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Ini hari terbit 

PENGARORH ANGIN BAROB 
e “nakas Dn On Nasa Demajak 

wa. sekretaris-goepermen. Lg 

Dalam serie-artikelen telah kita oe 
raikan, bahwa baik di Den Haag ma 
oepoen di Bogor didapati angin baroe, 

. semendjak Wali Negeri sekarang ini| 
. pegang pimpinan |! 

—. Sekarang moentjoel lagi perbcektian 
atas kebenaran oeraian kita itoe. 

Seorang tenaga Indonesia jaitoe 
t. mr, dr. Mohamad Nazif, re 
ferendaris pada algemeene secretarie 
telah diangkat mendjadi wd. sekreta 
ris-goepermen. Angkatan ini sebetoel 

“vja telah diramalkan oleh , Pemanda 
ngan“ tg. 28 September '37. Sekarang 
terboekti ramalan sk. ini betoel, ka | 
rena soedah ada besluit-angkatan, 

Pertjajalah ! 

Andai kata, di Bogor itoe tidak ada 
angin baroe, sampai kiamat tenaga 
Indonesia tidak akan mendapat peng- 
hargaan seperti sekarang ini. Lihat 
sadja nasib perdjalanan t. R, Soe- 
rasno, tenaga jang tertoea pada 
algemeene secretarie di Bogor. Beliau 
terkenal sebagai tenaga jang tjakap 
sekali dalam djabatannja. Tetapi oleh 
karena beliau anak Indonesia, maka 
beliau weggewerkt, ditendanz 
dari algemesene secretarie dan ditem- 
patkan pada departement economische 
zaken sebagai referendaris afdeeling 
personeele zaken, Tjoba t. Soerasno 
itoe boekan “inlander“ soedah lama 
beliau diangkat mendjadi sekretaris 

1 Sanga» Te BER angan 
Tempo hari , Pemandangan“ mema 

djoekan doea rama jg akan diangkat 
mendjadi sekretaris-goepermen jaitoe tt 
Soerasno dan m. Nazif. Sekarang ter- 
njata t Nazif jang mendapatrja, soerg 
goehpoen dengan titel waarnemend, 
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Angkatan t Nazif itoe lebih-lebih 
menarik perhatian, djika orang menge 

— mali t Nazif itoe dari dekat. Seorang 
. pendiam, pandai menoelis bekas ang- 

. gota Perhimpoenan Indonesia 
— dalam periode-Hatta. Andai kata beliau 
. tidak ada diloear negeri (Parijs). tentoe 

beliau menderita nasib seperti tt Hatta 
c3. jaitoe ditahan berboelan-boelan 
berhoeboeng dengan perkara PI jang 
terkenal itoe, 

Toean drs, Hatta diboeang, tocan 
mr, dr. Nazif diangkat mendjadi se 

| cretaris-goepermen dengan titel wd,| 
soenggoeh doea perbedaan, contr as- 
ten jang menarik perbatian, karena 
kedoea2nja bekas lid P | jang terkemoe 
ka ! 

Tetapi sebaiknja, apa jang soedab: 
kita tinggalkan, djangan digoegat2| 
kembali! Dari itoe dengan penoeh 
keriangan kita dari ,, Pemandangan" 
menjampaikan oetjapan selamat pada 
toean Nazif atas keangkatannja itoe. 

ak 

Lain dari pada itoe, koeping ,Pe- 
mandangan“ soedah mendengar berita 
baroe tentang pengangkatan beberapa 
tenaga Indonesia di beberapa depar- 
tementen dibagian leidende functies, 
pangkat jang tinggi dan berpengaroeb. 

Tjoema sadja, sekarang beloem wak- 
toenja oentoek dioemoemkan. Djadi 
sabar doeloe ! G 

Menilik kesemoeanja itoe, kita akan 
amat sesalkan, djika gerakan kebang- 

saan tidak soedi memakai angin baroe| 
ini goena kepentingan kita bersama 
beroepa mengadakan gerakan jang 
teratoer, planmatig, seperti kita terang. 
kan pandjang lebar dalam serie-arti- 
kelen tempo hari itoe. 

.- 

Hidoep angin baroe ! 
Hendaknja kaoem pergerakan pau:- 

dai memakai angin baroe itoe oentoek 
mentjepatkan perdjalanan Ka pal Indo- 
nesia menoedjoe Pelaboehannja ! 

M.T, 

  

2 setengah lembar 

 Perkabaran 

isa Jahoedi diseboeah kampoeng jang 
Tletaknja 14 K.M. dari kota terserang 

| Anip Aneta, bakwa penjoesoenan nama 

zitter, maka masing-masing mendjabat 

Isongkan. 

  

KERIBOETAN DI PA 
LESTINA 

Ada serangan lagi 
Sepandjang berita Transocean dari 

Jeruzalem, ada lima orang tani bang 

hingga loeka berat dengan tembakan 
oleh jang ta” dikenali. 

Serangan itoe datangnja demikian 
mengedjoet, sehingga mereka tidak 
sempat lagi memberikan perlawanan, 
walaupoen salah seorang diantara me 
reka itoe ada mempoenjai senapan. 

Meskipoen poelisi boleh dikata kam 
pir sa'at itoe djoega datang kesitoe, 
tidak poela mereka itoe dapat mene 
tapkan siapakah gerangan jang mela 
'koekan serangan itoe. 

Penjerangan dengan bom 

Dari Jeruzalem diberitakan, bahwa 
disebabkan oleh serangan bom, maka 
seorang Arab mati dan enam orang 
mendapat loeka-loeka. 

Toedjoe belas orang tertoedoeh 
Lebih djaoeh Reuter mewartakan, 

bahwa ada 17 orang Arab sama di 
tangkap, sebagai hasil penjelidikan 
tentang pemboenoehan atas dirinja 
5 orang Jahoedi, sebagai telah kita 
beritakan kemarin. 

Voorzitter Tweede Kamer 

Dari Den Haag diberitakan oleh 

nama bagi mendjabat voorzitter Twee- 
de Kamer ialah: 

1 Mr JHR Van Schaik, R KS: 
2 C, Smenk, AR: dan 

Kedosa toean jang diseboet bela 
kangan ini dalam zamannja prof 
Mr. PJM Aalberse mendjadi Voor 

vice-Voorzitter pertama dan vice Voor- 
zitter kedoea. 

Prins Berahard sebagai pandoe 

Angta mewartakan dari Den Haag 
bahwa baginda Pring Beruhard moe 
lai tg 22 Nov, depan ini akan mendja 
di wakil mahkota (Koninklijk Com: 
missaris) didalam barisan Nederland- 
sche Padvinders. : 

Toean Rambonnet moelai tanggal 
itoe akan meletakkan djabatannja se 
bagai Hoofdverkenner, djabatan mana 
boeat sementara waktoe masih diko 

Ta Oia 

Jang moela-moela mendapatkan. 
Snelverband 

Aneta mengawatkan dari Amster- 
dam, bahwa urang jang moela moela 
mendapatkan snelverband, jaitoe C,F. 
'Utermoehlen dalam oesia 79 tahoen 
telah meninggal doenia 

tata Gp am 

Gezant Nederland di Washington 
Akan pindah ke 
Brussel. 

— Aneta mendengar kabar, bahwa wa 
kil Nederland jang ada di Washing: 
ton, toean Haersma de With, sangat 
besar harapannja akan didjadikan wa 
kil (gezant) di Brussel (Belgia). 

pg — 

Agent Inggeris di Spanjol 
Dari Londen diberitakan oleh for: 

ter, bahwa Kantor Oeroesan Loear 
Negeri memperma'loemkan, bahwa 

kan di Salamanca atau Jain tempat, 
sedang Agentnja Djenderal Franco: 
akan diberi tempat di Londen, Bagi 
djoemlah jg ditentoekan dilain-lain tem 
pat akan didoedoekkan sub2 agenten 

. Adapsen penerimaan Agentnja Djen 
deral Franco di Londep ftoe boekan 
lah Berarti bahwa Inggeris soedah me 
ngakoei sah adanja kekoeasaan Nasio   

| Djoem'at 12 Miombar 3 

akan diangkat seorang Agent Peme-| 
rintah jg akan diberi tempat kedoedoe | 
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Ikoetnja Itali dalam systeem patroeli 
di Laoetan Tengah, sebagai dipoetoes 
kan dalam Permoesjawaratan di Nyon 
soedah dimoelai kemarin, kata Reuter 
dari Londen. 

Kabarnja ada koerang lebih 30 — 
40 boeah kapal perang Itali diharoes 

Ikan bekerdja bagi melakoekan peker 
djaan patroli itoe. 

Orang Nederland didjatoehi 
hoekoeman mati 

Oleh Pengadilan 
di Berlijn 

Seorang bangsa Nederland beroesia 
43 tahoen bernama W. Cammans oleh 
Pengadilan di Barlija telah didjatoehi 
hoekoeman mati, tertoedoeh melakoe 
kan perboeatan ebianat kepada negeri 
(landverraad), : 

Vonnisnja beloem didjatoenkan. Di 
dengar kabar, bahwa dari pihak Ne 
derland akan didaja oepajakan soepaja 
ia diberi ampoenan (gratie) 

Iparnja, bernama Swit, jang berdiam 
di Djerman dipersalahkan ikoet tjam 
poer dalam perkara itoe. lapoen dike 
nakan hoekoeman pendjara seoemoer 
hidoep. $ 

Kabarnja, Cammans itoe dipantjing 
soepaja meliwati watas negeri, laloe 
ditangkap. Kabar kabar lebih djelas 
tentang penoedoehan kepadanja tidak 
ah diterima. Roepanja Cammans itoe 

di Djerman dianggap sebagai orang 
Djerman. 

Soerat kabar , Telegraaf“ menoelis : 
»Dari penjelidikan jang dilakoekan ter 
njatalah, bahwa sesoeuggoehnja Cam- 
mans itoe memang seorang Djerman, 

bahwa ia berbangsa deea. - 
Beloem poela bisa ditetapkan, apa- 

kah Nederlandschapnja goegoer atau 
kah tidak, hal mana sekarang sedang 
diselidiki oleh departement Oeroesan 
Loear Negeri. 
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Lowongan pekerdjaan 

Boeat mendjadigecom 
miteerdepada Veilig- 
heidstoezicht. 

Djabatan gecommiteerde pada Vei- 
ligheidstoezicht tjabang oesaha Dept. 
Kolonien kini kosong. 
Sebagaimana orang tahoe, pekerdja 

an gecommiteerde ini ialah memerik 
sai dan meng-goedkeur gambar2 ketel 
ketel Stoom boeat Indonesia. 

Sebabaja kosong, ialah karena t. Ir. 
A. N. Van Meerten, Hoofd insinjoer 
Stoomwezen di Judonesia. jang sedjak 
'bertahoen2 memegang djabatan itoe, 
disebabkan soedah sangat tinggi oesia 
nja, telah mohon berhenti moelai 1 
Januari 19383. 

o—. (9s 

Pendoedoek Djepang bertambah 

Dalam tempohsetahoen 
tambah 1 miljoen. 

Transocean mewartakan dari Tokio, 
bahwa pendoedoek negeri Djepang di 
dalam tempoh setahoen bertawbah de 
ngan hampir 1 miljoen orang. 

Menoeroet tjatatan daripada Bureau 
|Statistik kepoenjaan Pemerintah Dje- 
pang djoemlah pendoedoek pada 1 Oct 
ada 71.252.800 djiwa, hal mana ber 
erti 994,600 djiwa lebihnjadari I Oct 36 

Djoemlah orang laki2 ada 166.000 
lebih banjak dari perempoean. 

Tokio, kota jang terbesar bagi Dje 
pang kini mempoenjai pendoedoek 
6.274.000 djiwa. 

Osaka, jang besarnja hampir seper 
ti Tokio mempoenjai pendoedoek 
sedjoemlah 3.210.000 djiwa. 

Penjakit loempoeh 

Didaerah Siantar 
Dari Medan Anip Aneta mewarta 

kan, bahwa didaerah Siantar ada ter 
tampak berdjangkit penjakit loompoeh 
kanak kanak. 

Seorang anak perempoean Eropah 
beroesia 4 tahoen kena terserang, dan 
djoega seorang anak perempoean Boe 
mipostera perloe dirawat dalam roe 
mah sakit karena kena penjakit itoe 
djoega. 

cm #—.@9   nal di Spanjol, 
“ 

937 

Mendjaga keamanan lacetan tengah | 

tetapi besar poela kemoengkinannja | 

      
  

Said Abdu'l 

Kemarin siang bersama2 t, Hadji 
| August Salim telah datang dikantor ki 
ta t.Said Abdul Hamid Al Chatib, se- 
orang lid Parlement dinegeri Hidjaz, 

Beliau ini sesoenggoehnja berasal 
dari Minangkabau, Dalam taboen 1920 
beliau keloear dari Hidjaz, sedang sa- 
nak keloearganja tetap ada disana. 

Saudara2nja ingin soepaja beliau 
tetap di Hidjaz, tetapi beliau terpaksa 
keloear mendjadi bangsa Mesir, karena 
menjingkir ketika Pemerintahan Arab 
djatoeh ketangan baginda Ibn Saud. 

Achirnja beliau beroleh ampoenan 
dari baginda Ibnoe Saud, laloe kem- 
balilah lagi ke- tanah Arab, dimana 
beliau diangkat mendjadi lid Parlement 
Saoediab. 

Pada sa'at ini ada 14 orang lid 
angkatan, terambil dari orang-orang 
dari keloearga jang terkemoeka disana. 

Dalam tahoen ini telah diterima 
baik, bahwa anggauta2 itoe boekan 
lagi angkatan tetapi pilihan boeat se 
loeroeh negeri Saoediah, djoega terdiri 
daripada 14 orang lid. 

Negeri Saoediah sekarang ada mem 
poenjai pendoedoek 4 miljoen orang. 

Dalam bl. Mei beliau ini datang 
mengoendjoengi Indonesia, antara lain 
lain ke Medan, Soematra Barat, Mi- 
pangkabau goena mengoendjoengi sa- 
nak-keloearganja. Kemoedian beliau 
bertolak ke tanah Djawa, 

Kelak hari Minggos beliau akan 
meneroeskan perdjalanan ke Bandoeng, 
Solo, Djokja dan Soerabaja, dan achir 
boelan ini, lagi ke Betawi, 

    
Said Abdu'l Hamid Al-Chatib 

Lid Parlement Sa'oediah (Hidjaz) 

Adapoen kedatangan beliau disini, 
tidaklah oentoek mengoeroes sesoeatoe 
perkara, tetapi semata-mata hendak 
mendjoempai familienja, jang tidak di 
ketahoeinja dari ketjil, 

Patoet poela kita bentangkan disini, 
bahwa toean Said Abdul Hamid Al- 
Chatib itoe adalah seorang saudara 
misan dari toean Hadji August Salim. 

Selama perkoendjoengannja disini, 
beliax menjatakan, bahwa doenia Is- 
lam sedang bangoen dimana-mana, is 
timewa sekali dikalangan pemoeda2 
Moeslimin. 

  

Insinjoer tambang. 

Boeat peroesahaan 
timah di Banka. 

Kepada minister van Kolonien te- 
lah diminta soepaja dengan lekas di 
kirimkan seorang iusinjoer moeda ahli 
peroesahaan Timah di poelau Banka, 

Boleh djadi permohonan ini soekar 
akan dikaboelkan, karena insinjoer2 
tambang jang baharoe keloear dari se 
kolahnja di Delft boleh dikata bisa 
dengan lekas mendapat pekerdjaan pa 
da peroesahaan2 tambang partikelir, 
sebab disitoe mereka bisa mendapat 
nafkah jang lebih besar daripada pe 
roesahaan kepoenjaan Goebernemen. 

— 9 ——. 

Pest di Onderdistrict Selo 

Berhoeboeng dengan timboelnja pest 
bisoel di regentschap Bojolali, maka 
timboellah djoega penjakit pest di 
onderdistrict Selo di daerah regent 
schap Bojolali. 

Oleh karena penjakit pest ini tidak 
banjak orang-orang jang mati dan 
berdaja oepaja oentoek memberantas 
penjakit terseboet. 

Berhoeboeng dengan adanja penjakit 
pest timboel di onderdistrict terseboet, 
waka orang mendoega, bahwa akan 
banjak orang-orang jang mati, tetapi 
oleh karena orang bekerdja bersoeng 
goeh-soenggoeh oentoek memperlin 
doengi orang-orang jang akan diserang 
oleh penjakit itoe, maka tidak adalah 
orang jang mati. 

— 9 —— 

Kebakaran digoenoeng Wilis, 

Timboellagi: 
Dari Kediri diberitakan oleh Anip 

Aneta, bahwa pada malam Kemis jang 
baroe laloe telah timboel lagi keba- 
karan digoenoeng Wilis. Besarnja dan 
keroegiannja kebakaran terseboet be- 
loem diberitakan, 

Besarnja keroesakan oleh bandjir 

Di Soematra 
Menoeroet berita2, tentang besarnja 

keroesakan jang disebabkan air bah, 
jg meroesak kepada djambatan2 dekat 
Loebvek Linggau, ternjata bahwa djam 
batan beton hanja memberita keroe 
sakan sedikit. 

Beberapa hangers telah roesak, te 
tapi hoeboeng boeboengan konstroek 
sinja masih tegoeh, sehingga dapatlah 
di perbaiki dengan tempo tidak lama, 

Lain poela halnja dengan djemba 
an besi, jg roesak samasekali sehingga 
perloe diganti dengan jg baharoe,   

Oesaha Henri Spaak gagal 

2 Krisis Pemerintahan 
Belgia. 

Berlawanau dengan kawat Trans- 
ocean jang datang kemarin doeloe, 
dalam mana dinjatakan bahwa Spaak 
soedah berhasil bisa membentoek ka- 
binet baharoe, maka kemarin datang 
kawat Reuter jg menjatakan, bahwa 
Spaak jang dalam oesaha menjoesoen 

kabinet kemarin doeloe beloem poela 
selesai, kini soedah poetoes harapan, 
tidak lagi ia sanggoep. 

Kini beloem diketahoei orang, siapa 
kah jg akan dipilih oleh Baginda Ra 
dja Belgia oentoek menjoesoen kabinet 
itoe. 

—O — 

Paul Emile Janson. 

Havas mewartakan dari Brussel, bah 
wa baginda Radja Belgia telah mene 
rima perkoendjoengannja minister Van 
Paul Emile Janson, jang menerang 
kan kepada baginda, permoejawaratan 
goena memetjahkan soeal krisis Peme 
rintahan Belgia itoe diarubil kepoetoe 
san dipertanggoehkan hingga pada 
sa'at kembalinja dari perdjalanannja 
ke Londen jaitoe tgl 19 Nov. 

ea 9 — 

Penggelapan 

Dari Soerabaja diberitakan oleh A- 
nip Aneta, bahwa di kantor werkloos 
heidcommissaris timboel penggelapan 
wang jang f 1000 banjaknja dan jang 
digondol oleh toean C»mperts. Terdak 
wa laloe dikeloearkan dari djabatan- 
nja dan perkara ini masih diselidiki 
oleh Justisi, 

— 9 ——m 

Anggaran belandja Keradjaan 

Didalam meneroeskan permoesjawa 
ratan tentang Algemeene Beschouwing 
(Pemandangan Oemoem) tentang Ang 
garan Belandja Keradjaan didalam per 
sidangan Tweede Kamer, anggauta 
graaf d'Ansembourg (NSB) mengoerai 
kan pendirian NSB, 

Mr, Rost v Tonningen (NSB) menja 
takan, bahwa aanpassingpolitiek telah 
gagal dan memandang anggaran belan 
dja itoe sebagai hasil inflatie, 

Jbr. Mr. De Geer (Cbr. H.) ingin 
menantikan langkahnja Pemerintah, 
Ia berpendapatan bahwa beleid Peme 
rintah soedah melaloci djalan jg benar, 
dan ia memberi oesoel soepaja diada 
kanlah kiranja Zondagswet, oentoek 
mana ja menjanggoepi, bahwa fraksi 
nja akan menjokong sekoeat-koeatnja. 

Dr. Bierema (Vrijheidsbond) menjata 
kan kritieknja kepada formasi kabinet, 

Permoesjawaratan diteroeskan ' tgl   11 ini, kemaian, 

  

    

  
 



      

   
  

   

   
ma van Loo, 
tembak diri, & 

— barinja diroemah 
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tanggal 21 Di , 3oepaja dapatiah 
dimverjawaratkan toendjangan kepada 
gerakan Komite Petisi Soetardjo. 

Lebih djaoeh dikabarkan, bahwa pa 
da dewasa ini soedah didirikan orang 

| M badan sub-komite, sedang diberba 
| gsi-bagai tempat orang sedang asjik 
. membantoe sub-komite2 baharoe lagi. 

: —O— 

| Toean M.H. Woutman. 

  

President Fzctorij Nederlandseh 
. Handelsmaatschappij, ja'vi toean MH 
Woutman, sebagaimana telah diberi 
takan, bahwa ia sesoedahnja menda 

|. pat ketjelakaan di Buitenzsrgsche-weg | 
Ta beberapa hari bertinggal di roc 
mah sakit, maka pada sa'at ini soe 
dah sebat lagi dan telah bertolak kej 
Sumatra's Oostkust dan hendak ber- 
tinggal di Brastagi dan Prapat, 

| marin togan terseboet telah bertolax 

—.. Djawa, bingga kedetanganrja ditoeng | 
Ba maoei Dada Dari Minrgnn jan 
“Toean MH, Woutman memberita 

kan lebih landjoet, bahwa ia akan 

memegang djabatannja lagi. 
Se Sea diam 

00 Tentang ketjelakaan vrachsuto 

—. Sebagaimana telah diberitakan di 
'Gjembatan dekat Rijswijkstraat ada ke 

| Ijelakaan vracht-auto jg tertjeboer di 
| Galam kaji. ga 5 

... Soepir dan kernetnja jg mendapat 
|. Ioeka parah soedah diangkoet keCBZ 

| dan pada saat ini mereka itoe soedah 

dapat diperiksa cleb politie, 

@ibongkar dan selandjoetnji akan di 
- angkat dari kali itoe dan laloe disel: 
— diki oleh seorang deskundige. 

an Toean Petit dan Toean van Loo 

eh TT Menjangal doenid: 
—. Politiecorps di Bsiawi telah dise 

—...rang oleh kesoesaban, bahwa doea     

4 telah meninggal doenia. ben 
: Kemaren pada djam 4 sore telah di 

| lakoekan peugoeboerannja majitnja t 
. yan Loo di Begranfplaats , Lanhof“ 

dan pengoeboerannja majitnja t Petit: 
beluem ada beritavja. 
& La Ra en TANK Ta SA 0. Inspektoer Inspektoer D VG. 

2. Kabarnja, kelak pada tg 24 dan 25 
     

  

    

   

    
     

      

   

        

   

  

gsoengkan  perlemoean 
spektoer2 dan fd-inspektoer2 deng 

- dipimpin oleb t, dr. J. Offringa. 
20000 Ig akan hadbir, ketjoeali inspektoer 

— inspektoer ditanah Djawa djoega fl- 
'inspektoer iospektoer, Atjeh, Padang, 
'Baudjarmasin dan Pontianak, serta | 

   

. antara 

  

— inspektoer inspektoer, Medan, Palem | 
bang dan Makassar. 
. Jang akan dibitjarakan ialah soeal | 
   

   

  

   

   

20 : 
sasi dan mengenai medisch. 
Ketjoeali itoe akan dibitjarakan djoe 

“kesehatan ra'jat, jg djalan 

  

     

  

   
   

   

    

  

   
   

   

  

   

  

   
   
   
    

     

  

Bertolak ke Medan! 

00.0 Lebih landjoet diberitakan, bawa ke | 

Deli hendak ke tauab| 

baik dari sakitoja, hingga perkaranja | 

000 Kemaren pagi vrachtauto tsb telab | 

anggauta dari corps terseboet, ja'ni t. | 
(AC Petit inspektoer politie dari politief 

| bivak Paalmerah dan t. PJ vau Loc 
— hoofilagent politie dari sectie jang ke | 

boelan ini digedoeng DVGakan| | - ara|kekantoor dan beberapa oppas telah 
' dioendjoekkan, 

      

   
    

omite pembangoen studiefonds 
:  »Maloeka Raja" 

»@Rapatr 

  

   
   &, be Lok ulas 

school, Vrijmetselaarweg 

a cemoemnja orang Am 
tiwewa di Ambon dan daerab 

ak soeka mendjadi anggota poela 
g Ambonseh Siudie- 

Is, Pembitjara t. JP, Pattipeiloby, 
novlaan Mr. Cornelis. : 

' 2. Memberi kesempatan kepada ba 
akau bertanja berkenaan dengan 

nda kesatoe. : 
, Perdiriannja satoe Stud ise- 
nds baroe, osntoek membantoe 

iaja peladjaran peladjar peladjar Ma   

loeka, dengan tidak memandang 
agamanja. 

4. Dan lain lain jang berkenaan de 
sn ngan itoe. 

5. Penoetoep. 
Toentoetan keadaan menghendaki 

jltenaga jang tjakap dan berpengeta 
hoean, 

Keadaan Pemoeda menoentoet 
— Iperbatian. 

|. Nasib peladjar peladjar tidak boleh 
1 dilalaikan. 

“| Ficma Everard & Cb ketjoeriau 

Beberspa bari jl. di Roa Malaka 
telah terdjadi pentjoerian jg agak be 

. Isar djoega, pada firma Everard & Co 
dengan djalan membongkar dari atas 
atap, dan dapat menggoudol oeang bs 

landjoetkan. 

Marhoem Dr Sun Yat Sen 
Ini hari, 12 November, adalah hari 

lahirvja marhoem Dr. Sun Yat Sen, 
pemimpin termasjhoer di Tiongkok, 
jang melepaskan orang Tionghoa dari 
pada djeratan perhambaan. 

Berhoeboeng dengan ini, pendoedoek. 
dari golongan Tionghoa disini mela 

tjara sederhana. 
Kantor-kantor dagang dan toko-toko 

Tionghoa ditoetoep. 
Bendera Tiongkok dikibarkan ber 

sama-sama bendera tiga warna, sedang 
digedoeng korgsol Tionghoa diadakan 
poela ocepatjara peringatan. 

AE 

Toean Huberman 

Akan bertinggaldi 
. »Poentjak pass. 

Toeau Bronislav Huberman, sebagai 
mana telah diberitakan pada bari in 

beliau telih bertolak dari Pladjoe me 
— #noedjoe ke Betawi, dau sesoedabuja ir 

'Isampai di Tandjoeng-Priok, laloe her 
Tak menoedjoe ke ,Poenijak-pas" di 
Poentjak dimana ia akan bertinggal 
ditempat terseboet boeat beberapa ls 
manja, dengan di iringkan oleb sec 
'retaresse dan verpleegster, oleh karen: 
ja masih terganggos oleh kesehataunja. 

Toean Huberman 

 Ditoenggoe kedata- 
: ngannja di Betawi, 

| Telah diberitakau,bestuur Kuustkrin, 
di Betawi telah menerima telegramj: 

| mevjatakan, bahwa t.Bronislav Hube: 
Iwan kemarin telah bertolik dari Pla- 

'nja pada hari Djoem'at jad.di Bstawi 
Beliau bertolak dengan menoen 

pang kapal ,Generaal van Geen”. 

2 oppas dari Volkscredietbank 
: mentjoeri 

Boekoe jang ditjoerinja. 
2 oppas dari kantoor Volkscrediet 

bauk disini telah melakoekan pentjoe 
'rian boekoe dari kantoortsb. 

Bekoe itoe telah didjoeal oleh toe 
kang loa di Kovniugsplein dan politie 
telah beroentoeng d-pat membekoek 
batang lehernja itoe tvekang loa, dav 
ini toekang loa telah mengakoe jang 
'itoe boeskoe ia ada dapat beli pada 2 
oppas javg ia tidak kenal, 
“ Dengan segera toekang loa dibawa 

Lantas tk. loa itoe memberi tahoe- 
kau pada politie, bahwa oppas berna 
ma Awat jg telah mendjoeai itoe boe 
koe, Amat dengan segera akoei dosa 
uja, jg ia telah djoeal itoe boekoe de 
ngan seharga 35 cent dan 15 cent ia 
berikan pada kawannja jg bernama 
Moehajar, dan ia poen telah menga 

1 jg semata mata mengenai orga | koe. 
Boekoe itoe dengan segera dibeslag 

oleh politis dan dikembalikan pad. 
tang penjeraban pekerdjaan pe| kantoor tsb. 

Itoe 2 oppas jg tidak djoedjoer di 
n Iga kini sangat menjenangkan, jtahan dikantoor Politie,   3 

al via CO. moelai djam 1l| 

njaknja f 1400. Penjelidikan masih di 

'koekan oepatjara peringatan dengan) 

djoe den jang ditoenggoe kedatangai | 

MENOng nanang "Beepraraa An EananpnN Nan pan near 

Tamoe mendjadi 
    

   I 

Seboeah nama jang tidak asing lagi. 
Sobat Indonesia, djago SD A.P., lid | 
Tweede Kamer. Paling belakang kita 
wmenoelis tentang beliau dalam , Pe- 
wandangan” tg, 7 October 1937 de 
ugan kepala ,Soeara dari Nederlana” 
jaog bertalian dengan petitie Soetar 
djo. Disitoe autara lain lain diterang 
ikan, bahwa t. Cra' telah meniug- 
galkan Nederland boeat lamauja 3 ta 
'uoen goena mengoendjoengi Iudonesia 
dan negeri negeri lainnja, dau..., 
pada waktoe itoe soedah tiba di In- 
donesia. A3 
“Nah, kemaren djam 1 siang kita 

mendapat kabar, bahwa toean Cramer 
itoe ada di Dj .karta. Pada w.ktoeitoe 
djoega kita teroes poetartelefuon. Ha- 
siinja . . . djam 7 kita haroes soedah 
ada di Hotel der Nederlanden, kamar 
14, 3 

Begitoelah semalam sehabis makan 
boeka—djam 6.40—kita berangkat me- 
aoedjoe Hotel der Nederlanden bersa 
wa photograsf , Pemandangan", Soeng 
goebpoen beloem poekoel 7, t. Cramer 
soedah sedia menerima kedatangan 
kita, 

Penerimaan hartelijk, peramab, ma” 
loem kita kenali beliau soedah Jama, 
teroetama waktoe kita ada dinegeri 
Belanda, Beliaulah diantararnja jg se- 
dikit banjak telah memberikan pedo- 

  

     
    

bekerdja dan beroesaha oentoek men- 
Iijapai maksoed kita jaitoe mendslam 
kan pengetahoean tentang keadaan di 
negeri loearan,teroetama di Nederland. 
—Bagaimana dengan toean tanja 

beliau. Berapa tahoen kita tidak ber 
temoe? 

--Baik, tidak koerang sesoeatoe apa 
Saja taksir koersng lebih 8 tahoen, 

Baroe sadja kita berijakap-tjakap 
« » ring-ring-ring boenji telefuon 

memanggil beliau! Waktoe beliau me 
uerima telefon, kita berkata pada di 
ri sendiri: tj'laka tiga belas, kesempa 
tan boeat bertjakap2 dengan leloeasa 
ketjil sexali. Otak teroes berpoetar, 
menijari akzl, bagaimana kita dapat 
meng-interview - beliau dengan sem 

poerna. , 
Sebabis menerima telefoon, t. Cra 

mer mengadjak kita kebagian moeka 
dari hotel, Hati kita makin ketjil la 
gi, ma'loem kesempatan oentoek ber 
tjakap-tjakap dengan teroes-terang, 
openbartig lebih ketjil lagi. 

Apa boleh boeat, siapa tidak berani 
tentoe tidak berhasil dalam journalis- 
uiek dan .. pada waktoe t, Cramer 

wmaoe mendoedoeki koersi dibagian 
balaman moeka dari hotel, kita ber- 
kata: apa toeean menaroh keberatan, 
ijika saja bawa toean diroemah saja, 

soepaja kita dapat berbitjara agak 
sempoerna ? 

Zouder dipikir lagi, beliau teroes 
ikoet keroemah kita dan dalam mobil 
kita meminta ma'af atas tindakan kita 
jang agak loear biasa itoe. Kita te- 
cangkan pada beliau: kalau tidak be 
zini, toean tentoe tidak ada tempo 
soeat saja dau pembatja soerat kabar 
saja ingin seksli mengetahoei penda- 
|patan toeantentang ini dan itoe. 

Karena saja libat dihotel toean sela 
|.0e terganggoe (telefoon tidak ada ber 
hentinja), dari itoe seja memberanikan 

(diri membawa toeangke roewub “saja. 
T, Cramer tersenjoem sambil keta- 

wa, masin lama makin keras serta 
berkata: toean berasal dari Madoera, 
boekang "Cc 

Kita mengarti isi dan maksoed per 
'tanjaan beliau. Madoera. , . berani, .. 
|loea seboetan jg oleh setengah orang 
dianggap satoe, padahal tidak sedikit 
»rang Indonesia berasal dari Madoera 
jang penakoet djoega. 

“ FYamoe mendjadi 
an roemahb. 

Demikianlah kita jg bermoela akaa 
mendjadi tamoe lantas mendjadi toean 
roemah, 

— Toean boleh menanjakan ini dau 
itoe pada saja, kata t Crawer, 

Tetapi saja sendiri banjak jg maoe 
ditaojakan pada toean, sebab kedata- 
ngan saja kemari boekan oentoek di 
tanja boa oentoek menanja ! 

— Djadi interviewer maoe di 
interview, djawab kita. Baiklab, saja 

toe. 

.... 

Bertjakap? dengan 
| djempolan S.D.A.P. 

ocengan lama diperbaroei ! 
MEA. semasa 

|man bagi kita, bagaimana kita haroesj 

O
—
 

   
Ir. Cramer 

  

toean roemah 

tidak menaroh keberatan pada malam 
ini kita mengadakan pertoekaran fi- 
kiran, gedachten wisseling. 

— Bagaimana iundrus, pendapatan 
toean, waktoe toean mengiudjak kem 
bali kepoelauan IJudonesia ini | 

— Kemadjoean didapati dimana2, 
terketjoeali pada golougan rakjat dje 
lata, jang sepandjang pendapatan saja 
makiu lama boekan makin koeat, me 
lainkan makin lemah dalam segala2nja. 

—Itoe tidak oesah diherankan dan 

tara Perdi dengan saja. 
bertentangan dengan kejakingu saja, 

Oleh karena 

maka saja terpuksa tidak mace toen- 
doek pada Perdi itoe. 

Dan sekarang terboekti, bahwa ke 
beuaran, apalagi kemenangan boekan 
dipihak Perdi tetapi pada pibak ,Pe- 
mandangan“ jang makin lama boekan 
makin keijil seperti dimaksoedkan olgh 
kaocem Perdi dergan ,savctienja“ me 
lainkan makin lama makin besar dan 
isinja makin teratoer. Tetapi bagaima 
na djoega perselisihan fabam antara 
Perdi dengan saja, saja tetap bersedia 
oentoek leb.h mementingkan ceroesan 
pers Indonesia selueroebnja dari pada 
ceroesan jiwg lebih ketjil dari itoe. 
Tjoema sadia perlawanan saja terha- 
dap Perdi itoe djoestroe oentoek me- 
mentingkan oeroesan pers Indonesia 
seloeroebnja, karena sikap dan tinda 
kan Perdi itoe boekan mengoentoeng- 
kan akan tetapi meroegikan pers Indo 
uesia seloeroehnja, diseb:bkan dasar 
“dari sikap dan tindakan itoe tidak be   pendapatan toean itoe memang betoel 

Jinterviewer 

La ma   

kata kita. Apa sebab? Dari doeloe se 
hingga sekarang disini beloem dilakoe 
kan politik kema'moeran, welvaarts- 
politiek jg sesoenggoeh soenggoehnja 
Bagian terbanjak sekali dari kekajaan 
Indonesia selaloe mengalir kenegeri 
loearan, dari itoe kepoelauan Indone 
sia ini, teroetama bagian poelau Dja- 
wa dapat kita oempamakan dengan 
laoetan besar jg makin lama makin 
dibikin soeroet isinja, sehingga ikan 
ikan disitoe makin lama makin ke 
koerangan air, Apa jg haroes kita la 
koekan? 

— Pertama sekali, kata t. Cramer, per 
satoean diantira kamoe harses terpe- 
libara baik-baik. Djangan seperti seka 
rang, disemoea lapangan didaputi per 
peijahan, persatean dan boekan per 
satoean. Dalam politik terpetjah pe 
tjab, dalam ekonomi tidak didapati 
gerakan bersama, poen demikian djoe 
ga dibagian lain lainuja seperti onder 
wijs dsb-rja. Oleh karena itoe kamoe 
tetap lemah dan soekar mendjadi koe 
at. Djvega dibagian pers, persoerat ka 
barau kamoe ada lemah sekali dan 
kelemahan itoe boeat sebagian besar 
disebabkan oleh karena kekoeatan ti 
dak disatoekan. Lebih baik ada satoe 
atau doea dagblad jang besar dan ter 
atoer dari pada poeloehan atau ratoesan 
jang ketji ketjil dan tidak teratoer 
—Itoe saja akoei, djawab kita. Dan 
ichtiar saja memang menoedjo3 kea- 
rah persatoean itoe. Hal ini terboekti 
dari serie artikelen jang telah suja 
toelis dalam Pemandangan,“ Me- 
mang saja telah poetoeskan, roea- 
ogau ,Pemandangan” akan seja pa 
kai sebagai pendorong, pembela dan 
pemelibara  persatoean jang sesem 
poernanja dikalangan kita. Apa jang 
30edab?2 saja tinggalkan, sekarang saja 
telhh memboeka djalan baroe menoe 
djoe gerakan (djadi boekan partai) 
kebingsaan jang besar daa teratoer. 
planmatig dalam semoea tindakannj3. 

Djoega dikalaugan pers sedang srja 
bekerdja keras boeat mewoedjoedkau 
'dagblad Indonesia jang besar dan ter 
atver rapi, Hal ini boekan resia lagi 
bosat mereka javg radjin mengikoeti 
»Pemandangan” semendj ik dibawah 
pimpinan saja, Sajang sekali, oesaha 
saja itoe meudapat sedikit rintangan 
dengan adanja perselisihan fuham an- 

  
Diatas adelah gambar t. Ir. Cramer waktoe bertjakap-tiakap dengan 
djoeroemoedi s.k. ini di Laan Kadiman 4. Kiri: t. Ir Ch. C. Cramer 

dan disebelahnja djoeroemoedi , Pemandangan" 

toel, keliroe, - 
- 

3 

di-interutew 

  

    $ . : 
Baba SEN ana sg 

Apa jang diperhoeat oleh soerat 
kabar Sin Po betoel meloekai pera- 
saan tetapi boekan soeatoe hal jang 
patoet ditioep mendjadi oeroesan na- 
sional, nationsle-zaak. Dari itoe saja 
tetap tidak maoe mengalah dalam 
oervesan Perdi itoe. 

— Itoe saja sajangkan, kata toean 
Cramer. Tjoba semoea kekocatan di 
satoekan misalnja di Betawi tjoema 
satoe s. k., di Semarang satoe, Soera- 
baja satoe, Medan satoe. Ampat soerat 
kabar harian jang besar dan terstoer 
rapi, ada lebih besar pengaroeh dan 
keoentoenganuja dari pada paeloehan 
atau ratoesan s.k.seperti sekarang ini, 
(— Bersama toean-kata kita-saja j kin 

djoega, bahwa perdjalanan pers Indo- 
uesia akan menoedjoe kesitoe, baik 
dengan lekas2 menjatoekan diri beroe 
pa kongsi atau NV. maoenoen dengan 
iambat-laoen  timboel natuurlijke se- 
lectie antara ssk. jang ada pada masa 
sekarang ivi. Di Soerabaja misal 
nja didapati hanja satoe sk. Indo- 
uesia jaitoe Soeara Oemoew, Tetapi 
kedoedoekan dewikian itoe beloem ber 
arti : mesti madjoe. Dariitoe soal pers 
Indonesia ini boeat saja teroetama 
soal keoeangan, kapitaal Biar disatoe 
kan, kalau kapitial tidak tjsekoep, 
satve2oja sk. itoe akan tidak mati dan 
tidak hidoep djuega. Saja rasa dan 
saja jakin disini letaknja kekeliroean 
kita jaitoe terlalse lekas mendirikan 
soerat kabar harian dengan tidak me 
Aa perhitoengan lebih dahoe 
ve. 
Dengan kapitaal f 2009, f 4004, 

f 600, f 10.000 orang soedsh mener- 
bitkan sk. harian, padahel kapitaal 
jang diboetoehivja paling sedikitnja 
f 65 000. 

Dari itoe pada waktoe saja dilamar 
(oleh »Pemandangan« saja telah me- 
madjoekan soal keoeangan terseboet 
pada eigenaarnja dengan terves-te- 
rang. Penting-ringkas saja katakan: 
kalau toean tidak mempoenjai modal 
'joekoep seperti saja madjoekan, tocan 
tidak oesah mengambil saja men 

djadi hoofdredacteur. Saja lebih sena ng 
mendjidi goeroe partikelir atau supir 
jang bergarji sedikit dari pada men- 
djadi hooflredacteur sk. harian jang 
korat-karit perkara keoeangannja. 

M.T, 
  

Hendak menggelapkan madat 

Aneta mengabarkan, bahwa Douane 
Tg. Priok telah beroentoeng menemoe 
kan didelam hangar J.C J.L, 6000 tail 
atan 260 kilo madat jg beloem dimasak, 

Tjaranja hendak menggelapkan itoe 
ialah sangat pintar sekali, Madat itoe 
dimasoekkan didalam blik jang berat 
oja kira-kira 10 kilo, dan disemboenji      

kan antara pak barang-barang kain 
Imanufscturen) dimana ini blik-blik 
dapat diketemoekan, 

Pemeriksaan masih didjalankan te 
roe3, dan polisi menahan beberapa 
orang, akan tetapi hingga sekarang 
lebih djelas beloem didapatkan.     

TOEAN DAN NJONJA DJADI 
MENJESEL 

| Kaloe tida koendjoengin 

Obral besar dari Toko 

KEUROPA       
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spoden Daily Telegraph M 

. Shangbai, Il Nov suter 
' bantoe spesial dari pada soerat kabar : 

lah wati terkena pelveroe senapan | 
(kepada peujerangan Djepang 

boeah merijue air (wenara) di A 
jie Perantjis. sg 2 

— Loeka loskanja menjebabk: 
boeat gambar gambar pvtret. 

EM Broke Stephens, seorang pem 
y Telegraph Moruing Post“ te 

allkur, ketika ja sedang mengawas ilakoekan kepada Nauta» dari atas 
1 Dubaill, masih masoek tanah Con 

  

   

  

     

   

           

   
           

pang mendjadi toean LN 

e n dari darat dengan radjin, 
ndjadi toean di Nantao, 

    
   
   

  

     

   

    

    

    

  

   

      

   

   

  

     

         
   

  

0endoer ke concessie, dan selama ada peperangan ini mereka 

berapa pasoekan serdadoe masih memberi perlawanan, tetapi de | 
ravgsoer angsoer mereka dikepoeng olsh pasoekan tentara besar 
ak Djepang, jg dapat menjeberangi soeak Zanhwei bertamengkan 

'itoe orang Djepang membakar kepada semoea perahoe djong 
dargan air, jg menaban pintoe air, dan kini dengan perlahan 

is sampai di moera air soengai. 

dan beberapa laoetan api laivnja di Nantao, dan di 
dengan hebatnja, menjebabsan seloeroeb arah selatan   

nghai nawpak terang benderang kemerah-merahan, 

dadoe Annam kena granaat. 2 anu 
Selama Djepang melakoekan serangan sore, seboeab granaat djatoeh ke 

dal: busd Perautjis, dekat tapil-witas Nantao, sehingga enam orang 
Aun mati. Doea orang serdadoe Pranitjis jang sedang melakoekan pa 
roli didekat soeak Siccawei beroleb loeka ringau oleh pertjikan petjaban 

  

  

    

    
    

    
      

   

  

    

    

   
     

    

  

    

   

   

  

    
   
   

   
   

     
     

   

  

    

    

    
   

    

leral Matsui menjesalkan pembesar2 asing 
Shanghai, li Nov. (Reuter). 5 2 | 

Djenderal Matsui, Penglima Perang jang memimpin tentara di Shang- 
memberikan penoendjoekan2 jaug menjedikkan tentang politik Djepang 

Shanghai, jaitoe ketika ia di interview oleh Reuter, ia menoedoeh pem 
pembesar tavah asing, dau pembesarZ2 tanah coucessie pendirian neu 

semendjak petjahuja peperaugan antara Djepang dan Tiongkok. 
“Ia menerangkan, bahwa sesoenggoehnja pasoekan2 Djepang pergi ke 

Tiongkok itoe sewata mata Kareva Ailih, Kenendak Alliah, 
| "Saja merasa ketjewasangat terbudap spa2 jg diperboeat dan dikata 

pewbesar2 asing itoe. Tidak bisa diadakan pekerdjian bersama, seba- 
oela2 saja niatkau. Dau bal ini adalah tjelaka bagi perdamaian doe 
tapi tidak bisa ditolong bal jg demikian itoe, selama sikap negeri ne 

ri asivg tidak diroebah" BRA Seng ab an 
“Ia jaudjostkan: ,,Moela2 saja berniat hendak berboeat oentoeng de 

gaa doedvekuja perkara jaug sekiring ini, dengan djalan mempertem 
patkau tanah asing itoe kebawah bsstuur saja, tetapi separti keadaan se 

rang ini, maka nistj:ja akan timboel sesoeatoe peristiwa jg menjebab 

NN 

n kita tidak bisa melakoekan tindakan bersama-sama bekerdja", 

'Di Lotien dan Kwangfu Djepang terpoekoel 

— Amoy kena serangan kapal dari oedara. Mereka laloe mejetakkan 
perang lagi 

Ben aa Ga Aa wa “|kirkan diri masoek kedalam tauah 
Spek Matra 1 Pan, Lean Concessie, Habis tenaga, dan letih le “pelabuehau Tionghoa disebelah Ta Neta A1 1 
NN kg i sekali la! 906 karena koerang tidoer, Moekanj: 

an, ja'ol Amey, ini bari sekali la| Panel bera ka dekan 

enderita seravyan meriam dari | PeNoeh ae gan keringat dan deboe. 

2 peraug Djepaug, 
nembakan itoe berlakoe 5 djam| 

8. Kabarnja kervesakan militer) 
a sediait, 

Ketika Djepang membongkar 
mOeatannja 

Penonton penonton jang ada diatap 
1 : : 2 pja kantor Reuter, melihat batoe batoe. 

“Hari pemberhentian Sendjata — |goewpalan goempalan dau papau pa 
Shanghai, ll Nov (Reuter) (aa ketik Dejan makan terisag ke Huri Beberkontian Sousjata di| Djeping  olkan akan” merendah Tor Khinghai AL angamkan dangan sosa HISPINg Seakan akan merendah Io 

Ane ntateoeja MANA: hewan opa AN mn NA 
bom dan granat, juitoe ketika urang kan Nan Nan 
Djepang meujerang Naatao daridaraij — ea Aa anna 

Reuter). soedah satoe bari teroes meneroes | 

ae: Ir 'Perhoeboengan kita dengan sa 

2 soedah meletakkan alat sendjata- 1 

jalat sendjatanja, kemoedian menjing 

lace dan oedara, dengan maksoed jg 
boelat boelat heudak menghauijoer Ic 
boerkau pisoekan pasoekan Tivnghoa 

| jg masih ada disana. 

  

     

    
    

    

   

   
   

   

    

   
   
   

     

   
   

-Kemoedian nampak lacetan api he- 
“bat. Lungit mendjadi gelap olek asap 

2 |api, 

Sangat menjedihkan, tetapi | 
. bo'eh dibanggakan. S3 

Pasoekan bahagian terbesar daripa 
ang Tionghoa itoe masih mem 

ukan diri, biarpoen mereka 
derita siksa jang amat pedih itoe, 

  

api sendjata, dan terantjam bom 

|rata dengan tauab, waka orang Tiong 

   
ng jg sangat tjepat habisnja dima | 

“7. Didekatnja kantor Reuter, djaraknja 
tidak lebih dari | KM. dari tempat 

'Imandi darah di Nantao itoe ada ter 

jan dih itoe,'atas itoe lagi berdirilah , bidadari Per 
i kira-kira 300 orang, terdjepit! 

gedoeng gedoeng pelaboehan Nantao 

boa jg bersendjatakan senapan2 mesin 
  

   djawab tembakan meriam itoe dengan 
memoentahkan pelornja. 

letaklah karangan-karangan boenga| 
jg masih sedjoek dikaki toegoe peri- 
ingatan Perang D»enia pada buud, di 
atas mana ada koloman batoe dan di 

mewpertahinkan diri, dan men 

  

  

  

Inggeris moesoeh Djepang jang 
sebenarnja. 

Tokio,1IlN 
. Tiap-tiap 'oran    

    

djadian di Tiongkok ini boekan 
kab Tiongkok sendiri. 

Tidak akan bisa tertjapai sesoe 
atoe jang pasti. sebeloemuja moe 
soeh ini dikalahkan, kirena djika 
tidak demikian beberapa tahoen 
lagi bal ini bisa menjebabkan in 
cident jang lebih hebat lagi dari 
pada kedjadian jang bersimaha 
radjalela sekarang ini. 

Moesoeh ini bisa menoesoek2 
kepada laia-lain negeri soepaja 
bersama-sama menindis Djep ing 
dan bisa poela mewpertjepat ter 
tjiptanja perseteroean antara A- 

| merika dengan Djespang. 

ingan kita ini sangatlah tajam 
| dau soelit. Adapoen namanja ne 
“geri ,saingan“ itoe tidak lain 
melainkan ,INGGERIS, dewi- 
kian toelis sk. , Yomiuri Shim- 
bua"“ dalam koofdartikeluja., Ki 
ta berpendapatan, bahwa keada 
an jg ada sekarang iri sedikit 
banjak tergantoeng kepada soeal 
tentang menijari perselesaian de 
ngan luggeris. Djika hal ini soe 
dah terdjadi babaroelah bisa a- 
da peroebabau didalam pertaroe 
ngau antara Tiongkok dengan 
Djepang ini”.       

Diseloeroeh Pootung berkibaran 
bendera Djepang 

Semsnizra itce bokeh dikata diseloe 
roeh Pootung diuaikkanlah bendera 
Djepang. Hanja beberapa orang abli 
tembak dari pihak Tionghoa jg masih 
bisa melakoekan perlawanan kepada 
kaoem mariniers Djepang jang men 
doedoeki Pootung. Djoega disini langit 
penoeh dengan asap jg memboeboeng 
keatas dari gedosug2 jg dibakar oleh 
sisa sisanja serdadoe abli tembak Ti- 
onghoa jang tinggal disitoe atau me 

| moendoerkan diri, 

. Pembesar? Perantjis koeatir besar. 

— Koedoeng asap, jang mendjadi saksi 
dalam sekian baujikuja perkara jang 
Sangat ngeri, dau meremoek-redawmzan 

Jitoe, kivi bargantoengan.rendab dan 
Itebal sekali diatas Shanghai. 

Laoet api, jang membakar2 disepan 
djang soeak S.ccawei, meujebabkan 

Ipembesar2 coucessie Perantjis merasa 
sangat chawatir. 

Pootung djatoeh Iketangan Djepang 

Shanghai, li Nov. (Transoceaul 
Orang Djepang ini pagi menduedoek! 
Pootung jang letakvja ditepi soengai 
Sbangpoo berhadup hadapan dengan 
Shangbai, setelah mendaratkan pasoe 
kan di Yang Tz3 Poo. Djepang tidak 
mendjoempai perlawanau didalam ber 
barisuja, karena orang Tioughoa jang 
penghabisan soedah menjingkirkau di 

iri berlindoeng dibawah oedara jang 
gelap goelita, 

Pasoekan Djepang diteloek 
: Hanchow. 

Pasoekan2 Djepang jang didaratkan 
diteloek Haucbow teroes bergerak ke 
arah vetara, dan ditempat jang djerak 
nja 35 K.M sebelab barat dari lapa 
ugan terbang Shanghai mereka berte 
moe dengan detachement2 Djepung 

| jang datavgnja dari sebelah barat, 
Lg men Tea —. Isebingga dengan periemoean jui bererti 

Sedangnja meriam meriampja dosa 
bocab kapal perang hendak membikin | 

barisan Djepang soedab meroepakan 
rantai Joeas dari Hanchow tidak pose 
toes-poetoes sampai di Yangize. 

Pertahanan Tionghoa mas'h gagah 
berani. « 

Shanghai, Il Nov. (Central 
News Agency). 

Garis Tioughoa baharoe, jang mem 
boedjoer pandjang dari daerah perang 
Selatan di Soeak Soocbow sampai 
'soengai Whangpoo sekarang soedah 
selesai mengatoernja. 

Kini pasoekan-pasoskan Tionghoa 
membela kepada daerah perang jang 
pandjangnja 32 KM, ja'ni dari Huang 
tuchen pada sebelah oetara Soeak, 
meuoe Ijoe Sungkiang jang letaknj     damaian" (Dewi Damai, sy.nbool per 

damajan). « pada tepi oetara Soeugai Whangpoo, 

Di Seekiagchen tengah2 antara doea 
tempat itoe ada garis jg menoedjoe 
kearah Timoer ke Saillant, dimana di 
letakkan perkoeatan jg paling tegoeb. 

Kesebelah barat orang Djepang ma 
djoe teroe3, Isl»e kena bertempoer de 
logan orang Tionghoa disekitar See- 
kingchen. 

Suugkiang, jg mendjadi toedjoean 
serangan pasoekan Djepang jg datang 
dari Teloek Hanchow, masih tetap 
dengan gagah berani dibela oleh Ti- 
enghoa. 

Beberapa kekalahan Djepang. 

Shanghai II Nov. (Central News 
Agency). Garis-garis Tionghoa jg ada 
disebelah oetara Soeak Soocbow mem 
boedjoer dari arah Nau-Hsiang, 10 
KM, sebelah Burat Shanghai jg me 
noedjoe Liuhko dekat moearanja soe 
ugai Yang Tze masih tetap tidak be 
roebah. 

Orang Djepang kemarin doeloe f9/ 
11) menjerang sajap kiri dari Kwang 
fu menoedjoe oetara dengan melepas 
kan lebih diri 1000 tembakan, 

Beberapa ratoes serdadoe-koeda Dje 
pang moelai melakoekan serangan di 
sebelsh baratdaja Lotien, tetapi mere 
ka dipoekoel kembali 'oleh orang Tiong 
hoa, 

Besok harinja, tg. 10 Nov. orang 
Njepang menjerang lagi kepada orang 
Tionghoa disekitarnja K wangfu, tetapi 
disinipoen ia dipoekoel muendoer de 
ugan menderita keroesakan besar. 

Nantao dan Nanhsiang dirampas 

Shanghai, 12 Nov (Domsi). 
Ini hari, 12 November pagi-pagi 

orang Djepang merampas Nantao dan 
Nanhsiang, 

  

Raestan 

“Serangan kepada Worogjiloff. 

Pada ketika baris 
parade militer. 

Dari Warschau diberitakan oleh 
Transocean, babwa s.k.,A-B C“ telah 
menerima berita ,dariMoskou, ja'ni pa 
da ketika baris parade jg dilangsoeng- 
kan pada bari Minggoe jang baroe 
laloe dilakoekan serangan terhadap 
kepada maarschalk Worosjiloff. 

Orang jang melakoekan penjerangan 
ini soedah melepaskan tembakan de- 
ngan revolvernja kepada maarschalk 
Worogjiluff dan baikuja tembakan ini 
tidak mengenai maarschalk terseboet 
akan tetapi mengenai zaidel koedanja 
Woreosjiloff jang pada ketika itoe di 
naiki olehnja. 
Tembakau ini dipasang dari djendela 

seboeah roemah dan oleh karena tem- 
bakan ivi tidak mengenai Worogsjiloff, 

    

  

antao 
  

laloe si penjerang itoe melarikan diri, 
seakan-akan takoet tertangkap. | 

Penjelidikan atas serangan ini be- 
Hoem ada beritanja dan djika si penje- 
rang itoe bisa tertangkap soedah ten- 
toe ia mendapat hoekoeman. 

  

     

  

   
Jemanganmu Ke Ta / 

1 Subiin Rp3 3 AN sg 

DALING 
HHIAKANG Sae 
  

Loerah desa jang melakoekan ke 
tjemaran 
Didaerah Demak. 

Dari Semarang diberitakan oleh A- 
nete, bahwa loerah desa Kedoengmoe 
tih didaerah Demak telah ditangkap 
oleh karena didakwa telah melakoe 
kan ketjemaran jg amat sangatnja, 
Loerah terseboet didakwa djoega, bah 
wa beberapa hari jg laloe ia telah me 
lakoekan pemboenoehan, 

0 see 

Toean P, Bruining 

Dihoekoem 6 boelan 
Dari Betawi diberitakan oleh Aueta 

bahwa Mibkamat Militer Tinggi te 
lah mendj.toebkan hoekoeman atas di 
rinja toean P, Bruning, fuselier dari 
bataljon ke 15 dari babapiau lufante 
le jang telah melakoekau djabatan 
8 tahoen lamanja dengan 6 boelan Ia 
mavja didalam appel dengan tidak di 
vesir, 

2 

Sekitar Petitie — Sbetardjo 
Oleh Centraal Comite Petitie-Soetar- 

djo dikabarkan pada Aneta, bahwa 
hingga sekarang sub.cumite's telah 
berdiri di Makassar, Djakarta I, Tavah 
Abang, Mr.—Cornelis, S. Besar, Soe- 
kaboemi, Madjalengka dan sekitarnja. 
Semarang, Samarinda, Nagrak, Meng- 
gala, Slawi, Tjibadak, Benkoelen, Me 
dan, Tjilatjap, Tjempaka Z9, Poerwa- 
karta, Mangli SS O/L dan-Bogor, 

Di beberapa tempat lagi orang se 
dang bekerdja oentoek pendirian itos 
sub comite, 

Perkoempoelan2 politiek jang dioen 
dang oentoek membitjarakan dan di 
minta bantoeannja goena petitie terse 
boet pada pertemoean nanti tgl. 21 
ini boelan, di gedong Indonesia, Kra- 
mat no. 58 jalah: 

Garindo, Moluksch Politiek Ver- 
bond, Parindra P.A.I, Pasoendan, Pe- 
njadar FSIL, Perserikatan Minahasa, 
PKOb,, PPKL., PSIL, PTI,, Serekat 
Ambon, Verg. van Indonesische Aca- 
demici, dan PRI. 

Perkoempoelan perkoempoelan dan 
organisasi organisasi jg terloepa tidak 
teroendang, sesoedah dibarapkan sebe 
sar besar ma'af diminta poela soeara 
vja soedi kiranja menjatakan nama 
perkoempoelannja dan berhoeboengan 
dengan Secretariaat Centraal Comite, 
Raden Salehlaan 18.   

  

Segala Kalemahan 'Badan Dapet 
  

TJAP HYGIAE 

  

PERTOELOENGAN BESAR DENGAN 
ANGGOER BRANAK 

Da. LiE TJWAN KIAT Agrs 

  

-U 
Ke Ii 3 
Tl Ae 

P3 K4 

  

HAN BADAN 
KAPOETJATAN DADA DOETRI - POETRI 

SIAPKEN TENAGA DADA 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 Ujin Sen Tong. A.B.C. Straat Bandoeng, Chem, 
Hand. Slamat, Bandoeng, Apotheek S'amat, Cheribon, Toko Mie Hoa, 
Garoet, The World Dispensary, Pekalongan, Toko Poo Seng Tong,       Tegal. dan saantern Java, Sumatra, Celebes, Borneo, ada agent. 
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tanggoeng mocstadjab terhadep 

Kerinsget Boentet 

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

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

SOERABAIA BATAVIA-CENTRUM, 

  

  

  

Tai dia Sa "5 “Ini OR 

BESCHUIT MODERN 

Wajang 

  

Beschuit kloearan paling baroe rasanja paling enak 

| tempo hari kita boeka di Pasar Gambir soeda dapet 

— banjak poedjian dari segala bangsa, lantaran kita memake 
“bahan-bahan jang klas satoe dan bikinnja resik betoel, 
sekarang kita boekafiliaal di loods Pasar Baroe C. No. 12 
Soepaja Toean2 dan Njonja gampang dapat Beschuit jang 

enak harep Toean2 dan Njonja2 lekas dateng menjaksikan 
dan harganja direken moerah betoel: 

Filiaal : BATAVIA BESCHUIT &. Co. 
booda, ke No. 12 Pasar Baroe 

  

  

An aman ) Ami : IN un! : AN KM Ea aa 

Perabotan dapoer d 

braadovens 

Kramerijen, Hemden dan Pijama's etc. etc. 
1 an harga pantas. 

P
e
 

  

  

Jang soedah populair 1 

Bandoengsche Kleermaker 

M.D. SAWAD 
Kernolongweg No. 1. Batavia-C. 

—. 

Menerima pesenan dan peker- 

djaan membikin pakean. 

Ditanggoeng sampe baek dan 

. menjenangkan. 
  

  

Dutibutenss ELLINGER & Co. 

KAMAR KRL TANK | 

    
HAMPIR-HABIS 

»Krisis Econcmi 

dan Kapitalisme” 

OLEH 

MOHAMMAD HATTA 
tebainja XII -f- 90 mocka 

formaat 16 X 4 c. 

ISI KITAB: 

Il. Indonesia dalam krisis. 
II. Dari hal pengerti2a ,,krisis 

NI. Tingkat tingkat zaman per- 
ekonomian, 

IV, Soesoenan perekonomian 
" dan krisis. : 

V. Keterangan kunjuktur dan 
: cyklus. 

IV. 4Depressi sekarang. 
VII. Politik kunjuktur. 
VIII, Penoetoep. 

PENERBIT D. DAHLAN 
Gg. Kebon Djeroek 37 

Batavia-Centrum. 

| Pesanlah lekas, ditjetak tidak 
Lanjak, harga tjoema f 0,50 -|- 
f 0,10 ongkot kirim. 

REMBOURS TIDAK DIKIRIM 

Di Betawi boleh dapat pada, 

Administratie Pemandan gan : 
126 Senen 107 

| Ini aa da : 

malem brikoetnja| WHEN MEN DARED 

Moelain djam) 7.15 dan 9045| & ALL FOR 

    

  

  

   

      

    

  

   

    

     

   

—. Anak jang berbakti selaloe menjoegoeken 

makanan dan minoeman jang menjehatkan 

badan orang toewanja. Ini wakioa banjak 

roema tangga menggoenaken KRIS BIER 

sebagi minoeman jang paling tjotjok 

  

I/ BIER: 
” Krebtwel Brouwery Cie. N.V., Batavia” 

      

    
  

  

LOVE! 2 

  

UNDER the REO ROBE 
(Bekerdja pada Kardinaal) 

Tjerita dari peristiwa jang besar, 

terambil dari tarich jang 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. 

pn
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g
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dengan 

ANNA BELLA 
bintang Perantjis jang masjhoer: 

sebagai Njonja Marguerite. 

CONRAD VEIDT 
sebagai Gil de Berault 

  

  

CONRAD VEIDT 
wa ANNABELLA « 

Under the 
| » Red Robe 

RAYMOND MASSEY 
ROMNEY BRENT 
SOPHIE STEWART 
An GRANT 

dibentji tetapi dihormat orang. 

A Now Weria Pisa 
Relessed by 2012 CratirpFon 

RAYMOND MASSEY | 
3 sebagai Kardinaal Richeleu jang| 

  

  

Ini malem 

dan malem 

  

brikoetnja 

- THE GOOD EARIH 
  

(BOEMI JANG SOEBOER) 

dengan 

PAUL MUNI — LUISE RAINER 

Adalah ini film baroe dikeloearken oleh Sherikat M. G. M. ter- 

laloe amat heibat tjeritanja. Dari hal kesah-kesah ftjeritanja ini, 

hal didalam negeri China jang soedah terdjadi 20 tahon jang laloe. 

Pe AA AE RAN 

ea AE B3 a 
  

Padangsch-Restaurant 

3 

»”Gontjang- -Lidahs | 
Pasoeketan 23 Cheribon dan 
Regenisweg 12D- 12E — . Bandoeng. 

Ea 

Satoe-satoenja Restaurant kepoenjain bangsa Indonesier jang 

sedan ferkenal di seloeroeh Java. Mempoenjai recept speciaal. 

Selamanja sedia roepa2 makanan dan minoeman jang modern. Rasa- 

nja menggonfjangkan lidah serta menerbitkan nafsoe dan ...... 

bikinan tentoe bersih, harganja pantes. Boleh tjoba. Pendek kata 

memoeaskan. Silahkan datang. 

Menoenggoe dengan hormat 
Wassalam 

Tjatetlah dalam notes toean? dan njonja? 

| EIGENAAR     
  

  

  

    

TOKO ,BABA GEMOEK" 
(Firma Oeij Boen Hak) 

di Passar Senen 169, Batavia-Centtum. ' —  Telf. Welt. 5678. 

Toean, Njonja dan anak2 dari kwaliteit paling baek dengen 

harga paling renda. 

Serenta afdseling kleermakerij 100 pCt menjenangken pada publiek. 

Hormat kita 3 
18 

Oeij Boen Hak eig 

  

  di mana kita selaloe ada sediaken segala roepa barang keperloean 

 



  

    
"FONDS? KEMATIAN 

Abonnes 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 

Bu 

Tarief advertentie, keterangan pada 
administratie, 

  

  

““Soonggoebpoeo dandkika. tiap2 th 
"haram T(soetjij itoe dimoeliakan 

| 2 segenap Oemmat Islam, Oemmat 
Sig engan, kepada Allah. Jg E 

i Hamdan kepada Rasoel 

    

   
    

  

   

      

-. z Patah dengan ra- 
12 Na nkan dengan amal ibadah 

y sempoerna. ?'Amal-ibadah jg diwa' 
'Gjibkan atas tiap tiap manoesia laki 
laki dan perempoean, jg soedah tjoe 
oep oemoernja ( balligh dan moekallaf) 

dengan njata atas anak2 dan orang 
jg Ja dalam perdjalanan "aceh 

        

   

        

   
   
   

    

elaan Poeasa 

da waktoe ini ditanah air kita 
ada hakim dan hoekoemsjara' 

a Islam dalam erti kata jg se 
nggoeh2nja. Oleh sebab itoe. maka| 

berdjalannja hoekoem2 Islam itoe me 
oeroet masing2 orang atau golongan 

sendiri. Demikian poela tentang hal): 
joelainja bl Poeasa, 
Setengah orang menentoekan hari 

    | ,A-bo-ge“, Maksoednja: tiap2 th Alip 
a), tg 1 Moeharam djatoeh pada hari| 

.. Rebo (boj Wage (ge). ia dihitoeng me 
noeroet hitoengan ini ialah almanak 

.'Diawa (Asaka) jg sekarang soedah 
- ampai th 1868. Ada setengah orang: 

aja, js menghitoeng dengan hitoe 
i th Hidjrah jg hitoengan ini bo 
(@disamakan dengan hitoengan da 

| 4 Almanak Melajoe atau Arab, 
“Ada lagi jg menghitoeng dengan 

“Yara ilmoe hisab, ilmoe perbintangan 
(2. lastronomie) jg hitoengannja hampir2 

— Aidak berselisih dengan almanak Me! 
joe atau Arab jtoe. Bagian ini hanja 
ah “boleh dilakoekan oleh orang orang 

|. abli didalamnja, Kia 
. Modjtabidin atau geleerden. 
/ Selain dari pada itoe, ada poela se 
tengah orang jang memoelaikan poea 

a dengan karena melihat boelan. Ma 

   
   

  

    

    
    
   

  

    
   

ertama2 itoelah jang dikatakan ,roe' 
: 1 Inilah djalan jg paling bagoes 
| bagi oemoem. Tetapi djika ada hala 

ngan atau oedzoer, mitsalnja hoedjan, 
berawan atau lainnja, maka terpaksa 

h mengambil salah satoe dari Ka 
— pedoman di atas. 

| Kebiasaan orang bada 

   
     

  

     

    

g dinamakan poeasa itoe soe 
dikenal orang. Dian 

ragama maocepoenj 
19 Pa Bi oe 

    

          
   

  

   
   
   

      
    
   

      

    

    

    

   

   
    
   

  

     

n poela. P' 
ng termaktoeb dalam ai 

Soerah Mattheus 6, ajat 16 

ga 35. 

jg aan karena 
in oentoeng dlis. Sing 

£ na jamak menoe 

“Dalam bagian pocasa ini poen Is- 
membaroekan dan memperbaiki 

PE 4. Bai atas orang2 jg tidak berkoea| 

ermoelaan Poeasa itoe dengan djalan E 

a'ni golongan 

a melihat akan tampaknja boelan ig : 

an lagi dalam soerah Lusas 5,: 

2 jang beriman ! Telah ditoeliskan (ditetap- 

      

          

   
     

  

    

   

  

kan Ja erintahkan oleh Allah) bagi kamoe berpoeasa 
3 (sijam), ceper jang telah ditoeliskan bagi orang orang seba 

# oem agar soepaja kamoe berdjaga djaga diri (dari 
S pada TT aatan dan kesesatan)“ (Al-Goeran, soerat Al-Ba 

.garah, 
Oleh Esemka 

'Membaroekan dulam i'tigad, dalam 
'amal-perboeatanmaoepoen maksoed 

e toedjoeannja. 

“ Maksoed toedjoean Poeasa. 

Adapoen maksoed toedjoean jg ter 
kandoeng dalam poeasa, dalam panda 
agan Agama Islam tidak lain, melain 
kan ,agar soepaja manoesia paudai 

| |tagwa“, sebagaimana jang diadjarkan 
dalam soerah Al-Bagarab, jang kita 

€ “Isoentingkan diatas. 
| Hatta, maka perkataan Tagwa amat 

- | berbagai-bagai poela ma'nanja. 
| Di dalam @oer“an dimaktoebkan 
berpoeloeh2 ajat jang mentjeriterakan 
akan sifat-sifatnja orang2 jang tagwa 
(moettagin), Djika semoeanja itoe kita 
ambil maksoednja jang ringkas, maka 
Tagwa itoe bererti: takoet, tertib, te 
liti dan hati-hati. 

Takoet! Boekan takoet kepada ma 
noesia, atau takoet kepada dip, atau 
machloek jg manapoen djoega! Mela 
inkan takoet kepada Allah semata-ma 
ta, dan sebaliknja tidak takoet kepada 
'jg diloear Allah ! 

Tertib, teliti dan hati hati! Boekan 
karena was was atau sjak dalam hati | 
Melainkan karena tertib dalam mendja 

'Hankan Bakti kepada Allah! Hati hati 
dalam segala sesoeatoe oentoek ,kesem 

: poernaan amal perboeatannja !" Agar 
soepaja djangan sampai melangkahi 
atau melanggar batas batas jg telah di 
tentoekan oleh Pan dan Nabi-Nja ! 

Hikmah Poeasa 

Hikmah poeasa poen amat banjak 
la. Ringkasrja, ada jg mengenai 

dlohir dan ada poela jg mengenai ba 
thin, djasmani dan roehani. 

dibawah ini: 
“Si kaja jg terpaksa lapar dan daha 

ga, karena ta' makan dan minoem se 
pandjang bari itoe, dapatlah kiranja 
menimboelkan rasa dalam hatinja, be 
tapakah kiranja nasib seorang miskin, 
jg terlantar dan kelaparan itoe. Me- 
noeroet-ilmoe thabib (moderne genees 

lah satoe sebab tambahnja kesehatan, 
'ataupoen hilangnja sesoeatoe penjakit. 
Bahkan dalam boekoe jg mentjerita- 
kan kissah perdjalanan hidoep Musoli 
ni dikatakan, bahwa djika Musolini sa 
kit, selaloelah ia Na Berpoeasa, 
hingga ia semboeh ari pada sakitnja 
itoe. 

Sjahdan, make degan adanja Islam 
perboeatan poeasa itoe diperbaiki di 
mana mana jg salah, ditambah dima- 
na mana jg koerang ! 

Poeasa boekan hanja obat penjakit 
dlobir sadja, melainkan djoega pandai 
mengoesir penjakit batin ! Penjakit j ig 
menghinggapi roeh dan diri manoesia ! 
Penjakit jg melekat pada |iman dan: 
tauhid manoesia ! , 

Djadi poeasa disini bererti poeasa! 
Jaari padasegala jg haram. 

sa dari pada segala jg tidak diri- 

: — Idohi oleh: Allab, poeasa dalam segala 
0... Sedjak zaman dahoeloe kala perboe galanja! 

ag mesti poeasa dari pada pen 
dengaran jang haram | . 

ata haroes  berpoeasa, soepaja 
djangan sampai melihat barang- 

1|barang ig haram | 
g Kaki haroes berpoeasa, soepaja dja- 
ngan sampai berdjalan pada djalan jg 
dimoerkai oleh Allah, 

Pikiran, boedi- pekerti, achlag dan 
semoeanja anggauta kita dlohir dan 
bathin seharoesnja ikoet poela poeasa, 
agar soepaja djangan sampai djatoeh 
pada kesehatan pikiran, keroesakan 
boedi-pekerti, kekotoran achlag! 

Tapi borintk seteroesnja. 
Pendek pandjangnja, djika kar me 

- Ingetahoei dan mendjalankan soeng- 
Ilgoeh2 poeasa, sebagaimana jang di 
Itjontohkan oleh soennah Rasoeloellah 
jang njata, Insja Allah kita akan mem 

Satoe doea bolehlah kita seboctkaka : 
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Mendjaga dari serangan pest 
Dari Magelang diberitakan bahwa 

16000 orang anak negeri antara 17 
dan 25 November akan diberi djeksi 
melawan pest. 

Djika perloe bagi bangsa Eropah 
dan Tionghoa bisa djoega dilakoekan 
tanggal 24 November. - 

Perlawanan hebat. 
Dari Amboina diberitakan oleh 

|Aneta, bahwa pada tanggal 8 Nov. 
1937 pada ketika dilakoekan pembitja 
raan tentang penangkapan ikan tim 
boellah soeatoe perselisihan antara 
pendoedoek Negoryen Kamarian dan 
pendoedoek Seroeawan. 
Pendoedoek Kamarian telah mela 

koekoen penjerangan terhadap kepada 
Controleur, adspirant-controleur, bes-. 
tuurs assistent dan regent Seroeawan 
dengan pengikoet2nja, sehingga me 
reka ini melarikan diri ke Negory, di 
mana regent mendapat loeka enteng. 
Ditempat terapat terseboet telah diki 
rimkan beberapa militer2, maka kea- 
daan di Negory telah tenteram lagi 
Kepala dari orang2 jang melakoekan 
penjerangan ini telah tertangkap. 

Mengirimkan oetoesan ke 
Lampoeng 

Dari soember jang boleh dipertjaja 
menerangkan, bahwa di Boudjonegoro 
telah dioesahakan akan mengirimkan 
'oetoesan ke Lampoeng oentoek menje 
lidiki-keadaan disans, tuelis pemban 
toe Soerabaja. 

Kabarnja jg akan dikirim ke Lam 
poeng terdiri dari toean Wedana, Ass. 
Wedana, 5 orang kepala desa, dan se 
keloearga pendoedoek jg mempoenjai 
2 anak. 

  

kahidogpan kita, doonfil dan achirat 
nja ! 

Dengan poeasa kita pandai membi 
asakan diri oentoek mendjalankan pe 
rintah perintah Allah, pada djalan 
Allah dan karena Allah (lillah) sema 
ta mata | 

kunde) poen poeasa itoe mendjadi sa| Satoe rijadloh (training) dlohir ba- 
thin jang amat penting bagi tiap2 ma 
noesia, jang hendak naik harkat dera 
djatnja, baik dalam pandangan manoe 
sia maoepoen dalam pesenan Allah 
S.w.T.!I 

Poeasa dan lebaran, 

Setengah orang gembira menghada 
pi boelan poeasa. Boekan karena hen 
dak poeasa. Tapi hendak ikoet Leba- 
ran. Malahan ada poela jang masih 
djaoeh2 soedah bersedia-sedia, Perleng 
kapan makanan dan minoeman masoek 
dalam agenda nomer wahid, Pakaian 
jang bagoes- -bagoes poen tidak poela 
loepa ! 

Sering kali oeang jang dipakai mem 
beli semoea ,keperloean“ itoe poen 
dari pada djalan menggadaikan ba- 
rang barang lainnja, 

Asal dapat ,ikoet Lebaran“, itoelah 
tjita tjita jang selaloe gkikenang ke 
pangkan ! 

Biar kantong kosong, asal tampak 
nja bagoes dan netjis (gentleman like)! 

Biar tidak ikoet poeasa, asal ikoet 
| Lebarannja ! 

Padahal kalau kita selidiki soeng 
goeh2, maka orang2 jang tidak ber- 

Ipoeasa dalam boelan Ramadhon itoe 
pada hakekatnja tidak mempoenjai 
hak oentoek ikoet Lebaran ! 

| Tentang hal ini, Insja Allah di be 
lakang akan kita soentingkan ketera- 
ngannja, agar soepaja Oemmat bangsa 

“kita djangan selaloe hidoep dalam ke 
djabilan (kebodohan)! . 

Demikian poela beberapa perkara 
jang berkenaan dengan Poeasa ini, 
mitsalnja tentang: Lailatoel- -Oadr, i ti 
gaf, zakat-fitrah dan lain lainnja, akan 
kita paparkan lain hari, dalam ka 
rangan jang lagi akan berikoet,   peroleh hikmah hikmahnja jang man 

9 dan maslahat bagi hidoep dan   0g cek 8 

Dan sedatangnja dari Lampoeng, 
mereka diwadjibkan menjiarkan pen 

dikemoedian jg toeroet ke Lampoeng 
Ngk akan menjesal. 

Fasa ep san 

Toebroekan di Tjikeumeuhweg 
(Bogor) 

Seorong anak ketjil beroemoer 7 th. 
bernama Moehtar, kemarin petang pk. 
3.30, ketika ia sedang bermain main 
dengan teman temannja di Tjikeumeuh 
weg (Bogor) telah ketoebroek oleh se 
boeah auto. Anak itoe terpelanting dan 
djatoeh pangsan, 

Loeka loekanja tidak membahajakan, 
tjoema boleh djadi keroesakan dibaha 
gian dalam, 

Dengan keadaan pangsan, anak jg. 
malang itoe dibawa keroemah sakit 
Kedoenghalang. 

Di Digoelkan. 

Menoeroet besluit Gouvernement, 
maka sesoeai dengan Dewan Hindia 
toean Soekarma Atmadja jang tempoh 
masih ketjil bernama Soekarna, toean 
Goesti Djohan alias Idroes, toean 
Meeljodihardjo alias Ngapin, toean 
Rakoen alias Soekimo dan t. Doerach 
man ditoendjoekkan sebagai tempat 
tinggal di Tanah Tinggi, iboe kota 
onderafdeeling Boven Digoel, afdee- 
ling Toeal, residentie Molukken, 

—— 9) — 

Lebaranfeest P.G,I. Bogor 

Seperti telah biasa dilakoekan tiap 
tiap tahoen, sesoedahnja lebaran, P.G.I. 
Bogor selaloe mengadakan lebaranfeest 
ialah soeatoe kesempatan bagi anggo 
tanja oentoek berma'af ma'afan. 

Nanti pada malam Kemis tg. 9 Dec 
'37, P.G.I. Bogor akan mengadakan 
lebaranfeest jg lebih besar bertempat 
di Clubgebouw Pasoendan Hospitaal- 
weg 6. 
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Landraad di Bandoeng 

Dari Bandoeng diberitakan bahwa 
kemaren doeloe Landraad di Bandoeng 

'telah memeriksa perkara jg 79 ba- 
njaknja. 

Seorang Soenda dan seorang Tiong 
hoa jg masing masing didakwa me 
njembelih kerbau jg dilarang didalam 
hoekoem dan djoega mempoenjai | ma 
dat dan mereka ini mesing masing di 
hoekoem denda f 40 dan f 50. 

Dan selandjoetnja ada 3 orang Ti- 
onghoa jg didakwa melakoekan smok 
kel opium (madat| dan masing masing 
mendapat hoekoeman 3 boelan lama 
nja. Sesoedahnja ini ada 68 orang jg 
didakwa melakoekan pentjoerian, pe 
nganiajaan dan melanggar dsb jg ma 
sing masing dihoekoem dari 2 ming- 
goe sampai 3 boelan dan hoekoem den 
da dari 50 sen sampai f 50. 

Didalam Landraad tsb ada 3 perka 
ra jg tidak dianggap sab. 

— 0 — 

Laoet api di Salatiga 

Satoe korban 
Menoeroet berita Aneta dari Salatiga, 

kemarin malam sel6r&t roemah-roemah 
Tionghoa di Salatiga dimakan api 
hingga habis sama sekali. 

Tidak ada jang dipertaroehkan 
asoeransi. 

Pagi kemarin terdapat majat jang 
soedah hangoes dari seorang Tionghoa 
jang soedah beroesia 70 tahoen, ter 
benam dibawah goegoer-goegoeran 
bekas-bekas roemah 

— O — 

Djabatan Consulair 

Toean Dalton T. Djang jang telah 
dibenoem mendjadi vice-consul Tiong 
hoa di Medan diperkenankan oentoek 
memegang djabatan consulair jang 
voorloopig. 

ima 9 

Dienst dari Boschwezen 

Boschwachter pada dienst tsb. dida 
lam houtvesterij Poerwodadi toean M, 
Koosman, dihitoeng moelai pada tg, 5 
November 1937, berhoeboeng dengan 
terganggoe kesehatannja, maka ia di 
lepas dengan hormat, dan mendapat 
hak boeat pensioen. 

Diangkat mendjadi boschopzichter 
toean R. Soekirman Keksopringgo, se 
karang ia mendjadi tijdelijk,   meta Gk Tabu 2 

JA 

dapatannja kepada pendoedoek2 agar 

Lembaran kedoea 

  

  

Dolago affaire. 

Toean SH, dari 
kita moeat 
koet : 

Soedah tentoe hal hal jang terdjadi 
di Dolago, onderafdeeling Parigi (Mid 
den-Celebes) tidak asing lagi bagi 
pembatja sk. Pemandangan ini. Pada 
boelan October tahoen silam Peman 
dangan telah membentangkan dan 
membela kedjadian2 jang talah di 
moentahkan oleh Aneta maoepoen de 
ngan perantaraan radio keseloeroeh po 
djok Indonesia. Kedjadian2 mana te 
lah beroleh perhatiannja jang terhor 
mat tocan Thamrin, gedelegeerd Volks 
raad lid, sehingga beliau beroelang2 
menanjakan kepada Pemerintah bagai 
mana hal akibat pemeriksaan jang 
berwadjib tentang perkara ini. 

Sekarang pada tgi 29 October jbl. 
orang jg ditoedoeh dan disangka me- 
ngambil bahagian besar dalam ,,pem- 
berontakan“ itoe telah keloear dari 
pertapaannja. Orang jg ditoedoeh men 
djadi ,leider“ dari pergerakan di Do- 
lago itae ialah toean M.H., seurang 
particulier di Parigi. Beliau semasa 
dalam pemeriksaan beberapa kali oleh 
Madjelis tetap mengakoe tidak bersang 
koetan alias tidak bersalah dalam per 
kara itoe. Walaupoen soedah didjatoeh 
kan hoekoeman pertama kali 8 tahoen, 
kemoedian dikoerangi mendjadi 31/2 
(tiga tahoen setengab) beliau tetap sa 
bar dan tidak maoe appel dalam per 
kara itoe, sebab beliau jakin dan ta- 
hog ia tidak bersalab, 

Pada tanggal 29 October jbl. toean 
M, H, telah dibebaskan dari pendjara. 
setelah mendapat kepoetoosan pasti 
dari toean toean Resident Manado, A. 
R. Donggala dan Gezaghebber Parigi. 
Sjoekoer Alhamdoelillah masih ada o 
rang-orang jang tidak maoe dipenga- 
roehi oleh seorang radja sekalipoen. 
Menoeroet kabar sidang Madjelis jang 
paling achir ini diadakan dikapal (Gou 
vernementsstoomer), Oemoem telah 
mengetahoei bahasa seorang radja amat 

berkoeasa dalamressortnja (Landschap), 
Wat vermag een gezaghebber tegeno- 
ver een radja van een landschap? 

Makassar minta 
toelisannja sebagai beri 

Sekarang telah njata dengan terang 
toean M. H. telah beroleh kepoetoesan 
bahw2 beliau tidak ada sangkoetan 
apa-apa atas kedjadian di Dolago itoe, 
bahkan segala toedoehan-toedoehan 
itoe palsoe belaka atau dengan lain 
perkataan toedoehan palsoe dan fitna 
han terhadap toean M. H, 

Penoelis hendak bertanja pada si 
dang pembatja. Tidak patoetkah orang 
orang jang bersalah didalam perkara 
ini, althans orang orang jang mem 
poenjai pengarveh kekoeasaan, dengan 
moedah telah mentjap seorang terhor 
mat sebagai toean M.H. seperti seo- 
rang kepala »pemberontak ", berolah 
gandjarannja jaitoe meringkoek djoega 
dalam pendjara, sebagaimana toean 
M,H, telah merasainja ? Servehan ini 
penoelis serahkan sadja kepada jang 
berwadjib. 

Sekian dahoeloe, Atas nama familie 
toean M. H. dengan ini penoelis me- 
ngoetjap diperbanjak terima kasih 
kepada Hoofdredactie soerat kabar ini 
jang telah memberi tempat dalam roea- 
ngan soerat kabarnja dan lagi atas 
perhatiannja terhadap s0'al ini. Kepada 
toean Thamrin jang dengan setjara 
belangeloos telah membela perkara 
ini didalam maoepoen diloear gedong 
Volksraad kami tidak loepa mengoe- 
tjap diperbanjak terima kasih. (S. H,) 

ma (9 —   

        

   



  

— Menoedjoe ke congres Goeroe 

| an oentoek kaoem boeroeb. 

  

    

  

Sa 
Habislah pembitjaraan kita tentang 

vakorganisaties rt       

      

  

   

   

   

i seo erasa bangga dengan t-£ dja merasa bang2 
di lndonesia ada perhimpoenan seper 

  

  

skerdja, mereka 
Kata panA Dea “alan 

  

TendereP GT berkibar di Bandoeog, nang bang PA tor ng knee 'boeroeh jang bekerdja didoenia pergoe 

  

' roean, Soeka dan doeka tampaklah 

dalam pertemoean itoe, dalam cong- 
. res jang besar membawa faedahnja 

oentoek kacemnja sendiri. Tali persa 
toean adalah terlihat dalamnja. Orga 

'nisatietalent mesti ada dikalangan me 

reka, memimpin riboean kaoem pen 

didik dari pangkat jang rendah sam 
pai jang tertinggi didoenia masjarakat 
pergoeroean bangsa Indonesia, 

Patoet menda pengharapan dari 
doenia loearan. P sm) La aa 
pat penghargaan dari kaoem sereka 
Pon di Indonesia, PGI bercongres ! 

Tiap2 hari kita sengadja memboeat | 

karangan tentang ,menoedjoe kecon 

gres Goeroe“, karena pada saat inilah 
PGI. memboeat bari peringatan, 25 

tahoen berdirinja. 
25 tahoen, seperempat abad. 
Manoesia ber'oemoer 25 th., soedah 

dewasa, dapat memikirkan apa jang 
dirasakan olehrja pabit dan getir, oen 

toeng dan roegi, manis dan masam jg| 

ke libatan dalam penghidoepanpja di 

doenia persatosan, didoenia masjara 
kat sesama macbloek, 

Boekan main terasanja oleh serekat 

sekerdja jang soedah beroewoer 25 ta 
hoen, seolah-olah maoe berdjalan sen 
diri, seolah-olah maoe mendekati per 
djalanan oentoek mentjapai apa jang 
beloem tertjapai dikalangan boeroeh, 

teroetama jang membawa mereka ke 

pada djalan jang mengoentoengkan 

kepada anggsutarja. 
Dalam 25 tahoen ini mereka semoe 

anja sedar, mereka semocanja mempoe 
njai sifat jang ada mengarah persatoe 

entoek 
kaoem boeroeh, bosat kaoem boeroeh. 
Dari dia kepada dis, dari kami oen 
toek kami. Satoe oentoek semoeanja, 
semoeanja oentoek satoe. 

Inilah oedjaran jang dipakai oleh 
kaoem boeroeh, dau djoega terlihat 
dalam P.G.l. seboeah organisatie jang 
paling besar dalam pemboeroehan di 
Indonesia. 

Nama P.GI. terkenal, boekan sadja 
di Indonesia, tetapi di Staten-Generaal 

djoega nasib anggautanja dapat pem- 
sala jang djitoe dari P.T. Ter laan 
di Tweede Kamer, djago social — 
democraat waktoe belisu mendja 
di anggauta dari madjelis itoe, 

BrocLure dari P.G,l. dapat perhatian 
dan sympathie dari kaoem jang ingin 
membela nasibnja kaoem goerce Indo 
nesia. 

Iebtiar inilah jang diharapkan oleh 
kaoem serekat sekerdja, tidak meman:- 
dang waktoe dan lelah mereka meng 

ichtiarkan, agar soepaja anggautanja 
dapat kedoedoekan jang padan dengan 
Gidikan dan martabat jg patoet men 
dapat penghargaan dari doenia kaoem 
boeroeh Goebernemen Indonesia, 
Hidoeplah PHI.” : 

' Hidoepnja P GI itoe berarti kema 
djoean bagi kaoem boeroeb, dan di 
samping itoe. boekan sadja itoe ka- 
oem goeroe mempoenjai sifat boekan 
boeat dirinja sendiri, tidak kaoem P. 
GI itoe memperhatikan djoega so'al 
pergoeroean. 5 spa 

— Djadi, PGI vakbong disampingnja 
soeatoe aliran jang mempoenjai aroes 
jang baik, jaitoe bersoeara oentoek 
memperbaiki pergoeroean jang ada di 
Indonesia. dan dengan djalannja con- 
gres mereka itoe minta diperhatikan, 
apa jang diterangkan oleh mereka itoe 

Pa | 
Dalam seperempat abad berdirilah 

Manan Naa BA 

  

Oleh REALIST 

| Keroogian itoe dibalas dengan kein 
ada dalam perjsjafan, sebab, makin roegi, makin in 

sjaflah boeroeh ludonesia atas segala 
al jang membawa mereka itoe dalam 

alpersatoean, dalam toedjoean jang soe 
ti htji itoe, agar segenap kaoem boeroeh 

jai anggauta berjbersatoe, 
Bersatoe dengan djalan bekerdja ber 

» mereka itoe, pelsama2 dengan kaoem madjikannja, 
Hal ini djoega diperhatikan oleh 

kaoem PGI. Ka 
Vakorganisatie jang ada dalam ling 

koengan PGI pertjaja, bahwa peratoe 
ran gadji itoe, menoeroet Indische 
Staatsregeling haroes ditetapkan oleh 
Wali Negeri, dan keinsjafan mereka 
itoe terdapatlah dengan mengadakan 
'audigntie kepada Wali Negeri. 

Mereka datang disana itoe oentoek 
mentjeriterakan kesoesahannja, mereka 
datang disana itoe oentoek memberi 
itahoekan: ,Inilah keberatan kami, 
inilah keberatan jang kami rasakan, 
sebagai kaoem boeroeh Goebernemen, 
jang soeka bekerdja oentoek mema- 
djoekan ra'jat dan tanah air kita, 
Indonesia". 

Segala roepa sepak terdjang mereka 
itoe, tentoelah dapat perhatian, 

Mereka itoe datang dalam keadaan 
jang sebaik-baiknja, berhoeboeng de- 
ngan adanja peratoeran gadji jang 
baroe. . 
Kaoem PGI tahoe, bal apa jang 

haroes dibitjarakan. 
Mereka itue berbitjara, sebab keper- 

tjajaannja ada, bahwa gadji itoe jang 
menetapkan Wali-Negeri. 

Sebaiknja keadaan ini ditoeroetkan 
oleh semoea serekat-sekerdja di Indo- 
nesia jang beloem pernah mendjalan- 
kannja. 

PGI sekarang di Bandoeng bercong 
res, bersama memikirkan nasibnia jg 
malang. 

Diroeangan itoe, seolaholah kita 
soedah ada di Bindoeng, kita libat 
moekanja pemimpin congres lagi ber 
biljara dengan semangat oentoek mem 
boektikan kepada oemoem bahwa kita 
sekarang sebagai kaoem boeroeh jang 
wengharapi penghargaan, djanganlah 
kita bertjerai berai, bersatoe dalam 
pimpinan jg menoedjoe kepada persa 
|toean jg baik, 

Siapapoen di Indonesia berhadjat'ke 
pada persatoean, mengharap soepaja 
ra'jat jg djadi kaoem boeroeh itoe da 
pat bekerdja dalam djoeara persatoe 
an boeat menolong nasibnja, oentoek 
menolong anak isterivja boeat meuda 
patkan pengbidoepan jang baik. 

Inilah jang kita barapkan ! 
Bersatoelah, dan bekerdjalah ! 
Dslam congres sekarang! Dalam 

jubileum PGI. tampaklah pada kita, 
bahwa ada perhimpoenan jang tidak 
ikoet, jaitoe perhimpoenan dari kaoem 
goeroe-bantoe. 

Inilah jg kita bitjarakan. Hendak- 
lab dalam congresnja djoega diadakan 
soeatoe tjara-bekerdja jg patoet dapat 
perbatian jg baik dalam oemoem. 

Gescheiden samenwerking bagoes, 
tetapi, dapatkah PGI. satoe djalan 
oentoek mendatangi kaoem goeroe ban 
toe, soepaja mereka itoe bekerdja lagi 
bersama-sama dengan kacoem PGiInja? 
Dapatkah. 

'Feka-teki ini haroes dipetjahkan | 
'joega, kita serahkan sadja kepada 
PGI | 

jang mengarah persatoean, tentoelah 
dapat tertjapai maksoed jang soetji, ter 
tjapailah apa jang dikehendaki oleh 
oemoem, jaitoe persatoean jang amat 

'satoelah | 
Sekaranglah saat jang sebaik2nja 

oentoek  mendapatkannja, Semoea 

olehnja. Diatas doenia, tabe'at mening 
gikan diri, teroetama dikalangan ka 
oem boeroeh djangan ada hendaknja, 
Minat kita ini haroes dapat perbatian. 
Kaoem boeroeh, tidak boleh memper 
lihbat2kan machtspertoonnja, tjarilah 
'djalan, soepaja dapat bekerdja jang 
baik, dalam soal ini. | 

PGI. 
Banjak jang dibitjarakan dalam 

congresnja, banjak, sampai beratoes- 

persatoean ini jg amat penting sekali |ratoes congresvoorstellen jang dikirim 
oentoek pergaoelan kaoem boeroeh di 
Indonesia.Soeara dari bapaknja kaoem 
boeroeh, soepaja kaoem boeroeh seloe 
roeh doenia bersatoe dapatlah ditjipta | 
kan dengan djalannja kaoem PGI. 

Tetapi, meskipoen begitoe, djika 
— kita memboeat balans dari oeraian kita | 
dalam beberapa artikel jg soedah liwat, 

hai, djika kita sendiri haroes mendja 

kan waktoe jing terlaloe lama. Dari 
sebab itoe, kita amat poedji sekali se-| 1 

Ingan bebat angin gala apa jang diterangkan dalam 
congresnummernja itoe, Semoea zake 
lijke congresvoorstelling akan dibitja- 

ternjatalah bahwa Indonesia ini perloe|rakan, semoea jang mengandoeng ke 
mempoenjai kasta kaoem boeroeh jg |insjafan. 
teratoer dan koeat berdirirja. Dari fasal pengadjaran, sampai orga 

Dengan beleid dan dengan tzctiek| 

berharga daripada kaoem goeroe, Ber | 

kacem boeroeh merasa apa jg terasa | 

Nasehat kita ini hendaklah dipakai. | 

kan kepada Verbondsbestuur, Adoe-| 

wab satoe persatoe, tentoelah mema/ 

    

Ope emang sam 

Soeara inilah jang kita sampaikan 
kepada congresnja PGI. 

PGI. Besar sekali djasanja, terhadap 
rajat dan noesa jg mengandoeng niat 
oentoek memperbaiki pengadjaran, jg 
perloe djoega peratoeran baroe jang 
sesoeai dengan aliran zaman dan aliran 
kemadjoean ra'jat. Fun 

Ra'jat Indonesia oemoemnja djoega 
memperbatikan congres PGI, sebab 
tiap-tiap orangpoen mesti ada mem 
poenjai fikiran dalam djoeroesan ini, 
karena PGI boekan sadja mementing 
kan nasibnja, tetapi mementingkan 
pendidikan ra'jat, 

PGI bersoeara. 
Tentang leerplicbt tentoe tidak akan 

diloepakan, PGI haroes djoega mem 
poenjai stelling jang baik oentoek me 
noendjoekkan bal ini. 

Dan kita pertjaja, bahwa ada dalam 
kalboenja anggautanja soepaja tjepat 
adanja banjak pergoeroean, sekolah jg 
baroe, oentoek anggautanja jg masih 
dalam djabatan jang tidak tertentoe, 
dan boeat ra'jat djoega dapat keoen- 
toengan jang baik. 

Hendaklah PGI bersoeara dengan 
semangat jang penveh dengan peng- 
harapan, 

Hendaklah anggauta PGI sehabisnja 
congres, anggauta tjari anggauta, hen 
daklah mereka itoe, sesoeai dengan 
perhimpoenan loear Indonesia itoe 
memperhatikan kewadjibannja, mene 
tapkan apa jang disoeroeh membajar 
nja tiap-tiap boelan, jaitoe hal keoea 
ngan, sebab dengan adanja ini PGI 
dapat hekerdja jg loeas oentoek siapa, 
oentoek anggautanja, oentoek menolong 
anggautanja jg ada dalam kesoekaran 
boeat mendapatkan keoentwengan di 
achirnja. Inilah jang haroes diperLati 
kan oleh segenap serekat-sekerdja | 

Sampailah pembitjaraan kita jang 
mengenai soal PGI. PGI sekarang 
maoe bercongres, dari mana mana da 
tang congressisten dengan membawa 
semangat persatoean, dengan memba 
wa perdjandjian jaitoe oentoek vak- 
bond kami bekerdja, 

Riang hati itoe soeatoe alamat jang 
baik sekali oentoek P GI, 

Kita dari ,Pemandangan”, da 
ri djaoeh sadja, mengostjapkan do'a: 
»Bahagialah congres PGI, berhasillah 
apa jang diinginkan oleh Toean toean 
semoeanja. oleh kaoem boeroeh jang 
bekerdja dipergoeroean”. 

Avgin Bandoeng membawa sema- 
nga jg baik dalam congres Jubilieum 
PGL sg 

25 taboen berdirilah PGI dengan 
tegak dan tegoehimannja oentoek me 
nolong anggauta, Kita do'akan moe- 
dah moedahan selamanja begitoe roe 
panja, selamanja bekerdja dalam soal 
Jg penting bagi kaoem boeroeh oentoek 
memboekrtikan kepada oemoem, Indo- 
nesia perloe mempoenjai serekat-seker- 
dja jg koeat dan jg sempoerna, 

25 tahoen. Seperempat abad Insja 
Allah boekan sadja 25 tahoen kita da 
patkan perajaan PGI, tetapi selamanja 
haroes ada PGI, selama ada kaoem 
goeroe. : 

Atas pengharapan Toean2 terhadap 
karangan kita, kita mengoetjapkan di 
perbanjak-banjak terima kasih, dan 
achir kata, kita berseroe, hidoep PGI. 
dan selamatlah bercougres di Ban 
doerg. Selamat dan bahagia, do'a kita. 

INDONESIA 
  

  

JR. Kess!er 

Telah bekerdja pada regentschap 
Madjalengka (Residentie Cheribon) de 
ngan kedoedoekannja pada itoe kota 
djoega. ass.-resident toean JR. Kessler 
sekarang bekerdja pada regentschap 
Tjiandjoer (Residentie Bogor). 

Buas GO Beta 

Bom tanda baek Poeasa - dibeslag 

Pada hari Saptoe jl. kira djam 11 
siang, kommandant veldpolitie di Ken 
dal soedah taroeh beslag atas 29 bom 
bagi tanda pemboeka'an Poeasa di 
roemahnja Penghoeloe masdjid di Ken 
dal, menceroet titahnja Ass. Resident 
di Soerabaja, oleh karena soedagar 
bom tsb. di Malang beloem mendapat 
vergunning, toelis M H, 

Berhoeboeng dengan kedjadian ini, 
maka sebeloem ada gantinja, tanda 
pemboekaan poeasa di Kendal dila- 
koekan sadja dengan mertjon biasa, 

—O — 

Angin hebat 

Dari Semarang diberitakan oleh A- 
neta, bahwa didaerah Djokja Selatan 
kemaren doeloe sore ada menioep de 

tofan kepada 
goedang2 tembakau dan kepada tem 
bakau jg masih #da dikeboen 8 baoe 
banjaknja, kepoenjaan onderneming 
'Soero Gedoeg, demikian poela banjak 
roemah? desa dan beberspa roemah 

Balans ini dapatlah kita toedjoekan Inisatie, tampaklah kegiatan jang ada'jorang Europa sehingga roesak. 
kepada kesoekaran jg terdapat dian- dalam PGI. Dalam waktoe jang soekar, pa : 
tara anggautanja berhoeboeng dengan |kaoem PGI lebih insjaf, lebih sedar,|bab angin jang amat koeat itoepoen 
nafkahnja tiap-tiap boelan, | oegilah 
kepada mereka, : 

  

  
    

Beberapa orang beroleh loeka2, se- 

lebih mengetahoei apa jang haroes di membawa djoega batoe jg meroesak2. 

bitjarakan,   ma Oj sit j 

      

      

BLONDELL 
MENGATAHOEI RESIANJA 
DAN NASEHATNJA 
GOENA MENDAPETKEN 
PARAS MOEKA JANG 
TJANTIK SEKALI 

  

     

  

Siri: “Dengan apakah kamoe merawat ' 
kamoe poenja paras moeka, Minah ? 
Akoe ingin sekali mempoenjai itoe tjahaja 
koelit djoega. 

  

        

      

    
   

    
“JOAN BLONDELL, Wamer Bros. 

      Miaah “Nah, kenapatah tida lantas 
imave toeroet apa jang Joan Blondell ada 
nesehatkan pada semoea Nonah? dan sebatk: Tan 

Si at apa?" Dipa Bek papan aa 
k poenja koelit mendjadi haloes litjin serta cilok." 

Begimana senangnja aken : 
mempoenjai paras moeka jang tjantik sekali . . . dan boeat mensi, 
dapetken itoe, adalah gampang sekali. Selang beberapa minggoe, 
sesoedanja kamoe memake Saboen Wangi Lux, kamoe poenji 
koelit aken mendjadi haloes dan kalihatannja tinggal moeda, biars 

en koelitmoe ada kasar. Bintang? film jang tjantik dari studib 
di Hollywood selamanja- memake Saboen Wangi Lux, Pakelah 3 

dari itoe Saboen Wangi Lux goena kamoe poenja pen- | 
grawatan ketjantikan paras moeka. Boesahnja j 

banjak dan berfaeda sekali ada paling bai 
boeat kamoe poenja koelit. 1. 

1 sasorn wanai AU KO 
:DIPAKE OLEH 9 DARI ANTARA 10 

BINTANG? FILM 

LEVER'S ZEEPFABRIBKEN N,V,, BATAYIA 

              

    

  

    
   

    

    

   

  

KeLT3 406/5-50 

  

BANGSA ASING MEMBILANG KELOEARAN MUGUET POP” 
FABRIEK SEROEPA:SADJA BIKINAN EUROPA. 
  

Memang kita    ngakoe s- 

lamanj 

kwalitei 

tetap, s : 

orangangg . 

lah paling 

harga.   
  

3 Asmadjaja 
Batavia 

1 Badoe Asin 
2 Raden Nataatmadja 
3 Natemihardja 
Pandeglang 

1 Entol Eatot 
2 MA Koesoema 
3 Raden Bangsadiredja 

Angkatan wachtgelders 

Chbabar officieel menerangkan wacht- 
gelders goeroe jang diangkat kembali 
dalam djabatan goeroe adalalah seba- 
gai berikoet dan jang diterbeschikking 
gesteld dalam masing2 regentschap. 

Regentschap Cheribon 
Nama 

1 Winata Hardja 
2 Wirosoebroto 

'Tasikmalaja 
1 Mas Wiradisastra 
2 Sarman 
3.Mas Andasasmita 
4 Djajadisastra 
5 Mas Djaatmadja 
6 Mas Wiraatmadja 
7 Somadinata 
8 Wirasasmita 
9 Wiradisastra 

10 Raden Kartamihardja 
11 Wiraatmadja 
12 Tjakradinata alias Ahim 

Boemedang, 
1 Kadang Natadipoera 
2 Mas Djajadisastra 
3 Djajadihardja 
4 Wiriadiredja 

Koeningan 

Madjelis Agama Tinggi 

College van Gedelegeerden telai 
nerima rantjangan ordonnansi-' 
mengadakan Madjelis Agama Ti, 

Ordonnansi itoe akan moelait 
koe pada tanggal 1 Januari 1938, 

Seperti masih diingat—demikiat 
dikabarkan oleh Balai Poestaka k 
da kami—, maksoed mengadakan ' 
djelis Agama itoe soedah dipoetoes ' 
dalam tahoen 1931, tetapi tidak da 
dilangsoengkan, karena waktoe ma' 

Dalam tahoen 1936 Pemerintah 
djandji akan beroesaha menga” 
Madjelis Agama itoe pada tang 
Januari 1938. Demikianlah d' 
itoe telah ditetapi, , 

Madjelis itoe jalah madjelis te 
apel, jang memeriksa, betoelkah,   dan menoeroet hoekoem Islamkah 1 Wikantaatmadja 

: toesan hakim penghoeloe. Djadi' 2 Adimihardja   
 



  

    

  

              

  

  

         

              

  
  

        

    
   

      

1. cang lelang restant barang ,, : 

    

  

  
POEASA 

Lieve Bang Bedjat, 

— Saja mempersembahkan ini so hi 

boekannja maoe istori kehadapan Bang 

  

Bedjat, tetapi terdorong cleh hati jang |po 
soetji, mohon advies dan 

— dari abang. En 
Kaka” saja, Aom Belengep, saja| 

poedji bahwa ia mempoenjai karakter) 
jang kalm, sabar dan baik hati-boedi- 
nja, z06 zacht als eer pasgeboren anak 
kambing, dan zoo zoet als een goela 
.djawa, Barangkali diseloeroeh doenia 
ta" ada lagi orang jang seperti kaka 
saja! Akan tetapi selama dia poeasa, 
ia poenja karakter sangat berobab, 

Jang tadinja sabar sekarang djadi 
brangasan. Jaug tadinja djika makan 
sederhana, sekarang dia selaloe marab 
marah kalau ta'ada lawoehnja jang) 
enak2, Apalagi kalau ta'ada sambel, 

| waaaaagah, oeleg2 saja sendiri bisa mel 
| lajang ke oedara dan mampir didjidat 

saja! Jang tadinja ta'biasa makan ij3, 
'8iroop, korma kidjoe dan roti, seka 
rang selama dia berpoeasa, itoe semoea 
dia makan. kalau maoe boeka poeasa,| 
boleh abang lihat sendiri diroemah 

saja, diatas medja penoeh dengan se 
gala makanan ig ia ta'pernah makan! 

Tentoe sadja oleh karenenya, begroo 
ting belandja sehari-hari sekarang dja 
di berlipat-lipat ganda. : 

Kalau saja tidak membelinja, saja 
sendiri dapat persenan tjoebitan dan 

- kitikan dari Aom Belengep. 
Maka berhoeboeng dengan itoe, saja 

harap dengan hormat tetapi dengan 
sangat, soepaja kaka” saja jang men- 
djadi moerka itoe dapat semprotan jg 
hebat dari abang. 

” Ea bang, boeat terima kasih nanti 
saja kirimkan ijslilin pada abang oen- 

'toek boeka poeasa, sebab saja sendiri 
— sekarang djadi dojan jjslilin ! 

»Tjslilin mah Abang kelapa moeda, 
»didjoealnja abang ditoko japan, 
,ka sajeh mah abang djangan ngagoda, 

sbisi sajah koe Aom Blengep 
   

kan! 

“Dag Bang, myn zoentje aan Teteh 
Bedjat ! : , "N 

: Uw z0ete nichtje, 
NENG CREOLIN. 

'Siapoeoeoeh, kog bisa pantoenan, 
da Neng ora 

—.. O,aom Belengep, orang sabar, ber 
“oObah mendjadi ganas waktoe poeasa,| 
.itoe nggak heran, sebab selama nahan 
nggak makan, nggak minoem, pikiran) 
nja dari pagi sampai sore ,makaaaan” 
meloeloe. 

—. Welnu, makan jang diangan2 dari 
pagi, lantas taoe-taoe pada waktoe 
Maghrib si makanan teu aja, soedah 
tentoe sadja, matapja melotot-melotot, 
ngamoek. 

“ Jang salah boekan makanannja, 
boekan neng Creolin, tapi . . . salah 
i'tikaf. moestinja waktoe poeasa selaloe 
moesti ingat Toehan, ini keliroenja, 
orang pocasa djaman sekarang baroe 
habis makan saoer, habis imsa, teroes 
door, pikirannja soedah harap-harap 
waktoe makan boeka. : 

Dus itoe salahnja, aom Belenggep: 
moesti taoe, zeg. Djangan lagi njoebit 
en kasih kitikan sama adik, hoor, tapi 
kalau terpaksa ja boleh, maar sebaik: 
baiknja ... ah overkan sama 
bang Bedjat, tanggoeng beres. 

Dag Neng, zoentjes terug van teteb. 

2. BANG BEDJAT. 
  

toesan Raad Agama, jang dahoeloe poe 
toesan tertinggi, moelai 1 Januari j.a.d. 
dapat diap6l, diperiksa, dioebab oleh 
beberapa orang ahli hoekoem jg doe 
Gdoek dalam Madjelis itoe, 

mm Gp 

Comite Kesengsuraan Lindoe. 

Atas initiatiefnja P. T. Wedana di 
Djatinom, pada hari 10 Oct. "37 ter) 
dirilah soeatoe badan ,Comit6 Keseng 

| oeang derma boemboeng ke 

    

     | Biaja2 keramaian enz f58,65) 
Ibiaja foto CKL. ambil dari)f 66,15 

penerangan 

ditjare-) pn 

orang2 daerah Klaten jeng sengsara 
karena lindoe pada 27 Sept '87 jbl. 

Poetoesan telah didjalaukan: 
8. mengedarkan lijst derma oentoek   

1 kapitaal keramaian. 

  

ji : 

1 1 
K 2 & 4 

. mengadakan keramaian dipenda 
pa Kawedanan pada tg'2—3 Nov. '37 

malam) dengan buffetnja. 
' Pendapatan jang akan dikirim ke 

| Hoofd comite K.L. di Klaten : 
| ceang derma oentoek stam 

f 20,97 

133 326 

kapitaal 

00.0 Iling desa 
oeang derma buffet Boedi 

ahajoe dan Boedi Wanita 
da Moeda , 9,50 

oeang derma dari perk, pa- 
—.... mahan Kridawaraja , 1,54 

  

  

   
' pendjoeelan kartjis2 

malam , 184.67 
0,50 

Totaal — f 250,51 

. ceang bruto tsb f 7,50) 
mm mam aa 

| Totaal pendapatan netto f 184,36 
Iseratoes delapan poeloeh ampat tiga   

eloeb enam roepiab). 

  

— 9 — 

SOEKABOEMI 

Comite petitie Soetardjo 

Di 
ngoenkan satoe badan comite dari pe 
titie terseboet jang terdiri dari orang 
orang jang berpengaroeh. 2 

Voorzitternja didoega toean R. S 
Soeradiradja, satoe achli econoom jg 
sangat populair teroetama boeat seloe 
roeh Priangan Barat. EF 

Actie Pasoendan terhadap 
economie. 

Pada waktoe2 ini Pasoendan tjabang 
Soekaboemi sedang mengoesahakas 
satoe perkoempoelan Tani dan.Da: 
gang, jang mana kapitaalnja terdapat 
dari pada pendjoealan aandeel, 

Di doega pada permoelaan tahoen 
1938, perkoempoelan terseboet soedak 
moelai bisa bekerdja. 

»Tjikarang Estate" 

Pada lain waktoe kita akan toelis 
beberapa riwajat dari badan badanper 
economian dalam Priangan Barat jg 
dioesahakan oleh bangsa kita dan pa 
da sa'at ini boleh dikata mendapat 
kedoedoekan jang koeat. 
' Sementara sedang dikandoeng satoe 
rentjana besar terhadap pemboekaan 
baroe dari satoe onderneming sereh 
(citronelle) di district Djampang Koe 
lon jang akan diberi nama , Tjikarang 

Bataten 
— Kebetoelan sekali terhadap pada pe 
periksaan tanah dan waterbron dimin 
ta djoega pertolongan kita, hingga 
nanti satoe verslag lengkap akan dapat 
dibatja oleh pembatja daris, kabar ini. 

Sa Ola 

SOERABAIA. 
Perobahan kantoor Agentschap 

»Pemandangangan'. 

Di Soerabaja 

Pembantoe kita mengabarkan dari 
Soerabaja : 
Berhoeboeng dengan perobahan gang 

dan nomer dari Gemeente, maka kan 
toor Agentschap Pemandangan“ di 
Soerabaja jang doeloe bertempat di 
'(Djagalan gang 1 No. 1, sekarang di 
ganti mendjadi Djagalan gang 5 No. 36 

berkepentingan memperbatikan. 

Tjaboetan schorsing 
Sebagaimana pernah dikabarkan 

disini, bahwa antara 6 bl. ini dipega 
daian Kalianjar telah terdjadi pemal- 
soean barang gadai, dan acbirnja mem 
bawa korban 2 pegawainja. 

Seorang lichter bernama M. (arto 
hadhikoesoemo) hingga sekarang da 
lam tahanan, sedang toean Djojoha 
dhiredjo menerima schorsing. 
— Maka sekarang disampaikan kabar 
kepada kita, bahwa schorsing jg di 

redjo tsb maka dengan besluitnja In- 
specteur Pandhuisdienst di Soerabaia 
tg 5 ib. No, 6710/1937/78 telah diang 
kat kembali dalam djabatannja jg la- 

roedajeng (Kadiri). 

Afd. P.P. P. B. Soerabaja 
Berhoeboeng dengan pemilihan bes 

kepoetoesan itoe telah dibatalkan oleh 
Hoofdbestuur bersandar atas kepoetoe 
sannja Congres jang tidak memperke 

Maka t. Djojobadiredjo itoe waktoe 
dipilih sebagai Voorzitterafdeeling, ma 

pada tgl. 6/7 November dipilih seba- 
gai gantinja t, JHW. Tampi memang   saraan Lindoe“, oentoek menolong koe sebagai voorzitter, sedang onder- 

v 

kota Soekaboemi telah di ba-$ 

“Dengan perobahan ini diharap jang| 

djatoehkan atas dirinja t. Djojobadhi- | 

ma dan ditewpatkan dipegadaian Wa 

tuur afd, dalam rapatnja jtl. maka atas) 

'nankan soeatoe anggota Hoofdbestuurj 
“Imerangkap dalam bestuur afdeeling. 

Ika atas kepoetoesannja dalam rapat) 

voorzitter dipindahkan kepada t, Ra 
noeatmodjo. 

3 Pertoendjoekan amal jang sial 

Telah tersiar dalam s.s. kabar bah 
wa berhoeboeng di Blaoeran-Kidoel 
'ada terdjadi kebakaran jang hebat se 
hingga membawa keroegian besar ke 

Jaja dari beberapa golongan jg insjaf 
'atas kewadjibannja oentoek menolong 
sesama manoesia telah berdiri soeatoe 
badan Co jang bersedia memberi 
sokongan ada korban korban, 
Dan comite itoe boekan sadja ada 

doeduek dari beberapa orang jg terna 
ma, poen toean Burgermeester Mr. W. 

   

schermheernja. 
| Orang meogira, bahwa berdirinja 
comite itoe akan Jisamboet dengan 
kegembiraan oleh pendoedoek, akan 
tetapi comite tsb, hingga beberapa ka 
li mengadakan berbagai bagai pertoen 
Ijoekan akan tetapi hasilnja sangat 
mengetjewakan, sebab bermoela berdi 
ri sehingga sekarang pendapatannja 
hanja kl, f 100. 
Demikianpoen djoega perh. SIAP, 

jg. moela-moela bersedia oentoek me- 
ugerdjakan hal ini, akan tetapi achir 
uja SIAP. dan beberapa perkoem- 
poelan lagi menjerahkan pekerdjaan 
itoe kepada orang lain, sedang menoe 
roet keterangannja sendiri, bahwa da 
lam perbimpoenannja sendiri masih 
banjak pekerdjaan2 jg. haroes diker- 
ijakan, demikianpoen lain-lain banjak 
ijoega jg. ini waktoe masih mengoe- 
roes perhimpoenan masing2. 

Kabarpja dalam minggoe depan ini 
wang sebanjak tsb. akan dibagikan ke 
pada fihak jg. berhak menerima, dan 
langsoeng atau tidaknja Comite. masih 
akan dipertimbangkan lagi. 

Nasib seorang koeli 

Pada tgl 8 sore, didjalanan Tan- 
ijoengperak ada terdjadi ketjelakaan 
jg sangat mengharoekan. 

Seorang koeli moela-moela ia akan 
melompat ditram jg sedang berdjalan, 
akan tetapi tjelakalah baginja laloe 
meleset dan kakinja menoempang di 
atas reil. 

Tidak dengan permisi lagi, kakinja 
dimakan roda tram sehingga hantjoer, 

dan dengan segera si korban diangkat 
ke CBZ goena diberi pertolongan. 

Harga tembako toeroen. 

Berhoeboeng dengan di Bodjonego 
ro beloem ada sesoeatoe badan goena 

mengatoer dan memelihara harga tem 

bako, maka ditempat tsb harganja tem 

bako jang. doeloe tidak koerang dari 

f 50.— itoe sekarang barganja toeroen 
mendjadi f 5.— hingga f25,— sedatjin 

Dengan keadaan jang demikian itoe, 
banjak pendoedoek jang mengharap 

kan tenaga jang ahli goena mendjaga 

toeroennja harga tembako, agar peng 

hasilan anak negeri tidak sangat me 

rosot sebagai sekarang ini. 

Afd. PPPB Bodjonegoro. 

Pada tg. 7 ib. groep PPPB di 

B'negoro telah melansoengkan rapat 

vja bertempat di Pergoeroean Taman 

Siswa. 
Perhatian sangat  memoeaskan 

dari groepan ' Bodjonegora, Soem 

beredjo, Kapas, Padangan, dan bebe 

rapa Kalitidoe, dan beberapa tamoe 

kaoem wacbt gelder schatters dan wa 

kil politie terdiri dari Mp. | 

” Djam 9 pagi rapat dimoelaikan da 

lam pimpiuannja sdr. Soepomo dan 

kemoedian pimpinan diterimakan ke 

pada Commissaris HB. Soerabaja, toe 

lis pembantoe Soerabaja. : e 

Kemoedian t. S. Prawirowihardjo 

Secretaris H B dari Mataram dan me 

nerangkan pandjang lebar keadaan ka 

oem boeroeh dimasa ini, dan kemoe 

dian antara lain rapat memoetoeskan 

bahwa berhoeboeng dengan tempat 

(pada pendoedoek, maka atas oesaha 

A. H. Fuchter memegang sebagai Be-| @gi 

tsb telah dilantik Afdeeling, dan soe 
soenan bestuur terdiri dari pada toean 
Soepomo Voorzitter, t. Siswodarmodjo 
Secr. tv. Penn, dan Commissarissen 
tt. Waridin og. Djojoatmodjo Padang 
'an, t, Soeprapto Kalitidoe, t. Tjitros 
'soewarno-Soemberedjo dan R. Karijo- 
prajitno Kapas. 

Djam 12 siang rapat ditoetoep de 
ngan selamat. 
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Permainan tjatoer | 

Buwe—Aljechin dalam 
partj ke 15. 

” 

Dari Rotterdam diberitakan oleh 
Anip Aneta, bahwa permainan tjatoer 
oentoek menempoeh wereldkampioen 
schap antara Kuwe dan Aljechin ma 
sih diteroeskan, hingga sampai partij 

jang ke 15. 

Doedoeknja partij itoe sebagai beri 
koet : 

Wit: Euwe Zwart : Aljechin, 

1 d2—d4 47—d5 
2 cd—4 C7 —c6 
3 Pg1—f3 Pg3—f6 
4 Pb1—c3 d5 xc4 
5. a9—a4 Le8—f5 
6 e2—e3 e7—e6 
7 Lflxe4 Lf8—b4 

8 0—0 Pb8—d7 
9 Dd1—e2 Lf5—g6 

10 Lc4xd3 Lg6 x d3 
11 De2X43 0—0 
12 Tfl—di Dd8—e7 
13 e3—e4 c6—e5 
14 Lc1l—85 h7—h6 
15 Lg5Xi6 De7Xf6 
16  d4—d5 Ti8—d8 
17 .d5Xc6 b7Xc6 
18 Pc3—a2 Lb4—e7 
19 b2—b4 aT—ab 
20 Dd3—c3 25Xb4 
21 Pa2Xb4 Pd7—65 
22 TdiXa8t Ta8X48 
23 De3—c4 Pc5Xe4 
24 Pb4Xc6 Pe4—d2 
25 Pf3X42 Td8Xd2 
26 Pc6Xeft Di6Xe7 
27 a4—a5 De7—17 
28 Tal—fl Df6—d8 
29 ab—a6 Td2—d4 
30 De4—a2 Td4—d5 
31 Da2—e4 Td5—a25 
32 Tfi —bi Ddi8—a8 
33 De4—c7 Da8Xa6 
34 Tbl—b8t Kg3—h7 
35 h2—h3 Tas—alt 
36 Kg1—b2 Da6 —f6 
37 De7—c2t g7—g6 
38 Tb8—h3 Df6—f4j 
39 g2—g3 Df4—a4 
40 Dce2—43 Tal—a2 

Euwe menjerahkan zet didalam soe 
atoe enveloppe. Disini Aljechin mem 
poenjai kans jang banjak sekali akan 
tetapi permainan ini tidak boleh di 
sangka sebagai partij remise, oleh ka 
rena partij tsb masih akan diteroeskan. 

Partij jang ke 15 itoe diteroeskan 
sebagai berikoet :   Wit: Euwe Zwart: Aljechin, 

41. Kh2—g2 Da4—a'1 
42. Dd3—4a3 Da7—c7 
43. De3—f3 Kh7—g7 
44. Df3—45 Ta2—a5 
45. Tb3—b5 Tab5—xb5 
46. Dd5—xb5 Dce7—c3 
47, Db5—e8 Dc3—d4 

   

  

     
      

Obat gosok gigi Odol membikin, 
sesoeatoe senjoeman mendjadi 

ilang goemilang. Odol mem- 
ikin gigi poetih mentereng & 

Ng 

      

    
    

   

    

   

        

     

seperti moetiara, membikin 
terang tjahaja 'moeka 
dan tida meroesakkan 
moeka gigi. Dan 
sangat menjegar- 
kan! Toean poe- 
aja gigi merasa 
bersih dan ia 
memang 
djadi 
bersih! 4 

  

  

  

  

  
MAEN REBOETAN! 

Barang djadi robek 
Tidak boleh dipake 

Lakon B 
Pilih Provincio | 
Semoea maoe. 
Semoea soeka. 
lai djago saja. 
Itoe djago goea. 
Soemoea minta No, 1. 
Djadinja ? Tidak bernomer ! ! ! 

Lakon B 

Ini djoengdjoergan kita. 
Ini kepala kita! 
Ini chef kita! 

Ini pajoeng kita. 

Ini penaoengan kita, Vooruit pilih 
ini sadja. 

Tapi selama doedoek belon bersoea 

ral Ah perdoeli apa! Kaloe tida dipi- 

lih, barangkali apa-apa sama kital! 

Toelis sadja namanja kaloe keliha 

tan boeka namanja, apa loe berani 
tanggoeng? 

Terpilihlah lid di em. 
lid toetoep moeloet 
ld voor/tegen 

2 

# 

  

GEMUK 

48. De8—c6 Dd4—43 

49. Dc6—c5 Dd3—e4 

50. Kg2—gl 26—25 

51, g3—g4 De4—d4 

52. De5—c2 Dd4—f4 
53. Kgl—g2 h6—h5 
54. g4—xh5 Kg7—6 

55. “De2—dl 05—e4 

56. Ddi—d4 Di4—f3 

57. Kg2—gl Kh6—xh5 

58. Dd4—h8 Schaak Kh5—g6 
59. Dg8—g8 Schaak Kg5—f6 

60, Dg8—d8 Schaak Ki6—f5 

61. Dd8—c8 Schaak Kfi5—e5 
62. Dc8—b8 Sehaak Remise 

— 90 — 

  

  

  

    

TOKO . 5 . 

   
3 | Tjoema tinggal sedikit hari sadja sampe 

tanggal 15 November 1937 

Harep toean2 dan njonja2 lekas koendjoengin 

. PASAIRSERIEN” 
MANUFACTUREN MODE ARTIKELEN EN BATIK HANDEL   
  

Pasar Senen No. 159 en 159A. 

  

Telefoon No, 2467 Weltevreden 

  

  

 



   

  

    

  

      
   
     
   

  

   

  

    

     
    

  

   

      

       
     

     
    
   
   

  

   

    

   

     

   

          

   

  

   

    

    
    

      

  

   

  

   

  

    

      

    
   

  

   

  

   
   
   

  

    

      

   

    

        

   

  

   
    
   

  

    

    

    

   

    

    
   
   
   
    
    
      
     
      

       

          
    

       
  

  

    
  

  

      

          

PROGRAMMA NIROM 2 » sena 4, 
z5 5 agoe grambfoon 

Panen | Penjiaran Barat “3 » Lagoe populair 

: Na saat | Archipelz. 99 dari 11.00t/m 12.00110,30 , Bonte accordeon 
atas 205 m, West-Java: Batavia 126,|11:— »  Lagoe dansa 

Lagoe Djawa 
5 : Soenda Bandoeng 120,Buitenzorg 182, Cheribon Kg Toetoep : 
7 Toetoep. 108, Pekalongan 92, Soekaboemi 192, 

“Studi Santet N Oost Sa Midden—Java: Soerabaja 131 B. R. V. 
Pra 5 abtoe, Ov. Meh i 200 atas 25 m. Soe-| - 

. Dja 0 e ah a & 19 No Aa 1 5,— sore  Lagoe Soenda teka Tur Na aan Na Tang Batavia 7 157,89 ma Batavia II 61 

an BE. aa » Jean TAS 1 Djokja 181, Solo 188, Tjepoe 186/66m, Te Dang 156,25 m. Soeka- 
1 1 Nan rontjong : “ Iboemi 12,18 m, 

oenda 6:80 enti Haa Dag ae 
| Na al 1 malam Barta sk, (Indo) 5 Djo 15 t12 Nov. » Djoem'at,12 Nov. 

06 krontjon .— sore emboeka Sa 
: oleh OORO, dipimpin| 7,45 » Berita sk. Ps mat) 6.03 ",  Boeat kake: dan tjoetjoe 5,— sore Lagoe gramofoon 
0 oleh Oom Hoet |8&— ,” Lagoe Ambon : 6.30, Peladjaran menjanji | &30 » Nia 
' Pembatjaan kitab Indjill 8 15 Lagoe Soenda 6.— ,  Boeat pandoe pandoe 

' oleh OCRO. 830» Pantoen ,Madja" 1.— malam Perkabaran Nirom 1645 ,  Perkabaran Pers 

| Pembitjara: toean I.Sia| 1 — 5 'Toetoep 1,20 . Mana zoeka an Dadis Ooreua 
gian. Tentang Mattheoes | na 8.10, Permainan Bioscoop TAS , Permainan Het Orkest 

Me NA, MT penjurAsangu Timoer. | 3x Oonori 2 8— » Voordracht 
17,50 ,  Lagoe Geredja : Pe " Ope Anti Opium Week 1 830 : Lagoe" Anekawarna 

8,— '  Membatja boekoe ,,Ki-| Djawa Timoer 9.20 , Studio Orkest 1945 » Berita? koers 
: doeng Soenda” (tjeritera 5 : 5 9,50 , Lagoe gramofoon 9, » Tr , 

dari Alam  Madjapait) | Soerabaja I 31, Soerabaja II 95: | 9,58 , Berita? koers 9,50 Lagoe ,gramofoon 
1 Djokja II 128: Semarang II 111: 110,01 Serieuze muziek 10— »- PHOHI-RELAY 

9 ex Ha or gas ma Solo IT 120. 1030" Toet 10.20 Orkest 
"Ain Krontjongorkest e : , : oetoep th ” 

"Morning Star", dipimpin Djoem'at,12 Nov, ) Ag ” Ba 
2 kesan Tan Tjong| 5,— sore Lagoe Tionghoa Sabtoe,13 Nov. . G e 

lal | ian, dengan njanian| 5:20 , Gamelan 6,30 pagi Oywmnastiak abtoe,13 Nov. : | 
ki ino Tana ana : 20 5 Mn Kn 645 Lagoe gramofoou T.— pagi  Orkest pagi 

at "Sabto e, 13 Nov. 6.20 : Kentjang 7 san : an . Kanan Te: " ma , derek 
| I— pagi Orkest Belloni 6.40 ,  Lagoe Tionghoa Ne aa Pakan Na s0sayasan uan 

| : "ya » aa An 2 7,— malam Perkabaran dan -perka-|11,03 e Lagoe gramofoon' aa sore kagoo gramofoon 
ha g0e Liongnoa baran pasar. : Sada 3 Ot ocaal 

 Moeballig 1 saban Islam 830, Berhenti tis, Nahan soerat2 11,30 1 Seruan mamak »6.-— : Lagoe gramofson 

an Goa Tjin, begitoelab nama se|12,— siang Lagoe Djawa 00, Krontjong 12,05 siang Lagoe Franca 6,45 , Perkabaran pers 

Moeballig Tionghoa Islam dari|12.30 ,  Lagoe Tionghoa | 7.30 ,  Pembitjaraan tentang|1230 ,  Lagoe makan 7 Pa ikab. toni 
Pajak Mma hat telah bermoerah hati| 1-— ,,  Lagoe Soenda '”— —. Astrologie" 1.20 ',  Perkabaran Nirom aU malam Et ab. tentang oeang 

| datang berbitjara dalam ,Tablig Ak-| 130 ,  Lagoe Krontjong dani 7.590 , ''Lagoe Soenda 130 ',  Lagoe makan Me mel emang Pa akga 
bar” & diandjoerkan oleh Sub Comi | 2. Stamboel “815 0» Dihoeb. dengan SRI | 2.20 ,,  Perkabaran Pn seh Mttanpe ena 
te P.K.Th. Parabek bertempat di Mes te : Pokana 11,30 ,  Toetoep 2380. ,. Toetoep : . Saing en 
“djid Sarik pada 1 Nov. ginja oenj| 5.-- sore agoe Djawa Sabtoe,13 Nov. Ma S3 MEI 

i2ak. Na : petang anak kaoem| 5-30 ',  Lagoe Arab 6,30 pagi Lagoe Hawaiian za sa Ae Oa in Pn an 
— pr. Kho Goan Tjin baroe 6 boelan ma| 6.— Lagoe Tionghoa Na hana ». ' 9:80: i Pangan an dangan : 

soek Islam, tetapi penerangannja tak| 6.30 , — Membatja sk: 115 ,” Toetoep T.— malam Perkabaran Nirom 9 Lap NA 
koerangnja dari orang jg telah lama| 7,— malam Lagoe Hawaiian 11,— ',  Muziek dari Hindoestan| 7,20 , Mana soeka Er Tap ? 

dalam ke Islaman, berboekti Angan 180, Lana Maa dan dan Urdu BL Konjen “Elia sokaoikk : 

. penerangann, tera dan djitoe amboe 1120 Krontjon kerdjakan ma danie 

 Bengan boretih hati Kho Goan Tjin 8,— , Orkest Sumatra ,Madah|,, 49 ,, Gamelan : 
| terangkan pada oemoem, kalau sekira : Seloka Batang Arau" dil12.— siang Boeat kaoem iboe 
aa goeroe kita jg sekarang te dimpin oleh toean Ab-|1225 ,,  Lagoe Tionghoa 
“lab meninggalkan kita dalam alam doel Wahid TA Gamelan -. 
doenia jg Kenal, dengan benpatian2 ,— , Berhenti 140» Zahge dari Opera | POESAKA JANG KEKAILI. 

— keonaran, ekatjauan, siapakah jang) JITARA' "A2 oetoep | Siapa Parag mendjadi Horloge Maker jang djempol! Dengan wang F 120.— 

akan mendjadi soeloeh bendang da| — PENJIARAN NIROM TIMOER | " md : an 3 
an lam negeri, mencendjoek mengadjari) Djawa Barat BA Sg | Se na ak he KE aa 1 
5 Ta sekalian, membawa kedjalan jg Bani doeng 1103: Batavia II 195 6. 30 » Keto Na | Jang diempol dan modern. 

—.betoel ? tentoelah pemoeda pemoeda| “R1 P 27, PMH 45, PMN 27 | » p I, Sedia internaat bagi orang loear kota. 
sekarang. : : 7,— malam Perkabaran dan perkaba| Kepada siapa minta dididik? nroosan dengan: : 

ai “Dari ih: asoeh dan didiklah pemoe Dj oem'at, 12 Nov. - ran pasar 9 R sn eterangan Pn beroeroesan dengan : 2 9 

| da pemoeda itoe dalam sekolah seko| 5.— sore Lagoe Soenda Tab. Mimlakia Dsiatak sorak eparatie Atelier ,WELTEVREDEN 
“Jah Islam, moga moga dapatlah merej 5.30 Lagoe Tionghoa jang 3 'Lagoe Ambon SAWAH BESAR No.19 BATAVIA-C.  TELK: No, 8029  BATAVIA-C, 

| kaitoe mendjadi ganti ninik2 mereka modern 7,30» Wajang orang N.B. Didjoeal satoe tel- rekenmachine merk Dalton. 
jg telah toea itoe dikemoedian DANA ha Boeat kanak2 12.— , Toetoep 

Tidakkah hadirin bersedih batiatas| 6,45 Lagoe Arab 
  nja satoe ,Sekolah Islam“ jang| 7.— malam Perkabaran ak 

di Pz abek. pada 17-18 Ockt 7.135 Lagoe Melajoe Ta 
oe? - 2 780 , - Pem. pers Sanga 
“Dimana 600 pemoeda2 mengoetip B— ,  Studio-orkest Pa 

e pengetahosan Igama dari goe| 8,50 , Pergadering dari pen ank 
.roe goeroe mereka lebih lebih dari pi doedoek Arckipel 

jg moelia. ga 2 Dihoeb dengan SRI Tea 
Maulana Sieh Ibrahim Moves 'Oclamx 1130 ,  Toetoep N 

Besar Minangkabau. Rasanja wadjib| — PMN 29 "5 
'atas hadirin membantoe menjokong|10,30 ,  Lagoe Krontjong 2 
U pergoeroean tsb. dengan pikiran amal|11,15 , .  Lagoe Arab 

bahkan lebih lebih lagi den 811130 , . Toetoep. 
“dan harta benda, Di Tiongk ok kata ia Sa btoe, 13 Nov. 

    

  
  

  

    

    
   

  

   
   

  

   

  

   

Toean R. S. Hardjadi- 
moelja, Brongtadinigratan, 
Baroe, Jogja, toelis: : 

,Saja merasa pasti, bahwa ( 
Sanatogen bagi saja ada V 

A
l
a
 

he
 B
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Da 

  

Kho Goan Tjin pernah seorang pe 11, Haa ih Lagoe Soeuda saloe obat jang pertegoeh- 
rempoean djanda menderma pada sa 11:30 — Lagoe Tionghoa 2g TN Na Saja hen- 

d Arkan, engan E- “toe sekolah disana 2/3 2 harta ben 12.— dang Lagoe Djawa ciakar Sanelagan - 2 aa 
. Ganja. $ 1230 ,,  Lagoe Melajoe dari Si- rasa lebih koeat. Dengan 

Penoetoep Kho Go in Tjia berseroe 5 . ngapoer 
memakan Sanatogen baik 

3 — ,bantoelah dengan icblas madrasah2 K3 : Lagoe Arab : di lahir maoepoen di batin 

o“ | t, Darwisgoeroe Thawalibta'| 1.30 ,  Krontjong & Stamboel | saja djadi lebih koeat. 

  2 loeps memberikan an2 2— Toetoep 

1 Paten bag nina 5 Ana 5,— sore Gambang kromong 

| sangat mendjadi perhatian oemoem| 5,80 » Lagoe Djawa 
      

      

   

  

— pembitjaraannja jg djelas dan kena, Mae » Sedap malam 3 

: ngga meresap dala sanoebari ma-| 7,— malam Perkabaran 3 

ing-masing pendengar 115 ,  Perkabaran : I lean Sjech Ibrahim bin Moesa Di| 8,— » — Lagoe Soenda 2 4 
| recteur Thawalib, pt 12.— ,  Toetoep V ) | 
nasekat2 jg penting lam amal,|  ppnni Ri h kal t edal 

.Iehias hati berioo  petamakan. Lebih |) PROORAMMA VOL. Pa ee ea dan ad 
Wdiooronka Ban Dae aa :$ Na Saba memberi kesehatan baroe dan hidoep Sana jang sangat 

| 1 “3 menjenangkan, 
a, mengandoeng rahmat, tjoba per-| 

mi Mala tidaklah Ba Ia Wa “Djoem'at, 12 No v. Ia menghindarkan toean dari penjakit?# nangnja mempoenjai kekoeatan sebagai 4 

| Iah kita tentoe ta'dapatlah hadirin ber Ia an Yayat 'Djawa "000 seperti kelemahan sjahwat, kelemahan moeda dan kesehatan. 1 

| amal sebagai sekarang: Ten am Soenda 2. oerat? saraf, tidoer gelisah (tidak €nak) £ 

An Djoemlah wakaf dan derma dari Ha By arah Nat Zi Gn dan 'akibat lain? disebabkan kelemahan. Jang dibawah ini ditoelis oleh Dr. E. Ott, 

SN Te £ 2. 10” ai 'kaoem 2 7. : Beri 2 Ik, Had ae na Moelailah hari ini djoega memakai Sana- ftabib dari almarhoem Seri Baginda Radja | 

3 : 7 30 Pangan Bata ah ra, Lo 4 togen soepaja lekas poela merasai se- Inggeris: “ 

: 2 2 Sera Uu . Berita » angga Na ,Senang hati saja dapat menoelis, jang saja semendjak 1 
2 ram: 8.— , Lagoe Soenda La beberapa tahoen selaloe memakai Sanatogen dengan 5 

Ker sa, Oasidah an Igo? Pata 8,15 4 Riwajatnja Nabi Moe-| Pn hasil? jang baik sekali. Hasil? ini sangat baik sekali bagi 
hammad s.a.w, PN mereka jang baroe moelai semboeh dari penjakit? berat 

Das si bi ia 1 dan djoega bagi orang? lain, jang perloe menambah 
tenaganja, membangkitkan nafsoe bekerdja serta mem- Sa tan aa 'Comite penol —— Tn 

p dari Pj, e. Si. Sosleman goeroe baha as perbaiki perdjalanan darah”. 
     

           
    

   

    
   

  

Pen Kock is 1 
Fa Isa Inggeris FAK. : 

atik Dikabarkan dengan muziek ,Janita | | Bilamana tabib dari istana radja Inggeris soedah mempoenjai 

mim | Band“ Fort de Kock dihadiri oleh wa 4 pengalaman jang sebagoes itoe tentang Sanatogen, maka ta 'oesah 

pin 2, 2 aa Al 0 »oezaini | Kil pemerentah, wakil pers, Amtenar2, “0 toean enggan lagi memakai Sanatogen. Sanatogen poen akan 

senoelis I, e, s8 Sati Shoes, 2" H.| Handelaar2 dan e.e, jang lain. mengantarkan kesehatan jang tegap bagi keadaan toean seperti 

— Iljas Boekhandelaar bbendabari. — Di itoe malam dipoengoet derma dan (0 ini dan Sanatogen akan men- 

00... dan beberapa e.e. onderwijzer, han wakaf oentoek sekolah Parabt, berha 2 djadikan toean seorang ma- 

| delaar, mendjadi anggota, telah diada sil malam jg pertama f 15, malam || noesia jang sempoerna, jang 
Lu  Keramaian @asidah Lagoe2|kedoea f 12.64”,,. Pendjoealan kartjis Aa merasai pelbagai kelazatan 

Mat f 5 dan f 22. 2 Ib'6ooct (ebet a hidoep. 
| Toekang2 lagoenja didatangkan dari| | Keoentoengan bersi oentoe! Ta Ka 

. cekelil TN n Nan Ramli | Parab6, 20 PCt oentoek Banto Laweh. Pam ng H0 ne hang Papan Tea OBAT KOEAT JANG PALING BAIK 

. dengan idnja dari Pajakoemboeh,| Sociteit dan Muziek adalah derma | jang na ab MAL an MA uaat yuk niat k peoahe sobaa dan. tokori       @ H. Roesl n dari Biroego, e, HM. sadja, boeat kedoea malananja. 
TN dari P. Tarok, e, HA Gani MEME ALAN ON 
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4 Djoem'at 12 
pair asa ana 
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  Henna 

Nijverheid- 
Aa 

dan kunstnijver 
heidsontwikkeling 

: di Bali 
- Lezing toean Ir. P. H. W. Sitsen dalam Bali Congres. 

. Dilangsoengkan 
(Dilarang mengoetip) 

diatas kapal 

Oleh verslagg. Madoeratna 

  

Lezing jg akan saja adakan tentang 
kemadjoean nijverheid daa kunstnij- 
verheid di Bali, sebagai inleiding da 
lam “cultuur congres, jg dioesahakan 
oleh Java-Instituut, memaksa membi 
kin perhoeboengan jg langsoeng anta 
ra nijverbeid dan kunstnijverheid pa 
da choesoesnja serta cultuur, keboeda 
jaan pada oemoemnja. Ini tiduk ber 
arti, bahwa saja seolah2 mengemoeka 
kan nijverbeid dengan memandang ke 
adaan cultuur di Bali. Perkataan atau 
pengartian ,cultuur“ tidak boleh di 
pakai dengan hanja oekoeran menjen 
diri itoe sahadja. ,Kebosdajaan boe 
kankah soeatoe complex dari gerak- 
gerik, jg timboel disoeatoe pergaoelan 
jg oleh beberapa pimpinan dihoeboeng 
kan kepada semoea bagian2, jg kese 
moeanja meroepakan perboelatan atau 
kwaliteit dari cultur, jg bisa madjoe 
dan bisa mati“. Nijverheid dan kunst 
nijverheid doea2nja adalah bagian da 
ri perboelatan itoe: serta poela anta 
ra satoe dan lainnja pengaroeh-mem 
pengaroehi, mempergantoengkan ben 
toekan economie (economische struc- 
tuur) dan selandjoetnja poela perboe 
latan kehidoepan cultuur. Berpenga 
roehnja beberapa bagian, jg memberi 

 kemoengkinan atas hidoepnja keboeda 
jaan, dari loear, dapat bagian tahadi 
memberi dorongan dalam pekerdjaan 
nja. Atau oleh karena itoe madjoe, 
atau moendoernja dari cultuur sebagai 
akibat, itoe amat soekar sekali diten 
toekannja. Pendirian saja, jg dalam 
rapat ini saja kemoekakan, ialab oleh 
karenanja, ,djika sesoedahnja penjeli 
dikan jg critisch terboekti, bahwa be 
berapa organen merintangkan keboe 

. dajaan dalam kemadjoeannja, soeatoe| 
pengaroeh dari satoe bagian, asal sa 

. hadja terdjadi dengan tjara jg amat 
hati2, memberi kemoengkinan, tetapi 

'itoe adalah terpaksa, penjelesaian da 
ri pekerdjaan sesoeatoe bagian dalam 
lingkoengan boelatannja". 

Pekerdjaan itoe dapat aman dansen 
tosa, djika mereka membatasi diri ke 
pada pemberian tahoe terhadap pe 
mangkoe2 cultuur, dengan apa apa jg 
ada dilain2 keboedajaan. Dari pembe 
rian tahoe ini, keboedajaan akan me 
ngambil dari jg lain dengan mengi 
ngati azasnja serta keperloeannja sen 
diri, dimana diboetoehi oentoek kema 
djoeannja. Pemberian tahoe ini terma 
soek poela agaknja technische dan 
bedrijfseconomische voorlichting. 

Pekerdjaan jang seroepa itoe dapat 
dioempamakan sebagai tetaneman atau 
pohon diatas tanah jang kering, de- 
ngan mendapat pengalirau air dekat- 
nja, dimana akar2nja menoedjoe ke- 
sana. Pekerdjaan seroepa itoe di Bali 
soedah (terdjadi, dengan djalan meng 
hoeboengkan Bali pada soesoenan 
economie dari Nederl. Indie dan de-| 
ngan sendirinja dari wereldbedrijf, 
Terdjadinja ini semoea dengan ikoet 
tjampoernja pemerentah jang inten- 
sief, didjalankan dengau prudentie jg 
besar, dan pekerdjaan inilah ta'dapat 
disangkal tentoe membawa perobahan 
dalam |tjara kehidoepan dsn keboeda 
jaan Bali. TA 

Oleh karena itoe boeat kasta jang 
terendah membawa keadilan, dimana 
keloeasaan dari. kasta jang tinggi di 
batasi : onderwijs dan verkeer mero- 
bah Bali dari pengasingan atau iso- 
'lement, belasting, pemasoekan dan 
pengeloearan barang2, jang tidak me 
megang adat lembaga dahoeloe dalam 
tjara  penoekaran, #membawa geld 
huishoudiag kepada — tingkatan 

o jang lain: pempoenjaan tanah pe 
ngoeasa dari poera's dan dari triwang 
:sa, oleh deelbouwcontracten, jang di 
'oesahakan pemerentahan Europa, di 
robah sama sekali, Bangsa Soedra 
boekan mendjadi boedaknja, tetapi 
sebetoelnja dalam beberapa keadaan 
adalah medegerechtigde, Masoeknja 
Bali dalam pergaocelan doenia mem 
bawa kepertjajajaan atau kekoeatan 

producties sendiri : persediaan peroba 
tan membikin habisnja dari mendjalar 
nja cholera dan pokken, dimana gang 
goean dari setan2 (kwade goden), jg 
meroesakkan kehidoepan keloearga ma 
kin sedikit. Kaoem Brahmaan dan 
Ksatria, pengoeloe dan ningrat, ka 

dang2djatoeh mendjadi saudagar, atau 

saudagar “dalam barang2 oentoek 
touristen, atau mendjadi gids (penoen 
djoek djalan) dam klerk dalam loon 
dienst pada tourist dan goepermen, 

Saja hanja menjeboetkan beberapa 
tjontob, dimana terboekti, bahwa te 

lah membawa perobahan dalam tjara 
penghidoepan Bali, perobahan mana 

atau baik atau boeroek bagi cultuur 
Bali. 

Apakah dapat pekerdjaan jang se 

tjara itoe, memasoekkan tjara nijver- 
heid dan kunstnijverheid dalam mi 

lieu di daerah itoe, dimana saja meng 

gambarkan sebagai bagian jang ba 

haroe ? 1 
Sebeloemnja pertanjaan ini didjawab, 

saja akan kemoekakan beberapa pe 

robahan dalam bagian2 nijverheid 
dan kunstnijverheid, sebagai mana 
menoeroet pemandangan saja ta'dapat 
dipisahkan dengan subjectiviteit. 

Werfnijverheid (pertemoean): 

Dalam boelan Maart 1913 Assistent 

Resident Kroon menoelis sebagai be 
rikoet : & 

»De steeds grootere invoer van Zi) 

den en katoenen garens doet ecbter 

het spinnen in onbruik raken en wie 

weet, hoe lang het nog zal duren, dat 

ook de Nederlandsche en Eagelsche 

weefsels aan de inheemsche weef- 

kunst een einde zullen hebben ge- 

maakt". 
Toelisan mana berarti kl. demikian : 

»Pemasoekan benang dari tjita dan 

katoen jang makin lama makin banjak 

lagi dan siapa tahoe, berapa Jama 

akan kedjadian, bahwa djoega perte 
nsenan Belanda dan Inggeris kepada 
pertenvenan bangsa Boemipoetera akan 

memberi tempo jang pengbabisan“. 

Sekarang, 24 tahoen sesoedah toeli 

san itoe tertjantoem, kelibatanlah ke- 
njataannja. Penanaman katoen (katoen 
aanplant) hanja tinggal beberapa saha 
dja, di Noesa dan Boekit, hilang dan 
dengan itoe menenoen dan memoelas 

biasa dimasoekkan dari loear negeri : 
'(Ipakaian jang menoeroet adat (adat 
kleedingstukken) dipakai hanja pada 

benang bekas keloearan lain negeri 
jang oleh kaoem Tionghoa dipoelas 
licht dan kleurvast, 

Barang tjapan dari negeri loear, 
barang batik dari Djawa, mengganti 
pakaian jang sehari-hari dau sapoet 

serta tjariknja orang Bali diganti oleb 
handdoek Jari 

sekali dengan tjara lain sekali mema 
kainja, sama apa jang dimaksoed pew 
bikinannja. Orang Bali jang penjim 
pan (zuinig| mengambilnja barang2 
jang moerah2 sedang orang Bali jang 
senang berdandan mempoenjai jang 
fel, barang jang ditjat dengan lang 
'soeng dimana berarti menghematkan 
'pekerdjaan jang berat, ditimbang de- 
ngan stoffen kepoenjaaonja sendiri 

gitoe fel gambarnja. Dari itoe mereka 
soeka sekali memakai barang dari 

njoetjian pakaian djika tidak fardoeh, 
orang Bali merasa tidak: bergoena. 

Badjoe jg ta' loentoer, oleh karena 
pakaian-adat dan lama sekali menoeng 
goenja sampai membeli baharoe, dipa 
kainja amat djarang sekali. Dari itoe 
dari loear negeri masih sedikit sekali 
memasoekkan barang setjara itoe. 
Selain dari pada pertenoenan ini di 

Bali pada tahoen jg belakangan ada 
kelihatan kemadjoean, tidak boeat di 

pakai sendiri, tetapi oentoek di export   
  

lomzat. 

mendjadikan bertenoen ta” terpakai| 

(verven) benangnja sendiri. Pakaian 

'bari kebesaran, ditenoennja dengan 

loear negeri, soeatoe 

barang jang oleh orang Bali disoekai 

jang soesah loentoernja, tetapi ta' be | 

loear negeri meskipoan loentoer. Pe- 

ran plangi, jg di Bali sendiri sedikit 
dipakainja, memberi pimpinan kepada 
kemadjoean itoe. Demikian poela ba: 
rang lain, aesthetisch kadang2 amat 
mahal harganja, disediakan sebagai 
export-artikel. 

Technische kwaliteit jg boeroek, ti 
dak licht dan waschecbt (tidak loen 
toer), semoeanja mevekan harga dan 

Pernjata bahwa Mabaradja dari Tra 
vancore sewaktoe mengoendjoengi Ba 
li jg terbelakang malahan tidak mem 
beli barang2 itoe oentoek museum, se 
bab barang? itoe ta' lama tentoe hi 
lang sama sekali. 

Houtsnjjkunst 
kajoe), 

Pengoekiran sendiri oentoek roemah 
roewah vorsten. oentoek poera2, oen 
toek pintoe2 gerbang, roemah2, artje 
artja, gamelau, maskers boeat tovneel 
ect ect, semoeanja" di Bali mendapat 
kemadjoean jg pesat sebagai cultuur 
nja orang Bali sendiri. Hingga seka 
rang ini masih mendjadi bedrijf jang 
madjoe sekali. Pada beberapa tahoen 
kita melihat disamping itoe pengoeki 
ran kajoe boeat dikeloearkan (voor 
export). Keboedajaannja sendiri me 
merloekan 'perolahan economie dan 
techniek, selain itoe ta' dapat diterang 
kan atas kemwadjoean jg pesat itoe. 
Dengan djalan demikian tidak lantas 
saja mengatakan bahwa ini dapat me 
nambah kekajaan keboedajaan. Dapat 
djoega sebagai kemadjoean jg terpaksa 
(noodbloei), tetapi kita mendekati se 
kali pada kedjadian ini, oentoek mem 
beri ketentoean. 

Lima tahoen jl didesa Mas beker 
dja doea orang pengoekir kajoe dengan 
2 orang moeridnja. Sekarang ada 76 
goeroe oekir kajoe dimana masing2 3 
sampai 4 kawannja dalam tempat pe 
kerdjaannja (werkplaats). 
Dengan djoemlah kl. 350 pengoekir 

kajoe sekarang bekerdja di desa itoe 
boeat export atau didjoeal pada tou- 
risten. 

Dalam desa Panti dan Belong 
dengan djoemlah banjak sekali, di 
desa2 sekeliling Denpasser, tersebar di 
mana-mana, bekerdjalah poela 350 pe 
ngoekir kajoe dengan maksoed jang 
sama. 

Serta anahnja ialah, bahwa lebih da 
ri 50 pOCt dari pengoekir kajoe itoe 
termasoek kasta jang tinggi ialah kas 
ta ,Triwangsa", 29 pCt dari pa 
da itoe termasoek golongan Brah- 
mana, Kalau kita pikir, bahwa dari 
semoea pendoedoek Bali hanja 6 4 pCt 
dari ,,kaste“, gelagat jang demikian 

(pengoekiran 

| mengandoeng arti jang besar. 
Disamping 700 orang oekir itoe, 

adalah pedagang2 dari oekiran2 jang 
timboel oleh karenanja, sedang teer 
ders-dan pengetjat memperade dan 
mengetjat barang2 oekiran itoe tadi. 
Dapat di katakan dergan alasan per 
hitoengan jang didj 'lankan, bahwa 
ada 1000 orang boeroeh dan peda- 
gang jang sedjak 4 tahoen timboelnja 
kunstnijverheid bekerdja oentoek itoe, 

cg aa 

'Edel metaal bewerking 
(Pengerdjaan emss), 

Tentang pekerdjaan dari Bali dalam 
hal ini pada zaman dahoeloe bagi 

Ipembatja sekalian “tentoe soedah te: 

rang. Tangkai-keris, tempat baki ber 

korban (ofierschalen), doos2, tjintjin 
tjintjin dsb., geornamenteerd dengan 
perasaan jang mengherankan, toean 

toean dapat melibatnja di museum2 
dan tentoonstellingen. Saja berani me 
ngatakan, bahwa keadaan materieel 

memberikan bantahan atas kemaoean 
'materiaal jang dikerdjakan, hingga 
walaupoen structuur, bentoekan dari 

barang itoe biarpoen harga keindahan 

oja (aesthetische waarde) tetap, tetapi 

harga kunstnja disebabkan prulligheid 

dari bentoekan, mendjadikan moen 
doer, Ini hampir sama, dengan apa 
jang saja terangkan tentang pertenoe 

uan jalah: oleh karena pergantian 
dari benang kleurvast (tidak loentoer) 

kepada jang loentoer, pada oemoem 
nja barang itoe tidak lama oesianja. 
Dengan tak oesah dibantah lagi ini 

berarti soeatoe kemoendoeran dari 
gerak keboedajaan. 

“ Kegoenaan dari apa jang dibikin 
serta ditjampoer dengan kebaikannja, 
'membesarkan rasa tjinta terhadap ar- 
tikel itoe. Pengoerangan dari kegoena 
an ini berarti matinja cultuur sendiri 

oleh pekerdjaan jang lebih tjepats di 

| mana lantas menghilangkan kunstrjj 

ver hingga koerangnja productie. Ma 
tinja dari kesenian membikin gambar 

gambar dari mas boeat tangkai keris 

(ngindra), terboekti bahwa orang Bali 

jang ternama menjoeroeh bikin tjin- 

Itjinnja pada kemasan Tionghoa. 
Dalam verslag saja dapati, bahwa 

dalam th 1934, oempama dalam desa 

Tjeloek (Gianjar) hanja tinggal 4 o 

rang kemasan, pada th 1935 hanja 
tinggal 2 orang. 

Dalam zaman soesab-ini, beberapa 
kawannja dari desa itoe pergi kelain 

tempat, oentoek mempeladjari kesenian 
dalam emas jang masih ada di Soeka   wati, Orang2 'ini sesoedah bergoeroe 

  

cg, didjoeal pada touristeu, Pembiki- |    

1, Sdr, Sanoesi, Voorzitter 

Pada tanggal 14Juli 1937 Hoofd 
bestuur telah menghadap beraadien t 

Adapoen jang dimadjoekan : 
1. Positieverbetering NS.-ers. 
2. Benoeming candidaat NS.-ers. 

  
2. Sdr. Djajamihardja, 1ste Secretaris V.B. P.i. 
3. Sdr. Hardjasoetisna, le. Secretaris H.B. P.N.S. 

Beraudientie 

Lea Nanga PENA A NAN Ne A ANN HENNA NAMA N 

NIA P.N.S. 

H,B. P.N.S. 
&I. 

bestuur PNS. dengan wakil Verbonds- 
ie kepzda Padoeka Toean Besar. 

3, Medetelling Voorpractijk di Volksonderwijs. 
4. Benoeming NS.-ers. djadi Schoolopzieners. 

Moga-moga sadja jg dimadjoekan ini akan diperhatikannja oleh jang 
wadjib, agar ichtiar Hoofdbestuur dengan Verbondsbestuur oentoek kepen 
tingan anggota2nja dapat dengan segera terasa boeahnja! Amin! Amin! 
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Doenis goeroe 

Toean Soekija alias Martasoegita di 
benoem mendjadi kepala sekolah pada 
Inlandech Lager Onderwjijs (Categorie 
ke 2) dengan ketentoean, bahwa ia 
tetap dipertempatkan pada openbare 
Inlandsch Vervolksehool di Pratjiman 
toro (reg. Wonogiri, gouvt. Soerakarta 
jang dibelakangan bari ini diserahi 
memegang djabatan tsb. 

Toean Baroja alias | Moeljosoesastro 
dibenoem mendjadi kepala sekolah pa 
da Inlandseh Lager Onderwijs (cate- 
gorie ke 2) dengan ketentoean bahwa 
ia tetap dipertempatkav pada openba 
re Inlansch Vervolgschool gdi Brosot 
(reg. Adikarto, gouvt. Jogjakarta) jg 
dibelakangan hari ini diserahi meme 
gang djabatan tsb. 

T. Roesdi alias Roesdi Martohar- 
djono dibenoem mendjadi kepala seko 
lah Inlandsch Lager Onderwijs (cate 
gorie ke 2) dengan ketentoean bahwa 
ia tetap dipertempatkan pada openba- 
re Inlandsch Vervolgschool di Gandok 
(reg. Bantool, gouvt Jogjakarta) jang 
dibelakangan hari ini diserahi dengan 
djabatan kepala sekolah disekolahan 
terseboet. 

Toean Soeratija alias Soeratmadja 
dibenoem mendjadi kepala sekolah 

  

kembali di desa Tjeloek dan disanalah 
mereka memberi peladjaran poela. 

Sekarang adalah bekerdja 97 orang 
kemasan di desa itoe. Kemadjoean dari 
kunstoijverheid dalam desa itoe tam- 
bah pesat kemadjoeannja, sebab dari 
desa Singapadoe datanglah beberapa 
kawan oentoek mempeladjari keemasan 
serta poelang kembali ke desanja se 
bagai goeroe, 

Begitoelah poela sifatnja nijverheid 

nijverheidsproducteu, ialah mendjoeal 

djoega dalam tempat lainnja nampak. 
Pada oemoemnja dapat 

rima barang dari export 

atas keboedajaan sendiri“. 
Kadang2 terdengar soeara, 

dalam kemadjoean ini terlihat babaja 
(onheil). 

ses jasa   ini: tendens kepada export dari kunst 

kepada touristen. Gambaran jg saja 
andjoerkan dalam beberapa bagian 
dari nijverheid dan kunstnijverheid, 

ditetapkan : 
pembatasan dari productie6 
sampaipadasosatoetempat, 
hingga cultuurinzicbht sen 
diri dapat djalan kemadjoean 
nja, serta suppletieoleh im 
portartikelen dari keboeda 
jaan lain: ,disampingnja itoe mene 

industrie jg 
menambah pengetahoean serta mem 
beri bentoekan, dengan bersandarkan 

bahwa 

pada Inlandsch Lager Onderwijs (ca- 
tegorie ke 2) dengan ketentoean bah 
wa ia tetap dipertempatkan pada open 

djong (reg Goenoeng Kidoel, gouvt. 
Jogjakarta) jg dibelakang hari ini di 
serahi dengan djabatan sebagai kepa- 
la sekolah disekolohan. terseboet. 

Toean Wasidi alias Reksawijata di 
benoem mendjadi kepala sekolah pa 
da Inlandseh Lager Onderwijs (cate- 
gorieke 2) dengan ketentoean bahwa 
ia tetap dipertempatkan di openbare 
Inlandsch Vervolgschool di Wonosari 
(reg. Goenoeng Kidoel, gouvt Jogja- 
karta) jg dibelakangan hari ini disers 
bi dengan djabatan sebagai kepalas 
kolah disekolahan terseboet. 

S 

al Mangoensoedirdja, paling Sachir 
beliau mendjadi wd. schoolhoofd pada 
sekolah terseboet. 

Diangkat mendjadi schoolhoofd pa 
dasekolah Inl. Lager Onderwijs 2e 
cat deugan perdjandjian, bahwa ia 
akan ditempatkan pada sekolah O- 
penb. Inl, Vervolgschool di Mangiran 
Reg Bantoel Djokja toean Sampar al 
Gitasepoetra, paling achir beliau men 
djadi wd sehoolhoofd pada sekolah tsb. 

Diangkat mendjadi schoolhoofd pada 
sekolah Inl lager Onderwijs (2e cat) 
dengan perdjandjian, bahwa ia akan 
ditempatkan pada sekolah Openb. 
vervolgschool di Krotok (reg Bantoel, 
Djokja) t, Nardjikoen al Dwidjasoemar 
sana, paling achir ia mendjadi wd 
schoolhoofd pada sekolah jang ter 
seboet diatas. 

Bosat sementara waktoe diserahi 
pekerdjaan sebagai Ini. hulponderwij- 
zeres dan ditempatkan pada sekolah 

Djokja Njonja Eudah, bekas Inl hulp 
onderw, pada Inl lager onderwijs dan 
ditempatkan pada meisjes vervolgsch. 
di Poerworedjo, 

Diangkat mendjadi schoolhoofd pada 
sekolah Ini Lager Onderwijs (2e cat) 
dengan perdjandjian, bahwa ia akan 
ditempatkan pada sekolah Openb Inl 
vervolgsch. di Panggang (reg Bantoel, 
Djokja) t,Toekidjan al Martasoedarma, 
paling achir ia mendjadi wd schoolh. 
pada sekolah terseboet. 

Diangkat mendjadi schoolh. pada 
sekolah Iri. lager Onderwijs (2e cat) 
dengan perdjandjian, bahwa ia akan 
ditempatkan pada Openb Inl vervolg 
school di Pandak (reg. Bantoel) t. M. 
Joedjana, paling achir ia mendjabat 
itoe pekerdjaan sebagai wd schoolh. 

Diangkat mendjadi schoolh. pada 
sekolah Inl Jlager onderwijs /2e cat) 
dengan perdjandjian, bahwa ia akan 
ditempatkan pada sekolah Openb Inl 
vervolgsch, di Srabdakan (reg Bantoel) 
t. Boesana al Mangoenboesana, paling 
achir ia mendjabat itoe pekerdjaan 
sebagei wd schoolb. 

Diangkat mendjadi sehoolh. pada 
sek, Inul lager Onderwijs (2e cat) de   

bare Inlandseh Vervolgschool di Pon- - 

Koelon Progo, Djokja) toean Kasah—- 

le Openb Inl meisjes vervolgschool di- - 

   
     
     

         
    
    

  

   

    

: (om Diangkat mendjadi schoolhoofd £ 
da sekolah Ini, Lager Onderwijs (2e 4 
Cat), dengan perdjandjian, sbahwa ia j 
akan ditempatkan pada Openbare Inl. , 
Vervolgschool di Kalibawang (Reg. 3



    

  

Wakil VBPGI. dan HBVOB. ketika 
Audientie pada S.J.M.G.G. 

Dari kiri kekanan 1 Toean Atik 
2 Toean I Wiraatmadja, Anggota 

  
Soeardi Voorzitter VBPGI. 
VBPGI. 

3 Toean Sardjani Voorzitter Hoofd. Best, VOB. 

  

ngan perdjandjian bahwa ia akan di 
tempaikan pada sekolah Openb Inl 
vervolgseh. di Ngidjen (reg Bantoel) 
t. Badawi Wiguja Soebrata, paling 
achir ia mendjabat itoe pekerdjaan 
sebagai wd schoolh. 

Diangkat mendjadi schoolh. pada 
sekolah In! lager Onderwijs (2e cat) 
dengan perdjandjian bahwa ia akan 
ditempatkan pada sekolah Openb In! 
vervolgseh. di Poedjok freg Sragent, 
Soerakarta) t. Sarida al Tjokrosoedir- 
djo, paling achir ia mendjabat itoe 
pekerdjaan sebagai wd schoolh. 

Diangkat mendjadi schoolhoofd pa 
“ da sekolah Ini Lagere Ondr. (2e cat) 
/ dengan perdjandjian, bahwa ia akan di 

tempatkan pada sekolah Openb. ver- 
volgschool di Patoek (reg. Gg Kidoel, 
Djokja) t. LJ, Soehana al. Nata Soedir 
dja, paling achir ia mendjabat itoe per 
kerdjaan sebagai wd schoolhoofd. 

— 0 — 

Sepeda contra sepeda 

Kemaren pagi di Kramat BtC telah 
terdjadi ketoebroekan jg agak hebat 
djoega antara sepeda jang dikendarai 
oleh bangsa Tionghoa'dan Indonesier, 
sehingga itoe orang Tionghoa moeloet 
nja keloear darah, dan sepedanja ada 
sedikit roesak, 

Roepanja ini orang Tionghya seedah 
hendak bertengkar akan tetapi oleh 
orang bavjak dipisahkannja. 

Ld 

Soemoer jang berisi koolzuur 

3orang mendjadi 
korban. 

Selang beberapa lama di desa Ka! 
rangbanjoe (gendingan) telah terdjad- 
sate kedjadian jg aneh sekali. Sebe- 
loemnja bl poeasa orang2 desa itoe 
membikin keselamatan, Dan kebetoelan 
pada itoe desa ada orang hendak mem 
bikin keselamatan, dan mereka itoe 
menggali soemoer jg dalamnja 1 M. 
Anaknja dari ini Pak Bengkring, be- 
gitoelah namanja orang jg mendjadi 
korban itoe, disoeroeh oleh iboenja me 
ngambil kelapa dan itoe pohon kelapa 
letaknja dekat itoe soemoer, dan 2 ke 
lapa itoe telah djatoeh didalam itoe 
soemoer, ini anak hendak mengam 
bil itoe kelapa akan tetapi bapanja jg 
melibat anaknja tidak naik kembali, 
maka ia telah mengambil poetoesan, 
dan menjoeroeh salah satoe tetangga- 
nja terdjoen dalam itoe soemoer oen 
toek menolong itoe anak, akan tetapi 
ini orangpoen tidak naik kembali, se- 
karang bapaknja telah mengambil poe 
toesan dan terdjoen kedalam air, akan 
tetapi ini orangpoen tidak dapat napas 
sebingga ketiga2nja mendjadi korban. 
Politie dengan segera diberi tahoekan 
dan ketiga orang ini baroe dapat di- 
angkat keatas, akan tetapi ketiga2nja 
didalam keadaan jg pajah sekali. Dan 
disini terdapat, - bahwa itoe soemoer 
ada mengandoeng ratjoen koolzuur, 

dn Oj saaes 

Rapat Oemoem dari pendoedoek 
Indragiri Hilir 

Menolak Ordonnantie 
Perkawinan Bertjatet 
di Tambilahan 

Pada tg. 31 Oct, 1937, sekali inida 
lam sedjarah Indragiri hilir, telah di 
adakan rapat oemoem jg bermaksoed 
mempertimbangkan Ord. Perk, Ber- 
tjatet jang dioesoelkan oleh pemerin- 
tah kepada kita kaoem Moeslimin In- 
donesia. 
Rapat ini dapat penoeh perhatian'lebib 
dari 750 orang laki2 dan perempoean 
mengvendjoengi rapat, Angka ini loe 
ar biasa kalau kita pikirkan bahwa ra 
pat Oemoem ini pertama kali diada 
kan diTambilahan dan perhoeboengan 
di Indragiri hilir jaitoe djalan raja 
dan motor air djaoeh dari tjoekoep. 

Poekoel 9 pagi rapat diboeka oleh 
ketoca rapat saudara Hadji Mohamad 
dengan membatja Alfatihah dan ajat 
dari @Guran oleh Hadji A, Darmawi, 
Moela2 Ipen, mengoemoemkan nama 
nama perkoempoelan jg mengirimkan 
wakilnja dirapat ipi jaitoe : 

le Bahtera Hidoep Tambilahan. 
2e Moesjawaratoet Thalibin candi- 

daat Tjabang Tambilahan, 
3e Nasroel Oemoem Candidaat Tja- 

bang Tambilahan. 
4e Moehammadijah gr: Tambilahan 
5e Moehammadijah groep Sapat, 
68 Badan Pergoeroean Bahtra Hidoep 

Tambilahan. 
Te Asijah groep Tambilahan. 
8e Moesjawaratoet Thalibin Candi- 

daat Tjabang Sapat. 
Wakil pemerintah lengkap. 
Habis ini Djoehari Salim membatja 

kan Ordonantie Perkawinan Bertjatet. 

Dengan terang dan djelas beliau 
membatjakan ajatnja satoe persatoe 
dan diberi keterangan dengan tjoekoep 
sehingga memoeaskan bagi jg hadlir. 

Saudara Asrie dengan tegas beliau 
terangkan keboeroekan monogami se- 
perti didjalankan dengan keras, di A- 
merika dan Europa hasilnja pelatjoerau 
pelatjoeran jg hebat dan lain2 keboe 
roekan. Didalam agama Islam poliga 
mi dibolehkan kalau berdjalan dengan 
“adil dan akan membela Kasem Pe- 
rempoean mitsal seperti sekarang ma 
na Perempoean, lebih banjak dari laki2 

Djadi dibolehkan Poligami, 
Tetapi sekarang laki2 mempermain 

kar Poligami, dan 'dipakaikan boeat 
melepaskan hawa nafsoe dan menindas 
perempoean. Djadi boekan Agama Is 
lam, tetapi mereka sendiri jg salah. 

Toean Samsoeddin Idris menerang 
kan Ordonentie terhadap Agama Is 
lam. Dengan pendek dan terang beliau 
terangkan bahwa Islam tjoekoep mem   poenjai atoeran2 tentang perkawinan 
dan pertjeraian. 

Semoeanja firman Toehan jg Nabi 
Mohommad s,a.w. menjampaikan ke 
pada kita Osommat Beliau dalam Soe 
rat Soetji @oran, Djadi @oran ta'per 
loe ditambah dengan atoeran2 tenta   ngan porkawinan ini. 

  

  
ga mma gm maan 

Sesoedah diadakan pererapoekan, 
hasilnjas Segala Oelama2 Wakil2 Per 
koempoelan, pendoedoek2, laki laki pe 
rempoean Indragiri Hilir dengan boe 
lat soeara Menolak Ordonnantie 
Perkawinan Bertjatjet, 

Habis ini diambil Motie, Dan sesoe 
dah jg hadir sesoeai dengan motie ini, 
rapat ditoetoep dengan aman, sesoe 
dah membatjata do'a Selamat keha 
dlirat Toehan Seree Sekalian “Alam. 
Motie, Rapat Oemoem Comite Me 

nolak Ordonnantie Nikah Bertjatet, 
bertempat digedong De Eendracht Bi 
oscoop Tembilahan, pada hari Ahad 
tgl, 31 Oct, “37, dihadiri oleh lebih da 
ri “50 orang laki laki dan perempoe 
an, 15 orang Oelama2 jg terkenal'dan 
8 wakil dari perk, telah mengambil 
motie sebagai berikoet: 

Setelah soedah mendengar dan mem 
perhatikan dan telah menimbang dan 
memikirkan, maka berpendapatan:, 

a. Bahasa Ordonnantie mentjatet 
Perkawinan itoe berarti menambah 
dan mengoerangi akan hoekoem?2 Is 
lam jg soetji, dan jg telah tjoekoep 
lengkap mengandpeng peratoeran2 dan 
hikmat2 kearah perkawinaa dan per 
tjeraian sehingga tidak berhadjat lagi 
kepada tambahan dan koerangsn, bah 
kan tidak lagi berhadjat kepada peme 
riksaan kebenaran lagi. 

b. Bahasa Ordonnantie Mentjatet 
Perkawinan itoe lebih banjak 'mendata 
ngkan bentjana dari pada mendatang 
kan kebadjikan terhadap masjarakat 
Moeslimin ditanah Indonesia ini. 

Mengambilsikap dan 
kepoetoesan. 

b. Memohon kepada Pemerintah 
dengan "perantaraan Padoeka Toe 
an Adviseur voor Inl, zaken jang 
dititahkan boeat hal ini, soepaja Or 
donnantie ini djanganlah didjalankan 

b.  Menjampaikan motie ini kepa 
da lidlid Volksraad, jg“bersangkoetan 
rapat dengan oeroesan ini, 

Cc. Mengadjak segenap Ra'jat Moes 
limin Indonesia akan bertindak dan 
berichtiar soepaja Pemerintah mele 
njapkan tjila tjitanja hendak mendja 
lankan Ordonnantie Mentjatet Perka 
winan itoe. : 

d, Menjiarkan Motie ini dengan 
perantaraan pers pers sehingga terde 
ngar oleh segenap dan seloeroeh Ra' 
jat Indonesia, 

Dan kalau Pemerintah hendak djoe 
ga memperbaiki Masjarakat Moesli- 
min dalam djoeroesan ini hendaklah 
Pemerintah djangan menambah dan 
mengoerangi kiranja peratoeran2 jang 
telah sedia ada didalam Agama Islam 
hanja bertindak memberi kekoeatan 
jg loeas kepada Oelama2 “jg dipertja 
jai oentoek mendjalankan atoeran2 Is 
lam jg soetji ini hendaknja, 

nj 

Anti — Opium — Week 

Kemaren'malam diroeangan Gedoeng 
Permoefakatan Indonesia di G,Kenari 
telah dilangsoengkan beberapa pidato 
pidato dan pertoendjoekan2 dari perk. 
IOGT dan AOV. Didalam ini rapat 
ada djoega jg ikoet hadlir t. Patih dari 
Betawi sebegai wakil dari Regent, se 
dangkan wakil Pers hanja sedikit se 
kali, dan wakil perk. ada memoeaskan 
djoega. 

Djam 8,30 precies rapat ini diboeka 
oleh t. Voorz. dari IOGT dan beliau 
mengoeljapkan banjak2 terima kasih 
kepada hadlirin. Dan sesoedahnja be- 
liau mengoetjapkan demikian, maka 
beliau berpidato tentang hal madat 
dan penerangan. 

Sehabisnja beliau berpidato jg sa 
ngat memoeaskan itoe, maka oentoek 
merjangkan hati hadlirin, muziek ve- 
reeniging ,Jolly Bind“ memperdengar 
kan beberapa jagoe lagoe. 

Sebabisnja itoe, maka tampil diatas 
podium t. Dr.8oetopo, dan beliau ber 
pidato tentang ,Djahatnja madat di 
lihat dari ilmoe kedokteran". 

Dengan pandjavg lebar beliau ber 
pidato, bahwa madat itoe dapat djoega 
menjemboehkan penjakit, djikalau ma 
dat itoe dipakai oleh dokter, dan se 
lainnja dokter, madat itoe adalah ra- 
tjoen jg sehebat hebatvja. 

Dan sesoedahnja beliau berpidato, 
maka dipertoendjoekkan tooneel oleh 
moerid moerid sekolah , Unie“ jg ma 
na diambil ijerita , Nasibnja pengisap 
tjandoe". 

Didalam ini tjeritera diterangkan, 
bahwa ada satoe orang kaja, laloe dja 
toeh miskin, dan sesoedahnja miskin 
diboedjoek2 oleh sahabat karibnja 
oentoek memakan obat, ialah tjandoe. 
Sesoedahnja ia itoe memakan tjandoe, 
maka achirnja ia itoe sangatiketagihan 
(memakan teroes meneroes) achirnja... 
ia mendjalankan satoe perboeatan jg 
kedjam sekali,ialah' merampok, Tetapi 
apa sial ia ditangkap dan dihoekoem, 

Ini pertoendjoekan sangat menarik 
hati kepada hadlirig semoeanja, dan 
ANIF tidak berhent: bentinja mem 
boeat film. 

Sesoedahnja ini.pertoendjoekan ha 
bis, maka diadakan pauze lamanja 5 
menit, Diwaktoe pauze diadakan per 
djamoean jg sederhana. 

Sesoedahnja itoe, maka t, Nczaroed   din Latif, moeballigh dari Moeham-   
  

   
  

  

djadi gampang boeat anak2. 

  

PENJAKIT 

100/o 
DITANGGOENG BAEK 

Biarpoen penjakit koelit. jang bagimana heibat dan biar bagi- 
mana lama, bisa djadi semboeh sama: 1 

PIL PENJAKIT KOELIT | " 

Tjap 
DAOEN TOEMBAL 

Seperti: Koreng, boedoek, koerap, dampa, borok, bisoel, dan 
Eczeem basah atawa kering, lantas baek sama obat di atas. 

Zonder dimasak boleh lantas dimakan dan tida merasa apa2, 

25, 300 pil f150 500 pil f225 

Roemah Obat Karoehoen 

Harga 100 pil f0.75, 200 pil fi. 

KOELIT , 

BANDOENG, 

dan Filialennja,   
  

  

Djamoe Djawa jang paling kesohor di Javaboeatketjantikan 

DJAMOE GALIAN semboeken : 
dateng kotor. 

  
  

Dara poeli, ringkesken peranakan, beloelken 

Orang perampoean jang sering makan Djamoe Galian tenfoe djadi AWET 
MOEDA sebab: 

1 Badan djadi keras. 2 Moeka djadi berfjahja terang. 3 Dada djadi 
kentjeng 4 Peroet djadi tida gendoet. 5 Potongan badan djadi sinyset. 6 Ping- 
gang djadi langsing. 
MOEDA kombali. 

7 Dateng boelan djadi accoord. 8 Pendeknja DJADI 

Begitoelah sasiafnja Djamoe Galian, Djamoe Galian, terbikin dari akar-akar 
dan daon-daon obat serta rempa-rempa Djawa jang foelen dan menoeroet befoel 
recepinja jang aseli, fjoema jang pake Tjap Dewa. 

Harga 1 fl. dari 350 Gr. f 3.— dan 1 Blik f 0,50 

Harga terseboet belon fteritoeng ongkos kirimnja 
Boeat orang dagang dapet rabat bagoes, 

Firma TJAP DEWA 
Molenvliet Oost 73, Batavia-C, Telf. No, 1019 Bat. 

  

madijah tjb. Betawi berpidato , Djahat 
nja madat menoeroet hoekoem2 Islam“ 

Dengan pandjang lebar beliau ber 
pidato, bahwa madat dan barang jg 
memabokkan semendjak NabiMoeham 
mad mendjadi Rasoel, itoe minoeman 
keras telah diharamkan oleh Toehan 
Oentoek mendjadi boekti, maka be- 
lau memberikan beberapa firman2 
Allah dan hadhis. 

Sesoedahnja itoe diadakan pertoen 
djoekan lichtbeelden, dan penerangan 
nja dilakoekan oleh t, Tan. 

Rapat ini diboebarkan djam 12 Ia 
roet malam, dengan selamat. 

Ha 0 mawas 

Korban penganggoeran 

Landgerecht Betawi tadi pagi telah 
periksa seorang koelit poetih nama 
G.P. Anthonie beroemah di Bandoeng 
soedah lama djadi penganggoeran. 

Oentoek hidoepnja se-hari2 roepanja 
di Bandoeng ia telah terkenal dalam 
lijst bitam politis sebagai seorang jg 
tidak di soeka, pada boelan Aug. jang 
laloe ia telah tiba di sini. Ia telah 
koendjoengi satoe gedong di Eykman 
park dimana ada tinggal njonja Maas 
kant,. Kedatangannja di antara djam 
7 hingga djam 9 malam di waktoe njo 
nja roemah ta'ada. 

Dalam satoe kamar ia telah masoek, 
kamar mana tempat boekoe2. Oestoek 
djangan poelang kosong, ia telah pilih 
3 boekoe je berharga, boekoe mana 
bertitel De Katangelino, Engl. Woor- 
denboek dan Dr. C.A. Verryn Stuart. 

Beberapa hari berselang boekoe itoe 
dapat dibeslag pada fk. lowa, Peme 
riksaan tadi pagi, dengan adanja 
boekti. boekti dan didjelaskan oleh 
saksi jg membeli itoe boekoe, ini ma 
ling boekoe ta' dapat moengkir, oleh 
Landgerecht di hoekoem 3 boelan. 

LO — 

Regent Magetan. 

Dengan opisil diberitakan dari Bo- 
gor, bahwa regent Magetan, ja'ni 
RAA Hadiwinoto moelai tg, 
31 December 1937 akan dipetjat de 
ngan hormat dari djabatannja dan di 
oetjapkan banjak terimakasih atas 
djasa2nja, 

— Gp 

Dipetjat dari djabatannja 

Toean R Abdulhamid Luitenant 
adjudant pertama di corps Barisan di 
Bangkalan telah dipetjat dari djaba 
tannja sebagai Luitenant adjudant. 

—.  — 

Dibenoem mendjadi anggauta 
Prov. Raad. 

Di Djawa Timoer. 
Toean Raden Toemenggoeng Soetik 

no djoega bernama toean Atmowi 
noto regent Ponorogo dibenoem men 
djadi anggauta Provincisle Raad 
Djawa Timoer, 

Memboenoeh anaknja dan mem- 
bakar roemahnja 

Dikarenakan mengang- 
goer. 

Dari Medan diberitakan oleh Aneta, 
bahwa seorang bangsa Eropah jang ti 
dak mempoenjai mata pentjaharian, 
bernama Jacobson tadi malam karena 
poetoesasa dalam roemahnja di Soe- 
ngai Irenweg telah memboenoeh anak 
nja perempoean jang baharoe beroe- 
moer 8 boelan, laloe roemahnja poen 
dibakarnja, Kemoedian ia sendiri bue 
noeh diri. 
Brandweer bisa memadamkan api 

jang menjala ditempat tidoer jang 
tadinja disiram dengan minjak tanah, 

Toean Opsir Justisi sendiri mem 
perloekan melakoekan penjelikan dra 
ma jang mengerikan ini.   
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