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3: 1 
PARINDRA Ta 2 

: “PETITIE-SOETARDJO 
| Mengandoeng harapan baik 

Semalam di Kramat 174 dalam kol 
. ta ini telah dilangsoengkan pertemoe-|: 

Ng can oleh Departement Politiek dan 
Decentralisatie dari Parindra tja-| 
bang Djakarta. Dita 

Jang mengenai petitie-Soetardjo, ki- 
| ta dapat sadjikan berita seperti beri- 

koet: (Batja oeraian Wisnoe dilain ba: 
gian). #3 sn 

Oleh pertemoean terseboet telah di 
soesuen deputatie (oetoesan) goe- 

“na memenoehi oendangan Centraal-Co 
mite-Soetardjo boeat mengoendjoengi 
rapatrja nanti pada hari Minggoe tg. 
21 boelan ini di Gedong Pertemoean 

    

9 pagi. Deputatie terseboet terdiri atas 
. toean toean: Pra 

— 1. M.H, Thamrin : 
2 R. Soewandhi : 
3 Mr. R. Soedjono, 

—... Deputatie terseboet sehabis rapat 
tanggal 21 itoe diwadjibkan membi' 

— kin verslag dan prea-advies setjoekoep 
| .nja tentang soal ,Parindra dan Peti 

tie-Soetardjo” jang akan dikirimkan 
ada Hoofdbestuur Parindra di Soera 

baja. Dau sena Kegaroaga itoe — di 
antaranja — maka Hoofdbestuur Parin 
Gra nanti pada tanggal 12 December 
1937 akan mengadakan sidang. 
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Sekian berita! 

“Terang, bahwa berita itoe mengan- 
.. doeng pengbarapan baik. Kesoedian 

— Parindra mengirimkan wakilnja dalam 
rapat Centraal Comite itoe adalah ala 
mat baik.” 

Pe re (Kita selidiki agenda rapat tg. 21 
—. itoe! Disitoe kita dapati : 

2 2 I. Akan menerangkan maksoed 
| dan djalan ichtia r dari Centraal 

—. Comite, 5 

2... Mempersilahkan kepada wakil 
- wakil pergerakan oentoek mentjari 

|. jang barses dipenoebi, agar soepaja 
| pergerakan politiek Indonesia seoe- 
— moempja dapat menjokong maksoed 

jang terkandoeng dalam ,Petitie- 
tardjo“ itoe. 

Aa 

: t 

- Bagaimana pendapatan kita terha 
dap agenda demikian itoe? 

Kita telah selidiki baik-baik isi dan 
| maksoed petitie-Soetardjo seperti telah 

diterima oleh Voulksraad, demikian 
djoega semoea pembitjaraan oleh leden 
Volksraad. Poven kita selidiki djoega 
aliran-aliran jang didapati pada partai- 
partai seperti Parindra, Pasoendan, 
Gerindo, Penjadar, deb nja. Jang akan 
dapat mendorong serta menjatoekan 
kaoem pergerakan Indonesia seoemoem 

— nja oentoek menjokong petitie Soe- 
tardjo itoe ialah maksoed petitie goena 
mendesak pada Pemerentah Agoeng 

.oentoek. mengadakan Konferensi Besar 
antara Nederland dan Indonesia! 

  

Konferensi Besar itoelah, jang se 
pandjang faham kita dapat menjatoe- 

.kan seloeroeh masjarakat Indonesia, 
. djadi djoega kaoem pergerakan seloe- 

- roehnja. Dari itoe kita harapkan, soe 
“paja perbatian disatoekan pada soal 
Konferensi Besar itoe, 

“Dengan lain perkataan: desakan 
boeat meminta Konferensi Besar antara 
.Nederland dan Indonesia itoelah ada 
de grootstealgemeene dee- 
oler, sari dari pada seloeroeh masja- 
crakat Indonesia dalam menghadapi 

. petitie. Soetardjo itoe, e 

— Agenda dalam Konferensi Besar itoe | 
dapat diremboek nanti, djika soedah 

. ada kepastian, bahwa Nederland dalam 
: prinsip tidak menolak oentoek menga- 

.dakan Konferensi Besar itoe. 

M.T, 

  

  

Indonesia, Kramat 158, dimoelai djaw | 

aa 

     

| Perkabaran 
ame   

KERIBOETAN DI PA 
5 LESTINA 

Serangan lagi 

Dari Jeruzalem -diberitakan oleh 
Transocean didalam beberapa tempat 
di Palestina timboel serangan lagi,ialah 
imelepaskan beberapa tembakan2 dan 
'meroesaki dan memoetoesi kawat2 te- 
lefoon di Palestina. 

Berhoeboeng dengan pemboenoehan 
atas lima orang Jahoedi jg telah dila 
'koekan beberapa hari jang laloe, maka 
hingga kini ada 15 orang Arab jang 
ditangkap. 

Pendirian pendirian bank bank wi 
liter teleh dibitjarakan diantara pen- 
doedoek2 Palestina, akan tetapi dida- 
lam beberapa kalangan2 tidak mem 
persetoedjoei hal ini dan mereka ini 
menjatakan dengan soenggoeh soeng 
goeb, bahwa orang orang jang mela 
koekan tindakan tindakan djahat pa 
da sa'at jang terkemoedian ini dapat 
diketahoei. 

Berhoeboeng dengan serangan2 bom 
jang dilakoekan pada tiap2 hari dari 
djam 5 sore, maka lontjeng diperin- 
tah memboenjikan lagi didalam 12 
djam lamanja, 

Reuter mewartakan dari Jeruzalem, 
bahwa pada ketika dilakoekan sera- 
ngan bom ada seorang Arab telah 
loeka, 

Djoegs 17 orang Arab telah ditang 
kap, oleh karena didakwa memboe 
noeh 5 orang Jahoedi jang dilakoekan 
pada tg 9 Nov jbi. ta 

Moefti Besar Palestina 

Berdiam di Libanon 
.. boeat sementara 

Dari Beiruth diberitakan oleh Trans 
ocean,bahwakalangan kalangan politik 

berdiam di Libanon boeat sementara 
dan selandjoetnja hendak bertolak ke 

perg keradjaan Arab jg berdekatan disitoe, 
| dan menetapkan sjarat sjarat apa, | 

dari 
Moefti-Besar telah mendapat idzin 

pembesar pembesar diperkenan 
kan oentoek bertinggal dimana mana 
tempat, ketjoeali di Syria, 

Comite Arab Tinggi jang diboebar 
kan, comite mena jang sebagian dari 
anggauta?2rja telah diboeangkan kepoe 
lau Seychellen di Indische-Oceaan se 
dangkan sebahagian anggauta? jg lain 
vja melarikan diri dari Palestina dan 
sebagaimana diberitakan didalam doea 
atau tiga minggoe ini comite tsb. akan 
didirikan lagi di Baghdad. 

Didoega, bahwa comite jg akan di 
dirikan lagi ini djoega akan dipimpin 
oleh Moefti Besar. 

—i) —w 

Angin tofan mengamoek 

Dari Manilla diberitakan oleh Reu- 
ter, bahwa di Luzon timboel angin to 
fan jg hebat sekali, sebinpga ada 38 
orang jg mati dan 50.000 orang jang 
ta' mempuenjai roemah lagi. Didoega 
bahwa orang orang jg mati banjak se 

beloem ada, oleh karena pergabueng 
a0 terganggoe. Keroegiannja ada 1 
miljoen pesos besarnja. 

Mempeladjari tentang operatie 

Pemerentah Ibn Saoed telah kizim 
t, dr, Akram directeur kantoor Kese 
hatan di Mekkah ke Parijs akan ber- 
specialist tentang operatie dengan ong 
kos Pemerentah Ibn Saoed, dan sebagai 
gantinja ialah t. dr, Ibrahim Ad-ham, 

Pendapatan baroe. 

Oentoek membasmi 
“Helopeltis, 

jang paling heibat, adalah penjakit 
akar (wortelsehinamel) dan koetoe2 da 
oen (Helopeltis) Begitoelah pada wak 
toe2 ini, oleh kita nampak poeloehan 
HA. keboen thee, baik kepoenjaan on 
|derneming besar maoepoen kepoenjaan 
'Cooperaties bangsa kita dan keboen2   

    

menerangkan,b ihwa Mocefti Besar akan 

kali akan tetapi kabar jg lebih djelas 

Diantara penjakit2nja keboen thee 

   

    

   Directeur-Hoofdredacteur 

M. TABRANI 

Telefoon redactie 1440 Wi. 

Administratie 1810 Wi. 

Roemah Hoofdred. Laan Kadi- 

man 4 telefoon WI, 2620 

  

Ka ten 13: 
   
  

thee kampoeng, soedah diroesak oleh 
doea matjam penjakit itoe hingga soe 
dah tentoe melahirkan keroegian jang 
tidak sedikit, " 

Oleh seorang Beheerder bangsa kita 
dari satoe keboen thee jang agak Ineas 
di bilangan Tjibadak, soedah dikete- 
moekan satoe vloeistof jang moesta 
djab sekali oentoek memboenoeh itoe 
koetoe2 Helopeltis. 

Satoe penjakit jang paling ditakoeti 
dan sangat soesah dibantras, kata pem 
bantoe kita. 

Vloeistof tsb ringan sekali ongkosnja 
sedang hasilnja pada waktoe kita 
toeroet menjaksikan demonstratienja, 
sangat memoeaskan. 

Satoe pendapatan baroe dari otak 
Indonesier jang roeparja tidak maoe 
kalah dengan bangsa lain. 
Nama dari vloeistof itoe kita beloem 

dapat oemoemkan, karena masih da 
lam peroendingan diantara achli-achli 
thee dan penjakitnja, 

9 —— 

Singkong kita dan fabrieknja 

Oleh Landb. Cooperatie ,Madoe 
Tawon" jg bertempat di Nagrak — 
Tjibadak, soedah dimoelai dengan me 
nanam bibit Singkong Besar (Sampeu 
Sapi Koeroe) atau SPP banjaknja 15000. 

Berh c eboeng dengan itoe, kepada jg 
berwadjib, Regentschapsraad Soeka- 
boemi, soedah- disampaikan reguest 
oentoek mendirikan 1 fabriek Tapioca 
didesa Nagrak, toelis pembantoe kita 
dari Soekaboemi. 

Adapoen begrooting pemhikinan 
itoe ditaksir f 4000,—, sedang kekoea 
tan jg akan digoenakan, ialah aliran 
air, 

Doctor specialist boeat Hidjaz. 
Menoeroet peratoeran2 kesehatan 

jang didjalani oleh pemerintah Ibn 
Saoed bagi kesenangan djema'ah hadji 
dan bagi kesehatan oemoem ra'jat 
Hidjaz, ternjata bahwa radja Ibn Saoed 
Senantiasa berdaja oepaja mementing 
kan kesehatan negerinja sehingga di 
poentjaknja. Dari s. k, pemerintah Ibn 
Saoed memberitakan, bahwa dengan 
officieel directie Kesehatan di Hidjaz 
telah mendatangkar seorang doctor 
Belanda jang specialist ialah toean 
Van der Hoog akan bekerdja dikantoor 
Kesehatan Djeddah. Doctor itue telah 
sampai di Djeddah pada tanggal 4 
October jang laloe. (Abd) 

Dihoekoem mati 

Dari Beiruth diberitakan oleh Trans 
ccaan, bahwa seorang Armena, ja'ni 
Karayan jg telah memboenoeh consul 
generaal Amerika, ja'ni Marriner, ke 
marin dihoekoem mati. 
Sebagaimana telah diberitakan, Ka- 

rayan menembak kepada consul gene- 
raal tsb hingga mati, oleh karena con 
sul genraal ini tidak memberi idzin 
kepada Karayan oentoek bertempat di 
Amerika, : 

— 9 — 

Angin taufan di Mataram Timoer 
Pembantoe D. menoelis: . 
Hari Selasa dan Rebojbl , doea bari 

bertoeroet2, kira2 djam 2 siang lebih 
sedikit, beberapa desa bilangan onder 
district Kenaran, Berbah dan Pijoengan 
telah diamoek angin poejoeh jg sangat 
hebat sekali. Datangoja angin bersama 
sama dengan hoedjan, soearanja sa- 
ngat gempar, hingga boeloe badan ra 
sanja toeroet berdiri, sebentar2 diser 
tai soearanja pohon2 besar jg toem- 
bang, beberapa diantaranja telah me- 

Inimpah roemah. 
Sampai berapa djaoeh keroesakan 

jg terdjadi oleh bahaja alam doea ha 
ri bertoeroet toeroet ini, sampai seka- 
rang beloem dapat diberitakan dengan 
lengkap, hanja keroesakan jg terdjadi 
pada hari Selasa, dapat ditjatat demi 
kian: 

Roemah roemah jang roeboeh kare 
na angin itoe, dalam bilangan Pijoe 
ngan sama sekali ada 23, diantaranja 
termasoek djoega 6 goedang rami mi 
liknja onderneming Wanoedjojo. Da 
lam bilangan Barbak, ada 19 roemah, 
dan dalam bilangan Kenaran ada 5 
roemah. Ketjilakaan menoesia, jang 
soedah ketahoean hanja mendapat loe 
ka, doea orang diantaranja tangan 
nja patah dan kepalanja mendapat 
loeka heibat, kedoea-doeanja lantaran   

Losse nummer 10 ceni 

  

Simpanlah pada: 

dan Kantoor Alg. Centr. Bank 

  

N.V. ,Algemeene Centrale Banks 
Mintalah keterangan dan tariefonja kepada 

Administratie , Pemandangan“ Senen 107, teli, 1810 WL. 

Hoofdvertegenwoordiger E.I.K. SINSOE. 

Koningsplein West 17, tel, 2812 

    

Dalam toelisan kita , Parindra dan 
Petitie-Soetardjo“ kita ramalkan bah 
wa Parindra akan menjokong petitie 
terseboet djika Parindra conseguent 
dengan taktiek relativiteitnja jg soeug 
soeh soepel itoe, 

Dari soember jg bolel kita pertja- 
jai maka kita mendengar, bahwa rapat 
Departement Politiek Parindra jg se 
malam dilangsoengkan digedong P R 
memoetoeskan, bahwa rapat itoe be 
loem bisa menentoekan sikapnja ter 
hadap petitie Soetardjo, oleh sebab 
dasar pembitjaraan dalam pertemoean 
jang akan diadakan oleh Hoofdkomite 
Petitie Soetardjo besok tg 21 ini boe 
lan dengan beberapa pemimpin dari 
partij partij politiek beloem diketahoei 
oleh Departement Politiek Parindra, 

Maka dari itoe rapat tsb, memben 
toek komisi jang terdiri dari tt, Tham- 
trio, Mr. Soedjono, Soewandi dan 
boeat reserve toean Soekardjo Wirjo- 

Ipranoto. Komisi diwadjibkan oentoek 
mengoendjoengi pertemoean Hovfdko 
wite Petitie Soetardjo dan sesoedahnja 
diharoeskan memberi verslag tentang 
pembitjaraan dalam pertemoean itoe 
kepada Pengoeroes Besar Parindra. 

Menilik kepada populairvja maka 
azas dan toedjoean petitie itoe mesti 
soedah diketahoei oleh pemimpin pe 
mimpin Parindra apa lagi oleh Depar 
tement Politieknja, 

Djadi disini kita soedah bisa mena 
rik. kesimpoelan bahwa Departement 
stb, in princip atau pada azasnja tidak 
mempoenjai keberatan terhadap peti- 
tie itoe. Hanja bagaimana nanti tjara 
tjaranja oentoek mentjapai maksoed 
petitie, itoelah jang hendak diketahoei 
oleh Departement. 

Ada harapan 
Oleh Wisnoe 

  

Memang soedah sebetoelnja bahwa 
Departement itoe ingin sekali menge 
tahoei tjara tjaranja bagaimana toe- 
djoean petitie akan bisa tertjapai, se 
bab ini memboektikan bahwa Depar 
tement itoe conseguent dengan tak 
tieknja jang kita namakan taktiek 
relativiteit, jang seharoesnja djoega 
dikenakan oleh segenap pemimpin? 
dari partij2 politiek. Keadaan (omstan 
digheden) jang haroes menentoekan 
sikap terhadap soal apapoen djoega. 

Sekarang wadjibnja komite petitie 
oentoek menerangkan bagaimana tja- 
raZpja oentoek mengerdjakan petitie 
itoe sehingga maksoednja bisa tertja 
pai. Kita pertjaja bahwa komite akan 
menjadjikan djalan jg soepel jg dise- 
toedjoei oleh segenap pemimpin2 jang 
akan mengoendjoengi pertemoeannja. 

Djika kita mengingat pada nama2 
seperti Mr. Hindromartono, 
Mr. Sartono dan toean Soetar 
djo maka kita mempoenjai harapan 
besar, bahwa maksoed komite itoe akan 
tertjapai. 

Nama Mr. Sartono itoe identiek sama 
nama politicus besar jang mengarti 
akan taktiek atau politieknja djika ia 
berdiri dimoeka soeatoe keadaan pada 
soeatoe waktoe. Djika keadaan lain 
maka politieknja haroes lain poela, 
Djika ada soeatoe politicus hendak 
maoce pegang principnja, tidak maoe 
menjerahkan (prijsgeven) azasnja, mes 
kipoen keadaan soedah lain sama se- 
kali, maka kita bisa pastikan bahwa 
politicus itoe akan kandas | vastloopen) 
dengan principnja. 

Achir kata, kita mempoenjai hara- 
pan besar jang Parindra akan menjo 
kong Petitie-Soetardjo. 

  

kedjatoehan kajoe roemah. Seekor lem 
boe telah binasa, keroeboehan pohon 
kelapa jang toembang. 

Sebagai soedah dikabarkan oleh 
Aneta lebih doeloe, bahaja angin tau- 
fan jang terdjadi pada hari Rebo, te- 
lah membikin banjak pohon-pohon 
besar mendjadi toembang, banjak roe 
wah mendjadi roeboeb, tetapi beloem 
dapat diberitakan dengan tegas, bera 
pa keroegian jg terdjadi karena itoe, 
Hanja Tabak-onderneming Sorogedoeg 
telah mendapat keroegian besar, sebab 
banjak loods2nja tembako jang roeboek, 
poela banjak tanamannja tembako jg 
mendapat keroesakan, 

Hari peringatan perloetjoetan 
sendjata 

Ada menjangkoet ke- 
djadian aneh 

Berhoenboeng dengan hari memper 
ingati oesianja Hari Perloetjatan Sen 
djata, jang kemarin doeloe tjoekoep 
19 tahoen, maka hari itoe kemarin doe 
loe pagi diperiagati orang dengan oe 
patjara sederhana. 

Keloearga Mabkota Inggeris, ja'ni 
Baginda Radja dengan Permaisoeri, Ra 
toe Merie, Hertog dan Hertogin van 
Cloucester dan Kent, didahoeloei oleh 
barisan minister minister djam 9 pagi 
ke Cenopath jg didirikan ditengah ta 
nah poesat kota Londen, selakoe toe 
goe peringatan serdadoe serdadoe jg 
mati dalam medan perang duenia. 

Baginda Radja.dan minister minister 
serta wakil wakil tanah tanah djadja 
han, India, tentara Angkatan Darat, 
Angkatan Laoet dan Oedara, sama me 
varoeh karangan boenga boenga di   

  

kali toegoe itoe. 

, 

Soedah, itoe, djam 11 liwat 2 menit 
semoea berdiam diri, tetapi sekonjong 
konjong kesoenjian itoe terganggoe di 
sebabkan ada seorang laki laki menjer 
boe diantara penonton penonton dan 
antara Marinier marinier menghampiri 
Radja seraja berkata : 

Ini semoea adalah perboeatan 
poera poera. 

Dengan ini 'Doeli dengan sadar 
mempersiapkan perang“. / 
Polisi segera datang. Orang terseboet 

dipegang erat erat ditekankan ditanah 
sehingga selesai oepatjara. Kemoedian 
iapoen dibawa kekantor polisi, 

Selama terdjadi peristiwa itoe, ba 
ginda Radja itoe tetap ta'beroebah2 
air moekanja. 

Demikian djoega poeblik tenteram- 
tenteram djoea, tetapi. setelah selesai 
oepatjara riboetlah orang banjak, me 
njatakan amarahnja terhadap orang 
itoe. 

Sepasoekan polisi perloe tampil 
kemoeka, memperlindoengi orang itoe 
dari serangan orang banjak, 

Belakangan, Ministerie Oeroesan Da 
lam menerangkan, bahwa orang itoe 
pada tg 21 September jl. lari dari da 
lam . , , roemah sakit gila, 
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Dapat oendangan 

Pemerintah Ibn Saoed telah teri 
ma oendangan dari Congres Inter- 
national Oogziekte fsakit mata) jg ke 
lima belas jg akan diadakan di Mesir 
dari tgl 4 sehingga 12 December '37. 
Pemerintah tsb terima oendangan itce, 
dan telah kasihkan instructie kepada 
toean dr Moehammad Ali Al-Sjawwaf 
oogarts di Kesehatan Mekkah akan   tuenghadiri congres tsb, 

   



    

    

    

        

       

  

iewer di-interview 
. mendjadi toean roemah    

        

j ipakai oleh Itali dan Djepang goena 
emindahkan kelebihan pendoedoek: | 

nja. Nederland tidak oesah berperang, 

    

   000. Idan Madoera ke Tanah Seberang itoe. 
| inidiber-| Djadi . ,, perongkosan tidak oesah 

seperti| begitoe besar seperti telah di 
, Ma-|Itali dan Djepang ito. 

la | Tetapi begrooting jang didapati se 
eotan, karang itoe djaoeh dari mentjoekoepi, 

n. Djoega pc sedang Nederiand seudiri boleh dikata 
pemerintah terhadap bahasapersatoean tinggal passief dalam soal kolonisatie 
kita jaitoe babasa Indonesia (Melajoe)jitoe, padahal Nederlaud sendiri berke 
bertentangan dengau aliran persatoean | pentingan besar, babwa poelau2 Soema 

Karena belakangan ini bahasa Indojtera, Celebes dan Borneo itoe lekas 
nesia itoe praktis geweerd, dise|lekas mempoenjai pendoedoek banjak. 
pak keloear dari sekolab2 goepermen| Dari itoe sepandjang fabam seja, ko- 
(HS, teroetama). Di bagiav2 jang|lonisatie baroe beres, djika paling se 
boekan daerah Melajoe seperti Dj“wa|dikitpja diadakan persediaan begini: 

- Barat, Djawa Tengah dau Djawa Ti-| a. begrooting ditambah dan Neder- 
moer, bahasa Iudonesia itoe dipe|land baroes berdiri dimoeka sekal: 
ladjarkan waktoe sore, djadi bo |dalam menjoembang oecang dan alat2 
leh dikatakan setjara sambeu. Padabal | goena keperloean kolonisatie : 
boeat kita bahasa persatoean itoepen| b. ditempat2 jg kebanjakan pendoe 
ting sekeli. Ada lagi jaitoe kiesstelsel|doek diadakan cursus teorie dan prac 
dari raden disini. En 000. Iijkgoena pemoeda2, (lelaki dan perew: 

— Saja sendiri memang setoedjoe de|pveanJ. jg ingin mendjadi ,pemoeka 
ngan pendapatan dan goegatan toean, Jiari gerakar kolonisatie itoe, Dan di 
kata t. Cramer, tetapi kesemoeanja jtoe |samping itoe diadakan werkcentrale, 
boekan ada sebab ventoek tidak beker|dimava tjalon2 kolonist itoe mendapat 
dja sendiri goena mewoedjoedkan perjpeladjaran dan didikan sepenoehuja 
'satoean diantara golongau ludonesis |goena mentjakapkan diri oentoek men 
sendiri. Dari itoe saja tetap sesalkan, jujadi kolomist. 
bahwa dikalangan ludonesiasedikitsej Dengan tjara demikian, maka ada 
kali terboekti persatvean jg saja mak |sedikit idealisme dalam gerakan kolo 
soedkan itoe,  Juisatie itoe dan tidak seperti sekarang 

Toean tentoe tahoe keactivan pemeljang beroepa sekedar mengoesir seba 
rentah belakangan ini dalm soal pe-|gian pendoedoek jang paling melarat, 
mindaban pendoedoek, kolouisatie ke| paling bodoh, palivg tidak tjakap 
Tanah Seberang. Gerakan ini perloe|isb.-nja ketempat jang .. 
dau patoet disokong beramai2. Biga!|noetan beloekar. Kolonisatie boekan 
mana pendapatan toeau?  —. Jsekedar keperloean itoe, djaoeh dari 
—Kecbetoelan sekali saja berasal dari |itoe, kulonisatie adalah kepentingan 

poelau Madoera jang peuceh sesak deloemoem, kepentingan staat, djadi ha 
— ngan pendoedoek, ajadi terpaksa aljar|roes dilakoekau baik baik. Dan , ... 

| kenal dari dekat sekali dengaa so'al/(zending haroes didjaoehkau dari 
kolonisatie itoe dan ..... ,Pemanda gerakan kolonisatie itoe, karena bisa 

| ngan” sedang mengadakan penjelidi | menimboelkan anti-patbie dari pendoe 
kau tentang so'al itoe beroepa mevgi|doek Islam jang maoe pindah tempat 
rimkau reizend-correspondent ke temJitoe. 
'pat2 kolonisatie itoe. Djika toean ma| — Terima kasih atas 
oe, akan saja soeroeh kirim lembaran2 |toean kata t. Cramer ! 
»Pewandangan“ jang memoeat hasil) — Saja soedab banjak bitjara, Se 
penjelidikan #yerzond correspondent karang saja jang akan bertanja. Bagai 

mana peudapatan t. tentang ,angin | itoe. Menoeroet faham saja tjaranja 
pemerentah mendjalankan pewminda-|baroe“ jang didapati pada ministerie 

iban pendoedoek itue (kolonisatiej ke|van kolouien di den Haag (Het Plein) 
liroe. Kolonisatie hendarnja djungan|dan di Bogor? Tentang bal ini telah 

| dianggap sebagai daja-oepaja ventoek |saja toelis serie-artikelen. Dari itoe saja 
"30 kaoem melarat beroepa di|ingia tahoe pendapaten toean. 

soeroeh pindah kelain tempat jang — Jah, kata t. Cramer, yan minis 

- ter Welter kunt U alles verwachten, 

persa-|kan pendoedoek dari poelau Djawa 

    
    

  

    

    

   
    

   

  

dakan demikian itve bert 
ngan aliran persatoea 

    

          
      

    
    
    

    

   
    

    
   
   

    

   
    

   
   

      

   
   

    
    

   
   
     
   

  

    

   
   

  

    

    

    

  

   
   
   

   
   
   

    
   
    
    
   
   
   

       
  

keterangan 

“masih kosong. 
20. Tjoba libat begrooting goena keper 
| loean kolonisatie 1toe. Dan bandirgkan | 
— @joemlah itoe dengan djoewlah ceang 

- Kk — £ P3 SAKAS sa 

sa barapkan spa sadja. Bisa kouser 
: vatief, bisa ethisch, tetapi javg terang 

Teman gng 
sah 

    

da Indonesia. 

| mengadakan perang goeva memiudah | 

pakai olet: | 

«. masib 

artinja dari minister Welter orang bi| 

  

bahwa beliau menaroh sympathie pa 

Tentang angin baroes di Bogor. 
itoe teraug sekali. Dari pertjakapanj 
saja dengan pewbesar2 disini njata 
sekali, bahwa Wali Negeri jg sekarang 
|ini menaroh sympathie pada Iudonesia 
|dan semoea pegawai dari rendah sam 
pai jang tinggi merasai adanja angin 
baroe di Bogor itoe. Dari itoe saja akan 

baik ini. 

— En a 1 
toean tentang petitie-Soetardjo ? Ada 
kab harapan ia diterima oleh Tweede 
Kamer oleh Nederland ? 

. — Standpuntsaja sendiri telah tosan 
'kenali, djawab t Crawer. Walaupoen 
isaja berpendapatan, bahwa isi dan 
maksoed petitie—Soetardjo sebagaima 
una dimadjoekan oleh t Soetardjo da- 
lam Volksraad itoe ada koerang terang 
vaag, niet vast omlijad, saja tetap me 
njetoedjoci dan mengbargai oesaba t. 
Soetardjo itoe dan sebagai langkah 
pertama boeat perbaikan kedeedoekan 
Indonesia petitie—Soetardjoitoe beleb 
dipakai. Akan diterimatidaknja oleh 
Nederland, itoe sajatidak berani tetep 
kan sekarang. Kaoem SDAP. terang 
berdiri dibelakang petitie—Soetardjo. 
Tetapi menoeroetanggapan saja jaug 
terpenting sekali ialah soeara Indone 
sia seudiri. Boelatkan doeloe soeara 
itoe, baroe soeara Nederland moedah 
didapat. 

—Boeat memboelatkan soeara Indo- 
nesia itoe telah diberdiriken Centraal 
Comite kata kita dan Centraal Co- 
mite, itoe tidak lama lagi akan me 
ngadakan rapat, dimana semoea partai 
diondang. Djadi Iudonesia sedang be- 
kerdja ke areh perboelatan soeara itoe. 
Boeat saja jaug terpenting sekali ia 
lah penerimaan Nederland oentoek me 
ugadakan Konferensi antara Noeder- 
land dan Indonesia. Agendanja dapat 
dibitjarakan nanti, djika scedah ada 
kepastian, bahwa Nederland soedi me 
ngadakan konferensi itoe. 

x 
ya 

Djam menoendj sekkan poekoel 8.30 
Toean Cramer terpaksa meninggalkan 
kita, karena djam 9 beliau harees me 
nerima tamoe lain. Kita antarkan kem 
buli ke hotel dan disitoe kita berpisa 
han dengan perdjandjian dibelakang 
bari setelah beliau poelang kembal: 
dari perdjalananrja ke Soerabaja Ms 
doera dan Australia akan bertemoe 
lagi, 

Disini pada tempatnja kita mengba 
toerkan terima kasih baujak banjak pa 
da beliau jg telah suedi memberikan 
kesempatan pada pembatja , Pemanda 
ngan" oentoek adjar kenal dengan be 
lau dengan perantaraan kita. 

M.T. 

  

    
   
   
   
   

    
    
   
     

    
   
    

    

    
   

    
   

    
    
    

   

  

   

      

   
   

  

   

   

   
   
    

    

     
   

  

   
   

   

“|. Berboeboeng dengan boelan Poeasa 
Idan dekatoja hari Lebaran, maka me- 

kurban2 api di Tanah Tinggi dan 
| Gang Sentiong tempo hari, kesoesa- 
ban mana tentoe sangat terasa bebat 

  

Di Senen ta' boleh lalai 

' Berhoeboeng dengan dekatnja bari 
: Raja Lebaran, jg biasa dekat waktoe 

|. itoe pasar Seven terkenal pasar jg sa 
 ngat ramai dikoendjoengi publiek oen 

—. toek belandja. Dan pasar itoe poen 
| terkensl poela banjak tjopetnja, De 

| ngan ini oentoek peringatan publiek 
haroes berhati hati. : 

Raja Idil Fitri menanggoeng sepedihau 
hati, ta?” dapat ikoet merajakan hari 
jang dimoeliakan oleh semoea orang, 
maka Badan Perwakilan CP K KT, 
jang berdiri daripada tt: Masibono, 
M. Tabrani, Drs Soebroto dan toean 
Saeroen, telah mengirim soerat kepada 
|Hoofd—Comite jang dipimpin oleh 
'toean Boepati dan djoega kepada PBK Di itoe pasar satoe looper dari Wa: i oe pasa p jang bvenjinja sebagai berikoet : terleiding, jing sedang menagih di se 

boeah roemah, tasch oeang jang ia 
taroh dispeda dan sandarkan di loear 
roemah. Keloearnja itoe looper dari| 
'roemah, ja poenja tach soedah terbang | 
dengan berisi oeang f.75,— lebih. 

. Oentoek menangkap bangsatnja boe 
kan perkara gampang, kouon warta | 

nja tadi malam telah dapat di tang! 
kap itoe bangsat di daerah Tangerang. 

'Batavia-C, 12 November 1937, 

) Menghadap 

Padoeka Toean2 Pengoeroes 
Ho fd Comite Penolong Ke- 
bakaran Tanah-Tinggi 

dan 

Pengoeroes Penolong Bahaja 
Kebakaran Batavia. 

—. Concours tembang es 5 

| Tadi malam dipanggoeng ketoprak | 
“Mardi Wandowo" telah diadakan con 
Cours tambang Sioom Paridjoto, jang! 

| ambil bagian ada 6 orang. 

Kepoetoesaonja sebagai berikoet: 

“Ie. Prijs djatoeh .kepada t. Soekardi 
dari Kebun kosong, serta mendapat | 

Dengan segala hormat, 

Hatoer periksa, bahwa berhoeboeng 
dengan beberapa kepentingan, kami, 
perwakilan dari Comite Penolong Ba- 
baja Kebakaran Tanah-Tinggi, pada 

hadiah medali mas. ST 

— 2e. Prijs djstoeh pada t. Soekardjo| 
kan pertemoean goena membitjarakan 
permivtaan dan pertavjaun dari kor 

dari Ustanpandjang dan mendapat ha ban2 kebakaran di Tanah-Tinggi, ter 
“diah medali perak, : vetama pocla pertanjaan bilamana 

Sek na Al Penta 2 2 an Ne Ban 3 akan dibagikan oeang pendapatan 
Kn Moedab2an perkoempoelan terseboet dari Comite dan tjaranja membagi, 

| Giatas selamavja merdapat perhatian | maka kami telah mengambil poetoesan 
. ig memocaskan. : akan memndjoekan keterangan dan 

da permoehoenan sebagai dibawah ini:   
   

  

IH IBADAN PERWAKILAN C.P.K.KT. 

ngingat poela kepada keboetoeban 

oleh mereka dj ka mereka didalam bari 

tanggal 10 ini boelan telah mengada| 

1. Tidak oesah kawi terangkan de 
ngan pandjang lebar, terang agaknj» 
babwa bagai orang2 jang mendapat 
kesoesahan itoe mengbarap2, bilamana 
akan datang bagaiannja akan meneri 
ima sokongan jang hingga pada ini 
sedang dihimposnkan oleh Badan Ko 
-mite Besar jang terdiri meloeloe goe 
na 'itoe keperloean. Terlebih2 poel» 
socal ini dinanti-nantikan oteh seba 
gian besar dari korban2 itoe, berhoe 

boeng dengan boelan poeasa ini. 
' Mengingat keterangan kami diatas 
itoe, maka kami moehoen dengan 
hormat, soeka apalah kiranja padoeka 
toean-toean Pengoeroes dari Comite 
Besar dan Penolong Babaja kebakaran. 
djika tidak berkeberatan, pendapatan 
itoe dibagikan kepada korbau-korban 
tersebnet sebeloemnja djatoeh pada 
hari Raja Lebaran. 

2. Agar soepsja dengan setjepat-tje 
patnja kami bisa mengabarkan pada 
orang-orang itoe, maka kami meng 
harap soedi apalah kiravja mengabar 
kan pada kawi sesegera-segeranja. bila 

| mana pembagian ini akan bisa terdjadi. 
Moedah-moedahan Padoeka soeka 

mengambil perhatian atas permoehoe 
nan kami tersebuet, dan selandjoetnja 

| kami “menantikan Padoeka ampoenja 
|kabar jang menggirangkan bagai kor 
ban-korban terseboet. 

Hormat kami 

Atas nama Perwakilan 
C. P.K.K.T. 

se OP bebas 

“Rapat pengoeroes V.IJ. 
Nanti pada tg 14-15 Nov, berbetoe- 

lan djatoeh pada malam Senen VIJ. 
akan mengadakan rapat pengoeroes, 
bertempat diroemabnja Dr, Moewardi, 
Djobarlaan 8. 

Rapat dimoclai djam 8 malam, 
Agenda jg akan dibitjarakan ialah 

mengatoer dan membagi pekerdjaan 
pengoeroes baroe,   

sesalkan, djika pihak Indonesia tidek| 
akan pandai memakai kesempatan 

.... bagaimana pendspatan 

  

    

    

    
      
       

     

   

   
     
      
      

  

  

Boemi jang soeboer, 
The Good Earth 

Keadjaiban diatas lajar poetib tidak 
berhenti-hentinja, Tjerita adalah me 
loekiskan succes besar dari pembiki 
nan film, jang tjeritanja diambil dari 
karangan Pearl S. Buck jang terkenal, 
Segala sesoeatoenja didasarkan kepada 
pengalaman ketika ia berada di Ti- 
ongkok. Dan jang menjebabkan lebih 
berhasil jalah karena jang membawa 
'jerita, jang mendjidi Wang Lung, 
ialkh Paul Muni dibantoe oleh bin 
tang fjantik Luise Rainer. 

Moelai se-malam dipertoendjoekkan 
di Albambra Bisscoop, Sawar Besar 

— 9 -— 

Tentang kapal keroek ,Pring" 

Tiba di Biliton 
Di Betawi telah diterima berita. 

bahwa pida tg 11 November jbl. ka 
val keroek Pring“ soedah tiba di 
Biliton dengan selamat. 

Kapal keroek ini akan diselidiki Ie 
bih dahoeloe dan selandjoetnja dapat 
Ih dipekerdjakan dipantai sebelah 
Oetara dari poelau Biliton pada moe 
loet soengai Pring 

Kedatanganoja kapal seret ,Flip" 
Ian kapal seret , Kraus“ kedoea2rja 
kepoenjaannja NISHM pada hari ini 
ditoenggoe di Tandjoeng-Priok. 

ih 

Oppas Impla jang bawa lari ocang 

Tentang itoe oppas Impla jang telan 
diwartakan beberapa hari jang laloe 
waktoe diperentah oleh Chefija mem 
bajar padjak ke kantoor Onivanger 
berdjoemlah f 90. lebih dan itoe op 
pas tidak kembali lagi. 

Kini dapat diberitakan itoe oppas 
telah dapat ditangkap di Tjiteureup 
B:gor. Oeang jg ia gelapkan telah ha: 
bis malah speda kantoor jg ia bawa 
poen toeroet lenjap. 

mna GO menwa 

Dihoekoem satoe boelan 
Oleh karenamendjoe 
alspeda., 

Toean H ECM beroesia 31 tahoen 
bekas motorist dan sekarang tak beker 
dja lagi, beroemah :di S8 ciaal Tebuis 

Si DANDIANG» 
DAN Nu 

        

    

   
  

DOENIA TERBALIK 

Ramboet pendek ! 
Dipotong Ia brest ! 
Pake polo-shirt. 
Tjelana terlihat paha. 
Sigaret berasap ada dimoeloet. 
Tongkat rotan dipoeter-poeter. 
Si-jo mana itoe ! 
Es, boekan lij, itoe satoe Zy : seo- 

rang nona betuel, 
Djangan keliroe |! 
— Ramboet ada pandjang kebela- 

kang, menoetoep koedoek (nek). 
. — Pake minjak ramboet, samps ke- 

limis. 
— Tjelana pandjang, lagi besar. 
Hampir masoep bebek dari b-wah. 
— Pandjanguja menjapos djalan. 
— Moeka pske bedak, pinggir 

mata pake item-item, 
Wah gadis mana ? 
En salah: itoe anak moeda. 
Kaocem ,sterk", 
Doenia terbalik !! 

GEMUK. 

  

Lelang di Betawi 

Senen 15 November 
Lelang diroemah Njonja J. Olislag 

ger Palmenlaan 5 oleh Jobn Pryce 
Lelang diroemah toean GC A Vor. 

sterman v. Oyen Tangerang oleh Pee 
Tek Ho, 

Lelang diroemahb t. J A.E. Duynstee 
Matramanweg 108 oleh Hooper. 
  

Ketjelakaan hebat 

Boom sado jang ma- 
soek peroet.   (IE VVO Betawi kemarin telah dipe 

riksa oleh politierechter Betawi, j.'ni 
mr, De loos, oleh karena didakwa men 
djoeal sepeda kepoenjaannvja toean 
B. jang dilakoekan dengan peranta 
raan seorang bernama Amat dida- 
lam bl Juli jbl pida ketika siterdak 
wa masih bekerija pada toean tsb. 

toebkan boekoeman  yoorwaardelijke 
dengar profijl 2 tb. Politierecbter 

jg 2 bl lamanja dengan proef.ijd Ith. 

Komite Penolong Bahaja 

Openbare Ministerie meminta mendja | 

Dari Ampenan diberitakan oleh 
Aneta, bahwa kemaren sore didesa 
Bigiknoenggoel didekat Lingsar keti 

ika rawai ramainja djalanan berhoe- 
|boeng dengan orang orang jarg ma 
sih asjik mengadoe ajam terdjadilah — 
ketjelakaan hebat, ja'vi seboeah auto 
menoebruek dokar jang masih didia 
lanan itoe, 
Buomnja dokar tsb masoek kedalam 

badanoja seorang penoempang, bing 
tsb telah mensijatoehkan hoekoeman | 8" matilah ia dalam seketika itoe djoe 
voorwaardelijk ats dirinja siterdakwa 2: Toean controleur di Lumbok-Ba 

rat melakoekan penjelidikan ini, 

  

    Kebakaran 
Kabar baik. 

Kopi pabit jang disadjikan oleh 
»Pamandangan“ mendapat samboetan 
sebagaimana mestirja, Hari ini dengan ' 
telefmon disampaikan berita kepada ki 
ta, bahwa nanti pada malam Kemis 
tg. 17-18 boelan ini di Kaboepaten 
akan diadakan rapat oleh Komite-| 
Besar dibawah pimpinan toeau Bve 

"pati Betawi. 
Agenda meloeloe tentang goegatan ' 

»Pemandangan”  jaitoe pembagian 
oeang derma sebeloem bari Lebaran 
kepada korban korban kebikaran. 

Disini patoet djsega ditjat: t, bahwa 
dari soember jg boleh dipertjaja, kopi 
pahit dari ,Pemandangin” itoe oleh 
toean Bsepati Betawi telah diterima 
tidak dengin kemarahan apalagi ke 
dongkolan, melaivkan dengan keri- 
angan dan kesenangan. Atas sikap 
moelia dan tinggi demikian itoe, kita 
dari , Pemandangan” mengbatoerkan 
terima kasih barjik. Memang boekan 
waksoed kita oentoek meloekai pera 
saan siapapoen djvega Apa jang kita 
perboeat tidak lain: memenoebi kewa 
djihan l   Membri Taoe dengen hormat 

bahwa dari dd. 14/11 sampe dd. 

18/11 saja berada dalem verlof. 
dd. 19/11 saja djalanken prak- 

tijk lagi seperti biasa. 

Dr. Thung Tiang Goan 
  

  Bravo, onze regeni! 

  

O JA: Djangan Loepa 
.Bawa anak2 pegi ka Toko Pa- 
kean, beli matjem2 pakean mo- 
del baroe, boeat sinjo en noni. 
Djoega ada sedia kemedia, pija- 
ma en pakean pestain boeat 
njonja2 en noni2. 
Djoega terima pekerdjaan pen- 
djaitan dari matjem model. Ker- 
Kn ditanggoeng menjenangken 

ati, 

MODE ATELIER 

»EUROPA” 
Pasar Baroe 123/125 Tel. 3366 WI,   
    
  

   

 



   
   

    

  

pertanggoehan permoesjawar at an : 
seng Jengan terpindahuja gar 
cat dari Shanghai. 

sak om 

  

     

     

  

   
   
    

     

  

    
   

   

  

   

  

   

    

    

  

dari Shanghai 7 

erbang Pep 

oe #eloeka, tetapi tidak ada seorang” 

n korban itoe. 2 Angan 

sakit itoe, . 

| Kabar tidak benar 

“Shanghai, 12 Nov (Tra 

. 

| Senang-senang di Nantao 
| Shanghai, 12 Nov (Reuter) 
— Oleh karena sekaraog Nantao soe- 

dah didoedoeki oleh orang Djepang, 
maka semoea orang jg boekan Djepang 

| barerti terkoeroeng didalam distrik- 
distrik dibawah pemerintahan asing 

      

   

  

   

  

    
   

    

   

   
    

  

| semoea, sedang disekeliliuguja mereka 
dilingkoengi oleh pasoekan2 Djepang. 

-Pendoedoek2 Djepang, masoek djse 
ga perempoean2nja, dengan mengena 

“kau kimono jg indah-indah dengan 
easa dapat mereka keloear dan maj 

K dibagiau2 tanah asing disebelah) 

o selatan Soeak Soecbow. 
— Mereka mengendarai mobil 

5 .- rta: bh 

   
       

    

    

      

    

     

   
   

  

    

   

    

adi dianggap 
melakoekan aksi 

dari pada tentara 

— Brussel, 12 Nov (Reuter). Disini 
1 berpendapat, bahwa djawab Djx 

'menolak itoe adalah bererti 

jara hsloes (peramah) oentoek 
segala pintoe bagi perwoe 

awaratan lebih djaoeh dan didengar 

bar, bahwa pertjobaan jang pengba 
oentoek mengoendang, tidak di 

Oentoek gantinja itoe, maka permoe 
sjawaratan (konperensi) besok pagi 

 historiscb dari semoea kedjadian, oev 

'Perampasan Nantao soedah 
Ane | aempoerna 

. Sha nghai, 12 Nov. (Reuter). Pe 

(0 rampasan kepada Nantao oleh oravg 

00 Djepang sore ini soedah selesai, ketik 
kan pasoekan dengan tiada mela 

  

ri Pootung,jg sama menjeberang de 

| ngan memakai perahoe perahoe djong. |tao boleh dj di tidak akan bisa dite 

' Bendera-bendera Matahari ter! 
bit dinaikkan diatas goedang-goedang 
dimana orang Tionghva jang pengba 

biean sekali 1melakoekan Pn . Sesoedahnja Nantao didoedoeki Dj« 

ban ma 1g, maka sekarang tanah internasic | Orang Djrpang djoega tela 
sak sebahngian dari pada 
“ngai, sebab moela m 

   
    
   njangka bshwa mereka mema 

soekkan kapal kapal kedi soengai 
djika waktoe air sedang 9 bah. Na 

| Didengar kabar. bahwa 
100 orang Tionghoa jang ma 
bidoep karena serangan 
pat melarikan diri dari | 

| dang dengan djalan pari 

    
  

  

wongav2). Mereka Isloe memakai pa 
kaian pendoedoek boekan pakaian ser 

| dadoe, dan dengan djalan demikian 
dengan selamat 

  

bisalah mereka tiba : 
Ei didaerah pelarian Nantao. 

  

Re GE 39$959#95999955-...-- 

  

    
: Anti Iaggeris 
Tokio,12 Nov, (Transocean) 

Pagi ini ditindakkan langkab2 
baharoe oentoek memadjve2kan 
propaganda Anti-Inggeris. 

'Tkij.ro Jamamto, anggota oe- 
loeug dari pada Paniij Seiyukai 
dan 10 oraug wakil meroepakan 
seboeah badan komisi oentoex 
menjoesoen aksi boeat oraganisa 
si Anti Inggeris. 

  

    
  

Peringatan Marhoem dr. Sun Jat Sen 
3hanghai, 12 N»v (Transocean), 

Tanggal 12 ini, bari jg teracbir da 

Senang Na "i boelan peperangan jg ketiga, maka 

2 ne ighoa, adelah berhoe- |Yantao dibersihkan dari sisa jg peng 

» Tionghoa dari tempat jg de | abisan dari pibak Tionghoa. 
Het EN : s Setelah tentara Djepang mempersi 

an | ipkan barisan bermeriam, mereka 

a menerangkan, bahwa 

|orang2 dan jang menjebibkan bebera 

di Syria dan djoega menimboelkan be 
berapa keroesakau2 ditempat tsb, ma 

jang diterima dikantor ambassadeur telah dibom oleh pe 

“orang Tionghos mati olek karenanja, dan banjak lagi jang beroleb 
merikau puen terdapat diantara kor 

Padahal njats tertampak bendera Amerika berkibaran diatas Roemah 

. Shang 2 Ne usocean). Penglima Inggeris di Shanghai te 
'lah menjangkal berita jang menjatakan babwa Mariue Inggeris weudapat 

utah oentoek menembak sadja djika sadja terlibat pibak Djepang ber 

oentoek menjerang tanah internation:I disebelah selatan Soeak Soo- 

ka n Tionghoa moendoer dengan rapi 

Jajar mereka. 

| Shanghai, 12 Nov. (Transocean). 
'Menoeroet berita berita dari pibal 
"Tionghoa, pengoendoeran jang dil 
'koekan oleh pasoekan2 Tionghoa ito: 

akan mempertimbangkan expose jang 

'koekan parlawanan bertemoe dikali daj 

  

:| Hal ini karena menjadi akibat ke 

“Ikoerangan makan, lebih lebih sajoer- 
Isajoeran dan beras, dau tambah hebat 

0. lagi, karena tjepstnja kenaikan harga 
dari 25 sampai 500 pCt. 5 

isa sangat menjedihkan, 

ce |ta kesoekaran jg paling besar. 

mah Sakit Saint Andrew di Wusib, 
@ioeroes oleh Zeuding Amerika, 

Pindsh kearah barat. 

' Sanghsi 12 Nov. (Transocean). 
Pasoekan Tionghoa didaerah peper. 

ngan sebelah Ostara dalam medai 
Shanghai telah mengoendoerkan dir 
kesebelah Barat, sesoedahnja kota Na 
Hsiang dirampas oleh orang Djepang. 
Bsleh djadi pihak Tionghoa berb: 

sil wmelakoekan pengoendoeran dir 
dengan tiada menderita keroesaka: 
jang loear biasa besarnja, karena p 
moendoeran itoe dilikoekan demikiai 
tjepatnja, sehingga Djepang tidal 

mendapat kesempatan oentoek meng: 

| 25 Moendoer dengan rapi. 

  

adalah berlakoe dengan rapi digari: 
pertabanan di Ouinsav, jang memauj 
soedah lama dipersiapkan, boeat te: 
sedia djika sewaktoe2 terdjadi sesoe: 
toe, : 

Adapoen sebabnja, maka paso: 
kan Tionghoa memberikan pertab: 
nan lemah, ialah boleh djadi disebal 
kan karena jang pandai 
bersendjata dari divisi Navking, & 
soedahnja berhasil lama menghentika: 
barisan Djepang diganti oleh pasos 
kan2 jang koerang pengalaman dai 
koerang didikan tertimbang denga: 
pasoekan pasoekan Nanking. 

Laoet api baharoe 

. Sedangnja soeara berderak-derak dar 
'berderoenja pertaroengan soedah be: 
henti, maka oedara gelap pada malan 
'hari disebelah barat tanah internasio 
'nal itoe sekoenjoeng2 dibikin terang 
benderang oleh mengamoeknja laoei 
api baroe. 
Didoega babwa seleret gedoeng2 

universiteit Kwuug-Hwa habis semoer 
termakan api. 

Djoemlah serdadoe dan pendoedoek 
Ijang mati dalam pertaroengan di Na: 

'tapkan, tetapi tidak boleh tidak se 

gat besar. Sebab dalam perkelahiat 

djalan-djalan raja sangat ngeri mel 
pemandangan disitoe. 

   

     
     

  

   

  

   
   

     

  

at 

I ditoetoep dengan sangat tegoeb 
dan rapat, 

| Keedaan barang makan di Shanghai 
Lebih2 bagi 

orang Tionghoa tentoe akan menderi 

Pembesar pembesar soedah mengam 
bil tindakan tindakan jang perloeper 
loe bagi mendjaga djangan sampa! 
timboel keroesoesahan disebabkan ba 
baja kelaparan, 

menggerebeg kepada goedang besar jg 

cessie. Walaupoen pertaroengan oea 

':oek bereboetan Shangbai 

| rang Tiongboa berachir dengan me 
| ijedihkan, maka berhueboeng dengar 

(ari labirvja marboem dr. Sun Yat 

Jen didalam tanah interuasional diva 

cahnja kedepan disekeliling Shanghai 

| g sedang mengoendoerkan diri. 

|10 pada soengai Yang Tzs, membne 

| an spoer Shanghai—Nankirg teroes 

ndai da | 

"wat terbang ini ialah setengah miljoen 

sersvesoen didekat watas tanah Con- 

ini bagi 

kkanlab bendera-bendera Tionghoa. 

Lagi perampasan 

Shanghai, 12 Nov (Transocean) 

Menoeroet berita dari pibak Djepang 

yasoekan Djepang meneroeskan lang 

aloe mendoedoeki Siabo-Chiao, 15 

KM sebelah Barat Laoet Guinsan. Ke 

noedian beroleh kemadj»ean kesebe 

ah Barat sepandjang djalan spoer 

Navking Shanghai, sambil mentjoba 

nemotong djalannja pihak Tionghoa 

Anting djoega 

Ketjoeali Nan Hsiang, djoega An” 

ing tadi malam dirampas. 
Barisan Djepang diwedan perang 

3hangbai sekarang loeasuja melampaui 

00 K.M. moelai di Oetara dekat Liu 

'joer melaloei Siaho Cbiao pada dja 

«6 Kashan pada djalan spoor Shang 
yai—Hanchow. 

  

Ketjelakaan kapal terbang. 

Dari Berlija diberitakan oleb Uni 
.ed- Press, buwa kapal-terbang jang 

lari Berlija wenoedjoe ke Manuheiwm, 

esoedahnja kapel terbang ini tiba di 

Mannheim telah djatoeh dari oedara, 
ungga ada 7 orang penoempang, djoe 
roe terbang, marecnist, mecanicien jg 
uati dan 2 orang pensempang jang 

ceka. 3 

Adoe Terbang 

Siapa jang paling 
(000 lekas terbang? 
Dari Berlij. disawatkan oleh Anip 

|Aveta, bahwa record penerbangan jg 

Jaling lekas boeat terbang dwedara 

“dalah djatoeh kepada Dr, Wurster. 
Dibawah kontrole dari luternationale 

Commissie dari Luebivaart federatie 

iviateur ini telah beroentoeng terbang 
lalam 1 djam banjaknja 610,21 K.M. 

— Franklin Bouillon 

Telah menoetoep mata, 

Dari Parij: diberitakan oleh Reuter, 
bahwa Franklin Bouillon jang sanga: 
'bekend itoe telah menoetoep mata di 

sana. 33 : 

gg nan 2G 

| —a— 
Djepang | 

Pesawat terbang besar. 

Kepoenjaan Djepang. 
Dari Tokio diwartakan oleh Domei, 

bahwa pada bari ivi telah dilakoekan 
pertjobaan atas pesawat-terbang jang 
terbesar kepoerjaan Pjepang dan jg 

di Tokio, pertjobaan mana jang lama 
sja 80 djam dan melaloei tempat pe 
terbangau jang persegi tiga, pandjang 

uja 200 kw, dan sebagai tempat jang 

'teracbir sendiri ialah Kisarazu dan 
letaknja disebel:h barat. 

Ongkosrja oentoek membikin pesa 

Yen banjaknja dan mempoenjai sctie 
radius 16000 km. batas mana jang 

bisa diterbangi dengan nonstop. 
Kentjang djalannja pesawal-pesawat 

fraves. 

Imadjoe itoe, boleh dikata baroe dida 

Idan boeat klontjes 40 piasater dan se 

libikin oleh Keizerlijke Universiteit 

ae Para naa ba M AE 

  

Tentang bandjir besar di Syria 

600 majit telah 
ketemoe. ' 

“Dari Beiruth diwartakan oleh Trans 
ocean, bahwa di Syria, sebagaimana 
telah diberitakan, timbeel bandjir be- 
sar, hingga melenjapkan beberapa 

pa kematian atas orang2 pendoedoek 

ka oleh karena pada sa'at ini bandjir 
itoe tidak begitoe Lebat lagi, hingga 
beberapa orang2 jg telah lenjap dan 
keroeg'an2 jang ditimboelkan olebnja 
dapailah ditetapkan, 

Beberapa perahoe penolong telah 
dipekerdjakan, hingga dapat memoe 
ngoet alau mengangkat 600 majat jg 
karam oleh kareua bandjir itoe. D. 
doega, bahwa orang jang hilang djoe 
ga mati dan karam oleh karewanja. 

Pada sa'at ini dapatlah poela dite 
tapkan, bahwa ada 10000 boeah roe 
wah dan gedoeng2 roesak dan keroe 

gian jang ditimboelkan oleh bandjir 
tsb ada koerang lebih 40 wiljoen 

Pembesar2 dan Gezondheidsdienst 
berdaja-oepsja oentoek mentjegah pe 
njakit jg berbabaja jg akan timboel 
ditempat tempat jang diserang oleh 

bandjir.itoe, dimana mereka ini ben 
dak menjoentik segenap pendoedoek 

Syria, hingga pendoedoek2 ini dapat 

diperlindoengi dari bahaja serangan 

penjakit typhus, cbolera diloja. 
— 0 — 

Jaerki 
Goela di Toerki. 

Hasilnja dar' 
4 fabriek. 

Tidak beberapa lama lagi Toerki 
akan dapat mengoemoemkan, bahwa 
negeri itoe sekarang tidak lagi kekoe 
rangan goela, melainkan . sekarang 
soedah boleh dikatakan, bahwa negeri 
itoe tidak begitoe banjak lagi mema 
soekkan goela dari loear. 

Toerki sekarang ini telah mempoe 
njai 4 fabriek, jang letaknja tidak 
satoe, melainkan dimana-mana sadja. 

Toerki poenja goela jang sangat 

lam ivi abad, Didalam tahoen 1936 
negeri itoe mempoenjai tjoema 1 fa- 

briek, dan didalam tahoen 1934 di 
tambah lagi 3 fubriek sehingga sampai 
sekarang negeri itoe mempoenja! 4 
fabriek besar besar. Fabriek itoe se- 

moeanja kepoenjaan maatschappij dan 

memakai nama ,Maatsehappijler 
Turkschsfabrieken“. 

Jang paling madjoe sekali jalah wak 
toe harga toeroen, dan disini banjak 
sekali pendoedoek itoe memakai goela, 
sehingga tambah 40 pCt, 

Dahoeloe harganja goela itoe boeat 

goela jang paling poetih 37 piaster 

karang barganja tjoema 25 dan 28 

piaster, 
Didalam tahoen 1976 Toerki mema 

soekkan goela kedalam negerirja ba 
njaknja 62.971 ton, sedengkan goela 
jang diboeat didalam itoe negeri banja 

512 ton, akan tetapi didalam tahoen 

"36 goela jang boleh masoek didalam 
itoe negeri hanja 2000 ton, dan goela 

jang diperboeat pada itoe negeri sa- 

dja soedah 60 000 ton. 
Dideslam tahoen 1926 oentoek goela 

jang masoek kedalam itoe negeri ba 
jak 13 miljoen pond Toerki, akan 

tetapi sekarang tjoema 200.00) pond 

djakan itos keboen adalah 53 000 o- 
rang tani, dan oppervlaktenja banjak 
uja 24000 HA dengan bibit goela, 
dan penghasilanvja banjaknja 425. 
riboe ton. 

Dan menoeroet taksiran dari salah 
satoe achli goela, Toerki didalam ta 
hoen 1939 akan mendjadi negeri goela. 

——0— 

Perampokan di Park Lane 

lenja 

ocean, bahwa dari Park Lane telah 
terdjadi satoe perampokan atas dirinja 
t. Mrs. Hesketh Wright, dan peram- 
pok perampok ini jg terdiri dari 3 o- 
rang telah beroentoeng dapat meram 
pas perbiasan sebarga 30.000 pds. 

Polisi akan mendapat oepah jang 
besar sekali, kalau mereka itoe dapat 
wenangkap perampok2, itoe dan po 
tret potret dari itoe perbiasan telah 
dikirimkan kemana mana seperti di, 
Amsterdam, dan Antwerpen, karena 
menoeroet persangkaan ini perhiasan 

Pada waktoe ini orang jang menger 

f 30000 pond sterling|js 

Dari London diberitakan oleh Trans 17 

| hlm. 2 

  

Kru'ser , Apollo“ jang membawa 
djenazah premier Ramsay 

Mac- Donald, : 

Dari London diberitakan oleh Reu 
ter, bahwa kruiser , Apollo“ jang wa 
na special boeat mengangkoet djena 
zah premier Ramsay Mac- Donald akan 
berangkat dari Bermuda menoedjoe ke 

Itanah airnja (Inggeris) 

Mengoendjoengi Hitler 

Dari Londen diberitakan oleh Reu- 
ter, bahwa toean Simon telah meng- 
oemoemkan, seorang anggauta dari 
Lagerbuis, ja'ni Lord Halifex pada 
pertengahan minggoe jad. hendak ber 
tolak ke Berliju oentoek mengoen 

djoengi Hitler jg dioendang olehnja, 
» 

Lebih djaoeh Reuter mewertakan, 
babwa koendjoengannja Lord Halifux 
diterima dengan hormat oleh kalangan 
politiek di Berlija. 

Maksoed jang teristimewa, beliau 
akan menemoei leider leider dari pe 
rintah Nazi, dimana antara lain lan 
terdapat djoega Hitler jg masih soeka 
sekali menerima pembesar pembesar 
dari loear negeri. Selandjoetnja Lord 
Halif.x akan membitjarakan tentang 
soal soal koloniaal dan hal ini diper 
batikan dengan soenggoeh soenggoeh 
di Djerman. Didalam pembitjaraan 
ini Lord Hslifax djoega akan diterima 
dengan hormat. 

dmerika 
Peperangan ? 
Keadaan di Haiti. 

Soerat kabar ,New York Times me 
ugoemoemkan berita dari seorang Jour 
valist Porto Ricaan, ja'ni JC, Chiri 
no, jang beloem beberapa lamanja ivi 
dataog dari poelau Haiti, kata Havas 
Cbirino menerangkan, bahwa pertem 
poeran dibatasoja Haiti dan Repu- 
bliex Dominicaan masih teroes mene 
roes dan dari doea poelau tsb masih 
djoega dikirimkan teutara2 jg ta' mem 
poenjai toedjoean apa2. 

Pengikoet-pengikoetnja President Re 
publiek Dominicaan, ja'ni Rafael Leo- 
vidas Trujilla, hendak mewmperloeas 
kan djadjahannja diseloeroeh poelau 
Haiti. : 

Republiek Dominicaan telah mewm- 
poenjai 20.000 serdadoe dan djoega 
12 pesawat pesawat terbang, sedang 
kan Haiti ta' mempoenjii soeatoe apa 
poen, baik perkakas perkakas perang 
atau ammunitie. Xx 

Lebih landjoet diwartakan oleh 
»New York Times“, bahwa menoeroet 
orangorang jang boleh dipertjaja, ke 
(aan dipoelau Haiti amat hebat-se 

ali, 

c—j mx 

Nederlond 
Diangkat mendjadi kamer 

president 

Dari Den Haag diberitakan oleh 
Aneta, banwa toecan KB. van Schaik 
telah dibenoem mendjadi kamar-presi 
dent dan sebagai penggantinja beliau 
tsb ialah t Deckers jg diangkat seba 
gai president Roomsch — Katholieke 
fractie. 

Permainan tjatoer 

Antara Buwe dan Aljec- 
hin didalam partijjang 
ke 16. 

Dari Rotterdam diberitakan oleh 
Anip-Aneta, bahwa pada ig. Il Nov. 
jl. permainan tjatoer antara Euwe dan 
Aljechin masih diteroeskaa, permainan 
mana centoek menempoekh wereldkam- 
pioenechsp, jang hingga kini sawpai 
pada pariij jg ke 16. Doedoeknja zet- 
zet sebagai berikoet : 

Poetih Hitam 
Aljechin Kuwe, 

1 d2—d4 Fg28—16 
2 c2—04 e7—eh 

3 22—g3 A7—d5 
4 Lfil—g2 05Xc4 
5 Ddl—a4 Pb8—47 
6 .Pb1—c3 6175 
7 Pg1—f3 a7—a6 
8 0—0 Lf3—e7 
9 d4Xc65 Le1Xc05 

10 Da4Xc4 b7—b3 

11 D c4—h4 Lc83—b7 
12 Lel—gb5 0—0 

138 Tal—dl Dd8—c7 

14 Tdi—ci Dc7—b6 
b2—b4 Lc5-e7 

16 Tfi—dl Lb7—c6 

1 Lg5—e3 Dh6Xb7 
18 TdiXd7 L ceXxi7 
19 P f3—g95 Db7—b8 
20 Lg?Xn8 Drsx-8 
21 Pg5Xu7 TfsXc8 
22 Ph7—p5 YTc8—c5 
23 Pe3—e4 Te4Xclt 
24 Le3Xul Da8 —d5 
25 Pe4—c3 Dd5—e5 
26 Lel—b2 L d7—c6 

Sajang seriboe ssjang, bahwa partij 
ini hingga sampai zet terseboet dise- 
lesaikan, akan tetapi akan diteroeskan         terseboet ialah 200 km. .. didjoeal di kota kota itoe, lagi, 
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CINEMA PALACE 

Hari Senen dan Selasa 
| Atas permintahan kita poenja | & As 

  

AD V ERI Tr ENTIENI 
  

Tale 

Ini malem. dan besok malem Bknebnan 

»UNDER T "HE 'RED ROBE” 
(Bekerdja pada Kardinaal) 

Tjerita dari senin jang besar, terambil dari tarich jang hebat, 
tarichnja pahla wan-pahlawan dan pedang, tarich laki-laki jang be- 
rani melakoekan segala apa sadja. semata mata goena kekasih- 
nja. — romance jang tidak) kenal takoet dari seorang pahlawan 

jang manga ankan segala sesoeatoe boeat ketjintaannja. 

2 dengan 

i ANNA BELLA 
bintang Perantjis jang masjhoer sebagai Njonja Marguerite. 

.CONRAD VEIDT 
sebagai Gil de Berault 

RAYMOND VASSEY 
sebagai. Kardinaal Richeleu jang dibentii tetapi dihormat orang. 

      

  

publiek jang belon saksiken 
kita pertoendjoeken 

»BANJO ON |“ 
MY KNEE” 

dengen 

BARBARA STANWYCK 
FRED MC MUREA 

BUDY EBSEN 

Moelain hari Rebo 
Kita poenja Directie pertoendjoe- 

ken 

SH/RLEY TEMPLE 
VICTIOR MC LAGLEN f 

dalem tjerita 

WEE WILLIEI 
WINKIE. 

KH NT 
SHIRLEY TEMPLE 
Kla el     
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demak “Hond oat 
tanggoeng moestadjab terhadep 

Keringet Boentet 
dan 

Gangsgoean” di Koelit 
Tida berbahaja maski bagi koelit'jang paling aloes 

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

Distributeurs: ELLINGER & Co. 
SOERABAIA BATAVIA-CENTRUM 

KANAK KANAL Un 
  

Faillisse menten 
  

Tjie Eng Goan, pedagang, berniaga pakai merk Sin Eng Hin, “Batavia-C.:| 

No, 1012 

DIPOETOESKAN dengan vonnis 10 Nov. '37 (R.Cs. Mr. AP.C. Pe 
H. Th. van der Eyck, adjunct opzichter S.S., Soekaboemi, 
Achmad Tohir, saudagar, Palembang, 

dengan v »nnis 12 Nov. “37 (R Cs. Mr. E.A. Zorab): 
Tjan Tjin le automobielexploitant, Garoet. 
MEMASOEKKAN SOERAT2 PENAGIHAN selambat-lambatnja pada: 
13 Dec. "37 Tjie Tjen Lin merk Tjie Goan Hoo, Betawi, 
20 
27 
VERGADERING oentoek VERIFICATIE poekcel 9 pagi dalam 

'37 Jhr, A. Boreel, Bandoeng, 
"37 H.B. Afink, Soekaboemi. 

R.v.J. Betawi tg: 
29 Dec. "37 Tjie Tjen Lin merk Tjie Goan Hoo tsb., 

5 Jan, "38 Jhr. A. Boreel tsb., 
Ie 
MENJEDIAKAN LIJST PEMBAGIAN oentoek jang perloe melihat, dikan- 

'38 H.B. Afink tsb. 

tor Griffie RvJ. Salinannja di Weeskamer moelai 16 Nov. “37 selama: 

» 

.
.
 

I
W
B
K
N
N
 

W
w
w
 

Batavia-C. (jang pertama dan pengh, O pCt), 
» A.G. Sittrop, Bandoeng (jang pertama dan pengh 0 pCt), 

Hoo King Hye merk Toko Sin Hua, Cheribon (jang pertama 
dan pengh. O pCt), 

» LC. Godifried, Bogor (jang pertama dan pengh. 100 pCt) 
A.K. Rijkschroeff, Ratavia-C. (j»ng pertama din pengh. 20 3 pCt). 
Bong Joen Kong, Koba (jang periama dan pengh. 3 pCt), 
F. Klinkenberg, Bogor (jang pertama dam pengh. O pCt), 

BERACHIR sebab dihapoeskan, psetoesan R v.J. tg.: 
29 Oct, "37 V.H, Lecaillon, Tangerang, 
29 
29 

» '37JAB, Telehala, Bogor, 
BA G. D. Na Betawi. 2 

gedong 

'3 minggoe Phang Joek Hiang alias Pan Jin Sam merk Jen Hong Hoo, 

   
   

    

   

      
    

   

    

     

       

     

  

     

      

   

  

   

  

Ini malem 

dan malem 

brikoetnja 
      Sawah Besar” — 

THE GOOD EARTH 
(BOEMI JANG : SOEBOER) 

: : dengan 

PAUL MUNI ta LUISE RAINER 

Adalah ini film baroe dikeloearken oleh Sherikat M. G. M. ter- 
“laloe amat heibat tjeritanja. Dari hal kesah-kesah tjeritanja ini, 

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

Bat..C. 

    

    
   
    

       

   
    

     

   

    

  

  

    
    

MENN aman Matan KENNAAN 
CURSUS TYPEN 
BLIND SYSTEEM 

Mouse Bana nanang 
Di Pimpin oleh DOEA GOEROE PRAMPOEAN dan SATOE 

GOEROE LELAKI jang soedah berpengalaman. 

CURsUSs 
kita COMPLBET. Sebab, kita  mengadjar KANTOOR-WERK, 

SPECIFICATIE, STAATWERK, BALANS, BRIEVEN, 
HANDSCHRIFT, FACTUUR dan lain2 

SNEL — ACCURAAT 
Pembajaran sangat rendah 

THE TUTORIAL ACADEMY 
Gang Klintji 34  — 

  
  

DIPLOMA bisa dapat dari 
kita poenja SEKOLAHAN 
ataudariLONDON(Pitman's) Bafavia-Centrum 

  

  

  

Makelaarskantoor F.W. van Genderen 
Tanah-Abang West 2. —- Tel. 2182 WI. 

Assuranties senaran Administratie 

Hypotheeken  — Agentschappen 

MINTA BLI: Perceel-perceel di SINDANGLAJA (bungalowl, 
jang ada terdiri roemah jang sedeng serta 
harga pantes. 

Thee,-Rubberondernemingen jang soedah berdja 
lan baik tempat baik, letaknja di bilangan 
PREANGAN. 

TANAH KOSONG jang letaknja di tempat jang 
dingin boeat diriken roemah dan klein Landbouw, 
jang gampang dapet aer dan perdjalanan auto 
di bilangan Preangan, tida djaoeh dari BOGOR. 

Katrangan2 jang setjoekoepnja harap soeka di 
aa kirim kepada 

MAKELAARSKANTOOR F.W. VAN GENDEREN     Tanah Abang W. 2. - Tel. 2182 WI. 

  

  

   
     

   

Dr. R. SOEHARTO 
Alg. Pracktijk 

Kramat 18 (sebelah Pensioen- 

fondsen) Batavia-C, 

Telf. 4034 Welt. » 

Spreekuur 33 yi sore” 

  

  

  

  

“Dr, SOEGIRI 

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

Spreekuur : 7 — 8 pagi 

Km. Site 

Sementara Dr, Soggiri tida di 

Betawi, practijk diteroeskan oleh 

dokter Abdul R. Saleh. 

  

  

  

    
HAMPIR-HABIS 

» Krisis Econcmi 

dan Kapitalisme” 

OLEH 

MOHAMMAD HATTA 

tebainja XII -I- 90 moeka 

formsat 16 X 4 «c. 

ISI KITAB: 

I. Indonesia dalam krisis. 
II. Dari hal pengertian ,,krisis" 

Ii. Tingkat tingkat zaman per- 
ekonomian. 

IV. Soesoenan — perekonomian 
dan krisis. 

V. Keterangan kunjuktiar dan 
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"HARGA LANGGANAN, “| 
Indonesia satoe kwartaal . . f 4,50 

Loear Indonesia . . . . . 650 

PEMBAJARAN DI MOEKA - 

  

| Cile abonnes terhadap koran'ini 
Tan di Betawi. 

- 

3oleh ajar boelanan, tetapi ber. 53 1 
henti haroes diachir kwartaal. Domi 

Tahoen ke 5 No. 255 

  

Penghidoepan modern, assosiatie dan wang, polygamie, iboe tiri, bapa tiri 

Tak lekang dipanas, tak lapoek di 
' hoedjan. Keloek pakoe katjang belim 

bing, anak dipangkoe kemanakau 
dibimbing.  Kemanakah perintah 
mamak ! 2 

Bagitoe boenji dan koekoehnja adat 
R5 di alam Minangkabau! 2 

- Dalam penghidoepan modern, asso- 
siatie dan wang, polygamie, iboe firi, 
bapa tiri, pendidikan dan toeroepan 
baik-baik, dapatkah sesoeai dengan 
adat lama ? 

2 » Pertanjaan ini akan diboektikan 
“3 oleh satoe kedjadian . .. 
E 

  

Beberapa bari il! Ipad 
Landraad Mr Cornelis bersidang. .. 
Seorang perempoean remadja poetri 

His dengan soeara lemah Jemboet bermoe 
£ la dalam bahasa Belanda mendjawab 

pertanjaan Hakim. Sedang dihadapan 
nja diatas medja bidjau itoe ada ter 

    

  

pendidikan dan toeroenan baik baik dapatkah sesoeai dengan adat lama ? 

Oleh M.B,N, 

Hanja menoendjoekkan satoe boekti, 
bahwa dalam hal ini terdapat bebe 
rapa pertentangan dalam penghidoe 
pan ,modern'', adat lama soedah ter- 
desak Pai bawa 

Menoeroet pengakoean Nj Vlasblom 
sendiri, jg bernama St. Noerzeha (lela), 
seorang iboe Minangkabau sedjati, bi 
sa melekang, meretak dan membela- 
kangkan adat kebiasaan jg didjoen 
djoeng tinggi se Alam Minangkabau, 
oleh karena pengaroeh assosiatie 
dan wang | 

Dan disampingnja ini terlihat poela 
bahwa St.Noerhasnah teraniaja oleh 
pikiran sesat jg terdorong oleh pega- 
ngan erat kepada adat lama. 

St Noerbasnah adalah toeroenan 
baik2 dan bangsawan, jg diandjoerkan 
djoega oleh pembelanja dimoeka Raad. 

Bapanja adalah ,Sulthan Sjair Alam   To letak beroepa benda. 
: Benda ini adalah barang boekti, jg 

tidak oesak atau koerang barang se 
peser djosa poen menoeroet boenjinja 
toedoehan. 
— Sitti Noerhasnah kata hakim kepa 
da perempoean moeda itoe: Tuhoe dan 
kenalkah njonja barang2 ini, sambil 
inenoendjoek barang boekti itoe. 
— Sitti Noerbasnah (pesakitan): Tahoe 
«.. Itoe benda ada kepoenjaan Mak 

  

sjah jg dipertoean sakti Padang Noe 
nang,“ Rau-Soematra Barat, jg seka 
rang pensioen Demarg di Fort de 
Kock, sedang mamaknja, sdr. iboenja 
adalah t Dr Joesoef di Fort de Kock, 
dan sdr.nja sendiri, anak sdr iboenja, 
St Noerzeha (lela) adalak t Dr Zainue' 
ddin di Tjiandjoer. 

Dengan ini, djika boleh djadi oekoe 
ran bahwa semoea toeroenan tidak   Toeakoe, Sitti Noerzehallela), jang 

dipanggilkan orang Njonja Vlasblom. 
— Hakim: U.. nonja poenjatante? 
— Pembela, Mr Muhammad Yamin: 

pa Boekan tante menoeroet artian Belan | 
da, tapi tante atau groot moeder, jang 
diseboet mak toea itoe dalam artian 
menoeroet adat istiadat Minangkabau, 
— Hasim: ... Begitoe? 
— Pembela: Njonja Vlasblom, mak 
toeanja pesakitan, ataupoen dengan di 
seboet mak ketjil dan lainnja, asal iboe 
nja bersaudara ,itoe semoea ada mak 
pja“, dan dengan ini njonja Vlasblom 
poen ada maknja pesakitan (Sitti 
Noerhasnah) 5 

Semendjak itoepoen Hakim memba 
| sakan mak, dan boekan menjeboet 

tante lagi. 

  

Dalam bal ini, menoeroettoedoehan 
bahwa njonja Vlasblom mentjermo (me 
noedoeh) mengambil, dengan seboetan 

. mentjoeri harta bendanja, kepada anak 
. nja sendiri, anak adiknja, Sitti Noer- 

basnah. : 
Persoalan djawab dalam perkara ini 

pembela ada minta pada Hakim, ta 
njakan pada jang mendakwa, njonja 
Vlasblom, pembela ada dengar bahwa 
salah seorang familienja (saudara lela 
ki) jang termasoek mamaknja, berki 
rim soerat (telegram), minta soepaja 
mentjaboet ini perkara. 

Menoeroet adat Minangkabau, ke- 
manakan perintah mamak, apakah dia 
soedah djalankan itoe perintah, tanja 
pembela. 

— Njonja Vlasblom: Saja tidak 
ingat samasekali itoe soe- 
rat, asal bara ng2 sajakembali 

Achirnja vonnis Landraad berboenji 
1th 3 bl hoekoeman kepada Sitii 

- Noerhasnah dan dipotong tahanan. 
Poetoesan mana, pesakitan jg diban 

toe oleh pembelanja, Mr Mhd. Yamin| 

jg merasa tidak poeas teeken appel pa 
da Raad v. Justitie. 

, Saja tidak akan membanding poe- 
0000 toesan Hakim! 5 

memberi garantie tentang kebai- 
kan, jg semestinja haroes bersandar 
kepada padanan, pendidikan, 
dan pendjagaan,. 
Ber-polygamie atau tidaknja, Sitti 

Noerhasnah semasa ketjilnja soedah 
pernah merasai sebagai pendjagaan 
atau pendidikan, pahit dan manisnja 
dalam rawatan Iboe Tiri dan Bapa 
Tiri, jg masing2 ada bertentangan. 

Biarpoen keterangan jg singkat ini, 
dapatlah beberapa mas-aliah dan saja 
akan bertanja kepada diri sendiri, , . 

Djika maoe diseboet salah, siapa 
Kah jg dapat disalahkan? 

Benarkah dipakai atau tidaknja pe- 
patah adatjg dapat berboenji ,,keloek 
pakoe katjang belimbing“ itoe? 

Benarkah boenji adat jg ,tak lekang: 
dipanas dan tak lapoek dihoedjan“ 
itoe? 

Kesimpoelan, dalam penghidoepan 
modern, associatie dan wang, polyga 
mie, iboe tiri dan bapa tiri, pendidi 
kan dan toeroenan baik2, dapatkah 
sesoeai dengan adat lama? 

Saja tidak berkehendak akan djawa 
ban dari siapapoen, hanja minta per: 
hatian teroetama kepada jang masih 
merasa dalam lingkoengan adat itoe, 
toeroet Layan. jang beroepa soal 
Mah sa : : 

Dan dengan sendirinja.... Sitti Noer 
hasnah soedah djawab, jang saja ti- 
dak maoe bilang bahwa iboe Minang 
Ikabau sedjati ini ,terdjeroemoes ka 
rena adat. 

Tetapi dapatlah saja terangkan, se 
ala apa jang bersangkoetaa setjara 

'familie, menoeroet adat katanja itoe, 
baik harta benda, maoepoen anak se 
'kalipoen soedah minta diselesaikan, 
biarpoen ia masih dalam pendjara. 

Ia ee adat | 

Adat jang tjemerlany, didjoendjoeng 
tinggi, dipoedja-poedja, tetapi orang 
Minangkabau, jang beradat katunja 
itoe sendiri mengindjak2, menjapoe 
kan ditelapak kakinja,..., 

Meletakkan djabatannja. 

Toean Dr MGJM Kerkbosch deng 
#8 lan permintaannja sendiri oleh karena 

  

  

Verpakkings-Ordonnantie Boter 

Goebernoer-Djenderal telah mene- 
tapkan soeatoe regeeringsverordening 
tentang peroesahaan dan penambahan 

verpakkings-ordonnantieboter, | 

beliau akan berangkat telah meletak 
Ikan djabatannja sebagai anggauta co 
mite van advies ter voorlichting van 
de regeering oentoek mendjalankan 
dan mengerdjakan kina-restrictie-or 
donnantie 1937 dan hasil pengeloea- 
rannja tentang oendang dengan dioe 
tjapkan banjak terima kasih atas dja 
sa2nja,   

s 

' Saptoe 13 November 1937 

ga desanja. 

  

Ta 

Dipindahkan ke Soerabaja. 
Toean Soentoro, commies Exploitatie 

SS di Betawi, bekas penoelis Hoofd 
bestuur Persatoean Pegawai Staats- 
spoor dan Trem(PPST dipindahkan ke 
Soerabaja. Beliau itoe jang mempoe 
njai oesoel2 goenatambahnja gadji2 
personeel SS kelas 2 dan dikalangan 
PPST kendati jang beloem lama ber 
djabatan tangan, akan tetapi namanja 
soedah haroem bacenja didalam golo 
ngan 2de klassers. Pertolongan beliau 
terseboet ada berharga betoel, maka 
dari sebab itoe kaoem 2de klassers 
SS jang bertempat di Djakarta kehi 
langan seorang Bapak Moeda. Djoega 
digolongan Theosofie namanja tidak 
ketinggalan. 

Tentang angin tofan 

Didaerah Djokja 
Selatan. 

Dari Semarang diberitakan oleh A- 
neta, bahwa angin tofan jang timboel 
kemaren didaerah Djokja Selatan te- 
lah menimboelkan beberapa keroegian 
atas beberapa goedang di onderneming 
Soerogedoeg jang banjaknja 35.000, 
keroegian bahan-bahan ialah 1 procent 
jang tidak bisa diperbaiki lagi dan 
djoega lima orang jaug telah menda 
pat loeka dan laloe diangkoet ke Hos 
pitaal. 

Di onderneming Wanoedjojo ada 2 
goedang-tembakau telah roesak Di 
onderneming Wedji ada kajoe? djati 
dan goedang-tembakau disamber gele 
deg hingga terbakar. Totaal keroegian 
ini didoega ada satoe setengah ton 
besarnja. 150 roemah2 desa telah roe 
sak,dan goedang2 di Soerogedoeg itoe 
terisi oleh tembakan jang soedah. 
roesak, : : 

— 9 —— 

Pendapatan Fancy Fair di Cheribon 
Pendapatannja tidak 
koerang dari f 4000. 

Menueroet ,Nws“ bahwa pendapa 
tan Fancy Fair jg telah dilakoekan 
di Cheribon, tidak koerang dari f 4000 
karena ini Fancy Fair mendapat soko 
ngan dari semoea bangsa. 

mg —w 

Tjopet dipanggoeng toneel 

Landgerecht Betawi kemaren telah 
periksa seorang toekang tjopet,tapi ini 
kali bangsa gendoek jang djadi tjopet 
nja nama Ani, Jang djadi korbannja 
njonja Tau. Ini rjonja waktoe Pasar 
Malam oentoek kepentingkan Tiong 
kok jg dimainkan di Molenvleit West, 
njonja terseboet mendjadi actrice da 
lam itoe toneel. Sedang ia main. dom 
petaja jang berisi wang f 2 lebih, 
jang disimpan ditempat pakian 
di itoe panggoeng telah hilang 
Setelah itoe ketjoerian, ini gendoek 
Ani digradah, dompet mana ia boeang 
dibawah djendela, Tapi ia akoeh djoe 

Oleh Landgerecht, ini 
gendoek dikirim ke Bewaringsgevange 
nis oentoek doea minggoe. 

aa OP 3 

Pendapatan SS selama bi October 

Pendapatan SS selama bl Oct dita 
nah Djawa adalah f 23,455,956 sedang 
kan pendapatannja didalam bl itoe 
djoega pada th jg doeloe adalah f19 
129.191.86. 

Pendapatan SS selamanja bl Oct di 
'Soematra Selatan adalah f 2.547.721 
139 sedangkan pendapatannja didalam 
bl itoe djoega pada th 'jg doeloe ada 
lah f 1,867,211,01 

Pendapatan SS selamanja bl Oct di 
Soematra Barat adalah f 1,504 445,02 
sedangkan pendapatannja didalam bl 
itoe djoega pada th jg doeloe adalah 
f 1 244.867.19 

Pendapatan SS selama bl Oct di A 
tjeh adalah f 947.046,08 sedangkan 
pendapatannja bl itoe djoega pada th 
jg doeloe adalah f 757,046,08, 

— 0 — 

5 orang terlindas vrechtauto 

Satoeniatan meram- 
pok? 

Malam Selasa kemaren ini disatoe 
desa antara Soekamandi dan Pema- 
noekan telah terdjadi lindesan vracbt 
auto dimana soedah mengambil kor   ban 3 djiwa manosesia, 

  

| Kira2 djam 3 pagi satoe vrachtauto 
Jg moeat ij3 ada datang dari djoeroe 
san Indramajos ketika di tempat ma 
na mendadak terdjang 5 orang jg me 
ngandang di tengah straat. Tiga 
antaranja, jang terdiri dari satoe mer 
toea dan doea mantoe, telah binasa di 
itoe sa'at lantaran kepalanja remoek | 
Doea kawannja jang lain poen dengan 
berloemoeran darah menggletak di 
piaggir djalan, 

— (9) —. 

Bulletin Epidemie dari 
Bureau Singapoer 

Eastern 

Toetoep Minggoe tg. 6 Nov, '37 
Bombay 5 tjatjar Calcutta 19 cho- 

lera 5 tjatjar Cochin pest Mati Mad 
ras 32 eholera 14 tjatjar 16 cholera 
Hanoi 83 cholera Macao 1 kolera 
Hongkong 4 kolera 1 tjatjar Shang 
hai 73 kolera. 

Dinjatakan menoelar, 
Hanoi oleh Indonesia berhoebueng 

dengan kolera pada tg 12 November, 
Dinjatakan menoelar ditjaboet: 
Hoihow oleh Indonesia berhoeboeng 

dengan kolera pada tg 12 November. 
— | —um 

BERITA DARI TJERMEE 

Penjakit ajam 

Pembantoe kita toelis 
Doea.minggoe jg laloe di Tjermee 

toeroen hoedjan 2 kali bertoeroet2 ada 
sedikit lebat. Selantjoetnja tidak toe 
roen2 lagi hoedjan samboengan , Kea 
daan hawa semangkin panas dan soe 
mer tidak tahan orang tidoer pada 
siang hari. 

Meskipoen baroe doea kali sadja toe 
roen hoedjan tetapi telah membawa 
akibat2 datang" penjakit ajam, dan 
roepanja ada kerot djoega, karena ti 
dak dapat ditolak (diobati) djika bi 
natang itos soedah sakit, roepanja -ti- 
dak ada harapan semboeh lagi. Poen 
seperti biasa moedah sekali berdjang 
kit. 
Soenggoeh menjedihkan dan meroe 

gikan pendoedoek teroetama jg gemar 
memelihara dan sebagai soember 
pengadilan, 

Diseroekan kepada sidang pembatja 
soedi apalah kiranja menjiarkan dalam 
harianini djika tahoe (mendapat) ps 
nolak atau obat2nja penjakit itoe. 

Parit jang berbaoe boesoek 

Djika orang berdjalan djalan mela 
loei djalan moeka roemah kawedana 
an Tjermee melaloei toko disebelahnja 
pasar particulair tentoe tidak tahan 
oleh baoe jang boesoek dari parit, be 
toel betoel disebelah kirinja fabriek 
beras, jaitoe oeroesan aliran tjoetjian 
dari fabriek tenoen roepanja tidak 
terpiara sama sekali. 

Soenggoeh mengganggoe keamanan 
oemoem lebih lebih letaknja beberapa 
ratoes meter sadja dari Kawedanan, 

Harep mendjadikan perhatian jang 
berwadjib, 

8 km djalan RR digali 

Djalan RR antara Boender dan Tjer 
mee djaoehnja 8 km, sama sekali oleh 
BPM digali hanja ditinggalkan sedi 
kit antara beberapa ratoes meter, oen 
toek persediaan simpangan. 

Djalanan terseboet tidak berapa le 
bar dikoerangi lagi hampir separohnja 
ditoetoep batoe batoe dan tanah gali 
an dari pipalatoeng, goena apaentah 
dibetoelkan atau hendak diangkat sa 
ma sekali. 

Jang kami sesalkan kena apa dja 
lan sebegitoe djaoeh teroes teroesan 
digali sadja sehingga menjoesahkan be 
toel oentoek djalannja kendaraan, le 
bih lebih djika berpapasan, 

Apakah RR tidak melarang atau 
sedikit dikitnja menaroeh keberatan ? 

Harap mendjadikan perhatian wa 
kil kita dalam RR Soerabaja. 

Persrit — S.S, 
Batavia-Cheribon. 

Nanti pada tanggal 15 November 
$$ akan mengadakan persrit dari Ba 
tavia ke Oheribon v.v., oentoek mem 
persaksikan dari $S-rijtuigen jg telah 
dibikin modern, 

Djam berangkatnja dan tibanja itoe 
kereta api adalah seperti berikoet : 
Berangkat dari Batavia Koningsplein   djam 9,02 pagi 

' 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 

Tarief advertentie, keterangan pada 
administratie, 

.52 

Lembaran kedoea 

       ' Terang sekali 
PI ELECTRICITEIT BEDRUF 

BATAVIA 

Banjaknja Watt Harganja 

saboelan 
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30 "11202 
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60 2 2 

70 » 2.94 

80 233i 

“ 90 1 :3.83 

100 13.95 

125 » 4.75 

150 nga 

175 » 6.38 

200 5 tota 

Wang borg dan sewain stroom- 

begrenzer tida esa dibajar 

ia ——— 
  Hama 

Tiba di Cheribon djam 11,47 siang 
Berangkat dari Che- 

ribon djam 12,50 siang 
Tiba di Batavia- 
Koningaplein djam 3,38 siang 

SEN 

Menjelidiki danau , Wissel" 

Pada tanggal 11 November 1937 
pesawat terbang MarineT-16 telah tiba 
di danau , Wissel“ di Nieuw-Guinea 
dan bertinggal ditempat terseboet ada 

terbang 'T-17 memotret tempat terse 
boet. 
Tempat2 disekelilingnja danau itoe 

soedah ketahoean dan orang telah ber 
hasil oentoek mengenali pendoedoek2 
ditempat terseboet. 

Oleh karena keadaan pada ketika 
itoe sekoenjoeng2 tidak baik, m ka 
orang bertinggal ditempat itoe lebih 
lama lagi. Berhoeboeng dengan hal jg 
demikian itoe orang telah melakoekan 
penjelidikan dengan soenggoeh2 apa 
kah danau itoe boleh dipergoenakan 
oentoek tempat expeditie. 

Doea BB ambtenaar telah ikoet per 
djalanan ini Pesawat terbang tsb. di 
ditoenggce kedatangannja di Dobo. 

9 mn 

Penjerangan hebat. 
Pada malam Senen jang baroe laloe 

didjalanan raja antara Goeboeg dan 
Poerwodadi ada serangan hebat, hing- 
ga mengorbankan seorang bangsa 
'Fionghoa, kata ,,Loc,“ dari Demak, 

Orang Tionghoa terseboet adalah 
seorang djoealan jang sedang berdja- 
lan-djalan didjalan raja itoe kearah 
Poerwodadi dengan tidak sekali kali 
mempoenjai toedjoean jang djahat. Se 
konjong konjong didjalanan jg soenji 
senjap datanglah 3 orang pendjabat 
jg laloe menjerang kepada orang Tiong 
hoa terseboet. 

Orang Tionghoa ini dengan tidak 
diketahoei olehnja telah mendapat 
poekoelan dibahagian kepalanja, akan 
tetapi ia tidak teroes djatoeh. Baiknja 
orang Tionghoa ini mengetahoei djos 
ga sedikit tentang silat hingga ia 
dapat memegang tiga pendjahat 
tsb. dan teroes dibantingnja hingga 
pendjahat2 ini tergoeling toenggang 
langgang, dengan lekas pendjahat tsb 
laloe dengan mengoenakan sebilah pi 
sau belatinja menjerang kepada orang 
Tionghoa itoe tetapi serangan ini da 
pat ditangkis dengan tongkatnja, 

Oleh karena ia telah mendapat loe 
kaloeka banjak sekali dibahagian ta 
ngannja maka ia tidak bisa menang 
kis serangan ini. Tidak lama kemoe 
dian dari pada itoe datanglah bebera 
pa orang2 jg menoedjoe kepasar dan 
laloe mengedjar pendjahat2 tsb., teta 
pi mereka ini telah melarikan diri. 

Pada keesokan harinja 2 dari tiga 
pendjahat tsb soedah tertangkap.   

    

kira-kira satoe djamlamanja. Pesawat 
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H0 Oleh Realist 

“Riang bati kita dalam waktoe jang pega 
'sebaiknja Tocan Ir. Cramer ada 
Indonesia oentoek mengelahoei keada dalam bagian 
an negeri .kita. oentoek menget 

| nasib kita didalam waktoe sek 
Siapa jang tidak kenal s 

Nyamnaja kan SDAP. Sia 
ira'jat Indonesia tentoe tal 
SDAP ada dekat pada ki' 

Peringatlah kita ak: 5 

dinegeri Belanda, dan | 

  

  

   

  

   

  

   

  

   

    

   

  

mang begitoelah  hendakuja, se- 
 politicus hendaklah datang sen 

diri dinegeri jang ditoedjoe oentoek 
mentjari stof jang perloe dipakai ke- 

lak dalam penabitjaraan di Staten- 

Generaal.! 
Beberapa tahoen jang laloe datang | 
Tana V. dya kini datang | oetoesan dari N V 

lagi djago SD AP. Toean Ir. Cramer 

Indonesia mendapat tamos agoeng 

|. dari salah sesoeatoe “perhimpoenan 

politiek, TE Sae 

Datang disini oentoek mentjari stof, 

oentoek menijari segala keterangan jg 

perloe oentoek partij. Sae : 

— Baiklah, Indonesia memberi stof jg 

perloe diketahoei, : 

Economie Indonesia perloe djoega 

diketahoei, welvaartsplan djoega da 

pat ditoedjoekan disini, bagaimana 

pengharapan kita, agar ada di lado 

nesia didjalankan dengan intensief. 

Waktoe beliau doeloe ada di Indo 

nesia, berlainanlah dengan sekarang. 

Ra'jat Indonesia, soedah lain, jaitoe 

tentang memadjoekan tanah-airnja. 

Ir. Cramer. 
Djoega kaoem boeroeh di Indonesia 

mengbarap kedatangan Toean, centoek 

| mengetahoei kedoedvekan pemboeroe- 

han disini. Pee 

Arbeidswetgev'ng, — mivimumloon, 

werkeloosheidsverzekering beloem ada 

| di Indonesia djika diperbandingkan 
dengan keadaan boeroeh di Nederland. 

Kaoem boeroeh particulier di Ne- 

derlind, sawa pengbargaannja dengan 

kaocem boeroeh pemerentah, tetapi In 

donesia amat sedih sekali keadaannja. 
Beliau nistjaja akan mendapat djoega 

keterangan jang lengkap. 
Steuncomite dalam werkloosheid 

poen Indonesia terbelakang, djika di 

bandingkan dengan Nederland. 
Beliau datavg lagi di Indonesia 

waktoe kaoem ambtenaar menghadapi 

soal jang soelit, sosl patoet capat per 

batian djoega dari SDAP, jaitoe pera 

toeran gadji baroe. 5 

“Tentang ini,- tentoe beliau dapat 

'menanjakan bagaimana keadaan ka 

'0sm ambtenaar pada waktoe sekarang. 

dan bagaimana pengharapan kaoem 

ambtenaar dapat pembelaan @ari ka 

oem SDAP dinegeri Belanda. 
Inilah garis garis besar tentang boe 

reeh Indonesia. Toean Ir Cramer da- | 

tang di Indonesia op den juisten tji, 

pada waktoenja, pada saat jang sebaik. 

baiknja, maka Indonesia dalam se 

moesa hal mengharap perobahan jang 

patoet dioebah dalam kalangannja. 

Maka itoe, kedatangan Ir. Cramer, 

bagi Indonesia soeatoe keoenteengan. 

Teman bangsa ludonesia ada lagi di| 

negeri ini. | 21 

' Selamat berdjalan, kita oetjapkao, 

selamat dalam semoea hal jang per 
loe didapatkan. $ 

Djago SDAP ada di Indonesia. 

Keriangan kita soesah diloekiskan 

disini. Ri ad RR aa 
“Dari sebab itoe, kedatangan beli- 

au disini, membawa manfaat bagi 

kita, ra'jat Indonesia. Kara 

  

Scheepsvaartverordening 

Goebernoer-Djenderal telah menetap 
kan soeatoe regeeringsverordening teu 

tang pena she 
verordening didalam 1936 jang terma 
soek lijst dengan pelaboeban Penagih 
(Oeloe), Riouw en Onderhorigheden. 

| TJILATJAP 

Pegawai Provincie dalam kegelapan : 

| Pernah kita kabarkan tentang hal 
bel jang mengenai doenia Provincie 
disini. menta Ran 

Dalam Pemandangan” hari 27 
Oct, jl. telah kita bentangkan bagai 
mana nasib koeli koeli dalam dienet 
terseboet, sedang dalam ,Pemanda- 
ngan” ib. kita seroekan pada jg wa 
djib, ssepaja soeka memperbaiki kea 
daan jaug gandjil gandjil itoe, dima 
na kita menjanggoepi boeat mem- 

    
  
   

  

pen na pada scheepsvaart- | 
@ 

  

IAGO SD.A.P. DI INDONESIA |pat persetoedjoean, antara mana be- 
si La aa aaa rani erana gegevens telah kita terima, 

| Sebetoeluja | 

Selamat datang Toean Ir. Cramer|barkan, d 
dari apa jang telah kita ka 
joega disini perloe kita sam 

tentang keloeh kesahnja 
ng bergadji boelanan, baik 

bagian gebouwen maocepoen 
assaineering. 

ereka itoe, jang sedikitnja soedah 
4 poenjai dienst 10 taboen, 

n soenggoeh2 memperbambakan 
ja, toch seorangpoen beloem ada 

$ ea benoeman (aanstellings BA 

  

     
    

  

   
    

    

“ki! Sesoenggoehnja kita sendiri beloem 
1 | mengetahoei sedalam-dalamnja, bagai 
mana atoeran2 dalam dienst terseboet, 

akan tetapi kiranja tidak seberapa 
bedanja dengan atoeran2 dalam kala 

ilogan Gouvernement. : 
| Menoeroet penjelidikan kita lebib 
'djaoeb, adolah memboektikan pada 
kita bahwa mereka itoe oleh pembe- 
sar Provincie telah beberapa kali di 
minta, soepaja mengirimkan staten 
van dienst Permintaan mana selaloe 
dipenoehi, karena mereka berfikir, ten 
toe akan dibenoemd, tetepi sampai ini 
waktoe basilnjsfwasih nibil. 

Pahit getirnja, apa jang pemerintah 
djalankan, pegawai ini djoega ,toeroet 
merasakan, 'oempamanja dalam hal 

potongan 25pCt. Mereka tidak terloe- 
poet dari ini potongan. 
Sebagaimana diketahcei, bahwa pe 

merintah ada memberi 5pCt. duurte- 
toeslag pada pegawainja, tetapi bpCt. 
'itoe oleh pegawai :Provincie disini, 
tidak dirasakan. 
Oempamanja dalam kalangan Prov. 

tidak ada itoe atoeran 5pCt, adalah 
mendjadi soal jg mereka semoea 3awa 
sekali tidak mengarti, karena 25pCt 

potongan, toeroet merasakan, sedang 
jang hanja 5 pCt, sekedar sebagai tam 

mereka tidak toeroet merasakan. Perbe 
daan ini jg mereka anggap gandjil se 
kali, 

Kepada jg berwadjib, kita seroekan 
lagi moedah2an soeka memperbaiki 
nasib mereka itoe, sedang kepada ang 
gota2 Provincialeraad, jang mengakoe| 
dirinja mendjadi wakiluja rakjat, kita 

ingin mengetahoei, apakah hal hal se 
matjam ini akan soeka memperhati- 
kannja ? 

Lajar terboeka teroes ! 
Sekarang datang giliraunja oentoek 

mewbentangkan lagi tentang nasibnja 
toskang-toekang dan koeli-koeli di 
Provincie, jang patoet kita oemoemkan 
disini dan jang haroes mendapat per 
hatian dari jang berwadjib. 
Tempo hari telah kita kabarkan ten 

tang rendahnja oepah koeli disitoe, 
djika mengingat plaatselijk loonpeil 
dan djika dibandingkan dengan oepah 
koeli dilain-lain dienst disini. 

Djoega aysteem oesir-oesiran adalah 
dengan moedah sekali dilakoekan de 
ugan tidak mengingat lamanja be- 
kerdja. : 

Inilah boleh kita katakan bak se- 
wenang wenang, ketjil diboeat sesoe- 

ka soeka sadja. 

Bvetesysteem jang amat diloear ga- 
ris pernah kedjadian jg diderita oleh 

4 toekang besi, hanja lantaran 5 menit. 
“Lima menit sebeloem babis djam 

'bekerdja, 4 toekang tadi sedang mem 
bersihkan perkakasnja boeat disimpan 

di tempatnja masing masing, tetapi 
opzichternja jang mengetabuei bal ini 
dengan tidak mengingat kemanoesiaan 
masing masing mendapat boete sete- 
ugah hari dari gadjinja. : 

Poekoelan jg amat berat bagi mereka 

Terhadap gandjil dan koerang adil 
Inja ini systeem, orang tidak bisa ber 
'boeat soeatoe apa, tetapi mereka banja 
tjatat, apa apa jg diperboeat oleh op- 

'zicbternja, sehingga tidak aneh djika 

mereka itoe laloe memadjoekan per 
tanjaan: ,Apa jang berwadjib masih 
'menoetoep mata dan telinga, atau me 
mang beloem mengetahoei, waktoe 

Jitoe opzichter mengerdjakan koeli koe- 
linja Provincie didalam benteng (Fort) 

Toentoek keperloeannja ia seudiri ? Oen- 
'toek bersenang senang pelesir kesitoe?“ 

Tidak nanti akan Kediudlas, orang 
tjatat apa2 perboeatan chefaja, djika 
si chef sendiri tidak bertindak sewe- 
nang-wenang terhadsp dibawahnja, 

Seseorang chef boleh membanggakan 
diri ksrena merasa ,ditakoeti“ oleh 
|bawahannja dengan lakoe jg. beranga 
san dan sewenang-wenang, tetapi chef 
chef sematjam itoe tentoe loepa, bah- 
Iwa notes2 pegawainja soedah penoeh 
tjitatan, bari tanggal dan buelannja, 
|dari apa2 perboeatan chefnja jang di 
loear garis itoe. 

Kita ingin taoe, apakah keloeh ke 
sahnja boeroeb2 tadi oleh jang wadjib 
akan diperbaiki? Djoega kita ingin 
taoe, apakah tindakan sewenang we 
nang tadi oleh jang wadjib akan dise 

Hlidiki? : 
— Moedah-moedahan, 

Pelaboehan Tjilatjap 

Dalam boelan October 1931 kapal 

| bongkar hal hal jang dipandang tidak |jang berlaboeh di sini ada 11 dengan 

adil. isinja bruto 115 875 m3 dan dalam 
Dengan perkubaran perkabaran se|boelau October tahoen jl. ada 13 de- 

perti   iatas, dari kanan kiri kita dalngan isinja bruto 177.478 m3. 

  

bahan, karena mahalnja pengbidcepan, 

dan kabarnja tocan R. Soebari Koe- 

   

Moelai Januari sampai Oct. 1937 
ada kapal 108 boeah dengan isinja 
bruto 1.253.901 ada 114 kapal dengan 
Isinja bruto 1.437.088 m3. 

Kapal kapal jang datang pada boe- 

1 Duitsch dan 1 Japansch. 
9 ma 

KORBAN 153 BIS, 
Dari Tiilatjap ke Soekamiskin. 

: Pembantoe , Esemka" mengchabar- 
kan: 
Sebagaimana telah diperoemoem 

kan, tocan Kamran dan toean 
Poesraomo dalam permoelaan boe 
lan ini telah moelai mendjalankan 
hoekoemannja di boei Tjilatjap, ka 
rena dipersalahkan melanggar atr. 
153 bis dp. Wib. v, Str. 

Lebih djaoeh perloe diberitakan, 
bahwa kedoea sdr. itoe pada bari Se 
nen, tg. 8 ini boelan telah dipindah- 
kan dari boei Tjilatjap keboei Soeka- 
miskin (Bandoeng). Mereka berdoea 
itoe dihantarkan oleb militer. Dari pi 
bak sdr.-sdr,nja separiy jang ikoet 
menghantarkan sampai di Maos ialah 
toean toeau Soeparman, Sovkoso dan 
Atmosapoetro, 

Moedah moedahan kedoea sdr. itoe 
diberi kesabaran jang sepenoeh2nja 
dalam mendjalani dan menderita se- 
gala nasib itoe, jang sesoenggoehnj: 
banjalah oedjian dan tjoba dari pada 
Allah SWT belaka. Insja Allah 

—9— 

Perhitoengan penerimaan Comite 
Penolong Korban Kebakaran 

Tanah Tinggi (CPKKT) 
Afd. Lijsten : 

Samboengan dari derma lijst CPKKT 
(jang diterima kembali deugan wang 

dermavja dari Toean-tocan atau 
perkoempoelan, sebagai terseboet di 
bawah ini: 

Djoemlah wang jang soedah dioe. 
moemkan f 632,58 

Lijst No 222 T. Tjokro 
prawiro (Pavgoedi Hardjo) 
Pisangan Lawa Mr C f 645 

126 Njonj1 Soewarso (Roemah 
Pijatoe Gg. Sentiong) 3,05 

Perantaraan dari Toean Wijkmeester 
Kramat : 

No. 1227055: 123f 2,85, 124 f 0,25, 
No, 125 f0.25 :105f6,555 133 f 1,15, 
Na, 11210.45:108f1,38'/3, 113 f 0,352, 
No. 1287098 51477 14,17 
228 Kridowarastra Mr, O. 0.45 
225 Landbouw Cooperatie Mr-C 0.50 
106/RTFA vyau Pamelen, Bt-C. 2.75 

Totaal 860-55 
Membetoelkan kesalahan : 
Djoemblah jang belakangan 
boekan f 63253, tetapi f 63258 

(Akan di samboeng). 
— O— 

BERITA DARI SOERAKARTA 

Konggeres P.P.A.V.B. 

Pembantoe M. menoelis : 
Dari badan persiapan konggeres 

credietbaok“ kita menerima program- 
ma dan agenda seperti dibawah ini: 

Algemeene  jaar-vergadering dan 

konggeres jang ka VII diadakan di 
societeit Mangkoenegaran (Solo) dari 
tanggal 13 sampai 15 November ini, 
seperti berikoet : 

|, malam-Ahad diadakan rapat-pe 
ngoeroes besar, moelai djam 7,30 sore 
(hanja rapat ini sadja bertempat di 
'roemahnja toean R. Ng. Sastronarjatmo 
di Timoeran) : 

II. Ahad pegi, dari djam 9 sampai 
10 pagi diadakan resepsi, jang selain- 
nja bagi anggota. poen djoega mengoen 
dang beberapa wakilnja perbimpoenan 
lain: agenda: penerimaan oleh badan 
persiapan kongres, pidato pemboekaan 
oleh ketoea pengoerves besar, oetjapan 
selamat dari wakilnja beberapa perhim 
'puenan jg mendapat oendangan dan 
laiu lainnja. Sehabisnja itoe laloe, di 
adakan rapat tertoetoep jang meloe 
loe bagi anggota: agenda: membatja 
dan mengsahkan pelapoeran tahoenan 
dan pelapoeran keloear masoeknja 
wang kas perhimpoenan, membiljara 

kau dan menetapkan rentjana begrov 
ting perbimpoenan bagi th, 1938, pi- 
Iiban anggota pengoeroes besar barue, 
uitkeeringsfonds, studiefonds dan ten 
tang rentjava peroebahan gadji dan 
tentang reis toelage. 

Ill. Malam Senen, moelai djam 880 
re melandjoetkan rapat tertoetoep, jg. 
djoega meloeloe bagi anggauta sadja : 
beberapa oesoel dari peugoerses besar 
dan dari tjabang dan dari groep, me 
landjoetkan pembitjaraan jg dalam ra 
pat pagi ada jang beloerm selesai. 

  

Darmo: Kondo digoegat 

Perselah rapat ,Geriudo“ di Solo 
baroe baroe ini jang dimoeat dalam 
soerat harian , Darmo-Kondo“ kabar- 
nja mevimboelxan rasa tidak senang 
nja toean R, Soejoko Wirjoatmodjo sa 

lah seorang spreker jang madjoekan 
pertanjaan dalam rapat itoe, Ia laloe 

madjoekan goegatnja kepada poelisi,   

lan Oct. '37jalah: 8 Nederl. 1 Britseh, | 

»Persatoean Pegawai Algemeene Volks: 

  

soemodirdjo hopdaktoer D.K. telah di 
panggil ke hopbiro poelisi, Bagaima- 
na kesoedahannja pemeriksaan itue Ia 
iv hari akan kita kabarkan. 

Penjakit pest di Selo (Bojolali) 

Dalam ,Pemandangan“ ini telab di 
wartakan, bahwa di Kaloerahan Sa- 
wiran daerab onderdistrict Selo (Bo- 
julali) jalih ditengab2uja goenoeng 
Merspi dengan goenueng Merbaboe 
ada seorang meninggal doenia karena 
sakit pest, H:I ini menimboelkan ri 
bostnja prijaji B Bdan dokter D V G. 

Sewentara hri lagi ada lagi seorang 
meninggal duenia. djoega karena sakit 
pest. Dan pada hari Rebo 10 Novem 
ber ini tambah lagi 2, djadi 4 orang | 
djoemlahnja jg terkena pest. 

Berhoeboeng dengan itoe didaerah 
itoe dilakoeken woninginspectie dan di 
daerah onderdistrict dikanan kirinja. 
jilah di Tjepogo, Ampel, Moesoek, 
Djatinom dan Karanguongko, 

Kalau ada orang meninggal doenia 
| baroes diperiksa lebih doeloe,oleh dok- 
ter. 

Dalam bestuursconferentie di kaboe 
paten Bujolali toean Assistent-wedono 
di Selo telah madjnekan permintaan, 
soepaja mendapat bantosanrja veld- 
politie, boeat mendj:ga soepaja orang 
pendoedoek tidak akan melsjat kalau 
ada orang meninggal doenia karena 
pest. Pada Senin jl. ini toeaa goeber 
noer Soerakarta dengan Boepati Bujo 
lali dan assistent-resident di Klaten te 
lah mengoendjoengi Selo bersama2 de 
agan fd. inspecteur DVG boeat dae 
rah gewesi Soerakarta. 

Oentoek mendjaga keselamatan, ma 
ka pemerintah dan dokter terpaksa 
haroes melakoekan pembersihan roe 
mahnja Bapa-tani dengan keras, 

Moetasi di Landraad. 

Dengan besluitnja toean Directeur 
Justitie, maka mr. W. Beun pegawai 
negeri jang dibantoekan pada ketoea 
Justitie di Medan jang waktoe ini da 
lam verlof Eropah, telah diangkat 
mendjadi pegawai negeri dan dibantoe 
kan pada ketoea Landraad di Solo 
Sebeloemnja tanggal 1 D-cember di 

moeka ini ia akan datang di Solo 
boeat melakoekan kewadjibannja. 

Pelapoeran kesehatan 

Dari tanggal 31 Octeber sampai 6 
Nuvember ini diseloeroeh gewest Sue 
rakarta ada 8 orang jang terkena pe 
ojakit typhus, jaitoe seorang di Bojo- 
lali, seorang di Klaten dan 6 orang 
dalam kota, diantaranja ada 1 jang 
sampai meninggal doenia. 

Dari tanggal 24 sampai 30 Oct. jl, 
dalam kota Solo djoemlah ada 68 anak 
baji jang lahir dan 64 orang jang me 
ninggal doenia. 

Rapat ,Bale—Agoeng'. 

Pada hari Rebo-sore (malam Kemis) 
tanggal 10/11 November ini Raad 
»Bale Agoeng" telah mengadakan ra 
pat terboeka, bertempat dalam gedong 
nja Raad itoe sendiri, di aloon aloon 
Oetara jang sebelah Oetara, 
Djam 7,30 sore rspat diboeka oleh 

ketoea BKPA Hadiwidjojo.seperti 
biasa, Isloe rmembatja dan mengesjah 
kau notu'en rapat jang doeloe, penoelis 
membaija soerat2 jaug diterima. Ra- 
pat lsloe moelai membitjarakan mak 
soednja pemerintah Zelfbestuur boeat 
memberi tambahan gadji atau tuelage 

  

  

Beroleh le prijs DIPLOMA en BIN- 

TANG MAS PASAR: GA VBIR“1937. 

“rs Pane 
ari O 

Pe 
kam   

S 

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

sar Senen, Toko Khouw Som H ci, Mr.- 

Cornelis, Filiaal ,Probitas“ Tjikeu- 

meuhweg, Buitenzorg. 

PAI YAN LAU VAN VAN YA YAI 
  

  

tanggal   
kepada toean landbouwconsulent di 
Mataram jang djoega menger.ijakan 
sebagai fi. inspecteur dari laudbouw 
voorlichtingsdieust boeat Vorstenlan- 
den. Hal jang kedoea jalah 
peratoeran pembersiban (netheidsveror 
dening), djoega tentang tertibnja pe 
meliharaan radio dan sebagainja. 

tentang 

Koemisi Sarekat sekerdja 
Parindra 

Pengoeroes tjabang ,Partai Indo- 
nesia Raya" di Solo telah mengada- 
kan koemisi oentoek mempeladjari 
dan membangoenkan sarekat-sekerdja 
dari matjam2 golongan. mitsalnja soe 
pir. boeroeh-batik, boeroeh tjitak dan 
sebagainja. 

Pada hari Rebo-sore (malam- Kemis) 
10-11 November ini koemisi 

itoe mengadakan rapat, bertempat di 
Bilsi-pertemoean Parindra di Ngadi 
soerian Poerwosari (Solo), jang diba 
wah pimpinannja toean R, Partowo se 
bagai ketoea dari koemisi itoe. 

Keroesakan tofan di Klaten, 

Setelah diselidiki dengan teliti, kita 
mendapat keterangan dari jang wadjib, 
bahwa angin tofan di daerab kaboepa 
ten Klaten pada hari Rebo tanggal 3 
November baroe-baroe ini banjak se 
kali memakan korban, jaitoe didaerah 
onderdistrik Bedji ada 146 roemab jg 
rebah, djoemlah keroegiannja ada 
f 2333,— di onderdistrik Karangdowo 

  

NY 

Na 

Ke elu l Eat: ig 

-—: dapat memboektikan, pe: 

sanlah ini “hari djoega pada njonja 

poenja langganan. 

Semoea-masakan jang. dimasak 

“dengan MARGARINE TJAP ANANAS, - 

kelihatan resik, “dan -rasanja sedap. 

Harganja pantes, sehingga semoea 

golongan. dapat membelinja. Sedia 

“2x dalam 'kaleng dari: 1-2. dan 5 pond. 

: Tida .ada tertjampoer dengan. ge: 

ne Inten 

KEGOENAAN DARI MARGARINE TJAP ANANAS: 
MENGGORENG. IKAN, DIMAKAN DENGAN ROTI, 
MEMASAK KOEWE1. KEMBANG GOELA D.-L. L 

Semuea. toko Provisien-en Dranken adu sedia 

Jl haul lha UIN 
(TJAP ANANAS) 

BOEN IMP GOUW     nd 

  
SENG & Co,“ BATAVIA
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INGEREBOETI (LIA, 
Si Tjentil kirim soerat pertanjaan 

|. Njang terbormat bang Bedjat | 
D0 Dengan hormat! 
“Djangan goesar adje dong njang 

bisa djawab semoea soalan njang| 
'soelit-soelit dengen djitoe, dan adpis 

| roeparoepa hal dengen beres, saja 

| pengen taoce apa empo Bedjat djoega 
itoe ? An aa gitoe 

—— 'Tjoba. dong toeloengiu aje, minta 
sama empo Badjat, kasih adpis dan 
djawab pertanjaan aje dibawah ini, 

| sebelon dan sesoedahnja aje atoer 
banjak terima kasia. : | 

a. Pegimana rasanja ati seorang perem 
| poean pnjang sedeng asjik beroemah 

tangga, lakinja direboet perempoean 
“lain, sedeng ia zonder dosa ditjere- 
in, dianter poelang bersama anakoja 
keroemah orang toea atawa sanak 
familienja.— 

b. Di adanja itoe kesalahan, apa 
— di lelaki njang njere in bininja ata 
wa di perempoean njang ngereboet, 
made 

IL si lelaki, berlaki bini dengen njang 

“ditjerein dari kekirik sampe djadi 
. matjan. 

IL, si perezpoean njang ngereboet, ta- 
'0e njang itoe lelaki ada poenja anak 
dan bini.— | 
c. Oleh karenanja, si perempoean 

    

  

terlantar idoep-idoep, siapa r»jang pa 
ng kedjam antara lelaki njang dire 

'boet dau perempoesan njang ngere 
cetnja ? 

ada 73 roemab jang rebah, keroegian 
nja ada f 1086,— di daerah onderdis 

: joewirin 28 roemah jang 
nja f 404,— djadi 

a ada 247 roewah jg 
mlahnja keroegian ada 

terangkan, bahwa
 

ini masih ada 13 
3 

nggal doe ia hanja 2 anak ketjil 

Lotery — barang P.P.I. 

| Kongresoja Persatocan Pergoeroean 
Indonesia di Solo baroe baroeini me 

meminta banjak bea. Atas oesabanja 

pada pemerintah Z-Ifbestuur Kasoe- 
mannan boeat mengadakan lotery-ba 
rang, besarnja f 1000.— didjoeal per 
lot 10 sen, 10000 lot boeat kasih prijs 

” f 500.— dan segala bea dan padjak 
pemerintah (16 pCt.) koerang lebih 
ada f 300 — djadi mendapat keoen- 
toengan f 200 — 

#| dan boenoeh orang ? 

boeat si lelaki dan apa boeat si perem- 

| ini bari, ma'loem boelan poeasa. La- 

| 3. Bang Bedjat nggak poenja ati 
——|prempoean, djadi soesah ndjawabnja, 
 |Moestinja tanja sama ewps»k Bedjat. 

'kolera, 

njang ditjere-in bersama anakuja djadi| pjijr swart. Dari itoe kalau soedah di 

. Njang paling kedjam dari 2 orang | 

| maka PPI minta izin ke desa, dan tiap-tiap desa ada kepela, 

— Pendjsealan lot sekarang ini soedah | 
habis sama sekali, dan pemainnja te 

ini, kedjaman mana dengan si Akang 
alias Komin njang soeka ngerampok 

.e. Hoekoeman apa njang setimpal 

  poean njang kedjam itoe ? 
.. Waba'doe lain dari pada itoe, 
f Pegimana pemandangan empo 

jat, kaloe sang laki lagi nemeni 
moe lelaki doedoek diroea- 

ng bini lantas keloear 
ngobrol doedoek dikoersi 

e kimon» berij ip ramboet ? 
adjs doeloe deh!!! 

me on “Dari -anja 

TJENTIL. 

   

5 Bang Bedjat » 22 ak maoe pandjang2 

(par sih kaga”, tjoema sadja mata bang 

daan 'kog mbelijoet, maoe poeles me 

Dus nu terzake : 

Tapi ... barangkali ja tjelekit rasanja. 
Tjerei zonder ada alasan, moedab2an 
jang tjerei-in boeroe boeroe dimakan 

b. Jang salah silaki, si prempoean 
baroe sih, apa salahnja? Jang dia 
taoe, polygamie boleh, nggak bermak 
soed ngereboet. Tapi kalau ada niat 
uja ngereboet, misalnja silaki soeroe 
tjerein bini jang soedah ada anak.wel, 
lebih kedjem dia kalau ditimbang sama 
si Akang of Koming Kepsla rampok, 
Sebab, Akang tjoeman ngeroesak barta 
benda, dan soms matiin orang. Betoel 
Ikarena itoe soeka bisa telantar anak 
'bini jang diboenoeb, tapi . ... tob 
nggak ganggoe keroekoenan roemab 
tangga, wel? - : 

Lebih baik kematian soeami, dari 
hidaep nggak bisa hidoep roekoen, 
ng kalau sisoeami main plerok- 
'plerokan sadja, sama orang lain. 

Paling tjilaka boeat bininja, Tapi 
tusschenhaakjes, eupok Bedjat nggak 
paling tjilaka, lo, ma'loem bang Be- 
djat sering kali ...eh..,clandestine. 

Kalau ada satose bini ikoet memoein 
na laki2 pakai p.kaian kimono . 

a .... 

tig hersennja, ma'loem adat Timoer 
nggak ada. 

Kalau maoe tiroe adat Barat, 
1000 kali tjos-tjis2 ngomong tjara Ba 
rat, mendjeb2 tjara Barat, lenggang 
itjara Barat, biar diteken 100 kali da 
Jam ordonnansi, lamoen dia item, ja 

takdirken lahir seperti orang timoeran 
baiklah pakai adat timoer, Toh aloes, 
siapa jang bisa sangkal. 

BANG BEDJAT. 

pertemoean Parindra di Ngadisoerian 
Poerwosari (Sulu), moelai djam $ pag'. 

POERBOLINGGO 

Perkoempoelan baharoe 

8 tauladan! 

Berhoeboeng dengan berita terse 
boet, 

landjoet, datang ke Kalimunah, soeatoe 
onderdistrict ini regentschap, jg me 
narik perhatian cemoem : 

Onderdistrict tsb, terdiri dari 30 

djoendjang krawat (pegawai desa) leng 

ichtiarkan berdirinja perkoempoelan 
ini dan itoe, tetapi tidak berhasil jang 

»Emha", 

dipindehkan disini, siang malam (di   
    
   

  

   

    

   

        

sean 

soesoe segar, 

lah ditetapkan besoek hari Senin-pagi: 

$| EUROPEESCHE N 

HL NUUTAN BESAR" 
s|  TELEFOON 616 : MEESTERC: 

3) MODERN, HYGIENISCH te KLASSE BEDRIJF 

| Atas pimpinan orang Europa 

Mengantar doea kali tiap2 hari 

| : 'Selamanja ditanggoeng darisampijang sehat 

000000000000440000044140 140400001101000000000000 
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room, Joghurt. 
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Itiau baroe dapat mendirikan di 7 de| 

aa : "Ikerdj ja, “diberi hiboeran oean 
dia djangan2 rodo-rodo zeg- Ba tah ” : 

biar| 

te. 15 Nov. ini, bertempat di Balai| 

Patoet mendjadil! 

kita kemaren bari Rebo telah| 
memerloekan menjelidikirja jg lebih) 

kap. Svedah lama sekali orang meng nja (digedoeng Jjg begroetinguja f 300 

memosaskan, toelis pembantoe kita| 

Baroe-baroe ini, seorang prijaji BB angnja tengah dikoempoelkan hampir 

loear dienst kerdja) membanting tena 
ganja, terdjoen dan menjerboe dikala 
Ingan pendoedoek, zonder mengenal karang 

f 400 sadja, boeat keperloean tsb, Di 

letih dan pajah beroesaha mendirikan 
perkoempoelan. sg 

Dengan berkah keicblasan dan ke 
giatan, beliau telah beroentoeng dapat 
wenghimpoen semoea Loerah-loerab, 
Tjarik-tjarik dan Baoe-baoe, boeat di 
adakan Bond dan Fondsnja masing 

masing dengan organisasi jg amat rapi. 
Kepada pendoedoek Moeslimin soe 

dah ada 8 Dentaa Neo ikan “Pe 

ugoeroes Masdjid“ dengan diserabi in 
structienja jg selaras dengau keperloe 
annja. Bueat keperloean kematian, be 

sa sadja. 
Kesemoeanja itoe adalah mendjadi 

dan dalam penilikan serta pimpinan 
beliau sendiri. Tetapi sajang seriboe 
kali, kita tidak boleh mengoemoem 
kan vamanja, sebab kata beliau jang 
penting toch boeah cesahanja kepada 
cemoem ! 

Sbeprja lebih tegas, kita terangkan 
satoe persatoe: : 

»Bekel Fonds". 

Semoea Kepala desa seonder Kali- 

mansh, 30 orang banjaknja telah ma 

soek djadi anggsutauja, dengan oeang 

pangkaluja a f 15 00, sedang ijoeranoja 

(contributie) £ 10,00 setahoen (tiap 
tiap lid), 

Maksoednja : boeat mem perlindoengi 

ledennja, dan lid jang dipetjat dari 
djabatannja (met of zonder hormat) 

diberi bantoean sekali goes f 100.00 

Soenggoehpoen baroe sadja didirikan, 
tetapi sekarang soedah mempoenjai 

tabosngan dalam postkantoor banjak- 
nja f 450 00. 

Sbesoenan bestuurnja: 1 toean At- 
modibroto, 2 Soemardjo dan 3 Soemo- 

mibardjo (voorzitter, Secretaris dan 

Penningmeetster). 

,Tiarik Bond”. 

80 tjarik-tjarik telah djadi anggau 

tanja, dengan membsjar pangkal a 

£ 10. Adapoen contributienja f S tiap 

tiap tahoen. Soedah bertaboengan oe 

ang dalam postkantoor banjakpja 

£30000. sekalipoen baroe sadja ber 

diri. 
Setengah dari pada maksoednja : 

tiap-tiap anggauta jg dilepas dari pe 

,Baoe fonds" 

Baroe sadja didirikan, semoea pe- 

gawsi desa jang berangkat BAOE, 56 

orang banjaknja (seonder Kalimanah) 

telah bernaoeng dibawah organisasi 

tsb. dengan toendoek dan menoeroet 

apa apa jang djadi kewadjibannja. 

Tiap lid ditarik entree @ f 5. dan 

contributie f 3 tiap tisp tahoen. Sete- 

ogah daripada maksoed »Baoe Fonds", 

ialah akan mewberi soembangan oe- 

ang contant f 50,00 kepada tiap tiap 

lid jang kena lepasan dari djabatan- 

vja, walaupoen zonder hormat. 

Perhimpoenan ,Baoe Fonds“ terse- 

boet jang baroe sadja berdiri, sekarang 

telah mempoenjai osang taboengan 

banjaknja f 114 dalam postspaarbank. 

Pengoerces Masijid 

Ialah seboeah nama perkoempoelan, 

jg dioesabakan oleh toean jth. tadi. 

ros ada 8 desa jg mendirikannja. Dan 

5 tempat (desa) dari padanja telab 

membegrooting Masdjidnja. Seachir2- 

nja dalm kwertial kedoea th. 1938, 

selesailah Mesdjid-mesdjid itoe hendak 

nja (Aamiin !): 
1, Didesa Karangdjambe, akan me 

nambah besarnja, jg begrooting f 60 

sadja, tetepi ocanguja telah terknem- 

Ipoel lebih dari pada keperloeanuja. 

"9, Di Babakan.boeat menambah baik 

sekarang sosdah terkoempoel f z00 

leb hb, 
3 di Kalikaboug, boeat mentegel — 

kembang, dibegrooting f 100 dan oe 

tjoekoep : & 

4 di Kalimanah—wetan, Masdjid 

nja hendak diganti gedueng. maka se 

disana , Pengoeroes Masdjid“ 

sedang hiboek mengichtiarkan oeang 

kabarkan soedah hasil f 160. 

5 di Gretjol ,PM“nja berniat men 

daboeloei Kalimanah wetan,dalam men 

selesaikan gedoeng Masdjidnja. Oleh 

karenanja begrooting f 400 tengah di 

icbtiarkan terkoempoelnja, , PM$ kian 

kemari minta bantoean oeang, sekali 

'poen hanja sedikit (sen-senan) diteri 

manja dengan senang hati olehnja. 

Ikatan personeel kantoor AW 

Toedjoeh orang dalam kantor A W 

Kalimanah telah mengadakan ikatan 

(persatoean), djoega dibawah pimpinan 

toean jth tadi. Masing-masing orang 

poel f 7,— saban boelan. 5 

Ocang taboengan itoe laloe diboeat 

menjewa sawah oentoek ditanami padi 

dah bersawah sewaan 7 baoe loeasnja, 
maka sawab2 tadi dibagikan kepada 

Dari 30 desa dionder Kalimanah, ba. 

ditiap-tiap boelannja, diwadjibkan me| djaja telah diserahi pekerdjaan dengan 

naboeng oeang f 1, —, dus bisa terkoem ressort Z O Bantam, dengan Rangkas 

of lainlain palawidja. Manakala soe|sort Kaboeb, dengan desa Kaboeh se 
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ARNOITS 
ICE WAFERS 
jang sangat ledzat 
ada satoe makanan 
jang soenggoeh enak 

centoek orang-orang toea 
dan moeda. Sedialah satoe ka: 
leng Arnotr's Ice Waters didalam 

roemah, dengan ini biskoewit toean 
selaloe meriangkan hati tetamoe-tetamee 

Biskoewif 

Amotr 
   

  

   

     

   

    

Didalam tiap-tiap kaleng isinja roepa' matjam 

jeng paling 
Termeshoer 

oa , 
obeng 

  

ARNOTI 
KELOEWARAN JACOBERG 
  

  

  

TAKDIR. 

Si Kiri moelai, 
Walaupoen berita sehari-hari senan- 

tissa bersimaharadjalela dalam hala- 
men-halaman ini, tetapi Si Kiri moe- 
lai djoega dengan Obrolannja. 

Djika selaloe hendak absent, moedah 
timboel sangka orang, Si Kiri, dika- 
renakan ,kirinja”, maka teranggap 
sebagai roentoehan masjarakat. Masoek 
ia ta” menggenapkan, keluear ta' meng 
gandjilkan. 

Sebaliknja djika Si Kiri beroleh ber- 
kah, dapat menjerboe kedalam halaman 
ni, tiada poela merasa diri terangkat. 
Sebab, oemoemnja mwanoesia zaman 

kini banjak antaranja, djika beroleh 
oentoeng segera ia tekeboer. Tinggi 
anggapannja kepada dirinja sendiri. 
Ia bertjeritera betapa tinggi ketjerda- 
sannja, betapa pandai ia mentjahari 
rizeki, 

.Soedah tentos berhasil“, katanja, 
»Sebab koe begitoekan, koe beginikan" 

. menandakan dirinja tiada bodoh, 

tiada doengoe, Ia melagakkan dirinja. 
Djika sekali peristiwa, laroet peroen 

toengannja, amboi, besar nian keloeh 
kesahnja. 

Apa katanja? 
Takdir. 
Ia tiada melihat si Takdir, waktoe 

nasibnja baik, waktoe ia beroleh oen 
toeng. 

Takdir tampak olebnja lekas-lekas 
diwaktoe nasibnja malang. 

Kata orang Betawi: dia boeta wak 
toe melek, dia melek waktoe merem.- 

Waktoe oentoengnja baik, ia loepa 
akan tawakkal, waktoe oentoengnja 
djatoeh ia pandai tawakkal, tetapi ta 
wakkalnja dalam keadaan hilang akal, 

Habis akal, baharoe tawakkal. 
Na'oedzoebillah minzalik ! 
Kalau beroleh oentoeng ia loepa 

bersjoekoer, djika malang ia ingat 
smohon“, 

Tiada perloe ta'adjoeb orang, djika 
mohonnja tidak ber effect, Ma'loem ia 
sendiri jang menoetoep pintoe datang 
nja pengaboelan, 

Inilah salah soeatoe barang bal jang 
ketjewa diantara kita, dan. ... het 
beroerde is: Si Kiri mengalami sen- 

diri. 

HITLER 

Hitler enggan tjampoer beroending 
di Brussel, Ia sanggoep mendamaikan 
pertikaian artara Djepang dengan Ti 
ongkok. 

Soedah barang tentoe dapat, tidak- 
kah ia ,poengoet saudara“ kepada 
Djepang ? 

Djika dapat diselesaikan oleh Hitler" 
..... ingat, ada oebi ada talas, ada 
boedi ada balas, 

Boedi kepadasdoenia, apa balasnja " 
»Poelangin dong, tanah djadjahan 

koe, gih" |. 
Djika Hitler mendjadi djoeroe pisah, 

Inggeris moengkin iri hati, 

Djepang kata: , Baiklah Inggerissa 

dja mendjadi djoeroe pisah . . Heere, . , 

Djerman bisa djoega iri hati melihat 

Inggeris. 

Well, djika hanja berbatas kepada 
iri sadja, ta” mengapa, asal djangan 
bersaboeng. 

Sebab . . - moengkin si Kiri ikoet 

menderita pahitnja. Lapar. $ 

SI KIRI, 

  

  

Dalam pada itoe, baharoelah perika 
tan membitjarakan lagi akan kelang- 

soengan atau boebarnja. 
Hingga sekarang perikatan ini soe 

dah dapat menjewa sawah banjaknja 
300 oebin (roe) jg ,dikerdjakan bersa 
ma sama. 
“Perkoempoelan kematian” 
Soedal dapat didirikan dalam 7 de 

sa jang diorganisasi rapih. Dus dengan 
jg lain2 d:lam onder tsb, telah ber 

diri 19 perkoempoelan jang dioesaha 
kannja. Beloem terhitoeng 'Moebam- 
madijah, poen djadi perhatian beliau | 

wekas Cy tren 

Doenia S.S, 

Dipindahkan dari Bandoeng ke Mr. 
Cornelis conducteur klas 2 t. Iman 

Soekardi. 
BL aa 

Doenia mijabouw 

Boschopzichter t. M. Aso Sastrawi- 

bitoong sebagai kedoedoekannja, 
Tw. Bosebopzichter t, Soedarsono 

telah diserabi pekerdjaan didalam res 

bagai kedoedoekannja. 
Diangkat mendjadi mantri politie     masing-masing lid 1 baoe. 

houtvesterij Telawa, t, R. Darmowijoto 
sekarang beliau mendjadi tijdelijk pa 
da itoe pekerdjasn. 

— 9 — 

Hasil-hasil N. I. S. 

Dari Semarang diberitakan oleh 
Anip-Aneta, bahwa hasil-hasil NIS 
didalam boelan October tahoen 1936 
dan tahoen 1937 dan didalam boelan 
Januari sampai boelan Oct. tahoen 
1936 dan taboen 1937 masing-masing 
f 592.000, f 690.000, f 5.505.000 dan 
f 6.495.000 banjaknja. 

— 9. 

Kesenangan rekjat didalam 
boelan Poeasa 

Roepa-rcepanja telah mendjadi adat 
kesenangannja bagi ra'jat di Tjloering 
pada tiap tiap boelan poeasa menga- 
dakan keramaian saban-saban waktoe 
malam. 

Pada bl poeasa iniposen telah bera- 
mai-ramai poela mereka dari pk. 7 
hingga 1 malam mengadakan soeatoe 
angkloeng jg diseboet ,patjoel go- 
wang". 

Bergolong' golong mereka mengadoe 
»gending” dan ,bersoe'al djawab" se 
hingga memoesingkan kepsia tentang 
ramainja itoe,-—-   pada dienat dari boschwezen didalam — 9 mem 
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V.O.R.O. 

Zender Y.D.G. 8 golflengte 108: 

Studio Kramat 96. Na 

  

    

  

   Sabtoe, 13: 
5.—- sore  Lagoe Dj : 
530 Lagoe Arab | 
be La Lagoe Tionghoa 
6.30 ',  Membat 
7,— malam bana 
R30 12 1 

S7 : a 1 Yi | 

Bana Be 
Ii Berhenti 

Minggoe 14 Nov: 
7.— pagi Lagoe Soenda 
TAB Ag Lagoe Djawa 
8,30 , Lagoe Ambon 
8,45 ',  Lagoe gamb. kromong) 

sa be Sitbu,caleh toean2 
Soeprapto dan K, Dokati 

10.— Krontjongorkest Lief: 
Souvenir”, dipimpin 
oleh toean Abdoel Moe- 

— talib 
ha Lagoe Arab 
AO Lagoe Tionghoa 
2, — Berhenti 
5,— #ore Piano dan Viool oleh 

tocan Pratisto Soetedjo 
50 Lagoe Djawa 
6,— ,  agoe Melajoe 
6,30 Lagoe Soenda 

7.— malam Lagoe Tionghoa 
KAN Lagoe Arab 
Dek na Pendjawaban soerat2, 

3 rapport dan pemberi ta 
hoean oleh Pengoeroes 
Voro. 

8.30 , Lagoe krontjong dan 
Stamboel 

ND. 5 Legoe Ambon 
Te 1. Lagoe Hawaiian 
10.— Berhenti 

Senen 15 Nov. 

7.— pagi Lagoe Melajoe 
"3 Lagoe Krontjong dan 

Stamboel 
8— Lagoe Arab 
Ka, Berhenti 
12.— siang Lagoe Soenda 
Ia Lagoe Djawa 
da Lagoe Tiongkoa 
IS Lagoe Hawaiian 
2— Berhenti 
5,— sore Lagoe Tionghoa 
D, 30: 5 Lagoe Krontjong dan 

Stamboel 
6,— Lagoe Djawa 
6,30 Membatja s.k. 
7.— malam Membatja boekoe tjerite 

ra Baron Sekender” 
oleh Mbok Mas Hardj» 
dimoeljo 

8,— » Pantoen Soenda dari per 
koempoelan Galoeh Pa- 
koean, dipimpin oleh 
toean Abdullah Saleh 

lL— , Berhenti 

PENJIARAN NIROM TIMOER 

Djawa Barat 

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

ngnitenenan 

battas: 13 Nov, 
FE 

5.— sore Gambang kromong 
5,30 Lagoe Djawa 
6,— , Sedap malam 
7,— malam Perkabaran 
TS Perkabaran 
8,— Lagoe Soenda 
IT Toetoep 

Minggoe, 14 Nov. 

10,— pagi Lagoe Djawa 
12.— siang Gamelan 
1280 Lagoe Hawaiian 
2.— y Toetoep 
5,— sore Krontjong 
5.30 . Lagoe Tionghoa 
6— Pemberian nasehat oleh 

Oedem 
AN Lagoe Arab jg modern 
7.— malam Gambang kromong 
FO “X Pidato tentang Indone- 

sia Toea 
300 Studio-orkest dinjanjikan 

oleh Anie Landouw 
dan Hanafie 

10.— Lagoe Djawa 
10,30 —,  Ketjapi 
RAI Lagoe Melajoe 
LISU Toetoep 

PMN 29 

TO 30. Ketjapi 
11,10 Lagoe Melajoe 
d0 ig Toetoep 

Senen, 15 Nov, 

5.— sore Lagoe Melajoe 
5.30 , Krontjong 
8, — Lagoe Soenda 
6.30 , Gambang kromong 
7.— malam Perkabaran 
Tah Mana soeka 
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9 Sedap malam 
Li.— Lagoe Soeuda 

111,30 Toetoep 

Pa PMN 29 

10.30 Lagoe Arab 
11,— Krontjong 
Lon Toetoep 

PROGRAMMA V.O.K.L. 

Zender YDH. 7 golflengte 
107, 53 Meter 

Sabtoe, 13 Nov. 
1 65,— sore — Lagoe Soenda 
15,30 , Lagoe Njawa 
6€— Lagoe Krontjong 
Oo" in Berhenti 

| T.-— malam Berita sk, (Indoj 
SP Lagoe krontjoog 
PRO Berita sk. (Soenda) 
8— Lagoe Ambon 
IIS ey Lagoe Soenda 
S3 Pantoen ,Madja" 
l— Toetoep 

Minggoe 14Nov. 
Sy Klenengan oleh perhim 

poenan »Langen 
Sworo” 

2.— siang Toetoep 
5,— sore Lagoe Soenda 
OA Lagoe Krontjong 
6,30 , Berhenti 
7,— malam Berita sport dan s.k 
NU 3 Lagoe Djawa 
8.— Pem. loear negeri oleh 

toean Kosim (Red: Si- 
patahoenan) 

AN Lagoe Ambon 
9— ,, Gerserveerd voor Hawa- 

ianorkest 
12.— Toetoep 

Senen,15 Nov. 
5,— sore Lagoe Djawa 
5.30 , Lagoe Soenda 
6.——, Lagoe Ambon dan Kron 

tjong 
0 Berhenti 
7,— malam Berita s.k. (Indo) 
TO “in Lagoe Hawaiian 
TAS Berita sk (Soenda) 
8.— Lagoe Djawa 
SIG Berita Pengoeroes 
9— Lagoe Soenda 
9,30 Lagoe Krontjong 
Me —3 5 Toetoep 

PENJIARAN NIROM TIMOER. 

Djawa Timoer 

Soerabaja I 31: Soerabaja II 95: 
Djokja II 128: Semarang II 111, 

Solo II 120. 

Sabtoe, 13 Nov. 
5,— sore  Boeat anak-anak 
6.— , Krontjong 
SO Ketoprak 
7,— malam Perkabaran dan perkaba 

ran pasar 
Tak Membalas soerat soerat 
120... Lagoe Ambon 
KN Wajing orang 

an Toetoep 

Minggoe, 4 Nov. 
10.— pagi Gamelan 
12.— siang Membalas soerat2 
Iet3 Lagoe Djawa 
2,— 7 Toetosp 
5.— sore  Lagoe Arab 
5,20 ,  Krontjong 
5.40 $ Lagoe Bali 
6,— '»  Boeat pandoe psndoe 
.— malam Perkabaran dan perkaba 

| ran pasar 
ye” 3 Lagoe Tionghoa 
730 5 Peladjaran bahasa Tiong 

hoa 
8,— Kunstavond oleh , Lan- 

gen Sworo" 
1130 '»,  Toetoep 

Senen,15 Nov, 
6,30 pagi Krontjong 
L— Idem 
Dn Toetoep 
5,— sore  Muziek dari Ambon 
6201 ih Lagoe Tionghoa 
540 4 Lagoe Hawaiian 
6,— Gamelan . 

1640 ,  - Krontjong 
7,— malam Perkabaran dan perka- 

5 baran pasar. 
TTD ag Membalas soerat2 
Tai Muziek dari Urdu. 
AO eu Boeat kaoem iboe 

71.50 Lagoe Tionghoa 
8,— Strijkorkest 
30 ig Toetoep 

PROGRAMMA NIROM 

Penjiaran Barat 

Archipelz. 99 dari 11.00 tm 12.00 
atas 205 m. West-Java: Batavia 126, 
Bandoeng 120,Buitenzorg 182, Cheribon 
108, Pekalongan 22, Soekaboemi 192, 
Oost dan Midden—Java: Soerabaja 181 
dari 7.30 sampai 2.00 atas 25 m. Soe- | 
rabaja III 19$, Semarang 122, Malang   8— Lagoe Djawa 1 Djokja 181, Solo 188, Tjepoe 186 
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Sabtoe, 13 Nov, 

| 6— sore  Pemboekaan 
GOS 1 Coneert 

| 7.-— malam Perkabaran Nirom 
3 abu Mana soeka 
510, Apa jang kita sedang 

kerdjakan 
8,30 , Concert 
9.05 Lagoe gramofoon 
920, Lagoe populair 
19,30 Bonte 3ccordeon 
dl— Lagoe dansa 
11— , Toetoep 

Minggoe, 4 Nov. 

Penjiaran Geredja 
Wilhelmus 
Operette 
Trompet dan Viool 
Campoli's Orkest 
Studio orkest 
Perkabaran Nirom 
Lagoe Hawaiian dari 
Littly Boys 
Lagoe gramofoon 
Perkabarn 
Toetoep 
Pemboekaan . 
Tjeritera dari kitab Indjii 
Muziek jg gembira 
Mana soeka 

7,830 malam Tziganen concert 
Perkabaran dan perkaba 
ran Sport 
Chopin pianorecital 
Practische Wenken 
Roepa2 
Serieuze muziek 
Toetoep 

Senen15 Nov. 

Gymnastiek 
Lagoe gramofoon 
Lagoe gramofoon 
Toetoep 
Pemboekaan 
Lagoe populair 
Morgenwijding 
Serieuze muziek 
Schiphol—Tjilitan 
Perkabaran Nirom 
Aan den Disch 
Perkabaran 
Toetoep 
Pemboekaan 
Boeat anak anak 

7.— malam Perkabaran Nirom 
Yanklee doodle 
Koersoes bah. Inggeris 
Serieuze concert 
Phohi Sportspraatje 
3 kla oleh Jan Kiepura 
Berita2 koers 
Lagoe populair 
Toetoep 

B.R. V. 

Batavia I 157,89 m. Batavia II 61 
66 m. 4 Buitenzorg 156, api m, Soeka- 
bcemi 12,18 m, 3 

Sabtoe, 13 Nov. 

Lagoe gramofoon 
Vocaal 

: Lagoe gramofson 
. Perkabaran pers 

malam Perkab. tentang oeang 
Lagoe gramofoon 
Marek Weber orkest 
Pem, loear negeri 
Vocaal 
Piano Voordraeht 
Dihoeboengkan dangan 
capitol terras 
Toetoep 

Minggoe, 14 Nov, 

Orgelklanken 
Gewijde klanken 
Ochtend concert, 
Lagoe aneka warna 
Lagoe jang gembira 
Piano voordracht 
Lagoe dansa 
Toetoep 
Concert 
Vecaal 
Viool concert 
Waldstein Sonate Op 53 
Lagoe Aneka warna 
Operette concert 
Lagoe jang gembira 
Lagoe dansa 
Toetoep 

Senen, 15 Nov. 

Lagoe gramofoon 
Lagoe gramofoon 
Lagoe dansa 
Lagoe gramofoon 
Vocasl 
Orkest 
Perkabaran Pers 
Zigeuuer muziek 
Piano Voordracht 
Draai orgelmuziek 

. Lagoe gramofoon 
Tentang foto dan cinema 
Lagoe roepa-roepa 

PBHOHI-RELAY 
Berita-berita koers 

- Marek Weber Orkest 
Lagoe gramofoon 
Toetoep 
mn (9 5 

  

  

    

Ka SEHA1 TAN! 
Boeat djaga kasehatan kepala pakelah OBAT KRAMAS ,TJAR DEWA" 
Ini OBAT ada bergoena sekali boeat bikin BERESI Ramboet dan ketoembe 
(daki kepala) jang berarti djaga kasehatanotakdanpikiran, 

Harga perpak f. 0,10. dan f. 0,06. 

Memoedjikan dengan hormat - 

FABRIEK » TJAP DEWA“ 
Molenviiet Oost 73. Batavia-Centrum 

NB. Bisa dapat beli | diantero tempat.     

  

3 : F4 29 Op 4 

g ai & 9, PLS El: 1 3 & S ena 

Ya Kp 
Rasar Baroe No, 3 Telf 262 Wit. BATAVIA-CENTRUM 

: JAARLIJKSCHE UITVERKOOP !!! 
Badminton Racket 50 pCt korting ! 

Merk PRACTICE Doeloe f 1.— Sekarang f. 0.50 
» . Boeat training 5 s 150 5 si OT 
2 5 EIEY $ s 250 3 3.329 
” LUX ” Ep H0 » ” 2.50 
» JUNIOR SERVICE $ » T.— si 3 350 
» . RED SEAL : » 8— £ » 4— 
». GOLD SEAL 2 » 8— i » 4— 
» . PRESIDENT s » 8— 3 » A— 
»  BLUE RIBBON & STRUGGLE » 9— 5 » 450 
» SUPER SPEED 5 »1.0— » 9 — 

Harga diatas soeda teritoeng sama snaar ang paling baik. Semoea 
dengen garantie ANEM BOELAN. 

TENNIS Rackets roepa roepa 50 pCt korting! 
Merk UNIVERSITY (Sykes London) Doeloe f 25.— sekarang f.12.50 

» TROJAN P2R50 AI 15 
» WESTERN STAR (Sykes Lond)» -f20.—  , f.10.-— 
» WIMBLY (English) Ma Ae 11250 
» AIRFLOW 2 sent M5 
» ARISTOCRAT (AUSTRALIA) ', f35— , £17.50 
» PARAMOUNT ( A1 Naa £16.50 

Harga diatas pake snaar jang paling baik le. kwaliteit dengan 
Kepang ANEM BOELAN, boeat frame dapet garantie SATOE 

2de hand Tennis Racket, dalem keadaan baik, roepa-roepa merk, 
soeda di besnaard f. 2.50. 2de hand Tennis balls f 1.50 per doz, 
Shuttlecock Regulation f 3.30 per doz. Resenan loear Betawiden- 
gen Rembourse. Lebi dari f. 10.- ongkos vrij. 
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s i dalam Bali Congres. 
gkan diatas kapal 

8 mengoetip) 
    

Oleh verelagg. Madoeratna 

   

       
    

    
    
   

   

      

    
    
    

   

    

   

djibkan. Bisa djoega, bahwa keperloe 
oeh dari ahli kesenian Europa, jangjan baharoe timboel oleh karena con 

berdiam di Bali, pengaroeh dari tou-|tact dengan negeri loear, dimana ha 
risten, jang ta” dapat mengoepas kosJnja dapat dipoeaskan dengan kedata 

olit dari bceahnja, Ini boleh djadi, Ingannja touristen serta poela export 
| bahwa pengaroeh jang demikian bel Bahwa sebagai export-industrie dari 
| kerdja, tetapi menoeroet pemandangan |barang oekiran erias dipegang oleb: 

o. saja ta' seberapa artinja. ,Djika pengalbangsa kasta jg tinggi, bahwa pada 
oeh itoe bekerdja berarti bahwa cul-|kasta itoelah terletak kewadjiban adat 
taur Bali mengambil barang baharoeljang maba berat: bahwa kasta itoe 

|. Itoe oentoek memakai kesempatan|djoega mendjadi bezitters dari barang 
jang diberikan melahirkan bagian barang perhiasan Aa aa dimana 
keboedajaan baharoe". Jang menagih padjak tanah, begitoe 
“Apakah bagian ini akan mengoeat| matjam hingga pendjoealan oemoem 

|. kan keboedajaan Bali sendiri, ini befdirasa pan ini memberi kepertjaja 
—. loem dapat dipastikan. Ada aan an pada diri saja, bahwa dari gentje 

“sekali, bahwa pendapatan, jang didaltan itoelah banjak dapat diterangkan. 
| pati setjara jang sekarang, akan me|Saja djoega ta' maoe moengkir, bah- 
| noedjoe kepada pembikinan perhiasan|wa zonder gentjetan economie diatas 

(sieraden) oentoek diri sendiri, hingga|kemadjoean itoe djoega berdjalan ke 
menghilangkan tjara adat, pendekjdjoeroesan jg sama, tetapi teroetama 
kata, mempertegoehkan cultuur Balilteupo, dimana satoe dan lainnja ter 

TENNNNANe Na en |... Njadi, inilah soeatoe boekti bagi saja, 
Dapat poela, bahwa tjaranja dikerlbahwa economie jg memaksa mendja 

2. djaken (uitwerking) 

. Kita menoendjoekkan sela penga 

    

    

    

lain matjam, tetaldi pikiran jg teroetama. aa T3 
. pi siapa dapat mengatakan? : Dengan alasan atas kejakinan ini 

| Bagaimanakah kita dapat menerang|saja merasa sepatoetnja mentjari dja 
| kan perobahan jaug terlihat dalamjlan kemadjoean (dari nijverheid dan 

: nijverheid di Bali? Apakah dalam kunstnijverheid di Bali. Kemadjoean 
tahoen jang belakangan ada perobafini djangan dioesabakan setjara mena 
han materieel atau geestelijk, jang aam bagian2 cultuur asing, akan te 
dapai menoendjoekkan hal itoe? tapi memperhoeboengkan dengan amat 
Selama beberapa tahoen sebeloemfbati2 sekali pada apa jg mendjadi ke 

—  erisis orang Bali soedah menoekar biasaan serta memakai apa2 jg dida- 
— barang2nja seperti copra, kopi, chewan pat oleh cultuur Bali, adat istiadat jg 

dan babi dengan barang2 dari negeri |diambilnja. Seharoesnja dengan raba2 
| Ioear (import artikelen). Mereka dapat|memasoekkan soember pentjaharian 

| amat banjak sekali dari barang2 itoe|baharoe. Pe an anta Oi 
seperti, perkakas2 pisau, genteng besi, Djika pekerdjaan ini berhasil, maka 

| sepeda dsb.-nja dengan pendapatanfdari pada itoe pendcedoek Bali akan 
—. mereka mendjoeal barang2nja sendiri Jtertarik oleh (hasil tanaman sendiri 

—. Dengan oeang jang mereka dapati joentoek kemadjoeannja : mereka akan 
oleh karevanja, kewadjiban oeang jang| mendapat djalan oentoek penanaman 

  

      

     
    

    

| haroes dibajarnja diloenasi, apa jang|ig lebih lueas. aan ditetapk n oleh adat dan djoega apa ” Oontoek menjingkirkan salah faham jang pandang perloe : dengan djalan psaja akan kemoekakan,bahwa apa jg di 

    

“ itoo mereka dag at membajar belasting Jadjoe sajas ebagai pekerdjaan tidak men nja, in Sana men aa heeren-fdjadi satoe2nja djalan bagi kemadjoe 
Giensten, dapat menjoeroeh bikinfan salon Bali. Perobahan, perdalam 

itoek diri sendiri, dapatjan dari landbouw : menanam bebera 

     

| ai pera ajaan2 jang “diadakati pa export producten 100 matjam lain 
MOMS AAL ML Puja, Tetapi kemoeljg penghasilan kiravja dapat dikemoe 

| dian datanglah crisis. Copranja, che|kakan, jg dapat melemparkan gentje - wan dan babi toeroen amat harganja. jtan eeonomie. Djoega pekerdjaan ini —. Pengetamar 'roesak pada tahoenfd memberi kemadjoean kepadaj 1937 x toek mendatangk 

    

man jang dapat men “kemadj 
naksa oer nj keboedajaan sendiri. Tidak ada angan2 

saja, oentoek menerangkan hal ini Ie 
    

       

kali lbih Tandjoet, 
SN aral inai mereda Mena om NA PO PA an Ta 

—bejar hootang padjaknja moesti aida|apa jg dapat dikerdjakan di Bali dan 
5 Team Betoel orang Bali mempoenjai ega itoe ardes terdijadi saja 

2 mel kimoo “kolinya" tetapi “beb aa keoeangan (geldhuis houding) jg olek | 
gelagat menoendjoekkan, bahwa me- 

an. sobab pada Waktoe jang Ialoe mis |oekiran  kajoe, dapat ditaksir somoea 
reka mengalami hoekoeman dari De-|W4 dengan barga f 160.000 setahoen 
wanja dengan tjara mengoerangi pe- nja, Dari djoemlah ini djatoeh keta 

     

    

   

   
    

         
     

    

    

   

  

     

     

  

       

    

tourisme dilantarkan. Pendjoealan da | 
ri barang barang nijverheid teroetama 

oran jang pertama, Saja berani ORAN pengoekir pengoekir sendiri se|' ngetawan jang pertama, Saja beranil 4 ntah £90:000'5 4100 000 dee ne djoega mengemoekakan, bahwa mate. Joemlah f 9000012 Na Sa AIR bihannja kepa 
..Hoetang pioel dimana producent 
jngan dan kaki ter 

    

   

  

   

| Tieele, keoeangan, jang memegang rol 

| dalam gentjetan economie di Bali. 

| Tandanja bahwa ini memang begi 

aktoe koeat2nja orang Bali dibajar 

T
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seperti di Djawa, 
antoeng pada sau| 

     kerdja 24 bari atau 133 tetapi dapat Valaupoen perhoeboengan ini 
demikian hendaknja. Pal to jantan Tee PE KA s itoe orang2 Bali menjerah (Sa! itoe diantjam kemadjoean pesat- 

, bahwa setahoen sini sam- 

“Joja tergantoeng 
nja anggota keloearga Dalam desa | 

|toeng poela harga produetie jang ter 

| chauffeurs dsbn 
Joijverheid mem 

Jrankan sama sekali. Tetapi djika kita 

|Zuid Bali, kemadjoean dari lebihnja 

(Ikan djoemlah jang didapat oleh desa 

rang2. Lama kelamaan banjaklah ba 

kunstnijverheidsexport baharoe dan/ 

akan banjak. Ini adalah oentoek ke 
2 dengan ta/Pentingan kunrtnijverheid. 

oesan heerendiensten Taro terdiadi Nan amat djarang| wasoekan matjam2 kajoe ta' dapat me dagar 'Wa Na Rn menoehi. Binnenlandsch Bestuur menge 
| dikatakan sehat indoestri seba ae tentang bahaja ini Peka 

0 | 0 ti 

'keboetoehan kepada ka| Bosch 
pakainja. Penjelidikan mem | da 

  sedikit, sebagai  tjontoh 
roeh export-in 
Mas oempama      

   

  

  

ari sedikit banjak 

itoe didapatil 
  

toeslag sebanjak f 43 
'setahoennja dalam satoe keloearga. 

Djoega touristen verkeer, selainnja 
membeli kunstnijverheids producten 
dari touristen di Bali sendiri, dimana 
menoeroet taksiran berdjoerulah 
f40.0C0 tetapi djoemlah. mana terhi 

seboet diatas, masih ki, f 100.000 se 
tahoennja djatoeh pada pendoedoek 
Bali sendiri: hotelpersoneel, gidsen, 

Tourisme dan kunst 
i hasil semoeanja.se 

'bagai kelebihan pendapatan Ra'jat kl. 
f 260,000 setahoennja, Djoemlah ini 
bagi pembatja barangkali ta" menghe 

      

    

   

  

mendjatoekan pikiran,. teroetama di 

pendapatan ini, sebagai saja kemoeka 

Mas, adalah berarti besar sekali. 
Dalam permoelaan saja mentjoba 

memberi gambaran pada toean2 atas 
kemadjoean pada beberapa th. dari 
beberapa bagian nijverheid jg dikeloe 
arkan, Perujataan tentang tambah loe 
asnja touristen verkeer ini tidak darat, 
dianggap, tetapi dapat menjatakan ba 
njaknja penoendjang Bali-museum, se 
bab ini ditjatat, gambaran dari kema 
djoean ini. Sedjak th 1934 djoemlah- 
nja lipat ganda, Pada th '36 adalah 
datang di Bali kl 3000 orang touristen 
taksiran boeat th “37 akan berdjoem- 
lah kl 5000, : 

Apakah jg dapat dikerdjakan seka 
rang oentoek nijverheid dan kunst- 
nijverheid dengan mengingati hal2 
jg saja oeraikan diatas ? Kita menge 
tahoei, bahwa dengan pengaroeh za 
man orang2 Bali meng:mbil djalan 
mengganti, barang2 teroetama dengan 
barang barang dimasoekkan (import | 
artikelen), jg lebih moerah harganja : 
bahwa mereka melepaskan barang 
perhiasannja boeat dipakai sendiri, 
dan bahwa mereka datang kepada 
kunstnijverheidsproductie oentoek ex 
port dan tourisme. Djika kita memi 
kirkan, dapat dikirakan bahwa kema 
djoean nijverheid Bali dapat dipim 
pin dalam doea djalan: jg pertarha 
keadaan didalam (interne), melihat 
kekoeatan kedoea kalinja bekerdja oen 
toek export. Pada permoelaan saja de 
ngan sengadja mengemoekakan, bah 
wa export nijverheid timboelnja apa 
jg dahoeloe boeat keperlsean sendiri, 
boeat kepentingan cultuur sendiri. 
| Terang kiranja, bahwa productie's 
baharoe dapat dipimpin via keperloe 
an artikelen sendiri. Dengan djalan 
begini dapat disjapai, bahwa pemberi 
an bentoek dari barang “barang Bali 
akan disesoeaikan, bahwa @ezas dari 
barang itoe seolah olah cultuur ui 
ting, malahan poela, djika kelak sam 
pai stadium sebagai exportartikel. Da 
lam pekerdjaan ini haroes poela didja 
ga, bahaja jg mengantjam djikalau ke 
madjoean exportnijverheid terdjadi da 
lam snel tempo. Dengan djalan demi 
kian dapatlah kiranja sogatoe matjam 
urgentie progromma (programma jg 
perloe) ditjapainja, jg saja sekarang 
akan bitjradjakan. 

Houtsnijverheid (pengoeki 
ran kajoe). 2 
Sebagaimana saja telah katakan, se 

karang telah ada kekoerangan bahan 
kajoe oentoek keperloean oekiran ba 

rang barang jg petjah. Ini disebabkan 
kekoerangan soekanja terhadap mate 
riaal dalam oekirannja dengan lain 
perkataan perlemahan dari pernjataan 

keboedajaan. Pa Tanu, 

- Tetapi poela bangsa pengoekir. me 
ngoesabakan lekas lakoenja, dimana 

dari nafsoe itoe mendapat resico pe 
tjab2 tabadi, selandjoetnja barang2nja 
terdjoeal dengan amat moerah sekali. 
Saja jakin, bahwa djika didapati soea 
toe djalan oentoek mendapat bahan 
kajoe jang baik, tentoenja kedjadian 

' Pertjobaan diambilnja dengan pe 

dan poela 
“afdeeling Nijverhed kepada 
wezen dipintanja oentgoek menga 

an persediaan kajoe jg tjoeksep. p 
. Disamping itoe dirasa amat penting 

Biarpoen perhitoengan perhatsilan | 
Ikeloearga jang demikian hanja dapat 

“ Idipakai oentoek nasi dan garamnja 
Isabadja, saja hendak mengemoekakan | 3 

tj atas pengal 7, 
ndoestri, bahwa di desal | 

ros batnilan totaal | 

  

POERBOLINGGO 
Oetoesan Congres PGI 

Pembantoe , Emha“ menoelis: 

Sebagaimana jang soedah2, bahwa 
PGI tjab. disini, setiap ada Congres 
tentoe dapat mengirimkan wakilnja, 
Poen sekarang djoega telah memoe- 
toeskan oetoesannja oentoek mendjadi 
wakil dalam Congresnja: 

1 t. Mangoenwijoto dari VOB, 
2 t. Partowikromo dari VOB. 
3 t. Soewarta Atmosepoetra dari 

Ce PGI. 
4 t. Hardjosoemarto dari PNS, 

Tidak lain kita oetjapkan selamat 
Congres PGI ! Selamat ! 

RR dengan keadilannja 

Telah dimadjoekar voorstel pada 
RR oleh t, M. Mangoenwijoto anggo 
ta D. Kaboepaten, soepaja: 

1 diadakan pembatasan pendjoealan 
daging (Djagal dan pendjoeal daging 
dilain RR dilarang berdjoealan disini) 
2 mengadakan kliniek di Kedjobong 
3 'mentjaboet pasar Kedjobong (Dari 
tangannja persoon Kartosoepono of 
Atmoredjo ? oentoek djadi miliknja De 
sa atau Regentschap sendiri) 

Tiga voorstel tsb hendak dibitjara- 
kan dalam sidang RR ahir2 ib. No 1 
dan 2, kita sokong 100pCt, ace, alasan2 
tersedia tjoekoep dan lengkap. Tetapi 
No 3, kita masih blanco. Sebab ra'jat 
desa dil. nja soedah merasa oentoeng 
dengan pasar tsb, karena biaja masoek 
akan berdjoealan sangat moerah, se- 
dang tempatnja tjoekoep, 

Maka kita berharap dengan sepenoeh2 
nja kepada jg berhak soeara: timbang 
lah dengan seadil2nja, hingga orang2 
ketjil merasa oentoeng, berbahagia atas 
keadilan toean2 jth ! 

Eig toko ,Bandoeng” kena poekoe 
lan keras 

Pada hari Senen sore djam 5 ke- 
maren tgl, 8 ib, koeasa toko “Ban 
doeng“ tsb dengan lain verkoopernja 
kefia poekoelannja Soelemi sampai 
moemei. Adapoen sebabnja2 demikian: 

Pada waktoe tsb Soelemi ke toko 
“Bandoeng” moeka pasar disini, boeat 
membeli saroeng tenoenan Garoet jg 
djempolan, Tetapi dikasih saroeng te 
noenan jg kasar. Maka Soelemi meno 
lak dan minta jg nomer satos dari 
Garoet (tjap padi). 

Tetapi anehnja eigenaar toko men- 
djawab. “Saroeng jang baik banjak, 
tetapi oeangmoe tidak ada, ... “II! 
Soelomi dengan kalm memboeka dom 
petnja boeat menoendjnekan wang2nja 
(ja, memang banjak, sebab pemoeda 
jg tjoekoep dan beroeang) teroes dima 
soekkan lagi. Kemoedian, zonder par 
don sitoke mentjekek 'lehernja Soele 
mi, oentoeng Soelemi anak pentjakker, 
dus bisa menolong djiwanja dari sera 
ngan toke tangan kiri memboeang Ia 
wan, sedangjg kanan kirim tindjoean 
boelat2 kebawah telinganja toke (tau- 
ke) hingga djatoeh terpelanting, meng 
geletak diatas lantai jg disoesoel de 
ugan tendangan 1 kali sadja dangan 
kakinja kebadamnja, : 

  

ri atas museumdirectie, , Pita Maka" 
dan saudagar saudagar dengan satoe 
comite, jg memberikan keterangan 
(certificaten) tentang penjelidikannja 
akan tertjapai kiranja, bahwa tourist 
dan saudagar. saudagar membajar har 
ga sepantasnja bagi barang jg men 
dapat certificaat, Dengan djalan itoe 
tentoe timboel perasaan dan djoega 
pertambahan ocepah pekerdjaan jg lebih 
baik, sedang penoeroenan kwaliteit 
dengan naiknja harga tentoe dapat di 
tjegah. Dengan djalan demikian ke 
tjintaan bagi materiaal dan pemberian 
bentoek oleh pengoekir2 akan bertam 
bah giat, 

Propaganda tentang hal ini penting 
sekali diadakan. Kemoedian - sebagai 
djalan ketiga oentoek kemadjoean nij- 

    

   

  

    

    

   
    

    

ini saboen baik 

4 loear biasa! Menjanang- 

“kansekali boeat mandi: 

berboeih poetih. ., dan 

  

   

    

berbaoe haroem 
    

        

3 3 ban 

  

  

   

  

     
   
     

    

  

Lain Tauke memboeroe akan mem 
beri poekoelan dengan kajoe, tetapi le 
bih tjepat Soelemi mengasih tenda- 
ngan dan poekoelan hingga tauke jg 
belakangan djoega menggeletak didjoe 
bin, : 

Jg lain2 memboeros dengan memba 
wa goenting boeat mengerojok Soele 
mi jg amat lemah badannja (sebab 
berpoeasa Ramadhon ini), oentoeng 
masih dapat melontjat dengan tjepat2 
keloear dari toko, serta seroeannja : 
soepaja mengrojok diloear toko. Dja- 
wab mereka soepaja kembali masoek 
lagi enz: Achirnja Jain lain toko toko 
sama memisab, dan berdoejoen doe- 
jsen orang orang dari sana sini sa- 
mentara ada jg bertereak krojok, kro- 
jok, krojok sadja enz: 

Setelah si tauke memboeka matanja 
dengan terang rjata2 ia salah raba, 
salah toebroek. Ia mengira Soelemi 
itoe tk. tjopet jg soedah lama ditoeng 
goe. Maka pada pikirnja, setelah me 
libat Soelemi: tidak perloe ba en bos 
lagi -enz: kemoedian ia dan mereka 
minta ma'af atas keliroeannja. 

Saudara jang kedjam 
Adiknja sendiri di 
revolver 3kali. 

Baroe baroe ini Gan Kan Tiong 
kedatangan adiknja (Gan  Koen 
Liem|.  Beloem selang , beberapa 
menit,  terdengarlah soeara  latoe 
san revoiver 3 kali, maka toko- 
toko se omgevingnja dan orang orang 
jg kebetoelan laloe didekatnja, seketika 
djoega bardiri melepaskan pengliha- 
tan dan memalingkan dirinja kearah 
timboelnja letoesan revolver tadi, 

. Setelah GKT keloear dan pergi dari sitoe, baroelah ada orang masoek ke 
dalam roemahnja, dan »« . terkedjoet 
lah ketika melihat GKL tjelentang 
mandi darah GKT laloe menjerahkan 
diri ke politie, dimana aloe diadakan 
tindakan seperloenja. 

GKL'eeketike itoe poela soedah me 
ninggal doenia dengan berloeka?2 di 
kepala, badan dan tangan. Setelah di 
periksa oleh Dokter, djam 4 nm ma 
Jitnja dikoeboer, Sedang GKT hingga 
sekarang masih meringkoek ditahanan 
boeat menoenggoe firman radja di 
mahkamah. Orang orang banjak jg 
berkata: bahwa GKT itoe pernah sakit 
fikiran, hingga perkaranja tidak mem 
beratkannja, Soenggoehpoen soedah 
seriboe orang lebih jg berkata, tetapi 
seorang Dokter djoealah jg amat ter 
pertjaja ! 

Pemboenoehan ak Salabaja 

Si Pemboenoeh siangnja ter 
dengan berboekti. 

Tjarik desa Salabaja (KLM) kema 
ren pada malam Kemis berkelahi de 
ngan pentjoeri, hingga lama sekali ia 
bergoelat, tidak sesoeatoepoen Orang jg 
mengertinja. Djam 5 pagi, isterinja 
keloear dengan Seorang teman, boeat 
mentjari soeaminja, 

tangkap 

| Boekan main teriaknja sewaktoe me 
lihat sogcaminja menggeletak dihala 
man (erf) roemah dengan keadaan 
mandi “darah  poen-bhabis njawanja, 

Tong2 laloe diboenjikan, orang2, po 
litie berdoejoen2 sama datang. 
“Pagi pagi setelah Dokter menjelidi 

kinja, si majit laloe diangkat ke kli 
nik boeat diperiksa lebih djaceh, 

Djam 9 lebih koerang, politie telah 
beroentoeng membekoek seorang pen 
djahat bernawa Karta dengan berboek 
ti pisaunja masih berdarah aloe diba 
wa ke' kantoor politie, 

  

Pee anang 
Penjakit wasir jang di alpakan 
bisa menimboelkan hai jang sanga 
berbahaja. Dari itoe lawan ia pada 

    

permoelainnja  dengen 
Ke 

   
     

   
       
      

verheid Bali ialah memberi: kesempa 
tan memperlihatkan barang barang 
jang sama sifatnja,- dimana kegiatan 
dan ketjintaan timboel oleh karenanja 
Barang barang jg seroepa itoe dibi 
'kinnja dari lain tempat. Mertoeroet pen 
'dapatan saja tentoe berhasil jg me 
moeaskan hingga kemadjoean jang Ie 

“m3 dipakai oentoek ba-|mMentjari djalan2 soepaja sampai kepa 
n itoe. Penjelidikan itoe: deatagaaling perban Kali: eladjaran, bahwa rata2|teit kasih oekoeran itoe. angsa tou- 

jean, Bahwa : rist dan kunst handelsar Djawa da- 
lam barang barang Bali tidak begitoe 
pemilih, Perkoempoelan: , Pita Maka" 
telah mentjoba dalam djoeroesan ini 
akan mentjapai sedikit. Semestinja ha 

  

aa    
ri pengoekir di desa2 

in Pasar kl. f 6—,di desa 
— dan di desa Tjiloek kl. 

elannja,     
   
   

  

ja, Pp f 
“adat dibatasi. |” 

      

    

  

    
        a apa jg digam Kontroleur Bokker menaksir dalam | roos mentjapai soeatoe maksoed: jang |bih djaoeh dari -kunstvijverheid sen ntang gentjetan | economisch rapportnja th 1934 boeat menoedjoe pemilihan atau tegasnja pe diri. Hingga tiga djalan ini pekerdjaan 3 ie | karena afdeeling Zuid Bali rata2 penghatsilan njelidikan dari kunstnijverheidspro | dari hal mengoekir: boeat sementara laja lam |kelbearga ducten, 0 waktoo akan dibatas adanja, 

rga Bali kira kira f 73,05 se 
    

  

Sma Yi     | dirasakan dari apa jg dahoe og 
   Boeatoe perkoempoelan poela terdi 
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Pertanjaan abon..no. 15718 
A bermaksoed memoengoet anaknja 

B dengan hak seperti anak sendiri,ba 
ik goena oeroesan dienst, seperti kin' 

  

oeroesan waris, boedel dll.” 
Maka B soedah memberi soerat ke 

terangan, dengan saksi dari Cheinja 
B tentang penjerahan anak tsb kepa 
da A. 23 Sa 3 
Maka dari itoe bagaimanakah djalan 

bagi A soepaja anak itoe ada hak 
tjoekoep sebagai anaknja sendiri, 

Lebih doeloe soerat keterangan itoe: 

disaksikan lagi kepada kepala desa 

(kampoeng) soepaja ia tahoe dan di 

masoekkan di register desa, bahwa A 

soedah memoengoet anaknja B deng 

an bak seperti anak sendiri, 
Sesoedah itoe toean perloe membe 

ri tahoe kepada Chef toean dalam dja 

batan, seperti biasanja pegawai mem 

beri tahoe djika dapat anak. 
Ventang kindertoelage, djika anak 

itoe soedah sekolah disekolah goeper 
men atau sekolahan jg dapat subsidie. 

maka djalannja seperti biasa. Toean 

minta verklaring, bahwa anak poe 

ngoet toean itoe sekolah sebagai anak 

toean, dan verklaring itoe diberikan 

kepada chef, soepaja diberi kindertoe 
lage. : 

   
  

kehendaki. 
Maka oleh karena 

tjoekoep dan menoeroet hoekoem adat 

anak itoe soedah mendjadi seperti a 

nak sendiri, tapi sering ada oeroesan, 

teroetama dari abli sendiri jg merasa 

beloem A meninggal soepaja djika 
ada harta jg ia tinggalkan /sebeloem 

nja itoe soedah dinjatakan, 'bahwa ia 

hendak memberi ' 

ngoet itoe dengan djalan hibah wasiat 

Pertanjaan abon. no, 13086 
Perkoempoelan Crediet Cooperatie. 

jang saja pimpin, akan minta rechts- 

Haraplah toean memberi djawab 
atas pertanjaan dibawah ini: 

Il. Kepada sfapa ,haroes diminta 

rechtspersoon itoe. Apakah soerat ha 

roes berzegel, dan berapakah ongkos 

tahoe? atau membajar ongkos 

tjam, Inlandche dan Kuropeeeche, 

Djawab, 
1, Ada doea 

  

     

  

Tea ana debat Kentot” 

dertoelage, ongkos2 pindah, macepoen| 

Anak poengoet itoe dikemoedian ha 
ri sering menjebabkan bal jg tidak di 

itos meskipoen 
dengan saksi2 itoe, dan pemberitahoe 

an dan persaksian kepala desa soedak 

roegi. Sebab itoe dikemoedian hari se 

kpepada anak poe 

- nja. Djika pengoeroes, Statuten fatau/ 

dan HR dioebah, perloekah Ten 
agi? 

.2 Apakah oentoeng dan roeginja 

perkoempoelan memakai rechtspersoon 
3. Pertanjaan 1 dan 2 harap didja 

wab bagi rechtspersoon kedoea ma 

Dimanakah oeroesan itoe diatoer?| 

djalan bagi perkoem- 

NA Ra Aa Ba ea Ba an 

lan pertanjaan 
kehakiman 
Oleh Juridische medewerker 

ongirim pertanjaan haroes membari nemor langga 

   

  

nannja, kalau si pengirim akan anan dari Peman- 
| dangan, Nan tidak didjawab  Pertanjaan haroes ber 

| hosboeng dengan dirinja atau kacem keloesarganja. Segenap 
| pertanjaan diatoerkan kepada redactie bagian Pertanjaan 

“k | Sebab kepentingan kehakiman itoe demoewm 
ne Pan Ban Aan “@idjawab dihalaman ini. Pendjawabaa ha MA emabatja tahoe dan mengerti sedikit ten 

4 akan terdjadi atau jang 
redaktie ini betsel boekan 

: kantor advokaat atau kantor advies, dan halaman s. k. ini 

—. Manja ketill). 

ran jg termoeat dalam Staatsblad 1933 
aa RA 

Perkuempoelan cooperatie jg didiri- 

kan Ban Naaah ini menda- 

pat rechtspersoon Europa artinja segala 
bal ihwal jg mengenai.perkoempoelan 
ini akan diatoer dengan hoekoem jg 
berlakoe atas bangsa europa, Adapoen 
tjara mendirikan jaitoe: Akte dari pa 

dirian perkoempoelan cooperatie jg s0 

segala golongan, Kedoea perkoempoe- 

rechtspersoon menoeroet atoeran ini, 

maka Akte dari pendirian perkoem- 

ma2 dari pada pengoeroesnja, 
2 lembar haroes dikirimkan 

Adviseur @ari 

kend. Djika adviseur tidak mempoe 

loe memakai zegel. 

ngan. 

'roesnja, sebab djika perkoempoelan 
ada hoetang, maka lebih doeloe keka 

goenakan oentoek membajar sebeloem 
pengeeroesnja ditarik oentoek memba 
jar. Djika perkoempoelan tidak mem 
'poenjai rechtspersoon, orang jg djadi 

kami tidak ada, 

blad tsb. diatas. 

poeian cooperatie oontoek mendapat 
ja|rechtpersoon, Pertama menoeroet atoe 

matjam ini boleh dipergoenakan oleh 

lan cooperatie dapat mendjadi rechts- 

persoon, djika didirikan menoeroet 
Staatsblad 1927 no. 91. Atoeran ini 

hanja berlakoe boeat koempoelan -co0o- 

peratie jg didirikan oleh orang Jg ber 
bangsa Indonesia. Oentoek mendapat 

poelan, jg memoeat statuten dar na- 
dalam 
kepada 

Volkscredietwezen en 

Cooperatie di Betawi. Seterimanja itoe 

maka Adviseur terseboet akan mengi 

rimkan tanda penerimaan kepada pe 

ngoeroes, bahwa soedah menerima pe 

ngiriman itoe dengan soerat aangetee 

njai keberatan kepada berdirinja per- 

koempoelan terseboet, maka akte dari 

perkoempoelan itoe akan dimasoekkan 
dalam register, Moelai hari itoe maka 

rechtspersoon itoe berdiri, dan akan 

dioemoemkan oleh adviseur. Segalanja 

ini dengan djalan pertjoema tidak per 

Adapoen perkoempoelan jg didiri-. 
kan menoeroet stbid. 1933 ne. 108 me 

merloekan ongkos banjak sebab akte- 
nja haroes diboeat oleh notaris, se 
dang izin dari G. G. dan pengoemoe 

man haroes dibajar oleh jg berkepenti- 

| 2 Oentoeng dari pada perkoempoe 
lan jg memakai rechtpersoon jalah, 

pengawasan dan pendjagaan dari pa 
da negeri: pendjagaan bagi pengoe 

jaan perkoempoelan jg haroes diper 

pengoeroes jg menanggoeng. Adapoen 
roeginja perkoempoelan jg mempoe 
njai rechtspersoon menoeroet hemat 

3. Dan 4 lebih landjoet saja persi 
lahkan melihat sendiri dalam staats 

  

'#er Tegalredja ondd, Tirto engadjak 

joentoek berdaja oe! 
pekerdjaannja, teroetama jang berhoe 
boengan dengan masoeknja moerid 
dan oeroesan administratie, dengan ti 
dak menjalahi segala perintah2 dari 
pihak atas teroetama dari Schoolopzsie 
nernja, Mereka berpendapatan bahwa 
dengan adanja itoe, akan lebih mem 
perkokoh segala pimpinan dari School 
opzienernja, dan kalau perloe mereka 
selaloe bertolong menolong didalam 
hal jang mengenai pekerdjaannja. Apa 
lagi didalam V OB.-nja (mereka se 
moeanja lid V OB.) hal itoe memang 
dioetamakan. 

  

Keterangan jang kita dapat, oesaha 
litoe besar sekali manfa'atnja, sehing 
Iga Volks:cholen didaerah itoe sebagian 
| besar mendjadi madjoe. Hanja, setelah 
mereka membanting toelang memper 
madjoekan sekolahannja masing2, ter 
pjatalah oleh penjelidikan mereka bah 
wa kemoendoeran Volkescholen itoe 

da Pendirian perkoempoelan. jg me|sebabnja jang terpenting karena penj 

moesat Statutennja haroes diboeat de- 

ngan notarisele acte. Sesoedah itoe la 
loe akte pendirian itoe :dimintakan 
izin dari pada Gobnor Djendral. Pen- 

doedoek desa beloem sama mengerti 
apa itoe maksoednja onderwys, men 
djadikan mereka tidak boetoeh me- 
njekolahkan anaknja. Inilah reactie 
jang terbesar bagi mereka V O B. ers, 
jang dengan soesah pajah ingin me 
madjoekan. 

Itoelah sebabnja, maka kira2 2 boe 
lan jang telah laloe, toean Wignjosoe 
parto terseboet memadjoekan permo 
honan kepada toean Assistent Wedo 
no disitoe (toean Marjono Danoebro- 
to), agar ia diberi idiv oentoek mem 
beri nasehat kepada seloeroeh pendoe 
doek desa, dengan djalan mengoempoel 
kan semoea pendoedoek dikeloerahan 
dan disitoe akan diberi pidato tentang 
Inderwys, Pendek kata: Onderwys 
propaganda. 

Permohonan itoe diterima baik oleh 
tAss Wedono bahwa beliau wadjib 
berterima kasih katanja, karena ten- 
tang bal itoe ada VO jg maoe meno 
long mengerdjakan jg sesoenggoehnja 
bal ini kewadjiban beliau sendiri. Bs- 
gitoelah maka sekarang tiap hari jg ta 
dapat ditentoekan (jg dipandang per- 
loe) dengan Wignjosoeparto tsb pergi 
kemasing keloerahan, boeat berpidato 
kl 1 djam, jg ini pidato itoe hanja 
memberi nasebat dan mengertikan apa 
goenanja sekolahan kepada seloeroeh 
pendoedoek desa, 

Sampai chabar ini kita toelis kata- 
nja soedah kedjalanan 3 desa jg fse 
moeanja itoeindruknja ada bagoes. Ha 
sil jg njata beloem kelihatan, 'hanja 
katanja tiap diadakan pidato itoe pen 
doedoek desa kentara tertarik dan 
memperhatikan seolah olah didalem 
gelap melihat tjahja terang. 

Sekianlah doeloe apa jg kita dapat 
chabarkan dan tentoe sadja kita dari 
»Pemandangan“ toeroet boeka topi a 
tas adanja oesaha tadi, Disini teringat 
lah kita pada waktoe ramai2nja volks 
school ditoetoep karena kekoerangan 
moerid.j Adakah pada waktoe “itoe 
volkecholen jg memang moendoer jg 
laloe ditoetoepnja tadi memang soeda 
dioesahakan dengan matjam djalan, di 
antaranja oesaha sebagai jg ada di 
Tirto tadi? Kita rasa oesaha ,itoe ada 
baik sekali, sebab memang adanja 
pendoedoek desa ta' mace menjekolah 
(kan anaknja itoe boekan karena apa 
tetapi karena kesadaran, keinsjafan 

Igoenanja bersekolah beloem terboeka 
  

| Premie f 75 boeat nj. Tjarik ?    

    

   

   
   
   
   

          

   

    

   

    

   

  

   

  

   

   

      

   

    

   

tjat dari djabatannja, sebab . 

(»Tjarik Bond”). 

makanlah sadja kepada , Tjarik Bond” 

Maoe berlsgd, tetapi tjelaka ! 

pacet dengan politie! 
— Begitoelah berita jang 
dan teroesnja : 

Selang beberapa hari, ia pergi kian 
kemari membawa potretnja t, GKL 
jg mati direvolver oleh sdrnja : tiap2 
Gitanjak orang, ia mendjawab: gam 
bar tsb diberi oleh t. Foker (pembe 
sar PV) jang dipotret diwaktoenja ter 

.  djadi drama tadi. 

disampaikan 

Tjarik desa Selabaja ond. Kalima 
nak, jg kemaren tg 8 soedah matiter 

boenoeh, maka berarti ia telah dipe 
. mati, 

Kalau kita tidak silaf, bahwa ia te 
lah djadi id perk. , Tjarik-Bona” jg 
bermaksoed : tiap2 anggauta jg dipe 
tjat dari djabatannja (met of zonder 
hormat) diberi bantoean oeang con 
tant f 75, hingga ada kans 100 pCt 
njai Tjarik akan terima djoemblahnja 
tsb dari Penningmeester itoe perkoem 
poelan, sekalipoen beloem beberapa 
boelan Jamanja mendjadi anggautanja 

Akan tetapi berhoeboeng itoe oeang | 
boeat njonjah Tjarik nanti akan ter 

. bagi2, maka apakah tidak lebih baik 
djangan diterima sadja itoe pex b:rian? 
Sebab ja toch soedah tjoekoep? Der 

Moehdi alias Gedi namanja, adalab lini. i 
seorang jg berbati tinggi. Sa'atini sel Tentang keadaan di Bodjong, kini 
dang mengalami hal2 jg bersangkoet 

nja kepada polisi, 

kang potret ! 

lau dapat, 
Sy jet at aan Hanna : 

| ONDERWIJS PROPAGANDA 

'Tocan W, menoelis : 

jang terbit pada 8 dezer, tentang per 
cbabaran dalam onderdistrict Bodjong 

Idan Tirto, maka wadjiblah bagi saja 

'Collega itoe, jang memang patoet di 
tjantoemkan dalam soerat kabar kita 
ini. . 

'beloem selesai kita menjelidiki, moga 
moga dilain hari dapat kita hidangkan 
kepada pembatja. Hanja jang menge 
nai di ondd. Tirto, tentang kapala de 
81 jang boeta hoeroef haroes mengam 
bil koersoes, itoe keliroe. Boekan di 
Tirto, tetapi di district Wiradesa seba 
gai jang telah kita kabarkan djoega 
dibarian ini, disamping toelisannja 

p 

Doedoek poenja doedoek, dan ber 
om@1g2, sampailah ke GKS adiknja: 
jang diboenoeh. Maka GKS merasa 
dibikin maloe, sebab potret saudaranja 
disiarkan. GKS menjatakan menjesal | 

— Pilitie dengan sigera | mengondang 
Gedi tsb, dimana ia menerangkan, 
bahwa gambar tadi diberi oleh toe 

Sampai dimanakah oedjoengnja per 
kara itoe? kita banja berharap, lepas) 
lah Gedi dari pada kesoesahan2, ka 

Tertarik oleh boeah penanja Collega 
'Pembantoe Tegal dalam harian ini 

bagi mereka. Lihatlah berapa djoem 
lah anak2 desa jg tidak disekolahkan 
2 an itoe memang ada sekola 
an, , - 

Cur 

lab: Kira2 setahoen jang telah laloef 
Itoean Wignjosoeparto Volksonderwy- 

'teman temannja V. O, diseloeroeh itoe, | 
goena bersama sama bermasjawarat) 

aja memadjoekanj 

Djamoe-djamoe AESCULAAP tjap 
(Recept dari Kaloewarga Kraton Solo) 

OBAT ,SIANG“ Tentang perkatahan penjakit ,SI- 
ANG" (dialect Hokkian) ada banjak sekali artinja. 
Sebab penjakit itoe ada mengenakan dalem anggo- 
ta” badan dan terkena pada djalannja oeral2, atau 
oeraf loeka maoepoen djalannja darah mepet, ker- 

dek (brenti) makanja lanfas bisa kakoe, demikianp 
ada dari lantaran meroengkoest tersebab darah tida   
na: Oeral ada seoempama leiding, bagi djalannja, 
darah kesegala djoeroesan dari sekoedjoer anggola badan. 
loempoe (tida bisa djalan) oepama dari sewates dengkoel kebawah, iloe- 
lah ada dari sebab mengalirnja darah tjoema sampe sewates dengkoel sa 
dja dan tida bisa leroes ke kaki, maka kaki ifoe tenfoe tida bisa hidoep 

sebagaimana moestinja. Alawa KRAM, itoepoen djalannja darah ada man 

djoeroesan: sehingga lama kelamahan oerat ifoe djadi bisa meroengkosi. 

Toko Obat & Djamoe , MESCULAAP" Cheribon 
Filialen : Bandoeng, Tjimahi, Soekaboemi en Palembang. 

   
p 

Orang jang 

oen oerat jang kakoe 
bisa mengalir ka itoe   

  

  

mp 
SA 

  

NAN UN naa   

Ban en KO Ben ME EN Mma Desai 

Anggoer Darah Speciaal 
-Hoofd agent 

San Pane ) Batavia 

agent-ageni 
Eng Thaij Ho Soerabaja 

Eng Thafj Ho Solo 

Thaj An Tjan Djokja 

Eng Sioe Tong Tjilatjap 

Ek Goan Tong Tasikma- 
laja 

Djin Sen Tongj Ban- 
Tjie Ho Tong) doeng 

Eng Thaij Ho Semarang 

Thajj Tjoen Ho) Pekalo- 
Tjie An Ho) ngan 

Thaij An Ho Magelang 

Eng Nam Ho Poerboling 
g0 

Eng Ho Tong Cheribon 

Thai Ho Tjoen Soeka" 
boeni 

En IG AR) Bogor 
Eng An Kongsie) Mr. 
Tong An Tong) Cornelis 

Bang Ho Tong) Tanah 
Hong San JokFong abang 

Djin An Ho Serang 

Ban Ka An Rangkasbe- 
toeng 
Ban HokSoen Tangerang 

HARGA 
Botol besar f 3.- 
Botol ketjil f 1.75 

AB | tg 

EA AG BEA RA) 
If TAMBAH KOEAT DAN SEHAT. 

ERA 

  

Kloearan boelan October 

A 

  
  

  

»I0-VINGERIG & WONDER BLINDSYSTEEM« 

Jang soedah 13 tahoen lamanja 

TERKENAL dan SANGAT DISOEKAI oleh segala bangsa di Indonesia, karena 
: soedah beriboe-riboe bekas peladjar-peladjar dari 

sussen Machineschrijven 

memenocehi apa jang dikehendaki oleh|     ta ondd. Tirto, bgekannja itoe. Begien 
Corlega kita Tegal tadi. Adapoen boi) 

BANDOENG 
Dr,-Soemedangweg 96. 

Maoe boekti?? 

»D. M. 5 ESA R” 
ena 

SEMARANG: 
Karang-Toerie 73G. 

  

BATAVIA C. 

Sawah-Besar 21. 

dapat mengetik dengan: 
  

100 pCt memboeta (toetoep mata) 
b, bersih dengan tidak mempoenjai kesalahan, dan 

ketjepatan Isnelheid) letters 

Pesanlah dengan 

paling koerang 250 

pertjoema (gratis) kita poenja 
NUMMER dari 13 tahoen berdiri, keadres kami di Bandoeng, 

per 

»JUBILEUM-., 

  

5 —A Pa ————— NY a— Y——— 

Plaat H.M.V.    
        

SIK IT EL lini 
aa Ea naa Maan 

(Tjap Andjing) 

dh NS 287 —Kaloe Nasib Malang — si. kr., S. Abdullah 
Oedjan Toeroen Gledek Menjamber - Bolerokr., ,, 

NS 288 —Moeloet Paisoe — Tango kr., Miss R. M. Rambat 
Mendoesin — sl. kr., 5 3 2 

NS 289 —Boenga Kemoening — sl. kr., Miss Roeslin 
Tangkoeban Prahoe — Tango kr., 2 5 

NS 290 —Moesim Semi di tenga Oetan — Paso Doble kr., 
Tjinta — Rumba kr., A. Sarono 

NS 291 —Djangan Takoet Tjoba — sl. kr., Gadjali 
Maksoednja Hidoep — Waltz kr., 5 

NS 293 —Devaluatie — ke 1 & 2, Leloetjon oleh Dikke, Gekke 
& Kleine 

NS 294 —Goeliman — lagoe arab rumba, S. Albar 
Yahabib Algalb — lagoe arab modern, S. Aibar 

NS 295 —Lagoe Rakbi, Kasida Arabic, Abdurrachim Almakki, 

Tafiridjia, Kasida, Abdurrachim Almakki, Mekka 

NS 296 —Ladrang Biwaldo Moeljo, Sinden Gamelan siendro 
(Tjendanilaras) 

Pring Pring Sekodi, do. 

Bisa dapet beli pada agent ,, His Masters Voice" dimana2 tempat. 

IMPORTEUR: 

Firma HOOSOEN HOO Songojoedan 56, Soerabaja 
Pakodjan 96, 
Pantjoran 32A, Batavia. 

Semarang 

  

Aida 
segan 

minuut 

 


