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PLANMATIG 
Petitie-Soetardjo dan plan 5 tanoen-Soetarajo. | 

VI 

Tidak dapat dipoengkiri! 

  

      

  

    
   planmatig ! | 

Orang merdeka koerang atau tidak 
menjetoedjoei oesaha t. Soetardjo itoe. 

Ma'loem kepala orang tjoging satoe 
.tetapi pikiran orang tidak sama. Dari 
itoe kita tidak heran melihat aliran 
anti petitie Soetardjo dan anti plan 
5 tahoen Soetardjo itoe. Tjoema sadja 

| kita berani tarohan: 
“ anti tetapi hati tidak menolak ! Apa 

       
   

  

      

   

  

   

mengandoeng gerakan jang teratoer, 
planmatig mensedjoe perbaikan nasib 
bangsa dan tanah air. Oleh karena 
itoe soenggoeh keliroe, djaoeh dari 
tjerdas dan tjerdik, djika orang meng- 
halang-halangi oesaha t. Soetardjo itoe. 

Kita tahoe, kita akoei, oesaha Soe- 
tardjo beroepa petitie-Soetardjo dan 
plan-5 -tahoen-Soetardjo itoe berbaoe 
ambtelijk, datang dari seorang 
ambtenaar BB. Djadi .., . koerang 
begitoe menarik boeat kaoem perge- 
rakan. Tjoema sadja, djoestroe, t Soe 
tardjo itoe seorang ambtenaar B B 
sidang ramai bharoes lebih-lebih meng 
hargai oesaha Soetardjo itoe. Karena 
aksi jang planmatig itos datang dari 
Onverdachtezijde, datang dari 
pibak jg tidak dapat dikata moesoch 
pemerentah, 

| Kita persoonlijk sesalkan, apa sebab 
“ boekan toean Thamrin, selakoe ke 

toea dari Fraksi Nasional jang madjoe 
kedepan dengan oesaha jang planmatig 
itoe. Dan penjesalan kita ini mewadjib 

  

memboeka topi boeat t. Soetardjo jang 
telah memberanikan diri boeat mema. 
Gjoekan oesabanja jang djitoe itoe. 

2 : 

Apa boleh boeat, nasi soedah men 
. djadi boeboerl - 

Jang menjadjikan aksi kemadjoean 
jang planmatig boekant. Thamrin 
an t. Soetardjo, seorang prijaji 
BB. 

Sikap jang paling oetama: semoea 
lapisan pendoedoek, baik jang terikat 
dalam partai maoepoen jang tidak 
terikat dalam partai, haroes berdiri 
dibelakang oesaha t. Soetardjo itoe! 

“ Dan,., ?... disamping menjo- 
kong oesaha — Soetardjo itoe, kaoem 
pergerakan haroes sanggoep mewoe: 
djoedkan oesaha lain jang planmatig 
djoega, tidak alah plarnmatignja de- 
ngan oesaha—Soetardjo itoe, 
Pihak t, Soetardjo tentoe tidak akan 

berketjil hati melihat oesaha demikian 
itoe, karena beliau sendiri telah ber- 
kata, bahwa apa jang beliau perbueat 
itoe djaoeh dari sempoerna, djadi 
orang lain merdika menjadjikan pro- 
gramma jang lebih sempoerna dari pa- 
da oesaha beliau itoe. 

Dari satoe pihak telah ada gerakan 
kemadjoean jang planmatig jiitoe 
beroepa petitie-Soetardjo dan plan-5 
tahoen-Soetardjo ! 

Djoega dari fikak lain haroes moen- 
tjoel gerakan—kemadjoean jang plan- 
matig djoega ! 

Dan kedoea oesaha itoe haroes sajang | 
menjajangi, tolong—menolongi, harga- 
menghargai dengan mendjoendjoeng 
tinggi peribasa Djawa: tega larang, ora 
tega patin€, tega sakitnja, tetapi tidak 
tega matinja, | 

— Nah, dalam oeraian besok akan kita 
loekiskan, bagaimana kaoem pergera- 
kan haroes bekerdja setjara planmatig ! 

Kita soedahi toelisan kita sekarang 
ini dengan seroean : 

Djaoehkan pertjektjokan tentang 
soal jang ketjil—ketjil, satoekan tena 
ga menoedjoe soal jang besar besar ! 

Dalam bahasa Belanda : Niet te veel 
gekrakeel onderling over futiliteiten 
maar gezamenlijk de handen in een 
slaan. Er valt nog zoo veel te doen 

. op velerlei gebied. Maar men moet 
niet in den-wilde weg arbeiden, doch 
planmatig! 

ne 
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Petitie-Soetardjo dan plan 5 tahoen| 
Soetardjo adalah aksi kemadjoean jang| 

sebab? Maoe tidak maoe, setoedjoe| 
tidak setoedjoe oesaha t. Soetardjoitoe| - 

kan pada kita oentoek lebih lebih| 

  

Kekoesoetan oeang kas, 

: Berhoeboeng dengan kekoerangan 
oecang kas jang dilakoekan oleb kepala 
district di Lombok Timoer polisi telah 
melakoekan penjelidikan tentang per- 
kara ini, muka dalam perkara ini 
banjak djoega orang orang jang ter- 
|dakwa. 

Kepala district terseboet telah di 
tangkap, oleh karena timboel kekoe- 

bibir bilang engan oesang kas dan laloe dikeloear 
kan dari djabatannja sebagai kepala 
district. 

Mahatma Gandhi sakit 

Berhoeboeng dengan naiknja bloed- 
druk jg sedang diderita oleh Mahatma 
Gandhi pada masa ini, maka terpaksa 
kepergiannja ke Calcutta dicendoerkan, 
kata Reuter dari Calcutta, 
Bahwa keadaannja dianggap sangat, 

adalah terboekti bahwa kepada werk 
comite Congres diminta soepaja mereka 
poen mengoendoerkan hari berangkat 
inja, padahal mestinja terdjadi kema- 
ren malam. 

-—- (ja 

Memboetoehi middelbaar 
Technici. 

Marine Etablissement, 
Marine Etablissement di Soerabaja,me 

noeroet pendengaranJBsangat memboe 
toebi 8 orang kaoem middelbaar Tech 
nici jang mempoenjai tjoekoep penga 
laman. 

Selandjoetnja Goebernemen diminta 
poela pengiriman seorang houtvester 
dengan selekas2nja. 
Sesoedahnja berangkat 1 houtvester 

ini, masih ada tinggal 3 orang kout- 
vester wachtgeld di Nederland, sedang. 
baroe kelak dalam awal th. 1939 
kacoem houtvesters pertama jang se 
dang berladjar lichting baroe, bisa 
melakoekan oedjiannja, 

— 9g —— 

Sokongan oentoek Tiongkok 

Fancy-Fair di Tjirebon. 
Oentoek menjokong kepada koer 

ban2 “peperangan di Tiongkok di Tji 
rebon akan diadakan Fancy-Fair oleh 
»Overzeesche Chineesche Steunvereeni 
ging voor Liefdadige Doeleinde in 
China“ kelak pada tanggal 6 dan 7 
November jang akan bertempat di 
lapangan dan di gedoeng sekolahan 
vereeniging Tiong Hwa Koan didekat 
Pengampon. Fancy-Fair ini akan ter 
diri daripada: 

Pendjoealan barang2 jang terbikin 
oleh tangan, athletiek-demonstratie 
permainan dansa, cocktailbar dan 
lain2nja. Harga minoeman2 tetap dan 
entreenja hanja f 0.20 seorang. 

ma €) sum 

Tentang bandjir besar di Syria 

Dari Damascus diberitakan oleh 
Reuter, bahwa oleh karena disebelah 
Timoer laoet dari Damascus timboel 
bandjir besar, maka dari sebab itoe 
ada 50.000 orang jang tidak mempoe 
njai roemah lagi. Didjalanan jang da 
ri Damascus menoedjoe ke Aleppo ti 
dak ada tinggal satoe roemahpoen. 

Di desa Deiraste ada koerang lebih 
500 orang lenjap, sedangkan desa Moud 
damiye terlempar oleh bandjir itoe. 
'Didesa ini ada 200 orang mati. 

Lama kelamaan bandjir terseboet 
tidak menimboelkan bahaja lagi. 

on 9 

Lapangan terbang di Bali 

Doeloe pernah kita beritakan, bah- 
wa beberapa waktoe jl orang mengam 
bil poetoesan akan membikin lapangan 
terbang baharoe di Bali, jaitoe disoea 
toe lapangan jang letaknja dekat desa 
Toeban, pada djalan Den Pasar-Tafel- 
hoek. : 
Adapoen sebabnja diambil kepoetoe 

san ini, ialah karena lapangan terbang 
jg ada sekarang ini terlaloe betjek di 
dalam moesim hoedjan, dan oentoek 
memerangi rintangan ini senantiasa 
memakan biaja besar.   
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Menoeroet lapoeran lapoeran - jang 
masoek, maka pekerdjaan orang dalam 
memboeat lapangan baroe itoe soedah 
mendapat kemadjoean pesat, sehingga 
kinipoen soedah boleh dipergoenakan 
oleh kapal-kapal terbang bagi men 
darat dan bertolak. 

Poen pekerdjaan parit goena me 
pjingkirkan air, sangatlah menjenang 
kan, karena tanahnja disebelah bawah 
terdiri daripada pasir. 

Lapangan baroe itoe bisalah mem 
beri keleloeasaan kepada kapal terbang 
bagi bertolak menoedjoe arah mana 
poen djoega, karena pandjangnja ada 
800 meter sedang ketjoeali itoe ada 
poela inzweefstrook 200 meter. 

Kini orang teroeskan pekerdjaan 
'itoe, sehingga tak lama lagi boleh di 
harapkan selesainja sama sekali. 

sewa Gp cma 4 

Memberantas penjakit lepra. 

Konperensi di Djawa 
Timoer. 

Di Ngandjoek telah diadakan kon- 
perensi oleh dokter2 Djawa-Timoer jg 
hendak membitjarakan tentang pem- 
berantasan penjakit lepra. Konperensi 
ini diboeka oleh regent Ngandjoek jg 
mengoetjap banjak terima kasih atas 
kedatangannja hadlirin. Dihaliri djoega 
oleh resident Kediri,'assistent Kediri, 
assistent Ngandjoek, regent Kediri, re 
ent Ngandjoek, kepala Dienst der 

Teikege sonar di Djawa Timoer 
jani t, dr. J.A. de Nooy dll.nja, 

Atas permintaannja toean J.B. Si- 
tanala, toean Dr. J.A, de Nooy disera 
hi oentoek berbitjara dan sesoedahnja 
ini toean J.B. Sitanala berbitjara sen 
diri tentang psnjakit lepra jang tim- 
boel di bangsa Indaresia ini. Selan- 
djoetnja toean Dr, Sardjito memben- 
tangkan tentang binatang2 jang mem 
bawa penjakit lepra itoe dan sesoedah 
nja ini, maka toean Dr. Sitanala me 
ngoetjap banjak terima kasih atas ban 
tocan2 dari pihak dokter2 lain2 dan 
djoega dari pihak ambtenaar2 di In- 
donesia ini. 

Sesoedahnja dioetjapkan banjak te 
rima kasih oleh toean Dr. Sitanala 
itoe, maka resident Kediri berbitjara 
atas pama BB, jang orang haroeslah 
membantoe dengan soenggoeh2 kepada 
pekerdjaan ini, 

mm Of me 

Regentschap Bandoeng 

Perobahanatasbezol- 
digingsverordening. 

Dari Bandoeng diberitakan, bahwa 
telah dimadjoekan soeatoe rentjana 
oentoek merobah bezoldigingsverorde- 
ning terhadap kepada Regentschaps- 
raad di Bandoeng, Rentjana perobahan 
jang dimadjoekan ini ialah berhoeboe- 
ngan dengan atoeran atoeran Negeri 
jang akan dipersetoedjoei oleh Regent- 
schapsverordening. 

Gollege van Gecommitteerden mem 
poenjai hak djoega oentoek melakoekan 
benoeming, schorsing dan ontslag ke 
pada ambtenaar ambtenaar dan tinda 
kan ini dahoeloe djoega dilakoekan 
oleh Raad tsb. 

Klerk-klerk jg agak pandai sedikit 
akan disamakan dengan orang-orang 
jg mempoenjai diploma MULO dan 
selandjoetnja mentjoekoepi sjarat2 oen 
toek melakoekan djabatannja, djoega 
jig mempoenjai pengalaman. Maka me 
noeroet atoeran ini orang-orang itoe 
akan dibenoem mendjadi Iste klerk, 

Commies-commies jg agak pandai 
sedikit disamakan dengan orang-orang 

“Tig mempoenjai diploma HBS kelas 5, 
maka menoeroet atoeran ini orang2 

itoe dibenoem mendjadi Iste commies, 

Doea golongan ini bisa dibenoem 
atau memegang djabatan jg lebih ting 

gi lagi sesoedahnja mereka ini mela- 

koekan djabatan jg rendah itoe didalam 
tempo doea tahoen. 

— 0 — 

So'al Djadjahan. 

Pendapatannjat. Amery 
bekas minister, 

Menoeroet berita Havas t. Amery, 
bekas minister Kolonien jang conser   

Kemaren moelai djam 4 sore telah 
bersidang kembali stemkantoor boeat 
menentoekan siapa terpilih mendjadi 
leden Provinciale Raad Djawa Barat 
bagian Indonesia. Hasilaja seperti be 
rikoet : 
Kiesdistrict Bantam: 

Il. Raden Toemenggoeng Hilman 
Djajadiningrat,regent Serang (P P BB) 
Kiesdistrict Batavia: 
Il, RALA. Soeriamibardja, regent 

Krawang (PEB) 
2. R. Otto Iskandar di Nata (Pasoen- 

dan): 
3. Marzoeki Mahdi (Parindra): 
Kiesdistrict Buitenzorg: 
1. RTA Soeriadanoeningrat, regent 

Soekaboemi (P P BB), 
2. RAA Soerjadjanegara, 

Bogor (P PB B). 
Kiesdistrict Priangan: 
Il. RAA Wiranatakoesoemah, re- 

gent Bandoeng (PP BB): 
2. RTAMM Soeria Karta Legawa, 

regent Garoet (PP BB), 
3. R. Moh. Eaoch, Hoofd Regent- 

schapswerken (Pasoendan), 
4, RT Soenarja, regent Tjiamis 

(PPBB). 

Sekian hasil pemilihan kemaren! 
Boeat kiesdistrict Cheri bon akan 
dilakoekan hari ini, dimoelai djam 4 
sore, 

Bagaimana samboetan kita ? 
Hasil dari pemilihan itoe dalam ga 

ris garis besar tjotjok dengan ramalan 
kita seperti telah disadjikan sebeloem 
bari pilihan jaitoe dalam ,Peman- 
dangan” hari Djoem'at tg. 22 October 
1937, bagian hoofdartikel dengan ke 
pala ,, Disekitar pilihan leden Provin 
ciale Raad Djawa Barat, Siapa jang 
favoriet“? 

Dari 10 korsi, maka P PBB. men 
dapat 6: Pasoendan 2, Parindra 1 dan 
PEB. 1: Djadi terang, PP B B, jang 
paling koeat. 

Jg ,paling menarik perhatian ialah 
hasil pemilihan dikiesdistrict Bat a- 
via. Disini PPBB dapat poekoelan 
hebat, boekan karena tidak koeat, me 
lainkan karena tidak didapati disiplin, 
djadi soeara mereka berpetjah belah, 
sehingga tidak ada seorang jang dipi 
lihnja. 

Terpilihoja djago Pasoendan t. 
R.Otto Iskandar di Nata ti- 
dak mengherankan, karena setjara per 
hitoengan beliau memang mempoe 
njai pengharapan. 

Jg tidak orang berani ramalkan ia 
lah terpilihnja djago Parindrat. 
dr, Marzoeki Mahdi dari Bogor 
boeat kiesdistrict Batavia. Oetjapan 
p.f. selamat soenggoeh pada tempat 
nja, teroetama boeat Parindra dan ke 
doea toean Marzoeki Mahdi, 

Hasil demikian itoe memboektikan, 
bahwa Parindra bekerdja keras. Poen 
oetjapan selamat kita sampaikan pada 
Pasoendan serta t. Otto Iskandar di 
Nata, Dari 3korsi Gapat mereboet 2 
korsi, itoelah hasil baik boeat kaoem 
pergerakan. 

Boeat kiesdistrict B ogor, kita se- 
salkan bahwa tenaga seperti t. mr. 
Sartono itoe tidak terpilih Tetapi 

regent 

BAGIAN I 

    

Pemilihan anggauta Provincia 
le Raad Djawa Barat 

NDONESIA 
  

apa boleh boeat, nasi soedah men- 
djadi boeboer dan satoe peladjaran jg 
penting boeat kaoem pergerakan se- 
loeroehnja jaitoe: aksi pilihan hanja 
berhasil djika orang bekerdja mati2an 

dalam menjoesoen R.R, dan stadsge- 
meenteraden, Karena siapa jang ber 

koeasa disitoe, dialah jang berkoeasa 

diraden jang lebih tinggi seperti Pro 
vinciale Raad dan Volksraad. 

Boeat t. Sartono persoonlijk ada 
schrale troost, sedikit penghiboeran ha 
ti, bahwa beliau baroe sadja moentjoel 
soedah dikandidaatkan boeat Previn- 
ciale Raad. Dan. , . dari pihak jang 
boleh  dipertjaja, kita dengar, bahwa 
t. Sartono itos akan dibenoem. 

Djika terdjadi demikian, kita harap- 
kan sepenoehnja, soepaja t, Sartono 
tidak menolak benoeman itoe, karena 
selama stelsel benoeman itoe masih ada, 
selama itoe tiak ada bedanja antara be 
noeman, dan pilihan Hovfdzaak, boe 
kan dipilih atau dibenoem, melainkan 
»... bekerdjanja, djasanja. 

Dari itoe diharap dengan hormat 
tetapi sangat, soepaja t. Sartono itoe 
dibenoem dan beliau tidak menolak 
benoeman itoe. 

Andai kata, Pasoendan dan Parin- 
dra serta groep-Sartono di kiesdistrict 
Bogor itoe bekerdja bersama?, menoem 
poekkan semoea “soearanja kepada t. 
Sartono, kita pertjaja, pihak pergera 
kan akan mendapat paling sedikitnja 
1 korsi di kiesdistrict Bogor itoe. 

Djoega hasil pemilihan di kiesdis- 
trict Priangan menarik perbatian 
kita. 

Menilik kekoeatan PPBB, semoea 
korsi dapat diborong oleh PPBB. 

Akan tetapi disebabkan PPBB koe- 
rang taktis dan praktis dalam mema- 
Gjoekan djagonja jaitve sebagai nomor 
3 dipasang nama toean Datoe' Toe 
menggoeng, maka soeara PPBB 
boeat nomor 3 itoe berpetjah-belah, 
sehingga t. Datoe” Toemenggoeng itoe 
tidak mendapat soeara tjoekoep dan 
memberikan kans besar kepada djago 
Pasoendan t. R. Moh, Enoch oen 
toek dipilih. 

Tjoba nama t, Datoe' Toemenggoeng 
diganti dengan nama seorang prijaji 
Priangan sendiri, kita berani tarohan, 
bahwa semoea 4 korsi di Priangan 
itoe dapat diborong oleh P.P, B.B, 
Keterangan demikian ini boekan ber- 
arti kita persoonlijk tidak atau koerang 
menghargai persoon t. Datoe” Toe- 
menggoeng, djaoeh dari itoe. Apa jang 
kita perboeat sekarang ini sekedar 
menotes feiten dan apa jang kita 
dengar kanan kiri, djadi zuiver het 
constateeren van feiten. 

Mentjela atau memoedji sikap ka- 
oem PPBB. jang tidak toendoek pada 
disiplianja (jaitoe boeat memasang t. 
Datoek Toemenggoeng sebagai nomor 
3), itoelah boekan hak dan oeroesan 
kita. 

Sekian doeloe | 
Sabar sampai besok, setelah pemili- 

han boeat kiesdistrict Cheribon selesai ! 

M.T, 
— (9 —— 

  

vatief menerangkan didalam pidatorja 
di Birmingham tentang so'al djadja 
han sebagai berikoet: 

,Oleh karena kembalinja tanah2 dja 
djahan Djerman akan timboellah ba 
haja jang besar sekali tidak ketjoeali 
mengganggoe ketenteraman negeri ini 
(Inggris), maka bahaja ini djoega meng 
ganggoe terhadap kepada tanah-tanah 
djadjahan kita. 

Hal jg demikian itoe tidak adil se 
kali oentoek anak2 negeri tanah2 dja 
djahan, dan saja pertjaja dengan soeng 
goeh2, bahwa dengan tindakan terse 

Kita bisa melakoekan permoesjawa 
ratan dengan Djerman lentang so'al- 
so'al ekonomi, tetapi kita tidak mem 
poenjai hak oentoek melakoekan tin 
dakan ini, disebabkan oleh antjaman 
kedoea diktator diktator itoe oentoek 
mengembalikan tanah tanah djadjahan 
dan djika oleh karena ini timboel 
soeatoe bahaja besar jg mengganggue 
ketenteraman negeri kita ini dan tim 
boel djoega soeatoe tindakan jg bo- 
hong terhadap kepada orang orang jg 
pertjaja kepada kita dengan sepenoeh 
penoehnja'".   boet itos keboetoeban ekonomi Djer 

man tidak akan tertolong.   
   



    

  

     

         

  

   
   
   

      
   

      

   

  

   
   

  

   
    

    
   
   

   
    
   
    

  

       

        
       

  

gjuaikan harga engros firma-firma jang 
besar-besar, jang mana dikirim oleh 
'irma-firma jang ketjil2 di pasar, 
Kenaikan dari harga engros katanja 

   njak kaoem werl 
kerdja). “Didalam werke 
dak ada seorangpoen wakil : 

| nemers (kaoem sekerdja) 
dan kini soedah 4th bek 
tidak NS hasil pak 

3 ga. 

   

   

         

     

      
   

      

    

   

      

   

    
    

   
   
     

    
    

     

    

   
    

      

   
      

        

'Nanti malam djam 7, diroeangan 
gedoeng VORO Kramat No, 96, akan 
Sibaska. Loterij Barang dari perkoem 

| poelan terseboet, dan bagi siapa jang 

# | berzepentingan, diharap soepaja da- 

5. aras ma : 
Ma 

- erkelahian hebat. 

n bamboo vi 
kan men 

—“Iwasih kanak2, sehingga mendapat loe 

a An 
“djanda ini    | Kepada iboe 
   

        

      

   
    

  

    

  

   

  

    

  

   

  

   

  

    
    

toeloeng pada iboenja oentoek mengam 
bil tema tidoe di roemah mer- 

  

| mertoca Pa hendak memberikan. 

   cojan jg roepai 
| dengar soeara besan 
Ya mena Na Nan di 

agan toelang harga 25 ceni sekarang 
'berobah mendjadi 33 cent, 

i ' Tentang perkaranja 
Noerbasanah gelar S. Sjail Alhamsjah 
berhoeboeng dengan itoe pentjoerian 

Laudraad |: 
Meester Cornelis telah periksa kedoea 
kalinja dan telah berachir. Terdakwa) 
tetapkan keterangannja itoe ceang danj 
barang tjoerian ia hanja dapat duri 
seorang perempoean jang ia ta' hen) 
dak seboet namanja 

besar di 

“Njaitoe njonja Zainaboen, jg menoetoer 
.Ikan tahoe kedatangannja terdakwa di 
-Iroemah jg ketjoerian, tapi ta" tahoe 

ilterdakwa masoek dalam itoe gedong 
tapi ta” tahoe keloearnja, Njonja Sai- 

SAR ta. Igedong dan ta' tjimpoerapa apa. 

Kato uban ang barang v. O. R 10 

“#raadkamer hakim poetoeskan terdak- 
Iwa dikoekoem 1 tahoen 3 boelan. 

“3 Ini hari pengadilan R.v. Justitie mene 
Iroeskan pemeriksaan atas perkara toen 

s$Itoetan terhadap dirinja vjonja CA, 
L Haak-Bastiaanse, karena didesa Panem 

2 moh ia diboekoem 2 bl. voorwaarde 

minta | 

2 aja setahoen. 

“Waktoe si 'iboe datang ana 3 sil 

ada Ajeri Orakan ya" 

£ g laloe koen| 

1 “| njaan Italie . 8.5. 
» men jasalnja dari Triest (italie) dan datang 

perempoean itoe, 

  

Bora bali, hingga pesan Gang 

  

  

  

  

Nama agaknja 
  

aski bamboenja han 
is golok, moej 
  

loeka loeka 

  

  

  

H3 datang, 

  

| igiring ke Kanan Doi   

  

      

  

  men 

Nina Jabini di Pasar 
, jang tadinja tiap KG de 

Kenaikan ini disebabkan oleh ke   
ngga 30 pCt, sedangkan barga koe 
merosot hingga 60 pt. 
2 Na 

SP emeriksskn penfjoerian besar 

njonja Siti 

Matramanweg, 

'Laloe beberapa saksi dihadapkan, 

terdjadinja pentjoerian itoe. Baboe Ga 
sot poen menerangkan tjoema tahoe 

nah poen memberi keterangan tjoerua 
mengikoet terdakwa bertamoean diitoe 

Acbhirnja  Hovfdrecheurcheur de 
|Grcot di periksa dan menoetoerkan 
tentang penjelidikannja hingga men- 
dapatkan boekti boekti, 

Hingga ini Mr. Mhd. Yamin diberi 
kesempatan membikin pembelaan, de 
ngan pandjang lebar di oetarakan me 
ringankan terdakwa, setelah diadakan 

SI Sma 

Me Njonja C. A, Haak 

   

|bangan (Tjirebon) ia dengan mobilnja 
telah menerdjaug seorang perempoean 
oea dan seorang anak peremposean 

ika demikian noeBa ig menjebabkan 
djalnja, : 
. Openbare Ministerie msinta soepaja 

  

  

1 ktempo 2th. 
- Hak nj bewijs ditjaboet boeat lama 

Pembela minta soepajaia dibebaskan 
Kepoetoesan Pengadilan akan dioe 

ee pada tanggal 10 depani ini, 
nan Oka 

| Membawa Grenant 

Didalam kapai| 
2 2 sSHilamaja" 

Saman pagi 'seboeah kapal kepoe- 
»Hilamaja", jang 

dari Singapoer, telah masoek kedalaw 

  

    

  
    
  

  

  

    

                  
    

co. (D —m— 

. Pendaptan Pasar Malam 

Pendapatan P. Malam sampai ma 
lam Rebo dari pendapatan entree dan 
amal oentoek Tiongkok adalah f 12,500. 

dan penerimaan dari beberapa penjewa 

stand, jg maua akan diserahi kepada 

comitee beloem terdjadi, hingga pen 

'dapatan P. Malam didalam 4 malam 
adalah f 15.000, dan penaksiran jang 

dahoeloe adalah f 10,000, — 
Pe 

Pertjobaan mengelilingi kota Betawi 

Tadi pagi 15 kapal terbang kepoe 
pjaan militair telah (berangkat dari 
Andir (Bandoeng) oentoek memboeat 

pertjobaan terbang sekeliling iboe kota 
Indonesia, 

Hakan 

Pembegalan 

Kemaren di Van Heutsboulevaard, 
telah terdjadi Ha. | pembegalan” atas 
dirinja adi ie angsa koelit poetih 
jang sedang  asjik berdjalan-djalao 
dengan njonjanja, tiba-tiba datang se 

orang dari “belakang merampas tas 
njonja itoe hingga terlepas, kemoedian 
mejarikan diri menoedjoe ke Menteng 
dan teroes 
dan menghilang, 

Didalam itoe tas tersimpan satoe | 
katja mata seharga f 20, jg mana tas 

dekat trambalte. 
Diharap soepaja hamba wet menga 

dakan pengawasan jg teliti diitoe dja 

lanan karena sangat “soenjinja. 
— O — 

Penarikan Loterij Minahassiseh 
“Kindertehuis 

Penarikan loterij zonder nieten, oen 
toek kepentingannja Minahassiseb Kin 

dertehuis Kernoloncweg 10, Bat,-C, te 

lah dilangsoengkan pada tanggal 2 

November (kemsren). 
Pengoeroes ada sedia tjatetan prijs 

prij3 jang bercentoeng, jang berhoe- 

boeng dengau kekoerangan tempat de 

ngan menjesal tak dapat kita moeat- 

kan dalam halangan soerat kabar kita 
lot 
Prijs (hadiah2) bagi jg beroentoeng 

tiap tiap bari kerdja dari djam 10,30 

|   pelaboehan Tg, Prioek,   
      

   

      

   

    

       

  

  

        

U Ann 

        

  

| Tae Kiat sedikit hari , sampe 

tanggal 15 November 1937 

rep. tocan2 dan injonja? lekas koendjoengin 

PASARSIFNIER” 
PACTUREN Lon ARTIKELEN EN BATIK HANDEL 

“Telefoon Nas: 2467 Weltevreden 

  

    

pagi bolanya diambil diroemabnja t 

  

ke Gg. Tembok jg gelap 

itoe telah ditemoekan kembali: ai 

Barangsiapa tidak mengambiloja se 

beloem tg, itoe, maka hadiah2 itoe 

goegoer, dan akan dipergoenakan oen 
toek keperloecandja kinderhuis itoe. 

9 — 

Parindra dan pertemoean Poessa 

Loesa, hari Djoem'at, Parindra tja- 
bang Betawi akan melangsoengkan per 
lemoean poeasa dengan semoea per- 
koempoelan2. 

Maka berhoeboeng dengan sempitnja 

waktoe, sehingga bestuur ta'dapat me 
ngirimkan soerat soerat oendangau, ke 
pada kita diminta soepaja menjeroe- 
kau kepada semoea psrkoempoelan di 
sini mengirimkan wakilnja masing mg 
sing kedalam pertemoean itoe, jang 
akan dilangsoengkan didalam gedong 
Pergoeroean Raat, Kramat No- 174 

Gas Oa 

Pertoendjoekan kindervoorste!ling 

Pertoendjoekan bioscoop Rialto Pa 
sar Senen jg dilingsoengkan tadi pa 
gi doea voorstellingen bagi anak anak 
moerid sekolah ternjata mendapat per 
'hatian besar djoega. Tidak kosrang da 
ri 1150 orang anak jg datang nonton 
bersoeka raja sambil menjamboet li- 
boeran Poeasa. 

Selain daripada itoe ada banjak se 
kali jg menderma bosat korban kor 
ban kebakaran, sehingga pendapatan 
derma ada sedjoemlah f57.50. 

Oleh CO. PKKT oeang ini akan di 
Isampaikan dan dipergoenakan sebagai 
mana mestinja. 

. (us 

| Krontjong-Concours Paser Malam. 

Pertandingan demi 
finale, 

Semalam soedah dilandjoetkan itoe 
pertandingan krontjong, dimana ini 
kali terdiri dari 7 clubs, oentoek me 
milih 3 elubs jang akan dimadjoekan 
dalam finale (pertandingan paling 
achir), : 

Lid jury toean Ong Po Djien sebab 
ken:l dengan salah seorang leider 
krontjong jang semalam ambil bagian 
diadoe, merasa lebih batk oendoerkan 
diri sadja dari jury, pendirian mana 
pantas dihormatkan, 

Sesoedah masing- masing kasih de- 
ngar lagoe-lagoe dan njanjian dari 
zanger dan zangeresnja, atas nama 
jary toean Saeroen cemoemkan bahwa 
jang dipilih sampai pada finale tiga 
perkoempoelanjalah, Lief Java“ zinger 
Louis Koch dan zingeres Siti Amsah, 
»Lief' Souvernir" zanger Bram Watti- 
mena dan za1ngeres Kim Nio, dan 
»Sinar Betawi“ zanger Leo Spel dan 
zangeres Eulis. 

Besok malam djadi tinggal tiga club 
terseboet akan madjoe. Orang ingin 
tahoe bagoimana kesoedahannja'pertan 
dingan antara Miss Siti Amsah b.leh 
dibilang djago toea dengan banjak 
pengalaman lawan Bulis, soeara baroe 
tetapi soedah bisa mereboet tempat di 
depan di barisan zangeressen kron 
tjong. 

Tadi malam, extra Ali Babah Rum 
ba dan Djali-djali dengan menari 
soonggoeh menjebabkan orang guem 

bahwa 
dari pemerintah Naoking, oleh peme 
rintah disana beliau diperintahkan 
soepaja datang di Indonesia. 

AM: PI TLEVEN: 
ba u NSVERZEKERINGEN, LIJFRENTEN — EN: PPA IL 

MAN NN kebal) UI ea) ea 

el 1 Minggoe Sh 

“Senen na DJADWAL WAKTOE DALAM BOELAN RAMADLAN, 1356 

5 Boeat tanah Djawa dan Madoera (Menoeroet akn Istiwa » 

Selasa j2 (dari MOEHAMMADIPAH) 
Rebo 13 RAMADLAN 1356 : 5 

Bi - Tanggal: 2 1 : 23 10 15 20 25 30 

Djoem'at 5 Magrib Dee 1617) 6.18) 6.19 7 619 6.201 6.20 

ta sa La H oonmeoans ra 

Saptoe |0 sja" 126173017311 7321 7331 734) 7,35 

Setelah kapal itoe diperiksa oleb 5 1 

amtenaar2 dn Na andepatkan Imsak 4241 4221421) 4,201 4,181 817 4,16 

757 peti berisi grauaat tangan (hand- Aa 

'granaten). Tentoe sadja ini kapal di : 5, Tt 

larang masoek kedalam pelaboehan Soeboeh 43414321 4,311 4,307 4,281 4271 426  - 

Kapitein dari kapal itoe telah me| 
ngamb'l abetocsal NI hwa granaat itoe| 

terlebih dahoeloe diover ke perahoe2 | Matahari terbit 5491 548 9 5481 5,471 5461 5.45 | 5,45 

diloear pelaboehan dan djikalau se- 

moea peti peti ini telah dapat dima 

soekkau dalam perahoe2 itoe gransat | “Asar 32013221 3241 3261 3271 3,281 3,29 
Itsb. akan dikembalikan kedalam Sak, 

Aa djika soedah selesai oeroesan di November. December Te37. 

Menoeroet berita jang boleh diper Tanggal: 4 8 3.718 23 28 3 

ijaja granaat2 ini boekan BaA Ea : - ' 
k : y . 

0 an TN Pn dr. Tumbelaka di Kebon Sirih 86, te Dr. Y. L Yen 

ke Oetara, dan berbenti di Shangbai tapi hanja 21 tempoh sampai tg. 26 Miko diiak 

| Yokohama, Kobe dan Dairen, | November 1937 ini. Seperti oemoem telah mengetahosi, 
Dr YI Yen hoofjlambtenaar » 

Dr Yen itoe telah banjak sekali me 
ngorbankan tenaga dan hartanja ke 
pada pemerintah Tiongkok, dan beliau 
djoega toeroet badhir didalam peraja- 
an P Malam, Pendoedoek bangsa Tiong 
hoa sangat symphatie padanja. 

Menoeroet kabar beliau akan me- 
ngoendjoengi kota Bandoeng, Semarang 
dan Sverabsja. Bilamana beliau akan 
balik lagi ke Tiongkok, beloam dapat 
dioemoemkan, 

ba AB 

Drama jang mengerikan 

Bini mintak bertjerai' 
mertoea dapat tika- 
man. 

Corr. kita ,M. St“ mengabarkan : 
Kemarin sore tgl 2 ini boelan, me- 

noeroet bagaimana jg telah kita saksi 
ken sendiri, di Kamp Sulemba-Octan 
Mr. Cornelis, telah terdjadi perkara 
darah jg raengerikan, jaitoe seorang 
mertloea telah ditikam dengan pisau 
belati oleh mantoenja sendiri, sehingga 
mendapat 3 lobang tikaman, Doedoek 
nja itoe perkara, bagaimana jg telah 
kita ketahoei, adalah sebagai berikoet: 

Soekier, begitoelah namanja itoe 
mertoea- jg malang, dan tinggal di 
kamp, tsb. Sedangkan ifoe si tjelaka, 
ada mempoenjai seorang anak perem 
poean nama Sisal, jg telah menikah 
kepada seorang lelaki nama Aripbin 
Demar, asal dari Kramat Poelo. 

Itoe Arip, dengan mertoeanja, s0e- 

dah djaian satoe tahoen tidak mengo 
mong, adalah seperti orang berdenda 
man, poen dengan bininja sendiri sog 
dah djalan beberapa boelan tidak me 
ngasih wang belandja, sedangkan ia 
ada mempoenjai seorang anak lelaki 
oemoer kira2 4th. 

Anak dari Arip tsb memang amat 
loeloet atau tjinta kepada engkongnja, 

Begitoelah pada waktoe tsb diatas 
Arip telah datang keroemah bininja, 
kira2 djam setengah lima sore, perloe 
boeat mengambil anaknja. 

Baroe sadja ia sampsi disitoe, bini 
oja telah minta seboleh2nja. anaknja 
djangan dibawa, dan ia sendiri, min 
ta ditjeraikan. 

Roepanja itoe pertengkaran moeloet 
telah kedengaran oleh mertoeanja poen 
itoe mertoea telah tolak poela soepaja 
tjoetjoenja djangan dibawa oleh siman 
toe, Dengan sekonjong2, itoe mantoe 
jgdoerhaka, telah mendjawab perkata 
an mertoeanja dengan pisav belati, se 
hingga mengenai dibabagian tangan 
kanan 2 lobang, dan dibawah tete 
atau iga jg sebelah kiri L lobang. Itoe 
Arip, setelah ia melakoekan itoe per 
boeatan, teroes lari boeat menjerah 
kan dirinja kepada politie. '” 

Sitjelaka, setelah diverband loeka2 
»ja oleh jang berwadjib, dengan sige 
ra diangkoet ke CBZ boeat minta 
pertolongan. 

    
bira. Perhatian publiek tetap bessr se 
perti malam pertama, 

Boeat extra pjanjian malam penga 
bisan 4 November, sedang disesahakan 
soepaja Miss Roekiah, bintang Anif, 
dan Miss Lee jang terkenal soearanja 
dari archipel-zender NI R OM. sawa 
toeroet perdengarkan soearanja (Anip 
Aneta).   POEDJIAN 

Dengan perantaraan ini saja me- 
ngoetjapkan diperbanj:k terima kasih 
pada Tabib A.S. Karadin, Molenviiet 
Oost no. 41. Batavia-C. jang telah 
semboehkan saja dari penjakit blinde- 
darm ontsteking, zonder operatie. 

Hormat saja 

SANOESI   
  

   



  

i berangg 
' sedang mempersiapkan Kena djoega. 

dal kepada p 

Nah Irisan j 

  

epa cemoem 

£ ma di “Shanghai Oetara 

S3 —. Djoega di Shanghai Oetara pertaroe 
.jugan 'dimoelai lagi, Walaupoen koe 
hjrang seroe tertimbang dengan jg ada 

| disoeak Soocbow, tetapi agak keras 

sn) Beberapa perang tanding terdjadi 
Fdisebelah Timoer Nanziavg, tetapi ba 

meroepakan garis Tionghoa 
be abal sedilatpoan djoea. 

Y Uu masi An atar SPA 
: Tionghoa. Disebelah oetara K wangfu,   didaerah antara Lotien dan Liuhbo, ini 

heri pihak Djepang masih memperli 
|Ihatkap keradjinannja. Mereka menda 
Itangkan bala perkoeatan, . teroetama 

yi-|sekali tank tavk dan mobil mobil jg 
berlapis badja, sehingga boleblah di 
Ibarapkan akau datangnja serangan be 
sar dari pan Djepang dimedan pe 

rang ini, : 

in "Iasockan Tiwagkos masoek ke Hopei: 

Nanking,2 Nov, (Reuter) 
-Berita-berita jang datang dari me 

dan perang Pinghan menyatakan, bah 

»|menjeberangi soengai Chang, dan ma| 
ilsoek di Hopei sesoedahnja melakoe 
kan pertaroengan jang berhasil disoe | 

'jugai itoe sedjak Mapan! 23 boelan jg 
1 

| melawan sisa sisa serdadoe- 
oe Djepang jg dcea minggoe jl,   

njebe angi soengai Chang itoe dan| 
mejerang rjerang kepada Feng- 

7 sea oetara Changtebfa. 
berhoeboeng dengan moen 

Denah besar Djepang. maka |s 
a itoe terpotong djalanpja oen 

ek moendoer, K 
tahankan dirinja didesa desa Hungs 

#batsun, dan Nanlacbang disekitar Fong 
lochen, jg ditiap tiap desa itoe djoem 
Iiah mereka ads 300 sampai 400 orang, 

.Menoenggoe sa'at adjalnja 

Pembesar pembesar Tionghoa me 
-| noendjoekkan bahwa adanja sisa di 

g|Honan ini menjebabkan terbantahnja 
4 berita-berita Djepang jg menjatakau 

pat kedoedoekannja, 
tapi ternjata sekarang ini serda- 

wa pasoekan besar Tionghoa soedah 

| Tetapi pertempoeran masih teroes 

ivi mereka memper| 

pasoekan pasoekan Djepang, sesoedah | 
vja bisa mendarat ditepi selatan soe | #5 NE 

ngai Chang, bisa mempersatoekan tem PE N/ 

Djepan g terkepoeng, dan |: 

Ididalam perang guerilla dahoeloe moen 
tjoel sangat namanja, sekarang baroe 
inilah roereka melakoekan serangan, 
jg hasilnja masih dinantikan oleh de 
ngan penoeh perkatian. 

Djalan damai 

Brussel, 2 Nov. (Havas). Sore 
tadi petjah kabar disana, bahwa Dje 
pang sewaktoe2 soeka mempersstor 

Idjoei maksoed, kalau? ada salah satoc 
(negeri jg mendjadi badan perantaraav 
Joentoek menjoedahkan peperangan di 
Tiongkok itoe, 

Tetapi amb: ssadeur Djepang mene 
rapgkan, bahwa ia sama sekali. tidak 
menerima sedikitpoen berita jg seroe 
pa itoe" 

Empat orang preman mendjadi 
: korban 

Shanghai, 2 Nov (Centrale News 
Agency). 
22 boeah pesawat terbang Djepang 
ini hari menghoedjani bom kepada 
distrik2 Tionghoa, 

Di Pootung empat orang pendoe 
doek mati terkena bom. 

Perikatan tiga sedjoli. 

Berlin, 2 Nov. (Reuter), Menoe 
'roet berita-berita dari kalangan jang 
berwadjib, katanja, perdjandjian Anti 
Komoeuis antara Itali- Djerman-Dje 
pang akan ditanda tangani pada tang 
gal 6 November dikota Rome (Itali) 

' Soeal oeang Bank 
Shanghai, 2 Nov. (Transocean). 

kok tosan HH Kuug memberi peri 
Jagatan kepada semosa pembesar?2 lo- 

pa didaerah2 Honan, San, Shan 
“Shensi, Kansu, Ninghsia Jan 

Chingas soepaja djanga sekali kali 
soeka menerima osang kertas b 

dikelocarkan oleh bank He 
Minister terseboet, dengan 

ngin sekali menijegah c 
ceang kertas jg dikel 
bank jang ada didalam daerah jg di 
rampas oleh Djepang, sehi' gga dengan 

locaal itoe, oeang-oeang kertas tersel 
boet djangan TA sebagai sjarat 
djoeal beli jang sah, 

: — 0 — 
Sanjal : 

. Vesaha mendamaikan Spanjol 
Menolak oendangan 
Pemerintah Cuba. 

Reuter mewartakan dari Washington 
States Departement tidak bisa menga- 
boelkan cendangan Pemerintah Cuba 
oentoek ikoet didalam oesaha bersarua 
sama antara semoea repoeblik Amerika 
ventoek mengembalikan perdamaian di 
Spanjol, 

Tetapi djawaban Amerika itoe me- 
ojatakzn, bahwa djalau bagi memper 
hentikan peperangan Spanjol itoe bisa 
lidapati dalam harapau jg sangat dan   

Minister Osroesan Financien Tiong 

lengan tjara jg damai poela. 

Nederland 
Kapal Perantjs beradoe. 

Dari Vlissingen dikabarkan, bahwa 
di poelau Schelde, dekat Batb, tadi 
malam telah terdjadi peradoean anta 
ra 9 kapal Perantjis, ialah kapal , Fort 
Medine“ dan , Ville Doran“. 

Korting Indische Pensioenan 

Aneta mendengar kabar, bahwa 
Minister Djadjahan di Negeri Belanda 
menerangkan kepada Pemerintah Iin 
dia-Nederland, beliau tidak dapat me- 
ngaboelkan, soepaja dimasoekkannja 
rentjaua Wet boent memperpandjang 
korting Indische Pensioen setelah tg 1 
Januari 1933. 
Ma'loemat jang opisil akan dimoeat 

didalam Memories van Toelichting In 
dische Begrooting. 

Delegasi Nederland 
Boeat pergi ke Brussel. 

Kata Aneta dari Den Haag: Dele- 
gasi Nederland oentoek mergoendjoe 
ugi Konperensi di Brussel adalah ter 
diri daripada toean2: “ 

De Graeff, bekas G.G. Indonesia 
(leider) : 

BJ.O. Scbrieke, 
ifOnderwijs disini, 

Boissevain, kongsol Djenderal di 
Shanghai (sebagai deskudige), 

Djoega ikoet pergi toean Lievegoed, 
toean Bentinck dari kantor oeroesan 

bekas direktoer   memberi peringatan kepada pembesar? 

  

ossr Negeri dan Van Schoonhes ten 

|jang akan berlakoe sebagai sekret aris 

Julius Barmat ditangkap 

“'Berhoeboengdenga 1 
'kekoesoetan ban 

- Belgi, 
Dari Amsterdam diberitakan oleh 

|Aneta, bahwa atas permintaan procu - 
reurnja Baginda Radja Belgi Julius 
Barmat telah ditangkap berhoeboeng 
dengan pemeriksaan atas kekoeasaan 
Bank di Balgi 

Sekarang ia ditahan didalam Hoofd 
bureau politie di Amsterdam, sambil 
menanti selesainja mengoeroes soerat 
soerat permintaan dari Belgi agar ia 
kesana. 

Adapoen perintah dari procureur 
Radja Belgi itoe berdasar kepada toe- 
doehan, bahwa Julius Barmat melakoe 
kan penggelapan dengan melanggar 
bank. : 

ag Ian 

Inggeris 
Oetoesan Inggeris berangkat. 

Ke Brussel. 
Dari Londen diberitakan oleh Havas, 

bahwa kemarin doeloe minister Hlen 
dengan dikawani oleh Melcclm Mac 
Donald dan Sir Alexander Cadogan 
telah bertolak dari Londen menosedjoe 
Brussel. 

Poen delegasi Tiongkok soedah tiba 
di Brussel. 

Wakil-wakil Roesland ialah Litwi- 
noff dan Potemkin, Dari Rome datang 
berita 'Transocean, bahwa delegasi 
Itali dibawah pimpinan bekas ambas 
sadeur Itali di Berlija ja'ni Aldovran 
di Marescotti telah poela bertolak ke 
Brussel. 

PE TER 
Mendapatkan obat jang tjotjok 
oentoek penjakit wasir ada soesah 
sekali. Hanja hasil-hasilnja bisa 
mendjadi boekti bagaitoean. ANU- 
SOL berterima kasih atas kema- 
sjhoeran itoe kepada pakerdj: an- 
nja jang Ta dan sempoerna.   

  

  
1 Maa Mp habis. 

mereka aa Ha sat se- 

velai tanggal 29 Oct. malam mela 
oekan serangan nemoewnja. 

adoa oentoek memper 
g sebelah 

aksa memoen 
menderita keroes 

  
“jmereka se arang ini harja menoeng,# - 

'roenja jaitoe dimana fihak Djepang) 

tengara! 

    

  

  

BAROE TERBIT, Boekoe pe'adjaran 
potong pakean. Special pakean lelaki 
compleetf 2,15. Rembours tidak dikirim. 

|Adres . ».Sekolah Potong Pakean“ Gang 
Leraij 67 Batavia- Centrum. 

  

PAATJB DRIESSEN, Tjililitan poenja 
'keloearan djamoe-djamoe bisa dapet 

- Ibeli di ,TOKO BERKAH“ Groote 
an Postweg 44 Buitenzorg. 
  

2 'SLAMANJA kita kasi dek roepa2 
tjita, Gabardin dan laen2 dari jang 

5. aloes sampe jang kasar. Harga mela- 
ntjil| wan, Dateng koendjoengin pada Toko 

La? Centrum Kebon Klapa Pasar Senen 133. 

Dak 
an masih ber 

divisi A dari pada 
8di Yangchuan, 

ak Tionghoa melakoekan 

  

# Di GANG TANAH TINGGI C NO. 4 
“1bisa kasih peladjaran, dan djoega te- 
|rima pekerdjaan mendjait pakaian ja- 
'pon2 d.l.I. nona2 dan na dengan 
pembajaran jang pantas. 
  

EUROPEESCHE HOUTSKOOLH: 
Kwitang 32 — Telef, Wit. 3780, 

Semata2 mendjoeal barang baik, areng- 
areng dari Kosambi, Tantjang, 'Laban. 
Kepada pembeli baik bisa bajar boe-     Ni pembalasan penjerangan. 

yen Merana Tionghoa 
lanan. Tanjalah harga2nja. 

KALAU toean bikin roemah baroe 
tentoe harganja mahal sekali, belilah 
roemah rvemah jang soedah ada atau 
tanah tanah, datang pada AMIN Peto-, 
djo Sawah Noord Gg. Ill Batavia-C.' 
  

'Oentoek biang keringat bagi baji pa- 
kelah Lano'l Poeder recept Dr. Moe- 
wardi per bilik hanja f0. 65 bisa dapat 
pada Adm. Pemandangan. 
  

BOEKOE Penoendjoek djalan di Poe- 
lo Djawa bagi: kaoem Soepirekaoem 
Saudagar pelantjongan harga hanja 
(0.90 onkos f0.04 bisa dapat di adm. 
Pemandangan, 

  

Examen tg. 10 October memberi poe- 
la 100 pCt succes kepada Cursus 
typen 

DE EXPRES 
Gang Sentiong42 —  Batavia-C. 

SIAPA ITOE PERAMPOEAN ? 
Menoeroet tilikan lahir dan bathin, 
filsalat ilmoe dan agama, soenggoeh 
amat menjesal sekali, orang jang tida 
mengetahoeinja. Hanja sedia beberapa 
boekoe sadja di Administratie Peman- 

    dengan harga f 1.25 ongkos t 0.06. 

»Huwelijk, Polygamie en Echtscheiding 
in den Islam“ door Joesoef' Wibisono 
verkrijgbaar bij administratie PEMAN- 
DANGAN prijs f 0,56 Incl. portokosten 

Djerawat, ketoeaan dan sebagainja ha- 
nja bisa hilang djika pake Lano") poer 
der recept dari Dr. Moewardi 10.65 
per eblik terima diroemah atau pada 
Adm, Pemandangan. 

FLASH GORDON Tierita jang tidak 
asing lagi harganja tjoema 10,15 ong- 
kos f 0.02 bisa dapat di Administratie 
Pemandangan... 

VERKEERS & TOURISTEN-GIDS 
VAN JAVA: Verkrijgbaar bij adm, Pe- 
mandangan per stuk f 0.94 incl. por- 
tokosten. 

Rijwiel Handel BOEMIPOETRA & Co. 
P. Senen no. 172 Batavia-C. menerima 
tjat speda pekerdjahan toekang jang 
soedah paham segala keroesakan speda, 
Kerdja tjepat dan menjenangken. 

1yp-Cursus ,DE VLUGGE TIEN“ 
IV.X.J (Machine schrijven Tien Vi- 
ngers Blind Systeem) Molenvliet Oost 
No. 107 Batavia. Bladjar Typen saban 
hari sampai mendapat DIPLOMA,   lamanja 1—4 boelan adja,  



    

  

ra 

  

2. (SJAITAN TOFAN) : 

Karangan Rudyard Kipling jang oleh Metro Goldwyn Mayer : 
dibikin film jang mengikat perhatian orang boelat2. 

Soeatoe peringatan bagi pendekar2 laoetan, dari siapa tiap-tiap 

tahoen mengorbankan djiwanja ididalam perdjoangan hebat me- 

lawan anasir2 jang ta” dapat disingkiri. 
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$ 
Boeat hari REBO 

dan KEMIS 3-4 

NOV. 1937 

  

  

   
Pl 

Sa F “They have twin. 
- 'brothers now in their fastestand fun- - 
niest. FULL- LENGTH FEATURE! 

G Suggested by W.W. Jacob's Story TN 
"TS The Money Box” SU G2 

Directed by HARRY LACHMAN - . 
"a Menaolryyn Mayer menua 1 : 
  

  

Soedah terbit 

Brochure Soetardjo 
De Vier As Adresboek 

3e Uitgave 1937 
— Banjak lebih diperbaikan dan diper- 
lengkapkan dari jang soedah pernah 
terbit. 1 djilid tebel dengan tekst 
Blanda, Indonesia, dan Inggris serta 
dengan omslag kleuren druk jang ma- 
nis sekali hanja f 2.16 franco tempat 
pemesan. 

Tentang indonesia berdiri sendiri. 
Isinja penting bagi oemoem, ter 

oetama rakjat Indonesia. 

Harga f 0.75 
satoe boekoe dengan onkost kirim 

Lekas pesan!! Nanti kehabisan   

HOTEL SOERABATIA (Osman Hotel) 
Senen 44 Telf. No. 2105 Weltevreden Batavia-Ceutrum. 

Inilah satoe2nja Hotel Indonesia jang terbesar dan termasjhoer 
didalam kota Betawi. 
Letaknja dimoeka djailan tram, 
Weltevreden, 
Menerima tetamoe segala bangsa, djoega tetamoe boelanan de- 
ngan harga pantas. 
Perkara tarief boleh berdamai. 
memoeaskan, 

—— 

dan berdekatan dengan station 

Tempat bersih dan rawatan 

Menoenggoe dengan hormat 
De Directie   

    itgeversbedryf 
Ea ie pada Administratie ,,Pemanda-. 

Fan : a : - : ngan“, Batavia-Centrum. 
ramat Batavia-C. 

  

HET GOUD & ZILVERHUIS 
(Toko Mas, Perak dan Inten) 

Pasar “Baroe no. 40 Batavia-C. Telefoon 4286 WI. 
  

  

  

| Djoeal crediet sampai 12 boelan 

Persediaan biasa seperti : 
1. Gelang mas, 
2. Peniti renteng mas, 
3. Kraboe mas pakai berlian, 
4.- Anting-anting mas, dengan mainan, 

5. Tjintjin mas pakai berlian, 
6. Broche mas pakai berlian, 
7. Soesoek-conde mas, semoea de- 

ngan pakai berlian paling baik. 
8. Gelang Oeler. 

Semoeanja dari mas 22 ka- 
raat dan 14 karaat 

Persediaan besar seperti : 
Harlodji tangan, harlodji kantong 
dan rante harlodji dari mas, -perak 
atau Ghroomnikkel, merk Election, 

: Cyma dan lain lain merk kaloewaran 
Ke Europa semoea bikinan ZWITSER- 

: LAND... 
Persediaan besar seperti : 
Tempat Rokok perak,-begitoe..djoega 
Vulpenhouder dan Potlood (Parker 
dan merk: kloearan Europa. : 

Banjak djemeroet, 
dan briljant. 
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“PERSEDIAAN BESAR 
Lotjeng Westminster, Iotjeng tembok, bekker2, 

salonklokken. 

  

PARKER CENTRALE 
dari model jang -paling-baroe. 

VACUMATIC 
— Persediaan besar dari Gero Zilver dan Zilmeta 

boeatan negeri Belanda Garantie seoemoer hidoep. 

a 
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  8 "ANGIN . .. - “ S an i 

wan Dag Adeake Wamorrhordakmikket unt! 

"Hadensa" 
ump Hadensa-Gesellschaft mb-H ,.I: 
Berlin -Lichterfelde “ut 

   

      

: ) melawan penjakit 

HAEM 
: (AAMBEIENJ) 

Obat ,,HADENSA"telah menarik perhatian besar dalam kalangan 

berdjoemblah2 roemah sakit. 

kan sangat (voorgeschreven) oleh Pendjabat2 Geneeskunde. 

Imp. ELL ER & Co. 
SOERABAIA — BATAVIA-CENTRUM. 

JONAN NKRI YAAA ALUMNI MARAK: 

U) 
  

| IT PA DL yI 

  

  

Maandblad Bergambar dari persatoean Priaji 
Bestuur Boemipoetera di Hindia Belanda 

Oplaag 6000 'Exemplaren 

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

Harga abonnement boeat Hindia. 

f5,— sefaon atawa 12 nomer, f 2,50 setengah taon stawa 6 nomer, pem- 
bajaran doeloe: berlangganam paling pendek setengah taon afawa 6 nomer. 
Lapangan bagoes dan loeas oentoek reclame dan advertentie 
Menghadapi hasil besar dam menjenangkan , tariefnja rendah dan berlang- 
ganan dapet raba! banjak berhseboeng dengan djaman soesa. 
Ingetlah, kalangan Regenischapsraad atawa Reg. Werken jang terkemoedi 
oleh Regenten,-jang kebanjakan memimpin tjabang P.P. B,B, bisa men- 

— djadi lapangan advertentie djoega. 
Perminta'an langganan atawa perfjontoan Pemimpin, moeat adver- 
fentie atawa tarief, serta masoek lid P.P.B.B. toelis pada. 

Administratie,   

    
SRK TU DE EA AAU YNA KEREN NON ANDA EN KARENA PR PENENRENERRENEN DEDAK CAPE ARSASAN 

eeoimranvasevanvoMiaian gd | ANAK 

dokter2, dan di Amerika serta Eropah dipergoenakan didalam 

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

Bisa dibeli pada semoea apotheek dengan harga f 1.40 

     

  

   

     

                 

    

  

Dr. SOEGIRI 

ABDUL R. SALEH 
" KWITANG 7,— TEL. 3995 WL. 

— Spreekuur: 7 8 pagi 

5 -» T sore 

Sementara Dr. Soegiri tida di 

Betawi, practijk diteroeskan oleh 

dokter Abdul R. Saleh.       
PI Ae en kes 

Pergoeroean Nasional 

, KASATRIAN“ 
Kadjiweg No. 48 - Djaga Monjet No. 14 

BATAVIA -C. 

Menerima moerid boeat: 

1. H.LS. & Schakelschool-f 2,35seboelan 
2. Tweejarige Handelsschool f 6.- , 

3. Cursus Boekh. A Examen f 4-,, 

4 Cursus Typen (J0 Vinger Blindsys.) 
f 2,50 seboelan 

Klein  Ambtenaarexamen 
f 250 seboelan 

Boekoe programma bergambar boleh 
diminta dengan gratis. 

— Pap 

5 Cursus 

  

3 
  

Tekoop 

Selamanja ada sedia 

'AUTOSS 2ehandsch 

roepa2 merk Sedan en 

Touring dalem keadaan 

baik. 

harga moerah 

Bisa dibajar menjitjil 

Autohandel ,, SATAVIA" 

Sluisbrugstr, 55 Bat.C.       

  

FLASH GORDON 
Nama terseboet tidak asing lagi bagi 
penggemar bioscoop dan mendjadi 
boeah bibir dalam doenia film. Seka- 
rang telah terbit boekoenja dengan 
harga hanja f0.15 tambah f0.02 ong- 
kos franco. Bisa dapat beli pada 
Administratie PEMANDANGAN. 
  

Obat jang termoedjarab sekali bagi 

  

  

AC TUBEL 

Huwelijk, Polygamie en 
Echtscheiding in den Islam 

door 

JOESOEF WIBISONO 

Redacteur 

Moslimse Reve1 

Uitgave van de Studen 

ten Islam Studieclub 

Deze brochure, voor- 
zien van een inleidend 
woord van den heer 
H.A. SALIM, is bewerkt 
naar de nieuwste gege- 
vens en moderne opva- 
tingen, welke op dat 
gebied bestaan, 

De ontwikkelde Indo 
nes'er, wien het huwe- 
lijksleven van zijn volk 
ter harle gaat zal niet 
onverschillig blijven t. 
av. de plannen der 
regeering om de moge- 
lijkhied te scheppen van 
cen inschrijving van Is- 
lamielische huwelijken, 
he'geen befeekent on- 
derwerping aan eenO- 
nogame huwelijksre 
geling, naar het voor- 
beeld van de Europee- 
sche  huwelijkswetten. 

Men geve zich ech- 
ter eerst rekenschap van 
wat men ga veranderen. 
Leest deze  brochure 
Verkrijgbaar bij de Ad- 
ministratie van 

»Pemandangan” 
Senen 107 - Batavia-C. 

Per exemplaar f0.65 ' 
inc, porto. 

  

      
    Batavia-Centrum (R. Salehlaan 18 Paviljoen) Telefoon No. 3017 WI.   
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KANTOOR  ADMINISTRATIE 
Senen 107 Batavia-C, Tel. 1810 WI. 

Indonesia satoe kwartaal . 
Loear Indonesia - AN Hata 

PEMBAJARAN DI MORKA 
Boleh dibajar boelanan, tetapi ber 
henti haroes diachir kwartaal. Domi 

cile abonnes terhadap koran ini 
di Betawi. 

In en Masa 

Tahoen ke 5 No. A7 Ta 

- 

listen sebeloemnja kita membitjarakan 
tentang nasibnja kaoem | : 
Kaoem lemah hendaklah diperhatikan 
daripada jang lain, Boekan kita, seba 
ge nan diseboet didalam kitabnja 
ocan Dr. Alfred Adler, keadaan na- 

sibnja kaoem poeteri menoendjoekkan| 
tergilanja kita terhadapnja, tidak, ke 
wadjiban kaoem poeteranja Dagian ka 
oem boeroeh hendak bersoeara dengan 
giat, begitoelah pengharapan kita dari 
Indonesia. 

Pers Indonesia tidak senang melihat 
peratoeran jang dikenakan kepadaka 
oem poeteri, 1. 

Kita menerima orgaannja PGI dan 
kita memperhatikan betoel2 congres 
voorstellennja dan kedapatan dalam 

.pja, banjak sekali voorstel jang menge 
nai kaoem poeteri. : 

Teroetama congresvoorstel dari PGI 
afd Bandoeng, tentang menjokongnja 
motie dari Mevrouw Razoux Sebultz 
jang sebetoelnja ada membela nasib 
nja kaoem ambtenareassen amat sym 
pathie terhadap voorstel itoe. 

Kaoem Normalist bagian Isteri ! 
Telinga kita mendengar, telinga 

»Pemandangan“ itoe masoek sampai 
diroeangan rapat2 anggauta dari ka 
oem Normalist. Kita dengar keloeh 
kesahnja kaoem poeterinja, kita dengar 
bagaimana kaoem poeteri ditempat 
vergadering itoe, maoe tidak maoe, 
maloe tidak dibelakang, mohonkan soe 
paja ketoea rapat memperhatikan na 
sibnja, karena mereka, ja mangesia 

tinggal manoesia, ingin bersoeami, te 
tapi chawatir, dilepas . ., 

Mereka minta, sampai soeara mere 
ka, boekan sadja dipers Indonesia di 
bitjarakan dengan poeas, serta boekti 
nja jang tjoekoep, bahwa peratoeran 
itoe, tidak baik, tetapi gedoeng Volks 
raad, waktoe pembitjaraan begrooting 
Departement van Financien didalam 
Iste dan 2de termiju ada pembitjara 
an jang hebat. 7 

Semoea bergerak, maoe tidak maoe, 
—  semoea fikirannja melajang kehadapan 

nasibnja kaoem lemah. 
Kaoem koeat, kaoem lelaki mende 

ngarkan, kita djoega tahoe, bagaima 
na seroenja pembitjaraan dalamnja, te 
tapi meskipoen ada itoe, beloem ter 
boekti, beloem dapat basilnja jg keli 
hatan jang baik terhadapnja itoe. 

Adat manosesia, Siapapoen didalam 
doenia ini tidak maoe bersoeami, soe 
dah peratoeran jang natuurlijk, pera- 
toeran jg soedah diadakan oleh alam 
sendiri. Allah sendiri memboeat pasa 
ngan diatas doenia, laki2 dan perem- 
poean boeat mentjari djodonja, tjari 
persahabatan jang kekal diatas doe- 
Did. 

Tidak semoea djodoh 'itoe begitoe 
sadja dikira kirakan, Adakalanja ka- 
oem poeteri itoe dapat soeami jg ber 
gadji bavjak, dan bagaimanakah de- 
ngan xaoem isteri jg dapat soeami jg 
bergadji . . . ketjil, atau sama sekali 
tidak mempoenjai pekerdjaan, 

Inilah jg terdengar dalam kalangan 
Normalisten, Banjak pilepas karena 
bersoeami meskipoen lakinja tidak 
mempoenjai pekerdjaan, tidak boleh 
teroes bekerdja, karena. . . ada soerat 
edaran dari pemerintah. 

Ja, karena soerat edaran dari pe 
merintah, sekali. Pemerirtah menga- 
dakan soerat edaran ini diwaktoe jg. 
sesoekar soekarnja dalam negeri ini, 

tetapi sekarang soedah baik economie 
dan financien negeri, - 

Wali Negeri jang baroe datang. 
Alamat baik sekali ada, Doenia ka 

oem boeeroeh tentoe akan dapatkan 
bahagia, dan terboektilah semoeanja. 
Memang siapa perhatikan isinja kara 
ngan djoeroe moedi kita kemaren, ten 
toelah ada mengandoeng banjak peng 
harapan, bahwa hal ini tentoe dapat 
oebahan, oebahan jg diharapkan oleh 
kaoem isteri Normalist semoeanja di 
dalam kalangan bureaucratie, 
Kaoem Normalist Isteri, djikalau 

bersoeami dengan orang tidak mem: 
poenjai pekerdjaan apa2 akan diper- 
kenankan boeat bekerdja teroes, tetapi | 
mesti dapat ontslag dahoeloe, 

- 1450 | 

  

Menoedjoe ke cong 

Kita tidak dapat » menghabiskan 
pembitjaraan tentang kaoem Normas | 

masam 

res Goeroe 
Oleh REALIST 

  

    

   

' Pengharapan kita, dalam soal ini 
'betoel baik peratoerannja, hanja me 
Iroegikan bagi kaoem poeteri, perta 

poeterinja.Jma, dengan adanja ontslag itoe, bila 
Imana mereka itoe dapat diangkat kem | 
Ibali, dan diangkat, djika ada lowo 
ngan, djika tidak ,. . hampa tangan. 

— Inilah jg kita sedihkan! 
:Maka itoe dalam congres PNS, dan 

Normaalscholierenbond mesti diminta 
beginilah. 

a. Djika seorang goeroe Isteri akan 
bersoeami dan soeaminja boekan kost- 

Iwioner hendaklah djangan dilepas da 
'hoeloe, tetapi dipertimbangkan dengan 
sesoenggoehnja sebab meroegikan ke 

Ipada kaoem goeroe Isteri. 
b. Systeem jang didjalankan kepa 

da kaoem ambtenares oemoemnja, hen 
daklah dioesoelkan seperti tsb. 
Kita pertjaja kepada Wali-Negeri 

sekarang jg tahoe bagaimana soekar- 
nja penghidoepan kaoem tsb, dar ki- 
ta pertjaja djoega tentoe tidak akan 
diloepakan semoeanja itoe apa jg di 
PenGnan dari kaoem serekat-seker- 
ja, 
Wali-Negeri soedah mengoebah se- 

dikit tentang hal ini, tetapi tidak ja- 
kin dengan kejakinan jg penoeb, ten 
toe akan dapat oebahan, djika kita 
minta. 

Sekarang kita balik lagi terhadap 
soal jg ramai dibitjarakau dalam ge- 
dong Volksraad sampai keloear seboe 
ah motie jg amat berfaedah diketa- 
hoei oleh oemoem, jaitoe motie jang 
kita pandang perlee dibitjarakan da- 
lam halaman ini. 
Kaoem Isteri dilepas. .. 
Karena bersoeami, dan pensioengeld 

nja tidak dapat kembali, Djika kita 
memperhatikan dengan sesoenggoeh- 
nja, memang tidak ada djalan boeat 
dikembalikan semoeanja itoe, sebab 
tidak ada peratoeran dalam pensioen. 

Kita harapkan ada oebahar jg di 
djadikan kesenangan kepada poeteri. 

Apa jg kita harapkan? Apa jg kila 
pohonkan, djika koem Isteri itoe dile 
pas, dan soeaminja itoe kostwinner, 
artinja gadjinja lebih dari pada Iste- 
rinja. 

Mereka dilepas, tetapi ada sebetoel 
nja peratoeran jg menerangkan dalam 
nja boeat dapat wachtgeld dan pensi- 
oen nantinja. Soal ini haroes dapat 
sokongan dari sidang ramai, 

Marilah kaoem goeroe Isteri bera 

soepaja dapat Gjoega bal ini. Dapat 
ini boekan sadja tertolong nasibnja ka 
oem goerue, tetapi semoea kaoem boe 
roeh djoega tertolong. : 

Sokonglah ! Kaoem poeteranja beker 
dja oentoek memperbaiki nasib sau 
daramoe. 

Kita pertjuja, bahwa dalam congres 
ramai dibitjarakan, dan kaoem goeroe 
Isteri jg tidak mengoendjoengi congres 
tentoe berdebar debar menoenggoe 
poetoesan jg akan diambil dalamnja 
itoe. 
Sampailah pembitjaraan kita jang 

mengenai kaoem Normalisten diseloe 
roeh Indonesia. 

ngoeroesnja, berat jg dirasakan oleh 
mereka semoeanja dalam congres. Ke 

singkirkan semoea fikiran melajang 
kearah nasib kaoem boeroeh, nasib 
kaoem Normalisten pada waktoe seka 
rang jg perlue dapat perbaikan nasib 
jang tertentoe. 

Ribosan kaoem Normalist, jang dja- 
di anggota dari serekat,-sekerdja atau 

resnja jang akan datang. 

kali. Anggota 'dengan gampang sadja 
minla ini dan itoe, tetapi bestuurnja 
haroes memikirkan, apa dapat dite- 
roeskan atau tidak. 
Sokongan jang perloe diberikan ke- 

pada kaoem Normalist itoe jaitoe, ma 
soek dengan lekas vakbondnja, masoek 
dengan lekas didjoeara persatoean jang 
kekal boeat meroendingkan nasibnja 
  
  

Rebo 

mai2 mohonkan kepada pemerentah, | 

Berat jg akan ditanggoeng oleh pel 

sehatan diloepakan, fikiran jg lain dil 

jang mendjaoehkan serekat-sekerdja, 
mencenggoe dengan hati sabar cong- 

Penoeh jang akan dibitjarakan, z2- 
kelijkheid jang haroes dikemoekakan. 
Djadi pemimpin dari serekat-sekerdja 
boekan moedah, tetapi amat besar se- 

En 
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Organ'satie luchtbescher- 
mingsdienst, 

Toean R. Mardio, cursusleider bagi 
an organisatie dari Luchtbescher- 
mingsdienst, dalam cursus jang paling 
achir ini, telah berseroe pada jang 
hadlir, jang maksoednja minta perto- 
longan pendoedoek Tjilatjap jang se- 
penoeh-penoehnja, soepaja tjita2 ini 
bisa diadakan, karena boekan sadja 
oentoek keperloean mendjaga diri sen 
diri tetapi djoega oentoek keselama 
tan pendoedoek disini seoemoemnja, 

Tidak salah ! 
Baikpoen oentoek mendjaga kesela- 

matan diri sendiri maoepoen oentoek 
pendoedoek disini seoemoemnia, itoe 
lah memang soedah mendjadi kewa 
djiban sesoeatoe manoesia. 

Akan tetapi disini inginlah kita se 
dikit membentangkan fikiran kita ter 
hadap soal itoe. 

Luchtbeschermingsdienst, jg dalam 
satoe satoenja sector (bagian) haroes 
mempoenjai pembantoe setjoekoepnja, 
adalah tidak moedah boeat diorgani- 
satie jang agak sempoerna, djika pe 
merintah sendiri tidak mengadakan 
atoeran atoeran jg sah (wettelyke be- 
palingen), 
Sebagaimana diketahoei, bahwa lucbt- 
beshermingsdienst itoe, pada satoe sa 
toenja tempat ada dikepalai ambtenaar 
gouvernement jg tertinggi dan sebagian 
banjak dibantee oleh orang orang dari 
kalangan gouvernement, tetapi badan 
ini, adalah boekan seboeah baban offi 
cieel jg tentoe sadja tidak moedah boeat 
mengoempoelkan orang orang oentoek 
mendjadi pembantoe dalam satoe sa 
toenja sector. 

Sesoeatoe sector, jang haroes mem 
poenjai bagian : hospitaal, brandweer, 
ontsmettingsdienst, hulpgeneeskundige 
posten dil. itoe, sedikitnja baroes mem 
poenjai 50 orang pembantoe, Sedang 
oempama soeatoe kota atau daerah 
dalam 5a6 sectoren, orang bisa tahoe 
sendiri, berapa erangkah oentoek ke 
perloean itoe ? 

  

bersama2, mana perloe sekali didapat 
kan pada waktoe sekarang. 

Bersiaplah kaoem Normalisten seloe 
roeh Indonesia! 

Singsingkanlah lengan badjoe Toean 
toean, boeat bekerdja dalam serekat- 
sekerdja jang koeat dan teratoer. 

- Ambillah tjonto jang ada dimasjara 
kat loear Indonesia. Sokonglah kaoem 
Normalisten dalam pemilikan raden, 
sokonglah segala roepa jang ada me- 
ngandoeng kebaikan oentoek nasib 
Toean-toean. 

Dari sebab itoe, dalam congres mes 
ti diadakan djoega pembitjaraan jang 
sehat dan jang berarti terhadap ver 
kiezing raden. Bekerdjalah, memboeat 
djoega fonds boeat pemilihan jang 
dapat dipakai oentoek dapatkan djago 
djago Toean dalam raden, dari RRnja 
sampai di Volksraad. 

Bekerdjalah dalam kalangan ini. 
Bekerdjalah oentoek kepentingan 

Toean-toean sendiri. 
Djangan tanja bilamana waktoenj3, 

|djawablah sekarang waktoenja oentoek 
|kaoem boeroeh, mendapatkan kedoe- 
doekan jang sempoerna dalam masjara 
kat. Kaoem boeroeh mesti mempoenjai 
kedoedoekan jang sempoerna, dibela 
oleh kaoem boeroeh sendiri atau me 
reka jang kita pertjaja, tetapi jang ha 
tinja seratoes persen setoedjoe kepada 
tindakan Toean2 Normalisten, 

Toean2 Normalisten, achir kata, sera 
ja menoedjoe ke congres Toean2 kita 
oetjapkan selamat dan 'bahagia, kita 
oetjapkan soepaja segala roepa permin 
taan Toean2 dikaboelkan kelak oen 
toek kepentingan keloearga Toean2. 

Sehabisnja congres bekerdja dengan 
keras, anggota tjari anggota baroe. 

Sekali lagi, selamat ber congres, di 
Bandoang bersama2 PGI dan di Mata 
Ng en kacem Normaalseholieren- 
bond, 

| 

SA   s— ig) mm 
BE 

  

3 November 1037 

Dan .. 
dapatkan. 

Kita mendengar kabar, bahwa se 
orang ambtenaar dari BB boeat bagian 
luchtbeschermingsdienst pada minggoe 
pertama dari i.b. akan mengoendjoengi 
tempat tempat jang soedah akan di 
adakan luchbeschermingsdienst, antara 
mana tentoe Tjilatjap akan mendapat 
koendjoengan, 

. Vrijwilligers haroes kita 

Kedatanyan mana tentoe kita meng 
harap soepaja bisa mengadakan pem- 
bitjaraan jg kita harapkan, jaitoe soe 
paja ini organisatie dari luchtbescher- 
mingsdienst, dari voorloopig mendjadi 
seboeah badan jg officieel, jg sedikit 
nja boekan sadja tentang officieelnja 
ini badan tetapi djoega fondsen oen- 
toek itoe haroes difikirkan, diremboeg, 
diadakan dan teroes didjalankan. 

Ini tidak lain, karena kita mengi- 
ngat soesahnja mengadakan ini orga- 
nisatie jg agak sempoerna djika tidak 
dibantoe dengan kekoeatan peratoeran 
pemerintah plus financieelnja. 

Kita pertjaja bahwa jg wadjib soeka 
akan mengadakan ini pembitjaraan, jg 
kemoediannja kita mengharap akan 
baik hasilnja,dna organisatie jg ditjita2 
kan itoe bisa lekas tertjapai. 

Sekian fikiran kita. 
— 0— 

Sekolah kehakiman tinggi. 

Telah loeloes boeat candidaatexa- 
men boeat bahagian pertama nona 
Tjoep Kandjat, dan toean Abd. Maa- 
rief dan Rd. Sri Toendjoeng, 

Telah loeloes boeat candidaatexamen 
boeat bahagian kedoea toean Tong 
Ing Liem. 

Telah loeloes boeat doctoraalex1- 
boeat bahagian pertama toean2 G. 
Wreksoatmodjo, R. Soegiarto dan tosan 
Zairiu Zain, 

— 9 — 

Menganiaja seorang baboe 

Menoeroet berita dari Ind. Crt", 
bahwa didalam boelan Maart seorang 
njonja bangsa koelit poetih telah me- 
nganiaja seorang baboenja hingga ma 
tang biroe, Ini bahoe soedah 3 kali 
dirangsang oleh njonja dan sesoedah 
nja 3 kali ini baboe dipoekoeli, maka 
boeat jang ketiga kalinja ini baboe 
memberitahoekan halnja kepada Veld 
politie disana. 

Sesoedahnja diperiksa oleh landraad 
maka O.M. di Malang akan memerik 
sa ini perkara dengan sedjelas djelas- 
nja. 

—a 9 — 

Actie Boycot?? 

Lagilagi satoetoko di 
smeer dengan teer. 

Actie boycot telah moelai berkerdja 
dengan keras sekali. Dan seperti oe 
moem telah mengetahoei, bahwa se 
lang beberapa minggoe jtl. didalam 
kita poenja soerat kabar, ada memoeat 
perkabaran, bahwa toko-toko Tiong 
hoa jang masih sadja mendjoeal ba- 
rang-barang Djepang, telah dismeer 
dengan teer. Ini kali jg poenja giliran 
ialah toko Tay Tong di kali Besar, 
Betawi karena menoeroet kabar-kabar 
angin, menerangkan bahwa toko itoe 
tidak maoe memboycot barang Dje 
pang. 

P.T. T. R. tjabang Bogor. 

Soesoenan pengoeroes PTTR tib. 
Bogor, jang dilantik pada pertengahan 
boelan October '37 sebagai tertoelis 
dibawah ini t. Atmosoedarto ketoea, 
t, R. Adiwikarta wakil ketoea, toean 
Soeanda pen, I, t, Soedjana pen. II, 
t, Djapar bendabari, dan t.t, Jachja, 
Soekarna, Barnas, Abdurachman, Alie, 
Slamet dan Saamin sebagai pembantoe. 

Perloe kita oeraikan disini bahwa 
PTTR ini jaitoe perserikatan seker 
dja oentoek pekerdja PTT rendahan 
jang berserikat di Bandoeng, 

Moedah-moedahan tjabang dari vak 
bond jang serba baharoe ini dapat 
hidoep langsoeng dengan soeboernja 
dan dapat poela memenoehi jang men 
djadi maksoednja,   

Abonnes 
boelan jang meninggal, asal tidak 
menoenggak dapat uitkeering , .. f 25— 

Pengadoean 
ran, dan oeroesan 'advertentie setelah 
liwat djam 4,30 sore pa 1. No 

hlm. & 

FONDS KEMATIAN 
lamanja paling sedikit 6 

  

tentang pengiriman,.ko 

  
t a 

Tarief advertentie, keterangan pada 
administratie, 

Lembaran kedoea 

  

    Ma Na Yaa ana 
Beroleh 1e prijs DIPLOMA en BIN- 
.TANG MAS PASAR GAMBIR 1937. 

2 

Aan PN an 
kin.moeka menajadi 

“ haloes,lemboet,dan 
sena eaaeiNlaaait:   

Bisa dapet beli dimana-mana tempat 
Teroetamapada: Chem, Hand.JUPITER, 
Pasar Baroe, Toko Baba Gemoek, Da 

sar Senen, Toko Khouw Som Hoei, Mr.- 

Cornelis, Filiaal ,,Probitas“ Tjikeu- 

meuhweg, Buitenzorg. 
  

  

  

BERITA LAMONGAN 

Pemalsoean di Pegadaian Lamongan 

Pembantoe menoelis: 
Pada tgl. 27 ib, dipegadaian Lamo' 

ngan telah terdjadi tipoe dajaatas per 
boeatannja seorang sehatter bernama 
K, telah menggadaikan barangnja sen 
diri beroepa koeningan sebanjak 11 
potong dengan harga kl. f 70.— 

Adapoen moela2nja ketahosan, bah 
wa pada hari tsb. seorang Hoofdschat 
ter bernama PP, telah mendjalankan 
kewadjibannja verificatie barang gadai, 
kemoedian diketahoei 4 barang dari 
pada sebanjak barang jang diverifica- 
tie itoe ada terdapat barang palsoe. 

Dengan se gera Beheerder merapport 
kan kepada Inspeeteur Pegadaian di 
Soerabaia, dan itoe waktoe djoega pem 
besar pembesar dari Pegadaian beser 
ta AW cs. datang di pegadaian La- 
mongan. 

Sesoedah diadakan penjelidikan, ma 
ka schatter K terseboet mengakoei 
atas perboeatannja dan diterangkan 
poela, boekan sadja 4 potong ini jang 
dipalsoe, bahkan didalam goedang 
masih ada 7 potong dan waktoe di 
Grissee poen ada satoe barang jg pal 
soe dengan digadai 'f 2,30. 

Menoeroet pengakoeannja sendiri 
telah menerangkan dalam peperiksaan 
itoe, adapoen sebabnja ia berbosat de 
mikian, disebabkan bahwa berhoe- 
boeng dengan tanggoengannja 10 djiwa 
orang itoe maka pengkidoepannja se 
nantiasa terganggoe oleh kemelaratan, 
sekalipoen diloear dienst ia tidak men 
djalankan perboeatan2 jang memboros 
kan, akan tetapi berhoeboeng dengan 
keadaan memaksa sehingga ia loepa 
atas kepertjajaan jang diberikan pada 
nja, lebih-lebih bahwa ia telah beker 
dja dalam dienst lamanja 28 tahoen. 

Dan itoe waktoe djoega HB PPPB 
di Soerabaia segera melakoekan penje 
lidikan dikoeatirkan djika diantara 
anggautanja ada jg tersangkoet dengan 
perkara tsb. 

Akan tetapi sesoedah 2 hari lama- 
nja melakoekan penjelidikan, maka 
ternjata bahwa perboeatannja K. itoe 
tidak ada hoeboengan dengan lain2nja 
teman, dan itoe waktoe K, ditahan 
diloear, sedang dipegadaian masih 
diteroeskan penjelidikan “dengan men   datangkan beberapa commissie dari 

  

    

    

   

   

    



  

   
   

   

   

        

   

      

    

   
   

  

         

Men na angan 
'Begitoe gambar organisatie kita. 

|. Sesoeatoe organisatie bangsa kita 
baroe bisa koeat dan sempoerna, ka 

au ada pengorbanan: korban tenaga, 
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| fikiran fik dan 0 ang, Pengorbanan ini 

dalam kal: kita memang soedah 
'ada, dan banjak, Teroetama dari kala 
ngan pemimpin-pewimpinnja, : 

Pemimpin di pergerakan bangsa ki 

ta, tentoe korban 6eang, tentoe kor 
'ban tenaga dan fikiran. Tetapi seo- 

. rang jang special mengerdjakan boe 

  
  

3 

“at pergerakannja, kalau ditjari bam 

ir tidak ada. Bana e 

|. Pergerakan jang besar, kami ambil 
| oempamanja PARINDRA. Pergerakan 

|. Parindra ini, paling sedikit haroes 

—.. mempoenjai 3 orang jang merdeka. 

|. Tiga orang itoe mati hidoep dari Par 

Re bata, Mereka digadji jang na 
|. ngan sampai roemah tangganja kotjar 

NE Kejaba dan fikirannja 100 pCt 
diserahkan pada Parindra. 

  

    

. 

ik | “@ 
Ol 

“ Inamanja ketjil R.D. akan tetapi ber 
hoeboeng dengan salah satoe sebab, 

'Inja A,R. 

'lagenda, sehingga soerat tsb. tidak di 

ongan ji) 
maka air hoedjan| 

sngalir sebagaimana mes| 
dapat mengganggoe ke 

rang kita lihat, bahwa 
» got dan djalan djalan moe | 

jadi djika pekerdjaan itoe | 
ai akan mengerdjakan kali 

pasar, sebab dari beberaps 

oenggoeh boeroek adanja. 

— Dilepas dari djabatannja 
oet soember jg. dapat ki 

ajai, bahwa seorang schrijver 
di Lamongan bernama Raden 

og. il. telah dipetjat dari djabatan 

(dapoen sebab2uja, menoeroet kete 
gsn, bahwaia dipersalahkan dari 
& diantaranja Administratief atau 

'memalsoe nama, sebab waktoe ia me 
masang waterleiding moela2 memakai 

(maka ia masih menoenggak pemba- 
jarannja waterleding sehingga ia men 
|dapat penagihan dengan perantaraan 

| Akan tetapi tahoe karena loepa, 
maka soerat ini tidak dimasoekkan 

ketahoei oleh jg wadjib menerima. 
Pada soeatoe hari, oleh karena ia 

sangat. memboetoehkan air, maka ia 
terpaksa memasang air lagi dengan me 
makai nama toean R. H. dan kemoe 
dian pindjamannja jg lama telah diba 
jar. 

- Akan tetapi tidak tersangka sangka, 
maka R.D. og. H. telah menerima 
besluit diberentikan dari djabatannja. 

Djikalau kabaran ini benar, kewadji 
bannja Hoofdbestuur PPBB ala t. 

ISoetardjo menjelidiki kedjadian hal 
ini, agar korps BB dapat mentjapai 
tjita tjitanja. 

— — 

BERITA TJIKAMPEK 

| Imtihan sekolah Nahdlatoel Oe- 
lama Tjikampek 

Pembantoe menoelis : 
Pada tg. 30 menghadap 31 October 

pergoeroean N,O, Tjikampek telah 
'mengadakan perajaan Imtihan jang 
bertempat diroemah sekolahnja dikp 

— Tabligh Akbar Mochammadijoh 

k mengabarkan, bahwa kali| 

Banjak sedikitnja anggauta, berapa | 
"kali diadakan rapat dalam setahoen | 

'. boeah boeah pekerdjaannja, kekajaan | 
nja, pendek, semoeanja jang berhoe 

'boengan dengan Parindra haroes di 

tjatat.  Grafische Voorstelling dari: 

- moendoer madjoenja pergerakan, Par | 

indra choesoesnja, pergerakan Indone | 

0... Orang laloe menanjakan, oeang da 
Yi mana haroes diambil, karena oeang 
“contributie tidak masoek ? Sebagai ka| 

“mi katakan diatas, pergerakan kita) 
baroe bisa madjoe dengan offer, 

Anggauta jg mampoe, atau pemim- 
pin jang mampoe haroes tanggoeng 

seboelan berapa M.H. Thamrin seboe 
lan berapa enz, Mengapa, kalau Museert 
pemimpin NSB sebeloem bisa dapat 

gadji tidak koerang dari seriboe roe- 

piah, Parindra seboelan tidak bisa mem 

 bajar tiga ratoes roepiah pada seidernja. 
Sekian pergerakan, teroetama poli 

tieke vereenigingen dan Vakbonden 

. wadjib lekas lekas mengadakan tenaga 
tenaga jang bisa hidoep dari perbim: 

' poenannja. 2 : 
“Hanja dengan djalan ini sadja, me 

nisatie bangsa kita massief adanja. (S) 

lebih djaoeh, bahwa toean K. menoe- 
roet kepoetoesan dari Jnspecteur Pe- 
gadaian di Soerabaja, ia dischors dari 

| “gal 28-10-37 No 6445-1937-7I, dan 
| disoesoel lepasan dari djabatan dengan 

besluit tertanggal 29-10-37 No. €49l- 

Pe BNNK Un ah 
0 Dengan kabarnja toean K. menoen 

0... toet hak onderstandnja, " 

|... Wadjib diperhatikan oleh Dienst 
D0 pegadaian 

kita terima, bahwa ber 

      

  

   
A kendrikan #lisaloja di Manj 

rang Pegawai di La 
ari jg ditentoekan di 

oentoek bekerdja 

Sedang perdjalanan dari Lamongan 
| ke Mantoep itoe poelang pergi kl, 40| 

—. km, djaoehnja, sekalipoen kepergia 
. nja itoe dengan kendaraan jg diba| 

— jar oleh Dienst Pegadaian, akan te/| 

  

      

sore, diadakan optocht jg menoedjoe 
keroemahnja t. wedana. 

tian dari pendoedoek ada menjenang- 
kan, Dari pihak BB tampak t. A. W, 

Sia seoemoemnja, sama sekali tertjatat. |, NM ee Tote mod carai 

hidoepnja 3 orang itoe. Dr. Soetomo| 

'noeroet pikiran kami jg pitjik ini orga- | 

lain pegadaian, dan menoeroet kabar | 

—.. djabatannja dengan besluitnja tertang | 

lah diadakan rapat orang toea moerid, 
diroemah pergoeroean Taman Siswa 

pgan Pegadaian di La-| 

Kradjan, 
Pada hari Saptoenja, moelai djam 3 

. Djam 17,30 imtihan dimoelai. Perha 

— Setelah sidang perajaan diboeka, ma 

kan pendapatannja beladjar dengan 
memakai perantaraan bahasa Daerah 
dan bahasa Indonesia. Djika menilik 

lantaran baiknja piwpinau pendidik 
dan pengoeroes pergoeroean itoe. 
Ketika diadakan pidato oleh seorang 

moerid klas III dengan bahasa Indo- 
'nesia, maka disamboetnja oleh hadlirin 
dengan gembira dan tepoek tangan 
(applaus). — - - 5 

- Djam 10,30 perajaan ditoetoep de- 
ngan selamat. : P1 

Soesoenan pengoeroes Nahdio 
: —.. Tjikampek. 
Bagian Sjoeriah (Igama). 

“Rois: T, Abdul Azis, oestadz. 

Chatib: T. Moh Toha. : 
Awan: T Abdul Manaf, dan 'Y, Moh. 

Bagian Tanfidiah 
. Ketoea: T. Roekmanta 

Wk. ketoea: T. Tanoedinata 
Penvuelis I: T, Affandi Tanoewinata 
Penoelis II: Y.E. Hamzah 
Penningmeester : T. Moeh Iip 

| Commisaris: T. Abdrachim, T. 
'Moeh. Idoet, T. Moehammad Oesman 
T, Tarmidi, Roesdi. 

Pertemoean orang toea moerid 
Taman Siswa. 

Pada boelan jl. di Taman Siswa te 

Tjikampek Rapat dimoelai djam 8.30 
malam. 
Agenda : 
1. Pendidikan 
2. Tingkatan Pengadjaran di T. S, 
3. Pembajaran wang sekolah dalam 

th Poeasa 
- 4. Kepandoean 

5, Pendirian Gedoeng T S. 
6. Verslag Madjelis Daerah T'jirebon 

— & Krawang 
“7, Pertanjaan 
Punt 1,2 dan 6 dibitjarakan oleh 

— tapi jang berkepentingan mengeloeh, |T. I, Goemibar Bk. dan punt 4 oleh |Matraman, Iinatoel Ilehwan Al Tinah     tidak menerima daggeld oentoek me 
naban , , . laparnja ? “3 

masing ketoea dan goeroe pada seko 
“lah tsb Rapat ditoetoep djam 12 lebih, | dahoeloe diadakan rijadoh oleh anak2 

apakah soedah seharoesnji mereka itoe| T, Soerachman Brotohardjono, masing |((t Ramli) dan Al Hidajah B. Doeri. 

ketjakapan chotbahnja anak2 jg masih | 
Iketjil, dan bagoesnja podium, adalah 

Wk, Rois T. Hadji Oemar Djoened | 

  

tjabang Bandoeng 

“Pada hari Saptoe malam Minggoe 
jbl. Moehammadijah telah  menga- 
dakan tabligh Akbar digedoeng Him- 

       
   

   

    

  

  

poenan Soedara, Mo eg. 
. Toean Kartosoedh Consul HB 
MD. Djawa-B»rat membitjarakan ten- 
tang Keloehoeran Masjarakat Islam, 
dan adanja Sekolah tinggi MU Toean 
Soetalaksana tentang ke erloesannja 
Poeasa. Toean H St. Moeda, lid Ma- 
djelis Consul MD, Jang mestinja haroes 
membitjarakan keloehoeran Masjarakat 
Islam, karena berhalangan tidak bisa 
datang. Tea 

Tabligh Akbar itoe tidak banjak di 
koendjoengi orang, karena pada itoe 
malam pergoeroesan2 akan vry seboelan 
lamanja. : 

Djam 8,30 rapat baroe dimoelai, dan 
djam Il lebih sedikit baroe ditoetoep 
dengan poeas, karena terangoja pem- 
bitjaraan. 

Minggoe paginja rapat anggauta M 

    

ID disekolah D. S. Toengkoerweg. Da 
ri djam 9 pagi sampai djam 3 siang. 
Jang dibitjarakan tentang oleh-oleh 
Congres M. D. Tana 

Minggoe malam, moelai djam 8,30 
rapat anggauta MD dengan oenda- 
ngan-oendangan, oentoek membentoek 
berdirinja sub comite pendirian Seko 
lah tinggi M D. Diantaranja jang oen 
dang, jang memerloekan datang hanja 
toean Soeprodjo. 

Meskipoen jang mengoendjoengi koe 
rang memoeaskan, pada malam itoe 
djoega dibentoek soeatoe badan Comi 

oeang dan menjempoernakan adanj1 
Comite itoe tadi. 

Jang 
toean toean St. Sjamsoedin, 
djo dan H Ali Ratman. 

— 9 — 

Perajaan Tahoenan Djoemiah 
Thalabah Wal-Fadjry 

(D. Ta 

Pembantoe menoelis : 

Sebagaimana biasa, maka pada tiap 
tiap tahoen, seminggoe hendak masoek 
poeasa, maka Peladjar peladjar sekolah 
Wal-Fadjry Djokjakarta afd, Thanawi- 
jah siboek mengatoer Comite Perajaan 

Tahoenan, dimana soedah lepas dari 
berpajah pajah perang pena (overgang 
examen). Perajaan sekali ini, Perajaan 
jang ke 7, djatoeh pada malam Ming 
goe 30/31 Oct. '37, bertempat dige 
doeng sekolah Wal-Fadjry Karang Ka 
djen f Djokja). 23 

Perajaan itoe beroepa tooneel Me- 
lajoe dan Djawa disertakan tusschen 
Nummers seperti Tap Dance Hawaiian, 
dll, jang menggembirakan. Pemain2 
semata mata dari peladjar2 Wal-Fadjry 

Djam 8 perajaan diboeka oleh ke- 
toea Comite sdr: S, Masoelily, dimana 
tamoe tamoe soedah penoeh kira kira 
400 orang kaoem iboe dan bapak, 
poetra, poeteri, 8 
Kemoedian dimoelai dengan toneel 

Melajoe jg bertitel: ,, Gelombang Doe 
nia“ jang dipimpin oleh sdr. Moh, 
Dach!an Lanisy. sn 

Disini kita poedjikan pada sdr pemim 
pin toneel Melajoe jg soedah menga 
toer dengan indah, mengandoeng na 
sihat jg baik baik, bagi pemoeda2 
kita jg tengah beladjar, soepaja dja 
ngan tergesa gesa kawin. 
zaman jg sempit ini. Poen sdr Dachlan 
sendiri toeroet main sebagai Hoofdrol, 

Poen baik poela diseboet, bahwa 
perajaan ini, adalah menggembirakan 
kedatangan seorang goeroe mereka jg 

    

sangat disajangi t. AD. Haanie jg 
sekian lama beristirahat di Bandoeng, 

Demikianlah pada djam 12,30 pera 
|jaan selesai dengan selamat. 

Didatangi Controle Belasting 
(CB) 

Dari Djokja -Orang menoelis: 

Ketika malam perajaan DT W (Djoe 
miah Thalabah (Wal FadjryJ, te- 
lah badhir poela C B dengan maksoed 
melihat soerat soerat oendangan, Arti 
nja tamoe tamoe membajar ketika me 
nonton itoe atau tidak? Hal ini baroe 
dioeroes oleh Comite, 

Nasehat kami, berati-atilah dengan 
mengadakan perajaan, 

: menja 

»Perajaan Madrasah Aitam Wal 
foegaro Wal Masakin” 

Nahdtatoel Oelama (Kring Boekit 
Doeri Mr. Cornelis 

Pada malam. Selasa jbl. Madrasah 
terseboet telah melangsoengkan penoe 
toep perajaan Madrasah sebagai Mad- 
rasah lain lainnja berhoeboeng dengan 
boelan Poeasa, jg mana dapat koen 
djoengan kl, 800 laki laki dan perem 
poean. 5 

Diantaranja Wakil wakil koempoe 
Jan dan Madrasah2, jaitoe PNO, IM 
NO, NO kring Kb. Manggis, Consul 
NO Djawa Barat (s. Z Arifin), Al Ih- 
sanijah (t& Fathoellah), Al Hidajah Bali   Sebeloem perajaan tsb: diboeka lebih 

“Ilainnja, Comite (t. Sabekie) mengha- 

te, jang diserahi pekerdjaan mentjari 

terpilih djadi comite, jalah 
Soepro-t- 

Apalagi | 

Ne Kota enran papan Lana TAEYPMEAN 

  

moerid dan njanjian jg memiloekan 
hati challirin seoemoemuja. Koemoe 
dian Comite perajaan tsb:- menerang 
kan azas dan toedj :ean perajaan itoe 
dengan pandjang lebar beserta perha 
tian pendoedoek B. Doeri dari hal so 
kongan sedikit jg beroepa wang dan 

rap dengan penoeh pengharapan pada 
hadliria soedi memperhatikan Madra 
sah Jatim ini jg: tak hidoep dan tak 
mati. Laloe diboekanja perajaan itoe 
pada djam 8,20 malam dengan pem 
batjaan patihah dan Al @oer'an oleh 
t..Hasbi, beserta pimpinan diserahkan 
pada t. Moedjitaba (goeroe madrasah 
tsb.) dengan memadjoekan so'al dja 
wab anak anak moerid. 

Dan goeroe goeroe madrasah itoe 
it. Moedjitaba dan Sahlan) mengada 
kan sedikit pidato, kalau dipersilah 
kan wakil madrasah madrasah dianta 
ranja t, H. Fathoellah dan Consul 
N O jg mana kedoea beliau ini dengan 
djitoe dan tepat sekali atas pidatonja 
beserta mendapat perhatian jg peroeb 
pada hadirin laki laki dan perempoe 
an. Moga moga soeboer dan hidsep jg 
tegoeh Madrasah Aitam Wal Foegaro' 
Wal Masakin ini. : 

Sesoedah ta' ada lagi jg bitjara, Ia 
loe. dibagikan wang pada-anak anak 
Jatim dan Miskin beserta ditoetoep 
dengan selamat pada djam 10,15 ma 
lam (Ardjo). 

— 9 — 

Bewara, 

Poetoesan permoesjwa- 
ratan hoofd centraal Co 
mite Roejat dan Radjab 
jangdihadliri oleh Co: 
mites Radjab dan Roejat 
pada tanggal 21 Octo- 
ber 37. 

a. Mendengar versiag Roe'jat di 
Soekaboemi pada tanggal 5-6 Octo- 
ber 1937. 

b. Membatja soerat sebaran dari 
»Perhimpoenan“ Penghoeloe dan , Pe 
gawainja“ (PP DP.) di Soerakar- 
ta tgl. 15 September '37 dan 

c, Soerat dari Toean Hoofd Peng: 
hoeloe Tangerang Toean RH. Djoe- 
naedi tanggal 18-10-37. 

Memoetoeskan: 

a. Menetapkan dan mengoemoemkam 
bahwa moelainja Poeasa boeat tah. 
1936 pada hari Djoem'at tgl 5 No 
vember 1937 memakai alasan istik- 
mal (menjempoernakan Sja ban 30 
hari). 

b. Djatoebnja hari Lebaran pada 
hari Minggoe tgl5 December 
1937, ketjoeali djika dapat Roe'jat 
pada malam Sabtoe tgl 3-4 Decem- 
ber 1937, Maka djatoehnja Leba- 
ran padahari Sabtoe tgl 4 De- 
cember 1937, 

c. Oleh Hoofd Comite Roe'jat di 
Soekaboemi akan diichtiarkan pada 
hari Djoem'at malam Sabtoe tgl 3-4 
December 1937 akan diadakan Roe'jat 
lagi. Demikian jang dipoetoeskan da- 
lam permoesjawaratan tsb diatas. Soe 
paja cemoem mendjadi ma'loem, 

Soekaboemi, 21 Oct. 1937. 

Hoofd Centraal Comite 

S. Soeradiradja 

Adviseur : Voorzitter 

Kijaji H.A.Sanoesi 

Commisssarissen : 

KyjajiH. Abdoe-  Secretaris 

rahim O. Moehamad 
Kjaji H, Saleh 

JO 

Rapat Oemoem Parindra 

Tjabang Oebroeg. 

Sebagaimana telah diberitakan lebih 
doeloe dalam sk ini, hari Minggoe tgl 
31 October '37, Parindra telah menga- 
dakan oprichtingsvergadering di O e- 
broeg (Tjibadak). 

Rapat tsb dilangsoengkan di Mad- 
rosah AlI Oebroeg. 

Perhatian sangat menggembirakan, 
'Ada kl 600 orang jg hadlir, 

Wakil-wakil pemeriniab, wakil per 
koempoelan dan wakil pers lengkap, 
Diantaranja dari , Pemandangan“. 

Poekoel 10 pagi rapat diboeka oleh 
tdr. Marzoeki Mahdi, ketoea 
Parindra tjb Bogor, dengan oetjapan 
selamat kepada sekalian jg hadlir, 

Sebeloem rapat dilangsoengkan, ke 
toea meminta kepada pasoekan ,,Soerya 
Wirawan” (jg sengadja didatangkan 
dari Bogor dan Tjitjoeroeg, oentoek 
menjanjikan ,Indonesia Raya”, 

Laloe ketoea rapat meriwajatkan ke 
adaan pergerakan dan memberi peman 
dangan dengan pandjang lebar tentang 
berdirinja Parindra. 

Kemoedian dipersilahkan t. Sa- 
noesi propagandist dari Pengoeroes 
Besar, oentoek membentangkan ten- 
tang azas dan toedjoean Par- 
indra, Dengan pandjang lebar dan 
sangat memberi kepoeasan kepada jg 
hadlir, spr. memperkensikan kepada 
rapat bagaimana - azas dan toedjoean 
Parindra tsb, Diterangkan poela de-   

haroes ada sekoepi Bedak Purol. 
Sebab djikalau toean berbedak 
dengan Bedak Purol sesoedah 
mandi, baroelah toean merasa 

menegahkan koelit kena. loeka 
atau pedih. Akan tetapi Bedak 
Pursl. menjemboehkan djoega 

segala matjam 
aa penjakit kgelit, 
TS 
Ng IL 2 

Kk 5 dan toko2 f 0.9D atau 
f 1.50 sekoepi. 

oleh bagian?nja 

PE 

jang menjem- 
boehkan. 

Disegala roemah obat     
    
  

nesia“, jg conclusienja ialah : bahwa 
bangsa Indonesia itoe “bertanah air . 
satoe dan berbahasa satoe, Oentoek 
mendjelaskan soal persatoean tsb. di 
ambiluja poela tjonto2 dari negeri 
loear. 

Sekian keringkasan dari pidato 
t. Sanoesi jg disamboet oleh rapat 
dengan gembira. 

Kemoedian dipersilahkan t. M. K. 
Wigoena, poen dari Pengoeroes 
Besar, oentoek membitjarakan tentang 
sepak ferdjang Parindra. De- 
vgan pandjang lebar dipaparkan de 
ngan djelas tentang oesaha2 Parindra 
seperti : Roekoen Tani, Pembrantasan 
Boeta Hoeroef, Armevzorg, Roepelin, 
Vrouwentehuis, Soerya Wirawan 
(Jeugdorganisatie Parindra), Decentra 
lisatie, dll. jg mendjadi werkprogram 
Parindra, baik jg soedah dan jg akan 
dikerdjakan. 

Sekian keringkasan pidsto spr. 
Dipersilahkan lagi t. Sanoesi, oen 

toek membentangkan tentang poetoe 
san poetoesan congres Parindra jbl. 

Sebabis pidato t Sanoesi, laloe di 
naikkan bendera Parindra dan diper 
silahkan t M H Thamrin oentoek me 
lantik Parindra tjb Oebroeg. 

Kemoedian t. M. H. Thamrin mem 
persilahkan pengoeroes Parindra Oe- 
broeg serta diberi roepa roepa nasehat : 

a. Soepaja tertib didalam segala 
pekerdjaan dan adat istiadat jang 
scpan santsen. 

b. Soepaja damai dengan serba djs 
nis kepentingan (kemaoean) ra'jat, 
damai dengan pergerakan2 jang lain, 
damai dengan badan badan dan per 
atoeran negeri. 

Dinasihatkan poela bahwa jang men 
djadi pengoeroes itoe sebagai bapak 
dari ra'jat. Kepada ra'jat (rapat) dise 
roekan soepaja bekerdja bersama sama 
dengan pengoeroes oentoek mentjapai 
segala maksoed dan toedjosan Parindra 
jang berarti kepentingan ra'jat semata 
mata. 

Sesoedah dilantik laloe pimpinan 
rapat diserahkan ketoea tjb. Oebroeg, 
t. A.S. Abdullah. 

Haroes diterangkan berhoeboeng de 
ngan pelantikan tsb. dioemoemkan 
oleh t, M.H. Thamrin soesoenan pe- 
ngoeroes tjabang: 

t. AS, Abdullah ketoea 
t. Djajadisastra penoelis, 
t. H. Soedjai bendahari, 
tt. Moe'alim Idi, Adjengan H. Ha- 

pid, Aang pembantoe. 
Pengoeroes Roekoen 

dari t.t. 

H. Soedjai ketoea 
Djajadisastra pencelis 
H. Soedjai bendahari, 
Karena tidak ada lagi jang haroes 

dibitjaraken, pk, 1 siang t, AS. Ab- 
dullah menoetoep rapat, jg sebeloem 
nja paloe didjatoehkan dinjanjikan doe 
loe “Soerya Wirawan Marsch“, toelis 
5. pembantoe kita dari Kogor.— 

tani, terdiri 

  

  

Pendjoewalan dihadepan 
orang banjak 

Pada hari Saptoe, 13 November 1937 
djem 10 pagi di roeangan Vendukan- 
toor di Batavia (Binnen-Nieuwpoort 
straat) dari TIGA PERCEEL RECHT 
VAN EIGENDOM 

a. acte 15 Mrt. 1921 No. 563, Verp. 
No. 7190, 

b, acte 29 December 1933 No. 1911 
Verp.No. 6404 

doea doea terletaknja di Fedjagalan 
No. 35 b, en No, 35c, disewaken to- 
taal f 18,- per boelan. 

c. acte 29 December 1933 No. 1913 
Verp. No. 4723 terletaknja diAmanus 
Gracht Zuid No. 24, disewahken f. 7,50 
per boelan ' 

Semoeanja terletak di regentschap 
dan district Batavia, wijk Pendjaringan 
dan terdiri atas namanja Said Mohamad 
bin Salim Alatas. 

Ini pendjoewalan di bikin atas soerat 
kwasa jang tiada bisa di tarik poelang. 

Jang koewasa Mr. TAN ENG HOA 
Mr. SOUW HONG TJOEN 

Advocaten di Batavia.   ngan djelas tentang , Persatoean Indo- 

  

segar dan sedjoek betoel, toean 2 

  

     

             

     

         

       
     

       

      

     

  

    

  

    
     
    

   
   
     

    

   
        

    
   

      

    

  

   

   

   
     

     
   
   

  

   
   

   
   
    

  

   

      
   
    
   
   

    

    
   
   
    
   
   

   

   
   
   
   
    
   

   

    

   
   

    

   

   
   
    

   

  

    

   

  

    

  

   
   

      

   

   

    

   

    
    

  

   

  

   

   
     

A
a
 

  

Ma
ke
 

AA
, 

& J
an

ua
kk

ia
ta

 De
 

Kha
s L
A
 

La
l 
Oh

io
 

sa
 A

PA 
nk
? 

AN 
Ta
ta
 

Iu K
a
n
,
 

Ki
no
 

  

     
   

     
  



ketei ri “dokter, 
itoe masih dapat ditolong. 

Ta 

ANGKOENEGA- 

m | 
  | peringatan. 

“Dari pembantoe kita M. 
Berhoeboeng dengan hari tahoennja 

ssti Kangdjeng Ratoe Timoer per 
of inaisoerinja Z.H. Prins'Mangkoenago 

Bedjat, 

1 mpoenjai seorang 

ingin mem 
mendjadi orang 

Sagu 

laloe soeka 
aka kami 

dikit, bagai- 

antor keroemah hanja 
mpatan sedikit oen- 

en isteri kami 
embatja boekoe, 

roes baji, dia 

-Iro VIL jang bertachta sekarang ini 
“dan bersetoedjoe -dengan djoebilioem 

sekolahan ,Siswo“ jalah HIS di Mang 
koenegaran telah oesia 25 tahoen, be 
gitoe djoega peringatan 20 tahoen ber 
dirinja ,Javaansche Padvinders Orga 

dari sekafavg 'nisatie“ dan 10 tahoen berdirinja Van 
Deventer-school di Soerakarta, maka 

Pdari tanggal 23 sampai 30 October jl. 
ini di Mangkoenegaran telah diada 
kan perajaan, oentoek menghormati 

diatas itoe bersama-sama. Adapoen ke 
adaannja perajaan itoe, mengingati 
sempitnja tempat dalam ,Pewanda- 
agan” ini hanja kita ambil pokok sa 
dja dengan pendek seperti dibawah 
ini: : 

Hari pertama: 
Kemis 28 Oktober jl. djam 5,30 so 

re di Poera Mangkoenagaran telah di 
adakan pelantikan sementara badan 
baroe, jalah Hooge Raad J.P.O,, Com 
missie dari Jeugd-organisatie Mangkoe 
nagaran dan eere-voorzitter dari J.P.O., 
dan , Krido-Moedo" Pelantikan ini dila 
koekan oleh Z.H. Prins Mangkoena 
garan, dengan dihadliri oleh sementa 
ra kaoem pembesar dan kaoem bang 
sawan di Mangkoenagaran. Adapoen 
jang diangkat mendjadi ketoea dari 
Hooge Raad dan sebagainja itoe jalah 

32 IK.R.M.T, Sarwoko Mangoenkoesoemo 

k perna djadi goer: 
ng internat, tapi n 

sih boleh, jaitoei gini : 

. Sianak djangan dibikin radja, 
aa djoega djangan dibikin koeli, 

inlah anak. st Buk 

ngkatnja. 
rnja gini: 

ngoetang-ngoetang. 
lekas : lekas 'ditoeroetin 

regent- patih Mangkoenagaran, dengan 
dibantoe oleh ir, R.M. Sarsito Ma 

ngoenkoesoemo direktoer dari rpkswer 
en ,Sindoeprodjo”, R.M. Darmoro 

Soerjodarmodjo, R.M. Sarsadi dan 
lain-lainnja. Pelantikan ini dilakoekan 
dengan sedikit oepatjara. — 
| Djam 7 sore (malam-Djoem'at) di 
Partini-tuin telah diadakan pemboeka 

— Jan diambore JPO jg dihadliri oleh kl 
5000 orang, diartaranja ada koerang 

“be-|lebih 2500 pandue, ZH Prins Mang- 
#koenagoro dengan CK R Timoer dengan | 

e|poeteri dan poeteranja, begitoe djoega 
»Isemosa kaoeim pembesar Mangkoena- 

garan dan wakilnja beberapa perhim 
|poenan jg mendapat oendangan, 

- Setelah semoea berhadlir, pemboe- 

kaan dilakoekan oleh KRMT Sarwoko 
| Mangoenksesoemo sebagai ketosa Hoo- 
ge Raad dan commissie jeugd-organi- 
satie dengan mengoetjapkan selamat 
datang dan terima kasih seperti diatas, 

Iketoea dari pengoeroes besar JPO di 
j 1 persilahkan berpidato oentoek meri- 

kan selagi 

ti menerima didikan. 
ti dibikin anak, 

arti- 
bener2. Djangan di 

wajatkan JOP dari moelai berdiri da 
lam th 1917 sampai pada waktoe ini, 
alah t, R. Notosoedirdjo itoe waktoe 

oe sekolohan Siswo sebagai op- Jana | ' 

'aktoe 

jang agak &sempoerna, melainkan 
hanja oelah-raga jang dipentingkan, 

tetapi lambat-laoen mendjadi madjoe, 
hingga sekarang ini telah mempoenjai 

kmo|mendjadi 29 tempat tjabang. Lain da 

kliwatan diam 
mntoe tjari doewit, 

teu aja deui, 
'alias entek. 

Iri itoe perloe diterangkan disini na 
manja tocan R M Darmoro Soerjodar 
modjo dan beberapa prijaji Mangkoe- 
nagaran ta'dapat diloepakan karena 

djasgnja “sana | 
Menjalakan api-oenggoen laloe dila 

| Toehan kasih 
at diisap dan boe 
tapi disoeroeh 

g sempoerna, Ikoekan oleh Bandoro Raden Adjeng 
koelan, djawaban 'Partinah (poeterinja Z H Prins Mang 

koenagoro) sebagai penoentoen dari 
JPO bagian poetri jalah Astana-groep, 

Idengan sedikit oepatjara. Dengan ini 
'lrmaka diambore itoe diboeka dengan 
opisil, 

Sesoedah 'itoe laloe disediakan ke 

Ilonggaran bagi wakilnja perbimpoe 

dan sebagainja. Kelonggaran ini di 

pergoenakan oleh havjak sekali, hing 

ga ta'dapat kita seboetkan disinisatoe 
persatoenja. 
“aloe anak pandoe sama memper 
toendjoekkan kepandaiannja, berma 

» Itjam2, banjak sekali jang menggembi 

at djoega. 1 
.2 merpati bangsa Ii 

rakan dan mengherankan, begitoe 

djoega .... . leloetjon. Djam 9 sore 
em pembesar dan tamoe sama poe   

- 

di Posra Mangkoen: 

dan memperingati keadaan terseboet 

laloe 4, H. Ng. Josowidagdo sebagai | rar sekolahan itoe, Sesoedahnja di 

aktoe permoelsannja JPO itoe be | 
loem seperti pergerakan kepandoean | 

anggota 6000 anak-paudoe jg dibagi 

nan lain oentoek memberi selamat | 

! kan sampai djam 10,30 malam baroe 
'boebaran, Pa 

I- Hari kedoea: 
“Djoem'at 29 Oktober j.l, ini, pada 

'djam 7 pagi telah diadakan aubade 
olahan disekitar 
dihadapannja Z. 
goro dengan 
alian keloearga, 
aran. Pagi itoe 

koerang lebih ada 3000 anak moerid 
jang toeroet ambil bagian, diantaranja 
ada koerang lebih 1500 pandoe laki 
perempoean, jalah JPO dan Krido- 
moedo, Anak anak itoe sama mengada 
kan defile lebih doeloe, hingga mem 
penoehi halaman jang lebar dimoeka 
pendopo Poera itoe, Laloe semoea anak 
bersama sama mengoetjapkan ,panem- 
bromo“ dengan di iring boenjinja ga 
melan, jang maksoeduja mengatoerkan 
poedjian selamat kebadapannja G K R 
Timoer itoe pada hari itoe oesia 43 
tahoen. Sesoedahnja anak anaknja itoe 
diberi hadiah minoem dan sebagainja, 
laloe sama boebaran, 
Moelai djam 9 pagi diadakan perajaan 

ogutoek memperingati djoebilioemnja 
sekolahan Siswo, jg letaknja dimoeka 
Poera Mangkoenagaran, jg dihadliri 
koerang lebih 1000 orang diantara ada 
hadlir djoega ZH Prius Mangkoenagoro 
dengan CKR Timoer dan semoea poe 
teri dan poeteranja, begitoo djoega ka 
oem pembesar dan wakilnja beberapa 
perhimpoenan. Datangnja ZH sekalian 
dengan permaisoeri itoe berdjalan kaki 
dari Poera sampai gedong sekolahan, 
dengan diadjadjari oleh beberapa ratoes 
anak pandoe. Kn 

Djam 9.15 pagi perajaan dimoelaikan 
dengan oetjapan ,Panembromo" oleh 
25 anak pr, dan 25 anak laki moerid 
nja sekolahan itoe sendiri, dengan 
di iring boenjinja gamelan djoega 

Laloe KRMT Sarwoko Mangkoesoe 
mo tsb diatas melakoekan pemboeka 
an perajaan ini, dengan mengoetjap 
kan selamat datang dan terima kasih 
seperti biasa, laloe dipersilahkan t. R. 
Soetopo Adisapoetro sebagai kepala 
sekolah jg sekarang ini, oentoek me 
nerangkan riwajatnja sekolahan itoe 
dari moelai didirikan pada th. 1885 
sebagai sekolahan biasa, laloe ditinggi 

tinggikan peil-nja peladjaran, sampai 
mendjadi Je Inl. school dan th 1912 
mendjadi HIS, dalam th 1935 jl. ini 
mendjadi kepoenjaannja Rijk-Mang- 
koenegaran, hingga semoea goeroe- 
goeroenja sekolahan itoe mendjadi 
hamba-Mangkoenegaran. Riwajat ini 
'telah dibikin dengan komplit, seku 
rang ini baroe difjitak akan mendjadi 
boekoe, dan tidak lama lagi akan 
disiarkan. Hat nk 

Kelonggaran berbitjara oentoek me 
ngatoerkan selamat, adalah banjak se 

kali jang mempergoenakan, diantara 
uja ada toean inspecteur westersch 
lager onderwys sebagai wakilnja toean 
directeur van onderwys en eeredienst. 
RMT. Partono Handojonoto boepati 
kota Mangkonagaran sebagai bekas 
moeridnjanja sekolahan itoe, 

Laloe diadakan oepatjara oentoek 
memasang batoe pertama akan ber 
dirinja toegoe-peringatan d'mbseka ge 
dong sekolahan itoe dilakoekan oleh 
|GKR. Timoer. 

Sehabisnja itoe laioe diadakan pem 
Iboekaan kinder-fancyfair oleh Goesti 
|Bandoro Raden Adjeng Siti Noeroel 

Kamaril Ngosarati Koesoemowardani, 
Ipoeterinja Z H. Prins Mangkoenagoro, 
bertempat dihalaman dan kamar ka 

'adakan beberapa matjam pertoendjoe 
kan oleh beberapa anak-moerid dari 
sekolahan itoe, maka djam 11 siang 

laloe boebaran, Teatoonstelling tetap 
teroes diboeka bagi oemoem, bertem 
pat dalam gedong sekolahan itoe, pa 
'kai beja masoek 2 stu boeat anak2. 

Sorenja (malam Saptoe) semoea anak 
pandoe sama tinggal di Partini tuin 
dengan mengadakan perlombaan oelah 
'raga dan sebagainja, Djam 10 malam 
baroe boebaran. 

Hari ketiga: 

Djam 7 pagi telah diadakan inspec 
tie segala pandoe itoe di Partini-tuin 
oleh Z. H, Prins Mangkoenagoro, de 
ngan diiringkan oleh semoea anggota 

nja Hooge Raad. commissie jeugd-or- 

ganisatie dan sebagainja. Setelah di 

periksa agak baik, semoea pembesar 

itoe sama poelang, sedang anak-pandoe 
melandjoetkan programmanja djambo 

re seperti biasa, Djam 11 siang baroe 
boebaran, 

' Pada waktoe pagi itoe djoega, moe 
lai djam 8 sampai 12 siang di socie- 
|teit Mangkoenagaran telah diadakan 
pista besar oleh semoca anak moerid 
sekolahan Siswo (dimoekanja societeit 
Mangkoenagaran), dengan diberi gan 
djaran badiah jang menggembirakan 
bagi semoea anak moerid, 

Dari djam 4 sampai 6 sore dipame 
dan moeka Poera Mangkoenagaran 
telah diadakan perlombaan oelah-raga 
oleh beberapa pemoeda JOP, Krido- 
Moedo dli-nja, jang @isediakan bagi 

oemoem dengan pakai bea sekedarnja, 
begitoe djoega tentoonsteliing diadakan 
dalam gedong sekolahan Siswo tetap   lang, sedang programma dilandjoet | diboeka bagi oemoem dan pakai bea 

Cat 

masoek seperti terseboet diatas 
Di pamedan itoe dilandjoetkan dari 

djam 7 sampai 9 sore diadakan per 
toendjoekan film-djambore di Eropah 
'baroe2 ini, jang meloeloe oentoek se- 
moea anak-pandoe. Poetaran-film ini 
sementara waktoe jl. telah kita warta 
kan disini, ketika wakil dagbladen di 
Solo dioendang oleh pengoeroes besar 
JOP oentoek menjaksikan film itoe 

Darmoro Suerjodarmodjo. 

maka sorenja malam-Abad tg 30/3| 
October ini, diroemah koemidi Sono- 
harsono di Pasarpon (Solo) telah dia 
dakan pertoendjoekan sandiwara bagi 

kedarnja. Penonton ada banjak sekali 
hingga roeangan gedong itoe penoeh 
sesak, banjak jang ta' dapat tempat 
lagi. ZH Prins Mangkoenagoro dengan 
GKR Timoer djoega berhadlir, dengan 
diiring oleh keloearga dan kaoem 
pembesar, : : 

Sandiwara itoe mengambil tjerita 

»Kjabi Dr. Kasan" jang isi peladjar 
an dalam dan baik bagi sekalian ka 
oem pemoeda, jalah menggambarkan 
pertjintaan palsoe antara dr. Kasan 

dengan Siti Rochani. Antaranja bedrij 
ven tooneel itoe diadakan tusschen — 

loetjoe dan menggembirakan bagi se 
moea penonton, Sandiwara itoe dimoe 
laikan dj. 8 malam dan djam 1 tenga 
malam baroe habis dengan selamat. 

Dengan ini maka perajaan besar di 
Mangkoenagaran itoe telah selesai de 
ngan selamat segala—galanja, 

  

  

SEPAKRAGA DI TJIAMPEA 

Ps Sedar Sai 3—3 

(Tjiampea) (Bogor) 

Berhoeboeng dengan tjita2 Ps Sedar 
Tjiampea akan menggaboengkan diri 
ke Persibo Bogor, dan djangan sampai 
memaloekan dimana memboeat com- 
petie, maka sebeloemnja itoe Ps Sedar 
memboeat dahoeloe pertandingan per- 
tjobaan (proefwedstrij1) dengan SGI. 
dari Bogor jaitoe soeatoe club jg ter 
kenal tanggoeh dikalangan Persibo, 
jg dilangsoengkan di voetbalveld Tji- 
ampea pada hari Minggoe dd 31/10-37 
dengan mendapat perhatian besar dari 
pendoedoek Tjiampea. 

Sebeloem pertandingan dimoelai di 
boeat dahoeloe pidato samboetan oleh 
Voorzitter Ps. Sedar t, Jachja dengan 
menjatakan «- akan maksoednja pertan 
dingan itoe. Pidatonja itoe disamboet 
poela oleh Bestuurlid Sg.i t. Soekan 
da, dengan menjatakan kebesaran ha 
tinja atas maksoed itoe. 

Poekoel 4,55 seheidrechter memboe 
pjikan fluitnja tanda permainan di 
moelai. Kedoea kesebelasan itoe me 
noeroenkan pasangan sebagai dibawah 
lal. 

Ps, Sadar 
Oemar 

Keneng 
Aan Adi Soelaeman 

Oo 

Soejono Pio Ibrahim K Tjao Achmad 
Soekarno Pamboenan Soebandi 

Soekanda Soetrisno 
SG Soebrahim 

Raim 
Sino 

Manorek Jachja 
Tjitji Dadi 

S.g.i. mendapat giliran lebih dahoe 
loe memainkan bolanja dengan spel 
jang manis. Akan tetapi bola kandas 
di kaki Oemar, dan diboeang ketem 
pat jang aman. Sedar mendapat gili 
ran memboeat contra bezoek, akan te 
tapi bola mandek di kaki Soetrisno. 

ainan berdjalan 10 
"mendapat bola diover 

sama Tjao a tetapi bola dapat oleh 
Jachja. Saj speler ini ada lalai 
bola tidak terbes diboeang akan tetapi 
diover kepada Oemar, dan Tjao datang 
memboeroenja maka terdjadi ambroe 
kan antara Oemar dan Tjao, bola 
mental didapat oleh Pio dengan tidak 
ajal lagi ditembakkan kepodjok doel, 
keeper Raim ta" berdaja 1—0 oentoek 
S.g.i. 

Bola moendar mandir kesana ke- 
mari Pe, Sedar memperlihatkan ketja 
kapannja. Satoe grebekan tedjadi di 
moeka doel Sgi, Soekanda memboeat 
pelanggaran. Sgi. mendapat 
12 pas.  Manorek mendjadi algodjo. 
Sajang tendangannja terlaloe ditoedjoe 
kan kepada keeper dan bola dapat di 
tangkap. Permainan terlibat lebih 

kan dimoeka doel Sgi. maka terdjadi 
poela pelanggaran oleh speler Sgi. 
dan oentoek ke 2 kalinja Sgi. men- 
dapat strafschop. Oemar madjoe oen 
toek mendjadi algoldjo, Dengan ten 
dangan jang keras keeper Soebrahim 
ta'dapat menangkapnja stand men- 
djadi 1 — 1.   

bertempat diroemahnja toean R. M.|la 
: |dar mandir kesana kemari. Beberapa 

Oentoek pengabisannja perajaan ini, | kali terdjadi kesempatan divoorgoede 

oemoem dengan pakai bea masoek se 

| Soebrahim 

vummers dan extra, jang soenggoeh 

fschop | 

spannend : Maka terdjadi poela grebej 

Im 
an 

Bola diketengabkan lagi : permainan 
semangkin seroe akan tetapi selaloe 

sportief. Satoe tembakan Ibrahim dari 
djaoeh, entah bagaimana keeper Raim 

'menangkapnja meleset dan bola meng 
gliotjir kedalam doel, 2—1 oentoek 
Sgi, sampai kepada waktoe mengaso 
stand tetap tidak beroebah, 
|” Setelah membasahi. tenggorokan 

masing masing permainan dimoelai 
lagi. Permainan tetap seroe, bola muen 

Sgi oentoek menambah kemenangan 

nja, akan tetapi sajang tendangannja 
selaloe ngaoer keatas atau kesamping 

tiang goal. laa 
Djoega dari Ps Sedarpoen ta' koe 

rang?nja kesempatan oentoek mene 

boes kekalahannja itoe, Satue tenda 
ngan Manorik dari djaoeh keeper 

terperdaja dan bola ma 
soek di podjok atas stand 2—2. Sete 

lah gelijx Sedar mendapat hati dan 

bermain tambah bersemangat, dengan 
wemperlihatkan samengpel jang manis 

Achtergoede Sgi. berkerdja keras mem 
pertahankan bentengnja. Satoe grebe 
kan dimoeka doel Sgi. Tjetje berhasil - 
dapat memasoekkan bola ke doel Sgi 
stand mendjadi 3—2 oentoek Ps Sedar. 

Dengan mendapat kekalahan ini Sgi. 
bekerdja keras Sedar dikoeroeng teroes 
teroesan, Bek Sedar Sino mendapat 
tjelaka dan Sedar bermain dengan 10 
orang. 3 menit lagi kepada habis ber 
main 'Tjao dapat bola vrij, dengan 
tambahkan kepodjok, keeper Raim 
memboeang diri akan tetapi bola tak 

dapat ditahan stand 'mendjadi 3—3, 
Sampai habis bermain tidak beroebah. 

Melihat uitslag pertandingan itoe 
Ps. Sedar berpengharapan madjoo ke 

| moeka. 
Hidoep dan madjoelah Ps. Sedar | 

tertjsapailah hendaknja segala jang dja 
di tjita tjitanja. 

— O— 

Malang — Solo 6—0 

Dari Malang diwartakan oleh Anip 
Aneta, bahwa pertandingan voetbal 
antara Malang dan Solo telah diselesai 
kan dengan stand 6—0. 

SG 

4—1 

Dari Bergano diberitakan oleh Anip 
Aneta, bahwa pertandingan . voetbal 
antara B-ploeg Zwitserland dan B- 
Elftal ftali telah selesai dengan stand 
dh. 

Zwitserland—ltalie 

Beny 

B—Elftal negeri Belanda 

Gelijk spel dengan 
Normandie 

Dari Rouaan diwartakan oleh Anip 
Aneta, bahwa pertandingan voetbal 
antara B—Kiftal Negeri Belanda dan 
Normandie telah selesai dengan stand 
gelijk spel 2—2. 

Yoean Mijzders main sebagai links 
buiten dan t. Van Male sebagai kee 
per didalam pertandingan ini. Toean 
tocan tsb menoendjoekkan kepandaian 
nja dalam pertandingan tsb. 

— 4) —— 

Pertandingan tjatoer 

Dari Groningen diberitakan oleh 
Anip-Aneta, bahwa partij jang ke II 
oentoek mereboet titel kampioen- 
Doenia, hingga habis stand remisie. 
sesoedahnja mereka itoe mezet 30 zet, 

Djadi sekarang stand masih tetap 
7—4 boeat kemenangan Aljechin. 

Hn Oo 
Permainan tjatoer 

Party jang ke 12 
EBHuwe— Aljechin, 

“Dari Amsterdam diberitakan oleh 
Aneta, bahwa permainan tjatoer antara 
Euwe dan Aljechin masihditeroeskan 
hingga pada saat ini dimoelai party 
jang ke 12. Standnja party ini sebagai 
berikoet : : 

Poetib: Aljechin 

d 2—6 4 
c 2—d 4 

pbl—c 3 
ddl—c 2 
c 4—xd5 
e 2-03 
a 2—a3 

SCHAAK 
b2—xc3 
pg 1—f3 
c3 —d4 
Lf 1—c4 
.Lc4—d3 

Ld3—xe3 
pi3—e5 
pe5—xd7 
Lc 1—b2 

ta I—c1 
(213 
ke1—f 2 
Lb2—xd4 
th I—d I 
Le 2—b3 
td I—xe1 
o 3—xd 4 
te I—d1 
d 4—d 5 

Hitam: Euwe 

p28—f 6 
e 7—e 6 
Lf8—b 4 
d4 7—d 5 
dd8— xd5 
c 7—c 5 
Lb4—xc3 

00 
CH —xd4 
b7 —b6 
dd5—c7 

dc6—xc2 

Lc8 —a6 
pb8—d7 
pi6—xd7 
t28—c8 

tf 8—d8 
o 6—e 5 

0 5—xd 4 
pd 7—c 5 
pc 5—e 6 
tc8 —xc I 

pe 6—xd4 
td 8—-c 8 
tc 8—c 3    



    

  

   

INDONESIA 
BERITA KEBOEMEN 

RR. Keboemen 

Pembantoe menoelis: Take 
Dalam sidang R.R. Keboemen jang 

diadakan pada tanggal 26 Oktober 
sebagaimana jang soedah dikabarkan | 

  

aa Maa aan 

Keboemen, disingkatkan CMOPPK. 
Komite itoe sekarang baroe beroesaha 
akan memboeat rapat oemoem di Ke- 
boemen, 

Madjallah boelanan Al Mahdi 

Di Keboemen djoega soedah dike 
loearkan madjallah boelanan bernama 
Al Mahdi dibawah pimpinan toean 
Sjaff'i. Nomor pertjontohan dari ma 
djallah ini soedah keloear. Madjallah 

dalam Pemandangan sini, diantara ini berdasar ke Islaman dan oentoek 
— lain-lain adalah memoetoeskan : 

1, Memilih anggauta provincieale- 
raad Djawa Tengah dan setelah stem 
biljet terkoempoel laloe itoe hari djoe 
ga dikirim ke stemkantoor di Sema| 
TAG: BN 

2, Memilih anggauta Madjelis : 
Gecommitteerden boeat R.R. Kek 
men dan jg terpilih: 1 toean D,H. 
v.d. Meulen Assistent Resident Keboe 
men dan 2 toean R. Adenan Wedono 
pedjagoan. Oentoek vervangernja dipi 
lih: 1 toean R, Slamet Wedono Gom| 
bong dan 2 toean M. Brotowibardjo | 
gepensionneerd School opziener di Ke 

: boemen. mg 
3 Menetapkan semoea pegawai re- 

gentschapKeboemen akan diberi duur 
tetoeslag, moelai bl. Juni jang telah 
laloe. Fa 

4 Menghilangkan sama sekali ike 

koeasannja Dewan kaboepaten tentaug 

membenoem, mengonslagkan pegawai 
pegawai, semoea kekoeasaan ini terle- 
tak ditangannja , Madjelis Gecommit 
teerden, menoeroet Stsbl. 1937 No. 113, 
jang berdjalan moelai Feb. 1937 (bum, 
decentralisatiel—pemb—) 

5 Meroebah oendang2 koeda pena 
rik dokar jang tadinja tinggi koeda 
itoe nga 1,12 M. sekarang 
1, 15, M. 
'6 Menetapkan kobir padjag penera 
ngan djalan, pi 1 

Mentjaboet oendang2 jang memberi 

hoekoeman kepada orang2 jg berdjoea 
lan tidak didalam pasar. . : 

Dan lain-lainnja masih banjak lagi. 
Persidangan itoe moelai djam 9 pagi 

sampai djam 3 lepas tengah hari. 
| Dari 27 anggauta jang tidak datang 

4 orang jaitoe: 1 t. D Hvd Meulen 
AR Keboemen, 2 t Tan Tiang Jok 
wijkmeester Koetowinangoen, 3 t Dr 
AH Vonk arts di Zendingshospitaal 
dan 4 t, J Kamphuys administrateur 
phosphaatfabriek di Idjo (Gombong). 

    

V.O. don sidang R.R. Keboemen 

Dalam sidang RR Keboemen ketjoe 
ali poetoesan2 jg tsb diatas itoe djoega 
ada pembitjaraan jg mengenai nasib- 
nja kaoem VO. dalam regentschap 
Keboemen, jaitoe : 

I. Oleh lid t, Soesanto ditanjakan 
kelepasannja salah seorang VO didae- 
rah Gombong jg dianggap soeatoe ke 
lepasan jg tidak pada tempatnja (stuk 
ken perkara ini kabarnja soedah ada 
ditangannja redactie). Tetapi pertanja 
an ini oleh voorzitter ditolak sebab 
golongan VO itoe boekan mendjadi 
kewadjibannja RR. 

II. Waktoe raad buroe membitjara- 
kan peratoeran memberi duurtetoeslag 
pada personeel regentschap, dalam 
artikel 1 dari peratoeran itoe, oleh t. 
Soedi lid di Gombong diadjoekan aman 
dement soepaja diobah sehingga golo 
ngan VO dalam regentschap Keboe- 
men djoega bisa mendapat duurtetoe 
slag itoe, tetapi hal ini djoega ditolak 
oleh voorzitter, beralasan seperti ter- 
seboet diatas, 3 

Kemoedian laloe diadjoekan sehrif- 
telijk voorstel kepada Madjelis gecom 
mitteerden hal pemberian duurtetoe- 
slag kepada V O itoe, voorstel mana 
ditanda tangani oleh lima orang ang 
gauta jaitoe toean toeap: Brotowihardjo 
Soempeno, Wignjoatwodjo, Soehadi 
dan Soesanto, maksoednja soepaja 
Madj, Geccom, soeka menjerahkan 
voorstel itoe kepada regent Keboemen | 
Tetapi hal ini poen oleh voorzitter di | 
ditolak djoega, 

Kemoedian voorzitter raad laloe 
memberi nasehat, soepaja kaoem V O 
itoe bisa mendapat duurtetoeslag, dja 
lan jang sebaik-baiknja semoea V O 
dalam regentschap Keboemen berkoem 
poel- mendjadi satoe laloe mengadjoe 
kan permohonan duurtetoeslag itoe 
kepada beheerschcommissie jang di 
voorzitteri oleh Kangdjeng Boepati 
Keboemen. 

Berhoeboeng dengan ini saja men 
dapat kabar, kesempatan baik ini ti 
dak akan disia-siakan sadja roepanja 
oleh kaoem V O, sebab roepanja golo 
ngan itoe soedah memoelai bekerdja 
oentoek mengoempoelkan V O dalam 
regentschap Keboemen. 

Komite menentang ordonnantie 
perkawinan, 

Atas oesahanja toean Sjafi'i jang 
dibantoe djoega dari pihak Moeham- 

membela kepentingan agam Islam di 
Keboemen, , 

Soeatoe kemadjoean jang bagi ka 
oem moeslimin di Keboemen, moedah 
moedahan madjallah ini dapat hidoep 

Isoeboer dan tertjapai apa jang men 

AN idjadi toedjoeannja. 
— 9 — 

BERITA TJILATJAP 
' »Pemandangan" ditjari oleh 

Provincie 

Pembantoe kita mengabarkan: 

Sebagaimana pembatja telah mak- 
loem bahwa dalam ini sk. hari 27 
Oct. “37 ada dimoeat kabaran tentang 
roepa roepa kegandjilan dalam kalang 
an Provincie Tjilatjap. Ternjata ka- 
baran itoe tertjioem oleh fihaknja Pro: 
vincie, maka tidak aneh djika dari fi 
|hak terseboet hiboek kian kemari 
mentjari ini sk. tanggal terseboet. 

| Kita bergirang hati atas perhatian 
'fihak terhadap itoe kabaran, tetapi 
djoega dengan pengharapan moedah 
moedahan kabaran itoe tidak hanja 
tjoekoep dibatja sadja, tetapi perbaiki 
lah apa apa jang menoeroet peman- 
dangan pembantoe kita tidak adil itoe. 

Dengan perkabaran terseboet seba 
gai permoelaan, adalah pembantoe ki 
ta mempoenjai tjoekoep alasan atas 
kebetoelannja. Selandjoetnja kita se 
rahkan pada fibak Prov, karena masih 
banjak hal-hal jang perloe dikoepas 
dimoeka sidang ramai. 

Tetapi.voorloopig sekian doeloe, ka 
rena dari fihaknja Prov. tentoe lebih 
moedah mengetahoei djika soeka me 
njelidiki lebih dalam lagi, 

Djika sekiranja keadaan-keadaan se 
karang jang agak gandjil-gandjil itoe 
masih di diamkan sadja, halaman ini 
adalah tempainja goena membeber 
semoea hal-hal itoe. 

Akan mengoendjoengi tanah 
kolonisasi 

Telah terdengar kabar, bawha P.T. 
Ass. Resident dan P, T. Boepati de 
ngan seorang Loerah dessa hendak me 
ngoendjoengi tanah tanah kolonisasi di 
Sumatra. : 

Maksoed ini, selain dari hendak me 
ngetahoei keadaan keadaan disana,'djoe 
ga ingin mengetahoei orang orang jg 
dikirim dari daerah Tjilatjap. 

Moedah2an perkoendjoengan ini bi 
sa mendapat hatsil jang baik. 

— 0 — 

Anak hilang. 

Salah seorang pembatja menoelis : 

Pada hari Selasa 26-10-'37 kira kira 
djam '3 siang R. Moeljadi, oemoer 15 
tahoen, badan ketfjil tinggi, berpotong 
ramboet disisir kebelakang, bibir di 
bawah tebal, koelitan hitam2 manis, 
anaknja M. Atmosoemarto Wachtgel- 
der goeroe bantoe di Brobahan-Kran 
dji Poerwokerto telah-pergi dengan 
tidak setahoe orang toeanja, membawa 
tjelana pendek: poetih 1. dril hidjau 
l, biroe 2: hemd 3, jang poetih 1, 
popline lere&k 2 dan satoe saroeng 
parang roesak, 

'Adapoen jang menjebabkan pergi 
nja itoe karena diberi keterangan oleh 
Hoofd der HJS. di Poerworkerto akan 
ditoeroenkan klasnja. (Dari kelas VI! 
ke kelas VI HJS). 

Oleh karena itoe, atas nama T, M. 
Atmosoemarto terseboet, mohon dengan 
hormat kepada Redactie akan soedilah 
kiranja memoeat berita ini dalam , Pe 
mandangan“ dengan disertai permoho 
nan dengan hormat kepada sekalian 
Toean2 pembatja, apabila bertemoe 
dengan anak tsb akan soedilah hen- 
daknja memberi tahoe kepada adres 
tsb dengan menerangkan dimana ting 
galnja. 

Kemoedian dicetjapkan diperbanjak 
terima kasih atas kebadjikan Toean2. 

mms Ol malas 

Djabatan Onderinspektoer 

Toean L. Koppenol telah dipindah 
kan dari Bandoeng ke Weltevreden 

madijah dan Nahdatoel Oelama, di |sebagai inspektoer Militaire Adminis- 
Keboemen ketika tanggal 27—28 Oct. |tratie dari Divisie ke 1. Toean L. Kop 
“87 soedah didirikan voorlopig komite |penol adalah berpangkat majoor Mili- 
oentoek menentang ordonnantie men taire Administratie dan jang diperban 
tjatat perkawinan itoe. Komite itoe|toekan kepada Hoofdkantoor Militair 
diberi nama Comite Menentang Or- | Administratie.   donnantie Pendaftaran Perkawinan di 

va 
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Pe 
5.30 

6.— 

6.20 
6,0 
Pin 
1,30 

8,30 

Ka 
9.06 

11.— 

5,— 
5,30 

6,— 
6.30 

7,15 
7,30 

Sy 
9.30 

11.30 

1030 

11.30   
  

Zender Y.D.G. 8 golflengte 

V.O.R.O. 

105 

Studio Kramat 96. 

Rebo, 3 Nov, 
sore 

»” 

Lagoe Tionghoa 
Pembatjaan tentang Aga 
ma Islam, dioesabakan 
oleh Perkoempoelan ,,Per 
satoean-Islam” tjab. Mr. 
Cornelis, dipimpin oleh 
toean R. Mob. Djajadi 
brata 
Tentang : Poeasa, 
Pembitjara : Sapari 
Pembatjaan soerat2 dari 
piring hitam 
Lagoe Ambon 
Membatja s.k. 
Lagoe Arab c 
Membatja boekoe tjerita 
»Baron Sekender” oleh 
Mbok Mas Hardjodi- 
moeljo 
Gamelan Soenda dari 
pena rpntan ,Galoeh 
akoean” dipimpin oleh 

toean Kartaatmadja 
Berhenti 

Kemis, 4 Nov. 

pagi 

» 

» 

Lagoe Djawa 
Lagoe Krontjong dan 
Stamboel 
Lagoe Tionghoa 
Berhenti 

siang Lagoe Arab 
» 

” 

” 

» 

sore 

» 

» 

» 
malam Lagoe 

” 

Bandoeng II 103: 
PLP 27, PMH 45, PMN 27 

Lagoe Soenda 
Lagoe Melajoe 
Lagoe Hawaiian 
Berhenti 
Lagoe Djawa 
Lagoe Soenda 
Lagoe Tionghoa 
Mambatja s.k. 

krontjong dan 
Stamboel 
Lagoe Seberang 
Pembatjaan @oer'an de- 
ngan keterangannja oleh 
Nonah Siti Noerdjannah 
Akan ditjeriterakan djoe 
ga arti Poeasa bagi ka- 
oem Islam 
Intermezzo Lagoe Arab 
Gamboesorkest , Combi- 
natie“, dipimpin ole t. 
Tamimi gelar Soetan 
Roemah Tinggi 
Berhenti 

- 

PENJIARAN NIROM TIMOER 

Djawa Barat 

Batavia II 195 

Rebo, 3 Nov. 

sore 

»” 

» 

» 

»” 

» 

” 

Lagoe Soenda 
Lagoe Tionghoa jg mo- 
dern 
Krontjong & Stamboel 
Lagoe Melajoe dari Opera 

7.— malam Perkabaran 
Lagoe Tionghoa 
Pembitjaraan tentang 
koeltoer Tionghoa 
Lagoe Soenda 
Lagoe Krontjong 
Lagoe Tiongha 
Pidato tentang agama- 

Islam oleh HA. Salim 
Lagoe Arab 
Toetoep 
PMN 29 
Pembitjaraan 
Agama Islam 
Lagoe Arab 
Toetoep 

Kemis, 4 Nov. 
sore 

” 

” 

” 

Lagoe. Soenda 
Lagoe Yang Khiem 
Krontjong & Stamboel 
Adzan 
Lagoe Melajoe 

Perkabaran 
Lagoe Tionghoa 
Pembitjaraan 
» Poeasa" 
Lagoe krontjong oleh 
sTikam Toeas 
Lagoe Tionghoa 
Dihoeboengkan dengan 
SRI 
Toetoep 
PMN 29 
Lagoe2 dari Studio-Or- 
kest 
Toetoep 

tentang 

PROGRAMMA V.O.K.L. 

Zender YDH. 7 golflengte 

107, 53 Meter 

Rebo, 3 Nov, 

5,— gore 
Dio 

8,30 

  

Lagoe Soenda 
Lagoe Djawa — wajang 
orang 
Berhenti 

7,— malam Berita sk (Indonesia) 

  

tentang | 

JIARAN RADIO | 

  
  

          

  

        

  

  

    

  

  

  

Rebo, 3 Nov. 
& 5 . 2 

6.— sore  Pemboekaan 
6.30 Piano syncopations -ai 

| 7.20 malam Tango programma 3 
1,25 ,  Lagoe Krontjong 145 ,» Ke Afrika Selatan “2 
7,45 Berita sk Soenda) 8,10 ,  Kembang2 dan pohon2 | 
8.— , Lagoe Melajoe dan Stam 2. dari kebon di Indonesia | 

boel 8,30 , Beberapa comphosities 
8,30 Wajang golek dalang jang modern N 

»Tawma” Soreang, s0-| 9,390 , Awmstel vloot spel 3 
kongan dari Loerah So| 9.45 , Lagoe dansa a 
reang 958. Berita koers - 

6.— Toetoep 10,01 Lagoe dansa 4 

Kemis, 4 Nov. 1030 , Toner T 

5,— sore Lagoe Djawa Kemis an 2“ 
5,30 ', Lagoe Soenda 6,30 pagi Gymnastiek 3 
6,— Lagoe Krontjong 6.45 , Lagoe gramofoou E1 
30 Berhenti 701 Lagoe gramofoon - 

T,— malam Berita sk. (Indo) 8,— ».  Toetoep Tg 
7,30» Lagoe gamboes M.— » Pemboekaan k 
1,45 »  Mengadji @oeran oleb111,08 ,»,  Seriuze muzte B 

toenan Abdoelrachman|11,40 , Morgenwijding 1 

8,15, Lagoe Toerki 12,05 siang Lagoe wakan NG 
8,30 ',,  Lagoe Soenda 1245 ,  Virtuozen Ni a 
9.— , Lagoe Djawa 1.20 ,  Pekabaran Nirom Hi 3 
030 4 Lagoe krontjong 1,30, Programma jg gembira | 

10.— , Toetoep 2.20 Perkabaran ag 
290 3 Terpa 2 
6.— sore Pemboekaan 5 PENJIARAN NIROM TIMOER. 603, Oogenrevue £ ' 

Djawa Timoer 630, Beeat pandoe-pandoe 

Soerabaja I 31: Soerabaja II 95: | 7.— malam Perkabaran Nirom 7 

Djokja II 128: Semarang II 111 : 1,20 - Lagoe Ierland oleh John 
Solo II 120. Me Cormack 

Ea Boelan2 dan bintang2 
Rebo, 3 Nov. 8.— ', Zangrecitaal " 

b,— sore  Lagoe Tionghoa -8.30 , Pem. loear negeri 
S3: 5 Boa 5 8.50, 4 djam didalam 1 kwar 

6.— Boeat anak2 tier 
905 Concert 

1,— malam Perkabaran dan perkaba| g5g Berta2 koers - 
ran pasar 100 Serieuze muziek 

Bul 23 Membalas soerat soerat| 193209 Toetoep 
7.20 Dihoeboengkan dengan| ? ” 

SRI B.R. V. 
8.— , Dihoeboengkan dengan| Batavia 1 157,89 m. Batavia II 61 

Nirom di Soerabaja 66 m, 4 Buitenzorg 156,25 m, Soeka- 
10,— » Lagoe Djawa bcemi 12,18 m, 
11:30 Toetoep 

Rebo, 3 Nov. 
Kemis, 4 Nov, 5.— sore  Lagoe gramofoon 

2 5 ISO 3 Acecordeon - programma 
6,30 pagi Lagoe Tionghoa 545 ',, Boeat anak-anak 
sa Idem 6.45 , Perkabaran pers 
PO Toetoep 7,— malam Orkest Muziek 
5,— sore Gamelan Tas Pem, loear negeri 
5.20", Lagoe Soenda 3 Ma Boris Lensky muziek 
540 , Lagoe Arab 1 an 830555 Symphonie 

6.— Lagoe Melajoe dari Si-| 910 z Lagoe Anekawarna 
ngapoer 945 Berita-berita koers 

6.30 Krontjong 950 Lagoe dansa 
7.— malam Perkabaran dan perka-/41920 5 Lagoe gramofoon 

baran pasar. re Toetoep 
Tb Membalas soerat2 : 
aa 3 Pidato tentang POEASA Kemis, 4 Nov. 
81 - Lagoe Arab Saga : 
30 Membatja al @oer'an ta pagi Ken Ba 

2 ” 
9.— The Golden Gragen|j, $ Lagoe gramofoon 

Ticklers 2.— siang Lagoe dansa 
Il— » Gamelan 5,— sore Lagoe gramofoon 
130 , Toetoep FT MN Njanjian 

6— Lagoe Anekawarna 
PROGRAMMA NIROM 6.45 , Perkabaran Pers 

Penjiaran Barat 7,— malam Concert 
8,— Causerieen 

Archipelz. 99 dari 11.00t/m 12.00| 9,10 , PHOHI-RELAY mema- 
atas 205 m. West-Java: Batavia 126, kai geluidscamera oleh 
Bandoeng 120,Buitenzorg 182, Cheribon Nederland 
108, Pekalongan 92, Soekaboemi 192,| 9,30 , Lagoe Orkest 
Oost dan Midden—Java: Soerabaja 131| 945 ,, Berita2 Koers 
dari 7.30 sampai 2.00 atas.25 m. Soe-|10,— After Kinner 
rabaja III 125, Semarang 122, Malang|10.30 Lagoe dansa 
1 Djokja 181, Solo 188, Tjepoe 186|11,— Toetoep 

2 

JWEWAUIN 
(HAIR CREAM) 

5. 

CP PAN DEWA" 
Molenvliet oost 73 MOLENVLIET OOST 73 

Batavia-C. BATAVIA-C. 

DEWALIN atawa MINJAK RAMBOET ada meroepaken OBAT bocat 
KETJANTIKAN. MINJAK RAMBOET “TJAP DEWA, di TANGGOENG 
TIDA BISA TENGIK OF ROESAK, maskipoen tersimpan 1 of 2 taon 
lamanja. Kleur ada roepa-roepa, seperti: IDJO, POETI, KOENING enz. 
HAROEMNJA ada TJOTJOK sekali. Harganja menoeroet djaman. 
Bisa dapet beli di Toko-tok» dan waroeng-waroeng. Orang dagang 
bisa dapet rabat bagoes. 

Memoedjiken dengan hormat 

Fabriek ,,TJAP DEWA" 
Molenvliet Oostno.73 Bat-C.-Tel.no.i019Bat |     
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Perdjandjian Nikah. 
Jang bertanda tangan dibawah ini: 

. jang pertama ( tempoean) bernama .. 

beroemah di., 
kedoea (laki2) berna- 

EK . beroemah di, .....ij 
— ber'agad nikah satoe sama”laifr di... 
tu, pada-hari 1... 
didepan penghoeloe .. 
kan bahwa nikah antara kedoea me- 
reka itoe, soedah kedjadian dengan 
djandji2 jang seperti berikoet: Pe r- 
tama: Dengan mengingat ajat @oer' 
an soerat Ar-Roem ajat ke 21 jang 
artinja, ,Dan salah satoe dari pada 
tandaNja Allah jalah bahwasanja Ia 
telah mendjadikan djodo djodoan ba 
gi kamoe daripada dirimoe sendiri, 
agar soepaja kamoe mendapat fikiran 
jang tentram pada mereka itoe dan Ia 
menaroeh 1 ketjintaan dan asih dian- 

. tara kamoe .,. ,. 
. ja pihak jang ber'agad adalah ber- 

| Gjandji akan seboleh2nja memelihara 
|. kan dan mengoeatkan pertalian nikah 

ini dengan bertegoeh2 setia din de- 
ngan bertolong2an kemoedahan hati 
masing-masing kepada jang lain. Ke| 
doea, Pernikahan ini dilakoekan de- 
ngan mahar (emas kawin) daripada 
pihak jang kedoea (lelaki) kepada pi 
hak jang pertama (isteri sedjoemlah 

. roepiah, daripada djoemlah 
. roepiah soedah diba 

jar toenai, dan jang Sisanja hoetang a 
: kan dibajar setelah satoe tahoen kemoe| 
| dian daripada kedjadiannja 'agad ini 

atau pada sewaktoe-waktoe diminta 
. oleh pihak jang pertama Jisteri| atau 

poen menoeroet djandji jang terseboet 
“diatas ini. Ketiga: Mengingat fir- 

. man Allah didalam Yoer'an soerat An 
. Nisa ajat ke 34 jang artinja: ,Orang 

“laki laki ito adalah perlindoengan | 
“orang perempoean, oleh karena Allah 

0. telah meninggikan setengah daripada 
2. mereka itoe atas jang lainnja dan oleh 

. karena mereka itoe mengelosarkan ba 
| ripada kekajaan“, maka pihak jang ke 
— doea flelaki) akan memelihara dan 

membelandjai (memberi nafkah) kepa 
. da pihak jang pertama Jisteri) dengan 

lakoe dun kadar jang patoet dan ber 
padanan dengan halnja didalam kehi 
doepan, Apabila pihak jang kedoea 
Celakij tidak mentjoekoepi tanggoe- 
ngannja itoe sehingga menjebabkan ter 
ganggoe kesenangan atau keamanan 
hidoepnja pihak jang pertama Jisteri): 

— haroeslah pekara itoe dioeroes menoe 
roet fisal seperti jang berikoet fsji- 

“. gag). Keempat, Djikalau diantara 
'doea belah pihak timboel hal atau ke 
cadaan seperti jg. dimaksoedkan dalam 
ajat kedoea dari pada fasal ketiga di 

| atas ini ataupoen lain? hal atau kea 
. daan jang membabajai ( mengoearti- 

kan) atas selamatnja perhoeboengan 
perkawinan, maka kedoea belah pi- 
hak berdjandji akan berlakoe seperti 
jang terseboet didalam @oer'an soerat 
(An-Nisa ajat ke 35 jang artinja. 

| kan orang nama 

. tanggal ...... 
» menerang 

“, maka kedoea 

| mana jang... 

    

    

    

  

   

   

        

    

  

    

      

   
   

    

| Dan apabila kamoe takoet akan ke 
jadian. perpetjahan diantara kamoe 

kedoeanja, maka angkatlah seorang ha 
pada  keloearganja lelaki 

seorang hakam dari pada keloear 
anja perempocan, apabilu kedoea me 

itoe menghendaki perdamaian 
ca Allah akan mendjadikan perse 
joean diantara mereka : 

ehnja Allah maha mengetahoei dan 
ha Sadar, jaitoe masing2 pihak me 

'noendjoekkan atau mengangkat seo 
. rang hakam (wakil pendamai) jg ke 

doeanja hakam itoe menetapkan ber 
: dengan semoefakat, atau de- 

IN oendiau seorang jg ketiga, jg 
dangan ketiga orang itoe seboleh 
mendamaikan antara doea pibak 

pihak kedoea dan pertama) 
djoet perhoeboengan 

     

    

    
   
     

         
    
       

    

    

pi djika pendapatan pe 
ang soeara jg me- 

», maka djatoeh 
ihak kedoea (Ie 
goerangi kewa 

ea, tentang pe- 

angan itoe men 
moetoeskan pertje: 
lah tbalag satoe dari 
laki) dengan tidak m 
djiban pihak 

  

“isteri koerang merasa pocas dalam penn 
1 AL ap ayakan oleh P.S.I.I, Orang toea 

ib menoentoet berlakoenja perdjandjian 

  

  

Oleh M. S. LATIEF 

meliharaan dan nafkah kepada pihak 
jg pertama (isteri). 
Kelima, Djika pihak jg kedoea 

(lelaki) telah berbini lain atau menga 
wini bini lain, dengan tidak setahoe 
atau seizin pihak jg pertama (isteri) 

g maka setelah hal itoe diketahoei oleh 
pibak jg pertama dan ia tidak redba 
dengan hal jg demikian itoe, boleh 
lah perbara itoe dioeroes menoeroet 
fatsal diatas ini. Akan tetapi djika pi 
hak jg pertama (isteri) ta? soeka me 
nerima djalan itoe, laloe ia memper 
ma'loemkan tidak ridhanja itoe kepa 
da pegawai djabatan (officieele beamb 
te) pendaftar nikah, maka djatoehlah 
thalag dari pihak jg kedoea lelaki, 

'atasnja dengan pemberitahoeannja se 
perti tsb itoe sadja. - 
Keenam: Djika oeroesan seperti 

jang tsb didalam fatsal keewpat dia 
tas ini tidak bisa berlakoe karena pi 
hak jg kedoea lelaki, telah meninggal 
kan pibak jg pertama isteri. kengeri 
lain atau poen ta? maoe menetapi 
djandji jang tsb tentang mengangkat 
hakam, maka dengan karena ingkar 
nja pihak jg kedoea lelaki, telah dja 
toehlah thalak satoe dari pihak jg ke 
doea lelaki, atas pibak jg pertama, is 
teri, : 
Ketoedjoeh: Djika oeroesan se 

perti jg tsb dalam fatsal keempatitoe 
tidak bisa berlakoe karena pihak jo 
pertama isteri, telah meninggalkan pi 

koem noedjoez, sampai pihak jg perta 

Kedelapan: Djika pihak jang: 
kedoea (lelaki) mendjatoehkan thalag 
atas pihak jang pertama (isteri) atau 
poen djatoeh thalag dengan karena 
kepsetoesan jang terseboet didalam 
fasal ke-empat dan fasal ke-enam di 
atas ini, maka wadjiblah atas pihak 
jang kedoea (lelaki) membajar mahar 
jang masih terboetang pada waktoenja 
thalag mendjadi ba'in sebab tjoe koep 
tiga kali bertjerai atau sampai masa 
nja iddahnja jang pertama (isteri). 
Kesembilan: Apabila telah 

terdjadi pertjeraian antara kedoea be 
lah pihak itoe dengan thalag dari pi 
hak jang kedoea (lelaki) seperti jang 
'terseboet didalam fasal fasal jang ter 
'seboet diatas, maka selagi thalag itoe 
beloem mendjadi ba'in, tetaplah hak 
roedjae” kepada pihak jang kedoea 
(lelaxi). Dalam pada itoe pihak jang 
kedoea (lelaki) mengakoe bahwa roe 
djoe" itoe haroes disahkan dengan 
mengembalikan perhoeboengan perka 
winan itoe seperti bermoela sebeloem 
pertjeraian itoe, dengan tidak memak 
sa pihak jang pertama (isteri) dengan 
kekerasan, : 
Kesepoeloeh: Djika pihak jg 

kedoea (lelaki) menjatakan roedjoe' itoe 
laloe tidak mengembalikan perhoeboe 
ngan pernikahan seperti jg terseboet, 
maka tetaplah thalag dari pihak jang 
ikedoea (lelaki) atas pihak jang perta 
ma (isteri) dan mendjadi ba'in thalag 
itoe, apabila tjoekoep iddah pihak 
jang pertama (isteri) terhitoeng dari 
moela moela djatoehnja thalag dari 
'pibak jang kedoea (lelaki) dan tentang 
mahar, dilakoekan seperti jang terse 
boet didalam fasal2 tentang perkara 
itoe jang telah terseboet diatas. Tetapi 
Ajika roedjoe' tidak dapat berlakoe 

(isteri) maka djatoeblah atas pihak 
jang pertama (isteri) hoekoem noe 
sjoez dalam selama menjampaikan 
iddahnja dan goegoerlah haknja atas 
nafkah iddah jang masih berdjalan. 

kara thalag jang terseboet didalam 
perdjandjian ini, tjoekoeplah memberi 
tahoean oleh pihak jang pertama 
(isteri) seperti jang terseboet didalam 
fasal jang kelima diatas ini, dengan   

    Me PE REK aa AI 
ti - 
UN y1 2 

. ON $ 
Ha 

       
4 
n 

3             

  

Maosotijah dan Mislamijah dan toe 
an Tweede Wijkmester tidak keting- 

Djam 9 pertemoean di boeka oleh 
ketoea perkoempoelan Madrasah Siro- 
djoel Moebtadiin. Toean Tjakradiredja 
dan dengan oetjapan, menerima kasih   

    
Ichtifal 2 Yatiniah“ Kota-Bamboe 

a—Centrum 

Corr. kita ,M. St.“ mengabarkan. 
— Bagaimana jang oemoem telah me 
ngetahoei, kemaren pada hari Ming 
|goe tanggal 31 October '37 boleh dja 
di boeat sebagi penoetoep, maka dima 
na mana tempat atau Madrasah2, telah 
diadakan Ichtifal, jang mendapat ba 
njak koendjoengan dari kaoem moes 
limin. wa 

Begitoelah pada waktoe tsb. diatas 
di Madrasah ,Wataniah“ Kota Bam 
boe Batavia—Centrum telah dilang 
soengkan poela Ichtifal, sehingga men 
dapat banjak perhatian, dan dikoen 
djoengi oleh ratsesan kaoem moeslimin 

Djam 9 pagi, Icbtifal telah diboeka 
oleh toean Djaali jaitoe goeroe Igama 
pada Madrasah tsb. jang pertama kali 
beliau telah mengoetjapkan selamat 
datang kepada hadirin, 

Dan beliaupoen telah mengoeraikan 
dengan pandjang lebar, jaitoe tentang 
Madrasah jang beliau oesahakan itoe, 
adalah pada tahoen jang laloe, mem 
poenjai moerid boleh dikatakan tidak 
mempoenjai arti, Akan tetapi, dari se 
bab beliau itoe, dengan bersoenggoeh2 
boeat membentangkan Igama kita jg 
soetji itoe, maka ini waktoe moerid2 
beliau bolehlah kita katakan soedah 
banjak. Seketika, agar hadirin bisa 
mengetahoei, apa boeahnja jg telah 
didapat oleh moerid2 pada Madrasah 
tsb, maka dipersilahkanlah kepadamoe 
rid moerid madjoe kemoeka jaitoe de 
ngan berganti-ganti boeat membatja 
kan hoetbah, dan ajat ajat Ooer'an jg 
mana adalah mengandoeng artt, dan 
sepatoetnja kita oemat Islam moelai 
dari sekarang, akan insjaflah kita boe 
at mementingkan Igama kita jang se 

djati, 

Betapa poela, waktoe itoe rmverid2 
menjanjikan dalam bahasa Arab, itoe 
njanjian adalah memiloekan hatinja ha 
dirin belaka, seolah2 : Hai kamoe se 
kalian oemat Islam, djanganlah kamoe 
slalai“, insjaflah kamoe, bahwa doenia 
ini, semata2 tempat kamoe berhenti 
sadja. Sebeloemnja kamoe berpindah 
dari negeri jang fana ini ke negeri jg 
baka, berichtiarlah kamoe sedapat2nja, 

hak jang kedoea lelaki, dengan tidak |jaitoe menoentoet Igama kita jg sedjati 
seizinnja dan atau tidak maoe menetaJitue. Setelah selesai semoea moerid2 
pi djandji jang terseboet tentang me| membatjakan hoetbah, maka diberi 
ngangkat hakam, maka! djatoehlah |(poela kesempatan kepada hadirin, boe 
atas pihak jang pertama isteri, hoelat madjoe kemoeka. 

Jang pertama t. Daimin, jaitoe moe' 
ma isteri, poelang kepada pihak janglalim di kamp. Kota Bamboe tsb, be 
kedoea lelaki, atau sampai tjoekoep salliau telah soedi poela bitjara dengan 
toe tahoen dalam pertjeraian itoe, pandjang lebar, jang maua pembitja 

raan beliau itoe, memang semata ma 
ta, adalah kepentingan Igama kita be 
laka. Sesoedah itoe, dipersilahkan poe 
la kepada t. Mohd. Dja'far, jaitoe se: 
bagai wakil dari t. Soaib, Goeroe Iga- 
ma pada Madrasah , Hidajatil Islam" 
di Kamp. Tomang, beliau itoe telah 
membentangkan poela dengan pan 
djang lebar, tentang Igama Islam. 
Banjak lagi diantara hadirin2 jg 

ada soedi boeat mengoeraikan tentang 
kepentingannja Igama Islam, jg mana 
segenap hadirin, adalah termenoeng, 
sebab apa-apa jg telah dioeraikan oleh 
itoe t.t. memang dengan sebenarnja, 

Setelah djam 12 siang, dan semoea 
hadirin adalah didjamoe dengan seke 
darnja, maka Ichtifal ditoetoeplah de 
ngan selamat. 3 

Atas oetjapan kita, moedah moeda- 
han Madrasah Wataniah tsb. semakin 
lama, hendaklah semakin madjoe, 
agar dilain tahoen bisalah hendakoja 
mendapat perhatian dari kaoem moes 
limin, berlipat ganda dari sekarang 
adanja. 

9 — 

Ihtifal di Kemajoran 

Pada hari ddo. 31 Oct. '37 Madra 
sah Sirodjoel Moebtadiin Kemajoran 
Gang II Bitavia Centrum telah me- 
ngadakan Ihtifal (toetoepan boelan 
Poeasa) bertempat di Madrasah terso- 
boet, dikoendjoengi dengan kira ki- 
ra 250 orang, dan ada hadlir dari 
Moealim moealim Madrasah. 

  

Kedoeabelas: Maka apabila 
ada pertjeraian, pihak jang kedoea 
(lelaki) tetap wadjib membelandjai 

dengan karena ingkar atau tidak da|anak jang at Can Kanan ini, E “ena ihal Tia t sampai anak itoe dewasa sekalipoen 
aa ngan "Ob on Ak mk anak itoe tinggal dengan iboenja atau 

orang lain. 

Demikiah telah diperboeat oleh ka 
mi kedoea belah pihak jang terseboet 
diatas ini di. .., (tanda tangan). Pi 

Kesebelas: Dalam tiap tiap per| bak jang pertama, pihak jang kedoea, 
wali, dan saksi2 . .. , (Penghoeloe 
dan lainnja), 

Sekian boenjinja! Besok hal ini 
kita djelaskan ! 

m9 bias   tidak djalan perkara lagi. 

. 

      

kan kepada hadirin, setelah selesai lau 
tas dipersilahkan berbitjara kepada Toe 
an Radiman menerangkan verslag ta 
hoenan berdjalan dari October '36 sam 
pai September '37, 

Djam 9.45 Ihtifal dimoelai dengan 
3 anak membatja @oeran dan seteroes 
nja, sebagai biasa hadlirin kelihatan 

mendengar batjaan anak 
anak jang lidahnja pasehat sekalipoen 
beloem sampai oemoer. 

Setelah selesai ihtifal di 
djam 1 dengan selamat tidak koerang 
soeatoe apa dan moedah moedahan 
di tahoen depan bisa mengadakan Ih 
tifal jang lebih sempoerna, 

Toean Dr, Y.I. Yen 

Perajaan makan di Con- 
cul Generaal Tionghoa. 

Pada tanggal 3! October malam di 
roemahnja toean Kah, Concul 
raal Tionghoa, telah diadakan peraja- 
an makan jang dikoendjoengi oleh 30 
bangsa Tionghoa jang ternama di Be 

Perajaan makan ini diadakan oen- 
toek menghormati toean Dr. Y.I.Yen 
jang beloem berapa lamanja ini telah 
tiba di Indonesia dari Tiongkok dan 
hendak bertinggal di Indonesia boeat 
sementara wakto8 oentoek mengada- 
kan pembitjaraan tentang pemindjam 
an nasional atas namanja commissie 
jang dibenoem oleh Pewerintah di 

Congres L.E.V,V,O, 

Tidak diganti namanja 
Dari Malang diberitakaa oleh Anip 

Aneta, bahwa Congres LE.V.V.O. di 
Malang telah menolak atas voorstel da 
ri afdeeling Malang tentang penggan- 
tian nama vereeniging terseboet sesoe 
dahnja vereeniging ini 
oleh Hoofdbestuur dari vereeniging 
itoe dan jang telah mendapat bebera 
pa perhatian segenap anggauta dari 
vereeniging. 

Didalam Congres itve diadakan djoe 
ga pemilihan bestuur. Presidentenja 
akan tinggal tetap memegang djabat 
anja sebagai presidente. 

Rapat tahoenan jang iakan datang 
ini akan diadakan di Soerabaia. : 

dibentangkan 

- Dienst dari S. S. 

Telah mendapat pekerdjaan sedjak 
ig. 25 dan 29 tijlelijk sebagai maand 
gelder didalam didikan sebagai adj.- 
opzichter toean Soendojo dan toe 
an Oey Kin Hok dan ditempatkan 
pada Exploitatie-kantoor dari Ooster 
lijnen dengan kedoedoekannja dikota 
Soerabaja dan jang satoe lagi di Wes 
terlijuen dengan tempat kedoedoekan 
di Tanah Abang. 

Dipindahkan dari werkplaats di Ma 
dioen ke. Padang tw boschopzichter 
klas 1 toean Mas Soekadi dan 
sebaliknja dari Padang ke Madioen 
toean Ibnoe, dan dari Exploitatie S S 
di Soematera Barat ke Oosterlijuen di 
Kali Sat, machinist klas 3 tosan Ach- 
mad dan sebaliknja toean AA J.L. 

Diangkat mendjadi Commies, pada ex 
ploitatiekantoor toean Marjadi, dahoe 
loe ia mendjadi klerk. 

Diangkat mendjadi opzichter klas 1 
dan klerk, toean R. Ardesch dan amb- 
tenaar jang diwachtgeld, paling achir 
toean Asmai dan ditempatkan pada 
exploitatiekantoor der Oosterlijnen di 

Boeat sementara waktoe diserahi per- 
kerdjaaa sebagai opzichter klas | dan 
djoega adj-commies opzichter toean 
Poerno dan K.F.W, Juch dan klerk 
klas 1 tosan Rd. Doelbesani, 

Soekaboemi madjoe 

Pembantoe kita Betawi menoelis: 

Berhoeboeng dengan toelisan dalam 
isi Podjok dari ini 8 k, jang menerang 
kan kebagoesannja barang2 jg ada da 

»Nijverheids Centrale“ di 
Kramet no. 40 Batavia O,, kita senga 
dja datangi Soekaboemi 
kan pembikinan barang2 besi dalam 
fabriek ,PAKAS dan sekalian 
pemandangan ditempat dingin. Moe 
lai Saptoe pagi sampai malam Ming 
g0e, jbl.kelilingi kota Soekaboemi. Ber 
moela kita sampai di Sitoe Awi. jalah 
nama kampoeng dimana adanja fa 
briek itoe. Sesoedahnja adjar kenal ke 
pada Baas dari itoe fabriek, dapatlah 
kita boekti, bahwa barang2 jg ada da 
lam toko v/h C. Kramat no 40 betoel 
sedang dikerdjakan. Menoeroet ketera 
ngan baas dari itoe fabriek, jang se 
dang keras dikerdjakan, jaitoe barang 
barang boeat Laboratorium Bogor dan 
barang2 pisau model baroe lagi, jang 

Isoedah dapat disaksikan kebaikannja 

   Pakas dibangoen oleh pendoedoek ko 
ta Soekaboewi, berasal .atas sokongan 
T. Boepati, jg memang terkenal dari 
Betawi soeka pada kemadjoean bang 
sa kita. Kita teroeskan lagi, datang 
di Krommeweg dan saksikan kema 
'djoeannja tempat vernikkel barang2 
jang djoega masoek bagian Pakas dan 
teroes menghadiri Imtihan dari Ach 
madijah School jg dipimpin oleh T.H. 
Moestar Kamil, seorang jg terkenal 
di Soekaboemi. sehingga sekolah itoe 
tidak koerang mempoenjai moerid k. 
I. 400 kanak2. Dari sekolah Achma 
dijah (boekan Achmadijah @adian), 
berhoeboeng dengan pembikinan mes 
djid Soekaboemi terlihat dimata ada 
loear biasa keadaannja dan merk ,Ont 
werps Uitvoering en Bouwkundig Aan- 
nemer Ardjoena“ tampak didepan, ki 
ta sengadja selidiki siapa aan- 
nemer itoe, jang lantas banjak terde 
ngar soeara T. Soerio Sapoetro, jg se 
benarnja adalah kawan kita waktoe di 
Betawi. Dari t. Soerio, kita dapat ke 
terangan, bahwa beliau soedah bikin 
poela Centraal hotel jang letaknja de 
pan station dan goeboeg dari Wel- 
vaarts tentoonstelling pada boelan Ju 
li jg laloe, sedang sekarang beliau se 
dang hiboek memboeat schets dari 
Pasar Malam oentoek amal Tiongkok. 
Sepandjang pendapatan kita, peker 
djaan Bouwkundig aanuemer , Ardjoe 
Do“ selamanja menjenangkan, sehing 
ga ada soeara, bahwa pembikinan 
masdjid Tjiandjoer, Toean Soeria ada 
lah harapan boeat kerdjakan. Sedang 
kita dalam pembitjaraan dengan toe 
an Soerio Saposetro diroemahnja, djam 
7 malam, soedah berkeroemoenan o- 
rang datang menoedjoe ke ,Clubge 
bouw Mardi Kartti", satoe Kunst ve- 
reeninging jg soedah tidoer dan seka 
rang dibangoenkan kembali atas pim 
pinan toean Soerio sebagai ketoeanja, 
Sekian pendapatan kita dalam perdja 
lanan ke Soekaboemi. 

aan MN Ana 

POERWODADI 

Raad Kaboepaten Grobogan 

Pembantoe menoelis: 

Baroe2 ini Raad kaboepaten Grobo 
gan telah melangsoengkan rapatnja di 
gedongnja sendiri. Sesoedah rapat di 
boeka oleh Pemoeka, jang mengoetjap 
kan selamat datang pada hadlirin, ma 
ka pemilihan leden Provincia!e raad 
dilangsoengkan. Setelah soedah, laloe 
diadakan pauze, 

Djam Il lebih rapatiib oeka kembal 
Banjak agenda2 jang diesahkan anta 
ranja soerat soerat jang diterima, ma 
soek keloearnja keoeangan dimana ada 
mendapat voordeelig saldo sebesar 
f 11000, menetapkan beberapa ontwerp 
besluiten dari IGCI dli. Tentang Aniem 
dewan kaboepaten beloem dapat mem 
beri poetoesan, karena baroesan sadja 
Pemoeka terima balesan soerat dari 
Aniem, Karena itoe pembitjaraan sa 
ma College ta' dapat dilsngsoengkan. 

Atas permintaannja t Le Cocg D'- 
armandville jang dibantoe oleh t. t. 
Soemodidjojo en Van Leussen soepaja 
ini hal jang penting ditetapkan itoe 
waktoe djoega. Tetapi t. Sodo tidak 
moepakat sama sekali,  berhoeboeng 
dengar contraci2 antara Aniem dan 
Regentschap jang tadi djoega , soedah 
diterangkan oleh Pemoeka. Achirnja 
voorstellan tsb diatas ditarik kembali. 
Djadi hal Aniem itoe beloem dapat di 
ambil poetoesannja. Dalam punt Rond 
vraag telah diminta oleh t, Hoedojo 
hal Gezondheidszorg. Spr. menerang 
kan bagaimana tjara2nja orang menoe 
toep Jobang2 jang kedapatan di kota, 
dengan tjara economiseh dan pr:ctisch 
Beliau menerangkan djoega jg diwak 
toe hoedjan lobang2 terseboet tentoe 
mendjadi sarangnja lemoet malaria jg 
dapat mengganggoe kesehatannya pen 
doedoek. Tentang membrantas keban 
djiran dikota sinipoen djoega diper- 
hatikannja. Dengan girang Pemoeka 
menerima ini oesoel jang penting. Hal 
membrantas kebandjiran kota Pemoe- 
ka menjatakan, jang provincie soedah 
mengerdjakan ini dengan djalan me 
njoedet kali Serang, tetapi ini peker 
djaan kini beloem dapat diselesaikan. 

T Tjipto mengoesoelkan adanja Pa 
sar-Klobotan. Bilamana ini oesoel da 
pat dikaboelkan besoknja pengangkoe 
tan (transporteering) minta diadakan 
PAS. Tentang ini oleh raad akan di 
peladjari doeloe. Selandjoetnja t Tjipto 
bertanja hal vergunningsbesluit dari 
Straatsverkopers. Ini didjawab oleh 
Pemoeka jang sebeloemnja pedagang 
pedagang itoe melakoekan pekerdjaan 
nja, lebih doeloe mereka haroes minta 
idin pada Directeur RW jang nanti 
akan diadjoekan pada madjelis Komi 
tir. Sesoedah diberi idzin, baroelah 
mereka dapat berdjoealan seteroesnja, 

Tt. Soewarno dan Soengkono minta 
masing2 dari pemboeangan air rawa 
di Kembangan dan mengedakan foods 
jang sederhana di Passar Goeboeg, 
Djam 1 rapat ditoetoep. 

Pemboeangan air rawa di Tegalsari 
Seperti telah kita kabarkan disini, 

maka Kaboepaten Orobogan telah me   oleh Toean Boepati Soekaboemi. 
Teroes kita tanja pendirian Pakas.   ngeloearkan beberapa ratoes roepiah 

oentoek mengeringkan rawa Tegalsari, 
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Begitoepoen Provincie djoega soedah 

  

Bana maa 

toeroet mengorbankan wangnja f 600,- |sir koesir dokar jang mendapat ini pe 

oentoek ini keperloean. Ini pekerdjaan |langgaran, jang tiada oeroeng ia mes 

'mempoenjai maksoed oentoek mengi-|ti meng 
sarana “di itoe Hepi 'Oleh karena menilik banjaknja koesir 

|koesir jang di tangkapi itoe, 
ta beloem dapat menoelis apakah ten 

langkan ponjakit malaria di | 
pat, lagi poela goena kepentingannja 
paman tani. Kanaal jg dipergoeuaxan 
oentoek memboeang air dikali Serang 
pandjangnja ada 547 meter. Baroe ba 
'roe ini penjoedetan dilakoekan, jg di 

  

     

mengadap di moeka pengadilan. 

disini ki 

tang 'ini-soedah di beri lebih doeloe 
atau “beloem. Agar ta? membikin soe 
sahnja 'paman2 koesirtadi jang pentja 

saksikan oleh K. Boepati dengan dihariannja tak sebegitoe banjak sehari 
iringkan leden dari madjelis komitir. | 
serta wakil, antaranja Pemandangan. | 
Baroe sadja air mengalir, maka banjak 
pendoedoek dari lain2 desa sama-men   
   

    

    

   
akan menjoedet rawa lagi jg 
terdapat didesa Tegalsari tsb. 

'Pemboekaan pasar di Djatipo 

Beberapa hari ini di Djatipohon te 
lah dilangsoengkan pemboekaan Pasar 
jg dapat perhatian sepenoehnja dari 
'pendoedoek. Pemboekaan dirajakan de 
ngan wajang koelit dll. Boepati dari 
Grobogan sekalian djoega nampak ber. 
hadlir. lagipoela sekalian prijaji prijaji 
Dari adanja ini pasar maka ada ber 

hoeboengan langsoeng antara Pati dan 

harinja, maka jang berwadjib baroes 
lah memperhatikan, 
'Seandainja ini soedah di kabarkan 

|lebih “doeloe, toh mereka beluem me 
'lnjoekoepi kehendak 'pemerentab, ja 
tlapa “boleh boest. 

Perajaan Ichtipal Makrasah 
Kemajoran Bt.C. 

Di Gg. Kraan Kemwajoran 
“Pada tg. 31 October 1937 di Gang 

Kraan Kemajoran telah dilangsoengkan 
perajaan jang dibawah pimpinan toe 
an Elias Saadi. Perajaan terseboet di 
moelai pada djam 9 pagi dan jang 
mendapat koendjoengan dari bapa-ba 
pa dan iboe-iboe moerid Al Islamijah 
di Gang Kemajoran dan djoega bebe 
rapa jtetamoe jang mendapat oendang 

Grobogan. Jaa, beberapa oetoesan-oetoesan dari 

Pentjoerian air : 

Si Bok Sima di Poerwodadi telah di 
gropjok politie, karena di doega soedah 
memboeka kraan waterleiding jg soedah 
sekian th. ditoetoep oleh Provincie.'Ia 
dapat memboeka itoe kraan, dengan 
mempergoenakan koentji palsoe. Peng 
gropjokan berhasil baik, karena sesoe- 
dahnja Bok Sima ditanja, maka ia me 
ngakoe jg tetangganja djoega toeroet 
tjampoer dalam ini oeroesan. Keroean 
sadja jg mereka djoega tidak loepoet 
dari tahanan. Burang2 jang dipakai 
oentoek memboekanja telah dibeslag 

Soeweni jalah perempoean terseboet 
diwaktoe lelakinja tak berada diroe- 
mah telah menerima tamoe lelaki dari 
tetangganjaOmong poenja omong telah 
memakan tempo sebegitoe banjak, hing 
ga srenta si soeami datang, tamoe ter 
seboet masihlah disitoe, Agaknja laki, 
nja menaroeh tjemboeroean atas in 
perdjamoean. Srenta tamoe .poelang, 
maka pertengkaranjang sengit telah 
terdjadi, jang achirnja membawa dra 
"ma jang mengerikan terseboet diatas. 
Kini si soeami jang doerhaka kabar- 
nja meringkoek dalam tahanan. Gara 
garanja kalau orang .bertabiat T j em 
boeroean. 

'Perklaian djoega 

Kalausoeka memberi 
tjatjadan (oranglain. 

Berbareng waktoe terseboet “diatas 
dipasar Poerwodadipoen terdjad per 
kelabian djoega. 
Adiknja Soewandi pedagang “kain 

dari Solo di station Poerwodadi telah 
membeli ijs dengan kakaknja, Si adik 
tadi merasakan jang ijs jang diminoem 
inja tadi koerang manis, tentang ini 
ia mengasih tegoran pada sipendjoeal, 

Achirnja antara adik Soewandi dan 
pembantnenja pedagang ijs 'tadi me 
naroeh dendam satoe'antara lain. Esok 
harinj3,sipembantoe agaknja masih me 
naroeh kebentjian. Waktoe berada di 
pasar maka Soewandi sendiri -soedah 
diserang oleh pembantoe terseboet de 
ngan mempergoenakan glas air 'mi- 
noem sebagai sendjata. 
Dengan berloemoeran darah Soe 

wandi terpaksa diangkoet di Zendings 
ziekenhuis, sementara jang menjerang 
meringkoek dalam talanan. 

Memperbaiki tanaman randoe 

B.B. jang dibantoe oleh Landbouw- 
voorlichtingsdienst berdaja oepaja oen' 
toek memadjoekan tanaman randoe 
dalam regentschap Grobogan. Ini da 
pat diboektikan jang disebelah kidoel 
nja kota telah disediakan tempat oen 
toek memiara bibit2. Apabila ini men 
“dapat succes, maka -bibit2 -terseboet 
akan didjoeal pada paman2 tani de- 
ngan bargajang semoerah2nja. Ten 
tang mempelampoen 'kabarnja akan 
dioesahakan djoega. 

Sambvengan Mutatie 

Omderwys. 
Dibenoem lagi wachtgelders2 dan 

ditempatkan di Vervolgsscholen t.t.: 
Dirin di Gedong: Rasidjan di Namboe 
lan, Roestam di Ngaringan, A. Saki 
djap di Goendih, Si.iK di jKarangra 
Jjoeng, 5 

Dipindahkan dari Ngaringan ke 
Wirosari Tahib Widjajasoekarsa, id, 
dari Poerwodadi ke Ngawen Blora 
Jacobus Sveparman. 

Zending sziekenbu is, 

Dipindahkan dari 'Poerwodadi kel 
Semarang Zuster M. Unger, id. dari 
Poerwodadi ke Kalitjeret “Mantriver 
pleger Sarmidi. $ 

Grobag mesti pakai tjantoekan. 

Politie di sini zoedah mengambil 
tindakan keras terhadap dokar-dokar: 
jang tidak mempoenjai 'oedjoeng tjan 
toekan dimana terdapat di oedioeng 
:pja boom. 

'Ipergoeroean Al-Islamijah Gg. Sentiong 
'Idan Gang Paal Poetih. 

Setelah t. Elias Saadi dan lain-lain 
loetaesan-oetoesan berbitjara didalam 

perajaan terseboet, maka perajaan itoe 
ditoetoep pada djam 12.30 siang de 

ngan selamat. 

Nona G. Goodliff. 

Boeat sementara waktoe diserahi pe 
kerdjaan sebagai klerk pada kantoor 

Laboratorium 'boeat onderzoek Schei- 

kundige dari Afd. Nijverheid didalam 
dept dari E Zaken nona G. Goodliff, 
sekarang beliau mendjadi “dd klerk op 

maandgeld pada laboratorium tsb. 

'Perajaan di Manokwari. 

Dari Manokwari dikabarkan, bahwa 

Maatschappij Nanyo Nanhatsu, telah 
mengoendang seloeroeh pendoedoek 

di Manokwari oentoek mengoendjoe- 

ngi pesta panen (kapas) , Wareni". 
Tetamoe-tetamoe jang roemahnja ber 
djaoehan dari ini bota maka oleh di 

rektoer dari onderneming disediadan 

Iikapal kepoenjaan Maatschappjj, jang 
Isemendjak djam 6 pagi telak berlajar 
kian 'kemari. 
Onderneming ini 'loeasnja koerang 

lebih 1200 Ha, dimana dari iai djoem 

lah jang ditanami “adalah 402 Ha dan 
600 ha tidak ditanami. 

Akan tetapi, meskipoen pendapatan 

dari ini panen jang pertama tidak be 

gitoe banjak, akan tetapi didalam pa 

nen ini telah didapatkan 3000 pikoels. 

Didalam onderneming ini ada terda 

pat toko kepoenjaan Maatschappy, 
roemah2 oentoek direktoer dan pe 

gawai bangsa Djepang, Pasanggrahan 

Droogloodsen, dan tangsi koeli, polik 

liniek boeat personeel, dimana 200 

'kosli bangsa Indonesiers dibawah pe 

'nilikan oleh Gouvernements Arts, ten 

nisbaan 'dan veld :bola. Dan djoega 

akan ditjoba oentosk memelihara kam 
bing2 dari Australie. 

Mutatie 

Busceh wezen 

Dipindahkan dari: Toempoek ke Tam 
bakselo Boschwacter Soeromedjo, Sari 
Tambakselo ke Toempoek. Mantri 
boschpolitie Sastrohoetomo, dari 'Lin- 
doek ke Centraal kantoor Hadi oetomo 
doeloe Mantri boschpolitie. 

Kalau soeami lantjang tangan 

Dalam Minggoe ini di Soeloersari 

Kradenan telah terbit perkelahian /jg 
maha hebat, antara Jaki dan isterinja 

dimana sang isteri jg baroe mengan 
'doeng dalam 5 bl. telah ditendang 'la 
gi poela dipoekoeli dengan linggis 
(benda jg dipergoenakan menggali ta 

nah, corr). 
Sebermoela orang mengoeatirkan ba 

gi djiwanja. Dokter jg diberi tahoe te 

lah memeriksa, pemriksaan mana me 
ngoedjoekkan jg limpanja (mil) telah 

.roesak, karena tendangan. Sesoedah di 
operatie keadaan ada baikan. Kemarin 

doeloe kita mendapat kabar jg kandoe 
ngaunja telah goegoer oleh kare 

nanja. Adapoen 'doedoeknja perkara 
demikian : 

A, N.O. in Actie 

'Pembantoe menoelis : 
Pada malam Minggoe jbl. telah dia 

dakan A.N.O. Tjb Pasoendan bertem- 
Ipat-di Gedong Madrasah N.O Bangi- 
lanstraat Pas: dengan mendapat koen 
djoengan 'banjak, diantara wakil2 per 
koempoelan jg mengirimkan oetoesan 
inja adalah: NO tjb Pasoeroean, N'O 
tijb Bangil. Pergerakan Penjadar Pas: 
/ANO »Bangil dengan Ledennja kl 40 

iIdan “ada nampak djoega ANO Soera- 
baja dll. 
.Djam 9 rapat diboeka oleh t Mach- 

foed dengan membilang diperbanjak 
terima kasih pada hadlirin jg mana 
ada memperhatikan oendangan Anscr 
NO laloe menerangkan bahwa ANO,   

Kita melihat sendiri beberapa koe (baroe sadja berdiri disini dan masih 

merangkan hal perhoeboengannja NO 

beranggauta 31 orang, kalau menilik 
banjaknja pemoeda disini maka amat 
sajang tidak ambil bagian dalam kala 
ngan ANO (tidak peruah bikin pro- 
paganda mana bisa mendapat perha- 
tian mendjadi tidak dikenal tidak di 
sajang boekan ? pen.) laloe menjatakan 
madjlis moelai djboeka dengan batja 
an Aifatechah,kemoedian Sdr Maslam 
dipersilahkan membatja @oer'an. 

Laloe Sajid Moeh Almaghrabie dari 
Bangil dipersilahkan pidato beliau me 

dengan ANO Ansor adalah anak dari 
NO dan seharoesnja 'pemoeda diberi 
kelonggaran Jjangan dirintangi perdja 
lanannja seteroesnja dengan singkat 
tetapi djelas dan achirnja berseroe pa- 
da hadlirin jg maksoednja ANO harap 
di-oendjang, : 

Sidang pimpinan diserahkan kepada 
t'H. Achmad sesoedah diterima dan 
samboetan sekedarnja, laloe dipersilah 
kan t Sajid Saleh Alchabsie oentoek 
bernasehat dengan ringkas toean ini 
menerangkan sifat2nja pemoeda jg ha 
roes dilakoekan oempama terbadap 
orang2 toea dan teman sedjawatnja, 
seteroesnja. 

Pembitjara ketiga t Said dari Ba- 
ngil dia memberi pemandangan sebe 
loem woedjoednja NO banjak keto a 
sama bentrokan Alhamdoelillah seka 
rang ada koerang apa lagi dibantoe 
moentjoelnja ANO ini dll. 
Keampat wakil tjb NO Pasoeroean 

tampil kemoeka t. H Hasim moela2 
sjoekoer atas oesahanja Ausor ini be- 
gitoepoen kedatangan tamoe dari loear 
negeri laloe memberi pemandangan 
keadaannja pemoeda loear , negeri 
seperti Cairo dll jg.mana itoe semoea 
bekerdja oentoek keselamatan Agama 
dan bangsanja str. 

Laloe wakil ANO Bangil t, Abdoel 
moesin tampil kemoeka ia berseroe pa 
da pemoeda2 agar soeka menjeboerkan 
diri dalam kalangan Organisatienja 
str hidoep ANO. , Kemoedian banjak 

jg ambil bagian bitjara diantaranja : 

tt, Saidamin, t Asmali, kesemoeanja 
itoe menoendjoekkan persetoedjoean 
nja pada ANO dan memoedjikan soe 
paja bisa berdjalan dengan soeboer 
adanja. Sekira djam 11.30 rapat ditoe 
toep dengan selamat dan gembira. 

Dan pada paginja bari Minggoe me 
ngadakan Marscheeren dengan ber- 
Uniform tjelana poetih kemedja dan 
pitji dari dril kl. 70 terdiri dari AN 
O Pasoeroean, Bangil, Soerabaja, dll 
djalan menoedjoe ke Kebon Agoeng 
jg djaoehnja dari kota kl, 4 kilome. 
ter sebelah kidoel dimana ada roemah 
pesanggrahanhja t.Luitenant Arab Pas, 
moelai berangkat dari madrasah N'O 
dengan ambil djalan embong Penga- 
dangan, sedatangnja disana laloe ber 
istirahat sambil mandi dibalekambang 
jg terdapat dibalakang roemah tsb. 
dalam perdjalanan mendapat perhati- 
an dari pendoedoek banjak jg menjak 
sikan permainannja Ansor terseboet, 
bahkan tt. kepala Arab toeroet meng- 
hadiri dikebonnja dengan amat goem 
bira, kemoedian djam 11 sama kemba 
li ketempat asalnja jalah Madrasah 
djam 12 sampai dikota dengan selamat. 

BA 0. —x 

»Perajuan Ihtifal” 
Madrasatoel Alla- 
nah B. Doeri Poete- 
ran Mr. Cornelis, 

Pada hari Minggoe jbl. madrasah 
tsb, telah mengadakan perajaan Ihti- 
fal dengan dapat koendjoengan kl. 
200 orang laki dan perempoean. Dian 
tararanja dari waki!2 Nahdatoel 'Oela 
ma, PNO Madrasatoel Al Hidajah, 
Madrasah2 Moe'awanah, Ihsan dan Al 
Foegorak Walmasakin NO dan dari 
wakil Pemerintah t.t. Salihan Wijk- 
meester dan Kijai H. Horis. Perajaan 
tsb diboekanja pada djam 8,15 pagi 
jg dipimpin oleh t Moealim Ramli 
(goeroe kepala) dan madrasah tsb se 
bagaimana biasa inangoetjapkan ba- 
njak2 terima kasih pada hadirin seoe 
moemnja teroetama pada wakil2 koem 
poelan, madrasah dan pemerintah, Se 
bagai pemboekaan dibitjarakan ajat 
Al @ser'an oleh salah satoe moerid 
laki2 nama Moestorik jg dengan pasih 
dan lantjar beserta merdoe soearanja, 
Laloe berganti2 anak anak moerid Ia 
ki dan perempoean berchoetbah de- 
ngan tangkas dan gembira, beserta di 
selangi dengan lagoe Arab jg sedap 
didengarnja. Dan kesimpoelan pidato 
pidato moerid2 itoe, ialah meninggi- 
kan agama Islam dan kemoelijaan ber 
satoe, Maka dipersilahkan 3 goeroe 
bantoe dari madrasah tsb 'beserta Ki 
jai H Haris Sesoedah itoe perajaan 
ditoetoepnja dengan semangat jg ber 
gembira bagi badirin beserta dikeloe 
arkan perdjamoean sekedarnja dengan 
selamat. 
Orang mati sebab memakan tempe 

'kedele 

Orang menoelis: 
Dalam desa Wircddoedjojo onderdis 

trict Kehoemen “ district ! Poerwokerto 
anak seorang bernama Soeria dan iste 
ri bernama Nalam, ia pada tg 30—10 
"37 telab njadron (selamatan memoelai 

Baroe trima: 
Showerproof djas oedjan katoen bikinan England, ikwas 

liteitbaik, harga moerah dan 

Firma ,,TJONG & Co” 
HOOFDKANTOOR. 
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4. KP PAN AN 

»   

Banjak minjak ramboet tetapi jang 

mandjoer djarang 
Awas! selamanja liat merk se- 

belah, kepala djadi enteng tida 

koreng, ramboet djadi gemoek, 

item, lemes, matiken koetoe dan 
ilangken ketoembe. 

BATA 

|| 
Keloearan 

Roemah obat 

Jo Tek Tioe 
8x Kwitang—Batavia-Centrum. 

  

      

djadi adat orang Banjoemas kalau nja 
dron moesti mengeloearkan makanan 
Jg banjak dan mengoelemi (memang 
gil handai taulannja), 

Akan tetapi setelah mereka sama 
kendoeri diroemah Soeria mereka sa 
ma terasa poesing kepala dan moen 
tah moentah heibat, dan teroes sama 
meninggalkan doenia. 

Pemerintah disana berichtiar meng 
obati dengan mereka (orang jg telah 
kendoeri) terasoeug keroemah sakit 
Poerwokerto, akan tetapi poelang me 
reka soedah mendjadi majat semoea 

. Ketika kabaran ini saja toelis ma 
sih banjak orang orang jg merasa poe 
sing kepala dan masih banjak jgter 
sangkoet keroemah sakit, Dalam doea 
hari, ja'ni Saptoe dan Ahad dan Senen 
jg mati soedah berdjoemblah poeloe 
ban orang, jang masih diroemah sa 
kit poen sangat menchawatirkan. 

Menoeroet peperiksaan dokter jg 
menjebabkannjz, makanan jg berna 
ma ,tempe“ (jg terbikin dari kedele 
hitam). Maka semoea orang makan 
tempe tadi, berdjoemblah ratvesan 
orang, dan segenapuja terasa poesing 
kepala. 

Dari itoe harap mendjadi makloem 
bahwa makavau jg bernama tempe   boelan Sji'ban) dengan soedah men   itoe berbahaja, 
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Lelang di Betawi : 

Kemis 4 November 

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

Lelang diroemah t. Wv. Wyngaar- 
den Tjemaralaan II olen Ed Franzen. 

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

Djoemahat 5 November 

Lelang di roemah toean C, v. d. 
Weiden, Noordwijk 31c, oleh John 
Pryce, 

Lelang di roemah toean C. A. v. 
Haastert, Tjipinang Tjempedakweg 6 
oleh T, K. An. 

Saptoe 6 November 

Lelang di roemah toean C. v, d. 
Weiden, Noordwijk 81c, oleh Johu 
Pryce,   9 — 

    

1 | 

“ae 

' 
PN 

3 
2 

23 

  

PS 

5 

& 

1 

 


	Image00021
	Image00022
	Image00023
	Image00024
	Image00025
	Image00026
	Image00027
	Image00028
	Image00029
	Image00030

