
| jang planmatig. Dari itoe sehingga se- 
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Gerakan 

— Aksi kemadjoean jang bersemangat 
| dan planmatig! TNO Aan ar 

—. Apa itoe? 
Kita boeka t . Disi 

toe kita lihat, Data ANN tiap partai 
(Lasoendan, Parindra, PSII., PNI., 
Penjadar, Gerindo dsb-nja) dan ti 

tiap perbimpoenan (Moehammadijah, 
“NO. dli-nja) selaloe bekerdja dengan | 
semangat dan planmatig, dengan atoe 
ran. Ma'loem, richtlijuen, auggaran 
dasar dan huishoudelijk reglement soe | 
dah ada, Lihat sadja misalnja oesaha 
“Roekoen Tani, Roepelindari 

» | Parindradancooperatierubber'iP 
dari t. mr. Sartono. Ketiga organisasi 
itoe ditambah poela dengan lair lain 
nja sematjam itoe dapat kita seboet 
kan tjara bekerdja jang planmatig. 
“Dari itoe keadaan pada masa ini da 
pat kita loekiskan begini: 
Partai ini-itoe, perbhimpoe- 

“nan itoe-ini dan golongan ini 
itoe bekerdja setjara planmatig, tetapi 
gerakan Indonesia seoemoemnja 
beloem mempoenjai tjara bekerdja 

karang kita dapati pemboeangan wak- 

T (Penoetoep) 

Dalam plan besar itoe antara lain 
lain diadakan pembagian pekerdjaan, 
|taak-verdeeling, secties, oempama- 

boekoe notes kita, Dis | nja bagian onderwijs, politik, ekono- 
mi, agama, financien, propaganda, 
yak beweging, kesehatan ra'jat, peng- 

an, sport dsb.nja. Semoea djempo 
an jang terkenal dikalangan onder- 

wijs dimasoekkan dalam sectie onder- 
“wij:, demikian djoega orang haroes 
bekerdja dalam mengisi tenaga tenaga 
pada sectie lain lainnja itoe. 

Dengan tjara demikian, paling lama 
nja 2 atau 3 tahoen setelah Kongres- 
emimpin itoe mengadakan plan ter 

sebost, maka gerakan Indonesia 
seloeroehnja soedah mempoenjai pem 
bagian pekerdjaan jang serapi rapinja 
dalam menghadapi perdjoangan seha 
ri hari jang bertalian dengan perbai 
kau nasib bangsa dan tanah air. 

Soal peratoeran gadjih mendjadi po 
kok pembitjaraan, gerakan Indonesia 
wempoenjai deskundigen jang seia-se 
kata, sehidoep semati dalam membela 
kepentingan kaoem boeroeh Indonesia. 
Soal ekonomi diperbintjangkan oleh 
pemerentah (via volksraad misalnja)     toe, tenaga dan harta dengan pertjoe- 

. ma, disebabkan diatas semoea partai, 
perhimpoenan dan golongan itoe tidak 

2 didapati gera kan (beweging djadi| mikian selandjoetnja. Djadi . 

boekan partai) jang melipoeti kese-! 
moeanja itoe, seboeah gerakan jang 7 

bekerdja planmatig dan sanggoep|oentoek berdjoang dengan atoeran, be|Bogor didapati Wali Negeri & 
kerdja setjara planmatig, , 6 
pedoman, komando jang diakoei sjahlorang tidas memakai kesempatan se |J 

- membagi2kan pekerdjaan dan kewa- 
| djiban. diantara tenaga tenaga jang 
memang sanggoep dan tjakap oentoek | 
“mengerdjakannja, the right man on 
the right place, kata orang Inggeris. 

Soepaja lebih djelas, apa jang kita 
“ maksoedkan, sedikit gambaran akan 

|. Dalam tempo jang setjepat tjepat- 
ja baroes diadakan Kongres Pe- 
impin. 

' Jang aroes diondang boekan| 
sahadja pemimpin jang terikat dalam 
partai atau perhimpoenan, tetapi djoe- 
ga mereka jang berpengaroeh dan 
terkenal, soenggoehpoen tidak masoek 
dalam partai atau perhimpoenan. 

—. Djadi .. . ondangan haroes seloe- 
as loeasnja, makin banjak pemimpin 
dan djempolan dari bermatjam matjam 

| partai, perhimpoenan dau golongan 
serta lapisan jang datang, makin sem- 

rna ! Pb 2 
— Nab, dalam Kongres Pemimpin itoe 
dipoetoeskan membikin dan mendja- 
lankan (uitvoeren) seboeah plan, "daf- 

. tar oesaha menoedjoe kemadjoean bang 
sa dan tanah air, misalnja beroepa 

| plan 3 atau 5 tahoen. Artinja dalam 
.tempo jang telah ditetapkan itoe 

— gerakan haroes merampoengkan 
| oesaha jang telah ditetapkan oleh 

Kongres Pemimpin itoe. 
2 
La 

gerakan Indonesia dengan sekedjip ma 
ta dapat memadjoekan soeara jang 

tiap waktoe magjarakat ladonesia se 
loeroehnja paraat, siap dan sedia 

sebab ada 

oleh masjarakat dan terdiri atas mere 
ka jang memang ahli. Taktik dan po 
litiek divideet impera (petjah 
kan soepaja lebih moedah dapat dips 
rentah) soekar dapat didjalankan lagi 
dan , . . dengan sendirinja kapal In 
donesia dapat berlajar dengan aman 
dan sentosa menoedjoe ke Pelaboehan 
jang kita maksoedkan dan tjita tjitakan. 

Djangan seperti sekarang! 
Timboel sedikit soal, masjarakat In- 

donesia lantas bergontjang tidak ke- 
rocan, zonder atoeran, Ini bilang be- 
gini, itoe bilang begitoe, kaoem sana 
enak sadja menonton golongaa Indo- 
nesia bertjektjokan antara awak de- 

nja, disebabkan tidak ada opperlei- 
ding, pimpinan dan komando jang di 
ta'loeki dan dihormati, Semoea maoe 

'mendjadi diktator, semoea maoe men 
djadi pengikoet sahadja atau publik 
sahadja,akibatnja masjarakat Indonesia 
selaloe lemah dalam menghadapi so- 
al soal bersama, Tjonto jang masih 
hangat ialah petitie Soetardjo dan 
Rentjana Ordonansi Nikah, Andai ka 
ta, Nederland menerima petitie Soe- 
tardjo dan Konferensi Besar antara 
Nederland dan Indonesia itoe diada- 

(kan, kita berani tarohan, masjarakat 

ngan awak dengan tidak ada berenti-| 

  

  

Indonesia akan terpetjah-petjah dise 
babkan awak sama awak berperang 
tanding mereboet siapa jang bharoes 
mewakili Indonesia, 
Pertaroengan antara awak sama awak 

'itoe tertjegah, djika soedah ada Kongres 
Pemimpin jang kita maksoedkan de- 
ngan Ketoeanja (Bapa-Indonesia) jang 
mendjadi ketoea dengan djalan pilihan 
oemoem diseloeroeh Indonesia itoe. 

Pemerentah moentjoel dengan ren- 
tjana ordonansi niksh, masjarakat In- 
donesia terpetjah-belah tidak karoean, 
Tjoba Kongres-Pemimpin jang kita 
maksoedkan itoe soedah ada, tidak 
oesah sembarang orang atau organisasi 
bersoeara, Tjvekoep dipasrahkan kepa- 
da ahli ahli,agama Islam, jang doedoek 
dalamsectie bagianfagama itoe diban 
toe oleh sectie-sectie lainnja misalnja 
dari bagian  onderwijs dan pendidi 
kan,#pengadilan (juristen) dsb-nja. 
Kedalam kita mendjoendjoeng 

tinggi demoeratie, kerakjatan, sifat 
harga menghargai, tolong monolongi, 
sajung menjajangi, tjinta mentjintai 
antara awak samaawak. Partai ini bo- 
leh berdiri, perhimpoenan itoe boleh 
berdiri, tiap2 orang merdeka meme 
loek haloeannja masing2. 
Tetapi menghadapi doenialosar, 

kita haroes seia sekata. sehidoep se- 
mati dalam memperbaiki nasib kita 
bersama itoe. Seia sekata, sehidoep 
semati boekan setjara kuddedier, 
segrombolan hewan melainkan se- 
tjara manoesiajang berorganisasi 
dengan atoeran dan bekerdja setjara 
planmatig. KAS 

Pertjajalah ! 

maj 
orang menocenggoenja. 

Oadara internasional mendoen g, di 
: seperti 

sekarang ini, maoe apa lagi? Djika 

karang ini, sampai kiamat Indonesia 
tidak akan matang dan akan tetap 
mentah tidak dan matangpoen tidaik, 

Stop tjara bekerdja beroepa samben 
dan iseng iseng ! 

Indonesia memboetoehi tjara beker 
dja jang planmatig! 

Kita memberanikan diri memadjoe 
kan sedikit oeraian beroepa pedoman. 
Maksued kita boekan oentoek menjom 
bongkan diri, tidak, djaoeh dari itoe 

Kita berbocat demikian sekedar me- 
lakoekan kewadjiban sebagai pendjaga 
keselamatan masjarakat kita menoe 
djoe perbaikan nasib bangsa dan tanah 
air. 2 

Kepada sidang ramai kita pasrab- 
kan, betoel-tidakaja isi dan maksoed 

Toeraian kita itoe ! 

Penghara : pan dan permohonan kita 
tidak lain : : PT 

Mana jang koerang soedi ditambah, 
mana jang kebanjakan soedi dikoera- 
ngi | : 

M.T. 
maba 0 mem 

  

Perkabaran 
| PERSIDANGAN KONPE 

RENSI SEMBILAN 
5 NEGERI 

—. Spaak dipilih mendjadi voorzitter 
—. Reuter mewartakan dari Brussel, 

bahwa kemarin persidangan Konpe- 
rensi Sembilan Negeri telah diboeka 
djam 11,10 pagi didalam gedoeng 
»Palais des Academies” dengan diser 
tai pedato pemboekaan oleh Spaak, 

menerangkan akan maksoed per 

  

ing gedoeng itoe 
2 besar boeatan 

i Vlamingen, jang 
nja memandang ke 
ja persidangan. 

Sembilan belas delegasi ikoet dalam 

w.— 

'Ditentoekan, bahwa Normal David 
(Amerika), Eden (Inggerisjdan Delbos 
(Perantjis) melakoekan pedatonja pada 
'pagi hari, sedang pada sorenja-Aldov- 
randi, dan Welington Koo. 

Minister Spaak dipilih selakse Ke- 
|toea bagi Konperensi. 

— Itali dan Djepang 
Lebih djaoeb Havas menerangkan 

bahwa Aldrovandi kemarin malam ber 
pertemoesan lama sekali dengan ambas- 
sadeur Djepang di Brussel, : 

Pedato Norman Davis 
Atas kesanoja (suggestiel Spaak 

maka Konperensi sama mempersetoe 
djoei, soepaja sidang pleno dibikin 
'openbaar, sedang rapat-rapat afdeeling 
haroes tertoetoep, 
Norman Davis, sebagei pembitjara 

pertama dalum perdebatan oemoem 
mengrangkan, bahwa soeal-soeal jang 
berkenaan dengan perhoeboengan an   konperensi tsb, tara Djepang dengan Tiongkok itoe 

baroeslah dipetjahkan dengan djalan 
jg bersandar atas dasar jg adil bagi 
kedoea belah pehak. 

Makin lama berikoetnja  perseteroe 
an ini maka makin soekarlah kita 
memperoleh petjahan soal jang kon 
structief, TA 

Adapoen Amerika, ikoet hadlir di- 
dalam konperensi ini tidaklah terikat 
oleh sesoeatoe, ketjosali apa apa jang 
berasal dari ketentoean ketentoean da 
lam "Perdjandjian dan dari prinsip2 
jang soedah beroelang oelang dibenar 
ikan dengan tegas oleh - Pemerintah 
Amerika. 

Amerika tetap bersanggoep diri me 
njokong oesaha bersama sama oentoek 
mentjari tindakan jang tidak melang- 
gar ketentoean ketentoean ini, goena 
berdaja oepaja menggantikan persete- 
roean dengan tjara damai, dan mem 
perbaiki perdamaian di Timoer Djaoeh. 

Gg em   

seseorang. 

soeara". 

Sekarang inilah waktoevnja oentoeks |bahwa toean Joseph Paganon minister 
menempoeh tjara bekerdja jang kita |j 
loekiskan itoe. Kesempatan jang begi-|nja telah meninggal doenia. 

'deskundig dari sectie ekonominja. Dejtoe baik seperti sekarang ini tidak 
-, tiapjakan datang lagi, atau masih Ia 

Anak-anak sekolah dikenakan 
afkoop-heerendienst. 

Dari Moeara Euim (daerah Palem- 
bang) kembali seorang abonne kita 
mengabarkan tentang banjaknja moe- 
rid-moerid sekolahan Islamijah di M. 
Baim jang dikenakan afkoop-heeren- 
dienst, meskipoen dibebaskan dari 
belasting. : 

Perkara membajar beban oentoek 
negeri, seperti afkoop-heerendienst, 
ialah boeat memelihara djalanan oe- 
moem, djika orang keberatan boeat 
membajarnja, meskipoen orang itoe 
masih sekolah, bisa dianggap ,mela- 
wan pemerintahan, 

Biarpoen jang mesti membajar itoe 
orangnja masih terhitoeng anak seko 
lah, tetapi boleh djadi kepala marga 
tsb, anggap bahwa orang toeanja bisa 
membajar. 

Dalam hal ini roepanja orang lihat 
dan jang di-oetamakan boekan ten 
tang patoet atau tidak patoetnja, me 
laiukan bisa membajar atau tidaknja. 
Perkara menoentoet wang inilah jang 
bisa menjesatkan faham dau pendirian 

Apakah adil atau tidak adilnja itoe 
kedjadian anak-anak sekolah dikena- 
kan afkoop-heerendienst, tidak berhak 
roepanja kita orang loear , memberi 

Zain Sb. 

—. Oo — 

Toean Joseph Paganon 

Meninggal doenia 
Dari Parijs diberitakan oleh Havas, 

ang telah 6 kali memegang djabatan 

—. Oo —. 

Djoemlah keroegian oleh 
kebakaran 

Soerat kabar , Maasbode“ mendengar 
kabar lebih djaoeh, bahwa keroegian 
ang disebabkan oleh kebakaran goe- 
dang goedang di Rotterdam tempoh 
bari adalah: 

Gedoeng2 seharga setengah miljoen. 
Barang2. seharga lima  miljoen. 
Semoeanja dipertanggoengkan asoe- 

ransi. Kabarnja keroegian sedemikian 
besarnja 'itoe, baharoe ini kalilah di' 
alami orang di Rotterdam, kata Aneta. 

PR 

Komplotan kaoem Kominis 

Dari Rio de Janeiro diberitakan oleh 
Reuter, bahwa berhoeboeng dengan 
ketjelakaan toebroekan kereta api di 
dekat Mesgulta ada banjak orang2 jg 
tertangkap pada tg 2 Nov. '37, ketje 
lakaan maua jang membawa 7 orang 
mati .dan 70 orang jang loeka parah. 
Tentang hal ini telah dilakoekan pe 
ojelidikan, maka orang mendoega, bah 
wa ketjelakaan itoe disebabkan oleh 
soeatoe komplotan kominis, oleh kare 
na korban2 itoe berpakaian hemd jg 
berwarna hidjau jg sesoedahnja diada 
kan pertemoean mereka ini laloe me 
noedjoe keroemahnja masing masing. 

Sang mma 

Keadaan Mahatma Gandhi 

Adabaikan. 

Reuter mengawatkan dari Calcutta, 
bahwa keadaan Mahatma Gan- 
dhi ada sedikit baikan, karena beliau 
soedah dapat tidoer dengan njenjak 
sekali, akan tetapi beliau masih sadja 
dirawatnja didalam roemah sakit. 

Ta Oia 

Pest didalam daerah Solo 

Dari Solo diberitakan oleh Anip- 
Aneta, bahwa keterangan wenoelar 
dari penjakit pest didalam district 
Solo didalam ini hari akan ditoeng- 
goe-toenggoe. 

bah GO ina 

Olympiade fetap di Tokio, 

Werner Klingenberg, technisch advi 
seur daripada komite jang mengoeroes 
Olympiade 1938, jang baharoe baharoe 
ini mengoendjoengi Prins Chichibu 
(Tjitjiboe), menerangkan, bahwa prins 
Cbichibu itoe menjatakan padanja, 
bahwa dalam tahoen 1940 sebagaima 
na soedah ditentoekan, Olympiade te 
tap akan berlangsoeng di Tokio kata 
Domei, : 

Directeur- Hoofdredacteu: 

M, TABRANI 

redactie 1440 WI. 

Administratie 1810 WI. 

Telefoon 

Roemah Hoofdred. Laan Kadi- 

man 4 telefoon WI, 2620 

Maa 

Losse nummer 10 cent 

|. Neville Chamberlain 
Dari Londen diberitakan oleh Ha- 

vas, bahwa penjakitnja Nevillea Cbam . 
berlain ada baiknja dan bolek djadi 

beliau tidak lama lagi akan meme- 

gang djabatannja lagi di Lagerhuis. 
Pada tgl. 3 November '87 beliau 

telah mengadakan pembitjaraan de- 
ngan beberapa orang2 jang boleh di 
pertjaja tentang keboetoehan ekonomi 

di Inggeris. 

Akan ada poela vakbond 
Veemantri's ? 

Berhoeboeng dengan toelisan pem 
batja kita dari Pandeglang jang di 
moeat dalam ini sk. 12 October jbl, 
ialah tentang menggerakkan soepaja 
kaoem mantri mantri Chewan djoega 
menghidoepkan kembali mereka poenja 
vakbond,maka dari daerah Palembang, 
Lampoeng, Djambi dll. daerah kita 
menerima setoedjoe djika ada promo 
tor kaoeni mantri jang maoe memboe 
ka @jalan, soedah pasti sekalian man 
tri mantri chewan akan menjokong 
oja, Tinggal sekarang menantikan 
siapa diantaranja akan mengambil 
ipitiatief. 

» Bibit soedah tersebar baik, tinggal 
toemboehnja jang diharapkan, 

— Oo rt 

Penghasilan Negeri. 

Didalam boelan September jl, djoem 
lah penghasilan Negeri ada 45,2 mil 
joen lawan 34,2 miljoen dalam boelan 
September tahoen jang selam. 

Djoemlah penghasilan didalam 9 
boelan tahoen 1937 ini ada 376,6 mil 
joen: sedang sembilan boelan perta 
ma daripada tahoen 1936 ada 289,9 
miljoen : ternjata tahoen ini ada 86.7 
miljoen lebih banjik dari tahoen jl. 

Kelebihan hasil itoe jang 56.2 mil 
joen disebabkan oleh lebih banjakuja 
penghasilan dari bahagian padjak. 
Djoega lain lain bahagian tampak ada 
kenaikan penghasilan. 

— 9 — 

Barcte diangkat soedah hendak 
berhenti 

Ds. van Duyl, bekasang 
gauta NSB, 

Didalam persidangan Senaat, sesoe 
dahnja pada tg 2 November jl Ds. 
Van Duyl disoempah sebagai senator, 
ia menerangkan, bahwa walaupoen 
ada banjak alasan jg membenarkan pa 
danja djika ia tetap mengambil koersi 
dalam Kamer, ia berpendapatan bahwa 
oentoek menjingkiri tjertja dalam ke 
sopanan ,politik, ia merasa wadjib me 
nolak angkatan sebagai anggota Kamer, 
lebih lebih karena ia soedah poetoes 
pertaliannja dengan NSB sehingga ia 
ta'kan lama akan memadjoekau per- 
mohonan soepaja dipetjat, 

9 — 

Perhimpoenan Moeslimin Indonesia 
(PERMI) 

Diboebarkan, 

Pembantoe Sin Po“ dari Medan me 
ngabarkan bahwa Permi jg terkenal 
sebagai perkoempoelan agama dan po 
litiek jg besar peugaroehnja di Sumatra 
Barat, sedjak dikenakan vergaderver- 
bod oleh Pemerentah, sekarang dengan 
officieel diboebarkan, ialah sebagai- 
mana Partindo, 

Diantara pariy2 politiek jang kena 
vergaderverbod dan rintangan2 berge 
rak dari Pemerentah, sekarang tinggal 
tetap adanja, ialah PNI dan PSII, 

rana RI com 

Loerah jang djadi korban djoedi 

Berhoeboeng perkaranja Loerah Bo- 
gorbitoeng onderdistrict Njalindoeng 
Soekaboemi jang pernah di wartakan 
lantaran toekang berdjoedi hingga la- 
lai kewadjibannja tertoentoet dalam 
perkara pentjoerian kina, dan pentjoe 
rian thee di onderdistrict Tji-enggang. 

Perkara jang kedoea ini ia dihoe- 
koem satoe tahoen, kini dapat diwar 
takan poela hoekoeman perkara itoe 
telah babis didjalankan, tapi ia beloem 
di kasih kesempatan poelang, malah 
tertoentoet poela dalam perkara peng 
gelapan oeang padjak.     Oo — 20 Kp ma  



        

        

   

    

   
   

  

      

    

         
  hari ini. Soea: 

. 
limatin berpoeasa,   

  

  

sebelo 

lian takoet kepad 
|. Dalam seboelan ini fikira 

kat pada ah | 

    

pada Jang | 

      

- Dalam poe 

| Dalam Al @uran soerat Bacaroh | 
183 ada tertoelis ini, dalam babasaIn-| 

| donesia artinja ,Hai sekalian jg per 
tjaja, kamoe sekalian diwadjibka 
poeasa, seperti wadjibnja orang-or 
sebeloem kamoe, Soepaja kamo 
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KAT | toe seorang mantoenja jg beroewah sa 

2 Ramailah kampoeng kampoeng kota 
“kota jg ada soerau dan mesdjid pada 

ra bedoeg kedengaranlah 

     

sja F 

    
      
eka |   

     

  

     

   

  

ang keloear dari hati or
ang 

asa kita menahan lapar 
pada siang hari, Symbool jang patoet 
ditoeroetkan, kedemocrasian dalamj 

amat terlihat sekali, boekan| 
slam memberikan kepada pe 

ngikoetnja,tetapi praktijk jg dibawanj 
kaja berpoeasa, jang 

Islam jg 
theorie I 

berpoeasa djoegal 
— Jang kaja tahoe sekarang apa: rtinja irajaan oleh perh. ,Obor Pemoeda" 

lapar, jang miskin soedah biasa, 

miskin 

teta 

h, | poela, ajami ja sitetangga itoe poen di| 

tanda esok harinja kaoem Moeslimin|Sondol. Hingga warta ini ditoelis be 

Ha 

    

Ikerdjaan, si mantoe disamboet dengan 
| golok 

  

kesemoeanja pakaian dari orang kapal 
Berouw. 

Agaknja bangsat ini serakab, dise- |j 
belah roemah itoepoen disambil laloe 

    

   

  

     

  

    

  

  em terdapat pentjoerinja. 

  

janja penjakit otak 
  

Kramat Poelo kemaren doeloe s0 
      6 terdjadi penjerangan jg dilukoekan 

oleh seorang setengah gila, 
  

    

  

   

| Ismael namanja itoe penjerang, soe 
dah lama ini penjerang mempoenjai 
enjakit otak dan tambah bari tambah   
bat. Dengan tidak sebab lain, wak 

    toe roemahnja pada poelang dari pe 

Pee 
NOVEMBER 1937 

Minggoe| — | “TJATETAN 

I'sSenen lil” 

Selasa |2 

'Rebo 13 na i 

Kemis 14 . Bajar baran : 

Djoem'at| 5 »Demandangan ag - 

| Saptoe 6 |         
hingga loeka parah dibagian 

'moekanja, Ini mantoe jg apes perloe 
dirawat di CBZ dan mertoea jg gem 
bloeng ini perloe poela rawatan roe 
mah gila Grogol. v 

na 

Perajaan perh. , Obor Pemoeda'". 

Di Djakarta 

| Pada tanggal 18 December 1937 
jang akan datang di Gedoeng Permoe- 
fakatan Indonesia akan diadakan pe 

(Indonesische Jeugdorganisasi) oentoek 

Di Molenvliet West 
Brass Band Ban Hap Hwee 
Gamelan Djawa (VORO) 
Tombola dll. permainan 
Schiet-tent 

Programma Pasar Malam 

Kemis, 4 November. 

7 malam —10 malam. 

Muziek Tionghoa jang modern dengan 

zangeresnja 
Orang Adjaib 
Pantjingan : 
Ajve Krontjong kongkoers dan djali2 

pi dalam poeasa itoe mereka ingat ke 
pada kebesaran Allah, tidak memper|telah tjoekoep 4 tahoen. 
bedakan pangkat dan deradjat, bersa | 
ma sama mendjalankan ibadat, karena 
mereka haroes takoet kepada Allah, | 
Soebhana Wa Ta'ala. 

Soetji sekali boelan ini. 
Dalam boelan ini kita beribadat de 

ngan sesoenggoehnja, mengingatkan 
nasib kita, mengingatkan segala roepa 
kemadjoean dan kemoendoeran jg ter 
dapat dikalangan Islam, seraja memo 
honkan kepada Allah kekoeatan dan 
ketjerdasan oentoek madjoe memim 
pin rajat Islam. 

Poeasa ! 
Jang kaja dioedji. Dioedji, soepaja 

lebih insjaf apa artinja lapar. Soepaja 
dalam poeasa itoe mereka tahoe, begi 

. nilah artinja koerang makan, begini 
lah artinja melarat, djika kita tidak 
mempoenjai soeatoe apa apa oentoek 
dimakan, dan semoeanja itoe ta'loek 
kepada peratoeran boekan diperboeat 
oleh manoesia, tetapi dengan Ajat da 
lam Al-Gur'an 8 

Mereka semoeanja memikirkan, ba- 
gaimanakah, djika kami selamanja 

moesti menanggoeng lapar, bagaima 
nakah, djika kami djadi orang jang 
kekoerangan, tjvekoeplah boekti seka 
rang jang diberikan oleh Islam dalam 
poeasanja, 

Berpoeasalah. 5 
— Kaoem Moeslimin dan Moeslimatin, 

| ingatlah boelan ini, ingat kepada 
Allah, mohonkan koerniaNja oentoek: 
bekerdja lagi setelah habis boelan ini 
oentoek Islam, 
— Melakoekanlah ibadat ini | . 
“Wahai, kaoem Moeslimin dan Moes 

limatin, semoea pangkat diatas doenia, 
dikalangan Islam itoe sama. Islam 
tidak memperbedakan siapa jang kaja 
dan miskin boektinja dengan poeasa,se 
bab,semoea Oemmat Nabi Moehammad 
taw. diharoeskan berpoeasa, ta'loek de 
ngan adanja Ajat dalam Al-Guran. 

O, Toehankoe, berikanlah kekoeatan 
dalam ibadat ini. Amin, 

REALIST 

  

  

  

TIDAK TERBIT 

Sebagaimana biasa, maka berhoe- 
boeng dengan permoelaan boelan 
Poeasa, besok hari Djoem'at 
tanggal 5 boelan ini ,Pemandangan” 

'tidak akan terbit. Diharap dengan 
hormat, soepaja tt. adverteerders soe- 
di memperhatikannja, demikian djoega 
para pembatja. SA 

-- —. 4 : ak 

' Keamanan di Priok 

Tentang keamanan di Priok ta? he 
ran ta? moedah mendjadi tenteram 

| Karena tempat itoe mendjadi soember| 
nja pelantjongan istimewa orang jang | 
melarat oentoek mentjari sesoeap na| 
sinja, Beroentoeng mereka itoe djika| 
segera dapat pekerdjaan, tepi djika 

ta” dapat jang roegi pendoedoek kam 
poeng, me'loem orang lapar, apa sa 
dja asal dapat oentoek isi peroetnja, 

Demikian kemaren malam di kp. 
Kodja satos toekang binatoe telah di 
koendjoengi pentjoeri, ketjoeali barang 
pakaian jang ada dalam itoe roemah. 
barang-barangnja publiek jg ditjoetji 
disitoe poen diangkoet. : 

Pagi hari baroe ketahoean itoe ke 

rajaan 

|bantoean dari toean Dr, Poerbatjaraka 

“Idari segala roepa takaran (timbangan) 

menghormati hari pendiriannja jang 

Jang akan dipertoendjoekkan dipe- 
terseboet ialah toneelstuk 

»SKartadjaja" jang dikarang oleh 
toean Sanoesi Pane dan mendapat 

dan toean R. Kodrat teroetama sekali 
dibahagian Serimpi. 

Lagoe Panembromo akan dipimpin 
oleh tsean Soesilowati. 

vera HD rem 

Lakon doea orang hoekoeman 
dalam pendjara Glodok 

Dalam pendjara Glodok beberapa 
hari berselang telah terdjadi satoe per 
kara jang membawa lelakon dosa orang 
hoekoeman, jang seorang badjingan 
jang ditakoeti oleh kawan-kawannja 
dan jang seorang badjingan jang pe 
ngetjoet. 
Bandjingan jang seorang bernama 

Mait bin Koenji dan jang seorang 
bernama Mi-ih bin Samin. 

Mi-ih bin Samin hoekoemannja te 
lah habis,tinggal satoe malam ia mesti 
keloear Mait jg tahoe Mi-ih akan poe 
lang, sedang ia masih lama poela, 
laloe Mi-ih dipakati soepaja mengakoe 
namanja Mait dan diadjak toekar pa 
kaian dan pindah kamar tidoer. Ber 
moela Mi-ih tentoe sadja tidak soeka, 
tupi diantjam akan dianiaja kalau me 
reka bertemoe diloear nanti. 

Sebab takoetnja Mi-ih, laloe toeroet 
sadja itoe adjaran. 

Hingga keesokan harinja, orang- 
orang pendjara jg moestinja poelang 
dipanggili. Mait laloe menghadap de 
ngan nama Miih. Roepanja ini badji 
ogan kira ia bisa tipoe pegawai boei 
disitoe, Waktoe ditavja siapa nama 
bapanja dan perkaranja, Miih palsoe 
ini soedah ta'bisa mendjawab. 

Itoe sebab boekan sadja tjoema ia 
jang moesti ditoentcet, kedoeanja di 
proces-verbaal lantaran memalsoe na 
ma dan menipoe pegawai boei. Oleb 
'Landgerecht perkaranja telah di 
periksa, dari sebab masih perloe lain 
keterangan, perkara itoe dioendoerkan. 

— (9 

Patoet diperhatikan 

Dilain bagian ini hari ada kita moeat 
kan advertentie dari Dienst Ykwezen 
dimana njata sekali bahwa merk lama 

.moelai tg 1 December jad, tidak sjah 
lagi. Patoet hal ini mendapat perla 
tian publiek, teroetama mereka jang 
berkepentingan dalam hal timbangan 
(takaran). 

3 —o-— 

Toean Mr. JD. Werkman 

' Sebagaimana telah diberitakan, bab 
wa t. Mr. JD Werkman telah diper 
kenankan oentoek berperlop olek kare 

'na terserang oleh penjakit. Telah di 
sangka bahwa toean terseboet tidak 
lama lagi akan memegang djabatan 
nja lagi pada permoelaan boelan No- 
vember. Lebih landjoet diberitakay 
bahwa toean terseboet minggoe jl. ini 
diangkoet Iigi ke Militaire Hospitaal 
di Betawi, 

— 9g — 

Pertemoean Boelan Poeasa 

Pada hari Minggoe jad., Perhiw 
poenan Pemoeda2 Peladjar Andalae 
Selatan jang terdiri dari moerid2 dari 
segala roepa sekolahan dikota Betawi 
'ini, akan mengadakan pertemoean boe 
lan Poeasa, moelai dari djam 5 sore 
sampai 8 malam, 

Dalam pertemoean itoe antara lain 
nja akan diremboekkan djoega tentang 
penerbitan madjallah PPPAS dan 
tentang insigne, Begitoepoen tentang 
menolong leden jang lemah didalam   djadian, sebagian barang penatoean, 

itoe terdapat di kebon dan didjalan- 
djalan, sebagian besar habis, jaitov 

sesoeatoe hak peladjarannja, akan di 

tandak 
J.C.J,L. Film Show 
Dancing 

— 0 —a . : 

Keloear masoeknja barang di Tanah 
Seberang 

Sepandjang tjatetan jang ada pada 

Kantor Statistik, selama boelan Sep 

tember jl keloear masoek barang di 

Tanah Seberang ada sebagai berikoet: 

'masoek 74.700 ton (bruto) ba- 

rang2 seharga f 16.200.000 
keloear 744.100 ton (bruto) 

barang2 seharga f 55.000.000 

Persatoean Perniagaan Indonesia 

Inheemsche Handels 
vereeniging. 

Ini perhimpoenan Dagang bangsa 

Indonesia akan mengadakan pemboe- 
kaan officieel Clubhuisnja di Senen 

216, moelai djam 7 malam pada tgl. 
6 November jad. . 

Dalam pertemoean pemboekaan club 
buis itoe akan diadakan lezinz ten- 

tang organisatie dari Handelsvereeni- 
ging, —. : 

  
Pemilihan provinciaie 

Raad Djawa Barat 

Golongan Tionghoa: 
Jang dinjatakan terpilih mendjad' 

anggota Provinciale Raad Djawa Barat 

bahagian golongan Tionghoa ialah t, 

Yo Heng Kam anggota Dewan Ra'jat, 
t. Tjiong Boen Kie Indische Arts dan 
Thung Siang Hiap direktoer onder 
neming, 

0 — 

Boeat siapa jang ada batoe 
timbangan. S3 

Ma'loematIjkwezen, 
Ini hari dilain bagian ada dimoeat 

advertensi, jang mengandoeng ma'loe- 
mat dari Ijkwezen jang boenjinja se- 
bagai berikoet : : 

Segala takaran, batoe timbangan, 
perkakas mengoekoer dan menimbang 
dalam daerah tera (ij kgebied)selambat 
lambatnja tanggal 30 November 1937 
mesti soedah memakai tjap goedkeu- 
ring (g). 2 

Doea pasang saudara kembar 

Walaupoen perkara orang kembar 
banjak terdapat, tetapi djika kita me 
lihat doea pasang kembar tentoe agak 
heran. : 
Apalagi kalau semoeanja orang2 jg 

pandai menggerakkan hati pandai 
menggelikan hati dan menjebabkan 
tertawa gelak2. 

Isteri-isterinja senantiasa salah raba. 
Disangka soeawmi tetapi boekan. 

Moesseh-moesoehnja poen senantia 
sa salah tangkap. 

Boleh kita bajangkan sendiri, djika 
jang kembar itoe orang terkenal. 

Stan Laurel kembar, dan Oliver Har 
dey poen kembar. 

Sedjak tadi malam rioeh soeara o- 
rang tertawa gelak-gelak didalam ge 
doeng Bioscoop Alhambra, di Sawah 
Besar, dan ini malam tentoe ramai 
poela, karena masih diteroeskan film 
orang kembar itoo. 

— — 
Perkara smokkel heroine 

Ini hari Pengadilan Raad yan Jus 
tisi mendjatoehi hoekoeman kepada 
terdakwa kesatoe didalam perkara 
3mokkel heroine Gan Chin Ta Tu 5 
tahoen perdjara ditambah poela den- 
la f3000 (sewaktoe2 boleh diganti 
dengan toetoepan gijzeling 15 boelan). 

Terdakwa ketiga (Gan Chin Kon 
Sho mendapat 2 tahoen dan dends 
(2000 (boleh diganti dengan gijzeling 
10 boelan).   roendingkan, Terdakwa kedoea Tjoa Hong Sie 

bebas, 

AV 

Pertjobaan diroem 
Agent Buitenzorg Laan v/d Wijek 82 

GAZELLE HUIS HET 
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HILpsi 
Seboeah Radio-Ontvanger dengan harga hanja 15.85 seboelan. 
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ah dengan graties. 

ATAVIA-C. TEL. 1856. 

   

    

  

    

  

      

  

                      

  

    

Pemilihan anggauta Provin 
ciale Raad Djawa Barat 

BAGIAN INDONESIA 

  

Siapaakan dibenoem? 

Hasil pemilihan boeat kiesdistrict 

Bantam, Batavia, Bogor dan Priangan 

telah dioemoemkan kemaren. Sekarang 

dapat kita sadjikan kesoedahan pemi- 
jihan boeat kiesdistrict Cheribon, 

Kiesdistrict Cheribon: 
1.R, Hardiwinangoen, patih Indra. 

majoe (PPBB) 
2. M Atik Soeardi, goeroe Mulo (Pa- 

soendan” 
3. M, Seweka wedana Tjiledoeg (PP 

BB). 
Hasil pemilihan itoe tjotjok dengan 

ramalan kita, Andai kata, kasem boe 

kan B.B. oemoemnja dan kaoem per- 
gerakan choesoesnja dikiesdistrict Ch8 
ribon itoe tidak mengikoeti andjoeran 
kita, jaitoe menoempoekkan semoea 

soeara pada t. Atik Soeardi sebagai no 

mor satoe, pertjajalah, kaoem perge- 

rakan disitoe boleh gigit djari. Sjoekoer 
andjoeran kita itoe dipenoebi, dari itoe 
dengan moedah sekali salah seorang 
dari kaoem pergerakan bisa masoek, 
P.f, Pasoendan dan p.f. t, Atik Soear 

di! 
Poen kepada PPBB kita madjoekan 

'ostjapan selamat, karena kita tahoe, 
bahwa kemenangan pihak ini boekan 
diperoleh dengan sekedar enak-enak- 
tidoer dan menggojangkan-kaki mela 
iokan diperoleh dengan oesaha jang 
giat sekali. Soenggoeh tidak loepoet, 

waktoe kita sebeloem pilihan berkata: 
pihak B.B, itoe adalah trainer 
jang koeat boeat kaoem pergerakan | 

Sekarang kita bikin balans ! 
Djoemlah leden Provinciale Raad 

Djawa Barat 45, 20 Belanda, 20 Indo 
nesia dan 5 Timoer Asing. Dipihak 

mendapat 7 dari li korsi jang haroes 
diisi dengan pilihan. Dipihak Indone 
sia PP B B. jang menang dengan men 
dapat 8 korsi dari 13 korsi jang haroes 
diisi dengan pilihan. Pasoendan men 

dapat 3, sedang Parindra 1 dan PE 
BD, 

Menilik hasil pilihan demikian itoe, 
ditambah poela dengan hasil pemili 
han bagian Tionghoa, maka de 
ngan positief kita dapat katakan seka 
rang, bahwa tjorak (aspect) dari soe 

soenan Proviuciale Raad Djawa Ba 

nan, rechts alias djinak sekali. 
Kita pertjaja,bahwa pemerentah akan 
membikin koreksian seperloenja jaitoe 
dengan djalan benoeman, tidak sadja 

dibagian pihak Indonesia melainkan 
djoega dibagian Belanda dan Timoer 

Asing. Dari pihak Belanda kita ingin 

melibat,soepaja dibenoem tenaga2 dari 

golongan ISDP, Katholiek, Vrijzinnig, 

pendek kata mereka jang berhaloean 
ethisch dan boekan pembentji-inlander. 
Figuren seperti P. F. Dahler, Ir. 
P. Fournier, van Mook dsb-nja 

Belanda IE V. jang menang dengan: 

rat jang baroe ini adalah . .., . ka 

patoet sekali dibenoem, soepaja men 
djadi imbangan 
JEV jang koeat itoe. j 

Jang mengenai golongan Indonesia 
kita sadjikan nama2 boeat dibenoem 
seperti berikoet : 
“1, Mr. Sartono), Bogor. Figuur 
terkenal. Dari non mendjadi Co jang 
productief dan recreatief jaitoe dengan 
cooperatie-rubbernja. 

2. Drs. SH. Soebroto, dokter 
hewan partikelir, Djakarta. Provincie 
memboetoehi seorang dokter hewan 
sebagai anggota raaduja. Lid Parindra, 

3. Mr. Hindromartono, jurist 
moeda jang penoeh dengan fjita-tjita, 
Djakarta, ketoea PPST. 

4. Neneng Sastramidjaja, 
Bandoeng seorang tenaga jang menjer 
boekan diri dalam doenia peroesahaan 
weverij dan rijstpellerjj. 

5. R.O. Kosasih, seorang tenaga 
jang menjerboekan diri dalam peroe 
sahaan landbouw, industrie dsb-njas 
Bandoeng. : 

6. Mr. dr. Ng. Soebrotonama 
baroe boeat Djawa Barat, tetapi nama 
lama dan terkenal dalam doenia de 
sentralisasi, teroetama dalam Provin 
ciale-Raad, Djakarta dan lid Parindra, 
7.Atmadinatadari Himpoenan 

Saudara di Bandoeng dan lid Pasoen 
dan. 

8 Soetisna Sendjaja, Tasik 
malaja, djempolan NO atau Hasan Wi 
ratmana, Bandoeng, consul NO (Nah 
dlatoel Oelama), 

9 Ir. Oekar, hoofd Mulo partikelir 
di Bandoeng atau Ir Soetjitro direc- 
ter Sekolah Menengah Moehammadijah 
10 Oeleh seorang tenaga jang me 

njerboekan diri 'dalam landbouw dan 
industrie di Tjiparaj, Madjalaja. 

11 Basoeni dari Studie 
Bandoeng. 
12 Dr. Oetara, Cheribon, lid lama 

dari Provinciale Raad Djawa Barat. 
13 H.A. Salim, pemimpin terkenal 
(Penjedar) 
14 Mr M. Yamin, pemimpin terkenal 

(Gerindo), 
Sekian pama?2, jang boleh dipakai 

sebagai pedoman oentoek mengisi 7 
korsi dengan djalan benoeman itoe | 
Siapa jang dibenoem nanti, itoelah 
boekan oeroesan kita. Tetapi kita me- 
rasa wadjib memadjoekan suggestie ini 
goena keberesan perpoetaran roda me 
sin Provinciale Raad Djawa Barat itoe. 
Tenaga amtenar soedah tjoekoep, 
lebih dari tjoekoep. Jang diboe 
toehi ialah tenaga tenaga merdika, 
berpengetahoean 'tjoekoep, ada ke 
maocean serta kesanggoepan oentoek 
mengabdikan diri pada oemoera, mem- 
poenjai public spirit, kata orang 
Inggeris. 

Soedah barang tentoe, djoemlah 
nama itoe dapat dikoerangi dan 
ditambah !| 

  
Bank 

M.T, 
  

Toean M. Zain Sanibar 

Kita poenja lid redactie tsb. moelai 
ini hari kembali mendjalankan kewa- 
djibannja, setelah seminggoe beruda 
didalam verlof 

Soerat-soerat dll. correspondentie ini 
sk. jang biasa dengan perhoeboengan 

toean tsb, berlakoe kembali dengan 

sebagaimana sediakala. 
cum C9 — 

Firma ,Impla“ dibikin roegi 

Firma ,Impla“ telah meraportkan 
kepada politie, bahwa firma itoe telah 
dibikin roegi oleh seorang pegawainja 
nama Daim,   

“ 

Ia diperintahkan oleh firma itoe soe 
paja membajar belasting dengan mem 
bawa wang banjaknja f 91.50 manaik 
speda dienst, dan membawa film. 

Soedah beberapa djam lamanja ini 
pegawai tidak balik kembali kekan- 
toor itoe, maka direktoer ,Impla“ me 
rasa tjoeriga dan tanjakan pada kan 
taor belasting. Oleh ambtenaar dari 
belasting diterangkan, bahwa itoe pe 
gawai tidak datang pada itoe kantoor 

Ini pegawai tinggal di Pengarengan. 
dan ini orang kaboer entah kemana 
perginja, 

Dengan segera politie mengambil 
tiudakan jang keras centoek mene   moekan ini pegawai jg tjoerang itoe. 

terhadap benteng - 
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Boeat korban kebakaran i 

Ini hari kita (redaksi) meneri 

g f2.— (doea roepiah) dari sal 
seorang abonne kita toean A 
mid, Tanah Tinggi gavg K 
na disampaikan kepada 
bakaran T. Tinggi. 

: Kita oetjapkan terima 
pama nama korban2 itoe 
endjadi teladan orang 
Selain daripada itoe, d 

.mintaan Comite Penol 
   

p i 
engadakan kindervoor 

rena derma anak anak jang diper 
'@idalam kesempatan itoe, 

   
   
   

  

—— 9) — 

Membenarkan
. 

  

   
   artakan tentang ,peroesshaan“ jang 

ersangkoet dengan sekolah , De Unie” 
| sebetoelnja itoe sekolah2, boekannja     

   

   
   baik bagi jg bersangkoet, itoe perka) 

taan peroesahaan, diganti dengan per 
| kataan ,Pergoeroean". 

  

    

  

tapan optocht2 oleh pandoe2) 

    

   
   
     

   .'87, Sub-Comite Anti-Opium'veek 
telah berkoempoel poela pada gebouw |) 

Kramat, goena akan “"meremboek 
tentang itoe optocht2 jg akan diada 
kan nanti tg Y ini boelan. 

Wakil wakil jg datang mengoedjoe 
ngi itoe rapat, ialah dari KBI., PI) 

| dan Surja Wirawan,! 
|. Djam 8 rapat telah diboeka oleh t. 

Rd. Kartodarmodjo, sebagai voorz. da 
ri Sub Comite A O,dan beliau telah 

| meminta kepada sekalian itoe wakil2 
'kapankah waktoenja jang baik boeat 
kita adakan itoe optocht2, dan djam 

| berapa akan kita moelai, dan dari 
| mana poela akan kita ambil djalanan 
nja. : 

—.. Maka menoeroet kepoetoesannja itoe 
rapat, jaitoe sekalian itoe wakil2, te- 
lah memberi kesanggoepan boeat me 

| ngadakan itoe optocht2, jaitoe pada 
— hari mirggoe tg. 7 Nov. 37, Optocht, 

akan dimoelai djam 430 sore, dan 
—  sebeloemnja berangkat, maka sekalian 

— itoe pandoe2, diharap berkoempoel 
terlebih doeloe di P. R. gebouw, Kra 
mat Mo. 174, kira kira djam 4 sore. 
Route atau djalan jg akan dilaloei 

| oleh sekalian itoe optocbt2 ialah, 
Berangkat dari gebouw PR Kramat, 

djam 430 teroes ambil djalan ke Se 
men, Waterlooplein Oost, Vrijmetslaar 
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| Pasar-Senen, Kramatplein, T. Tinggi, 
Kramat Poelo. Paal Poetih via Kramat 

| Karreweg dan kembali lagi ke P.R. 
— Kramat, Sedangkan itoe optoch2 bo| 
— leh diiring oleh siapa sadja, akan teta 

pi sekali-kali tidak boleh menggangj 
goe atas perdjalanannja itoe pandoe2. 

— Dan diberi tahoekan poela, barang | 
ali, djikalau sekiranja dari lain-lain 
'ganisatie2 ada jg soeka ikoet pada 
ce pertoendjoekan sosiaal (amal), soe 
ilah kiranja boeat berdamai dengan 
lekas-lekasnja, paling laat hari Sap- 

toe tgl 6 ini boelan, jaitoe pada ge- 
bouw 3e De Unieschool, Matramanlaan 
5 Mr. Cornelis. Dan djoega, goeroe2, 
sekolah mana jang soeka ikoet dengan 
.moerid2oja, diberi poela kesempatan 
boeat berdamai pada tempat tsb diatas 

  

i, 
. Sedangkan Rapat Oemoem,te 
tap akan diadakan tg. 10 Nov. '37, 
jg bertempat di Gang Kenari, moelai 
djam 8,30. 

Dan dalam kabaran tg 2 ini boelan, 
| kita telah wartakan, jaitoe dari golo- 

| ngan bangsa Belanda akan mengada- 
kan poela itoe rapat oemoem tg. 11 
ini boelan, jg bertempat di IEV ge- 
bouw Kramat, jg betoel, diadakan itoe 

| rapat, ialah di IEV gebouw Vrijmet- 
laareweg, 

Ca
m!
 

Bantoean Nirom di Vorstenlanden 

Vonnis dari Raad Djoes- 
'tisi di Semarang diba 
taikanoleh hooggerechts, 

Hooggerecbtshof telah memeriksa, 
vounis dari Raad Djoestisi di Sema 
rang, dan kemaren ini vonnis telah 

| dibatalkan, karena dalam itoe vonnis 
| ada ternjata, bahwa Nirom itoe tidak 
|. ada mengikat kepada ra'jat Soenanaat, 

karena itoe dasar beloem dioemoem 
kan didalam rijkeblad. 

Betoel2 dengan dasar, atas mana pro 
cureur- Generaal telah mengadakan cas 
satie, sexarang Hof tinggi telah mene 
tapkan, bahwa Nirom telah mengikat 

  

      

    

  

sendiri telah memperkenankan, bah 
wa Nirom itoe boleh masoek didalim 
beliau poenja daerah, djadi perminta 

| an ra”jat soepaja mereka poenja oeang 
diminta kembali oleh Nirom tidak da 
pat diberikanpja. 

    
   
    
   
   

      

   

dan pemoeda organisatie Aa) 'mengterangi 

orr, kita M, St. mengabarkan: |, 
ada hari Selasa malam Rebo tg 2 b) 

c) 

weg, Goenoeng Sabari, Tanah-Njonja, | 

ra'jat Soenanaat, oleh karena Soenan | 

  

  

        

  

     

soepaja menghindarkan akibat jg tak |sie Perantjis, Segala serdadoe dari pasoekan Tionghoa akan disingkirkan 
» koe dari sitoe dan diganti dengan pasoekan polisi Perantjis. 

Daerah Neutraal itoe melipoeti seloeroeh kota Nantao, jang diling- 
koengi oleh tembok toea, dalam mana ada djoega terletak geredja ' Kathe- 

Sa Idraal Jezuiet dari Sicca Weis dan tempatpenjelidikan bintang (sterrenwacht), 

Memperlindoengi ratoesan 

sadeur Perantjis Naggiar, dan. . 

Cbiauvg Kai Sbek. 

bali kaoem preman dari Chapei. 

daerah pertahanan Peranfjis, 

Djepang melangkah soeak Soochow 

Shanghai, 3 Oct (Transocean), 
Satoe malam teroes berlakoelah per 

taroengan” hebat disoeak Soochow. 
Roepanja sedjoemlah besar pasoekan 
Djepang soedah berhasil menjeberang, 
dan teroes bergerak menoedjoe selatan 
kearah djalan kereta api, jang meroe 
pakan watas tanah internasional. 

Perajaan Djepang 
Shanghai, 3 Nov (Reuter), 
Bala tentara Djepang mengadakan 

oepatjara peringatan marhoem Keizer 
Meiji dengan melepaskan 101 temba 
kan granaat dari kapal2 perang ditoe 
djoekan kepada garis Tionghoa, pre- 
sis sebagai dahoeloe ketika pihak Dje- 
pang menembakkan meriammnja kepa 
da garis Roeslan di Port ArtLur bagi 
merajakan “hari Lahir itoe djoega di 
dalam th 1905, 
Penembakan2 kehormatan ini (adalah 

sebagian dari serangan jg satoe ma- 
lam teroes meneroes dilaxoekan oleh 
kapal-kapal perang Djepang, tetapi 
aksi penjerangan agak terlambat dise 
babkan tentara darat dan laoet Dje- 
pang sedang asjik melakoexan lain- 
Jain oepatjara. : 
|. Kapal kapal ,Cumberland” , Augus 
ta“ dil. kapal perang asing jg ada di 
pelaboehan sama dibiasi. Bendera-Dje 
pang dinaikkan diatas kapal2 itoe goe 
na menghormati hari raja orang Dje 
pang, tetapi kapal ,Idzumo" dll. ka- 
pal perang Djepang tidak memakai 
perhiasan berhoeboeng dengan perta 
roengan ini. 

Keadaan dimedan perang tidak ber 
oebah. Hoedjan lebat teroes meneroes 
toeroen. Tn 

Zaakgelastigde Inggeris. 

Shanghai, 3 Nov. (Reuter). Zaak 
gelastigde (wakil) Inggeris R.G. Howe 
tg4 November diharap kedatangannja 
dari Nanking melaloei Ningpo, dari 
mana ja teroes berlajar dengan kapal   — (9 

   

  

penghantjoer , Decov", 

Pa hari N 

Akan didirik 
ala pesawat asing akan 
0... ditembak 

Dalam ini sk. tg 30 Oct "37, kita (Mendirikan daerah Neutraal. 
  

|. Shanghai, 3 Nov. (Router). Pada sa'at ini sedang dilakoekan per 
moesjawaratan goena mendirikan soeatoe daerah neutraal (Neutrale Zone) 

lah sebagai Lang maka jg betoel, jang kesebelah selatan dan kesebelah barat berbatas kepada tanah conces- 

Adapoen maksoed pendirian daerah Neutraal itoe jalah : 
bahaja datangoja peloeroe ke tanah concessie Perantjis, 

karena pihak Djepang disekitar Shanghai tetap mendesak : 
Hak milik Jezuietan dan' hkamilik asing ada didaerah Tiongkok soepaja 
terdjaga daripada bahaja teroerok oleh pertaroengan perang : 

riboe orang 
asli didalam kota Nantao jang kini soedah kepenoehan pendoedoek 

Orang-orang jang paling banjak ikoet moesjawarat dengak pembesar2 
Djepang dan pembesar2 Tionghoa ialah ambassadeur Itali Cor a, ambas- 

. .. pablawan jang bertangan satoe 
pendeta Jezuiet Vader Jaeguinot de Besange, 
pablawan jang dahoeloe bersama-sama Burggraaf Gert pemegang Victoria 
Cross dan bersama-sama Sir Sidney Barton bekas Konsol Djenderal, dida- 
lam tahoen#1927 sama memberanikan diri masoek Chapei goena menolong 
djiwanja 100 orang gadis dari dalam klooster, jang ada dalam bahaja besar 
dalam pertempoeran perampasan Shanghai jang didahoeloei oleh Djenderal 

'Vade Jaguinot itoe poen mendjadi seorang jang memegang pimpinan di 
dalam oesaha menijiptakan pemberhentian perang selama ada perseteroean 
'antara Djepang dengan Tiongkok didalam tahoen 1932, pagi menarik kem 

Pihak Djepang soedah menjatakan djandji tidak akan menembaki kota 
Nantao, djika sadja orang-orang Perantjis soeka memberi garansi bahwa di 
sitoe tidak ada serdadoe Tionghoa. Sebab pihak Djepang ehawatir, bahwa 
ihak Tionghoa sebisa-bisanja akan meninggalkan pasoekan2 ketjil dide 

kat garis Peranijis, soepaja bisa mendirikan kepada apa jang oleh pembe 
sar Djepang Tinggi dinamakan ,goedangstunt jong kedoeas. | 

Djoega pembesar-pembesar militer Djepang tetap tidak menjoekai, dji 
ka hanja hendak menolong seseorang, laloe lepas kesempatan bagi mendoe 
doeki sesoeatoe daerah, jing lama sekali oleh pihak Tionghoa dipergoena 
Ikan boeat mendjadi pokok-pangkal langkah kemiliteran. 

Permoesjawaratan itoe kini terbentoer kepada djalan boentoe. 
Permoesjawaratan lebih landjoet dinanti-nantikan orang dengan rasa 

'penoeh kegoendahan dan kechawatiran, karena pada hasil-permoesjawara 
tan itoelah tergantoeng pasibnja riboean orang dan tergantoeng poela ke 
amanannja pasoekan-pasoekan Perantjis dan tanah concessie Peranijis. 

Selain dari pada itoe ada lagi soeatoe barang hal jang mendjadi kesoe- 
karan, ja'ni, oentoek bisa membikin dana daerah baharoe didalam 

perloe 
narik kembali pasoekan pasoekannja Gari wijk jarg dibahagian barat. Dan 
djika dilakoekan hal itoe, terpaksa garis pertahanan Inggeris diperloeas la- 

gi dengan menambah persediaan (reserve) pasoekan2 |Inggeris jang ada 

Soengat Saochaw tetap djadi rebactan 

“Iroe bitjara Djepang mengira .bahwa 

ingizinkan kapal2 terbangnja terbang 

IDjepang menjeberangi 

'doeki positie itoe didekat pantai sela   
  

      

      

   

  

an daerah 

  

pelarian dan pendoedoek 

jaitoe seorang 

sekali pihak Perantjis me 

Segala mesin terbang akan ditembak 
Shanghai, 3 Nov (ReuterJ. Pembe 

sar pembesar Djepang menerangkan, 
bahwa segala kapal terbang asing jg 
terbang diatas linie Djepang akan di 
tembak: ini semoea samasekali berhoe 
boeng dengan fperistiwa, bahwa doea 
boeah kapal terbang Tiongkok ter 
bang diatas linie linie Djepang dengan 
tanda-tanda registratie Inggeris, Djoe 

keradjaan2 jg neutraal tak akan me 

melaloei daerah2 peperangan. (Kabar 

ini terlambat karena censuur). 

Japan akan ke Selatan dan 
Tenggara 

Shanghai, 3 Nov. (Reuter). Soe 
ngai Soochow disebelah Barat benteng 
benteng masth tetap mendjadi tempat 
peperangan dalam district Shanghai. 
Djepang teroes meneroes mentjoba 

aksen meneroeskan perdjalunanja ma- 
soek ke Selatan, ke Tenggara dengan 
pengharapan akan bisa memotong dja 
lanan sepoer Shanghai—Hangchow 
dan akan mendoedoeki tempat penerba 
ngan Hung Jao, : 

Bereboetan soengai Soochow 
Shanghai, 3 Nov, (Trans Ocean) 

Meskipoen Japan menerangkan bah- 
wa bagian2 besar dari pasoekan Dje- 
pang soedah menjeberang soengai 
Soocbow dan dengan ini roepanja pa 
soekan Tiongkok akan lekas dibalau 
dari benteng2, pihak Tiongkok mene- 
rangkan keadaan di soengai Soochow 
sampai sekarang tetap. 

Disini pertempoeran hebat teroes- 
meneroes. Jg terketjoeali ialah tempat 

soengai itoe 
pada beberapa hari jl dengan mendoe 

tan menoeroet kabar dari pihak Ti 
ongkok kira2 harja 1000 orarg Dje 
pang jg sedjak itoe bisa sampai dise 
belah selatan soengai itoe, jaitoe seka 

  

Mmerika 

Ban an aan 

neutraal 

kan artillerie jg amat hebat, Pertem- 
poeran dalam daerah 'ini berlakoe te 
roes sampai malam dengan hebatnja. 

Orang-orang Tiongkok memoesatkan 
segala kekoeatan oentoek mendjaga 
soepaja sajap kanan tetap bisa berhoe 
boengan dengan batas benteng, agar 
soepaja perhseboengan dengan Shang 
hai ta'kan poetoes. Serangan Djepang 
tadi pagi berlakoe disebelah Tengga- 
ra Nanziang. Tiongkok menerangkan, 
bahwa serangan ini dapat dielakkan 
dan desa Tsu Yuau bisa direboet kem 
bali waktoe ada penjerangan kembali. 

Kemenangan Tiongkok diakoei 
Djepang 

Peiping, 3 Nov. (Transocean). 
Pasoekan Djepang digewest Shansi se 
karang soedah sampai tempat jang ki 
ra kira 60 hari djaoehnja dari iboe 
kota Tai Yuan. Hoofdxwartier Dje- 
pang di Tiongkok Oetara mengakoei 
djoega, bahwa balatentara Tiongkok 
ig ke 8, mengantjam perhoeboengan 
kekoeatan belakang dari Djepang de- 
ngar hebat hingga melambatkan per 
djalanan tentara Djepang dengan me 
roesak lebih doeloe kekoeatan bela- 
kang dari Djepang, 

Menetapkan daerah neutraal 

Nanking, 3 Nov, (Reuter). Ber 
hoeboeng dengan pembitjaraan,, ten- 
tang pesetapan daerah2 neutrasl dise 
belah selatan dan barat dari concessie 
Perantjis, dari tempat mana semoea 
pasoekan Tiongkok akan dipindah dan 
pekerdjaan'polisi akan dikerdjakan oleh 
pasoekan Perantjis, maka “pembesar2 
Nanking mendengar bahwa hanja pen 
deta Jezuit jg "pergi keburgemeester 
Shanghai, O. K. Yui dengan tidak opi 
sil. 

Daerah jg diogsoelkan itoe etaknja 
beberapa djam dari Nantao, Idimana 
orang” pelarian Fakan selamat, dan'ma 
sih dipikir2 oleh buurgemeester, 
  

Export ke Tiongkok Djepang 
berkoerang 

Havas mewartakan dari Washing- 
ton 3 Nov, Minister Dagang memper 
ma'loemkan, bahwa pengeloearan ba 
rang barang Amerikajan di export ke 
Djepang dan Tionghoa selama boelan 
September jang laloe ini ada seharga 
12 miljoen koerangnja dari boelan Aug 

9 —— 

Singapoera 
Kongsol Djendral Amerika. 

Dari Den Haag diberitakan oleh 
Aneta, bahwa Kongsol Djenderal Pat 
ton (doeloe di Betawi) tidak lama lagi 
akan mendjadi kongsol djenderal A, 
merika di Singapoera. 

$ranaat boeat menghormat 
hir Keizer Me 11 

  

Max Schmeling ke Amerika 
1 |. Dari lijn diberitakan oleh Trans 

Aki Dipan dankana Weh aan an 
ocean, bahwa: zwaargewicht kampioen 

ja'ni Max Schmeling pada tanggal 5 

November 1937 jad. hendak bertolak 

ke Amerika dengan menoempang ka 
pal ,Bremen', dimana ia haroes ber 

siap oentoek melakoekan pertanding 

lannja dengan Harry Thomas dari 
Chicago, pertandingan mana jang akan 
dilangsoengkan pada tg. 13 Novem- 
ber 1937 jad. ini. 

5 cma G maa 

Inggeris 
Hertogin Gloucester. 

Dari Londen diberitakan oleh Reu- 
ter, bahwa, menoeroet bulletin jg opi 
sil hertogin Gloucester pagi ini tidak 
dioperasi oleh karena beliau itoe dise 
babkan ketjepatan beranak, sehingga 
ia haroes berhenti 1 bl lamanja. Kese 
hatannja hertogin tsb ada baik, hing 
ga pada waktoe ini tidak akan dike 
loearkan bulletin lagi, 

Premier Chamberlain soedah 
semboeh 

Reuter mewartakan dari Londen, 
bahwa premier Chamberlain disamboet 
dengan sorak jg menggembirakan, keti 
ka kemarin sore ia moentjoel kembali 
dalam gedoeng Lagerhuis, setelah bebe 
rapa hari tiada datang disebabkan sa 
kit jicgt, 

  

Belakangan 
  

Angin tofan 

Didaerah Klaten. 
Aneta mewartakan, bahwa kemarin 

sore koerang lebih djam setengah em 
pat di onderdistrict Bedji Karangdowo 
di daerah Klaten telah timboel angin 
tofan jang hebat sekali, sehingga me 
nimboelkan keroesakan atas 150 roe 
mahroemah bangsa Indonesia dan 
dioega membawa ketjelakaan atas 
empat orang jang telah mendapat loe 
ka berat dan 8 orang loeka enteng. 
Lebih landjoet diberitakan, bahwa ada 
1 anak mati. Atap dari Pabrik Goela 
»Manishardjo“ terlempar oleh karena 
nja. Angin tofan ini bersamaan de- 
ngan hoedjan lebat. 

Orang mengamoek 

. Didesa Mergoredjo, 
Dari Soerabaja diberitakan oleh A- 

neta, bahwa didesa Mergoredjo dide 
katnja Soerabaja seorang bernama 
Oembar telah mengamoek dan telah 
meloekai 10 orang, dimana antara Ia 
in2 terdapat djoega Mantri politie, 
loerah dan djoega toean van Hugo jg 
melakoekan pekerdjaannja diprovinci 
ale weegbrug. Mereka ini tidak men 
dapat loeka berat.   

  

  

ANGG 
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Segala Kalemahan 'Badan Dapet 

PERTOELOENGAN BESAR DENGAN —. 
OER BRANAK 

Da. LIE TJWAN KIAT Agra 

ea 
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    BOEAT KAKOERANGAN DARA KALEMAHAN BADAN 

KAPOETJATAN PADA POETRI - POETRI 
SIADKEN TENAGA PADA PRAMPOEAN 

JANG TIDA BISA HAMIL.     

Hand. Slamat, Bandoeng, Apothe 
Garoet, The World Dispensary, 
Tegal, dan saantero Java, Sum     rang dekat Wu Ohiaso, kira2 10 km. 

dari sebelah barat batas benteng. 

, Bisa dapet beli pada tiap Kamar Obat dan Agenten: Roemah Obat 
Jupiter, Pasar Baroe Welt. Filiaal PROBITAS, Tjikeumeuhweg, Bui- 
tenzorg, Roemah Obat Djin Sen Tong, A.B.C. Straat Bandoeng, Chem, 

ek Slamat, Cheribon, Toko Mie Hoa, 
Pekalongan, Toko Poo Seng Tong, 

atra, Celebes, Borneo, ada agent.     

Maha kira   



      
   
   

    

Drs. KANOEJOSO 
DJATIWIBOWO 

  Ng Aan yaa 
  

    

    

    

   

    

   

       

     

   

  

      

     
           
       
     

    
     

   

   
    
   
   

   
     

    

    

   

    

   
   
     

     
    

  

   

  

   

   

      

   

    
    
   
    

    

   

   
   

  

    
     

    

     

  

      

  

      

     

   
  

  

      
  

     
   

  

  

Ini malem ) sn 
53 pengabisan Aig. Praktijk 

DU @|Djam bitjara 5 — 6.30 sore 2 

Pe ea pa | #! Ketjoeali hari Minggoe den hari raja. 
TI Sawah Besar '”— Bat.-C. 5 Djatibarce No. 2 

N) : et at. iya #|Dekat roemah gade Tanah Abang 

Rn Stan Laurel ' — Oliver Hardy @natavia-c, — Teret. No. WI. 4504. 
Metro Goldwyn Mayer Se na ima Uikae Kara 

ng Sa OUR RELATIONS 
'laoetan, dari siapa tiap tiap PM Eu 

2... (SOEDARA KEMBAR) | 

Moelai besok malem dan malem brikoetnja 3e Uitgave 1937 : 

TSNFU KIR £ R7 INn Is Banjak lebih diperbaikan dan diper- 

enam ema anime » MOESOEH KEAM ANAN No. 1 lengkapkan dari jang soedah pernah : 

SARIPOHATJI boekan bedak | Na (G. MEN) terbit. 1 djilid tebel dengan tekst 

wangi, tapi bedak obat jang in #|Blanda, Indonesia, daa Inggris serta 

moedjarrab speciaal goena Ba Ten "9 K3 6 # | dengan omslag kleuren druk jang ma- 1 

memperoleh — KETJANTIKAN JAMES CAGNEY — ANN DVORAK — MARGARET LINDSAY Inis sekali hanja f 2.16 franco tempat | 

serta KE-EILOKAN PARAS sn pemesan. » : 

dan menghilangken segala pe- 
Uitgever3bedryf 1 

njakitnja. Soedah terpoedji oleh 1 | 

Dokter dan sekalianpemakainja. Ada anak-ana k »MERAPI ! 
Kramat Batavia-C. 
  Jang lekas marah dan nakal dari 

sebab mata sakit, Katja jang salah Ni 
bisa?meroesakan mata boeat sela- 

Saripohatji boekan hanja 
boeat isteri2 sadja tapi sanget 
digemari oleh laki2 dan baik Sa aa aa ena 

    
boeat anak2. manja, a.s Kw Ii" 

Kita memeriksa mata anak2 dengan Tanjalah di Toko2, atau pe Ta  , 

san langsoeng pada “E Pa teliti betoel dan menentoekan glas Satoe perobatan 
sia : Hiks # 3 

Hoofd-agentnja: jang bisa dipakai. He 113 2 

Toko ,SOEKANAGARA" | PASAR BAROE £! No. 83 membikin moeda kombali 
Th. Abang Heuvel 12-14 Bat-C. || &. FIELIEN, Oo. D. Batavia-C. Tel. na K Tenapa baik kombali 

| Pemda. ai loear kota sekoerang2nja f 1.50 (wang lebih doslery 

| Permintaan monsters, haroes disertakan franco seharga 0.10. 
" Pa : 

sn Ane aa | Tida perloe kelandjer di operatie 
Djika tocan merasa toea sebeloem swak- - 

5 IS toenja, atau djika toean berpenjakit ke- 

P | N aa bingoengan, kalemahan rohani atau djas- 

SAI AA mani, maka satoe pendapatan obat baroe 

| E io) 8 H 2 dari orang Amerikaan akan menjemboehkan 

6 3 tocan. Ia akan mengombalikan toean poenja 
tenaga moeda dan kekoeatan hidoep lebih 

   

  

      

  

  

PENJAKIT KOELIT 
100/o (NT : e Man catan hiloep 

DITANGGOENG BAFK. | NE PALING ALOES Sana 
al 3 saderhana jang beroepa .tabiet, 1gapatkan 

oleh satoe thabib Amerikaan. 

  

    

  

Pa Biarpoen 5 penjakit koelit jang bagimana heibat dan biar bagi- 5 $' R A '@) Ini tablet gampang sekali ditelannja dan 

mana lama, bisa djadi semboeh sama: . Ta | Aa 2 tida berbahaja. Tetapi ia ada satoe obat 

An : - 

koeat jang paling baroe dan paling koeat 

Ia bekerdja. langsoeng atas kelandjer', 

2 TJAP DEWA: 
asabat dan perkakas? kekoeatan hidoep, ia 

Tjap 
BATAVIA-C. £ bikin ini begitoe tjepat, hingga didalam 

p 
24 atau 48 djam toean telah merasa tenaga 

sebab pakerdjahannja jang langsoeng 

Mn : PP 
elandjer? dan asabat, maka kekoeatan 

0... Seperti: Koreng, boedoek, koerap, dampa, borok, bisoel, dan berpilki, Saeetan Fa Hana Dion Aa De 

Eczeem basah atawa kering, lantas baek sama obat di atas. 
goemkan. 

PI L PENJ A K I T K Oo E Ei T Ban | Aa 
jang pernah dikenal oleh ilmoe pengetahoean. 

215 . At : 
membikin darah baroe dan bersih dan mem- 

1 Pa ik D AOEN T Oo E M 2 A L 
Gan kekoeatan kombali poela. 

3 55, 

berpikir, ingetan dan tjahaja moeka sering- 

Ini obat koeat dan obat kelandjer loear 

     
   

  

        
  

  

  

  
  

  

   

  

&i “a Ne. dimasak boleh lantas dimakan dan tida merasa apa2, 
$ biasa bernama Dr. Nixon's Vi-tabs, ada i 

| dadi 9 , : 
lipertang rkan. Ia soedah ditjoba, dan 4 

.I djadi gampang boeat anak2. 
hasilnja jang baik itoe telah di akoe sah olel 

: | H: La 3 5 : k 4 
afi Amerika disini roen 1 

Harga 100 pil f0.75, 200 pil f1.25, 300 pil f1.50 500 pil f225 
NN NA Dan Oon 

: 

gganan, tjobalah ie 

Roemah Obat: Karoehoen 
gai an sadja kerena Benoa ab manja 

. 
da 2: jam. 

F 
(Beli satoe batal gena Ka delapan hari. 

2 MANDORNG Lhentan pahaen Dr. Nivon'5 U-tabs kan 
3 .1. : 

n yikin toean segar betoel dan toean ak: 

: LPS dan Filialennja, 
Ina 10 Sempet 20 tangan Natan Moneta 

Ga AA 

dan djika tida betoel begitoe toean terima 

5 3 2 
kombali toean poenja oeang kalau toean 

5 Kk EA Sak : £ 
mengombalikan boengkoesannja jang kosong. 

: :- Tanya -samaa #O02saLa wan : 

Pa an Lan Pe an 

ie : : 2 . 
3 Dr. Nixon's Vi-tabs harganja moera 

25 #3 1 P2 Ki KA: AS F. 500- : ) 5 Pa pe an ENA ada mendjadi satos 

—.I BEDAK VIRGIN POENJ A PRIJSVRAAG BAROE 1937! Harga Biiksf 0.80, f0.30 en f0.10.,Sedia kleur DADOE, en POETI Importeurs: R, Braendlein, Chemicalisn 

GA ng Pena aah 5 Sa 1 Bisa dapet beli di koeliling tempat. Monster gratis : handel Batavia-Soerabaja 

2... Sasoeatoe orang boleh toeroet ambil bagian pada ini Prijsvraag, -— La EL KN KE TAN 

An A “dengen diberikoetken paling sedikit satoe bidji etiket dari doos Be- | NN NNNNNaanaName Da maag 

— IP dak Virgin dari segala oekoeran katjoeali jang No. 6 doos paling ke- aa Ae 5 2 

—I dil sekali. Prijs2 terdiri dari oewang contant antaranja : Hoofdprijs 

| R.i50., 2e Priis F.50.-, 3e Prijs F. 25.-, 4e Drijs F. 10.-, 5e Prijs F. 5.- 
dan laen-laen Prijs barang totaal F.500.- 

Ini Prijsvraag selekasnja aken diboeka, dan tjaranja menebak ada 

sanget gampang. Orang tjoemah perloe bikin pilihan di antara begi- 

toe banjak gambar Nona2 mana jang paling tjotjok (percies) sama ki- 

ta poenja- Etiket Nona (Trade Mark) jang biasa dipake atas doos2 

dari Bedak Virgin. - : 

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

nata Yola Agents Na ) Hoofd-Depot: 

IL Seloeroe Indonesia. 2 Batavia. 

L -- : Pm amena me Adapoen djoega jang menjebabkan Toean 

banjak meminoem minoeman, atau terlaloe Ana | dodi mah, seperi Olah karana telampan : “3 

  

: 3 banjak merokok atau hidoep jang terlampau »Saja soedah pakai Kalzan sedjak lima 

AKAN LL TA La —. i 6 tablet tiap? hari. Dengan 

. Ag: Ramon : sun! berat, maka kesehat Kena an p sanga 
Vas Kepake Kamomtordamika #mil 2 an Toean akan sempoerna ini saja dapat pertolongan baik oentoek    

    

   
        

kembali, djikalau Toean memakai Kalzan. kelemahan badan saja dan @joega kaki 

« Kalzan mengantarkan kekoeatan baroe ke- berpeloeh saja sama “sekali semboeh. Se- 
3 karang tiap? hari saja merasa senang dan 

dalam oerat? jang lemah dan memperbaiki sidak penat lagi. 

benang dari oerat? saraf jang soedah kendoer Toean A. Kiesseling, Bagijnenstraat 68, di 
Nijmegen, toelis. 

“Had @ as 2 1 

mp Hidensa-Gesellschaft mb-H 
Berlin -Lichterrelde 7 5 

PES 2 Dag € , dan membetoelkan benang? dari taboeng? 

— Obat jang termoedjarab sekali bagi : 
dn Tt Pa 3 Ing termoe J : g darah jang soedah roesak. Kalzan menolak 

Jia Pe mela wan penjakit bermatjam-matjam penjakit, jang mengiringi »Sekarang saja selalue pakai Kalzan. 

orang jang semakin toea. Tenaga dan nafsue makan saja bertambah 

— mi FK , : : Pa Lan 5 : dan saja soeka menerangkan bahwa Kal- 

, R R H O I D E N Sekiranja 'oemoer Toean telah lebih dari zan bergoena baik pada penjakit saja. 
pada 40 tahoen, maka ta? dapat tiada disa- Dengan ini saja tidak memberi keterangan 

    

    

| uh | (AAMBEIENJ 
| Da ada Ular minke an dilebih-lebihkan. Saja mengoetjap 

00 Phat HA DENSA? telah menarik perhatian be: : ( 1 Pak pet TANG NUN ani 
Ti NATA PERAN. telah menarik perhatian besardalam kalangan Kn D tahoei jang Kalzan dapat  oentoek pertolongan jang saja dapat dari 
an kte 2, dan di Amerika serta Eropah dipergoenakan didalam Ta memberi kekoeatan jang  Kalzan, kalau tidak nistjaja saja menang- 
Na Bag Nah : sn CA merasakan orang kembali goeng kesakitan sampai sekarang.” 

“Bahkan di dalam beberapa nege ri obat »H ADENSA" ini: dipoedji- Te TA moeda. Sar Tn Eng, Land Tjisalopa, di Bo- 

|. kan sangat (voorgeschreven) oleh Pendjabat2z Geneeskunde | SN 
|. Bisa dibeli pada semoea apotheek dengan harga f 1.40 2 an ana satoe tube 

       

2 | ) da EL LI NGER & Co. an : 
SOERABAIA BATAVIA-CENTRUM. : : 
Sea an | Boleh dapat beli disemoea roemah obat dan toko. 

Te LL Aa ————— senada al             
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Terbit tiap-tiap hari Kemis 
  

Tahoen ke 5 No 248 | 

  

. SOEAMI - ISTERI Sak 

(TT DALAM PERGERAKAN.    
    Singkatan dari I(ndo) E'uropeesch) 

asing lagi jaitoe perhimpoenan kaoem 
'Indo-Belanda jang paling koeat sekali, 

| Apa sebab kita dari , Taman Isteri“ 
menjadjikan nama IEV itoe? 

Dari soember jang boleh dipertjaja, 
kita mendapat kabar jang pasti, bahwa 

   

   

   

| Vrouwen-Organisaties djadi IEV ba 
|. gian perempoean) timboel perselisihan | 
    

        

   

hebat, demikian hebatnja sehingga 
 boekan barang moestahil, bahwa IEVV 
O itoe terpetjah mendjadi doea atau me 
lepaskan diri sama sekali dari IEV. 
Jang mendjadi sebab? 
IEV menjoekai, soepaja IEVVO di 

'bawah perentah dan komando JEV, 
sedang IEVVO berpendapatan, bahwa 
IEVVO haroes berdiri sendiri, terle 
pas dari IEV, 

    

.. maoe kalah sama jang lain | 
|... Dalam berita kemaren betoel disiar 
| kan kabar, bahwa perobahan nama 

dari IEVVO itoe tidak kedjadian, 
- ditoenda boeat I tahoen lagi. Tetapi 

| kita pertjaja, bahwa perselisihan faham 
| antara kedoea organasasi itoe makin 

| Iama tidak akan makin ketjil melain 
kan s#kan mendjadi lebih besar. 

—. Hal ini sebetoelnja boekan resia 
“lagi boeat siapa, jang dengan radjin 
dan teliti mengikoeti pembitjaraan 

t. de Hoog (Ketoea HB IEV) dan 
nj. RazouxSchultz (ketoea IEV 
VO) didalam dan diloear Volksraad, 

—.. Didalam Volksraad njonja Razoux 
— Schultz itoe merasa tidak terikat oleh 

Fraksi IEV, karena beliau dibenoem 

   

    

    
   

    

   

   

  

     

  

   
    

    
   

     

   
    

       

        

         

  

   

- sebagai wakil IEV, melainkan sebagai 
wakil perempoean dalam arti seloeas 

  

5 loeas kata Beroelang-oelang telah dij 
joba, soepaja njonja terseboet merobah 
sikapnja dan toendoek pada komando 
JEV. tetapi tersia-sia, 
Boekan antara t, de Hoog dan njo 

nja Razoux Schuliz sahadja didapati 
erselisihan hebat, tetapi djoega anta 

“ra toean dan njonja Razoux Schultz 
' sendiri, djadi antara soeami-isteri, Ma" 

loem, sebagai IEV er toelen toean Ir, 
“NV.L.LA. Razoux Schultz itoe berdiri di 
| belakang t. de Hoog, : 
| Kedjadian ini patoet mendapat per 

| hatian dari pihak Indonesia goena me 
narik peladjaran diwana perloe. Djoe 
a dikalangan kita didapati organisa 

si lelaki disampingnja organisasi perem 
poean, misalnja: 

- Pasoendan dengan Pasinja, Parindra 
dengan PBSnja: PSII. dengan P 
SII. bagian Pergerakan Isterinja, 

' Moebammadijah dengan Aisjijahnja 
debnja, | : 25. 

—. Soal soeami isteri dalam pergerakan 
| memang soelit. Dalam teori baik seka 
“li dibela pendirian, jang menjoekai 
kemerdekaan isteri dalam memilih ba 
loean dan aliran. Tetapi dalam prak 

.. tijk mendjadi soember rintangan, dji 
| ka antara soeami isteri tidak didapati 
— persetoedjoean faham antara satoe sa 

— ma jang lain. Hanja sebagian ketjil 
jang paudai membedakan persoon de 
ngan zaak, isteri atau soeami dengan 
haloean. : 

  

. Tjoba orang kira kirakan, huishou 
ding jang begini soesoenannja: 
Soeami lid NO., sedang isteri lid 

Aisjiah ! 
—tyahat lid Parindra, sedang isteri 

lid Pasi ! 
Soeami lid PNI., sedang isteri lid 

Parindra th. ' 
. Soeami lid Penjadar, sedang isteri 

“ld PSIL! £ 
Kita berani ramalkan: dalam teori 

memang oeroesan gampang, tetapi da 
am praktij . . neraka didoenia, 

si soeami nasionalis, se 
boekan atau anti perge 

n boekan bangsa In 
angsa lain. 

keterlaloean, djika 
sngandjoerkan, soepaja 

orang sedikit banjak memperhatikan 

  

   
    

   
   
    

   
   

        

     

    

    

      

al isteri, goena raentjegah timboelnja 
neraka didoenia itoe ! : 

KET 

Vterbond), seboeah nama jang tidak | 

| antara IEV dengan IEVVO (IEV-4 

mendjadi anggota Volksraad boekan | 
1 2 | Jang mendapat prijs dari saboen 

oega haloean bakal soeami atau bal | 5 | ge- 
'meene Pensioen Instituut jg mesti di 

| Perkabaran 
  

Vereeniging voor huisvrouwen. 

Programma boelanan. 
Pada tanggal 5 :November sampai 

pada tanggal 8 November 1937 di ge 
doeng Militaire Sociteit Concordia 
akan diadakan Handelsexpositie jang 
ke 14 oleh Vereeniging van Huisvrou 
wen di Betawi. 

Pada hari Rebo tanggal 17 Novem 
ber 1937 jad. toean Mr. WF. Gong 
grijp, directeur dari Middelbare scho 
len CAS, akan berpidato tentang ,,ke 
soekaran tentang memilih djabatan 
oentoek anak2 perempoean“ dan pida 
to ini akan diadakan di Kebon Sirib. 

Pertandingan Bridge dibawah 
pimpinannja toean G MJ. Schaub boe 
at segenap anggauta dari Vereeniging 
|dan huisgenooternja didalam boven 

Keras lawan keras, jang satoe tidak |zal Versteeg, pertandingan mana jang 
akan diadakan pada hari Rebo tang 
gal 24 November 1937 jad. Inleggeld | 
ja f.3 dalam setahoennja. . 

Kunstnijverheidstentoonstelling pe 
kerdjaannja anggauts sendiri2 jang 
akan diadakan pada tanggal 22 sam 
pai z7 November 1937 jad, 

—@ -—— 

Mengoendjoengi Seri Soenan dan 
Mangkoenagaran 

Kemarin malam banjak sekali pem- 
besar pembesar, antara mana Alg. Se 
cretaris toean Kiveron, toean Van 
Mook dan toean De Bruynskops pada 
sore hari berkoendjoeng kepada Mang 
koenegaran dan petangnja kepada Se 
ri Soesoehoenan. 

» Ei on 

»Mady Royal" 

Orang2 jang beroentoeng mendapat 
prijs 1 parker set dari perlombaan sa 
boen ,,Mady Royal" sedari tanggal 21 
sampai 31 October adalah : 
t. Adisoebronto Bandjarmasin 
Mej M Th E Bierkenholz Cheribon 
t. JJ Pettinga Menado 
TJ Njio Makassar 
ATN Moeljo Semarang 
t. Tjia Siem Hian Kediri 
t. Tan Tjeng Han Tegal 
Mevr. Yap Sik Kian . Soerabaja 
t, Tan Eng Soan Bandoeng 
Mevr. L Drossaers Batavia-C. 
Sjahranie Samarinda | 

—— 0 — 

Boeat Tiongkok 

van Gerkom & Co menghadiabkan ke 
pada comite penjokong Tiongkok oe- 
ang sedjoemlah f 500 serta banjak per 
Ikakas chirurg boeat keperloean pengi 
riman ambulance ke Tiongkok. 

Komite di Djokja berhasil mengoem 
poelkan lagi oeang sokongan sedjoem 
lah 10.000 dollar, dan dikirim ke Ti- 
ongkok (Aneta), 

.. —0— 
Pensioencommissie 

Tiga bagai oesoel. 
Pensioencommissie boeat kaoem boe 

'roeh partikelir pada tg 1 dan 2 Nov' 
jl telah melangsoengkan rapatnja boeat 
membitjarakan rentjana atoeran, jg di 
oesoelkan oleh badan jg diseboet 2e 
werkcommissie jg terdiri daripada tt- 
J. Berendsen president, Prof Mr. J. 
Eggens A.M Schoevers dan D. Biji. 

Commissie mempersetoedjoei, ketjoe 
ali beberapa hal jg laloe diroebah, ke 
pada rentjana itoe sehingga ta' akan 
lama lagi einderverslagnja bisa dima 
djoekan kepada Pemerintah. 

Adapoen rentjana itoe mengan- 
doeng 3 bagian jg penting ja'ni: 

1. pendirian pensioenraad : 
2, soeatoe asa, bahwa pensionfond- 

sen jg ada sekarang ini dll. pertolo- 
ngan orang-orang toea soepaja men- 
tjoekoepi sjarat-sjarat minimum jg ada 
sekarang ini: 

3, soepaja kaoem boerseh jg tidak 
'masoek dalam fonds partikelir ini ha 
roeslah dimasoekkan kedalam Alge- 

dirikan,   
dgn 

Sk. ,Loc“ mendengar kabar bahwa) 

Journalist2 Tionghoa 

Dari Bandoeng diberitakan, bahwa 
di Bandoeng telah didirikan vereeni- 
ging journalist2 Tionghoa dan menga 
dakan rapat terlebih dahoeloe jang 
bertempat di gedoeng Vereeniging 
»Shiong Tih Hui" didekat Kebon Dja 
tiweg atas pimpinannja toean P, T. 
Oey dan toean Sim Bian Soen. Veree 

niging ini akan mempoenjai nama 
»Perkoempoelan Journalisten Tiong- 
hoa Bandoeng", 

Toedjoean vereeniging ini ialah akan 
meninggikan peil journalist2 Tiong- 
hos di Betawi dan djoega oentoek me 
madjoekan keperloeannja journalist2 
itoe. 
“Bestuurnja terdiri dari Toean Tan 

Tek Ho (voorzitter) toean Sim Bian 
Soen (vice-voorz.), toean Oey Pek Tji 
ang (secr. dan penningmeester), toean 
'Thio Eng Host dan toean Jang Chin 
Miao (commissarissen), 

—O — 

Kemadjoean Kaoem Iboe Indonesia 
K.K.LI. 

Perkoempoelan kaoem iboe ini akan 
mengadakan kookles bagi anggautanja 
pada tanggal 4 November '37 di 
Meester Cornelis. 
Kniples (menggoenting pakaian) djoe 

ga bagi anggautanja, di boelan ini 
akan diadakan pada tanggal 22 No- 
vember '37, jang akan dimoelai pagi 
poekoel 19. (sembilan) 

Diboelan December '37 akan diboe 
ka sekolah boeta hoeroef, jang akan 
diadakan di Baloeelweg. Cursus ini 
hanja bagi kaoem iboe Indonesia, Atas 
permintaan anggauta anggaufa djoega 
akan diboeka cursus didalam bahasa 
Barat, seperti bahasa Belanda d.|,I1. 

Bagi keterangan jang lebih landjoet 
bagi KKII. dan cursus cursusnja bo 
leh diminta di Baloeelweg 17. 

— 0 — 

Siapa lagi ? 

Hasil cursusa-b-c, 
Diperma'loemkan bahwa pada boe 

lan October 1937 telab keloear dari 
cursus-cursus a,b.c. di wijk Salemba 
jalah: 
1. Nona Tiharo, Gang Kenari I 
2 3.1 Mamnuen, j 
Ie ea Maba, 2 2 
di 30 Alehani, # 
bi, “Rajani pe 5 
6. , Asenah 3 5 
T. »  Alimah 3 8 
8. ,  Melah Rawa Mangoen 
9. ,  Djoerriah Gang Peseban 
10. , Djoehro 2 
Il ,  Masnah Drukkerij weg 
12 ',,  Hindoen 2 
13 ', Aminah Kampoeng Ambon 
14 ,  Ramela ” » 
15 “,  Djaima 3 5 
16 ,,  Masani 3 & 
17 ,  Moehani s 5 
18 ',  Naisa 5 1 
19 Njonja Alima 1 » 

Apakah cursus-cursus @.b.c. dilain 
wijk telah sampai djoega? 

oo 9 5 

Comite pendirian mesdjid Oetan- 
kajoe regentschap Meester-Cornelis. 

Kami pengoeroes CPMO mema- 
loemkan bahwa pendapatan derma 
sampai 31 October 1937 seperti terse 
boet dibawah ini : 

Saldo sampai tg. 1 Sept.'37 f 1.08'/, 
4-9-'37 Lijst No.135 kembali ,, 2.63 
nur No, 89- »125 
7-9-37 , No.130 . , p KAT 11, 

id Peng. Sinoman Nahi , 0.80 
id  Lijst No. 83 kembali , 2.90 
id Pendj. derma beras , 8.19 

8-9-'37 Lijst No. 163 kembali , 2.25   id SuNo82 nle— 
10/9-37 id No 98,132 id £ 4, —'/2 

id '' Pendjoealan kartjis 
. 13 vel & 130 

12/9-37 idem 2 vel f 0,20 
id ' Lijst No. 186,195, 

198, 219 f 1327 
id ' Mandor Daam Oe- 

tankajoe f 65 — 
id  Pendjoealan derma 

beras f 3— 
id 'H. Naisan derma f 0,30 
id  Contributie Sept.  f 6,90 

13/9-37 Lijst No96 kembali f 3,25 
id 'R.H. Ismail Klam- 

po (Bms) f 1,74 
id 'Contributie Sept. 'f 3,55 
id ' H.NasirinOetankajoef 3,— 

15-9-37 Pendjoealan beras derma f 9,72 
idem Moehammadijah 

Tjabang Makasser (CHB) f 4,82 
18.9-37 Pendjoealan beras derma f 11.- 
idem Njonja Ratna G. Taman 

1. — 
20-9-37 Toean Soedirdjo f0.71 
25-9-37 Lijst No. 159 kembali f10,— 
idem idem No.ll8 idem f3.60'/2 
idem Moehammadijh Ma : 

1.7 
30-9-37 Moehammadijah Nan 

f1.35 

Djoemlah dalam Sept.  f113,27'/2 

4-10-837 Lijst no. 48 kembali f 2,46 
id id no.l51 id £ 170 
id Pendjoeal beras derma f 14,65'/, 
id Idiwidjaja ?. 1:60 

6-10-37 Lijst no, 221 kembali f 0,86'/, 
id id no.223 id f 2,04 
id Pendj. beras derma f 5,— 

10-10-37 Contributie Oct, Eta 
id Darmodiporo f 0,30 
id Contributie Oct. £ 3.05 

11-10-37 MartoredjoWonogirif 0,50 
id Lijst no. 131 kembali f 2,— 

12-10-37 Pendj, beras dermaf 5,62 
id M. Slamet Pandh. 

Tjoengkal f..kbn 
13-10-'37 Moehammsdijah groep 

Sambas f 4,50 
17-10-37 Png. Boedi-Darma 

Pralojo f 8,07 
22-10-37 Moehammadijah Lho 

Seumawe f 5,— 
23-10 "37 Png. Safangatoel Icwan 

tr 11 
id Amat, Rawamangoen 

Tegalan f 0,15 
24-10-37 Lijst No. 138 kembali 

£ 2,06 
27-10-37 Anggauta Comite 

PMO, f 14,70'/, 
id Toean jm, (Moehamad 
Salahoedin) Sultan BIMA f 50 — 

f 128,432 

Totaal 242,72 

Djoemlah dalam Oct, 

Telah dibelandjakan materiaal roe- 
pa Betonyzer, Cement, balok, kapoer 
enz: 
dalam boelan September '37 f 106.99'/,, 

id -id October '37, 133.81"/, 

£ 240.81 

Saldo 31 October '37 f 1.981, 

Satoe roepiah sembilan poeloeh de 
lapan setengah cent dan 1 partij Te- 
gels 2e Hands dari njonja familie 
eigenaar Slachlerij Merbaboe koerang 
lebih 1000 tegel. 

Atas nama C. P. M.O. kami meng- 
oetjapkan banjak terima kasih. 

— (j —— 

Propaganda P.P.P.P.A, 

Di Soematera-Barat. 
Hari Rebo sore, tg 20 Oet '37, pro 

pagandis P4A dari Padang Pandjang 
soedah tiba di Pajakoemboeh, ditem: 
pat mana soedah dilangsoengkan ra- 
pat-rapat sebagai berikoet: 

a Malam Saptoe, tg 22-23 Oct 
'37, rapat propaganda tertoetoep, ber 
tempat di kamar bola ,Medan-Setia'. 
Hadir 100 orang, diantaranja 38 orang 
kaoem iboe. Pimpinan t, St. Noerdin 
pembitjara propagandis P4A. Terdiri 
tib dengan djoemblah anggota 48. 

b Senen siang, tg 25 Oct '37, 
rapat propaganda oemoem, bertempat 
di Panggoeng Gho Tjong. Hadir 500 
orang, diantaranja 250 orang kaoem 
iboe. Pimpinan t. Machjoedin, pem 
bitjara propaganda P4A. 

Djoemlah anggauta 48-(-12 — 60" 
c. Malam Selasa, tg. 25—26 

October “37, rapat anggota, bertempat 
diroemah t, Aminoedin, Pimpinan dan 
koersoes oleh propagandis P4A. Soe- 
soenan pengoeroes tjab Pajakoemboeh :   t, Aminoedin ketoea, Nona Siti Adrias   
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ketoea moeda, t, Machjoedin penjoe- 
rat I, t. Kamaloeding penjoerat II, 
njonja Siti Aminah bendahbari, Njonja 
Siti Badiah, Nona Tjara Chairani, tt. 
Soewongso, Dt, Tanbaro pembantoe2. 

Dari Pajakoemboeh via Kotanopan 
propagandis P4A masih dalam boelan 
ini akan memasoeki daerah2 Tapanoeli 
Andalas Timoer dan Atjeh. 

KONGRES BAHASA INDONESIA 
(Oleh: Armiju Pane) 

Dalam s.k, ini dilembar kedoea, ke 
maren hari Selasa tanggal 2 November 
ada dimoeat karangan t. Wisnde ten- 
tang kongres bahasa Indonesia. Ten- 
tang perkara jang mengenai komite 
kongres dan kongres itoe soedah ten- 
toe terserah kepada komite itoe sen- 
diri. 

Saja tiada berhak soeatoe apa mem 
beri keterangan dalam hal itoe. 

Saja tjoema berhak memberi ketera 
ngan dalam perkara jang berhseboe- 
ugan dengan diri saja sendiri, meski 
poen begitoe saja tidak akan bermak 
soed menoelis soerat kiriman ini, dji: 
ka alinea jang tsb dibawah ini tidak 
moengkin menimboelkan salah.faham : 

Oleh karena bahasa itoe besar se 
kali faedahnja dan pengaroehnja 
terhadap pada deradjat dan kedoe- 
doekan soeatoe bangsa, maka kita 
wadjiblah membangoenkan comite 
tsb. jg. tidoer njenjak sehingga tak 
bersoeara sama sekali, meskipoen 
soeara tentang soal lain telah diper 
dengarkan dengan semangat jg he- 
bat. Malahan kita mendengar baha 
sa toean Armiju Pane, penoelis dari 
comite, pada boelan Augustus jl, te 
lah minta keloear dari pekerdjaan- 
nja. Entah dari perselisihan faham 
entah dari apa sadja, tetapi penge- 
loearan itoe menoendjoekkan pada 
kita bahwa organisatie dalam comi 
te tsb. tidak seperti jg diharapkan, 
tidak sebagai semestinja. 

Dengan kata ,,malahan”“ dalam ka 
limat jang kedoea, seolah olah t, Wis- 
noe hendak mengatakan, bahwa kea 
daan komite itoe makin tertidoer, oleh 
karena saja soedah keloear, Kalau be 
nar kirakiraan saja itoe, soenggoeh 
lah t. Wisnoe terlaloe menganggak- 
anggakkan saja, Tidak benar, bahwa 
salah soeatoe oesaha bangsa kita men 
djadi boeroek, oleh karena seorang da 
ri pada pekerdjaannja keloear, tidak 
toeroet lagi beroesaha. Saja tjoema se 
orang individu sadja diantara ra'jat 
Indonesia jang sebanjak itoe. Pada 
pendapat saja kata ,malahan” itoe ti 
daklah pada tempatnja dipakai oleh 
t. Wisnoe bersangkoet dengan perkara 
saja keloear dari djabatan penoelis 
komite, 

Tentang kalimat jang penghabisan 
bolehlah saja beri keterangan jang 
berikoet ini : 

perselisihan faham atau karena hal 
jang lain, melainkan karena perkara 

hingga tidak dapat lagi mengerdjakan 
badan jang berat itoe. 

Tentang kesimpoelan t, Wisnoe, 
bahwa organisatie dalam cowite itoe 
tidak seperti jang diharapkan, tidak 
sebagai semestinja, boekan hak saja 
memberi djawab. Tentoe comite gen 
diri jang lebih tahoe perkara itoo.   Demikianlah adanja, 

   

Saja keloear boekanlah karena ada 

jang mengenai diri saja sendiri, se 

  

           

    

          

     

            



      

         
          

    in dahoeloe 
1 dalam Bali Congres. 
Poeri Badoeng. 

MA an . Oleh verslagg, Madoeratna 

disitoe selama pe- 
Radja jang mer 
pemerentahan 

    

   
   

      

  

                

  

   

  

   

  

   

  

   

   

   

  

“Bentoekan dari 
"Ae odberran ga Koeno. 

Bentoekan dari barang-barang koeno 
menoendjoekkan dengan njata, bahwa: 
elaloe menoeroet kedjadian di Djawa, 

. 

  

»|oentoek lenjap djika kekoeasaan disana |   
moelai lembek. 

Tentang Bali dalam zaman dahoeloe 
dan kehidoepan sehari hari dari barang 
barang koeno sedikitlah didapatnja 
keterangan, dimana dapat dimengerti, 
oleh karena mereka hanja mempoenjai 
radjanja dan penghidoepan sesoedahnja 

"mati (leven na de dood), 
Kebanjakan dari artja-artja itoe ter 

0 (diri dari Radja-radja, permaisoeri Radja 
   
   

            

    

   
   

              

    

  

   

    

| ada gelagat, bahwa ee Pa 
2 Riwajat jang gondjang gandjing ini 

|. dapatlah kita Sak dari soesoenan 
| dan keadaan barang barang koeno Ba- 
| Ii, dimana spreker pada tahoen 1925- 

1928 mengadakan penjelidikan, Ba- 
rang barang toea itoe terbagi atas go 
ongan2, dimana lantas djatoeh, djika 

easaan dipegang oleh Radja Dja- 
Dari tempo temponja sendiri ada 

anja sedikitnja jang didapatnja, 
na spreker haroes menerangkan 
.#ipat barang2 toea dari Bali. Itoe 

berhoeboengan rapat dengan penjem- 
bahan leloehoernja dari radja radja 
ja : 

   

    

    

      

      

    
    

    

      

  

   deka, Ma 
kita dalam soeatoe periode        

   

“Idan pegawai-pegawai jang tinggi, ang: 
|gota dari keloearga Radja selandjoetnja 
'Joorkonden diatas batoe atau tembaga, 

|jang beroepa persembahan persemba- 
han kepada kampoengnja, oentoek me 
melihara astana Radja radja... 
'Walaupoen bareng barang koeno da 

'Ipat diketemoekan jg menoendjoekkan 
'Ikehidoepan orang Bali pada zaman| 
slitoe, tetapi tidak begitoe bergoena, se 

”-Ibab penghidoepan jg sekarang tidak 
“L. Ibegitoe besar perbedaannja dapat poela 

kita bandingkan bahwa kehidoepan 
“Jorang Bali jg sekarang ssmalah dengan 

| Djawa waktoe dahoeloe. 
Penghidoepan di sekitar poeri-poeri 

jang koeno tidak begitoe besar per 
bedaannja dengan keraton Madjapahit, 

| Spreker menjatakan, bahwa barang2 
koeno Bali, dengan mengingati tanda- 
tanda, jang mendjelmanja agama dan 
keboedajaan masih tetap ada dalam 
arti sebagai kepoenjaan nasional, di 
mana beliau menghargai sekali atas 
pemeliharaan Ra'jatnja. Sekarang ting 
gal pada pemoeda Bali oentoek mem 
peladjari tentang keadaan tanah airnja 
dalam zaman poerba kala,dan memberi 
(penghidoepan baroe kepada pening- 
gal-peninggal dari nenek  mojangnja, 
jang sekarang seolah olah hanja ting 
gal barang-barang jg magisch belaka 
  

Jati banjak peninggalan, berarti 

    
   

    

   

   

  

    
    
    
   

  

    

    

    

   
    

     

   

      

Pemboekaan lotery barang? VORO, 
00 Madi malam pada tgl. 3 October 37 
000. telah diboeka lotery barang2 V.O RO, 

|. jang bertempat digedoeng studio VO 
O. di Betawi jang dipimpin oleh 

ebih 5 anggauta jury. 
mendapat prijs ial: 

i . 1679 mendapat radio: 
es KY, 220 harga f 245.— 

'2de. prijs no. 1438 mendapat Gou | 
den brill. Liontine harga f 65.— 
- 3de. prijs no. 1154 mendapat Gou 
den brill. Broche hargaf 35.— s5 

| tjeng dinding jang harganja f 25.—. 
— Tnaa prija o. 1061 mendapat Gouden 
hanger jang harganja f 15.—. 
6x6 prijs no. 1022 mendapat Gouden 

brill. Liontine harganja f 10.—. 

    
   

Ide prijs no, 1722 mendapat 1 pak 'harganja f15, | heeren-en damesgoed 

      

     

    

'harganja f 30-—. 
no, 1673 x 

arganja f 30.—. 
pen 9 Pr £ -& 3 

    

       

    

     
     

   

  

   
   
    

    

   

     

          

  

    
      

     

     

: le prijs no 1202 ' mendapat Rook 
| stel (Versilverd) harga f10 

.10de 01283 mendapati stel 
| theeservice harga f 5” 

Nde prijs no 1705 2 
theeservice harga f 4 aa 

|. 12de prija no 1888 mendapat I stel 
theeservice harga f 3 $ 

    

      

   “mendapat 1 stel 

jang harganja Pat 
20 Mde no 1630 mendapat verzilverde 
Sgebaal harga TIA eta ai 

” no1334 mendapat verzilverde schaal 
Se Barat Teja 3 et en aa an 

—.. no 1150 mendapat ver    

no 1160 mendapat verzilv 
(00 harga f M— 

pap ea Peron NN NA 

iidapreker har 

  

   

  

   
      

6 2 1 ga f 20— e Ka ku (5 : ah 

“no 1751 mendapat Luidspreker har! 

no, 1035 mendapat Luidspreker har-| 

1089 mendapat Luidspreker har- 

   

   

   

     
    

    

     

ialah sebagai us 

de prijs no. 1950 mendapat Ion-| 

8ste prijs no. 1359 mendapat Iontjeng 
— Nistrik harganja f 30—, 

..no. 1730 mendapat lontjeng listrik | 

13de prijs no 1945 mendapat vulpen silahkan kep 

  

    
3 losofen tentang 

| Bo 1610 mendapat Luidspreker har 
Si ga Eediia ton ea anna Nikah 

no 1742 mendapat Luidspreker bar| 

  

    

  

(KEMERDEKAAN DAN MEMERIN- 
TAH DIRI SENDIRI DALAM 

PENDIDIKAN 
| (Oleh T. Hadisoenarto) 

| Kalau kita memperkatikan aliran2 
(stromingen) jang ada didalam pendi 
didikan jaitoe kenaoeannja kaoem 
pendidikan oentoek kebaikannja peker 
djaan mereka, maka diantaranja aliran 
aliran itoe jaitoe aliran oentoek mem 
Iberi kepada sianak soeatoe kesempa 
tan oentoek toeroet mengoeroes dan 

    

mendjaga akan dirinja sendiri. 
Dikalangan mereka jang ingin mem 

3 mendapat lontjeng listrik | beri kemerdekaan dan zelfgouverne- 
ment itoe ada djoega jg ingin sangat 
merdeka dan ada djoega jg hanja mem 
beri sedikit kemerdekaan itoe. 

. Selainnja ada jg ingin soepaja sia 
nak atau si moerid tadi mendapat pen 
didikan soepaja seliloe menoeroet sa 
dja kepada sigoeroe, sehingga anak 
laloe djadi machinaal dan passief, 

“Tentang baik dan tidaknja saja per 
ahka ada sidang pembatja me 

nentoekan dan menetapkan sendiri, 
agar soepaja tiada kena suggestie saja. 

| Disini akan saja adjoekan beberapa 
pendapatan dari Peanogen dan pby 

5, aham kemerdekaan 
didalam pendidikan atau vrijheid in 

. Ide opvoeding. 
| Montaigne seorang Burgemeester di 
Bordeaux (Perantjis) pada tahoen 1580 

3 permah berkata demikian : 

Bij al zijn maalregelen moet den 
gouverneur (toezichthouder) voor oa- 

Igen staan, dat ziju leerling eenzolf- 
standig mensch moet worden. 

  

ga f 20,— 
no, 1356 mendapat Luidspreker har 
ga f 20,— 

Sebagai troostprijzen ialah beroepa 
Selosin gelas, selosin topi njonja dan 
selusin kerpoes anak anak, 

area (9 mera   

   

La soeatoe Senaa 

'labir maoepoen bai 

|tahoen 1916 pernah £ 

  

Didalam iebtiernja, maka gouver- 

ridnja itoe haroes mendjadi manoesia 
Ijang merdeka. 

. J.A. Comenius jang terlahir di 
Moravia pada tahoen 1650 adalah se0 
rang jang menghendaki agar soepaja| 
sekolahan adalah soeatoe Republiek de 

onsul dan Pra- 
  

   

      

    

etor. 

mberontakan 
apaknja angan? e pa : 

individualisme, 
hoekoemnja jang 
tentang kemerdekaa 

-    
   

    
    

bab 

Jan Ligthe 
goog Belanda jang 

& 
maninggal pada 

moeda haroesiah mendapat kemerdeka 
lan jang banjak akan tetapi didalam 
Inja baroes ada ikatan dus vrijbeid di 
dalam discipline. 
F.W Foerster berkata, bahwa 

pemerintahan sendiri disekolahan itoe 
adal soeatoe dasarjang baik dan tiada 
adalah tjara jang lain jang lebih baik 
(gehoorzaam zija) dari pada menoe 
roet atoeran2 jang diboeatnja sendiri. 

Dr. Maria Montesorie seo 
rang tabib perempoean jang pertama 
di Roza, berpendapatan bahwa anak 
boleh mengetahoei sendiri atau mere 
'ka boleh melatihkan pantjainderanja 
boleh menentoekan - sendiri dengan 
lalat alat jang disoekainja sendiri, 

Miss Parkurst seorang pendidik 
di Amerika jang terkenal dengantja 
ra pendidikanrja Daltonsysteem, sa 
ngat soeka kepada memberikan ke 
merdekaan kepada moerid-moeridnja. 
Rabidranath Tagore. se 

orang poendjangga dan pendidik be- 
sar di Hindoestan didalam pergoeroean 
nja jang bernama Visva Bharati di 
Santiniketan mashoer djoega tentang 
tjaranja mendidik merdeka kepada 
anak anaknja. 

Engkoe Moehamad Sjafii 
di Kajoetanam (Padang) seorang pen 
didik (dan pengarang memberikan ba 
njak kemerdekaan djoega kepada anak 
anaknja dengan kemacean soepaja 
anak2 itoe mendjadi actief, 

Ki H, Dewantara jg sidang 
pembatja tentoenja tiada asing lagi 
kepada beliau baik sebagai pemimpin 
pergerakan dahoeloe, maoepoen seba 
gai bapak dari Pergoeroean Taman 
Siswa ataupoen sebagai achli geding, 
dengan terang menerangkan bahwa be 
liau tiada soeka kepada ikatan dan 
tjara regeering, tucht en orde diganti 
nja dengan tjara among (among 
systeem). 

Tiada perloelah kiranja kalau saja 
meneroeskan mengemoekakan dengan 
pendapatan2 mereka, Dan marilah ki 
ta menjelidiki sendiri sampai dimana 
pendapatan itoe dapat diboektikan. 

merdeka itoe seorang jang merasa :ti 

melainkan terikat oleh anggar2 alam, 
iwalaupoen dengan tidak diketahoei 
orang lain, akan tetapi pada sa'atten 
teram (stille uren) pada waktoe akan 
tidoer oempamanja, sering merasa ti 
dak enak dan sering soeatoe perlawa 
nan (strijd) didalam hati sendiri, jg. 
kits namakan ,innerlijke strijd“, 

'Tjotjoklah kiranja pendapatan M a- 
rie Coppius seorang pengikoet da 

tenen Wiedenin het kinderhart kare 
na kita selainnja menanam haroes be- 
rani djoega merampas kemerdekaan. 

Teranglah boeat kita, bahwa kita, 
lam melakoekan kewadjiban kita 

Ik bersendi atas faham kemer 
dekaan diri, haroes tadjam seraja ber 
hati-bati. 

Oleh karena itoe, maka kita djoega 
tidak boleh merampas kemerdekaan 
orang Jain, akan tetapi perboeatan 
itoe kerap kita lakoekan dengan se 
ngadja atautidak, Goeroe mengi 
kat sanganak. 

Djikalau disengadja tidak mempoe 
njai perasaan menesal, akan tetapi 
djikalau merampas kemerdekaan itoe 
tidak dengan disengadja, perasaan 
menesal selaloe timboel, Sesal itoe 
adolah dikatekan orang hoekoem alam 
Inatuurlijke straf). 1 

Anak itoe moelai dilahirkan soedah 
gemar kepada kemerdekaan, tambah 
besar kegemaran bertambah poela. 

Oleh karena anak-anak itoe djoega 
senang sekali kepada kemerdekaan, 
maka Goeroe tidak boleh merampas 

  

      

   

kan djangan sampailah anak anak me 
rasa tidak merdeka, djanganlah kita 
merampas kemerdekaannja Sang Anak. 

Sebetoelnja kemerdekaannja anak2 
itoe ada ditangan kita, artinja djika 
kita berkehendak ini atau itoe kepada 
anak, sang anak tentoe akan menoeroet 
sebab sang anak ifoe soedah menaroeh 
kepertjajaan besar kepada kita, 

Maka dari sebab itoe, kita haroes ber 
hati2 sekali dalam pekerdjaan kita, 
Kewadjiban kita sebagai seorang pen 
didik itoe hanja mendjaga, djangan   

Dalam bahasa kita demikianlah: | 

neur haroes selaloe ingat, bahwa moe| 

ang terlahir di) 
12, jang disej 

ja anak, baik 

seorang paeda| 

kata bahwa pe| 

Menoeroet faham saja orang jang | 

dak terikat oleh apa atau siapa sadja,| 

ri Frobeljang memberititel ,Plau| 

kemerdekaan mereka. Dalam pendidi 

          

     

    

    
    
   

     

    

   
   

      

    

    
    
    
    
    

    

Didalam sesoeat 

mah, biskoewit 

hendak mener 

    
   
    

  

    

  

     
    
   

     
       

      
    

| ap 
. (KINGS 

      

Radja ada mendjadi pokok keramaian. 

Sediakan ini biskoewit djika toean 

akan memoedji toean sebagei achli rasa. 

BISKOEWIT 

KEPALA RADJA | 

  

Importeurs: JACOBERG 

oe perdjamoean di roe- 
Arnott's tjap Kepala 

ima kawan-kawan. Ia 

OWN MIXED) 

OT 
  

sampai Sang Anak merampas kemer 
dekaan orang lain, 

Djikalau sang anak tadi memang 
sengadja merampas kemerdekaan orang 
lain, sang anak wadjib dihoekoem de 
ngan hoskoeman jang setimbang dan 
kita haroes mengingati kepada : 

a. Keadilan. 
b. Kebaikanjang akan &i 

peroleh sanganak. 
Soepaja lebih terang apa jang saja 

kemoekakan dalam fatsal A, disini 
akan kita terangkan dengan pendek. 

Pada soeatoe hari adalah seorang 
anak jang tidak beladjar atau menga 
palkan apalannja, Setelah ia disoeroeh 
goeroenja kemoeka oentoek mengapal 
ikan, maka tidak pandailah ia. Sang 
goeroe laloe segera mendjatoehkan 
hoekoeman. 

Hoekoeman jang begitoe itoe tidak 
adil, sianakkah jang haroes memikoel 
beban .itoe. Kerapkali kita ketahoei 
dan kita alami, bahwa anak laloe me 
nangis atau protes. 

Dalam fatsal B kita menoelis, bah 
wa hoekoeman itoe haroes memberi 
kebaikan kepada sang anak, artinja 
sekalian hoekoeman itoe haroes me 
nambah keinsjafan sang anak. 

Perkara mengatoer diri sendiri jang 
dinamakan djoega zelf-gouvernement 
ada poela faedahnja oentoek ukita fa- 
bamkan. Seringkali kedjadian, bahwa 
goeroe-goeroe mendapat kesoesahan- 
kesoesahanoleh sebab perboeatarnja 
anak-anak jang moelai mengindjak 
kedewasaan, 4 

Dalam saat jg demikian sebetoelnja 
pemoeda pemoeda itoesoedah mera- 
sa dewasa dan dengan sendirinja min 
tak haknja sebagai orang dewasa. Ke 
madjoeannja djiwa jg seperti itoe wa 
djib kita perhatikan dengan soeng- 
goeh soenggoeh, karena kita nanti a- 
kan mendapat perlawanan perlawanan 
dari mereka jg beroepa pendapatan, 
fikiran atau sesamanja jg woedjoednja 
laloe seperti perbathinan, 

Diwaktoe itoe maka djiwa mereka 
soedah moelai masak dan mereka i- 
ngin akan kemerdekaan jg seloeas loe 
jasnja. Bermatjam matjam watak laloe 
timboel dan kelihatan didalam ,ui- 
tingsdrang“ anak. 

Pengawasan dari orang toea apa la 
gi 
sebab dorongan dari hati pemoeda ta 
di memang djoega koeat. 

Disaat ini maka perloelah kita mem 
beri hak-hak oentoek toeroet menga 
toer dirinja sendiri jang dinamakan 
»zelf-gouvernement. 

Mereka moelai kita beri kepertjajaan 
jang sedikit besar oentoek mengoe 
roes apa-apanja sendiri dan dengan 
sedikit kesedikit kita melepaskan pe 
ngawasan kita sampai waktoenja pe 
moeds mendjadi soenggoeh dewasa, 
dimana mereka laloe haroes menang 
goeng djawab atas segala perboeatan 
nja sendiri. 

Kalau tidak demikian dan kalau 
kita masih selaloe ingin mengoeasai 
kepada dirinja pemoeda-pemoeda tadi 
kita pertama kali tidak dengan tahoe 
kita (onbewustj menanam bidji ,pas- 
sieviteit“ dan dihari kemoedian pe 
moeda tadi laloe mendjadi orang jang   tidak mempoenjai initiatief sama sekali 

goeroe maoe dilemparkannja dari 

   

   
  

PENGADJARAN MASOEK SE 

PARO, SEBAB GEEN GELD 

Djam 5 sore. 
Djedjaka-djedjaka bawa andoek, 

tempat saboen, sikat gigi, Colgates 
va... ke Tjiliwoerg. 

Mandi pake saboen, Airnja? air 
Tjiliwoeng. 

Soedah itoe pake andoek. 
Jang diserebet air Tjiliwoeng. 
Lantas sikat gigi diambil : Colgates 

dipedjet, 

— Gigi digosok, 
— Sampe poetih betoel. 
Air koemoernja ? 
Air Tjiliwoeng. 
Roepanja ? 
Seperti tjoklat, 

' Bakterie beriboe-riboe, 
Boeboek-boeboek bermatjem. matjem 
Tjatjing ketjil komplit, 
Abis aer leiding mahal sih, 
Bikin soemoer tidak boleh sama Ge- 

meente. 

Reelame boeat fabriek sikat gigi dan 
Golgates, tapi boeat maksoednja pe 
ladjaran kesehatan koerang. 
Oom Teferelli! 

' Ajoe djalan djalan pinggir kali. 
Bapa” rajat bawa lagi. 

GEMUK. 

  

dan selaloe mendjadi orang werkloos. 
Kalau soedah demikian soesahlah 

orang toea. Saja kira sekarang soedah 
terang tentang koepasan diatas itoe 
dan oentoek mengoentji pemandangan 
tadi perloe saja beri sedikit timbangan 
bagaimana baiknja kalau orang maoe 
mendjalankan dasar dasar tadi didalam 
opvoeding jaitoe : 

Kemerdekaan wadjib dipakai seba- 
gai dasar atau fundament pendidikan, 
begitoe djoega memerintah sendiri 
atau zelf-gouvernement, dengan sela 
loe mengingatkan, bahwa tiap tiap 
anak djoega memperloekan kemerde 
kaan itoe djoega sedang kemerdekaan 
dari teman temannja itoe sekali kali 
tiada boleh, Kalau terdjadi perlangga 
ran itoe dengan sengadja, maka orang 
toea haroes berani mendjatoehkan hos 
koeman jang selajak, 

Sekian dahoeloe penoendjoekan sa 
ja tentang soal ini, 

  

MA'LOEMAT IJKWEZEN 
Segala takaran, batoe timbangan, per- 

kakas mengoekoer dan menimbang da- 
lam da€rah tera (ijkgebied) selambat- 
lambatnja tanggal 30 November 1937 
mesti soedah memakai tjap goed- 
keuring (FI   

   



  

lain 
perempoean, 

ang lakilaki. 
Pekerdjaan jang Di dipegang laki, 

NE enaan 

EV laki laki, 
pegang h 

tobil- tobil , 

ng ke 

4 11937 jang mengenai 

ang D.M.O. Mauline 
LN lamnja seperti memboe 
obang kantjing. Bahagian jang 

hitam haroes digoenting sehingga me 

rospakan lobang lobang. Lipatan ta 

pelaknja dihias dengan lipatan (open 
zoom). 2 

" S, Mohammad 

  

'MAKANAN (MENU) 
| OENTOEK VEGETA- 

20 RIBERS . 

5 Kering kentang 

AAN | Setengah kati kentang 
di iris tipis-tipis sebesar wang sen. 5 

sendok makan bawang merah jang soe 

e-|dah diiris haloes, an 
ng| 1 sendok makan bawang poetih jang 
hi/soedah diiris haloes. : 2 

| 3 sendok makan tjabe merah jang 
soedah diiris haloes. Kentang, bawang 
Imerab, bawang poetih dan tjabenja 

'« semoeanja digoreng satoe persatoe sam 

pai kering, 
Ambillah 2 sendok makan goela, 

Ii sendok teh garam, asam sebesar ke 

a |kentangnja dimasoekkan dan digoreng | 

  

- | Digoreng 

setengah matan 

lereng ketjil dan toemboeklah semoea 
nja sampai haloes. Sesoedahnja laloe 
diberi setengah mangkok teh air, 

IBoemboe ini laloe digoreng dengan 

Isatoe sendok makan minjak kelapa. | 
Kalau scedah tinggal separo, laloe 

lagi sampai boemboe itoe babis. Se- 
Isoedahnja laloe ditaroeh dipiring atau 

stopfles dan 

kan. 

2 ' Sambal goreng kentang 

dang dikoepas dan diiris iris ketjil- 
“Ikefjil 

 Kapri seharga 1 sen dibersihkan 
Idan dibelah doea sebatang pete dikoe 

pas dan dibelah doea kool seharga 2 
Isen diiris haloes 

3 sendok makan bawang merah jg 
Isoedah diiris haloes EN 

I sendok makan bawang poetih jg 
soadah diiris haloes, 

| 3 sendok makan tjabe merah jang 
Isoedab diiris haloes. 

. Bawangnja digoreng dengan sendok 
Makan minjak kelapa. Kalau soedah 

itang, laloe kentang sajoe 
dan tjabenja dimasoekkan poela. 

lagi kl 4—5 menit lamanja, 
— Haloe diberi 56 mangkoek teh santan 

. Ikental dan diberi boemboe am goela 
dan garam serasanja dan diberi djoega 
sepotong lengkoeas jg soedah dipoe-     je matang. 

ng Bisa bikin 
. 

Jomong), tetapi bai 

bawang dan tjabenja jg 

— isoedah digoreng tadi laloe ditjampoer 

Ie 4 5 boeah kentang jang besarnja se 

koel. Sesoedaknja laloe digodog sam-| 

atas 

Dari doeloe kam 
mang tidak soeka menjentoek pihak 
lain. Sikap kami selaloe diam (sedikit 

“bekerdja walau 
'poen begitoe, kami tiada loepoet dari 
ganggoean. 
|. Berhoeboeng dengan perchabaran 
JID. di ,Pemandangan“ 14 October 

ai perkoempoelan 
kami (P.8.8,), terpaksalah kami bes 
tuur toeroet memboeat penjelidikan, 
tetapi penjelidikan jang dalam dan 

“Idjelas dilingkoengan roemah tangga 
sendiri. Dus boekan penjelidikan raba 
raba seperti J.D. Sekarang kami men 
tjoba meneteskan tinta diatas kertas 
Toentoek membetoelkan perchabaran2 
jang salah raba dan keliroe. 

Maksoed karangan ini sekali kali 
tidak herniat akan menoesoek (menja 
kitkan) hati pibak lain, hanja kami 
menerangkan jang sebenar-benarnja, 
oentoek membala kebenaran dan ke- 

Ibersihan bati kami. - 
Setahoe kami oedara perkoempoelan 

perkoempoelan maoepoen publiek loe 
ar dikota Den Pasar adalah tenang dan 
aman. Roepanja memang ada satoe 
atau dosa orang sadja mentjari kerdja 

“lentah oentoek apa) dengan tjara me 
njelidiki perkoempoelan kami. 

Tetapi sajang sekali penjelidikan 
itoe tidak boleh diseboet sjah, sebab 
ta' ada seorangpoen diantara anggota 
Ibestuur P.B.S. jang berasa ditanja-ta 
nja dalam2. Roepanja J.D. hanja 
ngoeping dikanan kiri sadja, 

Oentoek membersihkan perchabaran 
jang kotor, baik kami moelai mengoe 
raikan sedikit perihal asal moelanja 
'berdirinja P.B.S. - 

Pengalaman disekolah menoendjoek 
Ikan kepada kami bahwa ada banjak 
anak2 moerid jang sedang beladjar di 
sekolah rendah tiba2 berhenti lantaran 

'Itidak koeat lagi mengongkosi dirinja 
karena kepoetoesan jang menanggoeng. 

Djoega diloear sekolah ada banjak 

Ikaoem iboe jang soedah liwat oemoer 

tidak mengetahoei hoeroef jang patoet 
diperhatikan dan ditolong. 

Saudara perkoempoelan kami Bali 

Darma Laksana (BDL) jang djoega di 
dirikan oleh dan oentoek bangsa Bali 
sadja, tiada. sampai azas dan toedjoean 
kearah itoe. Perkara-perkara jang tsb 
itoelah menimboelkan pikiran kami 

laloe mendirikan soeatoe badan ketjil 
jg moela-moela dibangoenkan oleh 5 

orang sadja, : 
Lihatlah Djatajoe (madjallah BDL) 

tg 25 Febr. 37 No 7 dan tg 25 April 
37 no 9. kh: 

Badan ketjil itoe kita namai PBS. 
Ketika PBS berdiri, anggota PBS jg 

masih ada di Den Passar kemoedian 
kelogar dari PI dan mereka menerang 
kan kepada kawi sebagai berikoet : 

| Sajoer goedeg 

Nangka moeda seharga tiga sen di 
iris ketjil ketjil. Santan kental 4 mang 
koek teh dan santan entjer setengah 

pantji sedang. 

dan berilah didalamnja seboeah toe 
toep pantji jg dapat menoetoep dasar 
rja. Sesoedahnja laloe nangka moeda 
'itoe tadi dimasoekkan dalamnja deng 
an santannja jg entjer. 
Kalau soedah setengah matang laloe 
airnja diboeang dan diberi boemboe 
setengah sendok makan ketoembar, se 
tengah sendok teh djintan, 7 boeah 
bawang merah sesaing, sepoeloeh boe 
tir lada dan garam serasanja, semoea 
nja ditoemboek haloes.  “— 

Sesoedahnja laloe ditjampoerkan de 
ngan santannja dan dimasoekkan dalam 
pantji jang berisi nangka moeda itoe 
tadi dengan diberi langkoeas jang soe 
dah dipoekoel dan doea helai daoen 
salam, Atasnja ditoetoep dengan daoen 
(diliwet Jav.) laloe digodog Ia 
pai matang, Menggodognja djangan 
diadoek, Kalau masih koerang koeah 
'nja, boleh ditambah dengan sa 
kental, menambahnja disiramkan di 
'atasnja. Apinja oentoek menggodog 
jang ketjil sadja. Bea 

8. Mohamad. 
— (9 nm   

jepat 

kaoem P.B.S, me 

“Ambillah pantji jg besarnja sedang. 

haha atas kepoetulan PBS 
kata Den Pasar (Bat) 
(| Samboetan atas karangan J.D. dalam Pemanda 

2 ngan 14 October 1937 

Masoeknja kami kedjoerang PI dan 
keloear dari PI ialah begini: Oleh kare 

'selaloe diboedjoek-boedjoek soepaja 
kami soeka toeroet mendjadi anggota 
PI oleh seorang jang moela-moela 
kami sangka terkoeasa dan termoelia 
diatas doenia ini, maka kami menjer 

boekan diri kedjoerang PI dengan 
tidak awas 100pCt, Makloemlah, ketika 
itoe kami beloem mempoenjai peman 
dangan dan pendirian apa apa dalam 
masjarakat, 

Sekarang kami keloear dari PI hoe 

kanlah karena asostan djahat seperti 
toedoehan J.D. melainkan dari pikiran 
sendiri jang berdasar atas kesadaran 
karena pengalaman jaitoe : 

le Karena merasa tiada poeas de- 
ngan hasil2 oesaha PI. terhadap pada 
nasib kaoem kami poeteri Bali seue- 
moemnja dan kesadaran poeteri Bali 
pada choesoesnja. 

2e Salah doegaan, selama masoek 
PI. hati kami selaloe merasa tidak 
merdika, selaloe was was: akan gang- 
goeun2 atas kehormatan kami sebagai 

gadis, Keterangan lebih djaoeh ta' per 

loe, sebab publiek di Den Pasar soedah 
lebih makloem. 

3e Kami ingin merdika dalam tjita- 
tjita dan oesaha akan memadjuekan 
bangsa dan deradjat kaoem poeteri Bali 

4e Diantara kawan kami ada jg ha 
roes mengadjar kelas sore (dienst). 

be Kami berasa "berat dengan 
atoeran denda jg ada dalam PI, 'Te- 
man kami jg dimaksoed oleh No 5 
soedah pernah kena denda. 

Atoeran itoe kiranja boekan atoeran 
jang mendidik kepada keinsjafan atas 
soeatoe toedjoean jang penting dan mue 
lia". 

Begitoelah boenji beberapa dari ke 

moeat dalam sk. 
PBS dipandang tiada berdiri diatas 

kakinja sendiri dan disangka ada orang 
lain dibelakang PBS. : 

Toean J,D. roepanja tiada memper- 
goenakan kedoea belah matanja dengan 
betoel betoel. 

Sajang !! 
“Apakah t. J.D. sakit mata??? 

“ Pergilah ke CBZ, Soerabaja dahoeloe. 
PBS. memang berdiri dikakinja 

sendiri, boekannja berdiri diatas kaki 
orang lain. 

Kami tjiptakan P BS,, seolah2 oen 

toek taman beladjar bagi kami, jaitoe 

beladjar berdiri dan berdjalan sendiri 
dengan tidak bersandar atau menge 
kor kepada orang lain jang tak dapat 

memadjoekan kami. 
P BS, memang timboel dari hatisa 

noebari sendiri karena silan kepada 
tosan J D, jang terhormat. 

    

na moela-moela ketika kami baroe ke 
loear dari bangkoe sekolah-sekolah 

|mi mereka 

terangan keterangan jg kami dapat di: 

"- 

PBS. berdjalan lelosasan (merdeka) 
Tidak ada orang lain jang koeasa 
menghalang halangi kehendak PBS. 
jang tiada berlawan dengan oeudang 
|oendang negeri. 

Kami memang tidak empoenja stuur 
man jg dimaksoed oleh toean J. D. 
Kami hanja mempoenjai adviseur2, 
Adviseur adviseur perloe kami poe 

nja, sebab kami masih sama moeda 
dan pitjik. Kami hanja berdasar ke 
maoean Adviseur, hanja artikan lain 
dengan stuurman. Entah toean J D. 

| Tentang adviseur adviseur kami, ka 
mi tiada ragoe ragoe lagi. Setahoe ka 

itoe boekan keloearan se 
kolah ses@nan dan ta' boleh diseboet 
hidjau. Bifat, azas, haloean dan prak 
tijknja soedah kami ketahoei benar-be 
nar. Dilingkoengan Bali di Denpasar 
mereka tiada asing lagi. Sifat mereka 
pendiam, tetapi bekerdja. Memikirkan 
memperhatikan, dan berhaloean mem 
perbaiki nasib dan kemadjoean bang 
sa dan tanah Bali. 
| Pendiriannja : tiada soeka memben 

tji bangsa lain, Kalau bangsanja soe 
dah madjos, bersatoe koeat dan mem 
poenjal soeara boelat, mereka bersedia 
bergaboeng dengan bangsa lain agar 
mendapat persatoean dan perdamaian 
bcekan dilingkoengan Indonesia sadja, 
tetapi seantero doenia. Atas keadaan 
adviseur adviseur jang seroepa itoe 
memang kami setoedjoe 100 pCt. 

P.B.S, mengerti betoel dan tidak 
moengkir akan kata ,Indonesia“ Te- 
tapi apa kata, hendak memeloek goe 
noeng tangan ta' sampai, 

. Sedang roemah tangga sendiri ma- 
sih morat marit dan terbelakang. Toe 
djoean PBS, poela: Lingkoengan sen- 
diri perloe diseroes doeloe sampai be 
res. Lihat BD! Biar ketjil asal toem 
boeh. Biar lambat asal selamat. 

Kalau dalam oesaha jang ketjil da- 
pat hasil, ta' soekar kami akan me 
ngembangkan sajap dan ta” tjoekoep 
berkembang di Indonesia sadja, tetapi 
bila dapat, biar sampai seantero doe- 
nia, sebab dalam kata Indonesia ma 
sih djoega tersimpoel isoleering, bce- 
kan toean J D.? i 

Toean JD, MAA mengoesik 
kami (PBS.) Djangan: atangi ma- 
tjam atoeroe, kata pepatah Bali, 

Apakah toean J,D. boekan bangsa 
Bali ? 

Silahkan djawab sendiri ! 

| Boekalah tapel toean! Bila toean 
tjondong kepada P.I, stuurlah P,I. me 
noeroet kehendak toean. Kami poedji 
kan: ,Selamat djalan", 

Kalau toean fanatiek Indonesia, ka 
mipoen ta' keberatan, 

Kami toeroet berdoa: Lekasiah kira 
nja tertjapai maksoed toean, 

Kami P.B.S. akan mengedjar dari 
belakang sambil bekerdja dan menji- 
apkan wakil2 oentoek dikemoedian 
hari bilamana perloe, 

Ketoea dan penoelis   P.B.8, 

Mas dan intan 

itoe memang baik 

boeat perhiasan badan. Ta- 

tapi moedah sekali mendatangkan 

mara-bahaja bagi diri tocan. Baiklah ocang 

tocan disimpan di- 

POSTSPAARBANK, 
dari pada dibelikan mas dan intan jang ta" seberapa goenanja. 

: Hanrjoerkan sepotong Maggi's Bouillonblokje didalam piring atau mangkok 
tang terisi air panas dan lanfas terdapat barang fjair jang soedah selesai dan 
menjegarkan jang bisa mendjadi pokok boeat segala roepa barang santapan. 
Oempananja sajoer loear biasa sekali ledzainja dipakaikan Maggi's Bowillon, 

(Didalam Maggi's Bouillonblokjes tida terdapat daging? jang haram), 
gan boeang? tempo jang menjpaikan dan mintalah dengan tegas Djan 

Bouillonblokjes dengan nama MAGGI.  



   

    

   

    
    

  

   
    

  

   
   
   

   
     
   

   

  

   

    

  

   

   

  

Zender Y.D.G, 8 gollengte 105 | 30 
Studio Kramat 96. (0 » 

| Kemis, 4 Nov. ES 2 un     
   

Dago ama 
Jagoe Ujawa 

Lagoe krontjong 
Toetoep 

Djoem'at 5 Nov. 
Lagoe Soenda 
Lagoe Djawa 
Berhenti 

'7,— malam Berita sk (Indonesia) 
n1 125 ,  Lagoe Krontjong 
17,45 , Berita sk (Soenda) 

8&— ,  Lague Hawaiian 
TNO Pidato ,,Riwajat K,N. 

Moehammad S.A.W. 
Saat 7 oleh P. Kadj: Boepati 

3: al '9— , Lagoe Gamboes dan Toer 
se Dg ki | 

an T 9.30 Lagoe Soenda Oma Tata ee Tag | 

3 1 rkest ,Combi- | 
006 9 ae iimpin” oleh t.| PENJIARAN NIROM TIMOER. 

an Tea Boetan Djawa Timoer 
ema 1inggl 

Il— »” Berhenti Soerabaja I 31: Soerabaja II 95, 
Ear ag Djokja II aa Semarang II 111, . 

Ta an MO II 120. 
Djoemat 5 Nov, 2 ) 

3 pagi Lagoe Arab , Kemih 4 Nor, 

7.30 » Lagoe Tionghoa 5,— sore Gamelan 
Ga. Lagoe Djawa De Lagoe Soenda 
8.30 , Berhenti 3 540 Lagoe Arab en 
12,— siang Lagoe Soendag 6.— , Lagoe Melajoe dari Si- 
12380 ,  Lagoe Krontjong dan ngapoer : 

Serahoti ta AN BIO Krontjong 

a 2 an Da 7.— malam Parka mada dan perka- 
Da Tenor Tiki aran pasar. 

1 1 Tan Nana 715 ', Membalas soerat2 
B— ”  Lagoe Soenda 780 , Pidato tentang POEASA 
Ka Membatja sk. en » Tan AN Ea 

5 7 : ng embatja al @oer'an 
7.— malam Waktoe goena Anak2| 9. , The Golden Gragen 

. pang Hn Tieklers 
oleh Oom Hoet Bnbae Gamelan 

120 Man kitab Indjil|14.30 ,  Toetoep 
oleh OCRO. : 
Pembitjara : toean E. Ha Djoem'at, 5 Nov. 

. an Pan Markoes 6,30 pagi Tayo: Arab 

1,80» Lagoe Geredja Iis ».. Toetoep 
8,— »  Membatja boekoe ,,Ki-| ' 5 

doeng Soenda” ftjeritera| 5,— sore Lagoe Tionghoa 

dari Alam Madjapait)| 55220 , Ketoprak 
“oleh Nji Rd, Roestana 2 5 an Ambon 

“Gk krontjong dan| 6.— , amelan 
Ka ae an Tn 640 , Krontjong “ir Stamboel 

PENJIARAN NIROM TIMOER 

Djawa Barat 

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

Kemis, 4 Nov. 

5.— sore Lagoe Soenda - 
5.30 ,  Lagoe Yang Khiem 
5.30 ,.  Krontjong & Stamboel 

"6.30 , Adzan 2 
6.45 , Lagoe Melajoe 

7.— malam Perkabaran 
715 » Lagoe Tionghoa 
Ka Pembitjaraan tentang: 

: »Poeasa" 
BE ey Lagoe krontjong oleh 

»Tikam Toea" 
8.465 , Lagoe Tionghoa 
o— Dihoeboengkan dengan | 

SRI 2 
11.30 ,  Toetoep 1 

PMN 29 : 
10.30 , Lagoe2 dari Studio-Or- 

kest 
11.30. ,. . Tostoap 

6.30 

7.— malam Perkabaran Nirom 

tas 
7.20 

7530 

8.— 

8.20 
9.— 

12.— . 
3 
y
 3
 

1 Djokja 

6.03 

  
1,— malam Perkabaran dan perkaba 

ran pasar 
Membalas soerat soerat 
Lagoe Hawaiian 
Pembitjaraan 
» Economie" 
Lagoe Tionghoa 
Mana soeka 
Dihoeb, dengan SRI 
Toetoep 

tentang 

PROGRAMMA NIROM 

Penjiaran Barat 

- Archipelz. 99 dari 11.00 tjm 12.00 
atas 205 m. West-Java: Batavia 126, 
Bandoeng 120,Buitenzorg 182, Cheribon 
108, Pekalongan 92, Soekaboemi 192, 
Oost dan Midden—Java: Soerabaja 131 
dari 7.30 sampai 2.00 atas 25 m. Soe- 
rabaja III 195, Semarang 122, Malang 

181, Solo 188, Tjepoe 186 
Kemis, 4 Nov. 

: 6.— sore Pemboekaan 
Oogenrevue 
Boeat pandoe-pandoe 

Lagoe Ierland oleh John 

2,01 Mario , Harp“ 
Bab Karisch-Sanger 
9,58 ',  Berita2 koers 

10,01 Idem 
10,30 Toetoep 

B.R.V. 
Batavia I 157,389 m. Batavia II 61 

66 m. 4 Buitenzorg 156,25 m, Soeka- 
boemi 12,18 m, 

“Kemis, 4 Nov. 

5,— sore  Lagoe gramofoon 
DO Njanjian 
6— Lagoe Anekawarna 
6.45 Perkabaran Pers 

7,— malam Concert 
8,— Causerieen 
BI PHOHI-RELAY mema- 

kai geluidscamera oleh 
Nederland 

KN ang Lagoe Orkest 
946 Berita2 Koers 
10,— After Binner 
10.30 , Lagoe dansa 
1,— Toetoep 

Djoem'at, 5 Nov. 

T1.— pagi Lagoe gramofoon 
830 , Lagoe gramofoon 
1l— , Lagoe gramofoon 

5.— sore  Lagoe gramofoon 
Dao Lucienne Boyer menjanji 
&— Boeat anak-anak 
6.45 , Perkabaran pers 

1,— malam Radio-Cursus 
LE Piano Voordracht 
NA Boris Lensky memain 
B— Lagoe dansa 
CO Symphony No, 9 in CO, 

mineur 
910, PHOHI-RELAY 
“3 Lagoe gramofoon 
9.45 , Berita-berita koers 
9.50 Lagoe Piano : 
tA20 Lagoe gramofoon 
ha Toetoep 

  

  

  

Elftal dari Itali 

Dari Bandoeng diberitakan Sport- 
vereeniging Bandoeng, ja'ni UNI akan 
mengadakan perajaan oentoek meng 
hormati pendiriannya jg ke 35, Voorz, 
Uni jg amat tjerdik itoe hendak'mem 
beri hadiah kepada perajaan ini oen 

niat djoega hendak mengoendang 
Elftal Itali oentoek mengadakan tour- 
nooi di Indonesia: 

| Telah beberapa hari lamanja halini 
diadakan pembitjaraan dengan Consu| 
Itali jang membantoe dengan sekoeat 
koeatnja tentang hal tsb. Voetbal-ve- 
reeniging , Bologna“ mempersetoedjoei 
sekali oentoek mengadakakan tour- 
nooi di Indonesia. 

Pada sa'atini orang masih bingoeng 
oentoek mentjahari ongkos2 perdjala 
nan ke Indonesia 'ini hingga perdja 
lanan ini akan ditetapkan pada boe 
lan jg akan datang 'ini. 

BO —a 

DI BATOERADJA 

Dalam oeroesan sport poen Batoera 
dja tak ketinggalan, selain dari tennis, 
badminton, Voetbalnja baroe diorga 
niseerd. Baroe ini perlawanan Batoe 
radja dengan Miss Riboet elftal, Ham 
bar, 2 kali main dengan 12—0,12—0 
Keoentoengannja, spelers Batoeradja 
dapat bergiat sesoedah itoe. 

Lain-lain 

Batoeradja record perkara hotel, ti 
dak koerang Batoeradja jg bezitoe ke 
tjil, mempoenjai hotel 12 boeah. Te 
tapi a-la Batoeradja, asal diboeat roe 
mah 2 tingkat, dibawahnja didjadikan 
hotel, diatas ditoenggoei sendiri. Bs 
goes djoega economis. 2 hotel jg baik 
dan rapi: Metropolle hotel, Van Santen 
hotel,jg,pertama kepoenjaan bangsa In 
donesier dan jg satoe kepoenjaan bang 
sa Belanda. Seperti 10 dari lot jg diboe 
ka boelan ini djatoeh ' di Batoeradja, 
boofd-prijsnja jg dipegang oleh toean 
Casper ambtenaar belasting, sebaha 
gian dari lot dipegang oleh t. Zahir 
Volksbank. Selamat ! 

9 —— 

DI POERWOKERTO. 

Poerwokerto contra Ambarawa 

»Radius“ menoelis : 
Seperti pernah dikabarkan dalam 

ini soerat kabar, maka bond PSIBS 
(Persatoean Sepak Raga Banjoemas 
Sedaerah) jang berpoesat.di Poerwo 
kerto, dalam district-wedstrijlen PSSI 
daerah Djawa Tengah 1 mempovenjai 
harapan besar oentoek menang teroes 
dan kemoedian toeroet dalam. bereboe 

toek menghormatinja dan beliau ber|: 

Ini dia ! 

ha 

Loods. C. No. 12 

dengan kemenangannja barisan PSIBS 
jang sampai kini beloem pernah dika 
lahkan dalam memenoehi kewadjiban 

district- wedstrijden PSSI, 
Menceroet rantjangan pengoeroes 

PSSI, maka besok tanggal 7 Novem 
ber “37 ja,d., kesebelasan PSIBS ha 
roes bertanding jang penghabisan con 
tra bond Ambarawa dikota itoe, Ba 
gaimana djoega uitslaguja pertandi 
ngan ini, PSIBS tetap mempoenjai 
kans besar oentoek toeroet dalam per 
lombaan steden-wedstrijden, oleh kare 
na PSIBS soedah tiga kali melang 
soengkan pertzudingan district-wed- 
strijdennja, dan selaloe menang sehing 
ga memperoleh angka 6 pada sekarang 
ipi, sedangkan lain2nja bond dalam 
daerah itoe sesoedahnja menjelesaikan 
pertandingannja district, setingginja 
hanja bisa mendapat maximum angka 
dibawahnja 6. 

Kini djago2 PSIBS jg besok tg 7 
November '37 akan mengoekoer kekoe 
atannja contra Ambarawa, soedah di 
tentoekan, dan bilamana semoeanja 
pemain2 jg dipatjak itoe dapat ikoet 
main semoea, maka PSIBS akan me- 
noeroenkan pemain2nja seperti beri- 
koet: 

»PSIBS' (Poerwokerto) 
Dacahlan PPTS 

Soeparman PPTS Indratmo PPTS 
Soekardi Ismadi Machroef 

AS PPs PPTS 
Chamid Marsigit Cetomo 
PPTS AS HW 

Soedjono Masri 
PPTS PPTS 

Reservisten : Sardiman PPTS, 'Tohar 
HW, Slamet PPTS, Moerdianto PPTS 
dan Bera AS. 

Kalau kita melihat pasangan PSIBS 
jg tertjantoem diatas ini, boleh diper 
tjaja tentang kekoeatannja oentoek 
mewakili doenia sport dalam daerah 
Banjoemas pada oemoemnja dan kota 
Poerwokerto pada choesoesnja. Dalam 
opstelling ini delapan pemain dari 
Taman Siswa Poerwokerto dipakai, 
soeatoe pemilihan menoeroet rasa spor 
tiviteit memang sepantasnja, oleh kare 
na kekoeatan PSIBS memang berpoe 
sat disitoe, dan peganti dari pemain2 
lain2nja memang beloem ada, Lebih2 
kalan kita lihat bakkstel PSIBS de- 
ngan Soeparman sebagai palang pin- 
toe berdjedjer dengan adiknja Indrat- 
mo, meroepakan soeatoe backstel jg 
selaloe tangkas, tjepat, sportief dan se 
nantiasa trapvast, 

Sjoekoer kalau dengan opstelling 
ini barisan PSIBS dapat compleet 
mempertahankan bentengnja. Sebab 
pada ini waktoe Soeparman baree sem 
boeh dari sakitnja, dan soedah tentoe 
beloem koeat betoel badannja, sedang 
kan Soedjono (,,alap-alap“ Banjoewmas) 
enkelnja beloem semboeh betoel. 

Oleh karena pertandingan ini jg pe 
ngabisan boeat PSIBS goena meme- 
noebi districtwedstrijdennja PSSI da- 
lam daerah Djawa Tengah 1, maka 
menoeroet keterangan akan banjak pa 
ra penggemar bola di Poerwokerto 
hendak memperloekan dengan menaik 
taxi atau bus speciaal goena memper 
saksikan pemainannja djago2nja di 
Ambarawa. Moedah2an "pemainannja 
PSIBS di Ambarawa tidak mergetji- 
wakan dan moga2 pertandingan itoe 
dapat dilangsoengkan dengan tjara jg 
sportief, « penoeh dengan semangat 
PSSI! 

PSIBS. Poerwokerto. 

Persatoean Sepak-Raga Indonesia 
Banjoemas Sedaerah atau dengan na 
ma singkat PSIBS. jg berpoesat di 
kota Poerwokerto kini kemadjoeannja 
kelihatan baik, dan semangatnja di 
antaranja para anggota selaloe gem-   tan kampioen steden-wedstrijdeo.PSII   

£ & 5: a 3 & 7,20 » 

Djoem'at 5 Nov. - Mc Cormack 
Mn an ea PAS Boelan2 dan bintang2 

5,— sore ana dari wajang- | 8.- »  Zangrecitaal 
nia ka Ten Sa Pem. loear negeri 
Ma Desai kariak? 8.50 , 4 djam didalam 1 kwar 
Ye MN Sen ea Ata : tier 

6.45 Lagoe2 dari India 905 , Concert 

7.— malam Perkabaran 958 ', Berita2 koers 
34 Krontjong & Stamboel J10,01 , Sereuze muziek 
Tek Ba una tentang|10,30 ,, Toetoep 

tenografie , , , 
8,— Wajang Golek Djoem'at, 5 Nov. 

l— » Toetoep  - 6,30 pagi Gymnastiek 
PMN 29 6.45 Lagoe gramofoon 

10,30 ,-  Krontjong & Stamboel| 7,01 , Lagoe gramofoon 
11,15 '»  Lagoe Tionghoa jg mo-| 8,— ,  Toetoep 

— dern M— , Pemboekaan 
1130 ,  Toetoep 11,03 ',,. Concert pagi 

11,40 Boeat orang sakit 

PPOERAMMA V.O.R.L. 12,05 siang Na muziek 
Aan 1239 Nirom @uintet 

Zender YDH. 7 golflengte 120 ,  Perkabaran Nirom 
. 107, 53 Meter . ta Lagoe Anekawarna 

: aa AO Perkabaran 
Ke mi 8, 4 Nov. 2380 Toetoep 

5,— sore Lagoe Djawa 6.— sore  Pemboekaan 
5,30 , Lagoe Pem 6.03 Adalbert Lutter dan ia 

6,— , Lagoe Krontjong 8 poenja orkest 
6.30 , Berhenti 6,30 , Ls an boe 
7.— malam Berita sk. (Indo) Ne 
7,30 Lagoe gamboes | 7.— malam Tango programma 
7,45 »  Mengadji @oeran oleb| 7,20 , Mana soeka 

toenan Abdoelrachman| 8,10 ',, Concert 
8,15 ,  Lagoe 'Toerki B3 Causerie jang akan datang, Hal ini berhoeboen bra.    

  

Beschuit kloearan paling baroe rasanja paling 
tempo hari kita boeka di Pasar Gambir soeda dapet 
banjak poedjian darisegala bangsa, lantaran kita memake 
bahan-bahan jang klas satoe dan bikinnja resik, betoel, 
sekarang kita boekafiliaal di loods Pasar Baroe C. No.12 
Soepaja Toean2 dan Njonja gampang dapat Beschuit jang 
enak hatep Toean2 dan Njonja2 lekas dateng menjaksikan 
dan harganja direkenmoerah betoel. 

Filiaal : BATAVIA BESCHUIT & Co. 

     
    

Ini dia! 

BESCHUIT MODERN 

enak 

Pasar Baroe 

Perkoempoelan sepak-raga jg pada 
masa ini bernaoeng dibawahnya ben- 
dera PSIBS. jalah PPTS. Poerwo 
kerto.HW. Poerwokerto, HW. Tjila- 
tjap, AS. Tjilatjap dan Sinar-Moeda 
dari Poerwokerto.' 

Menoerot poetoesan jg pengabisan 
dari rapat anggota2nja, maka soe- 
soenan PSIBS. terdiri dari tt. diba- 
wah ini: 

Ketoea: t, Soeparlan. 
Wakil Ketoea: t.- Darmosiswojo, 

Penjoerat: t. Pena Soekamidjaja. 
Bendahari: t. Soeharto. 
Pembantoe: diawbil dari masing2 

perkoempoelan jg tergaboeng, 
Technische-leider: t. Achmad Soe- 

madi.: $ 
Competitie-leider: t. Darmosiswojo 
Captain PSIBS: t. Soeparma dari 

PPTS. Adviseurs terdiri dari tt. 
RO, Simeon dan RM. Soesalit. 

Alamat soerat-menjoerat ialah : 
PSIBS, (Persatoean Sepak-Raga Indo- 
nesia Banjoemas Sedaerah) c/o t. Pena 
Soekmadidjaja Perengweg di Poerwo- 
kerto. 

PSIBS. ini sebagai peganti dari 
bond Persip di Poerwokerto doeloe, 
jg berhoeboeng dengan beberapa se 
bab dikoeboer, dan mendjelma men- 
djadi PSIBS. Dengan nama baroe ini 
maka pendiriannja PSIBS kelihatan 
loeas, sehingga lain2nja pk bola dari 
Tjilatjap toeroet mendjadi anggota, 
| Kabarnja akan ada doea club lagi 
jg hendak masoek mendjadi anggota 
dari PSIBS, Moedah2han soeboerlah 
hidoepnja ! 

  

  

  

Lelang di Betawi 
Djoemahat 5 November 

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

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

Saptoe 6 November 
Lelang di roemah toean CO. v, d. 

Weiden, Noordwijk 81 B.tC, oleb John 
Pryce. : 

  

  

  

  

Kawan Podjok Mr. Mismar bertanja 
mengapa toean Hoofdredacteur dikirim 
soerat pertanjaan tidak mendjawab. 

. 'Toean terseboet diharapkan sebesar 
ma'af, tetapi soerat pertanjaan toean 
tidak diterima, 'artinja tidak sampai 
kepada hoofdredactie. 

  

TOKO FEN 
—' PASAR SENEN 119. TEL. WL. 3083 — Na aman Bade 

Adres jang terkenal mendjoeal 

Perabotan: dapoer dan toilet bak dan 
braadovens 

Kramerijen, Hemden dan Pijama's etc, etc, 

  

dengan harga pantas. 
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“ Indonesia. Tentoe orang toea-toea ma 

   Nan 

koet momok pergerakan ? Buleh djadi 
Moehammadjah, tjb Batoerajja, 
tjabang jg tertoea di Audalas Selatan 
hampir tak mempoenjai kemadjoean. 
Dalam 83 boelan belakangan ini, 
dengan kedatangan Moeballighnja jg 
baroe t- R. Noerfea, moelailah Moe- 
bammadijah Batoeradja menjingsing 
kan lengan badjoenja. Gsdongoja dita 
'hoen ini dirasa akan kelar. 

P4A, jg baroe 2 bl. telah melihat 
kan sepak terdjangnja. Telah dapat 
mengoeroces 3 orang pelatjoeran, 2 O- 
rang diantaranja terdapat dibelakang 
hotel Palembang, tetapi dengan semoe 

     
    
Mn aan aa sena 
——————— 

  

2 

Kweekscholieren, EN TN 

O. K. S. B. djoega mengadakan cong-| 
resnja bersama-sama dengan P.G. 
Djago toea dikalangan goeroe. Siapa 
jang tidak kenal sekolah radja seboe- 
ah nama jang dikenali oleh rakjat 

a 

sih ingat moerid2 dari sekolah ini. 
- Kaoem Kweekscholieren sebetoelnja) 

pendidik rakjat Irdonesia. Dari pang 
kat jang middelbaar dikalangan boe- 
roeh, sampai pangkat regenten, kesem 

Kweekscholieren mempoenjai bekas2 
moeridnja, 3 $ P 

Banjak para regenten jang djadi 
moeridnja kaoem Kweekscholieren. 

Sekarang tidak ada lagi Kweek- 
“school. Ada mereka jang bergadji seba 

gai Kweescholieren, ialah mereka jang 
tidak loeloes dari HI K. 

Sebeloemnja kita meneroeskan sega 
la kesoesahan jang di alami oleh ka-j 
oem ini, kita akan moelaikan dahoe- 
loe tentang gadjinja. 5 

Oemoem soedah tahoe, bahwa se- 
moea kaoem goeroe itoe digadji tidak 
pada tempatnja, poen kaoem Kweek- 
scholier merasakan betoel2 jang dike 
nakan padanja, 

Gadjinja merosot. 
Congresuja tentoe ramai membitja- 

rakan perihal gadjinja. Apa jang me- 
reka sekarang terima dibandingkan 
dengan dahoeloe, koerang, dan koe- 

rangnja itoe terasa oleh kaoem Kweek 
scholieren. . 

Mengapakah begitoe roepanja ? 
Tenatoe ada pertanjaan ini. Kaoem 

Kweekschoolieren, djika masoek boe- 

kan dipergoeroean dihargai, ada jang 
djadi Hoofdcommiezen dll.nja pangkat 

i Lembaran 1 Ketiga 3 

Menoedjoe ke congres Goeroe 
La 

G. IL Ikolah terseboet, tentoelah fikiran kita 

fakatnja eigenaar hotel Palembang, a- 
tjap ketemoe dihotel tsb. Baroe2 ini 
P4A tjb Batoeradja telah beroeroesan 
dengan eigenaar hotel tsb, soepaja pe 
latjoeran itoe dikawini. Eigenaar dan 
djongosnja telah datang di wijkmees 
ter, menerangkan ia akan mengawini 
perempoean tsb. Tg 
Pembasmi boeta hoeroef, jg diada 

kan diroemah Penghoeloe pasar Ba- 
toeradja mendapat perhatian besar, Se 
karang bermoerid 38 orang. Goeroenja 
dari kaoem iboe jg ahli. 

Afdeeling sportnja. telah mengada 
kan badminton, ping-pong dan wan- 
del sport, 

Pada tg 30-31 Oct ini, telah dilang 
soengkan lezing disoos Medan Perte 
moean Batoeradja, dengan oesaha P4 
A. Pembitjara dari tt. : 

I. Dr. Kandouw tentang penjakit 
TBC. 1 

2. @oer'an dan wetenschap oleh t. 
R, Noerfea. 

Delam lezing tsb hadhir djoega t. 
Dr Soesilo, Inspecteur DVG Z, Soe- 
matra dan beberapa orang autoriteiten 
jg laiv2, Pembitjaraan dapat perhati 
an, Chabarnja isi pembitjaraan di itoe 
2 akan didjadikan seboeah risa 
ab. 

Oleh REALIST 

Gadjinja, tidak pada tempatnja ! 
Djikalau kita batja programma se- 

jada didalam kebenaran soepaja mere 
Ika itoe digadji lebih banjak. 

Dari pangkat Inlandseh Onderwij- 
zers sampai 'pangkat Hoofdschovlop 
zieners. 

Teroetama para schoolopzieners, atau 
lebih tegas mereka jang mewadjibkan 
periksa pergoeroean, hendaklah diga- 
dji jang patoet dapat penghargaan 
atas djasa2 beliauitoe. Ada schoolop- 
zieners jang mempoenjai ressort satoe 
regentschap, ada schoolopzieners jang 

| mempoenjai reSsort lebih dari 3 dist- 
trict, teroetama mereka jang ada dalam 
iboe kota regentschap, boekan sadja 
mengoeroeskan pergoeroean tetapi djoe 
ga moesti mengoeroeskan segala admi 
nistratie. 

Sehoolopziener periksa sekolah dan 
|mendjawab ratoesan soerat, bahkan 
sampai mereka tidak kenal hari vrij. 
Hari bekerdja periksa sekolah, malam 
nja bekerdja boeat administratie, dan 
djika semoea orang merasa senang de 
ngan adanja hari minggse kaoem 
schoolopziener, diroemahnja, dapat me 
makai hari vrijnja boeat mengoeroes 
administratie. 
(Tik tik, kita dapat dengar diroemah 

nja. Orang senang dengan hari vrjj. 
kaoem schoolopziener tidak dapat pa 
kaihari vrijoja, 
1O, amat soesah dibajangkan oleb 

kita, bagaimana beratnja kaoem school 
opziener bekerdja oentoek mema 
djoekan sekolah, oentoek membereskan 
semcea administratie, dan semoeanja 
itoe haroes dibeli olehnja segala alat 

—. Oo —. 

Ternak Lebah 

Dari Balai Poestaka kita menerima 
seboeah boekoe ,Ternak Lebah“ jang 
disoesoen oleh t. Soeparma Satiadire- 
dja, seorang Adjunet-Tuinbouwconsu- 
lent jang amat banjak pengetahoean 
dan pengalamannja tentang penterna 
kan lebah. 

Lebah itoe menghasilkan madoe 
dan lilin, sedangkan anak lebahpoen 
enak dimakan. Lain dari pada itoe 
lebah itoe amat besar goenanja, ia 

memindahkan serbvuek kembang, se- 

bingga kembang mendjadi boeah. Di 

beberapa tempat fternjata, bahwa p» 

hon boeah2han jang dekat kandang le 

bah lebih banjak hasil boeahnja. 
Dibeberapa daerah dinegeri kita ini   

jang bergadji lebih dari pada mereka 

itoe. 7 

' Mereka tidak maoe tinggalkan per- 

goeroean, karona mereka ingin dapat- 

kan kemadjoean dikalangan rakjat. 

Dari dahoeloe sampai (sekarang, mere 
ini, djadi pendidik rakjat jang oetama, 

dari Inlandsch onderwijzernja sampai 

pangkat jang tertinggi 'jaitoe Hoofd- 

schoolopzienersnja, SA 

|nja, amat soesah sekali kita lihat me 

'oentoek kepentingan pergoeroear, Te 

misalnja dikeresiddnan Banten, Peria- 
ngan, Tjirebon, Kanjoemas, Kedoe, Pa 

soeroean dan lain2, anak negeri se 
djak doeloe memelihara lebah, oentoek 

mendapat madoe lilin serta anak lebah 
Tetapi tjara memelihara lebah itoe 

sangat bersahadja, sehingga hasil oe- 

saba itoe tidak memadai. Sedjak bebe 
rapa lama telah dioesahakan oleh On- 
derafdeeling Tuinbouw Departement 

Economische Zaken memperbaiki tja 
ra memelihara lebah itoe dengan dja 

reka itoe. 
Mereka akan mendjalankan semoea 

nja, karena soeatoe kewadjiban jang 
haroes ditanggoeng oleh mereka, seba 
gai landsdienaar jang maoe kasih ta- 
hoe kepada oemoem, kami bekerdja 

tapi kita dari pers Indonesia minta 
soepaja pemerintah tambahkan gadji- 
nja. : 

  

  

  

  

Lajang Etoeng 

Sebahagian besar dari bangsa Indo 

nesia, golongan Djawa, adalah iterdiri | 

daripada kaoem tani. Memang pertani 

anlah pokok penijaharian. Tetapi oe 

moempja kaosem tani itoe ta“ pandai 
memegang boekoe tjatatan ta" pandai 

mempelihara boekhouding atas keloear 

masoek penghasilan tanam toemboe 

han jg dioesahakannja itoe. 
| Kini disekolah sekolah,'lebi2h seko 
lah standaard fsangat dipentingkan pe 

ngadjaran pertanian,”ditambah dengsn 

peladjaran pentjatatan dalam boekoe, 

bahkan tidak itoe sadja, melainkan ada) 
peladjaran tjara mengirim oeang, ten 

tang peratoeran gadai, peratoeran me 

njimpan oeang dalam bank, peratoeran 

pos, tarief dli. sebagainja. 
Kita menerima seboeah kitab berba 

hasa Djawa dengan berkepala , Lajang 

Etoeng" jg diperoentoekkan bagi £seko. 
lah standaard pangkat VI,jg memakai 
pengetahoean pertanian. 

Boekoe itoe sangat Tag isinja 
dan dihimpoenkan oleh R. Soerjadi 
Hardjokoesoemo. goeroe pangkat VI 
di Poerwokerto, dengan bantoean t.t. 
P, Den Hartog dan M. Joedosoedarso 
masing masing directoer dan adjunct 

landbouwconsulent dau Normalscebool 

(| 
Pentjetaknja ialah J.B, Wolters Uit 

gevers Maatschapij di &. Scott 5 BC. 
Tea Ah on. : 2 

Penjakit pest. 

Dari Solo diberitakan oleh Aneta, 
bahwa penjakit Pest akan mendjalar 
ke district Selo. 

pesan (9 sewaan 

aki laki) jg dahoeloeada di Salatiga. | 

lan memberi penerangan tentang mew 

boeat kandang lebah jang .lebih baik 

dan memberi nasehat2 jang berpaedah, 

Dibeberapa daerah anak negeri makiv 

lama makin banjak memakai kandang 

lebah jang 'modern sebagai ganti ge 

lodok jang lama. Dalam th 1932 di 

district Kaliwiro (Wonosobo) telah di 

dirikan perkoempoelan A.T.A M. jang 

maksoednja oentvek memadjoekan pen 

ternakan lebah serta menanam pohon2. 

Jang banja berharga f 75, sementa 

ra itoe ternjata poela, bahwa minat 

anak negeri akan penternakan lebab 
itoe makin lama :makin bertambah, 

boekan sadja dipoelau Djawa, tetapi 
djoega di Tanah Seberang, 

Maksoed boekoe inilah menoendjoek 

Ikan kepada anak negeri, bahwa pen 
ternakan lebah jang didjalankan de 

ngan baik dan menoeroet sjarat2 mo 

dern, dapat menambah pendapatannja 

sepatoetnja. Didalamoja ' diterangkan 

setjoekoepnja tentang djenis2 lebah 

dan penghidoepannja, tentang seloek 

beloek kandang lebah jang modern 
dan bagaimana memakainja, tentan 
alat2 jang perloe oentoek penternaka 

lebah dan bagaimana memboeatnja. 

Lain dari pada itoe diberi poela per 

'toendjoek dan nasehat setjoekoepnja 

bagi orang jang baroe moelai memeli 

'bara lebah. 
Boekoe ini ialah soeatoe boekti poe 

la, bahwa Balai Poestaka tidak sadja 

menerbitkan boekoe tjerita dan roman, 

tetapi dengan soenggoeb2 djoega ber 

daja oepaja memberi penerangan jang 

sebaik-baiknja tentang berbagai-bagai 

soal jang berhoeboeng dengan penghi 
doepan anak negeri. 

Betapa bessraja keperloean anak ne 

geri sekarang akan boekoe jang seroe 

pa ini, ternjata pada boekoe »TAM- 

BANG EMAS", jang berisi berbugai- 

bagai resep jang bergoena dan disoe 

soen oleh toean M, Joesoef, Dalatm be 

berapa boelan sadja soedah habis ter 

djoeal tjetakan jang pertama. 

Kabarnja sedikit hari lagi Balai 

BERITA BATOERADJA. 
Per-economian : 

“ 

Sebagaimana dilain lain tempat, 
djoega Batoeradja sepi, karena moesim 
coupon beloem datang.Perdagangan ke 
banjakan dipegang oleh' bangsa Tiong 
hoa, selain satoe doea jang dikemoedi 
kan oleh Indonesiers,sebagai Firma H. 
Soleh dil. Batikhandelaran dipenoehi 
oleh Indonesiers Padang. 

Sebentar lagi apabila fdjambatan 
jang mempertalikan Batoeradja kelar. 
tentoe Batoeradja akan ramai, Sa 
jang, djambatan terseboet, baroe ini di 
hanjoetkan bandjir,,keroegian f 25 000, 
Keroegian ini ditoetoep oleh aan 
nemer separo dan BOW separo. Kam 
poeng diseberang Batoeradja, jang 
masoek doesoen "Kemalaradja, bakal 
mendjadi ramai, tempat itoe akan 
mendjadi schoolwoning.: 

Cooperatie 

“Disini dingin sekali, selain dari per 
soneel S.S. , Labora“ dan seboeah lagi 
dari leden Moebammadijjah. 

Pada tg 27-28-10-37 fir. Ibrahim 
poetera Andalas Selatan, jg dikerdja 

kan pada Economische-ziken di Pa- 

lembang, telah datang di Batoeradja. 
dengan menjoembangkan lezing ten 

tang cooperatie disoos Medan Perte 
moean. Jg datang kebanjakan ambte 

ngren dan satoe doea kaoem dagang 

Tetapi amat sajang keterangan beliau 

tidak begitoe memoeaskan, atau boleh 
djadi darah ber-csoperatie di Batoera 
dja sini tipis sekali, 

Pergerakan 

Hampir sama sekali tak ada, PSII 

jg selama ini terdengar soearanja se 
karang tak tentoe koeboerannja, Par 

indra tjb Palembang ada bermaksoed 

akan "mengadakan propaganda ke Ba 

toeradja- Gerindo dli-nja ta? baoenja sa     

    
DARI VAN 
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.@A 
Toean merasa lesoe? 
Badan tida segar? Koerang 
koewat? Tida ada 
nafsoe makan? Habis tenaga? 

Djangan koeatir ! 

Minoemlah bier itam bikinan 
fabriek Vollenhoven. Sehabis 

minoem bier obat ini, toean pasti 
sekali bernafsoe makan, dan kalau 
minoem teroes saban waktoe maoe 

makan, nistjaja badan toean merasa 

segar kombali, hati goembira, " 

toelang koeat dan tenaga timboel. 

Minoemlah : - 

VOLLENHOVEN 

  

koe tentang radio, |tentang tanaman 
mangga, tentang hoekoem perdagang 
an dan pengetahoean tentang perda 
gangan, sekaliannja dikarang oleh 
orang jang abli. 

san ma 

Departement .V en W. 

Toean CM Bergamin, controleur ke 
las 1 pada Post-Telegraaf en Telefoon 
dienst di Tandjoeng Karang jg telah 
memegang djabatannja 9 tahoen lama 
nja diperkenankan oentoek berperlop 
lamanja 11 boelan ke Europa dengan 
ketentoean bahwa beliau akan meletak 
kan djabatannji pada tg, 16 Juli 1938 

— 0 — 

Djabatan Opsir, 

Toean ALJ Smith jang dahoeloe di 
serahi dengan djabatan 3de opsir, ma 
ka pada waktoe ini beliau telah dibe 
noem mendjadi 3de opsir, 

manngpkaan 

Provinciale Raad Djawa Tengah 

Boeat golongan Eropah 
Aneta mewartukan dari Semarang, 

bahwa jang terpilih bagi golongan 
Nederlanders jalah : 

Toean Lawick van Pabst (IEV) 
Linck residen Magelang 
Boissevain Burgem. Semarang, 
De Graaff Guilloud, architect, 
De Blaar, partikelir,” 
GJ Den Hartog, admin. onderne 
ming Kandang Gampang. dan 
Eaam reststemmen. 

Dari pihak VC: Schippers adm. pa 
brik 'goela Trangkil, AH Meyer parti 
kelir, PF Zommerman agent Interna 
tio, WdL Jurgens Insinjoer NIS, H 
PJ Van Lier advocaat, CH Bergman 
Rouwenherstmulder IKP, & De Raad 
CSP dan assistent-resident Semarang. 

Kiesdeeler ada toedjoeh, lain-lain 
reststemmen PEB 4 dan CSP 3 enz. 

-— Gj 

Lima mille dari Malang 

Penghasilan 2 malam 

Dari Malang diberitakan oleh Ane 
ta, bahwa sesoedahnja diperpandjang 
waktoenja Pasar Malam Malang de 
ngan doea hari, maka penghasilan jg 

doea hari itoe boeat fonds Tiongkok 

ada sedjoemlah koerang lebih 5 riboe 

roepiah, 

» 

8.
 

Ss
 

3 
» 

— 9 — 

SOERABAIA 

Rapat enggauta Soerja Wirawan 

Dari Soerabaia pembantoe kita me- 
ngabarkan : 

Pada tg 27 malam SW. tjb S'baia 

telah mengadakan rapat anggauta ber 

tempat di Paviljoen UNI. dengan pe- 
noeh perbatian. 

Antara lain-lain telah diterangkan, 

bahwa hingga ini waktoe SW tjb So- 

rabaia mempoenjai 121 anggauta dan 

kemoedian pilihan Pengoeroes baroe 

terdiri dari pada : 
Ketoea t. Ismoetijar, Ketoea moeda 

t. R.P Adiwinoto, Penoelis 1. t Prang 

ko Il, t Moedi, Bendahari t Soewirjo 

dan dibantoe oleh beberapa bestuur 
lainnja, 5 

Pemimpin Pasoekan terdiri dari pa 
da toean toean, Soengkono Instructeur 

Kepala Pasoekan t Soetomo dan Pem 

bantoe t Soekardi. 
Pemimpin? Kelampok I II Ill IV tt 

Soenarto M Iksan, Adisoedarmo Jan 

Koerbani. 
Pembantoe Kelampok 1 II IL 1V tt. 

Soeparman S Soejono Soekandar dan 

Martooctomo. 

Persatoean Kepandoean 

Menoeroet kabar, bahwa dari bebe 

repa badan Perkoempoelan Kepandoe 

an di kotta Soerabaia ada terkandoeng 

niatan oentoek membentoek Jambore 

Nasional. 
Demikianpoen djoega 

tiarkan dari beberapa matjam kepan 

doean oentoek mewoedjoetkan ,satoe" 

sikan djalarnja oefening, 
sepandjang djalan jang kelihatan ha- 
nja kendaraan Politie jang mendjaga 

baroe diich- 

ada harapan bagi badan2 Kepaudoe- 
an jang hanja mempoenjai poeloeban 
Pandoes itoe dengan senang hati 
menggaboengkan diri. 
. Moedah moedahan maksoed jg moe 
ja ini terkaboel. 

T Tjokrosoejono 

Sebagaimana baroe ini disiarkan ka 
bar, bahwa sdr Tjokro sesoedah ditja 
ri oleh Politie hingga beberapa bl. 
lamanja kemoedian dapat tertangkap. 
Dan sekarang sdr tsb dimerdekakan 
kembali, bertempat tinggal pada orang 
toeanja di Lemahpoetro Sidhobardjo. 

Boeat waktoe jang beloem ditentoe 
kan, mereka tidak diperkenankan me 
ninggalxan tempat tinggalnja sebeloem 
mendapat izin dari Politie jang ber- 
sangkoetan , £ 

Soerabaja gelap 

Menjamboeng kabaran kita jl. maka 
pada 28 Oct malam di kotta Soerabaia 
dan sekitarnya digelapkan. 

Moelai djam 8 malam penerangan2 
dari Gasmy lebih dahoeloe dipad3m- 
kan dan kemoedian djam 9 malam se 
kalian penerangan didjalan raja pi 
padamkan dan jang kelihatan hanja 
penerangan2 di dalam roemah. 

Sepandjang djalan. 
Keadaan dalam kta Sabit 2 

ngat gelap goelita, akan tetapi ramai 
soearanja orang2 jang hendak wenjak 

sedang di 

keamanan kotta dan mematikan bebe 
rapa penerangan jang masih keli 
dari Kendeng ah 2 
Pt AN Ia d 

loedara: 
. Moelai djam 8 malam dioedara an 
lihatan bersih, dan beberapa pesawat 
terbang dengan warna merah, poetih 
biroe berterbangan kian kemari de- 
ngan soearanja berdengoeng2. 

Sesoedah djam 10 malam, maka ter 
dengar alarmsignal berboenji dari le 
toesan bom dan soeara sirene jang me 
noendjoekkan soepaja sekalian penera 
ngan, baikpoen didjalan raja maoepoen 
diroemah soepaja dipadamkan. 

Tidak “antara lama datang poela be 
berapa banjak kapal terbang seolah2 
sebagai satoe moesoebrakan menjerang 
kota, dengan djalan naik dan toeroen 
dan kemoedian berpoetar poetar hing 
ga djam 11 malam penerangan dihi 
doepkan kembali, 

Cursus adj Controleur pegadaian 

Moelai pada jil. dipegadaian Pasar 
toeri telah diadakan cursus bagi 8 o- 
orang adj. controleur pada roemah ga 
dai negeri dalam pimpinannja toean 
J, W. Busscher—Tecn. Inst. 

Cursus tsb. akan dihabiskan kira- 
kira tg 4 Decamber, kemoedian disam 
boeng dengan scbatter-cursus bagi go 
longan beambten, 

DJAWA TIMOER. 

Waroedjajeng 

Pembantoe menoelis : 
Pada hari Djoem'at mslam Saptoe 

jbl. di Weroedjajeng, Nngandjoek, te 
lah diadakan Openluchtsvergadering 
oleh perhimpoenan Nahdatoel-Oelama, 
jang mana dibitjarakan tentang Ren 
tjana Ordunansi Perkawinan dan Raad 
Agama, vergadering mana dipimpin 
oleh toean H, Dachlan dari Kertosono, 
sedang sprekernja jalah t. t.. W, Won 
doamiseno dan Abdullah Hoebeid dari 
Soerabaja. Vergadering dihadliri oleh 
kl. 2000 orang laki-isteri. 

Soeara boelat mengelak Rentjana or 
donansi perkawinan dan minta pada 
Pemerintah soepaja oeroesan ahliwaris 
dikembalikan pepriksaannja kepada 
Raad Agama lagi. 

Vergadering dimoelai dari djam 9 
sampai djam 12 tengah malam dengan   perkoempoelan Kepandoean.   

ma sekali kesini. Apa Batoeradja ta Poestaka akan menerbitkan poela boe Djikalau kabaran itoe njata, maka aman dan selamat, 

   

  

   
   

   
    

   
   
   

      
      

     
    
    

    

  
 



    

  

   

   
   

   
      

  

   

       

    

  

   
    

  

   

  

   
       

      

   

  

   
    

  

   
    
   

      
   

    

    

    

    
     

    
   

  

   

    

   
        

    

    
     

  

     

    
     

    

    

     
    

   

    

  

   

   
   
    
    

       

    

    
   

  

     
      

            

   
    

          

   
   

   
   

  

  

Sen an 2 

| Si Boeltok kirim soerat begini: 
A5. Dengan hormat, 

f Meneer berkenalan de 
| ngan Abang. Anoe Bang ! Tertarik de 
ngan hati penasaran, saja maoe tjerita    

ikit, 5 aa & : G o Ag 

| “Bang Bedjat! Saja iloo seorang pem 
| batja soerat kabar Pemandangan jg 

— setia djoega. Tjoema boekan pembatja 
| jang pertama, tetapi jg kedoea, ada 
“Gjoega jang ketiganja. Vjadi Peman- 
“dangan itoe kita gotong 3 orang, 
“Langganannja bernomer 1057 5. Dan 

— lamanja langganan soedah -lebih dari 
8 tahoen. Waktoe djaman Kampret, Ia 
loe Kalong, laloe Kantjil, dau seka- 

| rang diganti oleh Kjaine Bang Bedjat. 
— Makanja digotong bertiga soepaja ri- 

ngan. Boekankah baik djoega Bang 
Bedjat? £ 5 

. Oleh karena saja pembatja jang ke 
“ doea, tentoe dimana administratie 

apat nama saja itoe. Seandainja pem 

ja jg ketiga, djadi boekam saja, lo, 
boei njawanja oleh jg Koeasa, apakah 
familie beliau mendapat djoega perto 
longan wang dari F.K. Pemandangan? 

aa k apakah sebabnja? Apan 
2. itoe djc 'mendjadi '/4 langganan. 
—. Dau djika didalam peratoeran F. K. 
— Pewandangan beloem ada, soepaja dia- 

daken. Agar dapat diseboet - ADIL, 
Adil karena sama-sama membajar na- 
fekah Pemandangan, Adil sebab sama 
sama membatja dan memedjoekan Pe 
anandhi Lo 

Se aa C “AWamalam 
pe — BOELTOK 

   

          Djik 

| Lo kalau maoe tjari 'adilnja gini : 

ntoengannja ja soedah tentoe diba 
Ba in oa 2 —. : 

|. Kalau orang tiga sama2 oeroenan 
— beli satoe lot, misalnja dapatf 15 pop, 

— nou ieder 25 pop. : : 
.... Tapi jg dikasi oleh pemboeka lot 

. #joeman orang jang memegangnja. Per 
kara bagiannja. boekan oeroesan sipen 
djoeal. 

  

satoe, misaloja lantas menang seratoes 
riboe, sekali2 nggak masing2 dapet se 

— ratoes riboe, tapi seratoes riboedibagi 3 
Jang verdeelen, ja mereka bertiga 

.onder mekaar, : 1 wan 
. Sekarang misalnja 15 orang patoe- 
ngan 

   nan Pemandangan, lantas mati 
noea, ah, masa" iajja masing2 dapat 

25 pop? Dat kan niet!” 
Bang Bedjat nggak taoe nama nama 

orang2 banjak itoe, jang diketahoei 
cor broer expediteur tjoeman satoe 
ssatoe itoe jang dapet. Tari 

| Kalau jg lainlain kepingin dapat 
ol semoea, gampang, masoek djadi 

nan sendiri sendiri. 2 
semoea moea moesti dapet,in 
um van tijd, Pemandangan 

  

ma2 Pemandangan. 
ar woetoeh, djadi 

  

— Mingggoe, Cowmite 
“di Kentjong, Djember 
kan Openluchtsvergade 

soeatoe tanah lapang, jang di 
hh kl. 5000 oran “Teki isteri,     

   
      oleh 
     

       

      

» dipimpin oleh toean 
djai, sedang sprekernjajalah - 

H. Abdoerachman wakil 

  

  

Sa briek beras 
(| Atas permintaannja pendoedoek di 

| Isoeatoe badan Comite goena menen- 

- Fonds Kematian Pemandangan ta'ter- 

elan menerima oendi difja 

|dari madrasah Moehammadijah groep 
“ ILaboean dan anak jatim dari Moe-| 

| kalau orang bertiga berdagangan. ke- 

Iwadijah Daerah Djawa Barat ke 5 

Imandangan", 

Kalau tiga orang oeroenan beli lot 

bajar2 10 seu satoe orang boeat 

. Igo menjamboeng keterangan tentang 

|hammadijah, setidak tidaknja djangan 

'moe sekedarnja. 

| ps. Sja'ban 56J telah dilangsoengkan 

dari Dewan ' Party SI l di 

ing amat gembira dan he 
diambil soeatoe motie jg 

ak Rentjana ordo- 
lan menoentoet kem 

aan 9eroesan ahliwaris 
Agama lagi, dengan peng 
perbaikannja Raad Aga 

lakim serta lidnja soepaja 
pada Orang-orang jg soeng 
dalam hoekoem Sjara' Aga 

ering dimoelai djam 8.30 
djam 12 siang dengan aman 
hat, 

| Comite keberatan berdirinja fa- 

| 'anggoel-koelon, kemaren toean 
| Wondoamiseno telah datang didesa 
'Tanggoelkoelon, oentoek mendirikan 

|tang hadjat orang hendak mendirikan 
fabriek beras baroe didesa tsb, jg ma 
na pendoedoek dikanan ikirinja mera 

Isa sangat keberatan, sebab menilik 
fabriek jg soedah ada (lama) poen se 
tiap waktoe menggiling deboenja se- 
'laloe menghinggapi dalam roemahnja 
Ipendoedoek  disekitarnja, sehingga 
mengganggoe kesehatan maka lebih 
lagi kalau ditambah dengan fabriek 
jang baroe itoe. 

. Comite terdiri daripada toean2: 
Voorzitter t, Imam Soedjadi. 
Vice-Voorz. t, R. Djojosemito 
Secretaris t. Soedarman 
Penning. t. Lau Jan Ing 

| Leden: tt Martodinomo, Sie Joe 
|Tjwan, Tan Ping Kie dan Martosoe- 
jono, 

Besok pada hari Rebo malam Ke- 
mis depan ini. Comite akan mengada 
kan Openbarevergadering bertempat 
di PGB school Tanggoelkoelon, jang 
mana toean Wondoamiseno diminta 
boeat mendjadi sprekernja. 

sn Ym Ce 
Ichtifal Madrasah Moehammadjjah 

dan rapat oemoem Md Koe- 
bang kondang Menes 

Koebangkondang Menes telah dilang 
soengkan Ichtifal anak2 Madrasah 

sah dihadiri oleh kl 600 kacem bapa. 
Djam 8 lebih sedikit ichtifal tsb 

diboeka oleh toean Abdoelhamid goe 
roe madrasah tsb, Laloe diperdengar 
kan batjaan @or'an dari soerat Loek 
man dengan diartikan kebahasa me- 
lajoe oleh salah satoe anak klas 4, 
sesoedah beberapa anak anak jg pe- 
noendjoekkan kepandaisnnja hingga 
diantaranja ada salah sceatoe anak 

hammadijah groep Rangkasbetoeng jg 
toeroet berbitjara pimpinan diserah 
kan kepada Ketoea Groep... 
Pimpinan baroe menanjakan wakil 

wakil perhimpoenan. Jg toerost meng 
(hadiri, Moehammadijah Labocan dan 
Pemoedanja M1 Rangkasbetoeng Pe 
'moeda dan HWnja Moebhammadijah 
Probolinggo CPO Conferentie Moeham 

'Rangkasbetoeng. 
Wakil pers: ada 3 diantaranja , Pe 

Wakil Pemerintah lengkap. 
| Pimpinan membilang banjak terima 
ikasih sebagaimana biasa. kemoedian 
(dipersilahkan toean M. Moch, Tachril 
oetoesan Moehammadijah Rangbasbe 
toeng soepaja menerangkan langkah 
dan toedjoean Moehammadijah sesoe 
dah seperempat abad, Sebeloem spr 
menerangkan hal itoe terlebih dahoe 

'loe menerangkan wadjibnja manoesia 
memperbaiki achlak (boedi pekerti) 
dengan wmengemoekakan beberapa 
Ihadits, : 2 

Kemoedian sampailah kepada pokok 
pangkalnja jang dibitjarakan hingga 
Imenerangkan poela beberapa poetoe- 
Isan2 Congres Moehammadijah ke 26 
Jang agak perloe diketahoei oleh oe- 
moem. : 

| Oeraian spr, ta' koerang dari doea 
|djam dengan mendapat samboetan 
dan perhatian jang besar dari hadlirin. 

— T 0. Sanoesi dari Moebammadijah 
| Laboean berseroe soepaja kita meme| 
lihara anak jatim, | 

Oetpesan Moehammadijah Proboling 

asas dan toedjoean Moehammadijah, 
spr. menerangkan bahwa Moehamma 
dijah. hendak menjelamatkan kita di 
'Doenia dan Acherat. Achirnja spr. 
mengharap soepaja membantoe Moe- 

merintangi. 
Djam 12.30 Ichtifal ditoetoep de 

ngan soerat Wal “Asri, badlirin didja 

Ichtifal dan rapat oemoem Naisjijah 
Koebangkondang 

Pada hari Minggoe 31 October “37 

ebtifal anak anak sekolah Nasjiatoel 

“Ijang tjoekoep. Oeraian spr, mengha 

W. mendapat djamoean jang tjoekoep. 

|tempat di studentensositeit,, Beati Sem 

Inja licht. 

Hari Minggoe tg 31 Oct. "37 di 

'Moehammadijah bertempat dimadra | 

    
  

koendjoengi oleh I.k, 400 kaoem iboe,' 
diantaranja ada beberapa Nasjiah dan 
“Aisjiah dari Laboean dan nampak 2| 
oetoesan “Aisjiah Meester Cornelis. 

Djam 8 Ichtifal diboeka dengan | 
membilang banjak terima kasih pada 
tamoe2 dan oetoesan2 sebagaimana 
'biasa. aloe anak anak Nasjiah me 
'ngemoekakan pendapatannja masin g2 
hingga separohnja, diantaranja Nasjiah 
dari Laboean ikoet djoega berbitjara. 
Kemoedian oetoesan “Aisjiah dari Mr. 
Cornelis mendapat giliran oentoek 
menerangkan asas dan toedjoean “Ai: 
sjiah, spr, menerangkan dengan pan 
|djang lebar dengan beralasan tjonto2 

  

biskan tempo jang agak pandjang, 
dengan mendapat samboetan dan per 
hatian dari kaoem-iboe. 
Sesoedah rapat ini ditoetoep hadlirin 

aU mu Pn 

Waterstaatdienst 

'Toean Ir. Thoa Liong Djoe telah 
piserahi djabatan pada bahagian ga 
dji boelanan dan dipindahkan di Poer 
wakarta, 

Toean Wagio opz'ehter dipindah- 
kan ke Poerwakarta. 

Toean R. Marsongko opzicbter ke 
| Pamanoekan. 

masa KP sea - 2 

Gezondheidsdienst 

Mej. B,F. Meihuizen, landsdienaren 
diserahi dengan djabatan sebagai ver 
pleegster kelas 1 pada Provincial Zic 
kenhuis di Garoet., 

Dies Natalis Bataviasch 
Studentencorps 

Pada tanggal Il November'37 jad' 
Dies Natalis dari Bataviasch Studen- 
tencorps akan memperingati hari kels 
hirannja jang akan moelai djam 8 ber 

per Corde“ Kramat No, 93. Kleeding 

Sampoel soerat spesial   Peringatan 
ngan ke 500 

. Knilm minta dibikinkan enveloppe 
jang special boeat peringatan pener- 
bangan Holland—Indonesia jg ke 500 
dan didjoeal dengan harga 25 sen se- 
boeah. Se 

Segenap penghasilannja akan di- 
stortkan kepada Ned.-Ind. juchtvaart 
fonds jang akan didirikan. 

— 9g — 

-N 

penerba- 

Djoeroe terbang Witehead 

Djoeroe terbang Witehead, jang da- 
lam perdjalanan ke Australia, kema 
rin djam 10 bertolak dari Palembang 
dan djam 12, tiba di Tjililitan. 

Djoeroe terbang ini memakai Nau- 
tisene Kaarten, dalam mana ada di 
gambar dengan tinta route dari sega 
lalapangan2 terbang jang hendak 1a 
singgahi. 

Lapangan terbang Palembang di 
gambar ditempat jang salah sehingga 
ia tidak bisa mendapatkan dimana le 
Sena lapangan terbang Palembang 
itoe, 

Ba 

Tamoe dari Belgi 

Aneta mengabarkan, bahwa Direk 
toor Djenderal Van den Abeele dari 
Belgi jang sekarang sedang berada 
di Semarang baroe baroe ini telah 
memboeat perkoendjoengan kepada: 
onderneming onderneming tjoklat dan 
perkeboenan kapok kepoenjaan Goe-| 
bernoer enz, - 

Kemoedian ia meneroeskan perdja” 
lanannja ke Djawa Timoer,   

Ag 

  

VapoRus 

Di SEROT sebikitT VIG 
bi LOBANG HIDOENG, 

    

   
      

    

   

     

      

      

   

     

  

   
Mi 

ST Cowrenga OA da 
4 Fung ouncts, 

    
      'Aisjiah dan rapat kaoem iboe bertem 

pat disekolah Nasjiah terseboet di 
DER     

  

Pelan LAN gara angan an NUN eeNaNaN PEN NN PEENANANE E MEA NI TANTE SPM AP mala. 

    

  

  

  

POESAKA JANG KEKAI.: 

Sedia internaat 

Siapa maoe mendjadi Horloge Maker jang djempol! Dengan wang F 120.— 
jang bisa diangsoerkan enam kali orang soelah bisa mendjadi Horloge 
maker jang djempol, asal sadja kita jang didir dia selama enam boelan. 

“ Sesoedah enam boelan, ditanggoeng dapat verklaring dari kita, denvan 
lengkap dapat perkakas dari ita sehingga meroepakan Horloge maker 
jang djempol dan modern. 

bagi orang loear kota. 
| Kepada siapa minta dididik ? 

jobalah minta keterangan dan beroeroe san dengan: 

Reparatie Atelier ,WFLTEVREDEN“ 
SAWAH BESAR No.19  BATAVIA-O,  TELK: No. 3029  BATAVIA-C, 

   

  
  

  

Tja 

Ya 

   

telah dalam notes toean? dan njonja? 

Padangsch-Restaurant 

Gontjang-Lidah" 

N.B. Didjoeal satoe tel- rekenmachine merk Dalton. 

  

6 

Cheribon dan Pasoeketan 23 
Bandoeng. | Regenisweg 12D-12E — 

Satoe-satoenja Restaurant kepoenjain bangsa Indonesier jang 
soedah ferkenal di seloeroeh Java. Mempoenjai recept speciaal. 

Selamanja sedia roepa2 makanan dan minoeman jang modern. Rasa- 

nja menggontjangkan lidah serta menerbitkan nafsoe dan . . ..... 
bikinan tentoe bersih, harganja pantes. Boleh fjoba. Pendek kata 

memoeaskan. Silahkan datang. 

Menoenggoe dengan hormat 
Wassalam 

EIGENAAR 
  

  

  

            

   

    

   

PADA TANDA JANG VICKs 

VICKS METHODE, 
SOEDAH DIDJALANKAN DALAM 
70 NEGRI LEBIH, TERNJATA F3 LAN MEMOEASKAN, 

AS 
KN Em Ss 

sah VapoRus Vista VP segala 

ARP Merge 
BISA DAPAT DIMANA? TEMPAT 

  

OBAT JANG PALING MANDJOER 
BOEAT PENJAKIT INI ADALAH: 

Obat. 

BISA DAPET BELI 

ICKS TJEGAH DAN BASMI 

OENDANGAN 
  

Dengen hormat kita mengoendang toean dan njonja apabila 

djalan-djalan di PASAR SENEN aken soedi mengoendjoengken 

kita poenja : e 

TOKO .BAB 
di Paser Senen 169, Batavia-Centrum. Telefoon Weltevreden 5678. 

A GEMOEK” 

  

dimana kita selaloe ada sediaken segala roepa barang keperloean 

Toean dan njonja en anak2 dari kwaliteit jang paling baek de- 
ngen harga paling renda. 

Afdeeling kleermakerij 100 pCt menjenangken pada publiek. 

Hormat kita 

Eigenaar: Oeij Boen Hak 

LX 
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Toeloenglah saja ini 

dari penjakit entjok. 

Sekoedjoer badan 

mendjadi kakoe... 

Kaki rasanja 

seperti di toe- 

soek' dengan 

pisau jang 

   

     Pe 
CJ 

  

Aga 
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