seberang
Berhenti

iban dan kesoesahan jang berat. P edan jg tidak beschaafd F2
mandangan
diperhatikan, Succes
ab dan biadab?
Manoesia jg bera
| Poen semoei bangsa, semoea o- ini kita tidak didiamkan.
rang ada kalanja

8.—

Kemis,

Lagoe Djawa

siang Lagoe

7.20

1

Lagoe dansa

10,01
10,30

Berita s.k. (Indo)
Lagoe Krontjong
Berita sk f(Soenda|

Soerabaja I 31, Soerabaja II 95:
Djokja II 128 : Semarang II 111:
Solo II 120.

Berhenti

b.—

7.—

Acc.

1,43»

Lagose Tionghoa

8. 30...

1—
TAG
d—

tertolong dokter tentoe ia mati, sebab:

130

Djoemat12 Nov,
pagi Lagoe Arab

8,—

bal jang lah terboekti bahwa roda bureaucratie
tidak senang pada irinjas ramboet dalam semoea kantor dan Departementerbakar, hampir lehe
petjah, ke ten dengan adanja Wali-Negeri sekatoesoek mertjon tikoesan
'mestinja rang lain sekali, djika diperbandingkan
lari keatas, tetapi
.
1 route dengan jang soedah-soedah.
tidak lekas

7,— malam

Berhenti

Penoelis sendiri mengalami

Kalau

6.30

Gamboesorkest

kaloet pemakai djalan raja.
aroes dapat oebahan.
Ada kedjadian djoega perempoean , 'Peratoeran ini diadakar dalam kea 12,—
jang hamil djadi .. , keloeron. sal (daan jang sebaik-baiknja, dan disini- 1230

makan tengkorok,

Lagoe Soeuda

Lagoe Tionghoa
Membatja sk.

Satia“, dipimpin oleh
toean Halid Thabrani.

at oebahan, dan oebahan jg amat

Lagoe Soenda
Lagoe anekawarna
Berhenti

6—

| 1,— malam Lagoe Krontjong dan
Stamboel
MO
Lagoe Seberang
8,—
Pembatjaan
@oer'an
dengan
keterangannja
oleh Siti Noerdjannah,
9—
Intermezzo
Lagoe Arab
|

aP,
| bagoes sekali terdapat dalam pemeren |
WL—
aboe dan soeara jang bikin
r
$ : tahan Wali-Negeri jang sekarang.
zenuwen: dan bikin chawatir y
| Kaoem ambtenares bersjoekoer, dan |
an terbakar atau roema , atau mata riang hati!
boeta kena api mertjon.
t » Pemandangan
sekedarnja mendo
I.—
Soedah njata pada tiap-tiap lebaran rong sadja, soepaja dengan berita kita, 1

ada bal-hal

530

-

Studio orkest
Winner Schnitzel
Berita2 koers

3x

@r-|baar, satoe peratoeran jang gandjil,
|... Isekarang
diberikan perobahan jang|
nja |agaknja menjenangkan kepada kaoem

n Nov.

Lagoe Djawa

Nirom

Pem. loear negeri

8,30
"8,90
' 9,20
9,58

13

ae |hoeloe soecatoe peratoeran jang onhoud | 580

p

| njatakan disini adan
tjon Bewging
— Ini perkoemp:

sore

5,—

3

maka

Kemis,

(bahwa peratoeran jang dikenakan da| 5.

| 8, -—

Djoem'at,12 Nov.
sore
Lagoe Djawa

Perkabaran

Staatsopera
Concert

3

- baran,

“

10.—

120

Ss...

Na

Semoea sepak terdjang kita oentoek
Tp memboektikan
kepada
pemerintah,|

105

malam

IT. —

Lagoe Soenda
Toetoep

YS

Inilah jang kita terima djoega.

030.3

6.30

Lagoe Djawa

»

838

Jtijdnja dan tentoe sadja gadjinja akan
dapat oebahan.
Zender

IK

33.3
y yua

V.O.R.O.

»”

3S

'oebahan teutang menghitoeng dienst-|

IK Mona

Pemboekaan
Lagoe jang gembira
Boeat pandoe2

sore

k 6.03

3S

kembali karena

Kemis,

Bini

| Toko »SOEKANAGARA"
2... Th. Abang Heuvel 12-14 Bat-C,

Pesenan dari loear kota miketanania f 1.50 (wang lebih doeloe).
Permintaan
monsters,
haroes
disertakan
franco
seharga
f 0.10.

F. 500BEDAK VIRGIN POENJA PRIJSVRAAG BAROE
Sasoecatoe

1937!

orang boleh toeroet ambil bagian pada ini Prijsvraag,

dengen diberikoetken paling sedikit satoe bidji etiket dari doos Bedak Virgin dari segala oekoeran katjoeali jang No. & doos paling ketjil sekali.
Prijs2 terdiri dari oewang contant antaranja: Hoofdprijs

F.150.-, 2e Prijs F.50.-, 3e Prijs F. 25.-, 4e Drijs F. 10.-, 5e Prijs F. 5.dan laen-laen Prijs barang totaal F.500.Ini Prijsvraag selekasnja aken diboeka, dan tjaranja menebak ada
Sanget gampang. Orang tjoemah perloe bikin pilihan di antara begitoe banjak gambar Nona2 mana jang paling tjotjok (percies| sama ki-

ta poenja

Etiket Nona

(Trade

dari Bedak Virgin.

Mark)

jang

biasa dipake

atas doos2

Sembarang orang boleh minta formulier-tebakan jang dibriken gratis pada:

Sole Agents

N.V. H. Mij.
Seloeroe

Kian

Indonesia,

Gwan,

Hoofd- Depot:
Chun

Lim & Co.,
Batavia,

3

No

253

Kemis

II

November 1937 tah
Sa

aa

5
oenke

T

SE

Rapat kaoem
men

di Kebvoe

Moeslimin

oentoek menentang

ordon-

nantie Perkawinan tertjatat

3

Matjam-ma
|

|

|

| baran

Sebagai jang soedah kita kabarkan,

Ba

Ketiga

di Keboemen soedah berdiri seboeah
komite jang menantang orndonnantie

ti!

perkawinan tertjatat, bervama Comite
Menantang Ordonnantie

Ka

poera

di Bali

di

tinggalan toeroet merasa dihemat dan
Tetapi
'apabile Beliau menimbang perloe oen disoesoet djoega belandjanja.
in sa
lain-la
i
pegawa
djaman
ng
sekara
toek memperbaiki keperloean ra'jat
kaoem
oeslag,
duurtet
ma
meneri
a
ma
perkar
am
jg beragama Islam didal
perkawinan dan keroemah tanggaan V.O. tidak toeroet menerima toeslag
nja, hendaklah kiranja dibikin Ran itoe,
tjangan Perkawinan jg baroe dan jg
Spreker laloe menerangkan oesaha2
pokok intinja tidak bersalahan dergan jang soedah didjalankan oleh PVPN,
hoekoem agama Islam.
:
oleh Verbondsbestuur PGI oleh toean
Pemerintah
kepada
V. Moehoen
Otto Iskandardinata dan Soetardjo da
oentoek mentjoekoepi maksoed poetoe lam Volksraad teb dalam Pemandasan jang kedoea dan jg keampat itoe ngan, oleh leden R.R. Keboemen, dau
soedi apakah kiranja Pemerintah me- oleh gerombolan V.O. di Koetowinangadakan permoesjawaratan dengan ngoen, Klirong, Keboemen, tetapi se
|perkoempoelan2 ra'jat jang beragama gala oesaha itoe beloem berboeah. SeIslam.
bab itoe laloe diadakan pertemoean
VI Mengatoerkan motie ini kehada itoe dengan mengingat djawabnja Kg.
1 Sri Maha Radja Poetri Wil- Boepati Keboemen dalam sidang RR.
pan:

IV. Moehoen

Keboemen

disingkat

Perkawinan
CMOPPK.

atas pimpinan toean Sjafi'i, toelis pem
bantoe

kita.

kepada

Pemerintah

helmina, 2 Toean Mantri Djadjahan,
3 Staten Generaal, 4 Toean Besar GG

Keboemen ketika tgl

26-10-37

tsb da

dan Mata

lam dagblad Pemandangan
Comite itoe ketika hari Rebo
ma- '5 Dewan Hindia, 6 Dewan Ra'jat, 7 hari.
lam jbl. soedah mengadakan
rapat Adviseur Voor Inlandsche Zaken dan
Lezing Dr. Goris dalam Bali Congres. Dilangsoeng
Sampai disini spr memperhentikan
openbaar bertempat diroemah sekolah Pers.
ang
Menent
Comite
bitjaranja laloe disamboerg oleh bebe
Atas rama
Moehammadijah di Kampoeng KaOleh verslagg. Madoeratna
taran
Pendaf
orang jg badlir, jg semoea mak
rapa
antie
Ordonn
wirojoedan, Keboemen, dikoendjoengi
soednja memberi persetoedjoean kepa
Pererkawinan di
oleh lebih koerang 1500
orang, dida maksoednja
Komite. Diantaranja
Keboemen.
,doe- moelai djam 9 malam ditoetoep djam
arkan
Sebeloem- spreker moelai dengang boeka adalah menggambld)
Wignjoatmodjo, ge
t.
Seeretaris
terdapat
kes
adalah
Spreker
Voorzitter
sedang ha 12 malam lebih sedikit.
ziener Gombong
pembitjaraannja, menerangkan kepada nia bawah“ (onderwere
Schoolop
eerd
Allief.
T
pensionn
Sjafi'i
MH
R
tjoeali
dari
Keboemen
sadja
djoega
—O—
hadlirin bahwa segala apa jang akan laman poera seloeroehnja dianggap se mendatangkan dari fibak Moehamdan nasibnja ka
riwajat
h
jg menamba
perbai
mendapat
perloe
jg
VO
diveraikan amat disingkatkan, agar bagai ,langits.
oem
madijah Koetoardja t. Moesa Almah- 500 orang Volksonderwijzers dalam
ketika
sendiri
beliau
soepaja terang dan djelas serta gamkarena
kan,
Tempatdewa2 foed, dan dari Nahdatoel Oelama di
ie
regentschap Keboemen beract
mendjabat SO,
soedah
1915
pang diingati tentang hal jang loear:
tahoen
g
Soekaradja
t,
H.
Moechtar.
Pembitja
toesla
duurte
minta
Tentang tempat dewa dewa ada ma
2
djadi
mengetahoei bagaimana nasib
biasa banjaknja ini.
tjam
matjam ragamnja, demikianlah raan jg teroetama dalam rapat itoe
spreker
soedah pja kaoem VO. jg sebenarnja. Sebab
poera2
sini
ngan
dari
Pemanda
Didalam
Golongan besar
tidak
doea matjam, jaitoe tentang
eng itoe ketjoeali beliau setoedjoe tentang
sedikit bisa oempamanja ,palinggih“, sebagai tem ada
tidak dapat atau hanja
setoedjoenja
hilangnja Raad Agama pernah kita toelis bahwa berhoebo
itoe
poera
dari
dewa
dewa
boeat
ah
pat
duurtetoeslag da- hal
minta
actie
dengan
duurtetoeslag itoe djoega membe
menerangkan seperti poera2 diroem
waris moe
ma ,,pasimpang jg memoetoeskan perkara
n tidak ber ri nasehat soepaja beroesaha teroes
Keboeme
R,R.
sidang
lam
(sanggah, pamerdjan) di-soeka hala- sendiri, kedoea berna
lai boelan April jtl., dan tentang ti
man pendoedoek : gedong2 soetji jg lan“ sebagai tempat dewa dewa jg di dak setoedjoenja rantjangan Ordon- hasil, tetapi djawaban Kg. Boepati Ke sehingga kaoem V.O. bise djoega men
nja
at
t
horma
ditemp
daerah
dan
seba
boemen dalam sidang itoe ada membe dapat pensioen dikemoedian hari.
ketjil ketjil di dalam pasar2'di ke
bernama ,penjawa nantie Pendaftaran Perkawinan.
kesempatan baik kepada golongan
ri
keboen poera2 golongan besar gai penghabisan
boen
Setelah kedoea hal itoe dibitjarasementa
Dalam rapat itoe djoega terdenga'
kepoenjaan- perkoempoelan2 jang di ngan“, sebagai tempat boeat sementara kan dengan djelas dalam rapat itoe, V,O. kesempatan itoe ternjata tidak di
hanja
jang
orang jg tidak maoe diseboetkan
mereka
dari
bagi
ra
Ka
poera
di
atau
segera
an
dengan
pamaks
karena
sia2kan,
poera
namai
laloe memoetoeskan
rapat
kemoedian
jian,
namanja,
jg menerangkan bahwa oleh
an
kesoet
alank
mendj
waktoe
berdiri Comite dari go
panti.
memboeat motie seperti tsb, dibawah ranganjar laloe
sakarang soedah diboeat be
wadjib
jg
poelkan
mengoem
akan
longan V.O. jg
2 jang ini:
ngan
Golo
mem
ek
oento
ai
dipak
jang
Tanah
regentschap grootingnja boeat pemberian duurtetoe
disembah
Rapat besar openbaar Comite Me- V.O. seloeroehnja dalam
bangoenkan gedong? itoe ialah tanah
hari sa slag kepada kaoem V O boest taboen
Pembitjara sekarang sampai saatnja nentang Ordonnantie Pendaftaran Per Keboemen. Didalam sepoeloeh
jang dipilih oleh Dewa dewa seperti
1938. Tetapi kalau dipinta moelai Jukeperloe
poera poera de kawinan Keboemen, dilangkan pada dja Comite bekerdja oentoek
orang orang Griek dan Roem. Kedoea menerangkan tentang
ni tahoen ini tentoe tidak keberatan
hari
ketika
ah
berhasill
dan
pertama ka hari Rebo malam Kemis tgl. 3/4 Nov. an itoe,
kulinja jang dapat kita ketahoei ten ngan maksoednja, dimana
djoega memboeat suppletotoire begroo
li golongan dari desa jang dipoedja. 1937 didalam gedoeng sekolah Moe Minggoe tg 7 Nov, '37 komite itoe soe ting.
i
tempat
bahwa
Bali,
poera
digedong
tang poera
a dan golongan jang hammadijah di kota Keboemen diha dah mengadakan pertemoean
itoe banja dipakai boeat sememtara air jang dipoedj
Karanganjar. Moelai
Kemoedian setelah dibitjarakan pan
.
besar
besar
lainnja
diri lebih koerang 1500 orang Moesli Taman Siswatempat rapat itoe soedah
waktoe dan sebagai penerimaan ta
pagi
7
djam
djang
lebar tentang djalannja memada
n
diantaranja
toeka
Moeslimaat,
moe. Pada waktoe jang diten
Oentoek memoelai dengan keterang min dan
kebandjiran tt. VO. dari segala plok- boeat permohonan itoe, laloe dipoetoes
pers
wakil
dan
oen
nja
perkoempoelan
poera
wakil2
ke
en
Dewa dewa toero
annja, soeatoe desa mempoenjai p oe
ber sok dari semoea daerah ond. (23 on- kan, dan disetoedjoei, soepaja Kowite
'toek bertemoe dengan mereka, boeat ra poeseh, poera bale agoeng jg berdasar Islam maoepoen jang
derdistrik) dalam reg. Keboemen se- atas namanja kaoem VO seregentschap
dasar boekan Islam.
toeroennja dewa maka diadakan sela dan
poera
dalam,
jang
men
hingga ada jg berangkat dari roemah Keboemen memboeat permohonan ke
Meroendingkan tentang :
matan, sebagai penerimaan. Tempat djadi tempat pemoedjaan dari pem
2 malam, ada djoega jg soedah pada Kg. Boepati Keboemen soepaja
djzm
I. Staatsblad 1937 no 116 dan
perhoeboengan adalah poera itoe dan bangoen desa itoe, dan jang mem
karena djaoehnja kacem V O dalam regentschap Keboe
II, Rantjangan peratoeran oentoek bermalam didjalan, terbitoen
perhoeboengan tahadi adalah poenjai
waktoe
tanah, dimana
desa hag semoea
Setelah
an.
perdjalan
dalam daftar
men bisa menerima duurtetoeslag moe
penanggalan dari selamatan poera. 8e nja mempoenjai hak pakai belaka, mentjatat perkawinan
itoea
joengi
mengoend
jg
VO.
kaoem
3
Juni 1937 sebagai pegawai lain2
atas
Burgerlijke
Stand,
dibagi
poera
saan
bagai kebia
tempat bermoesjawarat boeat pendoe
jg boekan go lai
orang
dan
orang
488
da
kete
menerima
nja.
dan
seperti roeangan Moe doek jang ternama dan poera chto- Telah mendengar
roeangan
dioelemi ada 32
masalah longan VO. karena
ka (djaba), .roeangan tengah 'nisch atau poera doenia bawah, oleh rangan2 tentang kedoeanja
Dalam agenda dan lain2, banjak ha
pertemoean
djoemlah
sehingga.
orang,
(djaba tengah) dan roeangan da- orang2 barat diseboet poera mati itoe.
dirin jg minta bitjara, kaoem V O goe
Re
orang.
520
oleh
oengi
dikoendj
itoe
ra'jat
Mengingat pada kepentingan
la m (djeroan). Masing2 dari roeangan (dooden tempel). Dalam poera jang
oleh gentschapsschoolopziener djoega da- roe sekolah samboengan, goeroe HIS,
jang tiga mempoenjai pekerdjaan sen penghabisan ini terdapat kekoeatan2 Moeslimin dan Moeslimaat jang tjara tang, sebagai wakil dari pihak pembe gepensioneerden
Mantrigoeroe dan
“diri sendiri dalam mendjalankan ke jang tersemboenji, jang roch-roch dari agama diwadjibkan mengatoer
8choolopziener, jg semoeanja bermaksar
VO
Islam.
wadjiban, maka dari itoe adalah di jang meninggal pada waktoe sesoedah hidoepnja menoeroet agama
Sebeloem pertemoean itoe diboeka soed memberi andjoeran, oleh karena
Menimbang : tentang masalah jang
masing2 rosangan ada gedong gedong 'mati mempoenjainja, seolah-olah ter
mengabarkan bahma ada zoe- dalam rapat itoe dikoendjoengi banjak
komite
jang tertentoe.
likat. Disamping tiga poera2 jang be kesatoe:
rat dari kg Boepati Keboemen jg mak goeroe dan dari beberapa golongan jg
a, bahwa pokok intinja STSBL. '37 soednja memberi terima kasih kepada nasibnja sekarang tergenggam didalam
“Di roeangan mueka di salah satoe sar ini kita mempoenjai lagi sebagai
116 itoe amat menjesatkan hidoep semoea kaoem VO. jg soedah menjoem tangannja regentschap, baiklah merepoera
soember,
poera
goenoeng
dan
No.
(bole
dapati klokketoren jang ipoera laoet.
podjok kitadenga
Ikeigamaan
sebagian jang terbesar da bang ketika kg Boepati mempoenjai ka memboeat plaatselijke organisatie
n balok alarm
koelkoel)
Indonesia jalah jg ber kerdja mengawinkan
ra'jat
anaknja, toelis goena meremboeg nasibnja goeroe2 jg
ripada
terbelah dibikin dari kajoe, perloenja
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