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Dilain bagian kita sadjikan oeraian 
pembatoe Wisnoe tentang ,Parin- 
dra dan Petitie-Soetardjo“ ! 

Menilik isi dan maksoednja, kita 
persilahkan para pembatja mengikoeti- 

| nja dengan tenang dan teliti, 

. Jang mengenai diri pembantoe 
W isnoe, dengan singkat disini kita 
terangkan, bahwa Wisnoe itoe boekan 
hama asli tetapi fnama sawaran. 
Kedoedoekan dan pergaoelan beliau 
memberikan hak oentoek ikoet me 
roendingkan soal soal jang berta- 

.lian dengan pergerakan, djadi djoe- 
ga hal hal jang berkenaan dengan 
doenia Parindra. Dari itoe boeah pena 
beliau itoe patoet mendapat per- 
hatian sepenoehnja, 

—... Sesoenggoehnja | 

Menilik keadaan sekarang, kita akan 
— amat sesalkan, djika soeara Indonesia 

tidak dapat diboelatkan dalam soal 
petitie-Soetardjo itoe. Karena sebagai 
mana kita beroelang-oelang telab te 
rangkan, petitie Soetardjoitoe boekan 

| menghendaki kemoendoeran tetapi ke 
madjoean. Dari itoe perloe sekali di| 
pakai sebagai alat (middel) goena 
mentjapai maksoed (doel) kita ber| 
sama. Sebagai minimum-pro- 
gram petitie Soetardjo itoe berbarga| 
sekali, asal soeara Indonesia dapat di| 
boelatkan. Formuleering dari 

| keinginan Kita jang penghabisan 
.. (Indonesia Merdeka) moedah sekali. 

“Tiap tiap anak Indonesia tentoe 
| ingin negerinja merdika, makin tjepat 
— makin baik. Tetapi antarain gin dan 

dapat didapati laoetan jang loeas dan 
dalam sekali. Semoea keinginan jang 
merdoe dan seroe itoe akan tertioep 
oleh angin begitoe sadja, selama kita 
tidak mempoenjai kapal oentoek me- 
pjeberangi laoetan tadi. Dari itoe da 
lam segala tindakan menoedjoe mak- 
soed kita bersama itoe kita haroes be 

ja praktis, planmatig, systematisch, 
ngan asal bekerdja atau berdjoeang 

... Tahoekah para pembatja ! 

  

    

  

Soeara moeloet meriam dapat 
mempekakkan telinga, tetapi soeara 
moeloet manoesia dapat merobah 

“ peta doenia, asal soeara itoe boelat 
dan datang dari millioenan djiwa jang 

. seia-sekata, sehidoep semati lahir dan 
- bathin. 

. Lihat tjaranja Hitler menghidoep 
“kan kembali Djerman, Mussoliri Itali, 
Stalin Roes, Kemal Attaturk Toerki 
dsb-nja! Selidiki resia kemadjoean Dje 
pang, periksa baik baik perdjalanan 
sedjarah Tiongkok, ja rombak semoea 

almari boekoe tentang sedjarah moen 

. doer-madjoenja, lahir-lenjapnja bangsa 

|. bangsa diseloeroeh doenia, hasil dari 

— kesemoeanja itos ialah: soeara moeloet 
manoesia jang boelat dan datang 
dari millioenan djiwa jang seia sekata, 
sehidoep semati lebih berharga dari 
pada soeara moeloet meriam jang 
sebanjak-banjaknja ! 

Apa sebab? 

Moeloet meriam dapat diboenji- 
kan oleh manoesia, tetapi moeloet ma 
noesia tidak dapat disoeroeh bersoea- | 
ra oleh meriam.  Djadi manuesia 
lebih koeasa dari pada meriam, kare-| 
na meriam dapat dibeli, sedang soeara 
manoesia jang seia sekata, sehidoep 
semati tidak dapat dibeli. 4 

Pendek kata ! 

Dengan tidak oesah menggoegat- 
goegat azas partai ini begini, azas pa? 
tai itoe begitoe, dalam menghadapi 
keadaan genting seperti seksrang ini, 

's0eara Indonesia perloe diboelatkan, 
disatoekan. Petitie-Soetardjo memberi- 
kan djalan ! 

Pakailah kesempatan ini ! 

Kita berani ramaikan, djika Pa r- 
indra soedi menjokong, apalagi 
mengepalai gerakan petitie-Soetardjo 
itoe, dalam tempo jang setjepat-tje- 
patnja di Indonesia ini akan didapati 
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Perkabaran 
  

Doea ratoes miljoen o- 
rang dari tiga bangsa 

mendjadi satoe 

Doea miljoen ton kapal 
perang. Melawan Interna 

Sionale ketiga. 

Virgillo Gayda menerangkan dida- 
lam ,Giornale d'Italia“, bahwa Per 
djandjian Anti-Komintern menjebab 
kan bersatoenja 200 miljoen orang dan 

| menjebabkan poela bersatoenja kapal 
kapal perang sebesar doea miljoen ton, 
kata Reuter dari Rome. 

Lebih djaoeh Gayda berkata, bahwa 
kekoeatan bersama dari tiga boeah ne 
geri ini berarti soeatoe pemberian ingat 
jang njata tentang artinja tindakan 
politiek jang terdjadi pada hari Sabtoe. 

»Pada 200 miljoen orang jg de 
ngan djalan ini mendjadi satoe, 
masih perloe dipersatoekan djoega 
berpoeloeh2 miljoen kawan-kawan 

- dan pembantoe2nja jg ada di Eropah 
jg semoeanja mempoenjai perasaan 
persatoean jg koekoeh dalam oeroe 

dan dalam oeroesan loear negeri me 
reka sama mempoenjai kemaoean 
jg tegoeh poela. Mereka bersama sa 
ma dapatlah mempersatoekan kapal 
kapal perang jg djoemiahnja hampir 
2 miljoen ton, dan angka ini akan 
naik lagi dengan pesatnja". 

Havas mewartakan dari Londen: 
orang orang dari kalangan politik ber 
pendapat, bahwa terdjadinja Perdjan- 
djian Anti Komintern itoe adalah di 
dalam waktoe jang tidak baik dan 
sangat diketjewakav, bahwa kedjadian 
'itoe boekan berarti soembangan oen 
'toek mengoerangi kegentingan inter 
'nasional dan boekan berarti soemba 
ngan bagi mentjiptakan ideologische 
blocs, terhadap kepada mana kalangan 
Inggeris bersikap tjoeriga dan bersifat 
memoesoehi. 

Orang2 dari kalangan itoe djoega, 
teroetama sekali sama merasa ketjewa, 
bahwa ambassadeur Djerman jang ada 

demikian pentingnja dalam mentjipta 
kan perdjandjian itoe. 

Didoega, bahwa Itali berniat hen 
dak memperkoeat kedoedoekan psycho 
logienja, dan tidak begitoe koeat niat 
nja oentoek memberantas komoenisme, 
sebab toh Itali tidak kena terantjam 
olehnja. 

Keterangan diplomatik 

Dari Parijs diwartakan, bahwa pem 
bantoe s.k. ,Paris Soir“ jg ada di 
Rome telah memadjoekan beberapa 
pertanjaan kepada seorang diplomaat 
Djepang tentang protocol jg dikatakan 
orang sebagai protocol jg diisi bab2 
rahsia daripida Perdjaudjian Anti- 
Komintern, jg akan ditambah perdjan 
|djian toendjang-menoendjang antara 
Itali, Djerman dan Djepang. 

Diplomaat itoe mendjawab : 

»Protocol rahsia ? Djika oempama 
ada, bagaimana saja dapat mentjeri 
takannja kepada toean? Apakah pa 
'edah jang terikat pada protocol jg 

  

gerakan kebangsaan jang sebesar 
besarnja, seboeah gerakan jang ke - 
dalam tidak menaroh keberatan ada 
nja bermatjam-matjam “partai atau 
aliran dan keloear bersikap seia 
'sekata, sehidoep semati, disebabkan ... 
|ada program jang praktis, systematisch 
dan planmatig jang mengikat semoea 
aliran itoe mendjadi satoe. 

Dari itoe bersama pembantoe Wisnoe 
kita harapkan: 

djo | 

M.T, 
sewa (9 akan   

Rebo 4 

san dalam negeri dan dalam negeri|- 

di Londen ikoet mengambil rol jang: 

-Parindra menjokong petitie-Soetar- |. 
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OsNiamber 1        937 
demikian roepa itoe, padahal kita 
tilak diserang oleh siapapoen djoe 
ga? Bagaimanapoen djoega, toean 
boleh mengambil kepastian, bahwa 
kita tidak berperasaan bermoesoeh 
terhadap Pemerintahan Sovjet, Moe 

soeh dari kita bertiga ini ialah In- 
ternasionale jang Ketiga. Perdjan 
djian militer tentoe akan membata 
si perdjandjian itoe. Toh lebih oe 
tama djika ada pekerdjaan bersama 
jang tidak terbatas, boekan ? 

Pembantoe itoe djoega Jaloe mema- 
djoekan djoega pertanjaan pertanjaan 
nja kepada seorang diplomaat Djer- 
man tentang nasiboja Von Ribbentrop 
dibari kedepan, sesoedah mana ja di 
djawab: : 

»Von Ribbentrop akan mendja 
bat salah satoe pangkat jang ter- 
tinggi di Berlin“. 

Soerat kabar ,I'Instransigeant“ jang 
bersikap kanan mengoeraikan tentang 
artikel 2 daripada Perdjandjian Anti 
Komoenis itoe, dalam mana kepada 
penanda2-tangan diberi hak mengoen 
dang negeri negeri oentoek ikoet ma 
soek dalam perikatan ini atau me- 
ngoendang oentoek ikoet bermoesjawa 
rat, jaitoe negeri negeri jg politik dalam 
nja terantjam oleh aksi komoenistis. 

Antara lain lain sk itoe menoelis : 

»Itali, Djerman dan Djepang boleh 
djadi besok atau loesa mengoen- 
dang Tsjechoslowakia. — 

Oendangan mana boleh dianggap 
sebagai antjaman, — oentoek- soe 

a 
mikian djoega, jang bisa dise 
toedjoei oleh tiga negeri itoe, atau 
masoek kedalam  perikatan Anti 
Komoenis itoe, Pertjamnoeran jang de 
mikian itoe kedalam politik dalam da 
ripada sesoeatoe negeri, kini moeng 
kin sangat bisa terdjadi, sebab masoek 
nja Itali dalam perikatan itoe berarti 
lenjapnja sipat ketimoeran daripada 
perdjandjian itoe,“ 

— 9 — 

KERIBOETAN DI PA 
LESTINA 

Peringatan dari Jaman. 

Didalam Pers Mesir diwartakan, 
bahwa Jehias, poetera daripada Imam 
Jaman jang pada sa'at ini ada di Lon 
den, telah mengirim soerat kepada 
Minister Loear Negeri Inggeris, ja'ni 
Eden, dalam mana ia njatakan ten 
tang tidak senangnja dan kekoeatiran 
jang timboel dinegeri Jaman, disebab 
kan oleh tindakan Inggeris goena me 
aindis Pegerakan Nasional Arab di 
Palestina. : 

' Penoelis soerat itoe memberi ingat 
kepada Eden tentang babaja, jang 
moengkin timboel djika diteroes2kan 
politik Inggeris jang sekarang ini di 

| Palestina, karena hal itoe bisa mem 
pengaroehi doenia Arab cemoemnja. 

Selaloe ada kedjadian 

Dari Jeruzalem diberitakan oleb 
Havas, bahwa selaloe ada kedjadian2 
penting di Palestina. Ketika orang 
melakoekan penjelidikan atas apa mak 
soednja doea serdadoe Inggeris diboe 
noeh temp»h hari, maka pada hari 
Minggoe jang baroe laloe ini terbitlah 
poela pertaroengan didoesoen Siloan,di 
mana 2 orang Arab matidan 17 orang 
mendapat loeka-loeka. Sebahagian 
besar daripada pendoedoek doesoen 
ini sama melarikan diri kepegoenoe- 
ngan. 

Perlemparan bom 

Di Transjoerdan ada dilemparkan 
orang beberapa boeah bom kepada 
gedoeng-gedoeng opisil, sedang kawat- 
kawat telepon dibeberapa tempat di 
potong orang. 

: —0— 

Pasar kopi 

Anip-Aneta mewartakan dari Ams 
terdam, bahwa noteering atas pasar   kopi lagi lagi gempoer. 

mengambil tindakan jang de| 

    
Kekoerangan harga sekarang ini, 

djika dibandingkan dengan waktoe se 
beloemnja ada tindakan Pemerintah 
Brazilia, adalah 2 sampai 3 sen. 

Berita lebih djelas tentang politik 
Brazilia beloemlah diterima. 
Menoeroet berita dalam ,, Nieuwa Rot 
terdamsche Courant“ Pemerintah Bra 
zilia didalam ma'loemat opisil tentang 
penoceroenan “bea pengeloearan kopi, 
ada dinjatakan, bahwa sangatlah per 
loenja djika kopi Brazilia dipersama- 
kan dengan kopi dari negeri negeri 
saingannja, sehingga diambil kepve 
toesan melakoekan politik kopi berda 
sar kepada kongkoerensi terboeka. 

Henri Spaak berhasil dalam 
oesahanja, 

Sepandjang berita Transocean dari 
Brussel, minister Spaak berhasil me 
njoesoen kabinet, delapan hari sesoe 
dah ia menerima titah dari baginda 
Leopold, kepada siapa ini pagi (9 Nov) 
ia perkenalkan anggauta2 kabinet. 

Debuut Parlemen akan dibikin 
oleh Pemerintah kelak pekan jang 
akan datang, walaupoen Kamer se 
soenggoehnja soedah ini hari memoe 
lai sidang herfstnja. 

— 9 — 

Sovjet regiem 20 tahoen. 

Havas mewartakan dari Washing 
ton, bahwa President Roosevelt telah 
mengirimkan kawat kepada Kalinin, 
dalam mana ia mengoetjap selamat 
baginja berhoeboeng dengan hari lahir 
nja Sovjet-regiem mendjadi beroesia 
20 tahoen. 

Ditambah poela oetjapan selamat 
bahagia kepada ra'jat Sovjet. 

Benua 

Siapa jang mendjaidi badan 
pemisah ? 

Lebih baik Inggeris? 
Dari Parijs diberitakan oleh Havas: 
Berita-berita jang datang dari Tokio 

menjebahkan orang mendoega, bahwa 
Djepang lebih soeka memilih Inggeris 
daripada. Djerman 'oentoek mendjadi 
badan perantaraan dalam pertikaian 
Djepang-Tiongkok. 

— H9 —— 

Penjakit Pest—bisoel 

Dari Magelang diberitakan olek Ane- 
ta, bahwa didalam tempat pendjara di 
Wonosobo timboel penjakit pest-bisoel. 
Gedoeng pendjara tsb didesinfecteerd, 
sehingga orang orang jang dihoekoem 
ditempat itoe dipindahkan ke Temang:- 
goeng. 

mena Gee 

Sokongan besar boeat pekerdjaan 
Radio Biologie 
Dari Rockefeller 
Foundation. 

Dari Utrecht diberitakan oleh Aneta, 
bahwa Rockefeller Foundation menje 
rahkan sokongan 5 tahoen jg sangat 
besar boeat prof. Kluyver di Delft dan 
prof. Erustein di Utrecht boeat mene 
roeskan pekerdjaan mereka dalam soal 
radiobiologie, jang soedah 8 th ini di 
toendjang oleh Rockefeller Foundation 
itoe. 

Djoega akan ditawarkan hadiah be 
ser boeat memperloeas pekerdjaan 
Radio biologis dan physiseh Labora- 
torium di Utrecht. 

SO aa 

Atoeran Bezoldig'ing 

Pengeloearan naik 5 
pCt. 

Kabarnja, bezsldigingsregeling jg. 
baharoe bagi pegawai pegawai Nege 
ri akan membawa djoega pengeloear 
an2 (uitgaven| jang djoemlahnja akan 
lebih tinggi 5 pCt daripada pengeloea 
ran persoonel(personeelsuitgaven) pada 
hari ini, 

Didalam schaal schaal academis sa 
ngat perloe adanja perbaikan, tetapi 
sebaliknja daripada itoe maka mereka 
jang dinaikkar dari regionale bezoldi 
ging menoeroet HBBL, akan sampai 
kepada soeatoe bezoldigingspeil jang 
kira kira sesoeai dengan regionale 
schalen. 

Lebih djaoeh kabarnja, bahwa ada 
dikandoeng niat oentoek mempersing 
kat schaal2, oleh karena eindsalaris 

Losse nummer 10 ceni 
  

Openbare vergadering PGI di 

Bandoeng 

Nanti pada malam Rebo tg. 16/17 

November 1937 di Pasoendan-Gebouw, 

Pasoendanweg 14, Bandoeng, pada 

djam 8.30 malam Jubileumcongres 25 

th dari PGI akan mengadakan opeu- 
bare vergadering. 

Agendanja seperti berikoet : 

Pemboekaan 
Pengoemoeman poetoesan-poetoe- 
san besloten vergaderingen 
Pidato dr, Soekiman dari hal oe- 

moem, pegawai dan penjakit tbc, 

Pertanjaan tentang 3 dan conclus- 
sienja 

5. Penoetoep, 
Stellingen dari dr. Soekiman ten 

tang: oemoem, pegawai dan penjakit 

tbe, adalah seperti berikoet : 

P
N
 na
 

1. Pemerintah asjik mengadakan on 
derzoek jg intensief tentang adanja 
penjakit TBC, sn 

2. Penjelidikan pertama kali diada 
kan dalam kalangan goeroe2 Boemi- 

poetera, karena memang pegawai ini 
lah jg terbanjak kena penjakit itoe. 

3, Pemerintah akan mengadakan 
tbe,—dorpen itoepoen teroetama bagi 
golongan goeroe Boemipoetera. 

4, TBC itoe soeatoe penjakit jang 
chronisch dan sleepend. Meski dengan 
moderne therapie sekalipoen penjakit 
itoe ta? dapat semboeh didalam wak 
toe 6 atau 7 boelan. Competente on- 
derzoekingen dari Dr. van Joost me 

noendjoekkan, bahwa TBC jang ringan 
sekali (begin stadium) setjepat2rja da 

pat disemboehkan dengan sanatorium 

behandeling dalam 9 boelan, Sedang 

atoeran sekarang hanja memberi verlof 
3 boelan, sesoedahnja laloe kena atoe 
ran gadji koerang, sehingga baujak 
kali berobatnja tidak bisa langsoeng. 

— O— 

Ramsay Mac Donald 

Meninggaldoenia. 

Dari Londen diberitakan oleh Trans 
ocean, bavwa bekas premier Inggeris 

dalam vesia 71 tahoen, ketika sedang 
berlajar menoedjoe Amerika Selatan 
dengan kapal ,Reinadel Pacifico”, te 
lah meninggal doenia karena hartver- 
lamming. 

Amtenar d tuentoet 

Atas permintaan Wali 
Negeri 

Atas permintaan Z E. Goebernoer 
Djenderal dilakoekan penoentoetanatas 
dirinja seorang amtenar disebabkan 
“smaadschrift“, dan jang melakoekan 
perlawanan dengan djalan mengirim 
kan soerat2 boeta kepada Wali Negeri. 

Amtenar ini, jang teranggap sebagai 
seorang jang kuerang mendapat perg 
hargaan, dengan djalan jang koerang 
sah goedah beroelang oelang datang 
menghadap berbagai bagai badan ke 
koeasaan, antara lain lain kepada Ke 
pala Centraal Kantoor Comptabiliteit 
dan kepada Thesaurier Generaal. 

Dikantor amtenar jang terseboet 
belakangan ini, ia menolak dengan 
keras kepala, ketika disoeroeh pergi 
dari sitoe, sehingga dilakoekan pak 
gaan padanja. 

Maka, roepanja soepaja ia masih 
bisa menang, ia laloe mengirimkan 
soerat-soerat boeta (anoniem) kepada 
Wali Negeri, jang Wali Negeri ini 
achirnja koerang senang, dan minta 
soepaja dilakoekan toentoetan atasnja. 

2 

Orang hoekoemun melarikan diri 

Dari Ampenan diberitakan, bahwa 
dari Pringgarta di Lombok-Tengah 
ada 22 orang hoekoeman jg telah me 
larikan diri. Bestuur dan veldpolitie te 
lah berdaja-oepaja oentoek menangkap 
orang orang hoekoeman tsb. 

Mereka ini bekerdja dengan soeng 
goeh, hingga beberapa orang? hoekoe 
man itoe bisa ditangkap.     

  

lebih dahoeloe ditjapai dari pada apa 
jg masoek atoeran jang ada ini, 

  

den 0) manga 

jang masjhoer, Ramsay Mac Donald,” —- 

  
   



   

  

   

     
    
   
    

       

    
   

    

   
   

     
   

  

     
      

      

   
    
    

   

    

    

   

  

    

    
   

    

    
    
     
   

   

    
   

    
    
    

   
   
   

  

    
    

          

      
      

     

    

         
   

   
         

   

  

   

    

    
   

  

     
    

    

    

  

    
   
   
    

    

      

     

      

   
   

   

   

  

   

  

   

  

   

    
   
   
   

   
     

     

  

2 'dan perwakilan. Kr 

| toeskan bakwi 
0 ms dari Parindra tetapi banja taktiek. 

' “marggil wakil2nja dalam raad raad 

| Co, atau maoe me 

en| mengingat pada keadaan, Apakah jg 

a ini waktoe dan dalam keadaau 
g begitoe,Parindra haroes kerdjakan 

AD i pnja terhadap 
r|Petitie Soetardjo ? - 

$ 

   

»“itoe tidak sama se 
kali betoel, sebab Parindra dalam 

Congres jang pertama telah memoe 

Tetopi ramalan 
   
   

a sikap Co itoe boekan| 

perkataan maka Parindra 
dengan Pemerentah dji 
mengidzinkan. Djadi 

rindra pada soeutoe hari me 

an lain 
beke: 

djangan doedoek didalam ba 

e maka tindakan itoe tidak 
r azas Parindra, Sikap Pa- 

ja ' , 
haroes menentoekan sika 

Getardjo 
a mengizinkan 
Soetardjo 

Oleh Wisnoe 

1 bisa dimengerti 
a mempoenjai tak 

assen) p 

| Pertanjaan itoe moesti 

Bagaimanakah keadaan itoe ? 
'| Duitschland dengan terang2 menja 
takan keboetoehannja pada tanah dji 
djahan. 

— Tidak oesah dibilangkan bahwa ta 
Inah djadjahan jang patoet sekali jalab 
tanah jg kaja dengan bahan2 |grond- 
'stoffen), Siapa berani menerangkan 
bahwa di Indonesia tidak banjak ka 
ret, copra, minjak dsb? Tidak ada, 
boekan ? 

Tiongkok ! 

: ' Soepel itoe maka 
lah waktoenja oentoek 
ramalan kita tentang 

a nanti terhadap Petitie 

'Parindra conseguent de 
k relativiteitnja maka tak 

ga haroes dikenakan (toe 
ada soal ini, Parindra baroes 

bisa didja 
wab oleh Parindra jang bertaktiek 

i |relativiteit. 
ya| Keadaan menjokong petitie itoe de 
"ngan koeat. : 

Babaja, jarg besar poela, jalah ba- 
hasa Djepang dengan expansiepolitiek 
nja. Dalam perang antara Tiongkok 
dan Djepang maka Tiongkok soedah 

menoendjoekkan keberaniannja dan 
kekoeatannja, sehingga Djepang tidak 

moedah akan bisa menghantjoerkan 

Siapa mengerti bahasa expansie da 

   'koekan itoe keboeasan ia poenja wang 
jg hanja f 0.45 telah dirampas. 

Ketiga manoesia boeas itoe telah di 
periksa dan masing mw: 
wmenjangkal lagi, Sem 
jg boekan gadis poela 

Doenia Parindra - 

Berhoeboeng dengan boesh pena! 

    

      

   

    

“Tn 

   

  

    

Wianoe dan djoeroemoedi sk. ini hari | 

wa nanti hari Djoem'at tg 12 boelan 
ioi akan diadakan rapa penting oleh 

Departement Politiek dan Decentrali- | 

satie dari Parindra digedongnja jaitoe 

Kramat 174 dalam kota ini. 
Dalam , Pemanda « hari Saptoe 

jl, telah dimoeat siaran pers-cominissie 

Parindra, Disitoe antara lain-lain telah 
ditoelis : Mana US , 

mlaia dari pada jang tsb. diatas 

nanti pada tg 12 Novjad oleh Depar 

tement Politiek dam Decentralisatie 
akan diadakan | 

    

   

  

   
rapat diroemah (Kra 

mat 174) oentoek meroendingkan be 

berapa so'ai jang penting. Antara laja 

jakan mendjadi pembitjaraav pet I- 

tie-Soetardjo, permintaan PSII 

oentoek mendirikan badan ,Madjelis 

Nasional Indonesia“ dan lain lain hal 

jang mengevai roemah tangga dan 

pekerdjaan partai dalam badan badan 
perwakilan. 

' Melibat sebagian agenda rapat tsb. 

maka ternjata bahwa Parindra mem 

perhatikan poela soal jg. pada ini 

waktoe mendjadi perhatian sebagian 

besar dari ra'jat ja'vi tentang Petitie- 
Soetardjo. Prae-advies tentang doea 

soal jang penting itue sesoedahnja akan 

diserahkan kepada Pengoeroes Besar 

di Soerabaja. !! 
Sekian Pers commissie Parindra | 

Kita poedjikan tjara bekerdja Parin 

dra tjabang Djakarta itoe. Moga moga 

oesabanja berhasil dan pertemoean 
pada tg. 12 boelan ini itoe akan men 

dapat koendjoengan jang sebaik-baik 

nja. 
: Jang mengenai soal petitie-Soetardjo 

   

    

sa SP Pameran 

“SAMSTLEVEN: 
ALLE LEVENSVERZEKERINGEN, LIJFRENTEN EN. STUDIEBEURZEN 

VERZEKERD BEDRAG 167 MILLIOEN 

» 

    

  irawat di CBZ. | 
P 00 maka soedah banjak orang merasa 

sedih, teroetama sekali koerban2 itoe, 

2 Diberitakan oleh Aneta, bahwa re- 
|. sident Timor ja'ni t. Bos jang didalam 

—. lisu pada boelan ini dengan diberi 

0 stuurs di itoe tempat sedang diperiksa 

| hoa beroewah didesa 
| gang speda, liwat magrib ia baroe 

|. orang itoe, satoe an 

. wan dan Manap d 

' mengakoe betoel ja telah tahan dan 

| oentoek melakoekan roepa roepa pem 

: pesang stang spedanja itoe njonja, 
“karena ia di toebroek selagi djalan. 

jadi Co dan tidak Co. Kalau 
membolehkan maka Parindra 

k Co, sebaliknja djika keadaan 

mbolehkan maka Parindra ber 

non, en an 
tiek jang sematjam itoe kita 

n taktiekrelativiteit, tak 
banja bisa ditentoesan djika 
aan, Taktiek relativiteit tidak 
tapkan: kita haroes bertindak 

a seboet taktiek abso 

aan, didalam 
sikapnja. : 

poedji sekali, — | 
Setelah kita oeraikan dengan terang 

“sikap Parindra terhadap badan2 per- 

dalam Anti-Comintero-verdrag antara 

ri Djepang akan pindah ke Indonesia 

djika politiek Djepang terhadap pada 
Tiongkok tidak berbatsil? Beloem Ia 
ma diwartaken bahwa Italie masoek 

Duitsebland dan Djepang. Moengkin 

poela bahwa soal pembagian tanal 
djadjahan djoega dibitjarakan. 

Keadaan jang membahajai kedoedoe 
kan Indonesia itoe, haroes dipergoeua 

kan oleh soeatoe partij jg bertjita tji 

ta Indonesia Raja. Taktiek relativiteit 

dari Parindra memperbolehkan menjo 

kong Petitie-Soetardjo, asal penjoko- 
ngan itoe tidak bertentangan dengan 

soedah tjoekoep diterangkan oleh djoe 

roemoedi : 

itoe dibitjarakan dan dipoetoeskan di 

| gedong Volskraad. Poen perkara oesoel 

ris 
lah dibitjarakan pandjang lebar cleb 

djoeroemoedi sk, ini dalam serie-arlike 

len tempo hari. Djadi terang bende- 

rang sekarang:, Pemandangan selaloe 

awas. tadjam hidoengnja dan ... 

laloe op tijd. 5 

kita dari bermoela petitie 

»Madjelis Nasional“Indonsia dalam ga 

garis besar dan dalam prinsip te 

se 

Stichtina ,Roemah Piatoe 
Moeslimin", 

.|toedjoeannja. 

'' Dengan lain perkataan: Parindra 
djangan pandang Petitie Soetardjo 

(sebagai eindpunt, tetapi sebagai kema 
djoean selangkah oentoek mentjapai 

ng | toedjoeannja, LAS Tae, 
| Kesimpoelan oeraian inHalah seperti 
'berikoet: Parindra dengan taktiek 
#relativiteitnja akan menjokong, althans 
menjetoedjosi pada Petitie Soetardjo 

(dengan ristrictie bahwa tindakan itoe 
-|ta?' akan meroegikan partijuja. 

| Oentoek menetapkan benar atau 
tidaknja ramalan kita ini maka toeng 
goelah kepoetoesan Parindra sendiri.     

Koendjoengan Resident Timor   

'boelan April akan pensioen, maka be 

'idzin oleh Pemerintah hendak we 
.ngoendjoengi Goebernoer Timordilly 

“dengan baik, 

. Siapa jang benar? | 

ebajoeran oleh Ambtenaar be 

bitjaraan. Koendjoengan ini diterima 

    

satoe perkara jang agak loetjoe. 
Tan Kim Nio an njonja Tiong 

sa Oeloedjami se 
djak sore pergi kepasar dengan toeng 

   
   

    

  

orang telah menjegat, & 
dang dilarikan alan 0 

  

meloeki dan menfjioemi, Kedoea orang jang dit: 
telah dapat di taugkap bernama Sao 

lari itoe desa, Dalam: 
pemeriksaan politie jang pertama 

       

  

  

IN (eiboet 

— jambil bagian, - 

Na
 

sg |itoe njonja, tidak tahoe sebab moela 
oema dengar itoe njonja sedang 
dan Saocewan sendang meme- 

|gangi stang speda. 
, 

Siapa jang benar? 
'Tapi perkara ini 

Te ne 

— Siapa maoe dirampok ? 

djagaan, 
—O —— 

Manoesia boewas. 

mah madjikannja ia hendak poelang   
  

Dan sangat djoesta keterangan njo 
toe kalau ia memeloek dan men 

ocan jang kedoea, is 

setibanja disebocah djembatan Kali 
Grogol, oleh 3 orang telah diperkosa, 
ia diseret ditengah sawah, disatoe goe 
boek kebon ketimoen ketiga orang 
itoe berganti-ganti memperkosa dengan |   akoe telah bantoe pegang spedanja 

v # 

Landraad akan 

'Tadi malam politie Tjewpaka Poe- 
'tih telah dapat tahoe, 12 pendjahat 
jang moekanja ditjoreng tjoreng hitam 
telah berkoempoel di kampoeng Ke- 
majoran Serdang, Soekoer sadja warta 
'ini dapat diketahoei,segera dilakoekan 
pengedjaran. Tapi mereka lebih tahoe 
akan datangoja politie,segera merat le 

rbib dahoeloe, Hingga pagi disekitar- 
“Ikampoeng terseboet dilakoekan pen 

Oleh politie Tjipoetat Kebajoeran 
beberapa bari jg laloe telah di tang 
kap tiga orang dari kampoeng Gan 
'daria Noord, namanja masing masing 
|Arsad, Madjad, dan Nian. Penang 
kapan ini berhoeboeng pengadoeannjs 

Iseorang toea pendoedoek di itoe dae 
rah, kerena ia poenja anak jg masih 
gadis telah diganggoe kehormatarnja 

| Idan dirampas oeangnja. 
e| Satem namanja gadis itoe, ia baroe 
ejberoesia 15 th bekerdja ngeboedjang 

pada seorang Tionghoa. Menoeroet 
keterangaunja, waktoe itoe dari roe- 

Pocasa boelan Ramadhan telah 
tiba, dimana tiap-tiap kaoem Moes- 

limin dan Moeslimatin diwa- 
djibkan centoek memberikan zakat 
fitrahnja. 

Apakah saudara2 telah memberikan 
(mengeloearkan)itoeza kat-fitrab? 

Kalau beloem, baiklah lebih dakoe 

loe ditilik oentoek siapakah jang sebe 

narnja berhak menerima itoe zakat 
fitrab, karena sepandjang hoekoem 
Islam, apabila orang memberikan 

tempatnja, maka itoe amal hanja ma 
soek sedekah, sedangkan kewadj 

ban oentoek berzakat fitrah 
masih beloem dipenoehi serta dapat 
dikata masih berhoetang, 

Sebagai tahoen jang telah laloe, 

Moeslimin" di Stoviaweg No. 4a, 
Bt-O, djoega menerima zakat-fitrab, 
bingga anak-anak jatim, piatoe, mis 
kin dan moealaf jang dirawat berpoe 

menoesoe sampai oemoer 16 tahoen 
dapatlah kiranja ikoet merasakan ni" 
mat Allah, jaitoe pada bari raja “A i- 
dilfitri sekedar dapat membeli pa 
kaian baroe serta merasakan makanan 
jang agak lezat rasanja. 

Te man C9 cun 

Hulpposkantoor di Menteng 

Moelai tanggal 1 De- 
cemberdiboeka, : 

Beberapa boelan jtl. ada berita, bah 
wa peadoedoek Menteng telah niem 
boeat rekest, dan sekarang telah ber 
boekti, bahwa PTT, akan memboeka 
hulpposkantoor di hoek Poerwakarta 
weg “3 

Dan boeat di Matramanweg PTT 
bermaksoed oentoek merjewa pavil- 
joen dari sekolah dokter, akan tetapi 
hingga sekarang beloem ada kabar 
apa2. : 

Storting CPKKT ketiga. 

Sebagaimana telah terdahoeloe beri 
tanja, C mite Penolong Koerban Ke 
bakaran T Tinggi, soedah doea kali 
menjetorkan kepada Komite Besar 
(t Boepati), jang pertama f 500, dan 
jang kedoea f 175, 

Ini hari dilakoekan lagi storting jg 
ketiga sebesar f 175 lagi, sehingga se 
moea bardjoemlah 850 roepiab. 

Berhoehoeng dengan beroelang2nja 
terberita tentang masoekuja oeang, 

itoe zakat fitrah boekan pada: 

maka Stichting ,Roe mah-Piatoe 

loeh djoemlahnja, moelai jang masih 

“Dalam berpoeasa, mereka berboeka 
dengan makan sekena kenanja dan 
lebih akan terasa lagi djika kelak da 
tang bari lebaran, padahal tidak ada 
jg menolong mereka, tidak ada jg we 
mikirkan mereka oentoek ,,ikoet me- 
rajakan bari Idil Fitri", 
Padahal didalam hari Id itoe, seda 

pat2 djanganlah ada satoe orang poen 
antara kita jg bersedih, 

Demikianlah kita disini memberi 
suggestie sedikit, soepaja oeutoek ke 
perloean berpoeasa dan keperloean le 
baran koerban2 itoe diberi kesempa 
tan ikoet bersoeka raja, ikoet senang, 
dengan djalan dibahagi sedikit sadja 
'dari oeang derma jg soedah masoek, 
ini. Berapa sadja, asal 
oentoek meramaikan hari rajanja, ten 
toe akan memberi kegirangan kepada 
mereka. : 

bisa sekadar 

Poen C. PKKT afd, gedelegeerden, 
jg kita poedji sangat, karena sewaktoe 
waktoe badan ini bersiap lengkap me 
nerima keloeh kesah dari manapoen 
djoega. 

Soepaja keloeh kesah itoe djangan 
mendahoeloei daad kita, baiklah kita 
mendahoeloei memberi tegemoetko- 
wing kepada mereka itoe, dengan dja 
lan memoesjawaratkan dengan anggoia 
anggota afdeeling itoe, dan memohon 
djoega kepada Komite Besar. Red. 

— 9 — 

Anti-Opiumweek 

Sebagai oemoem telah mengetahoei 
dengan peraptarsan ini sk. maoepoen 
dari soerat selebaran, bahwa di kota 
Djakarta sini telah diadakan aksi pem 
bantrasan madat oleh comite Anti- 
opiumweek dari IUGT dan AOV se 
wiunggoe lamanja, ja'ni dari tg. 6 sam 
pai tanggal 14,11-37, 

Ini tahoen aksi itoe di organiseer 
oleh 3 golongan, jaitoe oleb bangsa 
Buropa- bangsa Tionghoa dan olea 
bangsa kita. 

Bangsa Europa mengadakan aksinja) 
di gedoeng LE,V. di Vrijmetselaars- 
weg, Btc., dengan mengadakan RA- 
PAT BESAR nanti pada tanggal 1! 
ini boelan. Oleh bangsa Tionghoa ke 
tika tanggal 6 ini boelan telah diada 
kan RAPAT BESAR di gedoeng Tha- 
lia dengan didahoeloei oleh arak ara- 
kan padvinders dan anak anak seko 
lah Tionghoa. Rapat oemoemnja serta 
arak arakaunja telah dapat penoeh per 
hatian teroetama dari pihak Tionghoa. 
Sedang oleh comite Indonesia ketika 

bari Minggoe sore tg 7 ini boelan 
telah diadakan arak arakan terdiri dari 
pandoe-pandoe dari K.BI. atas pim 
pinannja t.t. Darjono, mr. Moh, Sjah 
dau Soebekti, pandoe-pandoe dari 
P.I. dipimpin oleh toean Ruddy Pir 
ngadi, sedang pandji-pandji dari 
Surja Wirawan dari Parindra 
Djakarta dipiwpin oleh tt. Soeriodipoe 
tro, Soewito dan Soerijomantaraw, 
Arak-arakan jg loear biasa itoe ambil 
djajan moelai dari PR Kramat 174 me 
laloei Seuen teroes ke Waterlobplein 
lantas mbengkok Viijwetselaarsweg te 
roes ke Goenoeng Sabarie — P.Senen 
dan kemoedian ambil djalan Kramat 
poelo teroes ke PR dengan melaloei 
djalanan sado (karreweg). 

Sepandjang djalanan, optoehbt itoe 
selalve dapat perhatian penceb : Pub- 
liek selaloe datang berdoejoen doejoen 
'mendekati barisau pemoeda itoe, sea 
kanakan ingin mengetahoei apakah 
gerangan itoe. Seding comite leden jg 
optocht berteriak teriak Basmi Ma- 
dat“—-,Madat Makan Orang“ dsb. nja 
teriakan mana di ikoeti poela oleh se 
genap barisan pemoeda itoe. 

Semoea pemoeda2 itoe sama mem 
bawa kain2an poetih jang ditoelis de 
ogan perkataan2 Indonesia dan Tiong 
hoa jg mengandoeng maksoed ,Sing- 
kirkavlah madat atau minoeman keras 
jang djaoeh2 dari Manoesia". 

Oentoek mendjaga keselamatannja 
jg ikoet arak2an itoe telah ikoet djoe 
ga auto dari Dienst Kesehatan dan 
politie poen tak ketinggalan mendja 
ganja. 

Sesampainja di Pergoeroean Ra'jat 
ssmoea jang ikoet optocht dipersilsh 
kan berdiri didepan pekarangan PR 
oentoek mendengarkan pidatonja Voor 

Jaitter dari IOGT t. Sonneberg. 
Dengan pandjang lebar dan berse 

mangat t, Sonneberg menerangkan 
tentang wisbruiken dari pemakaiantjan 
doe dan alcohol. Djoega dikalangan 
bangsa kita banjak sekali jg mendjadi 
pemadatan. Toean tsb berterima kasih 
banjak dan girang sekali jg pemoeda2 
kita dan perkoempoelan2 bangsa kita 
soedah soeka menoendjang aksi 10GT 
dan AOV. 

Dan bangsa kita djangan loepa bah 
wa sokongan pemoeda kita itoe boekan 
sokongan sadja akan tetapi itoe ada 
satoe kewadjiban terhadap bangsa dan 
Tanah Air kita. Maka dari itoe toean     lan berhoeboeng djoega dengan dekat 

'antjaman akan diboenoeb. Setelah la-Inja waktoe lebaran dan povasa ini, 

bar pemoeda2 kita atau perkoeurpoe 
lan9 pangsa kita diminta poela .soka 

ngannja soepaja “soeka menjediakan 
bantoeannja. 2 

Sesoedah itoe semoea orang Jang 

ikoet arak arakan dipersilahkan kebe 

lakang dimanaada disediakan maka- 
nan roti jang masih “ hangat hangat 

dan minoeman thee op ys, minoeman 

mana comite dapat sokongan dari fir- 

ma Gevs Wehry afd. Thee propaganda. 
Berhoeboeng dengan aksi dari golo 

ngan bangsa kita itoe maka nanti so 

re moelai pk 830 kebetoelan malam 

Kemis di G Kenari akan diadakan Ra 

pat Oemoem, didalam rapat mana jg 

akan bitjara ja'ui tt. Dr Soetopo dari 

Parindra, Nazaroeddin Latief dari 

Moebammadijah dan t Kartodar-. 

modjo dari IOGT, Z. 
Oentoek selingan pembitjaraan akan 

diadakan pertoendjoekan tonil dengan 
tjerita jg soenggoeh menjedihkan. 

Gambar sorotpsen akandipertoendjoek 
kan. Semcea orang dibolehkan datang 

mendengarkan dan meliat apa jg co 
mite nanti akan soegoehkan dige 
doeng di G Kenari dengan graties. 

—.—.) —. y 

- 

Alhambra ini hari. 

Mempertoendjoekkan 
doea film, 

Moelzi ini malam bioscoop , Alham 
bra“ mempertoendjoekan doea film. 
Film jg pertama ialah ,Law Beyond " 
the Range dengan Tim Mc Coy, dan 
film jg kedoea ialah, , Heroes of the 
Range dengan Ken Mayuard, 

Kedoea doeanja film ini sangat se 
roe dan hebat sekali, dari film Cow- 
bey. 

Lihatlah Ken Mayuard, bertindjoe- 
tindjoean, “adoe akal main tipoe2an. 

Sedari moelanja bingga habis penon 
ton tentoe mendjadi kagoem dan ter 
tjengang melihat permainannja Ken 
Mayuard, 

—. id sa 

Orang jang akan didigoelkan 

Menoeroet keterangan jang boleh di 
pertjaja, bahwa koerang lebih 16 orang 
bangsa Indonesiers akan didigoelkan, 
dan dari 16 orang itoe adalah seorang 
anggota Pari bernama Namin, siapa 
pernah mendapat hoekoeman 6 boelan 
karena ia telah memalsoekan post 
zegel jg soedah dipakai. Berhoeboeng 
dengan ja moesti mendjalankan itoe 
hoekoeman, maka bapanja Namin telah 
memadjoekan permintaan kepada pem 
besar2 negeri, soepaja anaknja dja 
ngan didigoelkan dahoeloe, 

  

  

  

Tiongkok 

Pemimpin2 gerskan Anti-Djepang 
melarikan diri 

Pemimpin pemimpin daripada agi- 
tasi Anti-Djepang melarikan diri keta 
nah tanah internasional, dan tanah 
concessie Perantjis, tetapi Partij Kuo 
Min Tang, ,kaoem Kemedja Biroes 
dll. pergerakan Anti-Djepang soedah 
memindahkan hoofikwartiernja ma- 
sing masing ke Nanking. 

ma rn psen Centrale Bank Ti- 
onghoa dil. bank2 jang terpentin 
dah dipindah ke Nadtap te 

Gadoeh, dan hiboek pikoek di 
Nantao. 

Shanghai, 9 Nov, (Reuter). 
Keterangannja Tsai, sekarang soe 

dah lebih njata lagi oleh boekti, bah 
wa orang-orang Tionghoa telah meng 
hewboeskan sampai hantjoer kepada 
semoea djembatan2 jang melintasi 
soeak (soengai) Zunhwei, jang menoe 
djoe ke Whangpoo, dari soeatoe tem 
pat ditengah-tengah batas selatan ta 
nah Concessie Perantjis, 

Ini sore, pesawat2 Djepang melakoe 
kan serangan bom disebelah loear Nan 
tao, sehingga terbitlah beberapa keba 
karan besar. 

.. Segenap ra'jat pendoedoek Nantao, 
jang dalam zaman damai ada sedjoem 
lah 70.000 orang Tionghoa ini bari 
membandjiri distrik2 asing, meroepa- 
kan soeatoe barisan jang tidak babis2. 

Beberapa orang dari antara mereka 
berhasil mengangkoet segenap harta 
bendanja, tetapi sebahagian besar poela   Sonneberg berserce, djika dikemoedian 

4 

hanja membawa seboengkoesan sadja, 
—O 

  

   

   

 



  

     

          

  

penghabisan, 
   

  

bajonet Djepang soedah mengeli | 

6 lingi Shanghai — 
| Taiyanfu soedah dirampas 

Ha oleh Djepang 

  

  

Ha PN 

  

Sbanubat 9 Nov (Bemterj get Sae : 

: )00 serdadoe Tionghea jg kena terkoeroeng di Nantao, 

anah asing, menoeroet kabar dari komandan 

Tsai Ching Chung, mereka ini akan membela 

ampai oravg jang penghabisan) dan sampai 

   

    

      

       

   
    
        

    

   

  

   

        

   

   

  

   
   

     
    

   

     

   

    
   
   

   

    

    

  

     

anfu dirampas 2 i 

“Peiping, 9 Nov (Domei,) Hoofkwartier daripada Tentara Djepang 

Dea Ima: bahwa ini pagi djam 8,30 kota Taiyanfu, iboe kota 

nsi soedah sama sekali kena dirampas oleh Djepang, jg kini sedang asjik 

ghalau sisa sisa daripada pasoekan pasoekan Tionghoa. 

—    
iter), 2 La NA : 

am diterima dari Shansi menjatakan betapa 
Ka : : : 2 2 

#wah pimpinan Fut So Yi melakoekan pertaha 
Djepang jang beramoek dengan sangat hebat. 

entang Konperensi Brussel. - 

, 9 Nov. (Reuter). Madjlis Kabinet telah mengambil kepoetoe- 
erangan perkara oendangan kedoea dari Konperensi Brussel, 

ngkan dalam sidang jang akan datang, ja'ni pada. 

bahwa detachement2  Djepang 
how ini hari meneroeskan gerak 

taman 

Ing jang dari Shangbai bergerak kearah barat daja ini bari 
pao, 10 KM dari Shanghai. : 

ai sendiri pibak Djepang memboelatkan serangan2nja ke- 
pertahanan Tionghoa jg penghabisan jaitoe kota lama Nantao. 

: Djepang memberi tahoekan, bahwa tadi malam mereka 

Bonai 

ntai jg mengepoeng Shanghai —”—- » 2. c-- | cr 
“Shanghai, 9 Nov MR An AN TAN na na SA 

: jonet Djepang disekitar Shangbai ini hari ditoetoep, sesoedah 
hara ekan pasoekan Tionghoa melakoekan 

tertib pada laroet tengah malam de 

tie dan pasoekan pilihan tetap tinggal 

  

gan jg disinari oleh tjabja boelan, maka malam hari tergang 
oeara berderoe dari moeloet meriam. Dan pada waktoe itoe pen 

mbawa segala alat sendjatanja. 253 2 HN 

uvres ini berlakoe dengan sangat tertib dan teratoer, sehingga 

gat kepada pengoendoeran oemoem dari Chapei. Mena 

  

Jang menang pergi. Itil revolvernja, tetapi tidak berboenji, 
|setelah mana ja pasang sekali lagi. Ke 

| moedian is melepaskan beberapa tem 
bakau Tenang sembarangan ia lalo 

    
       

    

     

   
    
   
    
    
     

    

    

    

    

       

memberi isjarat soepaja opsir lain lain 
dan serdadoe-serdadoe mengikoetinja. 

  

Datangnja simenang 

nc pembantoe Reuter, jang 
sendiri bertjeritera 

Pemandangan jang mengharoekan 

Sementara itoe datanglah beberapa 

berdjalan dengan letih lesoe, sampai 
didaerah pertahanan Inggeris dibaha- 
gian jang berpagar kawat berdoeri. 

  i berdiri pada djalan 
on Jessfie 

: Mereka ditolong oleh serdadoe2 Dje 

sa Isamboet oleh serdadoe2 Inggeris, 

Serdadoe2 Inggeris itoe mentjoba 
| memberi hiboeran dan berkata sebisa 

,Isebisa, maksoednja memberi tahoe, 
e | bahwa mereka selamat tidak teran 

    

  

Ae penghabisan 

Iboenglah asap tebal keatas, 

|Pasoekan jang moendoer dihoedjani 

jang kebanjakan masoek lijst hitam 

wa tentara jang djaoeh lebih besar 

Yugambil rol terpenting dalam keme- 

ga tentara Loyal jg ada didaerah pertahanan Asing sebelah 3 $ 
tdengan njata sebataljou demi sebataljon berbaris kearah barat, | 

datang, jang kalah Ikira kira 6 meter, ia tarikluh penjen | 

men, oknja oentoek diisap | 
| Ia berpikir doeloe sesa'at, lalue ia 

, pang soepsja bisa masoek didalam ka|pakean, b sin : 
wat itoe, dan dari dalam mereka di-|sepoeh pakean no I. Specialist: vlek- 

  

dan sampai 

Perempoean jang mendapat 
Iveka. 

Jang sangat mengerikan pemanda 
ngan, ialah doea orang perempoean 
toea, jang berloeka bekas kena petja 
han granaat, jg oleh Telfers Mollet 
sendiri ditolong melaloei pagar kawat, 
laloe diletakkannja dalam kereta so 
rong, jang membawa perempuean2 
itoe teroes ke nederzetting. 
“Ditempat djaoeh, sebahagian dise 

'babkan letoesan granaat dan sebaha 
'gian disebabkan api, maka memboe 

bom. 
“ Pesawat2 terbang, jang berkilau-ki 
lauan didalam tjabja matabari meng 
hoedjani bom kepada pasoekan2 Tiong 
boa jang mengoendoerkan diri didae 
rah barat. 

Djatoehnja ,Shanghai. 
Djatoehnja Shangbsi mempertem- 

patkan burgemeester Ok Yui, zonder 
kota, dalam keadaan jg agak adjaib. 

Lain-lain pembesar2 Tionghoa, se 
perti oempamanja 'T. V, Soong, goe 
bernoer Bank Tiongkok, antara mava 

uja Djepang, tetap doedoek dalam is 
tananja jang indah jang didjagai da 
lam tanah concessie Perantjis. 

Peladjaran jg didapatkan didalam 
peperangan di Shanghai itoe ialah bah 

djoemlahnja tetapi tiada ' bersendjata 
lengkap tidak ada harapan bisa mela 
wan pasoekan ketjil jang bersendjata 
serba machinaal. 
.Istimewa sekali pesawat terbang me 

nangan Djepang ini, tetapi ketjoeali 
itoe besar poela gcenanja tank2, mo 
bil2 badja dan meriam2 besar. Itoe 
poen beloem terhitoeng kapal2 perang 
jang sangat tepat dipergoenakan sebe 
loemnja pihak Tiongboa (tempo hari 
melakoekan pengoendoeran oemoem 
dari Chapei. Bat 
2. Legah napas pendoedoek 
Lee Shanghai 

Semoea pendoedoek Shanghai isi 
bari bisa lebih leloeasa bernapas lebih 
legab, sebab seakan akan soedah ter 
hapoeslah peperangan jang lama itoe. 
Tetapi Shanghai, jang mempoenjai 
pendoedoek terlaloe banjak dan seng 

  

- Tionghoa terkoeroeng 

Jemarilemari boekoe “diterbalikkan, 

    

orang pelarian Tionghoa, terpaksa ba 
roes tahan lapar, terpaksa mengikat 
kan ikat pingganenja lebih erat (ken 
tjang) lagi, bagi bersiap siap memper 
tahankan diri dalam tempoh jg lama 
karena terpoetoes hoeboengannja, di 
kepoeng oleh beberapa gordon pasoe 
kan Djepang. dan terpotong sama se 
kali dari seloeroeh Tiongkok lainnja. 

Mati soember penghidoepan 

Distrik-distrik jang penoeh dengan 
pertanian disekitar (Shangbai, jang 
wmenghidoepi Shanghai, sekarang di 
tinggalkan orang, "sedang pekerdjaan 

di Shanghai sebagai kota dipoesat Ti 
ongkok, sekarang tidak lagi bisa dihi 
doepkan. 

Perasaan Nasionalisme berapi-api 
sebab Shanghai. 

Peperangan Shanghai ini menjebab 
kan perasaan nasionalisme diseloeroeh 
negeri menjala dengan keras, sebagai 
beloem pernah dialami hingga kini, 
dan membikin serdadoe Tionghoa be 
roebah mendjadi orang berani, berani 
poela berkelabi sampai mati bagi per 
kara ini. 

Ketjoeali itoe, ada poela hal hal jg 
menjebabkan menjalanja perasaan 
tjinta bangsa, seperti perampasan2 dll. 
Kaoem perampas kemarin meng- 

hantjoerkan roemah roemah Amerika 
dan Inggeris jg bagoes bagoes dise 
pandjang Hungjaoroad bagian wijk 
tempat diam orang, jg memang se 
beloem itoe roesak oleh tembakan me 
riam. : 

Tjontoh jang moedah dimengerti, 
ialah kedjadian dalam roemah orang 
asing, dimana tiap2 pintoenja diboeka 
dengan paksa, dan dalam tiap-tiap 
kamar diadoek-adoek tidak keroe2an. 
Meubel2 dihantjoer hantjoerkan, dan 

sedang goedang tempat simpanan di 
kosongkan dari isinja, dan semoea 
jenever, brandy diminoem habis, teta 
pi gaboesnja botol whisky ditekan ke 
dalam, sedang isinja tidak diminoem, 

Tidak ada orang asing jang mati 

Nanking, 9 Nov (Reuter). Dengan 
opisil diberitakan, bahwa tidak ada 
orang2 asing diantara 200 orang jang 
mati ketika ada serangan pesawat ter 
bang Djepang kepada kereta api , Blue 

penoempang2 meneroeskan perdjala 
nannja kearah selatan dengan lain 

invoer dan uitvoer jang biasanja ramaij: 

Menjerang2 pasoekan jang mengoen 
doerkan diri - 

Sanghai, 9 Nov. (Domei). 
Marine Djepang bersamasama de 

ngan tentara oedara menjerang2 pa 
. Isoekan Tionghoa jg mengoendoerkan 
|diri kearah barat dan barat daja, 

Djoega sebahagian terbesar (huofd- 
Imaeht) Tionghoa,sambil lari ke Tsinpu 
30 KM. sebelah barat daja Shanghai 
telah dihoedjani bom, sehingga men 
derita keroesakan besar, 

Lain lain pesawat terbang menem 
baki dengan bom kepada benteng ben 
teng militer di 'Tsinpu, jang djoega 
dihemboeskan keoedara, 

Apa arti terpisahnja Shanghai ? 

Shanghai, 9 Nov, (Domei), 
Pemoetoesan hoeboengan kepada 

district-district Shanghai jang sangat 
berhasil itoe bererti soeatoe tamparan, 
tidak hanja bagi Pemerintahan Nan- 
'king, tetapi boeat segenap kaoem 
agiatator anti Djepang. » 

Boeat Pemerintah Nanking hal ini 
berarti kehilangan soember financieel 
dan soember indoestrie, sedang bagi 
kaoem agitator anti-Djepang hal ini 
berarti mereka kehilangan pangkalan 
oentoek menjerang Djepang, 

10.000 serdadoe Tionghoa tjoba 
bertahan 

Shanghai, 9Nov. (Transocean). 
10,000 serdadoe Tionghoa di Nantao 
roepa-roepanja mentjoba memaksa Dje 
pang soepaja sedikitnja boeat beberapa 
hari bisa meninggalkan disitoe pasoe 
kan jg koeat, soepaja memberi kesem 
patan bagi orang-orang Tionghoa me 
moendoerkan 'diri kelain lain daerah 
dengan tidak oesah menderita keroe 
sakan besar. 

Orang-orang Tionghoa menjatakan, 
bahwa mereka mengoendoerkan diri 
itoe goena mentjegah mendapat keroe 
sakan jang lebih besar lagi didaerah 
socak Soochow, 

Pasoekan2 Tionghoa moendoer de 
pgan perlahan2 dari Pootung, dengan 
ketertiban jang sempoerna, 

Nantao, ketjoeali, mendjadi satoe 
dengan Shanghai soedah terkepoeng 
sama sekali oleh Djepang. 

Pertemoean kongsol2 asing 

Shanghai, 9 Nov. (Reuter). 
Kepoetoesan pihak Tionghoa oen- 

toek membela Nantao membikin Shang 
hai terlepas bahaja baroe, jang menoe 
roet pendapatan sebahagian besar dari 
pendoedoeknja, bisa terdjadi dengan 
pengoendoeran Tionghoa dari medan 
perang sebelah Barat. 

Sebeloemnja mendengar bahaja jang 
baroe, banjak sekali orang2 Inggeris 
dan lain-lain orang2 asing jang isteri 
dan anak2 disingkirkan ke Hongkong, 
memanggil kembali lagi dengan tele- 
gram. 

H sil hasil jang diperdapat oleh Dje 
pang ini menjebabkan timboelnja ke- 

Express“sebagai diberitakan kemarin. koeatiran besar diantara orang orang 

'Walaupoen kereta api roesak poe Tionghoa jang baik baik. 
kak keras, demikian poela djalanaunja Dengan segera ini hari diadakan 

spoedvergadering antara kongsol2 a- 
sing osntoek menentuekan sikap ter 
hadap krisis baharoe ini. 

TAN Kongsol Djenderal Djepang Oka- 
Pagi ini soedah selesai diperbaiki, |moto djoega hadlir. 

sehingga perhoeboengan kereta api PO Gene Ta   berlakoe sebagaimana biasa.   sara antara mana ada ratoesan riboe 
  

  

  

  

  

  

PAATJE DRIESSEN, Tijililitan poenja 
keloearan djamoe-djamoe bisa dapet 
beli di ,TOKO BERKAH“ Groote 
Postweg 44 Buitenzorg. 
  

SLAMANJA kita kasi dateng roepa2 
tjita, Gabardin dan laen2 dari jang 
jaloes Sampe jang kasar. Harga mela- 
(wan, Dateng koendjoengin pada Toko 
Centrum Kebon Klapa Pasar Senen 133. 
  

'#EUROPEESCHE HOUTSKOOLH, 
| Kwitang 32 — Telef. Wit. 3780. 

perempoean Tionghoa jgsoedah toea, |Semata2 mendjoeal barang baik, areng- 
jareng dari Kosambi, Tantjang, Laban. 
| Kepada pembeli baik bisa bajar boe- 
jalinan. Tanjalah harga2nja. 

ISEMOEA VLEK (NODA) U poenja 
pakean, bisa dibikin bersih. Djoega 

  

kenreinigingsmiddelen. THE GLOBE 
LAUNDRY P. Baroe 113-Telf. 4856 WI, 
  

VERKEERS & TOURISTEN-GIDS 
VAN JAVA: Veikrijgbaar bij adm. Pe- 
mandangan per siuk f 0.94 incl. por- 
tokosien.   ng bahaja soeatoe apa didalam garis 

pertahanan Inggeris. 
3    

djo Sawah Noord Gg. III Batavia-C 

KALAU toean bikin roemah baroe 
tentoe harganja mahal sekali, belilahjin den Islam” door Joesoef Wibisono 
roemah roemah jang soedah ada atau verkrijgbaar bij administratie PEMAN- 
tanah tanah, datang pada AMIN Peto- |DANGAN prijs f 0,56 Incl. portokosten. 

»Huwelijk, Polygamie en Echtscheiding 

  

  

wardi per blik hanja f 0. 65 bisa dapa 
pada Adm. Pemandangan. 

Saudagar 
(0.90 onkos f0.04 bisa dapat di adm 
Pemandangan, 

Oentoek biang keringat bagi baji pa- 
kelah Lano'l Poeder recept Dr. Moe-|der recept dari Dr. Moewardi 0.65 

BOEKOE Penoendjoek djalan di Poe- 
lo Djawa bagi: kaoem Soepir.kaoem asing lagi harganja tjoema f0,15 ong- 

pelantjongan harga hanjalkos f 0.02 bisa dapat di Administratie 

Djerawat, ketoeaan dan sebagainja ha- 
nja bisa hilang djika pake Lano'"l poe- 

tlper blik terima diroemah atau pada 
Adm, Pemandangan. 

FLASH GORDON Tierita jang tidak 

:| Pemandangan. 

  

typen. 
DE EXPRES 

Gang Sentiong 42  — Batavia-C. 

Rijwiel Handel BOEMIPOETRA & Co. 
Examen tg. 10 October memberi poe-|P, Senen no. 172 Batavia-C. menerima 
la 100 pCt succes kepada CursusJijat speda pekerdjahan toekang jang 

soedah paham segala keroesakan speda. 
Kerdja tjepat dan menjenangken. 

  

Typ-Cursus 

hari sampai mendapat 
lamanja 1—4 boelan adja.   SIAPA ITOE PERAMPOEAN ? 

»DE VLUGGE TIEN“|Menoeroet tilikan lahir dan bathin, 
IV.X.J (Machine schrijven Tien Vi-ffilsalat ilmoe dan agama, soenggoeh 
ngers Blind Systeem) Molenvliet Oostjamat. menjesal sekali, orang jang tida 
No.-107 Batavia. Bladjar Typen saban| mengetahoeinja. Hanja sedia beberapa 

DIPLOMA, I boekoe sadja di Administratie Peman-   dengan harga f 1.25 ongkos f 0.06, 

      

          

   

   

    

    

   
    
   

     

        



    

    

  

   
    

  

hi malem dan Aa : wa —esanveaa 

mi: rik etnj 21 WHEN MEN DARED. 

UNDER the RED ROBE 6 

(Bekerdja pada Kardinaal) 

     

  

   
   

  

   

   

  

    

  

terambil dari tarich ng hebat, | 
tarichnja pahlawan-pahlawan dan 
pedang, tarich laki-laki jang be- 
rani melakoekan segala apa sa- 
dja, semata mata goena kekasih- | 
nja — romance jang tidak kenal 
takoet dari seorang pahlawan 
jang mengorbankan segala se- 

soeatoe boeat ketjintaannja. ' 

  

  
   

    

   

  

dengan 

ANNA BELLA 
bintang Perantjis jang masjhoer: 

sebagai Njonja Marguerite. | 

CONRAD VEIDT | 
i 

1 

| 

8 

    
    

  

         

sebagai Gil de Berault 

RAYMOND MASSEY - 
sebagai Kardinaal Richeleu jang 
dibentji. tetapi dihormat penog.    CONRAD VEIDT: 

& m ANNABELLA c 

(Under the 
(Red Robe 

RAYMOND MASSEY 
ROMNEY BRENT 
SOPHIE STEWART 
LAWRENCE GRANT 

   

     
   

  

   

  

   

  

   

  

A New World Pictare 
Relasesd by 20th Centiry-Fon 

     

 Toean tjinta Bangsa dan Tanah Air ? 
— Dirikanlah ditempat toean Sub-Comite-Petitie-Soetardjo ! . 

Atau paling sedikit sampaikanlah pada Centraal- 
Comite-Petitie-Soetardjo tanda- -perseloedjoean toean 
terhadap Petitie-Soetardjo itoe. 

“ Instructie dan keterangan setjoekoepnja boleh diminta 
. pada Centraal-Comite-Petitie-Soetardjo Raden Saleh- 

- laan 18 Batavia-Centrum atau pada sake ditempat 
tinggal toean, 

| “Adjaklah teman-teman Toean oentoek mempropaganda- 

      

   
    
   

    

  

ikan Petitie-Soetardjo! 

liteit baik, harga moerah dan boleh bajar menjitiil. 

Firma ,IJONG & Co" 
HOOFDKANTOOR. 

SAWAH BESAR 13-15, —0— TEL. 390 BAT-C. 

: FILIALEN: 
Molenvliet Oost 38 en 38A Tel. 5482 Wel. 
Kramat 16 Tel. 1632 Wel. 
Tg. Priok Tel. 77 Tg. Priok 
Bandoeng Groote Postweg West 13A Tel. 556 Ba. 

Ta » Oost 174 Tel. 2274 , 
—“Bhilenzorg @rooteweg 38 Tel. 391 Btc. 

Molenvliet Oost Nos. 38-38A 
: Show Room Telefoon No. 452 Welfevreden. 

   
    

    

1 Baroe trima: 
| Showerproof djas oedjan katoen bikinan England, kwas 

   

  

    

   

  

   

    

Centraal Comite Petitie Soetardjo £ 

    
      

   

  

  

  

  

  

Ek 
  

  

Maandblad Bergambar daki persaftoean Priaji 
Bestuur Boemipoetera di Hindia Belanda 

:. Oplaag 6000 Exemplaren 

k | Dikirim pertjoemah kepada Teden P. P.B. B. dan dibatja oleh langanan2 

: segala bangsa dan Ambtenaar2 Europa. 

Harga abonnement boeaf Hindia. 
f5,- — sefaon-atawa 12 nomer,.f 2,50 setengah taon atawa 6 nomer, pem- 
bajaran doeloe: berlangganan paling pendek setengah taon afawa'6 nomer. 
Lapangan bagoes dan .loeas-oentoek reclame dan advertentie 
Menghadapi .hasil besar dan .menjenangkan , tariefnja rendah dan berlang- 

) ganan dapet rabat banjak berhoeboeng dengan djaman soesa. 
“- | Ingetlah, kalangan Regentschapsraad-atawa Reg. Werken jang terkemoedi 
d5 oleh Regenten, jang kebarjakan 'memimpin tjabang P.P. B, B, bisa men- 

| “| djadi lapangan advertentie djoega. 
per Perminta'an langganan atawa perfjontoan Pemimpin, moeat adver- 
4 fenfie: atawa: tarief, serta masoek lid P.P:B.B. toelis pada. 

Administratie,     ! Batavia Cenirum IR. Salehlaan. 18 Paviljoen|) Telefoon No. 3017 WI. 

  

Boeat.hari REBO 

dan KEMIS 10-11 

NOV. 1937 

  

Sawah Besar —— Bat.C. 

DUBBEL PROGRAMMA 
Film ke 1 

ZOU ZOU 
dengan 

Josephine Baker 
  

Film ke 2 

HEROES OF THE RANGE 
dengan 

Ken Maynard 
Radja dari sekalian cowboy jang gagah dan berani dalem ia . 

poenja film jang djempolan 

      

  

       

   

     

   
   

   

   
     

  

   

      

   

   
   
   

    
     

  

TOKO FEN 
— PASAR SENEN 119. TEL. WL. 3083 - - 

  

   
    
   

Adres jang terkenal mendjoeal 

Perabotan dapoer dan toilet bak dan 

EN 

Kramerijen, Hemden dan Pijama's etc. etc, 

dengan harga pantas: 

  

£ 

Dr. SOEGIRI 
ABDUL R. SALEH 
KWITANG 7,— TEL. 3995 WL. 

Spreekuur : 7 — 8 pagi 

bi — 1 sore 

Sementara Dr. Soegiri tida di 

Betawi, practijk diteroeskan oleh 

dokter Abdul R. Saleh.     
  

De Vier As Adresboek 
3e Uitgave 1937 

Banjak lebih diperbaikan dan diper- 
lengkapkan dari jang soedah pernah 
terbit. 1 djilid tebel dengan tekst 
Blanda, Indonesia, dan Inggris serta 

  

   
   

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

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

Menoenggoe dengan hormat 
De Directie 

  

ai Li Lee 2 s 
tanggoeng moestadjab terhadep 

Kerinset Boentet 
dan | 

Gangsgoean? di Koelit 
Tida berbahaja maski bagi koelit jang paling aloes 

  

        
       

  

     

    

    
      

  

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

Distributeurs: E L Li hg G E R & Co. 
SOERABAIA BATAVIA-CENTRUM 

RUNNING TANAH KUNCI 

  

KAMAR ANTAM UR UNTANAMTLIAUYANAO (RUN MTA KANAK 

   
  

  

      
     

   
   
   
   

  

IDE YAULIN 
(HAIR CREAM) 

          

  

    

SWAPUEYA 
g “Molenuliet oost 73 MOLENVLIET OOST 73 

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

Memoedjiken dengan hormat 

Fabriek ,TJAP DEWA" 
Molenviliet Oostno.73 Bat-C.-Tel.no 1019Bat 

   
   

   
    

  

      

  
        
              

    

      

dengan omslag kleuren druk jang ma- 
nis sekali hanja f 2.16 franco tempat 
pemesan.    

  

Uitgeversbedryf 

»MERAPIS 
Kramat Batavia-C.       

   
     
  

     

  

Soedah terbit » 

Brochure Soetardjo 
me 

Tentang Indonesia berdiri sendiri. 

Isinja penting bagi oemoem, ter 

oetama rakjat Indonesia. 

Harga f 0.75 
satoe boekoe dengan onkost kirim 

Lekas pesan!! Nanti kehabisan 

pada Administratie ,,Pemanda- 

ngan“, Batavia-Centrum. 

    
    
      

    
   

  

     
     

  

   

    

    
   

        

   

       
    
   
     

   

  

    
  

TP 

Pergoeroean Nasional 

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

BATAVIA-C. 

Menerima moerid boeat: 

1. H.LS. & Schakelschool f2,35 seboelan 
2. Tweejarige Handelsschosi f 6.- 
3. Cursus Boekh. A Examen f 4.- 
4. Cursus Typen (J0 Vinger Blindsys. ah 

f 2,50 seboelan 
5 Cursus Klein Ambtenaarexamen 

f 2,50 seboelan 
Boekoe programma bergambar boleh 
diminta dengan gratis. 

Bi basa K0 KO ena (ema aman 

Pas verschenen: 

"Ia ACTUBEL 
Huwelijk, Polygamie en 
Echtscheiding in den Islam 

” 

  

    
   

door 

JOESOEF WIBISONO 

Redacteur 

Moslimse Reveil 

Uitgave van de Studen 
ten Islam Studieclub 

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

De ontwikkelde Indo 
nesier, wien het huwe- 
lijksleven van zija volk 
ter harfe gaat zal niet 
onverschillig blijven £. 
av. de plannen der 
regeering om de moge- 

“ lijkhied te scheppen van 
cen inschrijving van Is- 
lamietische huwelijken, 
helgeen beteekent on- 
derwerping aan cenMO- 
nogame huwelijksre 
geling, naar het voor- 
beeld van de Europee- 
sche  huwelijkswelten. 

Men geve zich ech- 
ter eerstrekenschap van 
wat men ga veranderen, 
Leest deze brochure 
Verkrijgbaar bij de Ad- 
ministratie van 

»Pemandangan” 
Senen 107 - Batavia-O,     incl, porto.     

ng 

Per exemplaar 0.65 1" 
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KANTOOR ADMINISTRATIF 

Senen 107 Batavia-C. Tel. 1810 W. 

HARGA LANGGANAN 
Indonesia satoe kwartaal . . 
Loear Indonesia .' . .« « 

  

      
    

— PEMBAJARAN DI MORKA 

Boleh dibajar, boelanan, tetapi, 
henti haroes diachir kwartaal. 

  

di Betawi. 

| Tahoen ke 5 No. 252 

  

    

  

    

  

   

    

                                  

    

    

  

    

  

   

    

     

Besok tg. 11 November 1937. 
Poekoel 11 tengah bari, boelan 11, 

seloeroeh doenia jang tjinta dengan 
perdamaian merajakan hari ini. Mera 
jakan dengan hati jang amat masjgoel 

| sekali, doeka tjita, ada dibelakangnja, 
karena di doenia fana ini, beloem 
tampak perdamaian, masih sadja si 
fat hawa nafsoe dibawa dalam gelom 
bang penghidoepan manoesia, : 

| noesia, bosanglah tabeat perang, oedja 
ran abad kedoea poeloeb, semendjak 
adanja perang doenia, semendjak ma 
noesia tidak sampai bati saudara2nja 
mendjadi oempan perang, berkata ber 
perang itoe oentoek meninggikan ta 
nah airnja dan bangsanja. 

19 tahoen kemeedian ! 
Manoesia beloem djernih fikirannja| 

Masih sadja ,Good-Will day“ ini ti 
dak dipraktijkkan oleh doenia sopan. 
Bagaimana djoega kaoem tjinta kepa 
da perdamaian, kaoem pacifisten meng 
ichtiarkan agar ada perdamaian, teta 

| pi soeara mereka ada dipadang pasir 
| belaka, tidak didengarkan oleh mere 

| ka jang soeka dengan perang dan men 
djaoehkan perdamaian. 

Tabeat manoesia. Manoesia itoe da 
“ri ketjilnja, soedah kelihatan benih 
pertjeraiannja, iri-hati, dengki-bati, 
tidak soeka melihat orang madjoe, ti 
dak maoe melihat sesama manoesia 
:dapat mengedjar kemadjoean, inilah 
tabeat jang ada dalam kalboe manoe 
sia, sampai kaoem reformisten itoe, 

| jang berkata, kita akan memperbaiki 
djalan ke sopanan, toeroetkan nafsoe 

- nja berperang, berperang oentoek me 
moeaskan hawa nafsoenja. 

O, doenia, tidakkah dapat peladja 
| rap jang sempoerna, oentoek memper 

hatikan apa jang kedjadian pada ta- 
'hoen 1918, mana bermiljoen-miljoen 

0empan bom dan bajonet. 
Doenia sopan tidak mengarti. Ka 

oem militairisme meradja-lela, dan 
per saldo, meroegikan kepada ra'jat 

jang tidak maoe berperang. 
BAN nk 2 as : 

. Soeara ini 'kedengaran. Alamat di- 
“beri, alamat dikasih tahoe, tetapi ja, 

“apa jg kita katakan disini, manoesia 
tidak tjepat mentjari perlindoengan, 
sampai mereka poetoes asa, djadi oem 
“pan dari bom, djadi orang jang kehi 
angan tangan dan telinga, ,karena, 
moesoeh negeri itoe, mengedjar mere 

ka. : 
Doenia sopan memberi tahoekan 

“ini, doenia sopan jg membawa ini ke 
ya aliran zaman sekarang. Dapat- 
kah manoesia ini memfikirkan semoea 

— nja itoe, tentoe tidak dapat, karena 
moestahillah, machioek Allah dengan 
macbioek Allah memboenseh sesama 
manoesia oentoek meninggikan bende 

" ranja, : : 
—. Tahoen sekarang! 

Riwajat memboektikan. Kaoem fa-| 
- cisme jang tjari sadja psrang, Di Spa 

pjol, di Etiopia orang soedah tahoe, 
bagaimana pendoedoek dinegeri2 itoe, 
mendjaga negerinja dari semoea bahaja 
tetapi manoesia itoe, soedah berlawa- 
nan dengan sendjata jang sekarang di 

  

boenueh sesama manoesia. 
Habis kota kota jang elok dan per 

mai, habis semoea perniagaan, habis 

  

   

cile abonnes terhadap koran idi . 

Ta Noverr 

  

Damailah doenia, berdamdilah nfa Ikoelan 

perboeat oleh manoesia oentoek mem 1 

EN apa 
ng 

  

ber 1937 
. Oleh Realist 

Isemoea manoesia jg tidak bersalah, 
karena mereka semoeanja soeka dengan 
memboenoeh dan meroesakkan apa jg 
ada didjalanan mereka. 

Kota jang bagoes moesna, sawah 
dan ladang jang tadinja oentoek beri 
makanan kepada manoesia, pemberian 
dari Allab, sekarang djadi habis, ter- 
indjak-indjak oleh mereka jg maoe me 
njedarkan ra'jat jg haroes dapat poe 

dahoeloe oentoek diboeat 
sedar, katanja. 

: Manoesia beloem tjoekoep fikiran 
nja, soeara orang2 jang soeka damai 
tidak kedengaran. Damaikah doenia, 
bilamana, tidak terdjadi karena manoe 
sia itoe, "memang mempoenjai tabeat 
iri hati. 
DAMAILAH DOENIA. Tidak ada, 

doenia tidak maoe damai, doenia ma 
sih mempoenjai tabeat jang soeka 
mentjari moesoeh sadja. 

Ingatlah doenia tahoen 1918, tidak 
memperdoelikan karena soal ini soe- 
dah lama, dan sekarang mereka maoe 
memperbaharosi oentoek dengan poe 
as hati mareka mendjalankan rolnja 
jang penting, memboenoeh sesama ma 
noesia. 

Segala ichtiar kaoem jg soeka per- 
damaian itoe, djaoeh dari pada boek- 
tinja, Kaoem pacifisten, kaoem socia 
listen memperhatikan bari ini, hari 
jang amat moelia sekali. 

Kita nantinja djoega dapat tele 
gram dari doenia losaran, bagaimana 
mereka itoe mengadakan oepatjara jg 
sangat mengharoekan hati kita, jg soe 
ka dengan perdamaian. 

Mareka itoe memperingatkan miljoe 
nan serdadoe tiwas djiwanja, dimedan 
peperangan, 

Mareka itoe memboeang boenga di 
pemoeda2, pengharapan ra'jat djadi atas koeboeran jg tidak ketahoean na 

manja, karena kebanjakan itoe. Teta 
pi manoesia sekarang lagi asjik ber 
perang, mempertoendjoekkan kegaga 
hannja dimedan perang oentoek men 
djaoehkan sesama machloek dari doe 
niajg fana kedoenia jg baka. 

Manoesia beloem sedar ! 

Manoesia beloem dapat peladjaran 

rangan. 

menanjakan, 

dalam aliran ini, 
Indonesia ! 

Djoega Indonesia, tanah —air kita 

datang dari loearan, , 
Indonesia moesti damai, 
11 November 1937. 

berscempablah djangan ada perang 

  

    

   

          

     
   
   

      

    

    

   

  

  

“ Pendjoealan arang batoe 

“Ada harapan lebih 
loeags, 

Kabarnja, t. JBM, Lochtenberg oe 
toesan dari Indische Verkoopskantoor 
van 'sLands Mijubouwproducten disi 
ni, soedah kembali dari perdjalanan 
ke Singapoer, dimana ia melakoekan 

pelarangan mengeloearkan 
toe dari Natal ke Afrika Selatan. 

Xi 

dan NSB (t) ers choesoesnja 

ta menoelis : 

Nov.   
    

permoesjawaratan2 dengan berbagai terhormat, jg menggambar kepala ka 

jg dilihat sendiri, dirasakan sendiri, (bahwa semoea perhatian dari 
bagaimana soekarnja djika ada pepelmanapoen perloe kita perhatikan, te 

Kaoem jg soeka perdamaian meng 
gojangkan kepalanja, menanjakan, bi 
lamana doenia ini tentram, kaoem jg 
menganoet Agama menanjakan djoe 
ga, adakah dalam kitab soetjinja ter 
toelis, oentoek berperang, mareka itoe| herkoempoelan tsb, (IESA) telah me 

: dan berpendapatan, 0. Ingadakan rapat anggauta jang pertama 
doenia, tabeat manoesia membawakaji bertempat di Clubhuis perkoem 

bagai badan opisil, tentang kemoeng 
kinan terloeasnja afzet arang batoe 

Indonesia, berhoeboeng dengan adanja 
arang ba|diri ke Probolinggo, haltechef klas 2 

Penting bagi pembatja oemoemnja 

: danja artikel 
Ba Pama aan bari: Bsptos Gitief di Blitar ke Sidotopo stoker toe 

1937 No. 249, jg berkepalajan Atmo. 

: i saudara2 ota NSB“ 20mo 

Na hadapi Dempun MUNNOEN NSB|tief di Malang ke depot locomotief di 

choesoeanja, teroetama toean A, A. jg | Sidotopo stoker Salam I. 

  

rangan itoe, kami Pengoeroes Besar 
NSB jg tersangkoet oleh gambarannja 
perloe memberi keterangan sebagai be 
rikoet. 

a. Sbedah tentos NSB mengoetjap 
diperbanjak terima kasih atas perhati 
an toean A.A. jg terhormat itoe ter- 
hadap NSB, bagian verslag tahoenan. 
Sjoekoer bin baik benar sekiranja N 
S B mendapat perhatian dari pihak 
mana sadja tentang kesalahannja, teta 
pi djoega tentang toedjoean dan sikap2 
nja. 

b, Maksoed toean A.A. jg akan mem 
betoelkan kekeliroean verslag itoe, da 
pat membingoengkan pembatja oe- 
moemouja, sebab boleh djadi tidak de 
ngan sengadja toean A.A. beloem begi 
toe landjoet menjelidikinja kalimat2 
lain dalam verslag itoe, sehingga keli 
hatannja verslag itue salah semata2, 

e. Kalau orang soeka membaija de 
pgan hati2 kalimat permoela- 
an pada jaarverslag NSB tahoen 1936 
tentang Anggota barangkali orang 
laloe tidak tergesa2 mentjampakkan 
kesalahan2 terhadap angka verslag ter 
seboet. Telah diterangkan bahwa pada 
permoelaan anggotanja jg tiada patoet 
lagi tartoelis dalam ledenlijst. Apa sa 
lahnja kalau dalam verslag 1935 dite 
rangkan bahwa banjaknja anggota pa 
da penghabisan tahoen ada 177 orang, 
permoelaan tahoen 1936 ditoelis 144 
orang, sebab dikoerangi oleh banjaknja 
anggota jg ditjoreng karena pembersi 
han itoe??? 

Hal ini boekannja NSB akan me- 
njemboenjikan angka keloearnja ang- 
gota tetapi tetap disengadja karena 
permoelaan itoe soedah tjoekoep 
terang NSB berpendirian, bahwa tidak 
mendjadi kegagahannja mempoenjai 
anggota banjak, tetapi tidak toelen, 
NSB tahoe bahwa ada sebagian seri- 
kat sekerdja di Indonesia ini jg ber 
'anggota beriboe2 orang, “tetapi hanja 
separoeh sadja jg menetapi kewadji 
bannja. Sijsteem sematjam itoe, NSB 
tidak maoe ikoet. 

Tentang oeroesan besar atau ketjil- 
nja perkara ini, sekiraoja hal terse 
boet diatas itoe salah poela, boeat pen 
dapatan kami boekan soeatoe hal jg 
menjangkoet soal keinsjafan anggota. 

Dengan keterangan jg singkat ini 
harap mendjadi penerargan bagi oe- 
moem, teroetama toean A.A. jg terhor 
mat. 

Sedang terhadap kaoem NSB. (t) 
ers oemoemnja kami seroekan disini, 

pihak 

tapi kitapoen mesti awas kepada per 
hatian jg bersifat meroesak 

— 9 — 

Indonesian English Speaking 
Association Batavia 

Pada hari Minggoe tg 7 ini boelan 

poelan tsb di Gang Kenari Doea 
no 2. : 

Jang hadir hampir semoeanja ang- 

mengharapi perdamaian. Kita pertjaja | gauta dan diantaranja ada djoega ang 

kepada bidjaksana pemerentah negeri | gauta isteri. 
ini, soepaja- mendjaga, soepaja meng| . 

gada djangan sampailah kita, akan memperkenalkan satoe sama la 

djadi oempan dari bom, bow jang|'n diantara anggauta anggautanja. 

Rapat terseboet jalah bermaksoed 

Toedjoean perkoempoelan ini jalah 
akan mendidik bangsa Indonesia di 
dalam bahasa Inggeris, dengan djalan 
bertjakap tjakap, lezing dan memberi 

Hari ini djangan diloepakan. 2 me|peladjaran djoega bahasa Inggeris, 
nit kita diam pada poekoel Il tengah ro 

hari, membajangkan fikiran kita, dan|lan didirikan (pada tg. 2 October'jl.) 
Perkoempoelan ini baharoe satoe boe 

Ildan soedah mempoenjai anggauta Ia 
ki laki dan perempoean sedjoemlah 
60 orang. 

— (9 —. 

Doenia S.S. 

Dipindahkan dari stationdienst Ke- 

toean Sadelan. 
Dipindahkan dari stationdienst Pro- 

bolinggo ke Kediri haltechef klas 2 
toean Prawiroatmodjo. 

Dipindahkan dari depot Locomo- 
Pengoeroes Besar NSB di Jogjakar-|tief di Blitar ke Sidotopo machinist 

klas 3 toean Sarkam I. 
Dipindahkan dari depot. Locomo- 

Dipindahkan dari depot sublocomo   — 9 — 

  

Rebo 10 November 1937 

Doenia D.V,G. 

Diangkat mendjadi klerk klas I pa 
da afd, begrooting. Comptabiliteit dan 
Financieele Zaken dari Hoofdkantoor 
pada dienst dari Volksgezonheid toe- 
an Rd Bodin Atmodirono, tyd, wd 
klerk klas I pada afd Afdeeling beg- 
rooting. 

Dipindahkan dari Palembang ke 
Afd Laboratorium di Semarang, ve 
Indisch arts pada dienst dari volksge- 
zondheid toean Rd Moehamad Djoeha 
na Wiradikarta. 

Diangkat mendjadi commies pada 
hoofdkantoor pada dienst dari volks 
gezonheid t. Mas Soegondo, dahoeloe 
ia mendjadi tydelijk. 

— 90 — 

Angkatan boschopzichter dan 
mantri opnemer 

Diangkat mendjadi boschopzichter 
pada dienst boschwezen tt, Soeradi 
dan Soeprato dan mendjadi mantri 
opnemer R. Soemantri, semoeanja. da 
koelve mendjadi tydelijk. 

— — 

S.S. Soematra 

Toean Mohammad Noer gelar Soe 
tan Materi, haltechef kelas 2telah di 
pindahkan dari Fort de Kock ke Boe 
kit Poetoes dan diserahi oentoek me 
megang djabatan mengoeasai station 
Boekit Poetoes, 

9 — 

Rapat oemoem dari Comite Oemmat 
Islam di Indramajoe 

Pembantoe menoelis : 
Comite Oemm'at Islam In- 

dramajoe, jang agaknja didirikan 
terdorong atas adanja Rentjana Ordon 
nantie Perkawinan, terdiri dari bebe 
rapa golongan Oemmat Islam, telah me 
ngadakan rapat oemoem, pada malam 
Kemis tg 3 ke 4 Nov, '37, bertempat 
digedong bekas hotel di Stationstraat 
Indramajoe. 

Jang mengoendjoengi ada k.I. 1000 
orang laki laki dan perempoean, dian 
taranja ada 23 wakil perhimpoenan 
dari dalam dan loear kota, wakil pers 
ada 3, sedang wakil pemerintah ada 
lengkap. 

Agenda jang dibitjarakan, ialah Ke 
moendoeran Oemmat Islam, persatoean 
dan Rentjana Ordonnantie Perkawi- 
nan. 

Rapat diboeka pada djam 8,30, atas 
pimpinan Toean Soebada, dengan ops 
ningsredenja tentang sebab-sebab ber 
dirinja Comite Oemmat Islam Indrama 
joe, maksoed dan toedjoeannja, jg soe 
paja segenap Oemmat Islam bersatoe 
soenggoeh soenggoeh, dapat menang- 
kis segala serangan dan bentjana jang 
menimpa agama dan gOemmat Islam 
seoemoemnja, dan dapat poela menim 
boelkan kemampoehan diantara Oem- 
mat Islam Indonesia, goena mengoe 
roes,memelihara dan mengatoer segala 
oeroesannja. $ 

Setelah itoe, laloe diadakan batjaan 
@oer-an oleh H. Ridwan, 

Soeal kemoendoeran Oemmat Islam 
dan daja oepaja memadjoekannja, di 
bitjarakan oleh K, H, Mansoer dan H. 
Zen. dengan pandjang lebar. 

Agenda persatoean oleh H Abdoel- 
lah, sedang Rentjana Ordonnantie Per 
kawinan oleh T Soebada. Pimpinan 
rapat diserahkan pada T Sanoesi, 

Spreker moelai dengan meriwajat- 
kan'keadaan Oemmat Islam pada zaman 
DHAHABIJAH (ke-emasan), dan me 
nerangkan ketinggian peratoeran dan 
pengadjaran Islam, teroetama jang 
mengenai soeal soeami istri dan peng 
hargaan pada kaoem perempoean me- 
noeroet rail Islam. 

Poen oleh spreker sangat disesalkan, 
atas golongan Kaoem Moeslimin jang 
banjak menjalahi atoeran2 Islam, jg 
oleh karenanja timboel kemoendoeran 
Oemmat dan menimboelkan poela no- 
da dan tjertjaan pada agama Islam 
jg soetji, hingga timboelnja Rentjana 
Ordonnantie Perkawinan, jg sekarang 
sangat menggontjangkan segenap Oem 
mat Islam, 

Kemoedian, spreker batjakan salinan 
dari Rentjana Ordonnantie Perkawi- 
nan, dengan disertai koepasan tiap- 
tiap fatsal, menoeroet pemandangan 
Islam. 

Jang toeroet berpidato dalam ini 
agenda, ada toean-toean Zainal Abidin   (PSII) dan Sjaifuddin. 

FONDS KEMATIAN 

Abounes lamanja paling sedikit 6 
boelan jang meninggal, asal tidak 
menoenggak dapat uitkeering , .. f 25— 

  

Pengadoean tentang pengiriman ko 
ran, dan oeroesan advertentie setelah 
liwat djam 4,30 sore pada tel. No, 

2738 WI Kwitang No. 14 

OT maa 

Tarief advertentie, keterangan pada 
administratie, 

Lembaran kiidoca 

djoenja akan adanja Ordonnantie Per 
kawinan, dan semoefakat soepaja me 
ngambil motie. 

Pada djam kira-kira 12, rapat di 
toetoep dengan selamat. 

—0-— 

BANTAM VARIA 

PKO Rangkas dan Zakat fitrah 

Pembantoe menoelis : 

Sebagai dalam tahoen jg soedah2, 
poen dalam tahoen ini Moehammadijah 
bagian PKO groep Rangkas, tidak 
loepa menjediakan tempat menerima 
dan membagi zakat. Tempat jg telah 
ditetapkan ialah di Kp,Empang, sedang 
pembantoe2 jg terpilih t. Soekarto, 
t. Boerhan dan t. Amat, 

Moedah2an mendapat perhatian. 

Persekoetoean Dagang Tjilegon 

»Persekoetoean Dagang Tiilegon« 
(Pedati)' jang telah Sapa Taka 
Cooperatie dengan merk ,H. Abdoel- 
halim en Pedati“ menoeroet makloemat 
nja jang telah disiarkan tidak lama 
lagi akan mengeloearkan seboeah 
madjallih jang sedikitnja akan diter 
bitkan seboelan sekali. 
Moedah-moedahan lekas berboeah:. 

.»Oranje Comite“ Rangkas 
Oentoek menjamboet hari bersalin 

Sri Baginda Poetri Juliana di Rangkas 
telah dibentoek sebosah Comite de- 
ngan nama terseboet diatas. 
Kini Comite terseboet sedang giat 

menijari keoeangan, selain dengan dja 
lan mengidarkan Circulair kepada pen 
doedoek poen dioesahakan djalan lain 
misalnja mengadakan permainan Bad 
mjnton dan pertoendjoekan Bioscoop 
jang mana pendapatannja oleh Comi 
te terseboet akan digoenakan "oeritoek 
mengadakan pesta besar. : 

Krontjong Congcoers dan Fonds 
Tiongkok. 

Pada malam Djoem'at dan malam 
Sabtoe Jang baroe Ilaloe digedoeng 
Bioscoop Rangkas telah diadakan 
Krontjoug Congcoers jang mana za 
ngers dan zangeresnja didatangkan 
dari Betawi dan lain-lain tempat. 

Perhatian dari Pubiiek sangat besar, 
teroetama dari pendoedoek Tiong Hoa 
diantaranja ada jang datang dari Se 
rang, Pandeglang, Madja dan lain: 
lainnja. Menoeroet taksiran pendapa 
tannja tidak dari f 500 (lima ratoes 
roepia) tiap-tiap malamnja. 

& —— (9 — 

Loterij barang barang 

Oentoek menjokongke- 
pada Crisisschool Betawi 

Baroe baros ini telah diadakan lote 
rij barang barang oleh bestuur Crisis- 
school jg dibawah pimpinan t. Dr, 
Loe Ping Kian dengan voorzitter-yoor 
zitternja ja'ni t. Lo Siauw Sien dan 
t- Lim Hiap Goan. Loterij tsb besar 
vja f 1000 dan dibagi atas 2000 lot- 
lot a f 0.50 jg telah diberi idzin oleh 
besluit dari Resident Betawi ttg. 28 
Oct, '37 no 8417/20-D. 

Disini adalah beberapa barang? jang 
indah sekali antara lain-lain ialah : 

1 Minerva ontvang: toestel 
1 Tjintjin emas briljant 
1 Pendule 

(1 Chrome polshorloge oentoek njo- 
nja- njonja 

an-toean 

1 Fantasie wekker 
1 Pasang tjangkir teh 
1 Pasang gelas minoem 

dan ada djoega 20 prijs jg lainnja jg 
boleh diambil di Juweliersfirma 
»Khouw en Lie", Pasar Baroe, Bi-C, 

Kepada siapapoen djoega telah di 
beritakan oentoek memberi loterij itoe 
boeat menjokong kepada Armschool 
terseboet. 

Lot-lot itoe boleh dibeli kepada 

Secretariaat, Molenvliet West 175 Beta 
wi Kota, telf Bat, 481,   9 —. 

Rapat menoendjoekkan tidak setoe 

  

1 Chrome polshorloge oentoek toe- 

  
 



   

      

       
    
    
    

      

       

   
    

   
    
   
   
    

      

beroleh kemadjoean 
, tetapi bagaimana nasib 

enja oemoem tidak tahoe. Nasib 

enheid, memang pemerintah Hin 
Belanda dapat menoendjoekkan 

lam internationssl: inilah hasil da- 
an|ri didikan kami !    

    

    

      
    

  

    

. Iegoehnja ada didalamnja. 

  

   

  

   

    
    
   

    

   

  

    

    
   

    

     
    

     
    

     

    

    
   

   
   
   
       

    
      

     

  

        
    

2 2 ar an c ut non 
“beri gadji amat koerang sekali, ts 
pada tempatnja Mereka haroes beker 

2 dja keras, fikirannja dipakai, tangan- 
'nja dipakai, tenaganja djoega tidak 
ketinggalan, hanja jang kita ama 
jangi, meskipoen kaoem boeroeh djad! 
pemimpin ra'jat Indonesia jang nanti 

“nja djadi kaoem boeroeh jang banjak 

  
   

MI INA MT KSR 3 5 | : 

: Pengadjaran di ambachisschool. 

Sekolah ini atjap-kali mendapatkan 

| yeorganisatie, 
AA 

— teur dil. 

oa dn Ma ena 'bawah penilikan vakonderwijzers. 

  

   

—. Hoofdleergangen 

ngen“, jg merdjadi kepala seo- 

ig dj di leider, G3 

| Kita teran 
mengetahoei | 

—. Ditambah! : 
| Soedah pada tempatnja. 

Pas Lagu. 
    

   
   

    

     

    

    
     

    
    

  

   

    

   

  

   
   
    

   

    

   

  

   

  

    
   

  

   

   
   

      
    

   
     

  
  

“bahan besi dll, 

industrie kepada tanah air kita. 

djoekan ra'jat Indonesia. 

| Vakonderwija. 
Teroes terang k 

|. kita amat setoedjoe 

“sekali, karena 
| yangan ambach 
jang sempoerna, theorie dan praktijk 

  

goes sekali, 

Financieel Administratie 
— Perdjalana 

amat sa- 

jadi 

faedabnja, diberi gadji koerang, koe: | : 
: pa mereka bekerdja, artinja mereka meng| 

Sekolah ambacht oen- 

.. toek pemoeda-pemoeda, didjadikan per j 

| toekangan jang sederhana. Disekolah 
ini dapatlah mereka pengadjaran ,meu 

| belmaken. metselen, voor automonteur, 

| electro- rijwiel en motor rijwiel mon 

.. Disekolah ini pengadjaran itoe di 

“berikan dalam bahasa Indonesia atau 

| dalam bahasa daerah dan pengadjaran 
itoe diberi oleh Indonesische onder 

ji dan ambachtsonderwijzers, di 

|. bawah a ae 
| Ambachtsleergang ini dibagi atas 

loofdle dibawah penilikan 
konderwijzer-schoolboofd dan ,filiaal 

Toofdambachtsonderwijzer bang- 
onesia atau bangsa Indonesia | 

kan ini soepaja oemoem 

4gaimana beratnja peker 

djaan kaoem ambaechtsonderwijzers , 

| dan sebagaimana pengharapan kita, 
| agar gadjinja ditambab. 

Mereka ini 
|jang onmisbaar, mereka 
di poenggoengnja dalam | 

Indonesia, mendidik ra'jat 
 djadi ra'jat jang 

| tahoe, bagaimana memboeat koersi, 

| tjaranja memboeat ini dan itoe dari 

Kita sering-kali berteriak. S3 Kasihlah 

Kasihlah dengan tjepat,“ tetapi ra 

jat oemoem meloepakan, bahwa kaoem 

ini jang djadi pionier oentoek mema 

kita terangkan, bahwa 
sekali dengan ada 

'hia pergoeroean ini, amat setoedjoe| 

BB Indonesia masih kekoe 
tslui jg dapat didikan 

can sadja kita, banjak jang me 
rkan oetjapan, bagues sekali 

|- adanja pergoeroean sematjam ini, ba- 
3 | karena ra'jat Indonesia 

| sekarang dapat didikan jang bagoes 

nt. Kana 
” Dengan expres malam telah tiba 

kesana di Bandoeng toean TRK De 

“Boer, hoofdambtenaar pada v en W 

| dari perdjalanan dienst mengelilingi 

  
. Meriang begitoelah, dan sesoeng 

Tetapi mereka jang selamanja diam 
ah |Isadja, tahoe, banjak jang memoedji: 
. Imereka amat dihargai sekali, pekerdja 

'annja, djasanja, tetapi mereka meng- 
ilharapkan disampingnja penghargaan 

itoe dapat djoega melihat kenaikan 
gadji jang pantas, sesoeai dengan me 
reka jang soedah masoek dalam masja 
rakat, bekerdja dalam doenia particu 
lier dengan gadji lebih besar dari pa 
da mereka itoe. 

Oemoem taloe, dan 
tahoe. 

Mereka diam, tetapi sesoenggoehnja 

siapa poen 

harapkan gadji jang lebih dari pada 
sekarang, 

Vakonderwijzers. 
Siapa poen didoenia masjarakat ta 

hoe 
jang bekerdja dalam vakscholen itoe 
mendapat lebih banjak karena mereka 
itoe, boekan sadja memberikan les 
theorie, tetapi apa jg mereka berikan 
djoega dipraktijkkan. 

Di technische scholen mereka jang 
bekerdja disana, diseboetkan vakonder 
wijzers atau leeraren, tetapi bangsa 
Indonesia jang bekerdja di ambachis- 
scholen diberi nama Inlandsche am 
bachtsonderwijzers, tetapi, djika kita 
memperbandingkan pekerdjaannja sa 
ma sadja, hanja voertaalnja lain. 

Djangan ambil patokan dalam voer- 
taal, disekolah ini lihat resultaatnja. 

Inlandsche — ambachtsonderwijzers 
mesti mendapat penghargaan, dan 
penghargaan itoe boekan beroepa poe- 
djian ini dan itoe, tetapi fioancieele 
positie jang beroepa naik gadji haroes 
dikemoekakan. 

Mereka nanti datang di Bandoeng, 
bersama-sama memikirkan nasibrja 
dengan PGI. 
— Mereka bersama2 mentjeriterakan 
itoe, oentoek memperbaiki nasibnja. 
Orang riboetkan leerplan, dan formatie 
tetapi mereka ,de mannen van de 
praktijk“ djaoeh dari pada itoe, mere 
ika hanja minta soepaja vasibnja diper 
hatikan, agakrja, beroepa tarabahan 
gadji, : 

Kaoem ambachtsonderwijzers. P G 
A 8, bersama-sama Toean-toean me- 
ngadakan congres dengan P GI, oe- 
moem beloem tahoe, tentang gadji 
'Toean, dan kita dengan djalan ini 
Imemberi tahoekan kepada oemoem, 
bahwa Tocan-toean haroes dapat tam 
bahan gadji sekarang djoega. 

- Selamatlah bercongres!! Oentoek 
Toean-toean kita dari Pemanda- 
ngan, mengharap moga-moga tam 
bah gadji 'Toean-toean, sebab gadji 
jang diberikan kepada Toean-toean 
tidak memadai, djika diperbanding 
kan dengan pekerdjaan 'Toean2 seba 
gai opvoeders van de praktijk. 

- Selamat bercongres dengan PGI! 

Demikian djoega contact dan pem 

berbagai-bagai badan Bestuur adalah 
sangat besar hasilnja. 

2 

Jaorvergadering jang ke VII dari 
Borneo, Menado dan Celebes Selatan. (4 sn aa 

“Iko ig dikoendjoenginja ialah Ban | Naa Pen ana 

djarmasin, Menado dan Makassar, de-| “(PPAVB) F 

mikian poela doesoen2 jg ada didae- : di Solo 

2. rah kota itoe. at ne Sa Ne BTN 

na aa Pasar Sunan : Es . Y1 : : — o- 

0 Perdjalanan inspeksi ini adalah sej NM ra 9537 Ti babi 

    

   

   

   
   
   

      

   
   
      

    

lakoenja akan dimoesjawaratkan da 
'hoeloe dengan Alg. Rekenkamer, kata 

pembantoe J B dari Bandoeng. 

.. Toean De Boer mengandoeng penoeh 

| penghargaan terhadap pekerdjaan jang 
opbouwend dan praktis daripada Re- 

enkamer, jang tidak banja terbatas 
tiek, tetapi sekalian mengam 

jang tjepat sekali bagi 
ceadaan administrasi,    

  

  

  

     

00 lakoe  pekerdjaan dienst jaitoe mene| 
|. tapkan sendi2 financieele adm, jang 

“tepat. Adapoen tentang membikin ber 

Mangkoenegaran. 

Perogramma j 

Saptoe malam Minggoe tanggal 13— 
4 November 1937 djam 7.30, di roe- 

“Imahnja toean R. Ng. Sastronarjatno 
'Timoeran Hoofdbestuurvergadering, 

| Minggae pagi tanggal 14 November 
11937 djam 9—10 Receptie di Soos 
Mangkoenegaran (Tjoema boeat oetoe- 
san2, leden dariP PA V Bdan tamoe2 
jang dicendang), : 

Agenda. 
1. Samboetan Comite van Ontvangst, 

  

   
  

3. Pidato dari wakil-wakil perhim- 

o8 memakai mereka, 

dinegeri-negeri loearan goeroe: 

'bitjaraan2 jang beliau lakoekan dengan | 

EN aer 

poenan. 

  

      

v 

“Age 
1, Pemboekaan ta et 
2, Jaarverslag dan Financieelverslag 
3. Menetapkan begrooting 1938 
4, Pilihan Hoofdbestuur 
5. Uitkeeringsfonds 
6. Studiefonds Be : 
7. Perobahan gadji dan reistoelage. 

   

    m Senen tg, Minggoe malem € 
87 djam8 14—15 November 

    

Besloten V adering 

| (Tjoema bocat oetoesan2 dan leden 
PPAVB.) 5 

Age nda. 

1. Membitjarakan voorstel-voorstel 
dari tjabang-tjabang dan groep groep, 

Senen pagi tgl. 15 Nov. 
1937 djam 330 

Di Soos Mangkoenegaran Beslo- 
ten Vergadering 

'(Tjoema boeat oetoesan2 dan leden 

PPAVB,) 
Agenda: , 
1. Meneroeskan pembitjaraan voor- 

stel voorstel. : 
2. Penoetoep. 

— 0 — 

S, S.-Soematra 

Toean Joesoef, machinist kelas 3 

pada tanggal 28 September 1937 telah 

dibebaskan dari djabatannja, oleh ka- 

rena terganggoe kesehatannja. 

Toean Amat, machinist kelas 3 di 

pindahkan dari Padang ke Padang 
Pandjang. 

Toean Soe'oen gelar Radja Katjik, 

conducteur kelas 2 dipindahkan dari 

Padang ke Sawah Loento. 

Toean Zakaria, conducteur kelas 2 
dipindahkan dari Sawah Loento ke 
Padang. 

stan 

' Perboeitan jang berbahaja 

Pada hari Senen tgl 8 November 
jbl. kira djam 2,16 ketika sneltrein 

berangkat dari Weltevreden menoedjoe 
ke Bogor dan melaloei halte Bodjong- 
gede adalah seorang penoempang anak 

sekolah, moerid KWS. jang melakoe 
kan perboeatan jang tak senonoh, ia 
lah anak moerid tsb hendak menen- 
dang topinja seorang koeli djalanan 
kereta api, sehingga mengenai leher- 
nja dan laloe koeli ini djatoeh pingsan 

Stationchef Bogor berdaja oepaja oen 
toek menangkap anak moerid itoe. 
Ta' lama kemoedian tertangkaplah 
anak tsb, dan mendapat hoekoeman, 
oleh karena-didakwa telah meloekai 
badan. 

ka Oi 

Toean K. H. Sandkuyl - 

Jubileum jang ke 25. 

Dari Semarang diwartakan oleh 
Anip Aneta, bahwa toean K. H. Sand- 
'kuyl,inspektoer Zustermaatschappjjen 
kelas I padahari Sabtoe jbl,telah mem 
peringati jubileumnja jang ke 25, 
Toean B. H, Stapel, hoofdvertegen- 
woordiger di Semarang, telah meng- 
hormati jubeleum ini. Pada malamnja 
diroemahnja toean K. H. Sandkuyi 
diadakan perajaan jang dikoendjoengi 
oleh orang banjak. Semendjak tanggal 
1 Maart jbl. tocan tsb. telah bekerdja 
di Semarang, Sebeloemnja ia bekerdja 
di Semarang, maka toean K. H, Sand- 
kuyl ditempatkan di Soerabaja, dima 
na ja mendjadikan voorzitter I. K. P. 
dan hidoep dikalangan politiek. 

BU Oei 

Sokongan oentoek orang-orang 
miskin. 

Berhoeboeng dengan boelan Poeasa 

(I.P.O,| akan mengoempoelkan oeang, 
akaian dan WWimas dari pendoedoek 

dipergoenakan oentoek  menjokong 
orang orang miskin kaoem Moeslimin 
di Bandoeng, kata berita dari Ban- 
doeng. 

— 0 — 

Kebakaran di Lombok-Timoer 

Menjebabkan keroe- 
gian besar. 

Dari Ampenan di beritakan oleh 
Anip-Aneta, bahwa pada hari Ming 
goe kira-kira djam 12 siang didesa 
Djantok |(Lombok-Timoer) timboel ke 
bakaran besar, sehingga 60 roemah, 
antara lain-lain terdapat djoega loem 
boeng-loemboerg padi dan djoega bi 
natang-binatang telah kebakar. Keba 
karan 'ini menimboelkan keroegian 
besar. 

Di—Soos Mangkoenagsranj| 

Islamitische Padvinders Organisatie 

aoem Moeslimin di Bandoeng jang: 

     
SI KENJANG LAWAN SI LAPAR. 

Democrasi lawan dictatuur, 

Makin lama makfn njata tjorak per 

aki «. hebat ! 
Djago demokrasi Amerika, Ingge 

. Iris dan Perantjis dan djago dictatuur 
(itali, Djerman dan Djepang. Moela2 
djago demokrasi dalam perlawanannja 
bersikap gertak sambal madjoe-moen 
Idoer, sedang djago dictatuur agressief, 
'boeta-toeli, hantam-kromo-mereka toch 

'Ita'-brani. Akibat sikap doea ,pahla 
wan” itoe ja'ni: pendoedoek Abessi 
nie mendjadi boedak belian, Spanjol 
'mendjadi laoet api, neraka doenia, ta 
nah air bapa” Tere, sedang Tiongkok 
bernasib kowch jg akan dibagi-bagi. 

Difikir dengan sepintas laloe dan) 
menimbang dengan tergesa gesa dapat 
lah kita katakan disini, bahwa keme- 
nangan ada ditangan djago dictatuur, 
meskipoen succes itoe soedah tentoe 
ta? boleh ditjap “blyvend”, pasti. Da- 
pat disini dikatakan, bahwa kemena 
ugan itos adalah kemenangan jang 
mahal, sedang kekalahan djago demo 
kratis berisi maksoed “achirnja menang 
djoega“. 

Selama Itali, Djerman, Djepang ber 
hamboeran dengan peloeroe2 dan bom 
bomnja ditempat boekan kepoenjaan 
Inggeris, Amerika, Perantjis dan se- 
lama mereka tidak direct meroegikan 
pahlawan2 demokrasi itoe, selama me 
noeroet perasaan kita tanah fdemocra 
tis itoe akan bersikap seperti diatas. 

Oentoek menggambarkan sikap ger- 
'tak-sambal itoe, dibawah ini kita akan 
seboet beberapa ,overwinningen" ka- 
oem dictatuur, 

Mansjoeko oleh Djepang didjadikan 
keradjaan boneka. Moela2 hampir se- 
genap anggauta Volkenbond menga- 
rahken teloendjoeknja kehidoeng Dje- 
pang seraja ber-,teriak": ,Djepang, 
awas!“ Kini .. ,? Tawar aliasadem, 
dingin. 

Abessinie dihoedjani bom oleh Itali, 
pendoedoeknja didjadikan oempan 
»dikke Bertha“,tanah Abessinie aehir- 
nja dimiliki. Doenia sekitar Volken- 
bond (batja Inggris dan Prantjis) lindoe 

Dengan Inggeris dan Prantjis berdi 
rilah hampir semoea anggauta Volken 
bond dari koersinja seraja mengger 
tak : ,Itali, angkaulah salah, awas! 
Sanctie economisch ,didjalankan" (1? 
|?) dan kesoedahannja ?? ? Mussoli 
ni menepoek dadanja dan berkata: 
»Hampir seloeroeh doenia menentang 
Itali, akan tetapi Itali menang djoega, 
Itali ta" takoet". 
Kaoem pemberontak diSpanjol (Fran 

co c3,) dengan terang2an ditolong oleh 
Itali dar Djerman. Semoea peratoeran 
peratoeran jang dirantjang oleh Ing 
geris dan Prantjis oentoek mentjegah 
pertjampoeran itoe , .. gagal, 

' Djepang ,.membela dirinja“ kini di 
Tivngkok. ,,Pembelaan diri“ itoe ha 
roes melajangkan riboean djiwa Tiong 
hoa dan mesamaratakan beberapa kota 
dengan tanah. 

Dan pembelaan diri itoe menoeroet 
fikiran Djepang haroes berkesoedahan 
timboelnja beberapa ,, daerah merdeka" 
dinegeri Tiongkok. 

Amerika, Inggeris, Perantjig berpen 
dapatan, bahwa Djepang salah, Akan 
tetapi sampai kini beloem beranilah 
mereka mentjegah kesalahan Djepang 
itoe, 

Rentengan kekalahan itoe soenggoeh 
dapat mengoerangkan prestige Ingge 
ris, Prantjis dll, akan tetapi sampai 
kini negeri-negeri itoe dapat dikatakan 
beloem sama sekali menderita mate- 
rieel verlies (kekalahan benda). En 
daar gaat het toch om in deze tyd?? 

| Kaoem oppositie di Lagerhuis Ing 
geris menjamakan politiek demikian 
itoe dengan permainan poker, dimana 
Inggeris: (soedah tentoe dengan teman 
'temannja) mempoenjai kartoe baik, 
lakan tetapi kesempatan fitoe tidak di 
pakai oleh Inggeris. 

tentangan antara doea aliran itoe. Dan 
makin lama makin .. 

      

    

    
    

Bedak 

7 £ : 2: . 

Toean mentjegahkan kedjadian jang 
soesah dari peloeh seperti sarap 
dan pedih dengan, Bedak Purol. 
Berlempab? kekoeatan menjemboehkan.” 

KI MANPS TAU     
  

Mengapa Inggeris cs. bersikap demi " 
kian? Soedah tentoe djawaban jang 
pasti ta” adalah seorangpoen, ketjoeali 
kaoem pemerentah Inggris, jang dapat 

menentoekan. Akan tetapi menoerost 
doegaan kita sikap demikian itoe dise 
babkan: 

IT. Inggeris cs suedah,,kenjang", dja 
di sabar. Asal tidak diganggoe, sehing 
ga ,kesentausaan” terantjam, mereka 

ta” akan mengganggoe kepoenjaan 

orang lain. Berlainan dengan Itali» 
Djerman, Djepang. Mereka menderita 
landhonger, kelaparan tanah. Nafsoe 
jang soedah penoeh sesak itoe haroes 
mendapat uitlaatklep, lobang. Inggeris 
cs boleh djadi berfikir : Biar deh, naf 
soe itoe ditjoerahkan ditempat boekan 
kepoenjaankoe. Akan tetapi awes lo, 
djika itoe meletoes didoeniakoe Awas! 

2. Persendjataan Inggeris cs beloem 
lengkap, maka oleh karena itoe seda- 
pat moengkin moendoer-madjoe. 

3, Oentoek mentjegah sedapat moeng 
kin perang doenia jang kedoea kali, 
jang akan lebih hebat, lebih mengeri 
kan hati. 

Kita seboet alasan jang ketiga itoe 
oleh karena itoelah jang selaloe dike- 
moekakan oleh segenap nezeri. Segala 
tindakannja goena ,.. vrede, damai ! 

Bersikap madjoe-moendoer oentoek 
damai katanja. Djika riboean anak ne 
geri mendjadi makanan peloeroe, dji- 
ka poeloehan gedoeng-gedoeng jang 
indah-indah mendjadi oempan api, 
masih dikatakan orang oentoek ... 
damai djoega, 

Siapakah kini jang dengan terang 
terangan berani berkata : ,Akoe ingin 
perang?“ Tidak ada, meskipoen segala 
teriakan damai itoe meloeloe oentoek 
menjelimoeti dasar angkara moerka. 
Jang beloem ,kenjang“ ingin kenjang 

dan djalannja merampas kepoenjaan 
si. ,.. lemah, sebab oentoek meram- 
pas kepoenjaan si koeat, bagaimana 
djoega laparnja, haroeslah dahoeloe 
difikir masak masak. Inilah gampar 
sifat angkara moerka ,si lapar“. 

Jang kenjang kebalikannja berfikir: 
Baiklah akoe merasakan sebanjak 
moengkin kekajaankoe dan djika bisa 
menambahnja. Akan tetapi roegi?? 
Dat is tidak boleh, zeg. 

Djadi djika ?,sjetan roegi” moelai 
menggoda sikenjang, tentoe sifat sabar 
akan hilang lenjap, Ini ternjata kin:! 
Waktoe Djerman dengan dapat soko 
ngan koeat dari Itali mengemoekakan 
kehendaknja centoek minta kembali 
tanah djadjahannja, dengan tepat Ing 
geris mendjawab: Geen sprake vani! 

Djadi sekarang pertentangan antara 
doea djago itae soedah moelai mengin 
djak zaman botjab tjilik ,akoe maoe! 
Akoe tidak maoe memberikannja !” 

Dan kesoedahannja ., .. berkelai! 

A.G.8, 

  

Nituw — Guinea 

Dari Amboina diwartakan oleh Anip 
Aneta, bahwa doea kapal terbang D. 
telah tiba di Amboina oentoek menje- 
lidiki letaknja Telaga jang ada di pe 
goenoengan dan jang telah telah di 
ketahoei oleh t, F.J. Wissel, officier— 
vlieger kelas doea dari Marine dibaha 
gian NNGPM. Telaga tsb letaknja 100 
km djaoehnja sebelah Barat—Laoet da 
ri Oesa di onderafdeeling Mimika dan 
jang disangkal sebagai expeditiebasis 
oleh @ardrijksekundig genootschaap. 

Kemarin kapal-kapal terbang tsb. 
bertolak ke Dobo. Penjelidikan ini di 
moelai dari Teloek-Etna, dimana di 
tempat tsb. ada kapal ,Arend” kepoe 
njaannja Goebernemen. 

Bestuursambtenaar2 akan ikoet oen 

toek melakoekan penjelidikan ini. 

Comite sokongan Bogor 

Didalam boelan October telah diso- 
kongkan oeang berdjoemlah f 956,78 
oleh plaatselijk comite sokongan di 
Bogor kepada 35 ahli-familie bangsa 
Europa jang terdiri dari 56 orang2 
toea dan 56 anak. 

Comite bangsa Indonesia dan comite 
bangsa Tionghos masing-masing me- 
nerima f 120 dan f 100, sedangkan 
boeat ongkos oemoem ada f 94,05 ba 
njaknja atau koerang lebih 7 '/ procent 
dari pengeloearan jang sesoenggoehnja, 

Contributie2, sokongan2 dan collec- 
tes menerima djoemlah f 109,40. 

Gemeentesubsidie menerima djoem 
lah f 500, djoemlah mana didalam 
boelan ini akan dimasoekkan,       aya Gam 

   



   

  

     
       
      
         

  

      

  

       

      
    

      

    

        

     

  

    

  

   

        

         

    
     

     

   

  

   
    

   

   
   

                      

   

    

  

strict  Tjiteunjata, 
via- dan pembatja s.k, Pe- 
ndangan, djoega kijai barang- 

i, eh jab, boleh djadi Kijai blon 
, baik persoonlijk maoepc 
| enz. tetapi saja soedab 
dan bersahabat baik der 

i 'nda berasa djadi sahabat 
KI Bonang ta au 

    

      

Isalah. 

| Irasain, kalau koerang2 koeat, pikiran 
'Ibang Bedjat bisa anem poeloe matjam, 

e-|lang djit 

na |ada sedia bertoempoek-toempoek. Dari 
Isoedara Sud, dari ., . banjak orang 

a|igi,!maar helaas kabar-kabaran djoega 
“Ibanjak, kalu ditahan djadi basi, pada- 
Ihal perloe dibatja oleh pembatja. | 
| Bang Bedjat sendiri lagi binggoeng mi 

'ke/kirin, dan boeng Tab djoega ada angen 

if Tas 

Imaoe ngarang tjerita, 
o (Bedjat, jang nggak keroe-keroean, pa 

'Isok soedah djadi kjai, besoknja lagi 
18 Jdjadi kinderjufrouw. 

KI BOERENG. 
Ban g Bedjat boekan bebegig , tapi hantoe podjok. Djangan 

— Perkara soeal2 Ki Boereng bilang, 
biar jang soelit kaleu boeat bang Be- 
djat gampang, Ah. jij zeg, nggak nge 

. Tapi oentoengnja, banjak jang bi 
ng djitoe. Bang Bedjat sih, biar ada 

jang 'ngalem masa' bodoh, biar ditje- 
masa” bodoh, asal bang Bedjat 

jakin soedah djalan lempeng. 

  

     

    
   Dus: Kawan-kawan podjok kalau 

im soerat baik poedjian dibikin ring 
kas sadja, Pendirian bang Bedjat gini: 
Kalau moedji bang Bedjat baiklah dja 
ngan dikasi tahoe bang Bedjat, tapi 
kalau ada tjela boleh terang-terangan 
ditegor. Sebab itoe jg lebih manpa'at. 

' Kongkloesi : kalau hendak moedji, iran (hendaklah dibelakangkoe, tetapi kalau 1 
Imentjela hendaklah didepankoe, soe- 

paja bang Bedjat djangan merasa... 
moeloek karena poedjian, 2 

- Sekarang perkara isi Pemandangan. 

Fa 

3. 
4. 

8 Dongeng-dongeng dan peleton-peleton 5 Penyelidikan 

6. 

F3 

angen maoe bikin 3 lembar, tapi porto- 

nja. ' TS SR ee 

a Allah, kalau pembatja-pemba- 
mosanja bantoe, dengan djalan 

jar tetap, op tijd, dan bantoe tjari 
,€ “bantoe lahir bathin, tang- 

  

    

   
    
      

    

        

   

  

   
   

“Empok Bedjat bisa ngawangkong 
oenggal pot, Bedjat Jr, boleh ngobrol 
sekena-kenanja, bang Bedjat sendiri 

riwajat bang 

kai tijd, tapi zonder hoofdstuk, Maloem 
ini hari djadi toekang nongkrong, be 

BANG BEDJAT. 

  

    
   

  

   
   
    

   

  

   
   

   
    

    

   

'aman Siswa, jaitoe soeatoe 
nan jang soesoenan para 
istimewa terdiri dari pemoe 

1 Taman Siswa. Seboetan 
"8 ah tjoekoep dikenali oleh 

liek, sebab dimana berdiri tjabang 
man Siswa disitoelah poen djoega 
lengar nama PP TS, Lagianpoen 

anggauta tak ketjil djoemlah 
g amanja masing2, 

ersepakra 

  

n, maoepoen dikalangan dj oer|2pakah jang kamoe pangkoe sekarang! 
Me OR ea te Congres keempat, 

eloeloe, soeatoe pergoeroean 
in jang paling terbesar di 

alan lama, 
M aj ara Madoerat 

ya dan Sjamsoe Hardjo Udaya, 
   

  

a an Taman 

         

   

  

   

     
    
   
   

  

        

| koendjoengan banjak sekali, terhitoeng 
a|kaoem perempoean kita taksir 300 
'lorang telah memperloekan datang oen 
-Itoek meramaikan pertemoean ini, 

oe| Tak sedikitlah perkoempoelan per| sezondheid. 
n |koempoelan jang memperloekan men | Tag 
a|datangkan oetoesannja, antaranja ma 

2 

HR nga na 

jang pada masa ini soedah terdjoen di 
dalam maatschappij. Kenangan mana 
(sedapat moengkin haroes dioedjoetkan 
lantaran karenanja moengkinlah tali 
'persahabatan jang telah poetoes men 
'djadi tergandeng kembali. Hanjalah 

berdasaran mengoeroes contactverband 
tjita2i# jang telah terkandoengj la- 
ma dapat dioedjoedkan, 
| Teman teman lama dimanakah ka 

moe sekarang berada? Kedoedoekan 

   

   
    

    
    

   
  K1 4 ! 

n Taman Siswa Karrenweg 
Semarang. Ditetapkan, bahasa congres 
diadakan selama tg 6—11 Nuv, 1937. 

Ikemaren permoesjawaratan mendapat 

na tertjatat Pedoman Besar IM Dja: 
|karta, IM Mataram, P4A Semarang, 
KIM Semarang, KBI Semarang, SPPI 
Semarang, PBKDI Semarang. IM Dja 
karta, Soerya Wirawan Magelang, pe 
'ngoeroes besar JIB Hn IM tj. 

e 

k. |tabari, Soeara Sera 

| Semangat pertem 

“i- Ida malam ito 

Idjoekkan oleh anak anak ketjil soeng 
'goeh menarik perhatian, dan seolah2 

'Imaoe menjatakan, bahwa pentjak itoe 
“Ipatoet sekali dipeladjarkan ventoek 
mendjaga diri sendiri maoepoen bagi 

sebagai diatas. 

Memperkoeatkan angan : 

| Soedeh sekian lama P.P.T,S. mel 
. Ingandoeng niatan oentoek melahirkan |- 

: 2 — Ieontactverband antara para teman2 

gkatan nama Persatoean 

'dengan menerbitkan madjallah jang (perlindoengi diri. Mimisnja mengenai 

        

    

at |cieele zaken Hoofdkantoor Dienst der 

ildjadi Iste klerk pada afd. Begrooting 

. Pada hari Saptoe malam Minggoe|heid. 

Kihak pers lengka    
   

  

   

Handelsblad, Daja 

Soesoenan p 

1 Pemboekaan oleh Hoofdcomite 
. 2 Samboetan tjabang Semarang 

“4 Panembrama 
: 5 Dolanan 

6 Pentjak 

Pauze. 

7) Boerisrawa Setyaki, kelanadans. 
8) Penaetoep. 
Permainan pentjak jang dipertoen 

perloeasan gerak badan. 
Pada tengah malam pertemoean 

boebaran dengan siamat. 
Program Congras pada 

keesokan harinja. Fadjar te- 
lah menjingsing, Disebelah timoer 
Matahari memoelai memantjar sinar 
nja soeatoe tanda, bahasa malam soe 
'dablah berganti pagi, 

Maka pada waktoe pagi itoelah di 
langsoengkan kembali perapatan P.P. 
T.S. in pleno. Dari fihak kepoetrian 
hanjalah menampak lima orang, anta 
ranja nonah Darmijati, se- 
|orang isteri moeda jang dalam hake- 
katnja boleh dipandang sebagai sendi 
'toelangpja kepoetrian PPTS. tjabang 
Semarang. Moelai dari doeloe langkah 
jang dilaloei oleh nonah Darmijati se 
laloe kita awaskan, kesimpoelan kita 

Hadlirin pada hari Minggoe tsb me 
remboeg rentjana program jang kita 
sadjikan dibawah ini: 

Pemboekaan, 
Mengesjahkan mandaten W BP, 
PDB, MD, 
Penerangan tentang RB IV. 
Berita singkat dari BP serta BD 
disampingnja. 

tentang poetoesan 
RBI — RBOII. 
Pengesjahan peratoeran2 DB Dja- 
wa Tengah dan Djawa Barat. 
Oesoel-oesoel. 

' Pimpinan perapatan pada pagi itoe 
dipegang oleh sdr Imam Svedijat dari 
| Mataram,Oleh karena hal2 jg dibitjara 
|kan disini boekan barang baroe, maka 
verslag tak akan kita perpandjangkan. 

Hanjalah kembali kita perkoeatkan 
oesoel oentoek menimboelkan contact 
verband antara teman-teman lama, se 
hingga nanti terang tjoeatja sampai 
dimanakah mereka orang menoentoet 
penghidoepannja masing-masing. Pe 
ngoeroes PPTS. Djanganlah kesempa 
tan baik oentoek meroendingkan per 
kara ini dibiarkan sadja, Toendjoek 
kan pada deenia disekitar kita boeah 
hasil bagaimanakah jang soedah dipe 
tik oleh bekas moerid2 Taman Siswa | 

Lebih djaoeh selama congres ini di 
adakan, adalah terkandoeng niatan 
oentoek membentoek PPTS Mars sen 
diri. 
“Kesimpoelan kita: soenggoehlah hi 

Siswa patoet diharapkan ! 

0 —a— II EI 
Pendjahat menggoenakan 

revolver Dasa 

Dari Bandoeng diberitakan oleh 
|Aneta, bahwa di Valkenetlaan Ban 
doeng telah terdjadi pentjoerian dan 
|orang2 jg mentjoeri itoe diketahoei 
oleh seorang perempoean, Mereka ini 
ilaloe melarikan diri dan ketika pen- 
tjoeri2 ini keloaar dari roemah telah 
melepaskan tembakan oentoek mem 

Ipintoe dan djoega mengenai bak oen 
toek mentjoetji. Pentjoeri2 itoe beloem 
tertangkap. 

'Mantakantoor D. V. Gx 
Toean Raden Bodin Atmodirono jg 

memegang djabatan sebagai Iste klerk 
'boeat sementara waktoe di afdeeling 
'Begrooting, Comptabiliteit 'en Finan- 

Ikegezondheid telah dibencem men 

'Comptabiliteit en Financieele zaken 
Hoofdkantoor Dienst der Volksgezond 

“ Toean Mas Soegondo jg memegang 
djabatan sebagai commies pada hoofd 
kantoor Dienst der Volksgezondheid 
telah 'dibenoem mendjadi commies 
'pada hoofdkantoor Dienst der Volks- 

NA Oi 

Hari lahirnja tocan Dr, Sun Yat Sen 

bari oentoek memperingati hari. kela 
'hirannja toeav Dr. Snn Yat Sen. Pa- 
da hari itoe djam 10 pagi Consulaat 
Tiongkok di Betawi dan djoega Kuo- 
mintang tjabang Betawi akan menga 

  

ikan | marang, dan "masih beberapa nama 5 

el |lagi, KU | Kemaren Raad van Justitie di Betawi 
telah merseriksa tentang perkara toe 

“Idi Pasoeroean, Raad van Justitie me 

'ga-djatoeh pada tg 16 November hari 
Selasa j.a.d, TN £ 

3 Penjerahan pada BP dan soeara BP : 

Iste klasse: HCH 1—BVGT1 1-4 

2e klasse A: Asiatic 2—YMFA 2 4-1 
2e klasseB: KVC 1—PBA 1 1-4 

'2e klasse C: HDV 1—CBA 1. 2-3 

doepnja Persatoean Pemoeda Taman | 

Pada tgl 12 November 1937 adalah 

    

2. —. Perkara toebroekan 

broekan atas dirinja mevr. H. dilahir 

kan di B., isterinja voorzitter Landraad | 

ngoendoerkan perkara terseboet hing 

  

V V. Ster — Militaire Elital 

Hari Sabtoe sore tanggal 13 Nov. | 
1937 dilapangan Kebon Pala Mr, Cor 
nelis akan 
sepakraga antara :: 

V.v, Ster contra Militaire Kiftal 
(Mr, Cornelis). 

— aw 

BADMINTON 

Kesoedahan competitie BBB 
ddo. 7 Nov. 1937 

3e klasse CO: KIBC 1—Happy 2 3-2 
4e klasei A: De Drie V's—Chung 

Hwa 3 
4e klasse B: Happy 4—Union 4 

LADIES : PBA—HCH 
BVGL— SBC 

2-3 

1-4 
3-0 (WO) 

1:2 

Kesoedahan Schoolwedstrijden 

Chinese English High 
School — THHK 0—5 

Cbr AMS — KWS 2—3 
Bijz. Mulo — Tutorial Academy 1—4 
THHK — RH 5—0 

B.B.B. Chinese Championschip 
Opentournament 1937/1938 

Semi-finale Opentournament tsb. 
jang tertoenda karena ovedjan pada 
malam Saptoe tg 6 November 1937 
moelai djam 7 30 telah dilangsoengkan 
bertempat di baan Hoa Chiau Instituut, 
Prinsenlaan 18 Batavia, 

Hawa oedara jg bagoes dan tidak 
ada angin dibawah penerangan jang 
seperti siang dengan disaksikan oleh 
penonton jang loear biasa banjaknja 
pertandingan pertama telah dimainkan 
partij Then Giok Soey—Lim Kek Kiam. 

Dengan tidak terdoega Than telah 
bisa keloear sebagai winnaar dengan 
setjara empoek : roepanja Than telah 
dapat rasakan mandjoernja injectie 
jang membikin ia mendoesin boeat 
perbaikan lagi permainanja jang begi 
toe down di waktoe FBB, Champion 
ship Opentournament jang baroe liwat. 
Jang mana Lim maoce of tidak maoe 
terpaksa menjerah begitoe roepa de 

firt set 9 punten dan di second set 
tjoema 1 punt (15 — 9: 15 — 1.) 

Partij kedoea ala bagianja Tan Po 
Siang vS, Yo Tjin Seng, In- partii 
telah mendapat perhatian banjak pe 
nonton karena toean Yo ada Beker 
houder terseboet, 

   

ai! AUTO'S 2ehandsch 

ilakoekan pertandingan | 

ngan tjoema bisa dapatkan punt dil, 

hlm? . 

  

Apa njonja soeda koendjoengin 

Obral besar dari 

TOKO EUROPA ? 
Datenglah ini hari djoega ! 

boeatnjonja poenjakeoentoengan,     
  

  

—. Tekoop 
Selamanja ada sedia 

| roepa2 merk Sedan en 
Touring dalem keadaan 

baik. 

harga moerah 
Bisa dibajar menjitjil 

Autohandel ,, SATAVIA"“ 

Sluisbrugstr, 55 Bat.C.     
  

T, Tan poenja permainan ada lebih 
oengoel dari pada Jawanannja: roepa 
nja Tan soedah ngepiah dengan soeng 
g0oeh2, jg mana membikin kita poenja 
Champion mendjadi kewalahan dan 
menjerah dipoekoel 2 sets dengan deu- 
ce, 15—10, 14—14, 3—0. 

Sesoedahnja pauze kira 30 minuut 
lamanja verliezer vs. verliezer telah di 
mainkan Jagi jg terdiri diantara Lim 
Kek Kiam vs, Yo Tjin Seng, Dengan 
tidak kalah seroenja ini permainan te 
lah mendapatkan kepoeasannja publiek 
jg ada harganja boeat ditonton. Toean 
Yo lagi-lagi mesti menjerah atas 
Lim poenja-serangan-serangan jang 
seroe dan bagoes, stand ada mengoen 
djoek 15—12, 15—12. 

Finale. Dengan disamboet oleh te 
pokan tangan dan seroeanjang rioeh 

belakangan, Inilah ada satoe tanda 
Then telah dapatkan sympbatie dari 
publiek jang banjak harap nanti bisa 
keloear sebagai kampioen. Toss telah 
dimenangkan oleh Then dan ambil 
service, Sesoedahnja umpire menjata 
kan ready permainan lantas mendjadi 
spannend, Tepokan tangan telah sepi 
roepanja penonton lagi pertahankan 
napasnja karena umpire mengoendjoek 
kan 7—1. Tan laeding. 

Ini resultaat tidak banjak pengaroeh 
kan zenuwnja Then, jg mana dengan 
kalm Then moelai ambil serie beroen 
toen dengan ia poenja lobbing jg te 
roes meneroe3, plaatsing en netting jg 
pas diatasnja net, first set ada di me 
nangkan oleh Then. Set jg kedoea 
Then telah forceer Tan teroes2an sam 
pai laeding 12—1. Dengan ini keadaan 
Tan tiada maoe menjerah mentah2 
jg mana permainan lantas mengoen- 
djoekan seroehnja dan tepokan tangan 
kedengaran tidak berhentinja. Helaas 

.« , resultaat telah mengoendjoek 
Tan mesti tevreden boeat keloear se 
bagai Runner—up dengan tjoema da 
patkan punt tidak lebih dari 8 (15-12, 
15-8)- Permainan telah berachir sesoe 
dahnja Comite bagi-bagikan prijs prijs 
dibawah tumpikan soerak en cheer jg 
angat boeat Then Giok Soey. Kita 
poenja p.f boeat ia poenja suzces.   

  

TJAD HYGIAE 

Tm AN ama yan 

IK Tania 
AB 
| 

Segala Kalemahan. Badan Dapet 

PERTOELOENGAN BESAR DENGAN —.. 
ANGGOER BRANAK 

Da. LiE TJWAN KIAT Aara 

      

  

(| Coal AT 

      

Zn 

  

  

  Haa 

Garoet, The World Dispensary,       “nama jang tak asing didalam 
nia djoernalistiek kita.” | 

       

'Soerabaja, MAS Semarang, doman 
Baar IM Djawa Tengah, Natipy Se- 0 

PU 

“ 

dakan oepatjara peringatan,   
BOEAT KAKOERANGAN DARA KALEMAHAN 

.. KAPOETJATAN PADA POETRI - POETRI 
SIAPKEN TENAGA PADA PRAMPOEAN 

JANG TIDA BISA HAMIL. 

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, 
Hand. Slamat, Bandoeng, Apotheek Slamat, Cheribon, Toko Mie Hoa, 

Tegal, dan saantero Java, Sumatra, Celebes, Borneo, ada agent. 

    

  PENA RA RAR ANA 

Pekalongan, Toko Poo Seng Tong, 

dan anget Then telah moentjoel terle 
bih doelos dibaan dan Tan Po Siang 

    

   

  
   



   
Naa NA 

   : Semangi 
pala dia 

moeda Indonesia jang bersoeara 
nama pemoeda Indonesia Timoer j 

Ban 

   

    

sdr, 

nal jeugdcongres. Sebagai seorang | 

ai sat      

MENJAMBOET NASIO 
NAL JEUGDCONGRES 
Berseri-seri moeka kita, besar bati | 

ngat nasional berkobar-kobar, ke 
ngkat, borst vooruit buik 1 

itoelah gambar toeboeh dan 
waktoe membatja andjoera 
nos didalam iui hariau | 

wakit 

lang nas 

   

    

  

    

         
    

       

    Bisa atau tidaknja itoean jang men 
1djadi pertanjaan. 

Bisa, kalau maoe | | 

| Kalau psomoeda Indonesia maoe me 
U, jagorbankan temponja waktoe vacantie 
besar oentoek masoek kampoeng ke 
Iloear kampoeng membrantas boeta hoe 

roef tentue rakjat Indonesia jg boeta 
Pejitoe tak lama lagi akan terang mata 
23 (nja. 

  

   
     

     
   

      

  
    

Inilah satoe ,uasionale daad" jg 
8 bisa dipikoel oleh pemoeda Indonesia 

cemj Soenggoeh ,daad“ inilab jang ma 
terjsih koerang pada kita pemoeda. Tak 

— Iheran, kalau Boeng Karno doeloe per 
08 lnah mengeritiek pemoeda2 kita jang 
1 bersenang2 sadja bermain-main guitaar 

|ali. Perbocatan mereka seolah-olah me 

  

  

    

    

   
        

    
    
    

    

      

   

       

      

  

    
    

  

    

     

  

   

   

    

    

    

    

     

   
   
     

  

   

   
   

    

    

    

   
   
    
     

    
      

     

  

   
   

  

   

  

    

rapat ang 
congres, tak | 
rjalah ,ber F 

daa lain-lain mengada 
gauta, rapat openbaar, 
lain jang mung Henna 
bangsa satoe", , berbahasa sat 
»bertanah air satoe“, jalah Indone 
»Bersatoelah !!” Anta 

Semangat nasional, kemaoean nasio 
nal soedah ada, tapi ,perboeatan nasio 

nal“ beloem ada atau tegasnja masih 
sedikit. Inilah jang menarik perhatian 
kita. : 3 

Sdr Wisnoe soedah mengemoekakan 
soal-soal apa jg penting dibitjarakan | 
didalam nasional jeugd congres, Se- 

“ moea kita setoedjoe. Tapi bagi kita 
jang oetama sekali, jalah soal , Pem 
brantasan boeta hoeroef“. Rasanja ala 

san apakah kita pakai mengemoeka| 
kan soal ini tentoe kita semoea soe 
dah memakloemi, nk 

Penting maha penting ini soal da 

pat kita oelangkan lagi soeara bebera 

pa boelan j.l. tentang soal ini. 
Tjara membrantasnja boeta hoeroef 

    

  

   

kan pemoeda. Sebab ditangan pemoe 
da sedjati terletak satoe ,kekoeatan 

jang maha hebat" | 

    

reka di Firdaus ! 

harap pemoeda sedjati lebih dari boe 
Tapi sebaliknja Boeng Karno meng 

Kobarkanlah nasionale daad ! 
Nasional jeugdcongres pertjaja akan 

mendapat samboetan gembira dari se 
loeroeh pemoeda Indonesia, 

| »Brantaslah boeta hoeroef“ itoe sem 
bojan oetama kita ,,nasionale daad 
dan nasional jeugdcongres sekianlah 
samboetan kita dari Flores—Timoer 
—ludonesia. 

N. B. Berhoeboeng dengan perdjala 
nan kapal terlambat rasanja samboe 
tan kita ini, 

NG Bete 

Endeh. 3 November 1937.   boekan jang dimaksoed toelisan ini. 

  

PENJIARAN RADIO 
V.O.R.O. 

Zender Y.D.G. 8 golflengte 105 
Studio Kramat 96. 

Rebo, 10 Nov. 
5,— sore Lagoe Tionghoa 

SES): | Pembatjaaan tentang 
Agama Islam, dioesaha 
kan oleh Perkoempoelan 
»Persatoean Islam“ tjab. 
Mr.-Cornelis, dipimpin 
oleh toean R. Mob. Dja 

5 jahadibrata 
6.— Pembatjaan soerat2 dari 

iring hitam 
6.20 agoe Ambon 
6.30 , Membatja s.k. 

7,— malam Lagoe krontjong dan 
Stamboel 
Membatja boekoe tjerite 5 | 
ra Baron Sekeader, 
oleh Mbok Mas Hardjo 
dimoeljo : 2 

8.— Krontjongorkest mbief 
Java“, dipimpin oleh 
H. Dumas. 

1,— , Berhenti 

Kemis, 11 Nov. 

7,— pagi Lagoe Djawa 
3 Ps Lagoe krontjong dan 

Stamboel 
8,— Lagoe Tionghoa 
8,30 ', Berhentis 

12.— siang Lagoe Arab 
120 Lagoe Soenda 
1l— Lagoe Melajoe 
1305 ng Lagoe Hawaiian 
2 ay  Berhenbi 

5.—- sore  Lagoe Djawa 
5.30 , Lagoe Soenda 
6.— ', Lagoe Tionghoa 
6.30 Membatja sk. 

7,— malam Lagoe Krontjong dan 
Stamboel 

7.80 ,  Lagoe Seberang 
8,— Pembatjaan - @oer'an| 

dengan  keterangannja 
oleh Siti Noerdjannah, 

IG— Intermezzo Lagoe Arab 

San Gamboesorkest Acc. 
Setia“, dipimpin oleh 

toean Halid Thabrani. 
W1— » Berhenti 

PENJIARAN NIROM TIMOER 
'Djawa Barat 

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

: Rebo, 10 Nov. 

5.— sore Lagoe Melajoe 
5.30 , Lagoe Krontjong 
6,— » Lagoe Djawa 
6,30 ,, Lagoe Tionghoa jang 

modern 

7.— malam Perkabaran £ 
— Lagoe Arab jg modern An 

180 , Perkabaran 
8— , Studio-orkest dinjanjikan 

1 oleh Soehirman 
8,50 ',  Lagoe Tionghoa 

  

9.— Concert Soenda 
11.30 Toetoep 

PMN 29 
10,30 ,  Lagoe Melajoe , Tikam 

Toea" 
Ih 3 Krontjong 
11.30 Toetoep 

Kemis, 11 Nov. 

.5.— sore  LagoeYang Khiem 
530” Lagoe Melajoe dari Si 

ngapoer 
6,— Lagoe Soenda 
6,30 Adzan dan pembatjarn 

: al @oer'an 
6.45 Krontjong muziek 

7,— malam Perkabaran 
Pn Lagoe? dari Ambon 
TE Pidato tentang Islam 
Ba Lagoe Arab 
820 Concert 

10.30 Krontjong 
It 30 Toetoep 

: PMN 29 
10,30 - ,  Lsgoe gramofuon 
Id .“Toetoep : 

PROGRAMMA V.O.K.L. 

Zender YDH. 7 golflengte 

107, 53 Meter 

Rebo, 10 Nov. 

5,— sore Lagoe Soenda 
ba Lagoe Djawa 
630 Berhenti 

7,— malam Berita s.k. (Indo) 
2g Lagoe Soenda 
KI 3 Berita sk (Soenda) 
8.— Lagoe anekawarna 
ta Krontjong-orkest Ve 

Spin" 
hhe oa Toetoep 

Kemis, 11 Nov. 

5,— sore  Lagoe Soenda 
an Ligoe krontjoog dan 

melajoe 
8,— Lagoe Djawa 
OsO. a Berhenti 

7.— malam Berita sk, (Indo) 
Talik Lagoe Gamboes 
Fa en Membatja al @oer'an 
SiL0 “a Lagoe Toerki 
8.30 Lagoe Krontjong 
9,— Lagoe Djawa 
930 , Lagoe Soenda 
10— Toetoep 

PENJIARAN NIROM TIMOER. 
Djawa Timoer 

Soerabaja I 81, Soerabaja II 95: 
Djokja II 128: Semarang II Il! j 

Solo II 120. 

Rebo,10 Nov, 

5,— sore  Lagoe Bali 
5,20 , Wajang orang 
6,—. Boeat anak-anak 

7,— malam Perkabaran dan perka- 
baran pasar. 

Rang Membalas soerat2 

      

     

   

        

    
     

    

       

       

   

  

    
    
    
     
      
      
     
      

      
    
    
    
    
    

      
      
    
     
     
       

      
     
      

       
     
    
    
     
     
    
    
    
    
     

        
      
       
      
       

        
      

  

    

   
       

    

   

     

  

   
   

      

    

  

       

     

  

    

  

     

    

    

  

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 
1 Djokja 181, Solo 188, Tjepoe 186 

Rebo,10 Nov. 

6.— sore  Pemboekaan 
OOT Lagoe Spanjol 
GO Serieuze muziek 
7.— malam Ferkabaran Nirom     TO 3 Dihoeb. dengan SRI 

    

LO Antara Keulen dan Paris 
8.10 ,  Penjiaran Geredja masehi 
8.30 Serieuze muziek 
Boi Perkabaran Disco 
0.49 Fred Astaire 

  

5,— sore 
Edo 
5,45 
6.45 

TI — 
7.46 
8,— 
8,45 
9,45 
9,50   10,30 1h— 3 

3
.
8
.
.
.
 3
 

68m. 4 Buitenzorg 156,25 m. Soeka: 
boemi 12,18 m, 

Rebo,10 Nov, 

Lagoe gramafoon 
Pernjanjian 
Boeat anak-anak 
Perkabaran Pers 

malam Marek Weber orkest 
Pem, loear negeri 
Solisten Koor dan Orkest 
Orkest 
Berita2 koers 

Vocaal 
Lagoe dansa 

“Toetoep 

| 

  

  

  

1 

MADY ROYAL harganja moerah: besar kefaedahannja boesat mempelihara koelit, 

sebab MADY ROYAL mengandoeng semoea obat' jang dapat membersihkan dan meng- 

haloeskan tjahja koelit. Saboen MADY ROYAL, memberi rasa sedjoek. Cemploeknja 

Mera ana: Panai Siyakaina sebar. MADY ROYAL selaloe didjaga kwaliteitnja! 

Lain dari itoe, semoea pemakai saboen MADY ROYAL ada harapan mendapat satoe 

Parker Set jang indah, seharga f 27.50, saban hari. Didalamnja saban pak MADY ROYAL, 

ada terlipat satoe formulier. Keterangan? lebih djaoeh, dapat minta pada toko-toko. 

Djawaban' haroes dialamatkan pada: MADY ROYAL Postbor 60, Batavia-C. 

$ MADY ROYAL SABOEN JANG TENTOE MEMBERI NJONJA KEPOEASAN SEPENOEHNJA, 
1/73 

8— ,  Penjiaran dariSoerabaja| 0,58 ,  Berita2 koers Kemis, II Nov. 

ta Gamboes 10,01 Lagoe populair 2 Ka £ 

ll— , - Krontjong 10,30 Toetoep ye IN an BE UDgnOn 

11,30 Toetoep : 8.305 Lagoe gramofoon 
, " TN 2 Kemis, II Nova lL— , Lagoe Anekawarna 

ea Ha 6,30 pagi Gymnastiek Ba aa 
6,30 pagi Lagoe Tionghoa 6.45 ,  Lagoe gramofoon : 1 - 
23 pag Td oa POT Lagoe “gramofoon Da0 Perkabaran pers 

, n : 2 T 7,— malam Concert 
Ta Toetoep : & oetoep p en , 

5 | 1— , Pemboekaan EP ta ae 1g. popu: 
,— #0re Gamelan 11,03 ',,  Musiek jang gembira anna Ken 
saga Lagoe Hawaiian ILag Morgenwijding 820” Sonate no lini G mineur 

540 ,  Lagoe Arab . “:112,05 siang Serieuze Solisten muziek 840 » Piano Voordracht, 
6.— Lagoe Melajoe dari Si|47 35 : Lagoe makan “no 3 Lagoe gramofoon 

: ngapoer Ke ane h0 Ah Perkabaran Nirom 910, PHOHI-RELAY 
6.30 Pidato tentang agama| 4 39 Lagoe roepa2 030 1, Berita-berita koers 

" Islam : 220 . Perkabaran 9.45 , Lagoe dari Hongaria 

Ob Lagoe” Arab 230 Toetoep PO, mi 4 Lagoe gramofoon 
Kn Pn 2 Pamboek 103015 Lagoe dansa 

7,— malam Perkabaran dan perkabal V-— S0re emboekaan 11 "bete 
ran pasar 6.03 ', Lagoe jang gembira Ni Men 

7158 ', Membalas soerat soerat| 6:30 ,  Boeat pandoe2 
R01 Lagoe Arab 3 : 

130 “Gx Membatja al @oeran 2 29 Mean Sa Maa Pangan 
SAS Lagoe Arab " - Hadang 

"0 an Krontjong Orkest , De 830 3 Riasan odoaat 

| Nachtegaal" 850. Studio ork en 
11.30 Toetoep " 2 Aa 

» 9,20, Winner Schnitzel 
: - 9,58 Berita2 koers 
PROGRAMMA NIROM 10,01 : Lagoe dansa 

Panjiaran Wakaf Ton 3 Toetoep 

“5 5 Di Betawi 
Archipelz. 99 dari 11.00 tym 12.00 B. R. V. an 5 

3 “Batwi : mis ovember. 
atas 205 m. West-Java: Batavia 126,1 Blavis I 157,89 m. Batavia II 61 

Lelang Commissie Prapatan 3 oleh 
Weltevreden 

Lelang di Weeskamer Molenvliet O, 
7 oleh Weeskamer. 

Djoemahat 12 Nov. 
Lelang di roemah t. GA Reindorp 

Laan Kadiman 5, oleh  Weltevreden. 
Lelang di roemah njonja CA Bax 

Gg. Hornung 1 no 1, oleh Feniks, 
Lelang diroemah t, N Varfolomeyeff 

Museumlaan 8, oleh Krynen. 

Saptoe 13 Nov. 
Lelang perceel 

Vendulokaal   
  

Hong Tjoen, 
oleh Mr Borgman Brouwre, idem 

  

Batavia oleh Mr Souw : 

| 

    
    

   



jaan iri sawa| manja minta soepaja seberapa bolek 
bnja. Indojdimasoekkan djoega dalam golongan 

erapa tahoen|exporteurs boeat barang? tsb tadi. 
rtoekaran, se | Tentos, sadja semoea mesti dilakoekan 

disekitar 
oema orang 

sekarang 
ndali per 

masoek kelapangan politiek 
nomie. . 5 : 

a dengan pelahan2. tapi pas 
agar ataupoon ondernemer 
tera soedah moelai sadar, 

gan pokok 'pembikinan 
ri jang rendah sekali di: 
sadja akan didapat succes 
tapi sajang. . . hal ini be- 

loem tera . sebab dikalangan Boe- 
mipoeters masih banjak kekoerangan 
tentang organisatie jang teratoer. Ini 
lah sebabnja maka terpaksa boeat oe 
roesan Boemipoetera, Pemerintah, ter 

a sekali Departement van Eco- 
che Zaken, mesti tjampoer ta- 

pada hal jang demikian tidak 
erloe bagi orang Tionghoa dan orang 
elanda, lantaran masing masing soe 

sanggoep mengoeroes keperloe 
“dirinja. Kami teringat oempa 

ni kepada unan 

elanda aetb 

Zake 
an oemoem me 

'a pekerdjaan ini haroes 
exporteur dan hanja 

jang telah mema 
a sebagai exporteur 
oek mengeloearkan 
seboet diatas, Djadi 
loedoekan jg bersi 

, dengan boentoetnja bah 
oengan dari dagang ini akan 
poela keloear negeri. Dan ber 

areng itoe akan dioeroes poela pasal 
perhoeboengan pembelian dan pem 
erian crediet dan jang teroetama se 

kali akan diperhatikan ialah tentang 
perhoeboengan pembeli $ (tengkoelak 
tengkoelak) dengan producenten (jang 
enghasilkan). Ka 

| Lebih djaoeh akan diperhatikan 
1 Economische Zaken ber- 

jg penting2, seperti pa 
analyse, pasar, propa 

et dalam tentoonstelling 
er publicatie (perjiaran) 

njiaran tentang itoe pa 
anak negeri, Dan sa 

ibak saudagar Boe 
la ada moepakat 

3 membereskan ke 
ada sekarang. Djadi nan 

o1. jg dimadjoekan 
lankan, kelak 

took memadjoekan k 

| ringkas boleh dinjatakan di|4 

Ipada masa ini. 

merasal 

dimaksoedkan.   aal dari dagang Boemip 

dengan alasan jg pantas, jg tidak sa 
dja memikirkan bari sekarang, tetapi 
'djoega boeat hari besok, dimana da 
peak anak negeri ada harapan akan 
ertambah sempoerna organisatienja. 
Menoeroet paham kami, haroeslah 
alam ordonsantie itoe disediakan re 

e, 80ep iap2 producent jg dapat 
wadjiban terhadap stand 
dengan tjara jg ditetap 

kan doeloe, oempamanja dengan 
djalan producents dan verkooperorga 
'nisaties, dimana termasoek djoega ka 
sem dagang anak negeri, dibolehkan 
djoega toeroet ambil bagian dalam 
export. Disini kami ambil sadja satoe 
doea tjontoh dari berbagai2 soal pen 
ting jg mengenai dagang anak negeri 

i Dengan ini adalah 
maksoed kami, moedah2an dalam ge 
dong baroe ini akan tertanam organi 
satie jang kokoh sehingga dengan ber 
Angsoer angsoer, tetapi tetap, kita ma: 
djoe dan semakin banjak pengetahoe 
an dan pengalaman oentoek melaloei 
Gjalan jang penoeh kesoekaran bagi 
dagang Boemipoetera itoe, akan goe 
na semangat perkoempoelan kita pada 
cemoemnja dan boeat perkoempoelan 

pentingan masing2 anggota kita pada 
choesoesnja. , 

Boeat ini haroeslah kita djangan 
loepa, bahwa tidak ada jg bisa tertja 

i didoenia ini, kalau tidak ada ke- 
ajaan satoe sama lain. Perdaga- 

ngan doenia sekarang soedah penoeh 
dengan kekoeatiran dan satoe sama| 

soedah tidak pertjaja lagi, sehing 
ikalangan dagang sekarang nam: 
kekatjawan sadja. Dagang jg se- pa j8. 

hat haroes berdasarkan kepertijajaan| 
antara pendjoeal dan pembeli. Djoeal 
beli (transacties) ketjil2 betoel bisa ke 

a|djadian dengan tjara contant, tetapi| 
bocat jg besar bantoe perloe ada cre- 

itas ta diet, jg berdasarkan kepertjajaan. 
mengambil penj k Sebab itoelah djikalau kita ingin 

perkoempoelan kita sampai kepada 
toedjoeannja, baik jg beroepa tjita2 
ideaal ataw jg beroepa harta benda 
entoek kepentingan anggotanja, hen 

daklah kita masing2 djangan meloe- 
pakan kepertjajaan tadi satoe sama la 
in jg dipakai djadi dasar bagi segala 
peratoeran jg diambil oleh perkoem- 
poelan itoe oentoek keperlosan anggo 
tanja. Dalam permoelaan mestilah hal 
ini bisa diboektikan dengan pengorba 
nan oeang dan waktoe. . : 

Sekiranja peribahasa , Time is mo- 
ney“ (waktoe itoe oeang) bisa djoega 
berlakoe dinegeri ini, rasanja tidak 
akan foeloes jg sangat perloe oentoek 
memperbaiki organisatie dagang anak 
negeri disini. Tetapi dengan sedih ha 
oes diakoei, bahwa karena terlaloe 
banjak makau tempo dan koerang foe 
loes, organisatie itoe tidak dapat de 
agan sesoenggoehnja mengambil ben 
toek, jg selaras dengan zaman. Boeat 
permoelaan baik sekali kalau dagang: 
Boemipoetera minta penerangan ten| 
tang soal2 dikalangan dagang dari 
orang2 jg ahli, seperti oempamanja 
dengan soal exportcentrale ini bergoe 
na sekali sekiranja ada alasan2 jang 
djitoe dimadjoekan kepada Pemerintah 

Maksoednja pedato ini tjoema mem 
beri penerangan en ketinggalan 
perdagangan bangsa Boemipoetera, 

“| Tentang details (perkara2 jg lebih da| 
slam) tidak dibitjarakan disini. 

Kami berharap dengan soenggoeb2 
soepaja kita jg mempoenjai satoe toe 

Idjoean, jg berdasar atas kepertjajaan 
akan pengbarapan jg baik bagi dagang 

“| Boemipoetera dalam waktoe jad. sama 
Isama beroesaha dengan segenap hati, 
sehingga gedoeng jg kita boeka seka 

rang ini betoel2 digoenakan boeat jg 

2 58 Doa 

Y 

kita paea oemoemnja dan boeat ke| 

  Iaudjaa 
Perlocasan djalan kereta api. 

gind & Saoe 
dijah, menoeroet berita dari pihak jg 
tahoe, telah melakoekan perdamaian 
dengan Itali tentang soeatoe pindja 
man kepada 
loeannja memperloeas djalan kereta 
api dari Medina sampai ke watas 

Cairo. 

jang ada di tanah Arab agak timboel 
Ikekoeatiran. karena tentara tanah 
Saoediah banjak jg diperpoesatkan di 
batas Transjoerdan. 

Kekoeatiran itoe tampak di dalam 
peristiwa, bahwa adviseur dari mili 

Itair Inggeris dan bevelhebber dari ten 
tara angkatan oedara Inggeris bebera 
pa waktoe jang laloe sama pergi ke 

ri pelaboehan Akaba pada Laoetan 
Tengah goena melakoekan pembitjara 
an dengan bevelhebber dari pasoekan 
pasoekan jang sekarang ini di poesat 
ikan di Meshed Aba. 
|. Kedoea2 opsir Inggeris ini jangpa 
da tanggal 5 jang laloe kembali di 
Amman, iboe kota Transjoerdania, me 
nerangkan, bahwa mereka merasa poe 
jas tentang pembitjaraan jang dilakoe 
kannja dengan bevelhebber daripida 
pasoekan2 di Meshed Aba itoe, 

ma 9 mam 

Marokka 
Masih roesoeh di Marokko. 

Dari Rabat dikabarkan, bahwa te 
lah timboel di Marokko satoe pertem 
poeran jang hebat antara anak-anak 
negeri jang berontak ialah orang2 A 
rab dan orang polisi jang bersendjata 
lengkap, pertempoeran mana membi 
kin polisi menambahkan kekoeatannja 
dengan datangnja perbantoean dari 
isoldadoe2 dan 10 kapal terbang mili 
ter, 70 orang dari pemimpin2 bangsa 
Arab ditangkap. Kelihatan jang peme 
rintah Asing sering sering menggoe 
nakan kekerasan2 terhadap orang-o 
rang Arab jang hendak meminta di 
perbaiki hal-ihwal mereka. 

Apakah pemerintah Asing berasa de 
ngan kekerasan2 dengan zonder me 
ngaboelkan permintaan, bangsa Arab, 
bangsa Asing bisa tmemadamkan Ian 
tas pemberontak2 mereka ? Djika pen 
doedoek negeri itoe berontak dan me 
ngadakan demonstrasi2, itoelah menoen 
djoeki jg keadaan2 pemerintahan ti 
dak menjenangkan rakjat, jg mana 
mereka meminta keadilan dan memin 
ta diperbaiki keadaan2 mereka. Moe 
dah moedahan pemberontakan anak 
"negeri Marokko tidak berdjalan teroes, 
dan lantas mendapat keadilan dari 
pemerintah Frans (Abd.), 

3 

  
Transjardaan 
001 Keadaan tidak aman di 

Transjoerdan 

Dikabarkan, sedari beberapa boelan 
belakangan ini, keadaan2 di negeri 
|Transjoerdan jg diperintah oleh amier 
Abdullah dibawah kekoeasaan Ingge- 
ris tidak menjenangkan, dikatakan ada 
'keriboetan dan pemberontakan dari 
rakjat. Djoega dikabarkan, bahwa Ing- 
|geris ada menambah kekoeatan mili- 
tair, teroetama ditapal batas Trans- 
joerdan jg membatasi negeri Hidjaz, 
Isehingga membikin radja Ibn Saoed 
'djoega bersedia dan mengoeatkan pen 
djagaan batasnja. Sewaktoe orang2 
Arab mengadakan konggeres di Boe- 
loedan dibilangan Syrie barse ini te 
lah dihadiri oleh sekalian wakil dari 
(party nasionaal Arab dari Irak, Hidjaz 
Mesir, Syrie, Palestina, Lebanon dan 
'djoega dari Transjoerdan. 

' Tetapi sepoelang wakil Transjoerdan 
dari konggeres tsb., pemerintah Tran 
sjoerdan telah masoeki mereka dalam 
'boei, hal mana membikin tidak senang 
pja partij Nasionaal. | 
Karena melihat djeleknja keadaan 

'politiek dinegeri tsb., maka ra'jatnja 
jg. bersemangat nasional pada berda 
Ja oepaja mendirikan sosatoe partij ba 
roe jg dinamakan , Partij Persaudaraan 
Bangsa Ardon“. Maksoed jg teroetama 
dari partij jg baroe ini ialah goena 
memperbaiki keadaan2 jg kaloet jg 
'berhoeboengan dergan politiek. 

Dengan berdirinja partij baroe ini 
'membikin girangnja semoea rakjat 
Transjoerdan, karena dengan ini me- 

|reka mengharap perobahan2 baroe ba 
gi keadaan masjarakat mereka, apa 
lagi partij baroe itoe hendak memper 
'baiki keadaan ekonomie rakjat dine- 
geri mereka, dar djoega hendak mem 
'berantas boeta hoeroef. Dari anggota 

gal Basja Al Faa iz, Madjid Basja Al 
Oedwaa, dan Hamad Basja Al Djazi, 
(Abd.) Be   

Di Hidjaz| 
d. Radja Saoe| 

ah Arab boeat, keper 

Transjordan, kata Teansocean dari 

Didalam kalangan militair Inggeris 

Meshed Aba, jang letaknja 40k.w. da 

'partij tsb. ialah jg terdiri dari t.t, Mis 

an 
Zr SL An 

4 

Vig 
5 
Pi 

:. 

s bsa : Te i 

“ N 
' " Shu Ke 

: A8) 
3 Fa 

Me dua FTA 
  

Verlofverordening jang baroe. 

B. en W. di Betawi telah membe 
rikan soeatoe rentjana kepada gemeen 
teraad tentang mengatoer perlop2nja 

'toe rentjana  tentan | 
wachtgeld dan baguiana mengatoernja 
pemberian onderstand kepada perso 
neel itoe. 
Djoega boeat menjoesoen onderdeel2 

oendang2 personeel ini berdasar kepa 

maan dengan oendang2 jang ada se 
karang ini boeat Landsdienaren 

Pada toedjoeannja ialah soepaja 
oendang2 oentoek perlop ini bisa dila 
koekan pada tg 1 Jan jad. bersama2 
dengan rechtpositieregeling gemeente 
personeel ini, : 

— 9 — 

Tambah doea bioscoop lagi 

'Moelai pertengahan ini boelan di 
Tegal akan dibseka bioscoop baroe 
jaitoe Regia-theater dan letaknja de 
kat machinefabriek Braat sedang jg 
mengoesahakan seorang bangsa Belan 
da 

Dari sebab ini Directie dari Alham 
bra-theater seorang bangsa Tionghoa 
roepanja taoe bahwa akan ada saing 
annja dan sekedar oentoek dapat me 
lawan boeka bioscoop satoe lagi di 
Roxy-gebouw, djadi Tegal akan dira 
maikan dengan tambahnja doea thsa- 
ters tsb diatas. : 

Publiek akan dapat leloeasa memi 
lih mana jg baik dan moerah oentosk 
bersenang senang. 

Gg can MEN 

DI SEKITAR SEMARANG 

Perajaan teroentoek boelan Poeasa 
Pembantoe kita menoeli3: 

Telah kita ketahoei dalam th '37 ini 
permoelaan bl. Poeasa dengan officieel 
dinjatakan pada hari Kemis tgl. 4/11 
kemaren loesa. Sebagaimana terdjadi 
pada tiap2 th. maka pada hari terse- 
boetdi Semarang telah dilangsoeng 
kan perajaan, soeatoe matjam kerama 
jan bagi pengantar permoelsan. boelan 
poeasajang tak akan terdjoempai di 
kota manapoen djoega. Dengan lain 
perkataan djenis perajaan sematjam 
itoe meloeloe dikenali oleh pendoedoek 
Semarang pada oemoemnja. Sehingga 
orang lain jang djaoeh tempatnja dari 
Semarang soekar sekali oentoek meng 
gambarkan akan tjorak2 keramaian 
terseboet diatas jg dinamakan d!o eg- 
der. 

Sedari pagi sampai pada malam ha 
ri kentara banjak amat orang berdoe 
joen2 menoedjve kealoon aloon, tak 
lain jalah ketjoeali memperloekan me 
ngoendjoengi tempat itoe, dimana da 
sarkan bermatjam permainan kanak2 
istimewa. 

Bagi keoem koesir serta lain2 toe- 
kang pengangkoet penoempang ada 
lah waktoe itoe besar artinja, oleh ka 
rena besar djoemblahnja orang jang 
mempergoenakannja. Dengan lain per 
kataan, maka permoelaan hari Poeasa 
ig terdjadi di Semarang bagi doenia 
koesir serta lain peroesahaan senantia 
sa disamboet dengan soeka raja, Dari 
itoe hidoeplah perajaan doegder | 

Perobahan zaman 

Boleh djadi adalah oedjoednja aki- 
bat zaman soekar mentjari wang, ma 
ka keadaan dipasar Djohor sebelah be 
lakang bertambah ramai. Banjaklah 
orang baik dari tingkatan manapoen 
dan bangsa apapoen djoega memerloe 
kan datang mengoendjoengi tempat 
itoe. Adapoen mereka datang disitoe 
berniat mentjari barang2 djoealan jg 
disoekainja, karena di mbalangan 
inilah barang2 didjoeal moerahf. .. 
akan tetapi halitoe sekarang soedah 
naik. Misalnja harga boekoe2 kentara 
naik ! 

“Goedgeklede dames en heren“ da 
tang kesitoe oentoek membeli boekoe 
lama ,, akan tetapi ternjata nanti, 
bahwa fihak saudagar soedah tahoe 
akan harganja boekoe. Naik semoea 
nja | 

Toean Van Lonkhuyzen dau pensi 
oenscommissie 

Pensioens Commissie oentoek /werk 
nemers partikelir mengchabarkan ke 
pada Aneta tentang perkaranja toean 
Van Lonkhuyzen sebagai berikoet: 

Bseat alasan tentang keloearnja se 
bagai anggota Pensioenscommissie oen 
toek werknemers partikelir t. Van Lonk 
huyzen dengan segenap kepertj:jaan 
nja telah mengoemoemkan beberapa 
gegevens, 

Dengan bal jg demikian itoe com- 
missie telah mengambil poetoesan di 
dalam rapat jg dilangsoengkan pada   

personeel gemeente dan djnega soeaj 
memberikan j 

da ketetapan soepaja sebisa-bisa bersa| 

| 

tgl 8 Nov jbl bahwa commissie terse 
boet tidak akan mengikeeti tindakan 
t, Van Lonkhuyzen jg tidak tetap dan 
djoega memadjoekan tegoran kepada 
Pemerintah. 

Gm 

KEHIDOEPAN SOCIAL DARI 
ORANG BALI 

Lezing Anak Agoeng? dari Karang- 
asem I. Goesti Bagoes Djlantik 

dalam Bali Congres 

Dilangsoengkan di 
0. Poeri Badoeng 

|... (Oleh verslagg. Madoeratna) 
- Pada pokoknja, demikianlah Nega 
ra bestuurder dari Karangasem moe 
lai dengan lezingnja, dapatlah kita 
membagi pendoedoek Bali atas 2 ba 
gian, ialah: 

le. Pendoedoek jg asli (ontochtone- 
bevolking) atau jg dinamai ,Bali 
Aga" 

2e. Pendoedoek jg menganoet iga 
ma Hindoe, 

Djika kita hendak mengetahoei an 
tara doea perbedaan ini adalah terli 
hat bahwa kaocem Bali Aga tidak me 
ngadazan kasta2 (kasten in deeling), 
sedang dalam orang Bali jg beragama 
'Hindoe tentang 2 hal itoe mendjadi 
sjarat hidoep jang penting sekali. Pa 
ling besar dari pendoedoek Bali ma 
soeklah ke golongan jg 2, djadi kita 
dapat namakan orang Hindoe Bali. 
Tentang pendoedoek inilah jang saja 
akan bitjarakan perihal kebidoepan 
social dari mereka. 

Kehidoepan social dari bangsa Hin 
doe Bali adalah dibawa oleh penga 
roeh agama, sedang agama jg mereka 
anoeti mempoenjai perhoeboengan jg 
rapat dengan adat istiadat disana. Ti 
aptiap orang jg datang di Bali tentoe 
mengetahoei, bagaimana coempama da 
lam keramaian? dipat mengoempoel 
kan air jg perloe dengan djalan sede 
kah oeang dan tidak sedikit djoemlah 
nja. Ditiap2 kesempatan dalam kehi 
doepan orarg Bali mereka memerloe 
kan air, jg mana didapatnja dsri pe- 
danda2 atau kijahi kijahi. 

Di Bali banjaklah matjam2 keramai 
an dan penghormatan, jg hampir tiap 
tiap bari terlangsoeng, oepmama de 
ngan kikir gigi. perkawinan etc. se 
moeanja bagi orang jg hidoep: pem 
bakaran majat, jang diseboet ngoban, 
dan keramaian Baligia oentoek ke 
selamatan roch orang jg soedah mati. 

Lagi poela dalam agama orang Bali 
kita melihat, bahwa Dewa2nja memin 
ta disembah oentoek kesehatan orang 
chewan, tetanaman. kesehatan sdb.nja 
Dengan adauja ini timboellah tempat 
tempat'membawa korban jg dinamaakn 
poera. Seperti Poera Poeseh, Bale 
Agoeng. Poera Dalem. semoeanja di 
Gjaga oleh kliang desa, pemangkoe, 
kebajans, kliang tempek dsb.nja. 

Boeat pemeliharaan dan mengada 
kan keramaian2 dalam poera poera 
itoe, diberikanlah pendapatan dari ta 
nah tanah jang memang disediakan 
oentoek itoe, 

Gotong Rojong. 

Penting sekali menoeroet pendenga- 
ran spr tentang mendirikan jg dinamai 
sekeher-bandjar, dimana jg mendjadi 
anggota laki2 jg soedah kawin menoe 
roet adat kebiasaan dalam agamdnja 
dalam sesoeatoebandjar (di Djawa 
oemp desa), dimana perk. itoe mem- 
poenjgi toedjoean memberi kesanggoe 
pan dan kemestian tolong menolong 
antara satoe dan lainnja, 

Demikianlah coempama dalam pem 
bakaran majat jg diadakan oleh salah 
satoe anggota bandjar, dipikoel oleh 
lain2 anggotanja baik beroepa oearg 
macepoen antara atau barang. Ini di 
namakan patoes, dan biasa poela diri 
nja sendiri berkorban tenaga. Dengan 
tjara demikian dan memang itoelah 
toedjoean jg sesoenggoehnja, dapat o- 
rang jg miskin, biarpoen keadaannja 
ta' memperbolehkan memenoehi kewz2 
djibannja, jg disoeroeh oleh adat dan 
agama, Kadang2 adalah poera2 jg ha 
nja boeat memperkokohkan tali keke 
loeargaan ialah oemp. Poera Paiban 
atau Poera Dadija, dimana tiap 6 bl. 
diadakan keramaian dengan dikoen- 
djoengi oleh semoea anggota keloear 
ganja.Perk. bandjaritoe dibagi lagi da 
lam golongan jg bertoedjoean dengan 
collectief dengan kerageman mengoem 
poelkan wang bagi keperloean soeatoe 
selamatan jg diwadjibkan oleb agama 
nja, 

Pendoedoek tani mempoenjai per- 
hoeboengan jg lebih rapat lagi ialah 
dengan adanja sekehe-soebah jg dalam 
hakekatnja soeatoe perk dimana mem 
beri kemoengkinan, membikin dan 
mendjaga irrigatie. Perk itoe menga 
dakan trowongan air dam kiding2. 

Bagian dari perk itoe adalah poela 
golongan, jg berkewadjibav satoe an 
tara lainnja gotong rojong dalam me 
ngerdjakan tanah menanam sawah dsb 
nja dimana sebagai oepah hanja dibe 
rikan makan belaka, Dalam poera perk 
itoe dihormatilah dewa padi jg ber 
nama Dewi Sri Poera dari dewa itoe 
bernama Oeloen Sari. "   Selain basil penanaman jg ditjapai 
dengan pekerdjaan sendiri serta gotong   

m 9



  

— oekirnja, Mereka tidak 

— gentenbond 

  

rojong adalah poela producten hasil jg 
boeat diexport ketempat lain sebagui 
copra, babi chewan dan kopi. Dalam 
tempo jg kelebihan orang Bali men 
djakan matjam2 oekiran dari ema 
rak tembaga besi dan kajoe, dimana 
ereka dengan angan? sendi. aa 

bekerdja de 

ngan tjonto. Jg penting poela dalam 
perhoeboengan keloearga jalah moesi 
toneel dan perk djoged dima 
waktoe keramaian dip 
poela tidak den | 
kan memberi ma an be 

Sebagai penoetoep spreke 2 
kan bahwa biarpoen dalam tahoen | 
belakangan diadakan perhoeboengan | 
dengan orang loear, tetapi pendoedoek 

h tetap toendoek pada adat dan: 
iingati bahwa 

     

   

    
    

       

     

  

   
       

  

  

agama, Dan haroes 
pada mereka 
agamanja, berarti diasingkan oleh 
pendoedoek Bali sebagai 

     

Kk hoekoeman 
jang melanggar kehormatan kaoem| 
leloehoernja. : P 

Pada hari kita ini, dimana ada 
perobahan dalam zelfbesturen di Bali, 
dapatlah kita, dengan  menginga 
ti ketetapan hati pendoedoek Bali 
terhadap Dewa2nja, berpengharapan 
bahwa akan tambah koeatlah rasa | 
persatoean diantara pendoedoek, ter| 
oetama javg berhoeboengan dengan 
adat dan agama. “en nara 

Demikianlah spreker menjoedahi 
lezingnja jg berharga sekali dan men 
dapat applaus jg ramai dari sekalian | 
jang hadlir. Rn : 

PERHIMPOENAN KEPALA DAN 

PEGAWAI DESA, 

Rapat pendirian tidak dapat di 
langsoengkan sebab ada rintangan 
“TM Soetardjo tentoe tidak 
akan tinggal diam 

Dengan penoeh kegembiraan dan 
kegirangan kita menerima oendangan 
dari comite pendirian Perh, Kepala 
Pegawai Desa di Tegal oentoek me- 
ngoendjoengi rapat pendirian Joprich 
tingsverg.) jang sebetoelnja akan dia 
dakan pada hari Minggoe tanggal 7 
ini boelan, 

Tetapi apa lantjoer? Rapatdioeroeng 
kan sebab roepanja ada rintangan. 

Oleh karena itoe kita teroes berhoe 
boengan dengan comite minta kete- 
rangan dari a sampaiz. 

Didalam Pemimpin orgaannja PP- 
BB boelan Juni 1937 antara lain ter- 
dapat ada andjoeran soepaja prijaji 
BB (PPBB) soeka berdaja oepaja akan 
adanja soeatoe bond -antara pegawai 
desa. 

Oleh karena fihak PPBB tjb. Tegal 
roepanja beloem terdengar mengada 
kan tindakan oentoek itoe maksoed, 
maka terdorong oleh hati t MS Atmo 
soehardjo, kepala desa Slerok seorang 
desahoofd jg boleh dikemoekakan, lan 
tas berhoeboeugan sendiri dengan t. 

.M Soetardjo Voorz, Hoofdb, PPBB de 
ngan moechoen keterangan tjaranja 
PKPD itoe diorganiseer. 

Sesoedahnja djelas maka atas advies 
advesnja chefnja comite pendirian me 
moetoeskan akan mengadakan oprich- 
tingsvergadering pada hari Minggoe 
terseboet diatas dan oeleman soedah | 
digsbar poen tidak ketinggalan ken 
nisgeving kepada pembesar PID Poli 
lie dil. 

Tetapi doea hari sebeloemnja rapat 
diadakan Voorzitter comite dipanggil 
oleh Ass. Wed. kota dengan diberi 
perintah seperloenja, lebih tegas ada 
stille wenk soepaja rapat dioeroengkan. 

— Kita merasa heran bin adjaib alasan 
-apakah dan gerangan apakah jang di 
boeat pegangan oentoek merintangi 
hak seseorang oentoek mengakan per 
serikatan jang onschuldig ini. Sedang 
sepandjang pendengaran PKPD azan 
berlindoeng dibawah bendera PPBB, 
djadi tidak zelfstandig. 
-Djika poro Boepati mempoenjai re 

jang dinamai ,Sedio 
Moeljo“, prijaji BB oemoemnja mem 
poenjai VAIB dan PPBB, apakah ti 
dak seharoesnja dan boekan selajaknja 
pegawai desa mengadakan PKPD?? ? 
Koerang pentingkah pegawai desa 

itoe, ,jang mana tidak perloe menga 
dakan soeatoe vakvereeniging oentoek 
keperloean golongannja sendiri? ? 

Tiap-tiap orang tentoe mengakoei 
bahwa pangkat loerah desa plus pega 
wainja adalah termasoek djoega dalam 
salah satoe golongan jang penting. 
Penting kata kita sebab segala atoe 
ran pemerintahan dari roepa-roepa la| 
pisan tentoe dengan perantaraan desa 
bestuur. Loerah boleh diibaratkan soe 
atoe brug, soeatoe djembatan antara 
pemerintah atas dengan rakjat djelata 
atau sebaliknja. Madjoe moendoernja 
sesocatoe desa baik tentang economie 
maoepoen kesehatan dll. indirect desa 
bestuur pegang rol jang tidak sedikit, 
tergantoeng dari beleid dan keactie 
vannja djoega. 

Oempama golongan itoe mengada 
kan soeatoe persatoean soedah tentoe 
dapat menimboelkan soeatoe magneet 

hoen|dan pertabankanlah hakmoe ini, 

jg melanggar adat dan | tinggal diam. 

masing-masing. 

Isoeka mengerti ini. 
| Meskipoen rapat pendirian beloem 
dapat dilangsoengkan, woedab-moe 
dahan comite pendirian PKPD djangan 
ambroek diteogah djalan sebeloem 
waksoed jang soetji dan moelia itoe 
kesampean, 

da| Kalau soedah basah mandi teroes, 
n Jatau kalau moelai bergerak, bergerak- 

lain|lah jang sempoerna jasal sadja tidak 
| Iwelanggar oendang2 Negeri jang sjah. 

Comite pendirian PKPD, insjaflah 

Lagi poela kita pertjaja bahwa toe 
lan M. Soetardjo, Voorz. PPBB jang 
bikin andjoeran adanja perhimpoenan 
terseboet diatas, tentoenja tidak akan 

Kita pertjaja . 

RAPAT OEMOEM GERINDO 
DI SOLO 

Pergerakan politiek Ra'jat Indonesia 
oleh mr, Moh: Yamin 

Azas dan toedjoean Gerin 
dooleh ketoea pengosroets 
besar drs. A.K. Gani 

Dari pembantoe kita M: 

tg. 7/8 Nov ini. ,Gerakan Ra'jat Indo 
nesia tjb. Soerakarta jg baroe sadja di 
dirikan telah mengadakan rapat oe- 
'moem, bertempat di gedong koemidi 
»Oriental“ di Singosaren, jg mendapat 
perkoendjoengannja kl, 2000 orang, di 
antaranja ada beberapa kaoem poeteri, 
wakilnja beberapa perhimpoenan jg di 
oendang, wakil pers dan wakil peme- 
rintah bagian PID jg diketahoei sendiri 
olen wedono polisi t. R, Ramelan, Dari 
pihaknja pengoeroes besarada berhadlir 
tt, AK Gani, Ch Salim dan mr. Moh. 
Yamin dari Djakarta. 

Djam 9 sore rapat diboeka oleh t. 
RM Soegiatto Martowatjono sebagai ke 
toea tjb, dengan mengoetjapkan sela- 
mat datang dan terima kasih seperti 
biasa. begitoe djoega menerangkan per 
loenja mengadakan rapat ini oentoek 
memperkenalkan berdirinja partai ba- 
roe itoe bagi Ra'jatdi Soerakarta,Oen 
toek menghormati beberapa pahlawan 
pergerakan kita Indonesia, maka ke 
toea minta kepada semoga jg berhadlir 
soepaja soeka berdiri diam sementzra 
menit, Permintaan ini di ikoeti oleh 
semoea jg berhadlir selainnja wakil 
pemerintah dengan didengarkan soeara 
moesik Jagoe Indonesia-Raya. 

Drs AK Gani laloe dipersilahkan 
berpidato oentoek menerangkan azas 
dan toedjoean Gerindo, Lebih doeloe 
ia menerangkan peribahasa Belanda jg 
mengatakan bahwa apa jg terdjadi se 
karang ini adalah boeah pekerdjaannja 
waktoe jl. dan pekerdjaan sekarang ini 
akan mendjadi pada waktoe kemoedian 
ihari. Dari itoe maka oentoek mene- 
rangkan uzas dan toedjoean itoe jaha 
jroes menerangkan keadaan Indonesia 
pada waktoe jg terbelakang ini, Kete- 
ranganuja spr. itoe kita bagi seperti 
dibawah ini: 

1, Dengan adanja peratoeran sempit 
nja orang berrapat tb, 1933 mika ke 
jadaannja pergerakan kebangsaan In- 
|donesia pada sajap kiri mendjadi loem 
poeh dan patah, lebih lebih dengan 
adainja beberapa tindakkan pemerintah 
jg agak dapat menghalang2i perdjoa 
ngan politiek Indonesia pada oemoewm 
nja dan sajap kiri pada choesoesnja. 

pada waktoe terkebelakangan ini mem 
beri boekti, bahwa keadaan doenia pa 
da sekarang ini tidak satoe tempat jg 
dapat dirasai tenteram, boeat di Ero 
pah makin hebat perlawanan antara 
facisme dengan demokratie, jg waktoe 
telah dapat mendjalar djoega ke Indo 
nesia, V 

3, Timboelnja krisis-doenia jang da 
pat menambahi kesengsaraannja Rak 
jat pada oemoemnja, teroetama jang 
lapisan dibawah, jang laloe dapat mem 
besarkan golongan proletarisme . Mes 
kipoen orang mengatakan bahwa pada 
penghabisan tahoen 1936 itoe krisis 
doenia soedah linjap atau berkoera- 
ngan, perekonomian Rakjat telah moe 
lai kembali mendjadi baik, tetapi ang 
gapan jang demikian itoe ada keliroe 
bagi Rakjat Indonesia, sebab boekan 
nja mendjadi baik, tetapi makin hari 
makin sengsara. : 

4. Adanja pergerakan Ra'jat jang 
berdasar Kebangsaan Indonesia boekan 
nja mendjadi satoe, boekannja lebih 
koeat karena timboelnja persatoean, 
tetapi malah bertjerai berai. Bermoela 
orang berkata, kalau sajap kiri dja- 
toeh, maka ssjap kanan akan meng- 
ganti dan meneroeskan pekerdjaannja 
sajap kiri itoe. Ini ta? demikian kea- 
daannja, karena ketika sajap kiri pa 
'tah dan loempoeh disebabkan datang 
nja beberapa larangan dan halangan, 
pengharapan akan datangnja pengope 
ran dari sajap kanan dari pergerakan 

atau soeatoe kekoeatan gaib oentoek | kebangsaan Indonesia selaloe tersia sia 
dapat lebih sempoerna bolebnja men | belaka. Dengan itoe ternjata bahwa sa 
“jalankan segala kewadjibannja baik|jap kanan ta” dapat memberi toentoe ( : : 
sebagai wakil pemerintah maoepoen'!nan kepada Ra'jat semoeanja, melain'rang lebih 50 orang jang meninggal' Indonesia Raya. . 
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Pada hari Abad sore (malam Senin) 

2. Gentingnja keadaan loear negeri 

  

an ana 

kan banja dapat melindoengi golongan 
nja sendiri, jalah Ra'jat Indonesia pa 
da lapisan tengah dan tinggi. Waktoe 
itoe lapisan jang: dibawah dalam kea 
daan jang terlantar belaka. 

djar Indonesia poer djoega timboel sa 
toe krisis, jang oleh spreker dikatakan 
»Erisis-intellectuelen“. Doeloenja orang 
'berpengharapan akan oesaha dan ban 
toeannja kaoem terpeladjar itoe dalam 
pergerakan Ra'jat, oentoek kebadjikan 
dan kemakmoeran Indonesia. Waktoe 
itoe banjak djoega golongan itoe jang 
bekerdja dalam lapangan pekerdjaan 
jang seperti pengharapan kita, tetapi 
setelah pemerintah goebernemen Be- 
landa di Indonesia ini memboeka pin 
toe gedongnja bagi golongan itoe, ta 
sedikit kaoem terpeladjar jang lari me 
masoekki pintoe gedong jang diboeka 

'foleh pemerintah itoe. Keadaan demi 
kian itoe dapat mengoerangkan keper 
tjajaan Ra'jat kepada golongan kaoem 
terpeladjar hangsa Indonesia, karena 
sekarang ternjata bahwa ia sama me 
mentingkan keperloean dirinja sendiri, 
Doeloe ketika ia bekerdja dalam lapa- 
ngan Kebangsaan itoe hanja sementa 
ra waktoe sadja, hanja disebabkan be 
loem ada lowongan dalam pekerdjaan 
jang memberi nafkah jang enak sadja, 
djadi boekan karena ia akan bekerdja 
bagi Ra'jatnja jang sangat memboetoeh 
kan tenaga dan pertolongannja. 

6. Dalam sedjarah doenia tiada 
boekti jang menjatakan bahwa perge 
rakan Ra'jat sajap kanan itoe dapat 
|pegaug pergerakan Ra'jat seloeroeh 
nja. Pergerakan itoe selaloe ada di 
tangannja sajap kiri. 

Adanja badan persatoean perhim- 
poenan politik Indonesia (PPPKI) jg 
berdaja sedikitpoen, Malah ketika sa 
jap kiri terkena poekoelan sampai loem 
poseb, ia PPPKI boekannja lebih koeat 
|dan lebih sentausa, melainkan malah 

. . . boebar, 
Dengan keterangan diatas itoe ma- 

ka sebabnja di Indonesia perloe didi 
rikan partai baroe, partai jg berazas 
mementingkan keboetoehan Ra'jat dan 
memberi perlindoengan setjoekoepnja, 

Gerindo memakai dasar ,,cooperas 
tion“ dalam tjara bekerdjanja. Ini boe 
kannja Gerindo ada satoe partai-kanan, 
ia tetap satoe partai jg bersajap kiri. 
Co atau non itoe boekan satoe azas, 
melainkan salah satoe dari bermatjam 
matjamnja tjara bekerdja, Cooperatief 
zelfhelp adalah sembojan Gerindo. Ia 
memakai tjara Co itos karena berhoe 
boeng dengan pidatonja toean besar 
goebernoer-djenderal jg sekarang ini 
ketika memboeka persidangan Dewan 
Ra'jat pada 15 hari boelan Djoeni "37, 
jang mengatakan kersoeka sjoekuernja 
bahwa pergerakan Indonesia soeka be 
kerdja bersama2 dengan pemerintah 
dalam satoe badan perwakilan Ra'jat. 
Meskipoen Gerindo memakai tjara co 
tetapi ai pegang tetap azasnja jg po 
kok ialah menoedjoe pada kemerdika 
an politiek, kemerdikaan economie 
dan kemerdikaan social. Ia berdaja 
oepaja akan datanvgnja volledige parle 
ment, badan perwakilan Ra'jat jang 
sempoerna, jg anggotanja dalam Raad 
itos sebagai wakilnja Ra'jat dengan 
tjara terpilih dengan langsoeng oleh 
Ra'jat Indonesia semoeanja. Dalam ka 
langan ekonomi, ia akan berdaja oepaja 
kemadjoeannja perekonomian Ra'jat 
dengan tjara cooperatief, lebib2 ten- 
tang kelebihan pendoedoek, jz menoe 
roet perhitoengan opisil pada tiap2 
menit pendoedoek Indonesia jang se 
karang ssedah ada 600.000.000 itoe 
akan tambah satoe, djadi saban tahoen 
tambah satoe djoeta lagi. 

Kalau dilihat diatas kertas, maka 
azas dan toedjoean Gerindo itoe ham 
pir sama sadja dengan pergerakan Ra” 
jat lainnja. Tetapi dalam keadaan jg 
sesoenggoehnja ada berlainan. Dengan 
sambil laloe spr menerangkan bat.wi 
Gerindo itoe bcekannja Partindo, ka 
rena wektoe ini Partindo masih ada, 
dan malah dalam rapat malam itoe 
ada hadlir djoega wakilnja Partindo 
tjb Semarang. Sebagai penoetoepnja 
pidato itoe maka spr mengambil oetja 
pan dalam kitab ,, Ken Dedes" ialah 
hai kamoe poetera Indonesia, pensehi 
lah kewadjibanmoe dan loenasilah 
pindjamanmoe kep:da iboemoe Indo 
nesia, 
Pidatonja t Gani jg sangat pandjang 

ini pada penghabisannja mendapat te 
poek tangan jg sangat rioeh. Laloe di 
persilahkan t Ch Salim boeat berpida 
to tentang Non dan Co. 

Oteh karena so'al itoe telah kerap 
kali dibitjarakan dalam rapat dan pers, 
jang artinja boekan satoe azas tagi 
satoe pergerakan politik, melainkan 
hanja satoe tjara bekerdjanja, begitoe 
djoega diterangkan bahwa sikap non 
itoe djangan diartikan amoek2an atau 
berontakan dan sebagainja, maka baik 
lah pidato ini tidak kita perpandjang 
kan perselahnja dengan meminta 
ma'af kepada toean Salim itoe, 

Mr. Moh, Yamin'laloe dipersilahkan 
berpidato oentoek membitjarakan ten 
tang pergerakan politik dan sebagai 
nja. Ketika toean Yamin itoe berdiri 
akan menoedjoe kepodium, ada koe   

MA SAT. La NA Lana PN La aa. 

  

5. Dalam golongan kaoem terpela : 

      

       

aa AA La Ma EA HENNA SSB RAS KN Aa Selam sunah ADE Na ana" 

Anggoer Darah Speciaal 
MAA) 

DAA Ah 
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Nan Ian) AMAN pangan ANE ANA MA PLANET EF 

    

Hoofd agent : 
BI AA ai : 

“8 Taj Ho Tong) $ 
Eng An Ho ) Batavia 

ba s3 agent agent 

Eng Thaij Ho Solo 

Thaij Ah Tjan Djokja 
Eng Sioe Tong Tjifatjap 

. Ek Goan Tong Tasikma- 
laja 

Djin Sen Tong) Ban- 
Tjie Ho .Tong) doeng 

Eng Thaij Ho Semarang 

Thaij Tjoen Ho) Pekalo 
K Tjie An Ho) ngan 

"Ta Thaj An Ho Magelang 

z0 

& Eng Ho Tong Cheribon 

Thaj Ho Tjoen Soeka: 
: boemi 

Ta Ae Sin Tjie An) 

2 A8 x Tang Yak An) Bogor 
, . 3 Eng'An Kongsie) Mr. 

: "P “ A 11 3 Tong An Tong) Cornelis   
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TAMBAH 2 TIA UN SEHAT. 2 

Aa mania 
PASSARSENEN 110: 
SEKS RL 

Bang Ho Tong) Tanah 
Tong San JokFong abang 

Djin“An Ho Serang Ta 

Ban Ka An Rangkasbe- 
toeng 

Ban HokSoen Tangerang 

HARGA 
Botol besar f 3.- 

Botol kefjil f 1.75 

ak 

Xx 

H 
  

1 MALAISE 

  

Matramaoweg No. 

dibawah djari-djari kaki. 

f 0,75 dan anak ketjil f 0,25.— 

20 gram f 2,—   

  

TINGGAL 2 

Kesehatan badan ada lebih berharga dari pada wang 

    

s|- TABIB S.S. MOHAMMAD ALI -Jx 
39 pinggir djalan tram — telefoor 536 Msester-Coraclis 

Saja bisa m nrubati segala penjakit zonder potong atau operatie 
dan bakar b.ex dalam atau diloear badan, jang masi baroe atau 
poen jang soedah lama, baik anak-anak atau orang toea, seperti: 
sakit Bawasir, sakit Kentiing, sakit Prampoean, Mengi, Medjen, 
sakit Gigi, sakit Mata, saxit boeah pinggang, Batoek basah atau 2 
kering, Napas sesak, oeloe hati, laki-laki jang soedah ilang 
tenaga ksoerang sahwat, prampoean jang keloear kotoran boelanan 
tida tjotjok atau keloear kotoran poetih dan banjak lain-lain pe- 
njakit terlaloe soesah boeat diseboetkan disini. 
Djoega dikeloearkan BOEBOELAN (Mata ikan) jang diatas atau 

Segala roepa penjakit mata, gigi, koeping dan koerap ongkos me- 
ngobati dalam seminggoe boeat Indonesier f 0,50, orang asing 

Roerrah Obat diboeka saban hari dari djam 8 pagi sampe djam 
8 malam. Djoega bisa dipanggil ke roemah, priksa penjakit zonder 
ongkos asal sadja bajar onkost transport. 
ada sedia poeder ramboet poetih, bikin itam ramboet per flesch 

Diloear kota obat-obat bisa dikirim dengan rembours, asal 
penjakit dan adres tjoekoep terang. 

  

MALAISE 

  

  

  

  

kan rapat bersama sama seakan akan 
sebagai demonstratief. Akan alasan 
atau sebabnja ta' dapat kita ketahoei, 
boleh djadi hanja kurena tidak tahan 
panasnja dalam gedong komidi tem 
pat rapat itoe, sebab dari penoehnja 
jang berhadlir. 

Pidatonja Mr. Moh. Yamin ini tidak 
begitoe pandjang, koerang lebih hanja 
10 menit sadja. Pokok isinja pidato 
itoe sebagai membangoenkan semangat 
kepada jang berhadlir, soepaja soeka 
berdjoang dilam kalangan pergerakan, 

Dengan merdeka orang boleh memi 
lih dalam pergerakan tjorak jang ma 
na, asal ia toeroet berdjoang. 

Berdirinja Gerindo oleh Mr. Moh, 
Yamin digambarkan seperti berdirinja 
Bambang Abimanjoe poeteranja Ar- 
djoena ditengah tengahnja Tegalkoe- 
roesetra, sehabisnja perang Baratajoeda 
dalam Mahabharata, jang akan sang 
goep melandjoetkan kewadjibannja 
Ksatrija sehabisnja perang besar, moes 
nanja beberapa Ksatrija. 

Laloe toean Gani dipersilahkan lagi 
berpidato, oentoek menerangkan sikap 
nja ,petitie Soetardjo“, Hal ini pe 
ngoeroes besar telah menjiarkan ma'- 
loemat dalam pers, bagaimana sikapnja 
Gerindo terhadap so'al itoe, jaitoe 
Gerindo hanja dapat menjetoedjoei 
satoe dari beberapa maksoednja petisi 
itoe, jalah jang bermaksoed akan min 
ta kepada ra'jat dinegeri Belanda dau 
Sri Maha Radja Poeteri, soepaja diada 
kan imperiale conferentie antara Indo 
nesia dengan Nederland, oentoek mem 
bitjarakan kepentingan dau kedoedue 
kannja Indonesia, dengan berhak 
sama. Inilah jang disetoedjoei oleh 
Gerindo. 

Toean voorzitter laloe memberi ke 
longgaran kepada jang berhadlir, oen 
toek madjoekan pertanjaan Kelong 
garan ini hanja dipergoenakan oleh 
wakilnja PPBI (Persatoean Pengang 
gosran Bangsa Indonesia) dan toean 
Sajoko, jang kedoeanja tidak bertanja, 
melainkan satoe pengharapan, soepaja 
hidoepnja Gerindo dapat soeboer dan 
selamat. Ostjapan itoe disamboet oleh 
toean Gani sebagai ketoea pengoeroes 
besar Gerindo seperloenja, 

Djam 12 tengah malam rapat oe- 
moem ditoetoep dengan selamat dan 
poelangnja semoea jang berhadlir di   

  

aan De ena aan 

Toekang nikah menakahi 
Toezn Kadli diadoekan 

Seorang Kerani tinggal di Medan, 
telah mengadoekan seorang t. Kadi. 
Doedoek perkara itoe, menceroet pe- 
ngadoean terseboet, adalah sebagai 
berikoet : 

Kerani jg mengadoe itoe, telah dja 
toeh tjinta kepada seorang gadis, de- 
mikian poela sebaliknja gadis tsb, ke 
pada Kerani itoe. 

. Sang keraui telah meminang gadis 
itoe kepsda walinja, tetapi pinangan 
itoe telah ditolak, kata ,Si de”, 

Achirnja sigadis dan sikerani telah 
lari keroemah t. Kadli oentsek minta 
dikawinkan, T, Kadli tidak berani 
mengawinkan, kalau tidak ada keizi- 
nan wali. Sementara menantikan ke- 
pastian, maka sang gadis tinggal di 
roemah t Kadli. 

Beberapa hari kemoedian, sikerani 
mendapat kabar, bahwa ketjintaannja 
itoe telah dikawini oleh toean Kadli 
atas keizinan ajah sigadis., 

Sang kerani jg tidak merasa senang 
telah memadjoekan pengadoean men- 
dakwa toean Kadli jg telah berlakoe 
demikian. 

Perkara jg seroepa ini, djarang ter 
djadi, oleh sebab itoe banjak menda 
pat perhatian didalam berbagai- ba- 
gai golongan. 

— 0 —— 

Regeeringscommissaris' soedah 
sampai dikota ini 

Dengan menoempang ,,Op ten 
Noort” regeeringscommissaris oentoek 
Bestuurshervorming t. A.J, Spits soe 
dah tiba disini, Jg toeroet datang nj, 
dan anak perempoean beliau serta ass 
res, klas 1 t. AW, Van Zadelhof. 

Banjak pembesar2 negeri, diantara 
djoega j,m, Sulthan Deli dan Tengkoe 
Otteman dan Amiroeddin datang ke 
Belawan, kata ,Side", 

Boeat sementara waktoe beliau ting 
gal diroemah kepoenjaan Deli Maat 
schappij, Boolweg 10. Roemah jg te 
tap nanti ialah roemah dr, Messing 
sekarang dan dokter ini sebentar lagi 
akan verlof.   hormati boenjivja moesik pakai lagoe 

“ 
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Eng Thaij Ho Soerabajy 1 

Eng Nam Ho Poerholing - 
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