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Soerat kabar minggoean Djepang 

oe , Pemandangan" tempo bari 
| dengan berita, bahwa pihak 

bahasa Belanda dan Indo 

ionghoa mendjadi gempar. 

P.I.D. ikoet tjampoer tangan 
pa penjelidikau jang teliti. 

|. Kita sebagai djosroemoedi tidak loe 
oet dari pertanjaan ini dan itoe jang 

datang dari bermatjam-matjam pihak. 
Ini senang, itoe marah, sini dengan 
s0pan dan lemah-lemboet, sana dengan 

| koerang adjar dan main gertak sambal 
  

Kita tetap correct, tidak moendoer 
Walaupoen setapak dalam memperta- 
hankan bak dan kemerdikaan kita 
oentoek menjiarkan berita jang kita 
anggap penting dan perloe diketahoei 

— oleh oemoem. Dan ketegakan kita itoe 
| Gidasarkan pada pengetahoean kita, 

“bahwa soember kita itoe dapat diper- 
tjajai sepenoehnja. 

Apa kabar sekarang ? 

Kemarin hari Minggoe tg. 14 boelan 
ini telah terbit madjallah minggoean 
Djepang De Tohindo Nippo 
(Oost Iandische Courant) dalam bahasa 

| Belanda dan Djepang. Directeur t. T. 
| Kubo, sedang hoofdredacteur t. G. 

Taniguchi. 

  

Tjoba lihat, bagaimana tjerdiknja 
orang menjinvgkirkan perhoeboengan 
antara berita , Pemandangan" dan De 
Tohindo Nippo itoe. : 

Pertama: boekan soerat kabarharian. 

Kedoea: terbit dalam bahasa Belanda 
dan Djepang dan boekan dalam ba- 
hasa Belanda dan Indonesia, 

Ketiga : tidak didapati tenaga Indo- 
nesia, 

- 

Matahari pintar tetapi lebih pintar 
boelan. Apa sebab ? Matahari walau- 
poen menjemboenjikan diri dibelakang 
awan jang tebal toch kelihatan djoega, 
tetapi boelan tidak bisa kelihatan ka- 
lau boekan waktoenja moentjoel alias 
sterang boelan“. 

Sekarang weekblad, siapa tahse nan 

tinja mendjadi dagblad ? 

Sekarang dalam bahasa Belanda 
dan Djepang, siapa tahoe nantinja 
dalam babasa Belanda dan Indonesia? 

Sekarang tidak didapati journalisten 
Indonesia, siapa tahoe nantinja ditem 
patkan tenaga Indonesia disitoe ' 

Dengan lain perkataan : kita tidak 
menaroh keberatan apa-apa dalam 
menghadapi penerbitan dagblad Dje- 
pang itoe, karena disini soedah dida 

pan dagblad Belanda dan Tionghoa. 
'Tjoema sadja, boeat apa main kikeboe 
alias begitoe geheimzinnig bin esssst 
orang kagak boleh tahoe? 

Kita sebagai toean roemah disini 
tidak menaroh keberatan tamoe-tamoe 
kita membawa oleh-oleh jang berba- 
hagia boeat kita, asal djangap main 
gertak-sambal, karena sekarang boe-   

   

  

   

    

   
   
    

  

   
   

      

   
   

  

    

sendiri, tetapi sekarang kita soedah 
tahoe harga diri sendiri dan harga lain 
orang. Uari itoe tidak lagi takoet pada 
gertakan ini dan itoe, asal kita dipi 

| hak kebenaran. 

Achir kata | 

Selamat datang kita sampaikan pa- 
da De Tohindo Nippo! Moega2 ia 
dapat memberikan obor jang terang 

“pada masjarakat disini, soepaja jang 
gelap mendjadi terang, jang bengkok 
mendjadi Hoa Kepala manoesia 

' #joema satoe, tetapi pikiran manoesia 
bermatjam2 Dari itoe kita tidak me 

“naroh keberatan adanja bermatjam2 
erat kabar disini, asal tidak meng- 
yggoe an Indonesia me- 

    

   uggoe kepentingi 
edjoe perbaikan nasib.” | Ie 

hari terbit 2 : 

disini akan menerbitkan dag-| 

masjarakat disini teroetama go-j 

Haag, 

kan lagi doeloe. Dahoeloe kita anak- 
Indonesia mendjadi tamoe 'diroemab 

    

: | 

Perkabaran 
  

Komite propaganda petisi 
Soetardjo 

Di Den Haag. 
Anip-Aneta mengawatkan dari Den 

bahwa disana telah didirikan 
seboeah badan komite, jang asas-toe- 
djoeannja oentoek mempropagandakan 
angan2 jang terkandoeng didalam 
petitie Soetardjo. 

Djoega bekas anggota Tweede Ka 
mer, ir. Ch. G. Cramer mendjadi salab 
seorang anggota komite ini. 

— 0 — 

. Goela Cuba 

“Dari Londen diberitakan oleh Anip 
Aneta, bahwa menoeroet “Czarnikov“ 
didalam beberapa minggoe jg achir2 
ini Cuba mengalami moesim kering 
jang agak loear biasa. Walaupoen ada 
toeroen hoedjan dalam beberapa hari 
ini, beloem djoega keroegian bisa di 
soesoel lagi. 

Keroegian rendement disebabkan 

oleh kekeringan ini dibeberapa tem- 
pat ada 30pCt, tetapi kalau diambil 
rata adalah keroegian itoe 15 sampai 

20pCt. 
— Oo — 

Eden sakit 

Dari Londen diberitakan oleh Trans- 

ocean, bahwa Elen terpaksa member 

hentikan pekerdjaannja oleh karena 
sakit, akan tetapi tidak lama lagi be- 
liau hendak moelai bekerdja lagi. 

— — 

Baron Krayenhoef 

Akan mengoendjosengi 
Indonesia. 

Voorzitter dari Nederlandsche Veree 
niging voor Vreemdelingenverkeer, toe 
an baron Krayenhoef, didalam boelan 

December jad. akan mengoendjoengi 
Indonesia, sebagai orang partikoelir. 

Kabarnja beliau datang disini ialah 
oentoek membitjarakan dari perkara 
pja kaoem toerist. 

— 9 — 

Perbaikan djalanan2 Regentschap 

Boeat”4 regentschap di Djawa Ti- 
moer, ja'ni Bodjonegoro, Lamongan, 
Ponorogo dan Toeban, negeri menge 
loearkan belandja tambahan, ja'ni di 

(tambah dengan f 55.000, 
Belandja tambahan itoe adalah boeat 

memperbaiki djalanan djalanan re- 
gentschap. 

Dari pihak jang tinggi, dinjatakan, 
bahwa djika betoel betoel perloe, Pe 
merintah tidak ajal2 lagi mengeloear 
kan oeang bseat locale ressorten. 

—9 —a 

Garam Madoera boeat Djepang 

Kontrak 150.000 ton, 

Anip-Aneta mewartakan, bahwa soe 
dah dibikin kontrak dengan Mitsui 
Bussan Kaisha boeat mengirimkan 
150,000 ton garam ke Djepang. 
Pengangkoetan dengan kapal akan 

dilakoekan moelai bl December ini 
sampai kwartal pertama 1938. 

Berhveboeng dengan ini, maka pe- 
'garaman Pamekasan jg moela2 tidak 
dikerdjakan, sekarang sebagai tanah 

Goebernemen akan dimoelai diper 
oesahakan lagi, sedang pegaraman 
Grissee jg soedah 4 boelan mengang 
'goer djoega akan moelai dikerdjakan 
awwal 1938. sea 

Pekerdjaan ini hanja bisa terdjadi 
dengan djalan diambilnja pegaraman 
itoe ketangan Goebernemen, sehingga 
bisa didapat harga jang menjebabkan 
bisanja dikeloearkan keloear negeri. 

wa KG ce 

Konperensi di Parijs 

Dari Parijs diberitakan oleh Trans- 
ocean, bahwa kemarin malam telah di 

oemoemkan Ma'loemat tentang hasil 

nja Fransch-Noord-Afrika konperensi. 
Ma'loemat dioemoemkan sesoedah' 

nja minister van Staat, ja'ni Albert 
Saraut melakoekan pertemoeannja de 

Ingan resident-generaal Marokko gene 
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Learn 

Konperensi tsb. telah memoetoes- 
kan tentang beberapa tindakan2 oen 
toek memberartas gerakan anti Peran 
tjis di Afrika Oetara, Beberapa baha- 
gian dari tindakan2 ini akan mempoe 
njai sifat administratief dan akan mem 
perhatikan dengan soenggoeh: ten- 
tang kesoekaran pada sa'at ini, kesoe 
karan mana jang akan dipikoel oleh 
anak negeri tsb. 

Oleh karena itoe, djika orang hen 
dak membasmi atau memberantas 
penganggoeran, haroes bekerdja de 
logan tjara memperbaiki persediaau 
air dan mendirikan pekerdjaan2 oe- 
moem. : 
Anak2 negeri itoe diperkenankan 

djoega oentoek bekerdja pada peme 
rintah dan akan diangkat sebagai con 
sulaire agenten, 

—9-— 

Serangan kepada goebernoer 
Kaufman 

Transocean mewartakan, bahwa pa 
da waktoe pertemoean kaoem Nasional 

Sociali3 jang dilangsoengkan pada ma 
lam Minggoe jbl di Hamburg telah 
dilakoekan penjerangan atas dirinja 
goeberncer dan leider Nasional Socia- 

listische distriet Hamburg, ja'ni Kauf 

man. 
Orang jang imenjerang beliau itoe 

seorang jang bernama Ziehm, leeraar 
Technische School. Ziehm telah doea 
kali melepaskan tembakan kepada 
Karl Kaufman, akan tetapi tidak ada 
satoe tembakan jang kena. 

Sesoedahnja sipenjerang ini ditang 
kap dan diselidiki perkara ini dengan 
soenggoeh2, maka ternjata bahwa ia 
telah atjap kali mengirimkan soerat 
permintaan kepada goebernoer Kauf- 
man itoe dan tidak ada satoe soerat| 
permintaannja jg dipersetoedjoei oleh 
nja. 

Lebih landjoet diberitakan, bahwa 
Ziehm atjap kali poela memadjoekan 
soerat permintaan kepada districtlei- 
der Sleeswijk, Holstein ja'ni Heinrich 
Lohse sebeloemnja Hamburg berdiri 

Oleh karena soerat-soerat perminta- 
an itoe mengenai djabatannja, maka 
goebernoer Kaufman dan districtleider 

Lohse memberi udvies kepada Ziehm 
soepaja berdjalan dengan biasa dan 
haroes memadjoekan pengadoeannja 
kepada pembesar2 jang mempoenjai 
hak dan djangan kepada districtleider 
terseboet. 

Dengan tidak moefakat tentang bal 
ini, bahwa soerat-soerat permintaan 
'ini sama sekali tidak berhasil, muka 

Ziehm hendak melakoekan tindakan 
oentoek memoetoeskantentang hal ini. 

—.ig 

Lord Halifax akan pergi ke Berlijn 

Reuter memberitakan dari Londen, 

bahwa sekarang telah dapat ditentoe 
kan bahwa Lord Halifax akan berang 
kat ke Berlijn pada besok sore. 

— 0 — 

Kabinetcrisis di Roemenia 

Dari Bbekarest diberitakan oleh Reu- 
ter, bahwa kabinet di Roemenia telah 

dihapoeskan oleh karena bersesoeai 
dengan oendang oendang jang ter- 

maktoeb didalam hnekoem jang me 
njatakan, bahwa oentoek memilih si 
dang parlemen haroes dilakoekan oleh 
pemerintah jang baroe. Pemilihan ini 
akan dilangsoekan pada pekan jad. ini. 

Radja. Carol memerintah kepada 
voorzitter Nationale Boeren-partij, ja'ni 
Ion Mihalsche, oentoek merbentoek 
sidang kabinet jang baroe dengan 
gjarat, bahwa patij politiek harses di 
pimpin oleh bekas Premier ja'ni Vajda 

Vojwod didalam kabinet jang baroe 
ini, 

— io — 

Toean Kolonel J.J. van Santen 

Meninggal doenia3. 

Dari Den Haag diberitakan oleh 
Anip Aneta, bahwa toean Kolonel J.J, 
Santen, seorang chef Staf veldleger se 
dang baliau masih asjik mengembala 
telah djatoh dari koedanja dan ta' se- 
lang kemoedian daripada itoe ia me- 
ninggal doenia. 

Hal ini telah diselidiki dengan soeng 
goeh soenggoeh, bahwa toean Kolonel 
J.J. van Santen diserang oleh penja- 
kit pada waktoe itoe,     raal Nogues. : Kn Kp mw 

Galaen 16 Ba ember 1937 Losse nummer 10 ceni 
    

berobat. 

SSP RIN 

boeat sakit: Influenza, 

Siapa sakit wadjib 
Perhatikanlah 

waktoe membeli Tablet 

Pilek, Entjok, Demem dan laen”, 

sebab tjoema betoel? 

kalau pakai silang 

ASPIRIN 

» Bayer « 

  

   
   

  

Kepala, 

toelen 

  

Doenia S.S. 

  

Sebagaimana telah dioemoemkan, 
maka kemaren telah diadakan pertjo- 
baan dari wagon2 lama jang soedah 
diperbaroei antara traject Batavia-Che 
ribon poelang pergi. Wakil pers dan 
amtenar SS serta wakil V en W men 
djadi penoempangnja. 

Djam 9.02 pagi meninggalkan sta 
sioen Koningsplein, moela moela pelan 
pelan, makin lama makin tjepat. Boe 
nji-boenjian ngik-ngik-ngik terdengar 
menandakan semoea baroe atau semoea 

barang lama jang diperbaroei, persis 

boenji sepatoe baroe jg sedang dipakai. 
Mr.-Cornelis ditinggalkan, pengliba 

tan sepandjang djalan mendjemoekan, 
ma'loem traject Betawi — Cheribon me 
mang saai, tidak menarik, berbeda wi 

salnja dengan Betawi—Bandoeng. Tja 
pai berbitjara (wakil Pemandangan ber 
hadapan tempat dengan wakil Sin 

Po toean Kwee Kek Beng jang 

terkenal pendiam tetapi hari itoe lan 
tjar sekali dalam bertjakap-tjakap de 
ngan wakil Pemandangan) kita maoe 

toekar angin, tjari hawa jang agak se 

djoek, ma'loem kita merasa panas dan 
haoes disebabkan berpoeasa. 

Tangan menoedjoe ke djendela, maoe 
memboekanja. Ai, tjilaka, djendela ti- 

dak bisa diboeka dan... . memang 
tidak dapat diboeka. Inilah satoe2nja 
perobahan baroe pada wagon SS di 
kelas I dan II itoe. Semoea ditoetoep 
rapat, pintoe dan tjendela, hawa ke- 
loear-masoek dari atas dengan systeem 
druk-ventilatie, djadi , . . . . kotoran 
tidak bisa masoek. Pakaian dan ba- 
dan, teroetama bagian tangan dan 
moeka, tetap bersih. Soenggoeh soea- 
toe perobahan jang menjenangkan. 
Tjoema sadja perasaan panas, dise- 

babkan tidak ada angin masoek te 
tap terasa oleh kita, sehingga kita ti 

dak tahan lama dalam poeasa kita dan 
teroes membatalkan poeasa. 
Hawa (lucht) betoel keloear-masoek 

devgan sempoerna, tetapi angin ti- 
dak terasa ada masoek, 

Djadi oedara dalam wagon itoe pa- 
nas, apalagi djika spoor tidak berdjalan 

seperti telah dialami, waktoe kita se- 
dang makan direstauratie—wagen di 

station Uheribon jaitoe djam 12.15. 
Soal angin inilah jang masih perloe 

diperbaiki. Jang mengenai soal kelsear 
masoeknja hawa (lucht) soedah 
beres, : 
'Tjapai doedoek, kita berdjalan-djalan, 
masoek wagon ini, keloear wagon itoe. 
Tempat doedoek, penerangan, se-   dan menjenangkan, Penoempaag bisa 

Moerah, tjepat, aman dan . . 

Soeatoe kemadjoean 
... bersih 

  

doedoek dengan senang, tempat tjoe 

koep dan empoek, kalau bitjara tidak 

oesah keras-keras seperti sediakala, 
karena pintoe dan djendela selaloe 
tertoetoep, pendek kata orang merasa 
tidak naik spoor tetapi tinggal diroe 
mah diroeangan menerima tamoe, di 

mana perabot roemah terdiri atas zitje 

jang modern, serta penerangan jang 

modern poela, sedang njonja roemah 

(pegawai S, 8.) peramah, Bibir beloem 
mengeloearkan soeara, djongos soedah 
datang pada tamoe sambil bertanja : 
Toean soedi apa? 

Dari itoe zonder terasa kita soedah 
sampai di station Cheribon dan erlo 
dji menoendjoekkan djam ll 47, djadi 

op tijd. Djam 12.15 kita soedah haroes 
masoek di restauratie-wagen, djadi 

terpaksa tinggal mondar-mandir di 
station Cheribon, dimana redacteur 

dan agent , Pemandangan” mendjem 

poet kita, karena mengira, bahwa kita 

ada tempo boeat melihat-lihat kota 
Cheribon, 

Tentang tjaranja S S menjadjikan 

daharan kita bisa dan memang haroes 
manoelis dengan pendek. Ma'loem, kita 
kaoem Moeslimin sedang menghadapi 
boelan poeasa, djadi tidak pantas me 
njadjikan verslag pandjang lebar ten 
tang pesta makan jang terdjadi pada 
tengah hari. 

Berhoeboeng dengan itoe djoega, 
kita harapkan, soepaja direksi SS boe 
at dikemoedian hari soedi rekening 

houden, mengingati soal waktoe jang 
sebaik2nja boeat mengadakan pertjo- 
baan lagi jaitoe... djangan dalam boe 
lan Poeasa. 

Nab, tjaranja SS menjoegoei tetamoe 
nja tidak ada tjatjadnja. Pelajan baik, 
sedang jang disadjikan nomer wahid. 

Sedang kita enak-enak makan, spoor 
berangkat meninggalkan Cheribon me 
noedjoe Betawi dan erlodji meroen- 
djoekkan djam 12.50. 

Soenggoeh besar perbedaan antara 
doedoek. dalam wagon jang berenti 
dan doedoek dalam wagon jang ber 
gerak, berdjalan. Panas lantas men 
djadi agak dingin. Bagian pertama 
selesai, djam 1,30 bagian kedoea men 
dapat giliran boeat makan. 

Demikianlah dengan tidak terasa 
poela djam 4 koerang 15 kita soedah 
tiba di station Koningspiein dan 
setelah pamitan pada wakil S.S. kita 
teroes meninggalkan station deng?n 

membawa kesimpoelan :   moeanja teratoer rapi, moderu, praktis | 
Bepergian dengan S.S, artinja moe 

rah, tjepat, aman dan ... . bersih ! 
M.T, 

  

  

 



N Irang, leider oentoek — memberantas 
#MM Ipenjakit lepra di Indonesia diperin 

| Itah oleh kepala DVG pada hari 

| rang Hoofdgouvernementarst di Sema 
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|. kiranja sidang 
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Menghormat torak! 

HErik 

   
       

   
   peringatan kepada marhoem 

| Werkman dengan berdiam i 

: Oepatjara ini dibadriri oleh semoea 
| anggota Parket dan beberapa « 

jang berkepentingan, 

   
  

  

  

Sebab menggelapkan 
. Pengadilan Raad van Justisi di Beta- 

| man 15 boelan kepada CA. Ten Brink, 
| karena dipersalahkan mlakoekan ke 
@djahatan penggelapan, ketika ia se- 
dang melakoekar djabatannja. 

Pemboen ncehan di Tangerang 

—. Kemaren pagi di soengai Tjisedane 
— diketemoei oleh polisi Tangerang ma 

| jitojaseorang perempoean bangsa In- 
donesia. 

|. Ternjata dengan soenggoeh soeng- 
 goeh, bahwa majit ini dari seorang 

pr. desa Batoe Tjeper jg beloem se 
lang berapa hari ini telah lenjap, 

| Barang perbiasan jg dipakai oleb 
2 perempoean tsb telah tidak ada diba 
| dannja maka dari sebab itoe orang 
' mendoega bahwa perempoean ini ma 

- Perkara menoebroek hingga mesti 
— Ini hari Pengadilan, Raad v. Justisi 

- telah mendjatoehkan hoekoeman kepa 
— da Nj. CA Haak-Bastiaans, jg dipersa 
| Iahkan mati2rja orang oleh karena 
— kesalabannja dengan hoekseman 3 bl, 

— yoorwaardelijk. Proeftiji 3tb, dilarang 
| mengemoedikan mobil 1 tb. 

Kania 

bestuur OVO akan 
beraudientie 

| Kita dapat chabar bahwa t Moch 
— Hidajat wd Voorzitter HB dengan t 

— D Abdoelrazak 1e Secretaris HB dari 
Onderwijzers Vak Organisatie (OVO), 

| jaitoe vakvereeniging dari goeroe 
. goeroe keloearan H I K dan goeroe- 

— goeroe jang mempoenjai Hoofiacte, 
akan menghadap pada S, P. Tuean 
Besar besoek hari Rebo tg. 17 Nov. 
1937 di kraton Koningsplein. 

. Moedah moedahan sudientie itoe a- 
kan berhasil baik boeat anggaute ang 
gsuta OVO dan boeat HIS Onder 
wis. 5 

  

. Hoofd 

  

  

Menoedjoe Csiro 
Toean Dr. PHJ, Lampe, seorang 

directeur centraal instituut oentoek 
menjelidiki perjakit lepra di Indone- 
sia, Betawi dan t. I. 3. Sitanala seo 

dan 2 
Ikan didalam tahoen 1938 oentoek ber 

jang 

wi ini hari mendjatoebkan hoekoe| 

tanggal jang akan ditentoe 

' ke Cairo sebagai wakil Indo 
| dan hendak mempersaksikan 

Internationale lepra-conferentie ke 4 
ing akan dilangsoengkan kelak pada 

al 31 Maart 1938 di Cairo, 
ng 

'Benito Mussolini. 

    

“| Pada masa ini manoesia jang men| 
'Idjadi perhatian doenia, salah seorang | 
“Inja ialah Benito Mussolini, Radja 
tidak bermakota di Iteli. 

Sampai kepada anak2 ketjil pan 
dai menjeboet nama Mussolini, tetapi 
antara orang orang toea2 banjak jg 

Itidak tahoe: siapa sebenarnja Musso 
: Mini itoe? Asal dari wana ia? Anak 
(siapakah ia? Avak radja? 

Boekan, ia anak toekang besi. Tjeri 
tera dari ketjil bingga mendjadi Ke 
pada Negeri Itali ada termaktoeb da- 
lam boekoe jang berkepala ,Benito 

IMussolini“ himpoenan Adonis, dan di 
terbitkan oleh Drukkerij & Ultgevers 
mij ,Kita“ di Malang dan didjoeal 
dengan barga f 0 35. 

Soedah tentoe sangat baik bagi me 
nambah ilmoe oemoem, 

INDONESIA 
 Pemboenoehan resia di dekat Demak 

Koeboeran dibongkar 
Baroe ini telah dilakoekan pembong 

karan koeboeran di desa Tjangkring, 
bilangan Demak, boeat lakoekan pe 
periksaan pada satoe mait jang didoe 
ga telah djadi korban dari pemboe- 
han kedjam, 
Itoe pembongkarsn koeboeran dilakoe 

kan dengan disaksikan oleh ass. we 
dono dari Karanganjar dengan mantri 
politie jaitoe toean2 R. Pr:j'tno 
dan R Soeprapto, commandart dari 
veldpolitie, t. Mondeel, djaksa Demak, 
t. R. Moehammad dan Dr. Muchtar 
toelis.Pe. S, 
Kemoedian itoe mait dengan fjara 

jg sangat ati2 sekali laloe diangkoet 
xe roemah sakit di Demak boeat dipe 
riksa lebih djaoeb, 

Itoe korbau didoega telah diboenoeh 
pada doea boel:u berselang dipinggir 
sjalanan besar tidak djaoeh dari gar- 
doe toekang wissel dari SJS Ada didapa 
kan pengoendjoekan pengoendjoekan 
jang itoe korban soedah dikemplang 
dengan barang keras hingga ia dapat 
loeka begitoe roepa sampai achirnja 
tarik papas penghabisan. Itoe pemboe- 
noehan tinggal tidak didengar oleh 
pulitie boeat seketika Jamanja, karena 
pendoedoek desa toetoep moeloet. 

Pada waktoe pemboenoeban dila- 
koekan, dalam kali, di sebrang itoe 
djalanan besar ada jang mandi tiga 
orang lelaki jang saksikan itoe per 
boeatan kedjam, tapi mereka pven 
tinggal diam, hingga korban terseboet 
poenja mait bisa dikoeboer seperti 
djnega ia mati dengan sewadjarnja. 

Belakangan didapat keterangan pose 

  

  

la. bahwa korban itoe kepalanja telah 
dikemplang dengan bangkoe ketjil da 
ri rajoe oleh seorang jg soedah perna 
diboeang ke Sawabloento lantaran djoe 
ga lakoekan pemboenoehan,   
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Sikap Delegasi Nederland 

Den Haag, 15 Nov. (Aneta). 
Dalam mentjabari keterangan - ten- 

tang pendirian delegasi Nederland di 
dalam Permoesjawaratan Sembilan Ne 
geri di Brussel Aneta mendengar ka- 
bar dari soember jg berwadjib, bah- 
wa jg akan ditoedjoe oleh delegasi 
Nederland ialah toedjoean jang Giba- 
depkan atas dasar Perdjandjian Sem- 
bilan Negeri, jaitoe bahwa dengan 
berdasar itoesadjalah bisa didapat dja 
lan petjahan soeal didalam pertikaian 

Djepang Tiongkok itoe, 

Azas jg keloear dari dasar itoe, da 
lam pada itoe tidak bavja mengenai 
Djepang dan Tiongkok, tetapi semoea 
partij jarg terikat perdjandjian akan 
tersangkoet, : 

Selandjoetnja pendirian jang teristi- 
mewa tidaklah diambil, biarpoen bal 
itoe tetap berpedoman kepada politik 
merdekanja Nederland. 

Itali koeat membela Djepang. 

Brussel, 15 Nov. (Reuter). 

Persidangan sore dari pada Permoe 
Isjawaratan Sembilan Negeri hanja ber 
lakoe setengah djam sadja. Didalam 

waktoe jang amat singkat itoe dibitja 

rakan ,keterangan“ jang akan dikirim 

kan kepada. Djepang, dan dalam mana 
ada dinjatakan protest terhadap kepada 

sikapnja negeri ini (Djepang) sebagai 

termaktoeb didalam djawaban Jang 
terachir sendiri. 

Delegasi Itali merasa berkeberatan 

terhadap boenji Verklaring itoe, se 

Lp sa centnnne anic DesMNA nana ma s0 - MANA Ama a aa NN 

Permoesjawa 
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dang doea uegeri Seandinavia menja 
takan tidak akan toeroet bersoeara da 
lam perkara ini karena disebabkan 
oleh beberapa perkara, tetapi teroeta 
ma sekali, karena kepentingan mereka 
di Timoer Djaoeh tidak mentjoekoepi 
oentvek menjatakan moepakatoja dida 
lam Verklaring | Keterangan) ini. 

Walaupoen demikian, negeri menja 
takan moepakat kepada asas2 jang ter 
maktoeb dalam Keterangan itoe. 

Soedah ini, Norman Davis memberi 
oesoel soepaja persidangan dioendoer 
kan sampai hari Senen djam 3 sore. 

Ocsoel Norman Davis ini diterima 
boelat boelat. 

Bab penghabisan dari keterangan 

Dari pihak Inggeris didengar kabar 
bahwa Persidangan Permoesjawaratan 
Sembilan Negeri j.a.d. ini, semata ma 
ta akan berpoetar poetar tjiravja mem 
boeat bab-penoetoep dari keterangan 
jg hendak dikirimkan kepada Djepang 
itoe. 

Bab itoe menjatakan begini: negeri 
negeri, menilik kepada sifat pendjawa 
ban Djepang. sekarang merasa wadjib 
wengambil tindakan, jang dirasa per 

- 

ratan Sembilan Neger 
2 

i 
Aa 

AKAN MENGIRIM ,,KETERANGAN” KEPADA DJEPANG 

loe sebagai akibat j 
pendjawaban ini. 

- A 

Akan melakoekan sanctie? 

Sebahagian dari Pers Belgie berpen 
dapat, bahwa tidak ada sangsi lagi, 
bauwa Permoesjawaratan Sembilan 
Negeri sekarang sedang mempertim- 
bangkan daja oepnja hendak melakoe 
kan soeatoe tinkadan sanctie terhadap 
zepada Djepang, 

sel menjatakan, bahwa Permoesjawa 
ratan, jg sekarag senantiasa diberi ta 
hoe teatang sikap Djepang, akan me 
ngambil tindakan jg njata, jaitoe akan 
teroes meneroes mgngalang alangi per 
tikaian di Timoer Djaoeh itse.» 

Volkenbond tidak diikoet-ikoetkan. 

Brussel, 15 Nov (Reuter). 
Perbedaan jang penting antara ke 

terangan jang sekarang diterima baik 
oleh sidang dengan Rentjana jang di 
wasoekkan tg 13, adalah menjingkir 
kan tiap-tisp kata-kata jang menjing 
gooeng Vulkenbond. 

Boeat gantinja, maka diterangkanlah 
begini: ,Wakil2 dari Keradjaan?, jg 
sama berwoesjawarat di Brussel, bah 
wa pertikaian itoe mengesahkan me 
ngenai semoea negeri jang mendjadi 
penanda-.tangan Perdjandjian Puij3 
dalam tahoen 1922, dan pada boekti 
uja ternjata mengenai semoea negeri, 
jang mendjadi anggota masjarakat se 
moea bangsa". 

  

Sebagai loerah dari satoe desa ia 
soedah kehendaki satee perempoean 

jang soedah mempoevrjai soeami dan 

kemoedian itoe soeami diboenoeb, ke 

moedian ja digandjar 20 th pendjara. 

Itoe pemboenoeban dibilangan De 

mak jang djadi sebab dari diborgkar 

nja itoe koeboeran ada lantaran oeroe 

san pindjaman oewang dari f 13,— 

Itoe pemboenoeh jang berbadan ting 

gi besar ada pindjam wang f 3.— da 

ri orang, siapa soedah pindjam itoe 

djoemblah dari korbau terseboet, Begi 
toelah itoe pemboenoehan dilakoekan 

bseat bikin ,loenas“ ja poenja pindja 
wan. 

Dibagian atas kita soedah toetoerkan 
bahwa maitnja itoe korban diangkoet 

keroemah sakit di Demak. Si pemboe 
noeh jg soedah ditangkap poen lantas 
dikasih titah boeat kenati itoe mait 

Tapi ternjata ja awaskan itoe mait 
dengan sikap tidak berobah. Roepanja 

I2 th lamanja tinggal di Sawah Loen 
toh dari itoe hoekoeman 20 th telah 
bikin ia mempoenjai hati sebagai ba 

toe kerasuja. 
Pengoesoetan sedang dilakoekan Ie 

bih djaoeh boeat bikin terang perkara 
pembuenoehan gelap itoe, 

'TASIKMALAJA DAN SEKITARNJA 

“Poestaka Nat'py 

Pembantoe menoelis: 
Mendengar cbabar jang sangat bo- 

leh dipertjaja dengan menoeroet ada- 

'nja Jamboree Natipij (J LB.) jtl., da 
'lam boelan ini oleh tjabang Tasikma- 
laja sedang dioesakau adanja maand- 
blad jg diberi nama POESTAKA NA- 
TIPIJ. djoega telah tersoesoen seba 
gai stafredsctienja, jaitoe masing ma 
sing TT. R A Agoes, RHoesain, R. 
Ahmad dan RM Soetardjo, 
Moedab2an sadja dapat perhatian 

dan hidoep dengan lingsoeng, djangan 
Isampai seperti keadaan jg soedah2, 

Soepir contra soepir 

Pada baroe2 ini telah kedjadian soe 
pir antara soepir bergoelat dipinggir 

| Tjimoeloe, Doedoeknja perkara seperti 
Iberikoet: 

' Soepir A, pada sosatoe bari telah 
dipesan sutorja oentoek dinaiki dari 

HIodihiang kelain tenpst dengan 83 
waan f 5 dan diberi vooosebot f 1,— 

Kedjadian ini terdengarlah oleh 
soepir S. jg pada waktoenja ambil itoe 
moeatan, teroes S. datang dengan 

lautonja jg keliatan barve kepada pe 
nosempang jg pesan tadi dengan mem 
bitjarakan bahwa autonja A. roesak 
dan bandnja petjab, baik naik auto 
ini sadja dan diberikan hanja f 3.50 

| wang sewa, 

Tidak antara lama datanglah A pada 
'waktoe jang dipesan. Soedah barang 
Itentoe timboel tjektjok antara A dan S 
sampai kedjadian bergoelet jg achirnja 
8 teroes dicbhadjar oleh A soepaja 
schirnja djangan sampai mereboet 
'bak lain orang.   —9 se 

. KAWAT 

Nederland 
Orang orang jang meninggal doenia 

di Nederland ? 

Aneta mengabarkan dari Den 
Haag, bahwa bekas Hovf Icff cier toean 
M.S. D. B. de Groot telah menoetoep 
wata, 

  

Telah menoetoep mata didalam oe- 
sia 73 tahoen, toean D.S.H. Snel, be 
k:s predikant di Curacao (1892) dan 
di Indonesia (1912—1928). 

Dari Amsterdam diberitakan oleh 
Aneta, bahwa telah menoetoep mata 
seorang bankier jg termasjhoer toean 
C.E. Termeulen, dari firma H »peen 
& Co, karena ketjilakaan mobil. 

Dan di Den Haag telah menoetoep 
mata t. N. Bosboow, bekas minister 
oeroesan perang, dialam oesia 72 th. 

— pd mu 

Dijerman 
Tentang Halifax 

Berlijn, 15 Nov. (Havas). 

Berhoeboeng dengan berita dari ssk 
Inggeris, bahwa Hitler menerangkan 
kepada Hsl f.x tentang pemberhenti 
an perang dalam 3 th, dan soal kolo 
niaal bilamana ia diberi kemerdekaan 
vja didaerah Europa Tengah, maka 
artikel diplomatische politische corres 
pendent menerangkan, bahwa Djerman 
akan mempertahankan dengan soeng- 
goeh atas permintaannja itoe. 

Mal 
Kegemparan di Brazilia 

Hoetangnja loesr negeri. 
Dari Rio de Janeiro diberitakan 

oleh Reuter, bahwa didalam pidato jg 
dilakoekan dih:dapan korps diploma- 
tiek, minister Brezilia menerangkan, 
bahwa pemerintah Brazilia jg baroe 
ini akan bekerdja bersama2 dengan 
keradjaan2 jg sekawan dengan Brazi- 
lia dan telah memoetoeskan oentoek 
bekerdja dengan sympatbiek dan dja 
ngan sampai memoetoeskan tali persa « 
habatan itoe. 

Lebih landjoet minister tsb. mene 
rangkan, babwa regiem demokraat dan 
Ijoega menoeroet systeem dari pihak 
wakil-wakil akan memadjoekan grond 
wet jang baroe. 

Dari Lissabon diberitakan, bahwa 
kedjadian2 di Brazilia itoe menimboel 
kan kegewparan didalam kalangan? 
Portugees, kaoem financieel 

Berita oemoem dari President Dar 
gas tentang berhentinia dienst hoetang? 
dari loear-negeri di Braz'lia, moka ten 
tang bal ini ,Diario de Noticias” me 
uerangkan, bahwa hal ini menimboel 
kan soeatoe kepertjajaan di Brazilia, 
bal mana poela jang menimboelkan   kegempasan ditempat tsb. 

  

Oleh besluit pemerintah Burszilia 
maka beriboe-riboe familie fawilie di 
Portugal jang mempoenjai kepertjajaan 
kepada obligasi obligasi Brazilia dan 
jang mendapat penghasilan dari Bra- 
zilia akan kebingoengan poela. 

Keteranga Vargas, 
Reuter memberitakan dari Rio de 

Janeiro, bahwa president Vargas me 
nerangkan didalam pertemoean corres 
pondent2 loear negeri sebagai beri 
koet : 

»Grondwet kita ini tidak fascistisch 
tetapi Braziliaansch Brazilia tak adi 
perhatian kepada perdjardjian Anti 
Komoenis. : 

Brazilia ini hanja memfikirkan de 
ngan soenggoeh2 tentang politiek Pan 
Awerika", 

Lebih landjoet Vargas menjatakan, 
bahwa beliau hendak menjelidiki de 
ugan soenggoeh2 tentang soal soal 
boetangnja Icear negeri, dimana ia 
akan memberikan preferentie terhadap 
kepada negeri negeri jang memperga 
boengkan dengan perantaraan dagang 
degan Brazilia, teroetama sekali Ame- 
rika, 

Sidang kabinet telah memoetoeskan 
akan meneroeskan menindas koeminis 
me. 

Dengan opisil diberitakan, bahwa 
berdasar kepada grondwet jg baroe 
Ini president Vargas hendak meme- 
gang djabatannja didalam 6 th lamanja 

Tama EP ora 

Hidjaw 

Kebakaran di Mekkah 

Dalam boelan jang silam tengah ma 
lam telah terdjadi kebakaran besar di 
kampoeng Al-Gasjasji jah sehingga de 
kat pagi, jang mana telah terbakar 
beberapa roemah, Ditemponja jang be 
toel, pompa pompa pada datang dan 
padamkan babaja api itoe dengan da 
pat bantoean dari orang orang polisi 
dan pendoedoek kampoeng tsb., sehing 
ga api tidak merember kelain tempat 
Apa sebab jang mendjadikan itoe, be 
loem ketahoean dan lagi diselidiki, 
dan korban manoesia tidak ada, Keba 
karen kebakaran di Hidjaz djarang 
terdjadj, dan selama pemerintahan 
Saoedi sadja, boleh dibilang kebaka- 
ran tsb. ialah jg, ketiga kalinja djika 

long kebakaran. 

Berhoeboeng dengan terdjadinja itos 

tama kali comite penolong kebakaran 

ter Mekkah 
Amien, sjech Kamil Koerdi, sj Abdul- 
lah Iraki, Abdul-Hawid Hadidi, dan 
Zaini, Comite tsb telah moelai me 
minta derma dari sekalian pendoedoek 
Hidjaz dengan menda 
dari radja Ibn Saoed, : 

3   9 mu 

Orang? dari kalangan politik di-Brar.. 

kita tidak salah, ingat Comite peno 

kebakaran, telah didirikan boeat per ' 
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IEhlah orang memanda 
“wa sebabagian. duripada ra'jat ki 

| tentang jadjahan2 itoe, 
A apoen jang menjebabkan kah 

»ja memberi penerangan tentang 

jang kita dapati didalam 
peladjaran-djadi apa-apa| 

kan didalam roemab 
'hanja penerangan 

thnogra: sad : 
Dari kertas, tidaklah “Kita dapat 

.mempe| adjari Hindia dengan djelas. 
Padabal sangat banjak jang dapat 

 ditjeriterakan tentang Hiadia. | 

: Berilah pengertian jang na eng 
2 goehnja. . 

Berilah ra 2 kita Gelas jang 
pjata tentang kebesaran Hindia. Toenfn 

  

| daan jang sesoenggoehuja,. keadaan 
| #eatoe negeri jang byper modern. 

— Tjeriteraxanlah kepada anak anak 
tentang koeltoer disana, koeltoer mana 

bisa membangoenkan 
dari semoea .negeri di 

   

alan mobil an 
melintasi EN 

rilah Nadipen Nederland soeatoe 
aran tentang pelaboehan-pelaboe 

han jang penting penting disana. 
g h Betawi dan Soerabaja da 

nding kebagoesan dan kepen 
Jenkaa pelaboehan jang mana 

a 

ah mereka tahoe, betapa tjsra- 
ndia dipimpin oleb orang Ero- 

pah jang hanja segenggam banjakuja, | 
png pandai mentjoekoepi segala ke 
'boetoehan negeri Besar Hindia itoe. 

| Peladjarkanlah kepada mereka, bab 

bagi peri kehidoepan. Toendjoekkan 
lah kepada Ra'jat kita betapa penting 

. kadontopkete kita dalam Pecifce, ke, 
— doedoekan jang meroepakan koeniji, 

“jang mewbangkitzkan pena. se 
“NAGA, ngeri2 besar. 

— Indonesia ,magnitude' 

“Ketemsi Hindia, Sean at 
| tepat boleh kita gambarkan der 
perkataan Inggeris smagnitude", 

00. Itoe samoea baroes mendjadi taw 
— bahan pengertiar “orang Nederland, 

| Soesl2 jang dianggep besar disini 
ng Hindia tidaklah tjoekoep bisa 

  

kita. : 

ri seboeah almari, toean De Jonge 
mengambil seboeah boekoe, dan sete 

memeriksa halaman2uja beliau 

h ini! Seboeah Bconomiseb 
tentang Hindia. Nederland, 

6 pevgoemoeman jang 
semoeat artikel2 dari 

mendjabat pangkat | 
lam doenia ekono 

: Ketan sk ada 

   

     

  

   

  

   
    

  

    

    

   
   
   

   

      

   

  

   

        

   

    

   

        

   

  

   
   

  

   

  

   
   
   
   

    

   
   

   
    

    

   
   

  

   

    

   

    

    

    

   

  

   
   

  

   

      

empoenjai pandangan jang keliroe) pert 

- Gjoekkanlah pada ra 'jat kita ini, kea| 

: Wa poelau poelau Hindia itoe penting | 

ek dengan torang didalam pikiran) 
kara ini tidaklah moestahil menjadi) 

Kp Da Pers js 

    

g Hindia, dan le 
sekali orang meBnei 

“us dapat membangkit 
atian tentang perkara jg be 

nja dalam kalangan peri-peng 
idoepan itoe. 

“ Toean Jbr De Jonge berpendapat, 
ilbahwa pimpinan persoerat kabaran di 

Nederland itoe masih sangat sedikit 
memperbatiken artikel artikel jang di 

i| moeat didalam madjallah Hindia. 
Baliau mengakoei, bahwa oleh ada 

Le nja perhoeboengan oedara jg tjepat 
elsekarang ini dapat menjoembang de 
jngan baik kepada oeroesan ini. 

Moengkin diadjarkan dalam 
sekolah2 ? 

| Ketika wakil &k. itoe bertanja, apa | 
kah T, De Jonge tidak beranggapan, 
bahwa termasoek hal2 jg terpenting 

  dan paling perlos djika oentoek mem 
'baiki perhatian ra'jat didalam se 

Ikolab2 Nederland dia dan sa'at (lesu 
ren) jg istimewa oentoek dipeladjarkan 
soeal2 Hindia—misaluja doea kali se 
minggoe—soepaja didalam waktoe se- 
lama bersekulah, moerid2 itoe mem- 
'poenjai pengartian jg djelas tentang 
Hindia, maka segera beliau keroetkan 
dahivja seraja berkata. 

»Saja maoe tahoe dahoeloe, apakah 
pengadjaran tentang Hindia bisa be 
roepa lain. Djika soedah bisa, baha 
roelah boleh dibitjarakan tentang pe 

tir kalau kalau didalam lesuur2 itoe 
orang balik lagi kepada tjara jang 
terbatas, ja'ni bahwa , berada diantara 
pohon pohon, tidak melihat hoetar 
nja". 

Goeroe oeroenja sendiri tidak ke 
-nal kepada . Eiadia. Kita haroes pernah 

“Ikesana dan haroes merasai sendiri akan 
oedara jang orang Nederland terasa 
sangat asing itoe, soepaja dapatlah 
kita menijeriterakan dengan baik dan 
benar 

Sebab djika tidak demikian, soekar 
er orang hendak dapat memberi gamba 
njran jg sebenar benarnja tentang kebe 

  sarau Hindia-kita itoe. Soekar hendak 
di mengoeraikan tentang kehidoepan eko 
Inomi jg sebenarnja dinegeri itoe, di 
mana kita disana bisa berdiri tegak 
merasa ada ditengah tengah doenia. 

Hidoep disana sangat djaoehlah be 
- |danja dengan disini. Disana orang 

werasa bidoep sebagai salah seorang 
anggota masjarakat internasional. 

Dari penglihatan itoe, maka toean 
Jbr De Jonge Sun walaupoen ditiap 
tiap kampoeng, ditiap-tiap kota di 
Nederland ini diberi pengadjaran ilmoe 
boemi dan riwajat Hindia, itoepoen 

hah. 
Djika dinegeri kita ini, — katanja, O- 

rang soedah insjaf, bahwa penerangan 
tentang Hindia haroes diberikan de- 
gan tjara jang lain, maka besarlah 
paedabnja djika pengertian itoe diper 
barjak lagi. 
Didalam perkara ini, wakil soerat 

kabar terseboet menjorongksn kehadaj 
pan t. Jhr De Jonge tentang tjita2nja | 
dr, Koningsbergen, jiitoe balwa per| 
'loe sekali antara Hindia dengan Ne 

»| deriand dilakoekan toekar menoekar 

roe, 
'Ternjata t. besar De Jonge itoe se 

Itoedjoe dengan. pendapatan Goeroe| 
Besar sekolah Utrecht (Koningsbergen) 
ini, ja'ni bahwa dengan djalan toekar 
toekaran ini bisalah didapati soeatoe 
(jara jg tepat sekali, sehingga sekolah2 

Idi Nederland ada mempoenjai goeroe 

   

    

lamaenja di Hindia. - . 
Beliau berpendapat bahwa per 

keberatan jg mengenai soeal fimancien 
nja. 
»Memang sesoenggoehnja tidak ter 

hingga besarnja paedah dan goenanja 
mengirimkan orang Nederland ke Hin- 
dia. Sebab djika kita tidak pernah ke 
sana, maka tidak poela kita bisa mem 
bajang?kan oedara Hindia itoe. Soedah 
terang mendjadi boekti, bahwa orang 
orang jg tinggi p sngetahoeannja sen 
diri di negeri ini, jang dengan terliti 

. | mempeladjari djadjahan? itoe. djika 
wereka datang sendiri ke Hindia, ten 

  

toe terharoe hatinja melihat kebesaran   
   

| “Hindia ja moela moela diremehkannja, 

betapa besar artinja Hindia didalam 

Deterding- -fon 

ilvwaka bavjak jang bisa tertjapai dine 

t t. Jbr. “Da Jonge mene)j 

“ Isetjara geestelijk lebih lama lagi — de 

netapan djam (lesurennja). Saja koea 

masih beloem mentjoekoepi keboetoe- 

goeroe jg betoel- sabah penoeh penga- 

EL NAN LN LN AT MAN MAAN. 

mereka tidak dapat menggambarkan 

perhoeboengannja didalam doenia ini 
Dipandang dari djoeroesan ini, maka 

spoen berarti sangat pen 
ting, Dengan pubam Van Deterding : 
bawalah orang Nederland di Hindia, 

  

  

  

geri kita ini... 
»Tetapi — kita melompat kesoeal la- 

in — apakah sesoeatoe hak memiliki 
eren dari sesoeatoe bangsa atas 
tanah djadjahaunj a, teroetama sekali 
dalam zaman tidak bersifat gees- 
telijk, dan babwa —sesoedah sesoea- 
toe bangsa kehilangan kekoeatan mi 

a |jiknja jang semoela oentoek melipoeti 

    

ngan itoe ia memboroskan hak diper 
toeannja (gezagrebt) ? 
2 esa Saja tidak pernah be 

djadjahan. Bagi saja jang perloe ialah 
keadaan jang sebenarnja pada sa'at 
ini. 

Dan dengan itoelah kita wadjib me 
ngorbankan segala tenaga oentoek 
Hindia. ta 

Paedahnja keadaban 

Lagi poela tidaklah ada babaja akan 
kehilangan kelebihan bathin (geeste- 
lijke superioriteit), jang bisa wengi 
kat semoea bahagian segensp Keradja 
an. Kekoeatan dan besarnja harga ke 
madjoean keadaban Europa masih te- 
tap diakoei oleh rakjat Hindia. 

Tetapi boekanlah hal ini bererti 
bahwa keadaan kita berderadjat lebih 
tinggi dari pada kadaban Hindia, jg 
menoeroet sifatnja sendiri soedah se 
djak lama ada ditingkatan jang lebib 
tinggi. 

Tetapi keadaan sendiri itos boleh 
dioempamakan sebagai stoomwals, dan 
sebagai lawine datanglah civilisatie 
Barat bergoeling2, jang sesoenggoeb 
nja tidak lebih baik, tetapi Jebih koe 
asa, oleh techuik, oleh lebih baiknja 
dipergoenakan didalam perhoeboengar 
doenia jang modern ini, oleh penge 
tahceanuja. 

Orang Timoer tentoenja tidak koe 
rang berharga dengan orang Barat, 

1 
3 

bahwa boeat pendoedoek negeri2 jang 

  

AN Maa An An PEMENaNaNN- 

  

ana 

tetapi tidak boleh dioengkiri, bahwa 
ia kalah pengalaman. 

Dan sekarang memang begitoe, ja'ni 

kita djadjah itoe diboeka kesempatan 
oentoek menempoeh pengadjaran jang 
lebih tinggi lagi, dan beroesaha men 
dapat pengetahoean jang ada pada kita. 

Kelak tentoe datang sa'atnja, bahwa 
tanah tanah djadjaban kita itoe dalam 
ketjerdasan pikirannja akan sedjadjar 
dengan Iboe Negerinja. Kita sendiri 
jang menjebabkan. 

dlal itoe memang mendjadi akibat 
jang mesti ada, akibat memerintah se 
soeatoe djadjahan. 
djaoeh itoe masih beloem kita tjapai. 
Disini tidaklah sadja mengenai soal 
mengolah, tetapi djsega mengolah pe 
ngetahoean. Jang tsb. belakangan ini 
kadang2 masih ada kekoerangannja, 
dan dalam perkara ini hanja bisa men 
djadi baik sendiri oleh keadaan jang 
lebih masak dan lebih banjak penga 
laman. 

Kewadjiban Nederland beloem 
habis 

»Djadi toean beranggapan, bahwa 
kewadjiban Nederland di Hindia itoe 
sama sekali beloem selesai? Tetapi ti 
dakkah tsean mempoenjai kepertjaan, 
bahwa dalam masa sedikit lagi kedoe 
doekan ,bangsa koelit poetih” sangat 
terantjam, menilik kepada keadaan 
kesoelitan masa ini berhoeboeng deng 
an sifat imperialistisnja Djepang ? 

Toean Jhr. De Jonge, masih sangsi, 
apakah nasib bangsa koelit poetih” 
kelak betoel2 terantjam babaja besar 
didalam Pasific Djepang ini. 

Beliau sama sekali tidak mempoe- 
njai perasaan, hahwa agressie Djepang 
akan mendjalar/sampai di Hindia.Sebu 
likoja Inggeris akau soekar mengidzin 
san bahwaada lain negeri pendjadjah 
jang besar mempoenjai kedoedoekan 
koeat diantara tempat tempat jang 
penting ja'ni Singapoera dan Australia. 

»Bahkan saja bisa menjatakan begi 
ni: saja jakin bahwa Pemerintah Dje 
pang mempoenjai maksoed baik ter- 
badap tanah tanah djadjihan kita. 
Hal ini bisa kita lihat bahwa Djepang 

  

Tetapi sampai se| 

P NA aaae Pee 

    

ik baiknja dalam perkara perkara jg 
penting. 

Inilah soeatoe keadaan jang lebih 
penting, djika kita melihat bahwa Pe 
werintahan kita dalam beberapa ta 
hoen jang achirsehir ini tidak mela 
koekan politik ikoet hanjoet sadja ter 
hadap Djepang. 

Djoega Djerman jang tama” kepada 
itanah djadjahan, oleh toean jbr. De 
Jonge tidak dianggap sebagai bahaja 
bagi Hindia. 

Menoeroet pendapatan beliau, min- 
Ita Djerman tidak melebihi dari pada 
minta kembali djadjahannja sendiri. 

Bahaja hanja dalam ,incident" 

Bahaja-bahaja hanjalah bisa kita 
hadapi beroepa sesoeatoe ,,incident“. 
Semoea kapal minjak Djepang misal 
nja, jang meninggahi pelaboehan mi- 
pjak di Hindia, mempoenjai militer 
didalam kapaloja, Orang hendaknja 
djangan menganggap moestahir, bah- 
wa sewaktoe2 bisa kedjadian, seorang 
nachoda Djepang pada soeatoe sa'at 
jang tentoe2 mentjoba menerbitkan ke 
gadoehan. 

Kekoeatan militer kita soedah poela 
dipersiapkan, soepaja djika apa kedja 
dian incident seroepa itoe, lekas lekas 
ditoempas. 

Toean De Jonge tidak pertjaja, bah 
wa Djepang ada mengandoeng niat 
oentoek menganggoe djadjahan kita 
segenapnja, 

Adalah mendjadi kejakinannja jg 
pasti, bahwa tidaklah perloe dikoea 
tirkan akan kehilangan Hindia, sebab 
disana tidak ada bal hal jg salah, dan 
politik pintoe terboeka (opendeur po- 
jitiek) masih tetap dipertahankan. 

Demikianlah maka bagi wakil jg 
menginterview itoe didalam Huize 
»De Beele“ itoe seakan akan terboeka 
gambaran doenia » doenia Keradjaan 
Nederland diseberang laoetan, jg arti 
nja dan paedahnja, haroes mendapat 
tempat jg terhormat didalam bati dan 
sanoebarinja tiap tiap orang Nederland     selaloe mentjoba mentjari djalan seba — 9 — 

  

berhenti 

Hoofdkwartien Djepang 
pindah di Nantao 

Soochow kena leboer 
Nanking, 15 Nov (Rsuter). An- 

tjaman Djepang akan menghantjoer 
kan Soochow soedah dikerdjakan de 
ngan melemparkan koerang lebih 700 
peloeroe didalam penjerangan jang 
berlakoe 24 djam lamanja. 

Kini kota Soocbow soedah terdiri 
dari barang roentoehan sadja, 

Kawat telegram Len 
poetoes. 

Nanking 

Kota termasjhoer. 
.Sooehow itoe adalah soeatoe tempat 

jang termasjhoer oleh banjaknja tjandi 
tjandi, kanal2nja dan djambatan2nja. 

Selain daripada itoe poen tempat 
itoe boeat seloeroeh Tiongkok terkenal 
sebagai tempat jang sangat banjak 
'perempoean jang elok2 parasnja. 

Oleh karena pihak Pemerintah soe- 
|dah boelat2 niatnja hendak membela 
iboe kota sampai habis babisan, diboe 
at djalan2 javg sangat banjaknja (dja 
lan exodus), istimewa sekali kearah 
tempat2 javg ada disebelah oedik 

pergi dengan naik autobus2 dan kapal) 
motor jang sangat penoehnja, 

Tetapi pembesar2 Pemerintab tetap 
tinggal di Nanking. 

Roesak (poekaknja Soochow. 
Nanking,.15 Nov, (Reuter). Be 

rita berita dari pihak orang asing jg 
ada di Soochow menjatatakan bahwa 
penjerangan  Djepang menjebabkan 
keroesakan jang daLsat sekali. 
Seorang dokter Australia, jaitoe Bi 

tinger, ketoea roemah sakit Roomscb 
Katolik disana telah menerangkan, 
bahwa ,Seboeah tempat verband ke 
poenjaan "Roomseh Katolik kena didja 
toebi bom jang beratnja 500 KG. Tem 
pat itoe sekarang moesua sama sekali, 
hanja beroebah mendjadi loebang 
loeas ditanah. Sepotong kaki manoe 
sia menoendjoekkan bekas tempat 
itoe, 
  (atasan), kemana sekarang ra 'jat sedang 

Revaninak : Tiongkok — Japan 

Soochow, tempat termasjhoer, . 
hantjoer leboer. 

T inggal Nanking jang mendjadi boelan' bom 
  

Djepang bersedia bermoepakat 
perang ? 

  

Pada waktoe pagi diberi perintab 
soepaja orang2 jg loeka jg ada di Nan 
king disingkirkau ketempat2 jg letak 
nja disebelah hoeloean lagi, 

Lima djam kemoedian semoea orang 
jg loeka moelai berdjalan. Doktor2 dan 
verpleegster2 akan berangkat besok 
pegi. 

Nanking sendiri pada sore hari di 
bom oleh pesawat-pesawat Djepang jg 
melempar-melemparkan beberapa ba- 
njak bom diwijs-wijk kota bahagian 
loearan sebelah selatan. 

Venetie-nja Tiongkok. 

Nanking, 15 Nov (Reuter). Orang 
Djepang soedah mendekati Soochow. 
Veuetie-nja Tiongkok, dari tiga-tiga 
arah, 

sebetoelaja Orang Djepang itoe 
Djen- mengoelangi taktik perangnja 

kan poekoelannja dari danau Taihu, 
dan oentoek itoe mereka mempergoe 
nakan 200 boeah perahoe-bermotor. 

Didoega bahwa garis jang baroe ten 
tang Tionghoa akan bertempat di Wu 
sih, salah soeatoe kota poesat paberik 
jang terbesar, 

Kapal douane dibeslag 

Sbanghai, 15 Nov (Reuter) 
Militer Djepang telah menaroeh be- 

slag atas 12 kapal douane kepoenjaan 
orang Tionghoa jg sedang berada di 
soengai Whangpoo dekat Fransche 
Bunud, dari mana baik anak kapal Ti 
onghoa maosepoen asing keleloeasan 
pergi kedarat dengan tidak mendapat 
rintangan. 

Soeka mengadakan pemberhentian 
sendjata 

Tokio, 15 Nov (Havas). Minister 
Oeroesan ILoear Negeri Djepang me 
berangkan, bahwa Djepang bersedia 
akan bermoepakat tentang daja-oepaja 
hendak mengadakan pemberhentian 
sendjata, dengan tidak oesah Jebih da 
hoeloe diikatkan sjarat sjarat, baik jg 
bersifat sementara maocepoen jg tetap.   
deral Gordon dengan djalan melakoe | 

& 

Tetapi terlaloe tergesa gesalah djika 
kini soedah diadakan pengoemoeman 
tentang pinta Djepang itoe. Sebab sec 
moeanja tergantoeng kepada sikapnya 
Tiongkok sendiri, jg hingga pada sa'at 
ini sama sekali tidak nampak ada ke 
hendak oentoek bermoepakat. 

Amoy diserang 

Shanghai, 15 Nov (Central News 
Agency). 

Kapal2 perantas Djepang telah me 
njerang kepada Amoy, 

Giliran Nanking 
Sekarang soedah nampak dengan 

djelas, bahwa jg sekarang akan didja 
dikan boelan2 serangan oleh Djeparg 
jaitoe kota Nanking. 

Orang2 asing jg mengetahoei sama 
meramalkan. bahwa didalam waktoe 
Kerstmis nanti tentoe Djepang soedah 
bisa sampai di Iboe Kota itoe, dimana 
pekerdjaan bagi mempertahankan diri 
baik didalam, maoepoen diloear kota 
soedah poela "mendekati selesainja. 

Hoofdkwartier Tentara Djepang 
pindah di Nantao 

Shanghai, 15 Nov (Transocean), 
Hoofdkwartier, Tentara Djepang jang 
ada di Kiangwan, disitrict oetara dida 
erah Shanghai, dipindah ke Nantao. 

. Kantor pos besar didoedoeki 
60 orang anak kelasi bangsa Dje 

pang boeat pertama kali ini mendoe 
doeki hoofdpostkantoor Shanghai dise 
belah oetara Soeak Soochow. 

Belakangan mereka itoe meninggal 
kan lagi gedoeng itoe, tetapi kedjadian 
ini soedah ketelandjoer menimboelkan 
marah besar dikalangan internasional. 

Beloem berhenti mendarat 
kan pasoekan 

68 boeah kapal perang Djepang ss 
karang ada dimoearanja Soengai Yang 
Tze didekat Nantung, hal mana menje 
babkan orang mendoega, bahwa tidak 
lama lagi disana akan didaratkan 
pasoekan2 jang lebih banjak lagi. 

Perkelahian hebat 
Shanghai, 15 Nov. (Transocean), 
Pada waktoe siang terdjadilah per 

kelabian hebat didekat tempat ber 
temoenja soengai Painao dan benga 
wan Yang Tze,   
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CINEMA PALACE 
) Ini malem pengabisan 

Atas permintaan kita poenja publiek jang belon saksiken kita 

pertoendjoekan 

»BANJO ON MY KNEE” 
dengan 

BARBARA STANDWIJCK — JOEL McCREA — KATHARINE 
2. DE MILLE — BUDDY EBSEN 

Moelai besok malem dan malem brikoetnja 

   

    

        

  

   

  

    

: Orang? lelaki dibikin 

   
   

Koeat didalam 24 djam 
& 

Kalau toean merasa toea sebeloem waktoe- 
nja dan tida bisa poela toeroet mengerdjakan 
dengan kesenangannja anak moeda, makan- 
lah tablet? Vi-tabs dari Dr. Nixon. Ia mem: 
erbaik toean poenja tenaga, kekoeatan 
idoep dan kenafsoean, 
Hasil? jang mengagoemkan didalam 24 

€ Tablet Vi-tabs dari Dr. Nixon 
adalah soeatoe pendapatan jang membikin 
darah baroe dengan begitoe djadi memper- 
koeat badan. Didalam satoe minggoe toean 
merasa moeda kombali. Boeat ini ada di- 
kasih pertanggoengan jang toean poenja 
oeang pembelian akan dikasih kombali 
kalau toean mengombalikan boengkoesan- 
nja jang kosong djika toean tida dapat lihat 

ilnja. Terdapat diseloeroeh roemah? 

Importeurs: R, Braendlein, Chemicalisn 
handel Batavia-Soerabaja 

  

moeda 

  

“A PICTURE WORTHY A 
OF THE AUTHOR WHOSE 
HEROIC PEN CAPTURED 

THE SPELL OF INDIA! » 

     

    

    

   

    
   

     FE WAE 
Weni 

starring 

SHIRLEY TEMPLE 
VICTOR McLAGLEN 

wah G, KUBREY SMITH - JUNE LANG 
KIOHAEL WHALEN - CESAR ROMERO 
BOWSTANCE COLLIER - OOUGLAS SEOTT 201 

    

   

  

       
        Directed by John Ford « Associate Praducer Gane Markey 

Darryi F. Tonuck in Charge of Production          
  

  

POESAKA JANG KEKATI. 

DJAGA 
ITN aral 

CI 
Dengan lampoe 
PN 
PN Aga 

  
LAMPOE PHILIPS 
terang dan moerah 

— 

  

  

Advertentie 

SELAMAT LEBARAN 
4 regels f 0.50 satoe kali moeat 
  

Siapa maoe mendjadi Horloge Maker jang djempol! Dengan wang F 120.— 
      jang bisa diangsoerkan enam kali orang soedah bisa mendjadi Horloge 

maker jang djempol, asal sadja kita jang didik dia selama enam boelan. 
Sesoedah enam boelan, Nagnuggag dapat verklaring dari kita, dengan . 
lengkap dapat perkakas dari kita sehingga meroepakan Horloge maker | 

9 

   

        jang djempol dan modern. 

Sedia internaat bagi orang loear kota. 
Kepada siapa minta dididik ? 
Tjobalah minta keterangan dan beroeroesan dengan : 

Reparatie Atelier ,WELTEVREDENs 
SAWAH BESAR No.19 BATAVIA-C. TELF: No. 3029  BATAVIA-C. 

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

        
     

        

  

      

  

    toe jang betoel” 

Soedah terbit 

Brochure Soetardjo 

  

Tentang Indonesia berdiri sendiri. 

Isinja penting bagi oemoem, ter 

oetama rakjat Indonesia. 

Harga f 0.75 
satoe boekoe dengan onkost kirim 

Lekas pesan!! Nanti kehabisan 

pada Administratie ,,Pemanda- 

ngan“, Batavia-Centrum,   

  

    

      Lontjeng2 keloearan dari Uurwerken Fabriek ,,URGOS” 
Schwenningen Duitschland 
ada djempol dan baek betoel.      

     Kita baroe trima roepa2 model Westmins- 
ter dan Gong didalem Kas jang indah dan 
tertoetoep dengen glas fachet, moelai dari 

harga 4 F 30.— sampe F 45 

    

      
Boeat di dalem kota bisa dapet dengen 
pembajaran afbetaling dari F 2.50 per boelan. 

     

  

Importeur 

Firma LIM TJOEI KENG 
Batavia-C. Bandoeng  Soekaboemi 
Tel. Bt. 230-145 Tel. 2243 Tel. 215 

  

    

   
    

      

»Tjoema lontjeng jang baek mengoendjoek wak- 

    

    KANANNYA CAN LANANNMNTRA LKTI 
Kannngggnnya NI | ya ponnuunggggyan pr 

2 | " 8 | Bas C | ta 

Roode Hond Poeder 
tanggoeng moestadjab terhadep 

Keringet Boentet 

      

dan 

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

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

Distributeur: ELLINGER & Co. 
SOERABAIA BATAVIA-CENTRUM 

Kenangan ATAU 

Huwelijk, Polygamie en 
Echtscheiding in den Islam 

      

door 

JOESOEF WIBISONO 

Redacteur 

Moslimse Reveil 

Uitgave van de Studen 
ten Islam Studieclub 

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

De onfwikkelde Indo 
nesier, wien het huwe- 
lijksleven van zijn volk 
ter harle gaat zal niet 
onverschillig blijven t. 
av. de plannen der 
regeering om de moge- 
lijkhied te scheppen van 
een inschrijving van Is- 
lamietische huwelijken, 
he!geen beteekent on- 
derwerping aan een MO 
nogame huwelijksre 
geling, naar het voor- 
beeld van de Europee- 
sche  huwelijkswelten. 

Men geve zich ech- 
fer eersi rekenschap van 
wat men ga veranderen. 
Leest deze brochure 
Verkrijgbaar bij de Ad- 

“ministratie van 

»Pemandangan” 
Senen 107 - Batavia-C, 

Per exemplaar f 0,65 

  

       

    

Ini malem 

  

    
     

      

pengabisan 

Bat.-C. 

THE GOOD EARTH 
(BOEMI JANG SOEBOER) ' 

dengan 

PAUL MUNI -— ZLUISE RAINER 

Adalah ini film baroe dikeloearken oleh Sherikat M. G. M. ter- 
laloe amat heibat rjeritanja. Dari hal kesah-kesah tjeritanja ini, 
hal didalam negeri China jang soedah terdjadi 20 tahon jang laloe. 

Sawah Besar — 

       
   

     

    

    

  

Moelai besok malem 

| Dr. Samsi 
100 pCt. bitjara Melajoe 
  

  

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

Inilah satoe2nja Hotel Indonesia jang terbesar dan termasjhoer 
didalam kota Betawi. 
Letaknja dimoeka djalan tram, dan berdekatan dengan station 

Weltevreden, : 
Menerima tetamoe segala bangsa, djoega tetamoe boelanan de- 
ngan harga pantas. 
Perkara tarief boleh berdamai. Tempat bersih dan rawatan 
memoeaskan, 

    

'Menoenggoe dengan hormat 
De Directie 

GOR EEA EA ERER YAN KN We UN GE   

  

    

Diatas oedara, dalam hoetan besar, dalam keboen 

boenga, diroemah pondok, dilaoetan........ dil. 

Semoeanja ini orang bisa bikin fotonja pada: 

Fotograaf »ITHE SUNS Senen 127 Batavia-C. 

Tidak oesa pergi djaoeh2, bikin fotonja dalam 

Studio-nja THE SUN, fotograaf jang tjoekoep ter- 
kenal, ta'oesah dipoedji dan direclamekan lagi. 

Multifoto jang rin gkas- tjepat dan bikinannja djoe- 

ga sempoerna (natuurlijk) roepa2 oekoeran bisa di- 

ambil semoea badan. 

Lain dari itoe djika beli film merk GEVAERT 

tiap satoe pak dapat persenan satoe pak oentoek 

4 kali pakai. 

      

      

      
Je KE Ia en 

Ordonansi Minjak Etherisch 1937. 

Directeur Economische Zaken mengoemoemkan, bahwa moelai tanggal 
1 Januari 1938 dilarang mengirimkan minjak citronella keloear 
negeri, djika tidak memakai soeratizin. Larangan itoe berdasar kepada pa- 

Isal 5 dan 22 ,Ordonansi minjak etherisch 1937“, Staatsblad 1937 no. 601. 

Ordonansi Hasil Oebi Kajoe 1937 

Directeur Economische Zaken mengoemoemkan, bahwa moelai tanggal 
1 Januari 1938, dilarang mengirimkan hasil oebi kajoejang diterang 
kan dalam nomor 239 pasal 244 dalam Statistiek barang jang dikeloear- 
kan dari Hindia-Belanda (Nederlandsch-Indische Uitvoerstatistiek), keloear 
negeri, djika tidak memakai soerat izin. Larangan itoe berdasar kepada pa- 
sal 5 ,Ordonansi hasil oebi kajoe 1937“, Staatsblad 1937 no. 602. 

Ordonansi Damar 1937 

Directeur Economische Zaken mengoemoemkan, bahwa moelai tanggal 
1 Januari 1938, dilarang mengirimkan damar keloear negeri, djika tidak 
memakai soerat izin. Larangan itoe berdasar kepada pasal 5 dan 22 ,,Or- 
donansi Damar 1937“ Staatsblad 1937 no. 603. 

Ordonansi Krosok 1937 

Directeur Economische Zaken mengoemoemkan, bahwa moelai tanggal 
1 Januari 1938, dilarang mengirimkan kr osok keloear negeri, djika tidak 
memakai soerat izin. Larangan itoe berdasar kepada pasal 5 ,,Ordonansi 
krosok 1937“, Staatsblad 1937 no. 604. 

    

. Seoeratizin bocat mengirimkan keloear negeri diberi 
tjoema kepada exporteur barang jang terseboet diatas itoe, jang ada didaftarkan 
namanja sebagai itoe, Orang jang berkepentingan diminta soepaja selekas- 
lekasnja, seb»leh-bolehnja sebeloem tanggal 1 December j.a.d., memohon- 
kan dengan soerat jang tidak memakai zegel soepaja didaftarkan namanja 
oleh Bureau voor Uitvoerzaken dari Kantoor voor den Handel, 
Departement Economische Zaken, Molenvliet-Oost 8, Batavia-Centrum. Se- 
soedah itoe akan dikirimkan kepadanja formilier (soerat blanco) permintaan 
boeat didaftarkan sebagai exporteur. 

Tiap-tiap barang jang terseboet diatas itoe hendaklah satoe-satoe 
soeratnja meminta didaftarkan.   incl, porto. 
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henti haroes diachir kwartaal. Domi 

 ADMINISTRATIE 
Batavia-C, Tel. 1810 WI, 

HARGA LANGGANAN 

PEMBAJARAN DI MOEKA 
ibajar boelanan, tetapi ber 

  

   

  

  | cile abonnes terhadap koran ini 
Hasi di Betawi. 

mmm. 

Tagen ke5 No. 257” 
5 : Kasihlah seboeah Ambacht 

   

   

  

    

school boeat daerah 

  

Ini soeara boekan baroe sadja sekali | 
ini. Pada th 1933/34 dalam sidang RR 
'Tjirebon seorang anggautanja jth T. 
“DS Mactal ketika membitjarakan ten 
tang Alg Beschouwing soedah mem- 
boekakan angan2nja berserta mema 
djoekan permintaan kepada RR tsb 
soepaja di Tjirebon didirikan sebosah 
sekolah Ambacht bagi anak2 Boemi 
poetera (jang ta' dapat berbahasa Be 
landa). 2 en 

Beliau memadjoekan permintaan 
itoe karena sesoedah ditimbangnja ma 
'sak2, baikpoen tentang ,keperloean 
nja, sjarat sjaratnja“ dan maoepoen 
tentang ,pendjagaan merosotnja bila 
ngan“ anak Boemipoetera (dari Tjire 
bon) jang akan meneroeskan peladja 
raunja sesoedah tamat sekolah kl 2 itoe. | 

Poela billijk heid sha | ve anak 
anak tamatan sekolahan kl 2 di Tjire 
bon itoe soedah sepatoetnjalah diberi 
sekolah Ambacht, diberi gantinja ! 

Karena soedah ta' asing lagi Res. 
Tjirebon jang setjilik itoe mempoenjai 
boekan sedikit tenaga2 digolongan 
onderwijs djika dibanding dengan ke 
residenan jang lain, Sedang Normaal 
school ditahoen itoe — hingga seka 
rang! — di Prov Pasoendan soedah 
'mboten moentjoel barang setoenggil ! 
Moesti kemana mereka itoe ? 

Demikianlah jang t D S Mactal jth 
'itoeadjoekan ,sebagai keperloeannjat. 

Memang moedah dimengerti, apa 
poela djika kita ingat bagaimana tjara 
nja beliau itoe menjoesoennja tentang 
memadjoekan permintaannja itoe jg 
kira kira demikian: 

Pada tiap tiap district ada sekolah 
kl 2 dan vervolg ruta rata tiga boeah. 
Dalam Kapoepaten Tjirebon jg mem 
poenjai 5 distrietitoe djadi ada 5x3- ' 
15 sekolahan. 

Residentie Tjirebon of 4 kaboepaten 
misalnja rata rata ada 10 sekolahan 
sadja, tentoe 4x10 sekolahan kl 2 — 
40 sekolahan ki 2. 
Diambil dari seboeah sekolah seorang, 
minus 10 moerid C 30 moerid. Tjoe 
koep boeat mengadakan permoelaan 
sekolah Ambacht. 

Boekankah njata keperloeannja itoe 
djika boeatanak anak tamatan sekola 
han didaerah Tjirebon jg mana soedah 
njata sekali tentarg kemaoeannja ber 
ladjar lagi, djika diadakan tempat 
perlarian “disebabkan Normaalscholen 
di Prov Pasoendan soedah ditoetoep ? 
Sjarat2nja jang beliau padjoekan 

jaitoe: 1 Tanah didalam Gemeente 
Tjirebon masih loeas (banjak jang ko 
song: misalnja: di Tjangkol), 

2. Ocang (meskipoen diwaktue itoe 
th 1933) moedah didapat. Dengan 
djalan'mengadakan lening dan—karena 
soedah ada tjonto—boleh dimintakan | 
ijoeran dari desa2 (jg kaja 
sadja). Boekan sedikit banjaknja 
desa2 jg mempoenjai oeang di bank | 
berpoeloeh riboe roepiah, Kalau se 
boeah instelling di kota dalam Ge 
meente Tjirebon jang tidak saban sa 
ban pendoedoek desa di Kaboepaten 
Tjirebon—jg indirect toeroet memba 
jar oecang ioeran—dapat minta pertoe 
loengannja (boeah pekerdjaannja,)— 

: Tjirebon 
Oleh A,B, 

karena djaoeh letaknja oempamanja — 
|apakah salahnja lagi, kalau desa-desa 
se-Residentie Tjirebon mengadakan oe 
ang bijdrage pada tiap tiap taboen 
'boeat soeatoe instelling jg anak desa 
'seloeroeh Tjirebon dapat merasai boe 
'ahnja ? 

Oentoek instelling jg telah ada, de 
sa desa di Kaboepaten Tjirebon mem 
bajar bijdrage tiap tiap tahoen f 10 
(sepoeloeh roepiah) Itoe dalam masa 
jg soesah oeang ! Poen negeri mera 
sakan sendiri kedobolan kantongnja ! 
Pada masa sekarang....? 

Residentie Tjirebon jg mempoenjai 
4 Kaboepaten, dan negeri hanja mem 
poenjai (3?) boeah sekolah WLO di 
'Tjirebon, 

1 2.2 3 ladramajoe 
TB » Madjalengka 

1 “ip Y2 » » » Koeningan 
Totaal 6 -|- '/, bosah sekolah WLOada 
mempoenjaisekolah Mulol 

Akan tetapi bagi 40 sekolah kl 2 
orang tak menjediakan oentoek per 
landjoetan sekolah baginja ! 

Sedangkan Mulo terseboet, kalau 
di ,loupe“, dapat terlihat ada anak 
anak moeridnja asal dari Residen 
tie lJoearan dari Res Pekalongan dae 
rah Tegal, Brebes, 

Boekankah soedah betoel betoel ke 
na dikatakan billijkheidshalve, walau 
poen itoe sesoenggoehnja berdasarkan 
. nerimo-ae? (nDjaloeke moeng sitik, 
lo!) 

Sekarang djaman malaise soedah di 
rasai akan djaoehnja. Negeri soedah 
mengakoe sendiri dengan memboekti 
kan pemberian2 toeslag pada gadji 
pegawainja dan atoeran2 jg agak me 
longgarkan terdjepitnja. Apakah Tjire 
bon masih haroes menanti lagi ? 

Jang kita toelis diatas itoe atas bia 
ja partikoelir, artinja boekan dari kan 
tong negeri ! Sjoekoerlah djika negeri 
ada belas kasih dan menimbang patoet 
oentoek disokongnja adanja ini per 
mintaan, 

Dalam RR sekarang ada doedoek 
3 leden Gecommitteerden jg soedah 
banjak soenggoeh boeahnja jg lezat 
dimakan rakjat pada waktoe jg soedah2 

1 Jih T Rd Ma: Moshamad,Architect 
dan Hoofd dari Irrigatie werken afd Tji 
rebon Oost jg sering menoendjang per 
mintaan ra'jatnja dan jg dapat poedji 
an dari tentang kesoepelannja dari a 
tasan. 

2 Jth T Mas Sewaka Wedana Tji- 
ledoeg seorang jg berani karena benar 
dan disampingnja dapat setjara soepel 

loe terhadap pendapatan jg salah atau 
pintjang meskipoen asal dari chefnja, 

3 Jth T Mas Djoko Mardejo seorang 
Notaris jg moelanja seorang onderwijs 
man, soedah tentoe mengerti dan taoe 
teriakan ini 

Boekan sadja kepada beliau jg ber 
tiga itoe sadja kita hadapkan ini per 
mintaan, akan tetapi kepada sekalian 
jg ada dilapisan atas kita mengharap 
'toendjangannja "sehingga di Tjirebon 
berboekti mempoenjai seboeah seko 
lah ambacht. 
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.. Poetoesan P.G.A.S, 

Poetoesan pleno vergadering Hoofd 
'bestuur P.G A.S, pada bari 13 Novem 
ber 1937 bertempat di Palace Hotel 
di Bandoeng jang dapat dioemoemkan. 

Membitjarakan : 
Tentang keadaan Ambachtsonderwijs 

moelai doeloe hingga pada waktoe 
sekarang. 
Menimbang : 

Bahwa keadaan Ambachtsonderwijs 
itoe perloe adanja dan perloe diper 
baiki djoega. Tetapi hal itoe soekar 
madjoenja, karena keperloean tentang 
Ambachtsonderwijs itoe beloem men 
dapat perhatian dari oemoem. 

Memoetoeskan : 
Minta kepada semoea Perg, teroeta- 

ma soerat kabar , Pemandangan", soe 
paja soeka mengandjoerkan kepada 
oemoem, agar keadaan tentang Am 
baehtsonderwijs itoe bisa mendjadi 
lebih sempoerna sebagai keadaan di 
lain lain negeri. 

— (() sa 

Ganggoean Roepelin, 

Sebagaimana !telah diketahoei oleh 
oemoerm, bahwa Parindra telah me   ngoesahakan berdirinja Roekoen Pe 

Selasa 

mendjalankan ,doorbraak“ djika per 

       

    

16 November 1937 

lajar | Indonesia di Soerabaja dalam 
pirpisangia t. Nadjamoedin Daeng 

AlaWa. 

toekang2 prauw, poen dari kongsi2 jg 
membarasai terkena saingan hebat 
menghalangi kemadjoean Roepelin, 

Demikianlah seorang jg berkepenti 
ngan mengabarkan kepada penoelis, 
bahwa eontrole jg diadakan oleh amb. 
douane sangat berbeda sebagai jg soe 
dah, dan ada diantaranja prauw hing 
ga kabaran ini ditoelis masih ditahan 
dalam kleineboom Tg Perak. 

Dengan keadaan jg demikian ini 
maka fihak dari Roepelin mengetoek 
kawat kepada jg wadjib dan wakil wa 
kilnja dalam Volksraad diharapkan 
perbantoeannja, 

Kita laloe ingat, bahwa dalam 2 
atau 3 tahoen ini t. Nadjamoedinpoen 
pernah bertentangan dengan ambte- 
naar di douane disebabkan bahwa t. 
Nadjamoedin gembong Parindra djus 
ga sebagai ambtenaar douane pernah 
memasoekkan toekang prauw dikantor 
dengan didoedoekkan dikoersi maaflah 
t, Nadjamoedin penoeh djoega pera 
saannja 

Maka dengan keadaan jg demikian 
ini roepanja ambtenaar lainnja membe 
rasai tertoesoek hatinja mengetahoei 
toekang peraoe berdoedoek dikoersi 
berdjedjeran dengan ambtenaar tinggi 

Menoeroet keadaan jg demikiantitoe 
laloe timboel tengkaran dan achirnja 
menoeroet keterangan jg dapat .diper 
tjaja dilarang tk peraoe masoek dalam 
kantorannja Ambtenaar tinggi ? 

— 0 — 

Orientasi dan propaganda PPPPA, 

S8. W.K. selesai, 
Dengan terlangsoengnja rapat2 di 

Pajakoemboeh dan berlakoenja orien- 
tasi disekitar Pajakoemboeh, Soengai 
poear dan Kotabaroe, maka orientasi 
dan propaganda PPPPA. di Soematra 
Barat soedah berachir. 

Terhalang 
Pada tg 28 Oct. '37 propagandis P. 

P,P.P.A. soedah bersiap oertoek me- 
ninggalkan daerah Minangkabau dan 
via Loeboeksikaping dan Hoetanopan 
memasoeki daerah Tapanoeli, tetapi 
maksoed itoe terhalang berhoeboeng 
keroesakan djalan karena bandjir be- 
sar, hingga terpaksa bertanggoeh kira 
kira 11 hari di Boekittinggi. 

Berangkat 
Alehamdoelillah hari Rebo tg, 3 

Nov. '37, tengah hari propagandis 
PPPPA dapat meneroeskan perdjala 
nanpja kearah daerah Tapanoeli. Hari 
Chamis tg 4 Nov '37, djam 3,30 petang 
tiba pi Padang Sidempoean. 

Di Padangsidempoean, 
Sesoedah dilakoekan sekedar orien- 

tasi, pada malam Minggoe tgl 6—7 
boelan ini soedah dilangsoengkan ra- 
pat propaganda tertoetoep dengan am 
bil tempat disoos Sinondang. Ha 
dir 42 orang, pimpinan t. St Nagara, 
pembantoe propagandis PPPPA. 

Terdiri kring, dengan djoemlah lid 
bermoela 22, agent tosan Ph. H. Ha- 
rahap. Besar harapan oentoek tjab. 

Rapat Oemoem. 
Sedang dipertimbangkan oentoek 

mengadakan rapat-oemoem,Insja Allah 
malam Kemis tanggal 10-11 Novem- 
ber di Madrasah Djawiatoel. 

Batang Toroe8ibolga. 
Dari sini ke Batang-Toroe, Sibolga 

Medan via Taroetoeng Pematang- 
Siantar. 

GOMBONG 

Mutaties Onderwijs 

Corr kita menoelis : 
1. Toean Brotoatmadja Goeroebantoe 

Vervolgschool Kademangan (district 
Gombong) dipindah mendjadi Goeroe 
bantoe kelas II di Pandjatan (K. Anjar). 

2. Toean Dasiroen, Goeroebsntoe 
kelas II Kademangan, dipindah men 
djadi Goeroebantoe kl Il di Pandjatan 
djoega (Karanganjar). - 

8. Toean Jahman Tjokrohoetomo, 
Ini. Onderwijzer kl II Pandjatan (Ka 
ranganjar) dipindah mendjadi Inl,   Onderwijzer kl II Kademangan. 

  

dang 
Kabarnja Roepelin sangat mendapat! 

perhatian boekan sadja dari fihak ! 

  

4. Toean Karsaoetomo, wachtgelder 
Goeroe-bantoe di Gebangan (Karang- 
anjar) di benoem mendjadi Goeroe- 
bantoe kl II di Kademangan. 

5. Toean Ramelan, wachtgelder Goe 
roebantoe di Kepel (Koetoardjoj di 
benoem mendjadi Goeroebantoe di kl. 
Il Rowokele distr. Gombong. 

Moehammadijah. 

Dari keactiefaunja Bestuur Moe 
hammadijah tjabang Gombong, dengan 
sering2 mengadakan propaganda dan 
pembitjaraan di Rowokele maka ba- 
roe baroe ini di Rowokele soedah da 
pat di bentoek seboeah groep Moe- 
hammadijab, dengan beranggota 26 
orang lelaki dan perempsean. Soesoe- 
nan Bestuur seperti berikoet: 

1. Toean Martaatmadja— voorzitter 
2.»  Poerwaatmadja— sect, 
Ie 3 dansont-- penningm. 
4. Beberapa Commissarissen 
Terdengar chabar, bahwa besok se 

habis boelan Poeasa ini, Groep Moe- 
hammadijah baroe ini akan mengada 
kana Openbare Vergadering di Rowo- 

ele. 
Meedah2an sadja pendirian baroe 

ini akan mendapat kemadjoean dja 
ngan sampai kena penjakit bosen. 

Diangkat mendjadi Manteri Politie 

Toean Mas Tjokrodiatmo telah di 
angkat mendjadi manteri-politie Dienst 
Boschwezen dibahagian houtvesterij 
Balapoelang jang belakangan hari. 
ini toean tsb diserahi boeat sementara 
waktoe dengan djabatan ifoe. 

— 0 — 

(SOERABAJA . 

Boekan Gringsing 

Pembantoe kita mengabarkan : 

Kemaren ada dikabarkan oleh Ane 
ta, bahwa dipegadaian Gringsing ada 
terdjadi beheerder dengan pegawainja 
menaikkan rente jg loear batas, dan 
lebih djaoeh dischorst dari djabatannja. 

Bisa djadi kabaran itoe Gring- 
ging (Kediri) djadi boekan Gring- 
sing Kediri. 

Persbureau akan berdiri? 

Beberapa kali di Soerabaja telah 
dioesahakan berdirinja Persbureau, a- 
kan tetapi jang semoeanja itoe kandas 
ditengah djalan. 

Dan sekarang ada kabar poela jang 
disampaikan kepada kita, bahwa sedi 
kit waktoe lagi akan berdiri seboeah 
Persbureau jang dipimpin oleh orang2 
jang ahli. 

Sekarang djoega badan tsb, menje- 
diakan beberapa alat keperloeannja, 
dan bisa djadi sedikit hari akan dika 
barkan dalam ssk. 

Kita beloem pertjaja di Soerabaja 
beloem ada satoepoen persbureau bang 
sa kita, sedang mengingat banjaknja 
tenaga Journalisten tjoekoep djoega 
banjaknja, dan tidak boleh tidak akan 
berdiri satoe badan jang menjiar?kan 
kabaran jg tjotjok dengan kemaoean 

kita. » 

I.M. bekerdja 

Dikabarkan kepada kita, bahwa ini 
waktoe IM: tjb Soerabaja bergiat oen 
sa bekerdja memberantas boeta hoe 
roef. 

Masing-masing anggauta kabarnja 
diwadjibkan bekerdja dalam lapangan 
ini. 

Oentoek mengatoer keheresan orga- 
nisatie, telah dibentoek Centrale lei 
ding goena memberantas boeta hoeroef 
dan soesoenan pengoeroes terdiri dari 
pada: t. Moetakim voorz t Mahar Secr 
t S. Wreksoatmodjo Penningmeester. 
Moedah-moedahan oesaha jg moelja 

ini sampai sebagaimana jg diharapkan. 

Pegadaian Gringging 

Berhoeboeng dengan di pegadaian 
Gringging Kediri baros ini telah tim 
boel sesoeatoe kedjadian jg ditoedoeh 
telah melakoekan kesalahan dengan 
meninggikan rente gade, maka seorang 
beheerdernja telah dischorst dan diaoe 
soel dengan besluitnja Inspecteur Pand- 
huisdienst dalam Soerabaia pada tg. 
10/11-37 No. 6858/1937/81 telah dischorst 
atas dirinja seorang schatter bernama 
Martoadiatmodjo, dan beambten toean 
toean Mosstar al. Hadisoemarto, Soe- 
parman, M Soewito, dan M Svekarno.   

"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, 

27838 WI Kwitang No. 14 

Tarief advertentie, keterangan pada 
administratie, 

Lembaran kedoea 

Perijafalah kepada 

ON) 
.RADJA BAND 

  

  

Dan ditoendjoek sebagai gantinja, 
Sardjijo dari Kertosono, Soemadi al, 
Ronodihardjo dari Kediri, t. Roekami 
alias 'Tjokrosoemarto dari Toeloeng- 
agoeng, Tirtoprawiro dari Ngandjoek, 
Moerdani dari Paree, Mas Soegeng al. 
Nitidirdjo dari Kediri. 

Maka oentoek membereskan dan me 
njelidiki toedoehan itoe pada waktoe 
ini pembesar di pegadaian telah me 
ngadakan penjelidikan lebih djaoeh. 

Penjakit typhus mendjalar 

Pada waktos ini di Soerabaja banjak 
pendoedoek jg terserang oleh penjakit 
typhus. 

Teroetama dapat kita ketahoei di 
kampoeng Tembok beberapa roemah 
diberikan pertandaan bahwa ditempat 
tsb. ada berdjangkit penjakit itoe. 

Demikianpoen dilain kampoeng, dan 
beberapa pendoedoek jg mati atas ke- 
koeasaan penjakit itoe. 

Roepanja kesehatan akan melakoe- 
kan atas hal ini. 

Hawa sangat panas 

Hingga pada waktoe ini di Soera- 
baia beloem ada hoedjan, sehingga be 
berapa pendoedoek mengeloeh ber- 
hoeboeng dengan bawanja sangat pa 
nasnja. 

Oentoek orang toea dapat djoega 
menahan panas tsb, akan tetapi bagi 
anak anak sangat kasian siang dan 
malam ta' ada tidoer dan bisa djadi 
merasakan hawa jang sangat panas 
itoe. 

Oentoeng djoega bagi orang mam- 
poe dapat menghiboerkan dengan ki 
pas angin akan tetapi bagi jang hi 
doepnja melarat ini sangat terharoe 
kefikirannja, 

Berhoeboeng dengan panas itoe, 
doea diantaranja moerid Weefschool 
djatoeh pingsan, 

Comite van Oranje. 

Berhocboeng dengan akan adanja 
perajaan oentoek menghorrmat kelahi 
rannja poetera poeteri Mahkota dan 
memperingati 40 tahoen regeeringsju- 
bileum H.M. de Koningin, maka di 
Soerabaia pada waktoe ini telah bersiap 
oentoek membikin perajaan dengan 
kebesaran dalam pimpinannja t. Mr. 
W. A, H. Fuchter. 

Oentoek mendapatkan ongkos2 itoe, 
maka moelai tanggal 1 December se- 
moeanja looper waterleiding akan di 
berikan seboeah kwitantie sebesar 
f 0.25. 

Sebeloem ada kabar jg dapat dipas 
tikan, (kira kira dalam bl Januari, la 
manja doea hari) maka moelai seka 
rang comite soedah dapat merantjang 
bekal perajaan itoe, sebagai fakkel- 
optocht, memasang obor dengan di 
merdekakan bagi siapa jg soeka, men 
dengarkan muziek dari Marine-dan 
Leger, optocht dari anak moerid, car 
naval, permainan sport, optocht ver- 
lichte auto's dlinja. 

Poen comite menjediakan baby uit- 
zet jg akan dihadiahkan kepada anak 
anak segala bangsa. 

Pendek kata dapat kita nantikan 
Soerabaja akan ramai, 

—— Oo —— 

Overste De Josselin de Jong 

Bekas Commandant ,Java", ja'ni 
Overste De Josselin de Jong jang ke 
datangannja dinanti dari Negeri-Be- 
landa telah dipindahkan di vliegkamp 
Morokrembangan. Diberitakan poela, 
bahwa di Den Helder toean tsb. hen 
dak diangkat mendjadi Commandant 
Marine Luchtvaartdienst,   Kata, 8 Wortas 
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poeloeh roepiah) it I 

patnja oentoek kaoem Goeroe-ba 
| dengan maximum f 55 dalam ditjapai | 

... 18 tahoen, dan sebagai Hoofd der| 
—. school F 60 banjaknj, 

| “Tidak banjak anggapan kita, kare- 
na pada waktoe sekarang kaoem PGBI| 

itoe soeatoe corps jang tidak lama la 

gi tentoe tidak ada didoenia pergoe- 

TENGa Me aa Tana 

De laatste eere moet gegeven wor- 

den“, penghormatan penghabisan moes 
ti diberikan. Mereka itoe mengbarap- 

“kan ini, dan mereka minta tidak ba- 
| njak. Kasihlah! #3 
| “Gadji Goeroe bantoe itoe hendak- 

lah diberikan sesoeai dengan pegawai 

negeri jang lain. Boekan maksoed kita 

disini menggoegat gadji pegawai nege 

ri janglain, tetapi hendaklah pemerin 

tah memberikan kepada goeroe ban- 

| toe peratoeran gadji jang dapat terli 

hat penghargaan jang baik sekali. 

|. Besar pengharapan kita. 
2. Minister van Kolonien, Toean Wel 

| ters, seorang minister jang tjinta de- 

ngan pergoeroean. Tentoelah beliau 

 djoega tahoe, bahwa goeroe-bantoe itoe 
| moesti diberikan gadji jang baik. 

: Berikanlah. 

| Ada oesoel jang seram, satoe tanda 

| jang menoendjoekkan sepak terdjang 
penghabisan. 

Djika actie-actie itoe tiada djoega 

berhasil, minta soepaja diberi keloug 
garan jang loeas, oentoek minta even 

redig pensioen, dengan tidak dibatasi 

oleh oemoer, San : 

2 

| djoemlahnja kaoem goeroe, bantse 

| hanjalah tinggal sedikit dan tiada akan 
| berapa lama memegang rol itoe, kare 

  

| Betoel, karena memang gadji jang 

| diberikan kepada mereka itoe boekanj 
-tempatnja. Kaoem goerce bantoe ham| 

| pir habis, dari sebab itoe mereka mo 
— honkan sadja soepaja dilepas semoea- 

' pja dan mendapat pensioen. Inilah 
soeatoe sepak terdjanguja jang mem 

boektikan kepada oemoem, lebih baik 

meninggalkan pangkoean Jari pada 
tidak depat penghargaan. 

Peratoeran tidak mengizinkan tetapi 

mereka minta soepaja diperhatikan. 

— Yielig, sedih kita melihat oesoel ini, 

hargaan jang loeas. seni 
000. Mereka maoe minta berhenti sadja. 

Sepak terdjang ini amat djaoeh sekali, 
Dari sebab itoe besar pengharapan 
kita, soepaja actie gadjinja kacem 

— PGB itoe dapat dilandjoetkan dengan 

melihat hasil jang menjenangkan ke 
pada mereka semoeanja. f 

—. Mereka ingin dapat penghargaan, 
mereka irgin dapat pengharapan oen 
toek 'dirinja, foentoek anak-isterinja, 
oentoek ketoeroenannja. 

Mereka ridla diberi pensioen.' 
Mereka mengharapi ini, djika pera- 

toeran mengidzinkan. 

| Siapa djoega membatja ini, menge 
locarkan fikiran jang djaoeb, Seram 

“dan terboekti, sekarang PGB itoe meng 
00.0 harapi atas keadilan Pama, 
—..... PGB mengharapi ini, dan goeroe 

bantoe selawanja maoe dan ingin be 
| kerdja bersama sama dengan jang ber 

D0 Ikoease, tetapi mereka diberi gadji jg 
“0. tidak begitoe dan ibanjak roepavja, 

—... menoeroet didikan mereka itoe. 
Mereka maoe mengadakan mor 

. actie, seperti « 
bang, 

Pak 

     
  

tjaja kepada Tetapi kita per 
nja HB PGB, bahasa poetjoek 
pinan tidak tergesa2 mengam 
toesan, karena mereka menganggap, |a 

| pemerentah tentoe memperhatikan na |djnega dari kaoem goeroe. 
& £ 

.  8ibnja kaoem goeroe-bantoe jg tidak | 
' banjak djoemblabnja. Aga Hg 

' Congresnja membitjarakan soal ga 
dji dan soal penghargaan. Inilah jang | 

minta soepaja diberi evenredig pen-| 

  

ongres G 
LN 

ngenai nasibnja kaoem goeroe-bantoe. 
- Ada oesoel jang kita amst harga- 
kan. Djika wachigelders habis diber 

| benoemd, soepaja overcompleet beloem 
.. #definitief dapat diangkat lagi, 

| wa ada penglepasan jang bebat sekali 
dalam doenia PGB, jaitoe tentang 
mereka djadi korban dari penghema 
tan pada boelan April 1934. 

? Igap soal ini. Mereka itoe ,erisisslacht- 
tahoe |offsrs“, korban dari crisis, tentoe sadja 
(dosa |djikalau mereka menganggap ini, se 

pada tem |lajaknja mereka itoe dapat angkatan 
-bantoe | kembali. 

bagai tanda jang sekali, bahwa peme- 

hal ini, dalam garis garisjg loeas, ber 

diangkat kembali. 

pia ambtenaar, baik jang bekerdja di 
pergoeroean, baik jang bekerdja didoe 
nia ambtenaar, bagi lainnja. 

a fabrieknja soedah gestopt. pa mava didjalankan concordantie. 

'GB poetoes asa... : dan oesoel ini dikeloearkan oleh Dja 
karta. 

te Batavia mendjalankan tindakan se 

jang beroemoer 45 tahoen dan jang 
berdienst 10 tahoev djoega diperkenan 

|. karena mereka itoe ingin dapat peng| 

Minta soepaja dalim satoe kelas moe- 

congresvoorstel jg moesti dapat pem- 
bitjaraan jaitoe eongresvoorstel dari 
Kandangan, tentang minta bersatoe 
poela dengan PGI. 
| Advies dari HBPGB tidak moefakat 

1 k ent (dengan organisatienja sematjam seka 
ioesoel oleh seboeah tja'rang. Kita sesoenggoebnja mengharap 

— Ikan soepaja ada persatoean dikalangan 
beleid-|kaoem goeroe, 
an pimltegoeh, bertjerai kita djatoeh. Tetapi 

bil poe| tentang praeadvies dari HBPGB tentoe 

lada hal jang patoet dapat perhatian 

lada persatoean, Terserah bagaimana 

anggapan kaoem goeroe, 

. akan dibawa dalam congresnja, Mereka | goeroe2. 

sioen sadja, tetapi kita pertjaja, bahwa | Kaoem goeroe-bantoe dan jang lain2 

OEroe 
Oleh REALIST 

  

  

  

  

jalah kepada beleidnja 
sekarang. 

e kita haroes ikoetkan, 
bagaimana dalam keadaan eti- 

tiek, tentoelah nasibnja ka 
dapat perobahan jang di 

8 karang kita balik lagi jang mej| 

Oemoem soedah mengetahoei, bah 

Bagaimana pers Indonesia mengang- 

Mereka moesti diaugkat kembali, se 

rentah ada mempoenjai niatan jg baik, 
soepaja kacoem jang terkena korban 
itoe muesti dapat angakatan kembali. 

Djoeroemoedi kita pernah menoelis 

hoeboeng dengan keadaan financieel 

negeri moelai baik dan berpendapetan 
bahwa mereka jang ada dalam crisis 

crisis dilepas diperkenankan lagi boeat | 

Sekurang tentang penghargaan diplo 
manja kaoem goeroe bantoe. 

Kita soedah oegat-oegat perihal ini, 
dan tjoekoeplah anggapan kita terba 
dap diplowanja kaoem goeroe bantoe, 
Esn goeroe bantoe is een goeroe ban 
toe, Seorang goeroe bantoe itoe goeroe 
'bautoe, sebagaimana djoega seorang 

jaog berdiploma Mulo itoe, keloearan 
dari Mulo, dan tidak dapat dibilang 

keloearan dari lagere school misalnja. 
| Djoega P GB berchawatir. 

Tentang goeroe Isteri djoega P GB 
| mengeloearkan kechawatirannja, minta 
soepaja kaoem Isteri djika hersoeami 
'djangan dilepas. Acc, inilah sepak ter 
djangrja kacem boeroeb. 

| 'Lebib banjak jang mengeloearkan 
pendapatannja terhadap soal ini, lebih 
dihargakan oleh pemerintah. 

Tetapi pemerintah soedah mengoe- 

bah sikapnja, dan sekarang soedah ada 
atoeran jang mengarah perbaikan ba 
gi kaoem poeteri jang bekerdja didoe 

Goeroe bantoe minta soepaja dima- 

Maksoed dari P G B, soepaja Gemeen 

perti Goebernemen, bahwa goeroe2 

kan pensioen adanja. 
Ini jang baik sekali djoega didjalan 

kan dimana mana, 
Oesoel ini sehat sekali. Djika pera- 

toeran gadji maoe dipersamakan, me- 
ngapakah mereka itoe tidak dapat gan 
djaran seperti ditempat tempat lain. 

Bsik dan bagoes sekali djikalau 
ada itoe. 
— Djoega PCB mengandjoerkan, soepa 
ja ada leerplicbt di Indonesia, leerplieht 
jang diharapkan oleh semoea perhim 
'poenan jang ada di Indonesia, 
| Dalam congresnja djoega akan dibi 
tjarakan, dan menoeroet pendengaran 
diadakan pidato terhadap soal jang 

PGB mohovkan djoega soepaja alat 
pengadjaran itoe dihapoeskan. Baik 
dan sesoenggoehnja oesoel itoe sehat. 

ridnja djangan sampai banjak ini djoe 
ga dikeloearkan oesoelnja. 

Habislah pembitjaraan jang menge 
nai soal jg mengarah perbaikan penga 
djaran nasib dan actie gadji, sekarang 
kita melihat tentang organisatie. 

Dalam soal organisatie kita melihut 

sebab bersatoe kita 

“Beginilah kita icbtiarkan, soepaja 

“PGI mesti didjadikan centrale dari 

 Djadinja sesoeai dengan PVPN. 

wa kebaikan bagi kacem Ha : 

KONGGERES P.P.A,V.B. DI SOLO) 

(Dalam reseptie sebagai permoelsan 
konggeres diadakan pidato pemboe 

dalam soerat harian ini, maka pada 
bari Abad 
»” 

ctediet-Bank” telah mengadakan rapat 
tahoenan dan konggeres, bertempat di 
societeit Mangkoenegasan Solo. 

IR.P. Soeroso sebagai ketoea. Perhiw 

amat penting sekali, jaitoe leerplicbt. 

kaan oleh ketoea pengoeroes 
besar R. P. Soeroso 

Dari pembantoe kita M. 
Sebagaimana jang telah diwartakan 

tanggal 14 November ini 
Persatocan Pegawai Algemeene Volks 

  

  

Toean R. P. SOEROSO 

Dari 30 tjabang jang telah "mengi 
rimkan wakilnja ada 21, jaitoe : Ban- 
doeng, Bangkalan, Brebes, Djokja, Ke 
boemen, Klaten, Kroja, Lamongan, 
Madioen, Malang, Modjokerto, Poerbo 
linggo, Poerwodadi, Ponorogo, Probo- 
linggo, Salatiga, Soerabaja. Solo, Pati, 
Tegal dan Tjiamis. 

Adapoen anggota pengoeroes besar 
ada berhadlir semoea, dengan toean 

psenan lain jang mengirimkan wakil 
jan OP. PK YK, OK. 
P.K.S.B. dan Bond v, Inh. oud-mili 
tairen, Wakil-pers komplit, 

  

itoe. Dan membajar ioerannja tiap2 
boelan, 

Dalam seregentschap atau gemeente 
diadakan plaatselijke organisatie jang 
mewoedjoedkan - persatoean dalam 
semoea goeroe-goeroe, “dibajar oleh 
kaocemnja masing masing, 

Dengan adanja ini tentoe ada per 
obahan dalam structuur jang kita 
mengharapi persatoean. 

Bersatoelah dengan djalan jang baik. 
Djika kita melihat keadaan kaoem 

goeroe bantve pada masa sekarang 

sedaran mesti ada. 

djoega seboeah oesoel 

jang kita djoega mengandjoerkan ke- 
pada semoea vakorganisatie. 

bahwa nasibnja mereka itoe tergan- 

Volksraad. 

nja sendiri. 

pemilihan. 

Disinilah kita membilang keactiefan 

ichtiarkan soal ini. 

dalam raden itoe. 

Anggauta PGB ada 1500 banjaknja 
djika sekiranja kaoem PGB itoe mem 
boeat fonds sendiri dengan memakai 

dan ada pengharapan PGB dapat djoe 
ga wakilnja di Volksraad. 

Bekerdjalah, dan mengoesoelkan da 
lam congres jang akan datang. 

Fonds pemilihan moesti ada, dan 
tjepat diboektikannja. 

Ini jang haroes kita dapat perhatian 
jang loear biasa dalam congresnja. 

Kaoem goeroe-bantoe insjaflab. 
Dirisanlah fonds pemilihan jang 

koeat dan teratoer. 
Nasebat ini dari kita, oentoek kaoem 

goeroe-bantoe     
      

ini dapat achirnja perobahan Inja“ djadi anggauta dari persatoean 

sebagai penoelis mengoendang nama 
bamanja oetoesan tjabang dan wakil 
nja perhimpoenan, laloe toean R. Sa 
dijo sebagai ketoea dari badan per 
sediaan kongres di Solo ini mengoe 
itjapkan selamat datang seperti biasa 
dan schirnja menjerahkan pimpinan 
kongres ini kepada ketoea pengoeroes 
besar, 

roes besar memboeka resepsi sebagai 
permoelaannja rapat tahoenan ini de 

jang laloe, hingga menimboelkan be 

tampaklah oleh kita kegiatan jang loe- 
ar biasa. Anggauta tjari anggauta, ke 

Dalam congresnja mesti dioesoelkan 
jang baik se 

kali, jaitoe mengadakan fonds pilihan 

Kaoem goeroe bantoe mesti insjaf, 

toeng kepada beleidnja R, R. sampai 

Di semoea raden moesti diichtiarkan 
soepaja kaoem  bsoerueh mengambil, 
tempat jang ada harapan boeat diri- 

Kaoem goeroe bantoe dengan fonds 

Pada waktoe sekarang kita lihat ba 
Injak djoega kaoem wechitgelders dari 
'gveroe bantoe jg djadi anggauta RR. 

mereka itoe membawa dalam soal ini, 
Dimana mana ada goeroe bantoe. 
Djika sekiranja kaoem goeroe ban- 

toe maoe bekerdja dalam djoeroesan 
ini, baik bersame2 dengan BB amb- 
tenaren, baik bersama2 dengan kaoem 
politiek, tentoelah kaoem boeroeh itoe 
dapat tempat jang baik boeat pilihan. 
.Kaoem goeroe bantoe moesti meng 

Bekerdjalah dengan systeem oentoek 
kaoem goeroe bantoe kami mengich- 
tiarkan, soepaja banjak jang masoek 

Kaocem boeroeh 
moesti insjaf atas pemboeroehannja. 

nama Fonds Pemilihan tentoelah koeat 

Sesoedahnja toean BB. Djojodihardjo 

Toean R. P. Soeroso ketoea pengoe 

ngan menjuetjapkan selamat datang 
dan terima kasih, teroetama kepada 
badan persiapan konggeres di Solo, la 
loe menerangkan keadaannja PPA VB 
dengan dimoelai menerangkan keada- 
annja krisis pada sementara tahoen 

berapa kedjadian dan keadaan dalam 
beberapa golongan, teroetama bagi 
golongannja kaoem centrale kas dan 
Crediet-bank, jang dalam th 1931 ber 
moela didirikan ,,Persatoean Pegawai 
Centrale Kas“ dan , Persatoean Pegawai 
Volkscredietbank“, 

Achirvja dengan adanja pergaboe- 
ngan antara CK dengan VB itoe doea 
perhimpoenan sekerdja ini didjadikan 
satoe, dan dinamai PPAVB sampai se 
karang ini. Berhoeboeng dengan krisis 
itoe banjak sekali kedjadian jang me- 
nimboelkan tidak senangnja bagi pe- 
gawai golongan ini, dari itoe maka 
keadaannja perhimpoenan sekerdja ma 
lah mendjadi baiknja. Doeloe hanja 
mempoenjai anggota 600 sekarang te 
lah mendjadi 1300 orang anggotanja. 
Faidabnja pergerakan kaoem seker- 
dja telah dirasai betoel oleh anggota- 
uja PPAVB ini, karena kalau sama 
ta' bergerak ia akan ta? dapat meme 
tik boeahnja, 

 Oesahanja PPAVB ada somentara 
jg telah berhatsil, jaitoe pegawai jg 
rendah, doeloenja beloem tetap seka- 
rang telah dimasoekkan sebagai staf- 
personeel. 

| Hanja sadja tentang adanja commis 
sie van onderzoek dalem dienst ini 
hanja diperoentoekkan bagi pangkat 
adjunct adininistrateur keatas, sedang 
pegawai jang rendah jang banjaknja 
lebih dari 90 pCt. dan jang biasanja 
sama beloem mempoenjai keberanian 
oentoek mempertahankan dirinja be 
loem termasoek dalam penjelidikannja 
C VO jang melekoekan pemeriksaan 
kalau ada kedjadian jang tidak menje 
nangkan pegawai itoe. Hal ini masih 
selaloe mendjadi perhatiannja pengoe 
roes besar, 5 

Keadaannja pergerakan sekerdja dari 
kaoem boeroeh pada oemoemnja itoe 
beloem mendapat perhatian oemoem. 

Perhoeboengan antara perbimpoenan 
sekerdja dengan pergerakan politik be 
loem rapat seperti di Eropah, hingga 
masing2 beloem dapat mempergoena- 
kan kekoeatan jg timboel dari persa 
toean atau rapatnja perhoeboengan 2 
matjam pergerakan itoe. Hal ini poen 
masih selaloe diperhatikan oleh Vak- 
centrale PVPN. 

Pekerdjaannja golongan AVB. agak 
beloem mendapat perhatiannja masja 
rakat, sedang keadaan jg sesoenggoeh 
vja ada besar sekali faedahnja. Kalau 
pegawai AVB (teroetama bank-desa) 
itoe baik dan dapat menoeroenkan 
tarip boenga (rente tarief), dengan 
sendirivja akan dapat membrantas ada 
'oja lintah darat ( woeker), 

Ini adalah djoega termasoek dalam 
daja-oepajanja pengoeroes-besar PPA 
VB. Dengan ini maka beliau memboe 
ka konggeres ini, 

Pemberian kelonggaran oentoek toe 
roet bitjara hanja digoenakan oleh wa 
kil OKSB. jg dengan pendek maksoed 
nja mengatoer poedjian selamat moe- 
dah2an konggeres ini dapat berhasil 
baik, begitoe djoega mengoeatkan per 
gerakan kaoem boeroeh pada oemoem 
nja. 
Sesoedahnja diambil foto, maka djam 

10 pagi resepsi ini diboebarkan. Se- 
moea tamoe diminta dengan hormat 
sama meninggalkan tempat rapat, dan 
dilandjoetkan dengan rapat-tertoetoep 
hanja bagi anggotanja sadja, 

Akan disamboeng. 
— 9 — : 

Toean A Terkuhle 

Menoetoep mata 
Dari Soerabaja diberitakan oleh A- 

nip Aneta, bahwa menoeroet perkaba 
ran perkabaran partikoelir, bahwa di 
negeri Belanda t. A. Terkuhie telah 
menoetoep mata. Beliau dahoeloe men 
djadi administrateur dari O JS, dan 
djoega bekas anggauta gedeputeerden. 

Beliau berangkat dari Indonesia s0e 
dah 4 tahoen lamanja kenegeri Belan 
da, dan beloem berapa lama beliau 
memboeat perdjalanan ke Afrika-Sela 
tan, Di Anterpen beliau dioperatie ka 
rena buikvliesentsteking. 

9 mas 

B. B, Eropah 

Diangkat mendjadi controleur B B8 
t. Mr. JP van Rigteren, sekarang be 
liau mendjadi ads-controleur pada ka 
der jg tsb diatas, dengan perdjandjian,   

Beroleh le prijs DIPLOMA en BIN- 

TANG MAS PASAR GAMBIR 1937. 

Cornelis, Filiaal ,,Probitas“ Tjikeu- 

meuhweg, Buitenzorg. 
  

  

sidentie Zuider dan Oosterafdeeling 
dari Borneo. 

Berhoeboeng soedah tjoekoep dienst 
nja 8 th, maka kepada Ass- Resident 
dari Panaroekan, residentie Besoeki, di 
izinkan oentoek berverlof boeat lama 
nja 10 boelan ke Eropah,tz RW Kof 
man, dengan perdjandjian, bahwa be 
lau akan meletakkan djabatannja 
pada tg 17 Juli 1938. 

—— 9 — 

Ditangkap sebab mentjoeri kajoe. 

Dipasar didaerah Sragen dibelaka 
ngan hari ini 27 orang ditangkap oleh 
veldpolisi, oleh karena didakwa men 
tjoeri kajoe. Menoeroet 47 orang pen 
tjoeri jang lainnja, maka telah dila 
koekan penjelidikan dalam hai tsb. 
kata , Loc", 

— 9 — 

Diangkat mendjadi Iste klerk 

Toean Mas Soemohardjo, seorang 
klerk kantoor Boschbeheerder di Ke 
doe telah diangkat mendjadi Iste 
klerk. 

Toean Mas Maksoem klerk hoofd 
kantoor Dienst Wildhoutbosschen di 
Tanah Djawa dan Madoera telah di 
apgkat mendjadi Iste klerk. 

Toean Israel Sitopoel klerk kantoor 
bosehbeheerder Atjeh en Onderhorig 

heden telah diangkat mendjadi Iste 
klerk. 

— 0 — 

Penjakit pest di Priangan 

Dari Bandoeng diberitakan, bahwa 
pada tanggal 31 October sampai pada 
tanggal 6 November jl. telah diseli- 
diki oleh geneeskundige afdeelingen 
Bandoeng dan Soemedang dan ditem 
pat tsb.,13 orang jang diserang oleh 
penjakit pest, hingga ada poela jang 
mati oleh karenanja. 

Didaerah Rantjaekek ada 2 orang 
jang diserang oleh penjakit tsb. dan 
pada pekan sebeloem tanggal tsb. te- 
lah laloe ada 3 orang jg diserangnja. 

Penjakit ini djoega mendjalar ke 
Tjitjalergka, hingga ada 2 orang jang 
diserang oleh penjakit tsb. Didalam 
gemeente Bandoeng hanja seorang jg 
mati dan pada pekan sebeloem tang 
gal tsb ada 2 orang djoega mati oleh 
karena pest, maka dari sebab itoe di 
daerah Bandoeng pada sa'at ini orang 
telah moelai dengan melakoekan soen 
tikan. 

ram & — 

Verlof ke Europa 

Toean J. van Nieuwenhuizen kepala 
hoofdkantoor PTT dienst di Medan 
telah diperkesuankan oentoek pergi 
perlop ke Kuropa lamanja 8 boelan 
dengan ketentoean, bahwa beliau hen 
dak meletakkan djabatannja kelak pa 
da tgl 2 December 1937.   bahwa ia akaa ditempatkan pada re- Ka 9 seot 
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Bisa dapet beli dimana-mana tempat: 
Teroetamapada: Chem, Hand.JUPITER, 

Pasar Baroe, Toko Baba Gemoek, Pa 

sar Senen, Toko Khouw Som Hsei, Mr.- 

Mt
s 
K
E
N
A
 

NN
 D
a
 
EN
 

3 

3



    
         

  

   
   

  

   
   
     

    

   
    
   
     
   
   

| padjak | jg telah masoek f 920,861,77 3 
$ 

    

“mendjadi hoofd- 
erimaan dari Jan. 

   

  

||toe satoe th, begitoe djoega keterangan 

  

MN Ke taai 
agianpja pemerintah 

Kasoenannan, jalah retributie, acciju 
' 207,963,96 djoemblah 

ari retributie dan sebagainja ada 
,873,27, penerimaan padjak pacht 

85 penerimaan oeang| 
n sebagainja f 92.938,26 pene 

lainnja f 38.117,58 peroe 
baan-negeri (bedrijven) ada f 220. 

63 dienst lain-laiunja f 132.471,06 
ening met derden f 296 421,77 

cemlah semoea ada f 3,409,274,59 

   
    

  

  

  
   

  

  

      

    

  

   

   
   
   

  

   

      

    

   
    

   
    

   
   
   

   
     

    
    
         

    

    
   

  

   
   

   
    
   
   
   

  

   

    

   

    

     
       

  

    

   

  

   

  

   

   

    

   

    

     

    
    

     

  

     

     

   
   
    
    

    

   

  

    

    

                  

   

  

23 

  

ng 

     
  

(Ah, dalam boelan Poeasa ini 
edah toea, berat berpoeasa, 
lagi seringsering ada jang 

g 

da salah satoe pembatja bi 
soeratnja: Bung, sajaini soedah 

abad saben taon berpoessa. 
'poeasa itoe beladjar laper, 

| rasa kesian sama orang ' 

(setengah a' ee palin 
ja soedah 30 ramadhan ber- 

sekarang memang soedah 
perasaan kasian. Sampai 

bisa 3 sendirian kalau lihat orang 
kelaparan, , : 

Djadi artinja peladjarannja soedah 
pd tertjapai maksoednj 

em boleh bebas 

'isi soerat pembatja, si Doel. 
oekan tjoeman itoe, djoeu. Ka 

|#aan kesian sama sesamanja. 
Gini : orang Islam moesti loear biasa. 
Oesoesnja berisi, dia tetap bisa kerdja 

soesnja kempes, dia nggak boleh 
i kerdja biasa, 
uu perloe, biar oesoes kempes 

ep boksen, sanggoep lari. 
Djoega, ditilik dari djoeroesan me- 

doktoran, & 
ygak boleh kerdja teroes teroesan. 

   

    

a jang kita melibat 
ngan kita jang kita be 
Ba . 

ja: mata kita maoe liat jg 
'sjiat soedah didjaga. Koeping kita 

baroe maoe denger jg boesoek, soedah 
dipoeter, ti | 
oedah ada jang 

itoentoen. 

“berpoeasa djoega salah satoe 

| kita soeda taoe, begini: da- 
velan poeasa, kita moesti ber- 

mba2 beladjar nahan nafsoe, djangan 

  | kolokan bener, aleman banget peroet 

Baroe beramal sedikiiiiiiit, soedah 
'terlaloe banjak minta dibales. 

| Kita berpoeasa boekan oentoek ma- 
'kan enak sorenja, tapi oentoek mere 
boet ,ridla Allah“. 233 

|... Djangan, salah niat, nanti nggak 
—.. sah semoea, moebadzir, 

| Tapi, tapi, tapi, karena bang Be 
djat bertaswir seperti diatas diroemah, 
eh... akibatnja,.... bedueg berboe 
ka berboenji,.... tjoeman disodorin 

    

  

| BANG BEDJAT 

TA DARI SOERAKARTA 

Keradjaan Soerakarta 

pelapoerannja pembesar 
ntantsdienst Soerakarta 
akan bahwa keadaan 

an Kasoenannan da 

. Menoeroe 
dari rijksac 

ablahnja 
rijkekas 
936 

  

" Ocang jang dikeloearkan : 
x | Selama boelan Augustus 1937 ini rijks- 
“kas mengeloearkan f 363,077.98 (Au 

- Ikelocarkan semoea ada f 3,039 035 85 

jang saben hari djoega |$ 

Li 
“lau sekadar bladjar kesian, memang | 
sebagian besar manoesia ini ada pera 

oesoes kita moesti ngaso, 

aaf va menimboelkan ketakoetannja bebe 
" Irapa pendoedoek, dan banjak sekali 

pada esok harinja, maka dalam daerah 

gan kita maoe njolong, 
tahan, Dus: teroes- 

berlomba2. ,...koeat2an makan di 
| diwaktos berboeka poeasa (magbrib). 
. Minoem moesti pakai ijs segala, Alaaaa 

h pe) tongan k,l. 1000 orang pendoedoek 
“kampoeng. 

h se 
menoeroet begrooting tahoen 

ini maka dari 1 Djanoeari san 
A goestoes (8/12) ada f 3.298.775, 
i jang diterima soenggoeh ada 

i njak f 11049933 dari pada | 
ng terseboet dalam begrooting, 

  

|gustus tahoen 1936 ada f 391.634.79). 
Kalau dihitoeng dari 1 Januari sampai 
31 Sngnaa 1937 djoemlah jang di 

     

   

  

   

ihoen 1936 ada f£ 3.104,440.61). Ka 
lau menoeroet begrooting tahoen 1973 
lama 8 boelan itoe mengeloearkan 
335 350.94 djadi wang jang dike 
rkan soenggoeh ada koerang 

f 29631509 dari pada angka dalam 
begrooting (dapat menghemat besar) 

| Kalau dibagi dalam sementara hoofd 
stuken, adalah seperti berikoet : oeang    

jang dibatoerkan kepada ZVH. Sri 
benak anag 4 1.546.406,67 Rijks 
bestuurder f 85,232.14 Pengadilan 
f 2851486 Keoeangan f 241.712 55 
Pangreh pradja BB. f 402 086.25 Pe 
'ngadjaran dan Ibadat f 60,153.80 Ke 
seh:tan f 40.135.65 oeroesar ekonomi 
(economische z:ken) f 23.815 67 per 
oesabaan-negeri (B:drijven) f 98 687 55 
pekerdjaan-negeri (rijkswerken) f241, 
513,55 rekening met derden ada 

1£ 27071716 djadi (djoemlah semoea 
ada f 3.039 035 85, 
| Keadaanvja oeang-negeri : : 
Dari 1 Djavoeari sampai 31 Agoes 

toes 1937 djoemlah jang diterima oleh 
rijkskas f 3.409.274,59 dan djoem- 

lah oeang jang dikeloearkan ada 

f 3.039.035,85 djadi pada 31 Agoes- 
toes 1937 itoe dalam rijkskas masih 

ada kelebihan saldo f 370.238,74 

Keroesakan angin topan di Sragen 

Pada hari Kemis sore (malam Djoem 
'at) tel. 11/l2 Nov ini di Sragen (So- 
lo) toeroen hoedjan jang keras dengan 

|disertai angin topan jang besar, hing 

terpaksa meninggalkan roemah-    
nja, 

“Menoeroet pelapoerannja prijaji BB 

distrik Gondang didekatnja fabriek 

goela Kedoengbanting ada koerang 

lebih 75 roemah jg rebah dan banjak 
orang jang loeka, diantaranja ada 
doea anak jg meninggal doenia dan 
Iseorang toea jang djoega sampai pada 
ladjalnja. 

Jang sama sakit dan loeka sama 
dipelihara diroemah sakit di Sragen, 
sedang jang soedah tidak mempoenjai 
roemah lagi sama mondok di tetang 
ganja dan jang meninggal doenia di 
pelihara oleh pemerintah. : 
“ Jang sangat besar keroesakannja 

'Tegalredjo. Pada seketika itoe peme 
rintah Zelfbestuur memberikan oeang 
£500,— diambilkan dari fonds perse: 

bosat dibagikan kepada jang mende 
rita sengsara itoe. 5 

Konggeres Vakcentrale di Solo 

” Berhoeboeng dengan akan adanja 

peroebahan peratoeran gadji bagi pe 
gawai negeri, jg sekarang ini baroe 
Idikerdjakan oleh bezoldigingscommis 

sie di Djakarta, dan jg sedikit wak 
|toe lagi akan selesai, maka Vakcentra 

lie PVPN (Persatoean Vakbonden Pe- 
|gawai Negeri) akan mengadakan kong 
Igeres besok tg 25 dan 28 December 
dimoeka ini, bertempat di Solo. 

| Adapoen agenda jg akan mendjadi 
Ipembitjaraan jalah hal gadji dan se 
Imentara keperloean lain lainnja jg ber 
hoeboengan dengan peratoeran negeri. 
Hampir semoea perhimpoenan seker 
dja Indonesia sama menggaboengkan 
diri dalam Vakcentrale PVPN jg di 
bawah pimpinannja t, RP Soeroso ang 
gota Dewan-Ka'jat, 

Rapat Roekoen Kampveng Padjang 

Pada hari Saptoe sore | malam Ahad) 

'poeng Padjang telah mengadakan ra- 
|pat tahoenan bertempat diroemahnja 
t. M. Gitosoewirjo di Bratan Lawijan 

dalam kota Solo, jang mendapat koen-   

|M. Atmosoejatno sebagai ketoea, de- 
ngan mengoetjapkan selamat datang | 
dan terima kas | 
mempersilahkan kepada penoelis boeat 

| menerangkan pekerdjaan dalam wak- 

masoek keloearnja oeang oleh ben- 
dahara. 1 

loean roemah tangga lain lainnja, ma 
ka ketoea federatie roekoen kampoeng 
diseloeroeh kota Solo dipersilahkan € Ta 
berpidato oentoek menerangkan azas hammadijah terseboet, karena inilah 

dan toedjoeannja federatie itoe dan 
djoega membangoenkan semangat ten 
tang dasar roekoen dan persaudaraan 
dalam hidoep masjarakat pada oe- 
moemnja. Djam 11,30 tengah malam 
rapat di toetoep dengan selamat. 

ini Landgereeht di Solo telah periksa 
perkara pelanggarautidak koerang 100 
orang jang disebabkan di djalan besar 
tidak berdjalan ditrottoir (djalan kaki 
dipioggirvja djalan besar). Terdakwa 
jang pertama seorang kepala sekolah 
dapat mendjawab, bahwa trottoir di 
sebagian besar djalan di Solo itoe be 
loem mentjoekoepi, karena banjak se- 
kali lobangnja,kawat tilpoen dan kawat 
listrik dan tong boeat tempat kotoran. 

ka peperiksaan diberhentikin '/, djam, 
toean  landrechter menjelidiki sendiri 
dari keadaannja trottoir itoe. Kemba 
livja dari melakoekan pemeriksaan di 
sebagian kota Solo itoe dapat mengam 
bil poetoesan, bahwa semoea terdakwa 
sama dibebaskan dari dakwaan, kare 
na memang ternjata bahwa trottoir 
disini tidak mentjoekoepi sebagaimana 
mestinja. 

wa dipelaboeban Semarang telah ter 
djadi satoe perkelahian jang agak he 

'ojokong Pendirian 

jalah di keloerahan Gelonggong dan | 

diaan kalau ada kesengsaraan alam, | 

1 Sub-Comite di Sabang 
2 Idem Rangkasbetoeng 
3 - Kotaradja 
4 si Oedjg. Tandjoeng 
5 5 Poerworedjo 
6 1 Benkoelen 
7 g Bintoehan 
8 # Sigli 
9 2 BatoesangkarSW K 
10 s5 Alabio Amontai 
-I s Poerwokerto 
12 Sub-comite di Palak Siring Kedoe- 

rang 
-t3 Idem Slawi 
14  Idem Batoeradja 
15  Idem Banjoemas 
116 Idem Sibolga 
117  Idem Sipirok 
18  Idem Petta (Menado) 
19  Idem Bandoeng 
20 Idem Garoet 

t2l Idem Tasikmalaja 
22  Idem Kotabaroe - Poelo 

Laoet 

123 Idem Tarakan 

tg. 13/!4 November ini roekoen kam 

    

    

Djam 8 sore rabat diboeka oleh t. 

“seperti biasa, laloe 

Sesoedahnja membitjarakan keper- 

Landgerecht dan trottoir. 

Pada bari Djoem'at pagi tg 12 Nov 

Atas keterangannja terdakwa ini ma 

(9 0 

Perkelahian di pelaboehan 
Semarang 

Menoeroet perk dari , De Loc“, bah 

bat djoega, antara seorang koeli dan 
pemoeka dari kapal kepoenjaan mast- 
schappij Nederland , Pvelau Laoet", 

Ini koeli dengan segera tjaboet ia 
poenja pisau dan hendak 'menjerang 
dan ditangkap -oleh itoe pemoeka, 
akan tetapi mengenai tangannja hing 
ga loeka2. 

Dengan segera itoe koeli dibawa 
kedarat dan dimasoekkan ke dalam ta 
hanan oentoek diperiksa, 

Dan menoeroet berita dari ini koeli, 
bahwa ia telah dipoekoel oleh itoe 
orang pemoeka. : 

Persiapan pendirian sekolah Tinggi 
Moehammadijah. 

Ma'loemat. 
Assalamoe'alaikoem w.w. - 

Setelah salam dan bahagia, maka 
sebagai mana ma'loemat jang telah 
laloe, sampai akan sekarang soedah 
berdiri beberap Sub-sub Cumite Pe- 

sekolah Tinggi 
Moehammadijah, sebagai terseboet di 
bawah ini: 

Pendirian sub sub comite terseboet 
tidak hanja terdiri dari orang orang 
Moehammadijah sabadja, akan tetapi 
djvega dari fihak loear Moehamma- 
dijah. 

Dibeberapa tempat lagi, Moeham 
madijah sedang beroesaha oentoek men 
dirikan sub sub comite itoe. 

' Kepada masing2 tempat atau masing 
masiny Moehammadijah jang beloem 
dapat membangoeukannja, diharap 
soepaja dengan sigra beroesaha, Ba 
dan Pendirian Sekolah Tinggi Moe- 

hammadijah di Betawi sanggoep mem 
berikan penerangan setjoekoepnja, apa 
poela alat alatnja, 

Kami pertjaja, segenap Moeham 
madijah tentoenja soedah insjaf, bah wa 
Perserikatan kita soedah beroemoer 26   

u 

Sam 

sebangsa dan jang sehaloean dalam 
negeri kitaini, danjakin poela oentoek 
'menjempoernakan maksoed serta pen 
djagaan oentoek landjoetnja masa, se 

moeanja tersimpan dalam badan pen 

didikan dan pengadjaran dari pada 
kita sendiri. 

kita disini berseroe kepada segenap) 

Moehammadijah dan ra'jat Indonesia 

dengan berpengharapan, soepaja ma 
sing masing soeka menjokong dengan 

beroepa : Harta tenaga dan fikiran 

kepada pendirian sekolah tinggi Moe- 

satoe satoenja djalan jang dapat mem| 

Indonesia akan ikoet berbakti kepada| 

Sebab dengan Sekolah Tinggi kita 

Maka soedah pada tempatnja bila 

boektikan, tanda kita sebagai oemmat 

Allah, tanah air dan bangsa. 

nanti segala kehinaan dan kerendahan 

akan hapoes dengan sendiripja. 
Sedikit oentoek mendjelaskan toe- 

djoean Pendirian Sekolah Tinggi Moe 

bammadijab, soepaja tidak mendjadi 

keragoean: sesoenggoehnja oesaha Moe 

hammadijah kepada adanja kesempoer 
naan ra'jat Indonesia, hanja satoe-sa- 
toenja djalan akan adanja Universi- 
teit, jang dapat meroepakan vak-vak 

pengadjaran oentoek bahagian Theo- 

logie, Agama, Bahasa dan pendidikan 

Industrie, Handel, Landbouw, Dagang | 
dan lain lain sebagainja. 

Oleh karena itoe, ichtiar Moeham 

madijah sekarang ini semata mata di 

toedjoekan kepada akan terdirinja 

Universiteit, hanja oentoek permoela 
an dengan berdasar soesoenan jg soe 

dah ada, hanja baroe satoe vak. ja'ni 
bahagian Sociaal Economie, adapoen 

babagian jang lain sedang kita atoer 

soesoenannja dari sekarang. Moedab2 

an dengan perbaikan pengadjaran dari 
segenap Moehammadijah, semoea jang 

tsb. itoe akan dapat kita tjspai de 
ngan setjepat tjepatnja. 

Ichtiar Badan Persiapan jang per- 
loe disegerakan pada sa'at ini ialah : 
ILakan adanja oetoesan oentoek menga 

dakanstudie-Commissie keloear Negeri 

2. persiapan tentang tempat tanah dan 

gedongnja. 

Bila doea plan ini telah tertjapai, 
disitoslah waktoenja mengatoer keper 

loean jang lain, karena jang berkemoe 
dian ini adalebih moedah dan ringan, 

Moedah-moedahan dengan seroean 

ini, akan membangoenkan semangat 

jg berkobar kobar didadanja oemat Is 
lam dan Ra'jat Indonesia oemoemnja. 

Wassalam. : 
Pengoeroes Persiapan pendirian 
Sekolah Tinggi Moehammadijah. 

—9 — 

Obat penjakit ajam 

Toean Achmad, Tangkoebanprahoe 
weg 13 Batavia Centrutm menoelis se 
bagai berikoet : 

Pada tanggal 13 November 1937 ha 
ri Sabtoe saja agak tertjengang mem 
batja soerat kabar ,,Pemandangan” 
dilembaran jang kedoea, ja'ni tentang 
penjakit ajam. Setelah saja membatja 
soerat kabar terseboet agak lama de 
ngan soenggoeh2, maka saja mengarti 
poela maksoednja tentang penjakit 
ajam itoe. 

Oleh karena saja doelue pernah mem 
pelihara ajam jang djoega diserang 
oleh penjakit terseboet, maka sekarang 
saja bisa memberi tahoe tentang obat- 
obatnja, ialah sebugai berikoet : 

Pakailah minjak balsem tjap hari 
mau dengan ditjampoeri minjak kela 
pa dan bawang merah. Ketiga-tiganja 
ini laloe diadoek hingga mendjadi sa 
toe. Sesoedahnja ini masoekkanlah tjam 
poeran ini kedalam moeloet ajam jang 

sakit itoe, dan dikili dengan boeloenja 
didalam moeloet ajam itoe. 

Selandjoetnja bakarlah boeloe boen 

toet ajam terseboet dan laloe lepaslah 

ajam itoe. Doeloe saja pernah mem 

poenjai ajam jang sakit, laloe saja 

obati sebagai apa jang terseboet di 
atas itoe, Ajam itoe djoega bisa baik, 

Moedah2han orang hendaklah seki 
ranja mengikoet obati ini, oleh kare 
na saja soedah memboektikan dengan 
soenggoeh soenggoeh, bahwa obat ini 
bisa menjemboehkan penjakit ajam 
terseboet, 

— (9 — 

Bazaar oentoek Tiongkok di 
Bandoeng 

Kemarin malam sub-comite Bazaar 
oentoek fonds Tiongkok telah mengi- 
toeng dari pendapatannja itoe bazaar 
dan ternjata tidak koerang dari f4600 
pendapatan bersih, 

Ini bazaar tidak lain melainkan dari 
pendjoealan barang2 jang tidak besar 
barganja dan dibeli dengan harga jg 
sangat besar. 
Pendapatan ini dikirim kepada fonds 

amal Tiongkok afd Roode Kruis. 

SPORT 

Permainan Tjatoer 

Ewe dan Aljechin di 

  

  

dalam partij jang ke17. 
Dari Den Haag diberitakan oleh 
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: Herankah Njonja, kalau bermillioen-millioen 
KI orang selaloe pakai Saboen Palmolive, B5 
#| boeat bikin haloes, bersih dan sehat koelit? $    

   Ini dia resianja! 
Sedari zaman dahoeloekala kasem nj 

prempoean tjantik — seperti Cleopatra — 
mengalahoei kalau minjak olijf itoe jalah 

minjak jang moestadjab boeat mentioetji 
dan membersihkan koelit 5 
Boeat zaman sekarang, ini resia ketjantikan, 
tergaboeng di receptnja pembikinan Saboen Bl 

4 Palmolive: di tambahi lagi dengan minjak 
BI tetaneman lain-lain jang bikin koelit djadi 

segar djoega. Saboen ketjantikan ini tida H 
8 mengandoeng gemoek binatang. 

9 Ini atceran soepaja 

5 Njonja djadi tjantik! 4 

Koelit jang kasar itoe biasanja disebabkan 
oleh kotoran aboe dan keringat jang laloe $ 

H menoetoep lobang-lobangnja koelit jang 

ketjil. Soepaja djangan sampai kedjadian H 
begitoe,. saban pagi dan sor& hendaklah B 

Njonja bersihkan moeka, leher dan poendak 
dengan. boesa dari Saboen Palmolive ini, & 

sampai boesa ini dapat meresep semoea $$ 
di lobang koelit Laloe tjoetjikanlah baik $ 
betoel dengan aer: Ini mendjaga koelit & 
Njonja tetap moeda — - 

dan segar. 
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SABOEN PALMOLIVE 
ta” mengandoeng gemoek binatang 

  

anara Euwe dan Aljechin hingga ki 
ni soedah sampai pada partij jang ke 
17, partij mana sebagaimana telah di 

beritakan oentoek menempoeh wereld 

kampioenschap. Partij ini diselesaikan 

oleh karena pada pendapatan Euwe, 
beliau telah menang dalam partij in 
dan menoeroet pendapatan orang 

orang jg menjaksikan permainan ini. 

Setelah partij ini dioelangi lagi oleh 
Euwe dan Aljechin, maka Aljechin 
sesoedahnja berfikir dengan tenang 
tenang hal ini dan ia dapat memoe 
toeskan pada hari ini Siapa jang me 
nang didalam partij ini. 

Setelah diselidiki dengan soenggoeb2, 
maka ternjata, bahwa Euwe menang. 
dalam partij ini. Zet-zetnja partij ialah 
sebagai berikoet : 

Postih : Huwe Hitam : Aljechin 
1 d2—d4 A7—d5 
2 cd—c4 C7 —c6 

3 Pg1—3 Pg8—f6 
4 Pb1—c3 d5Xc4 
5 a2—ad Lc8—f5 

6 e2—e3 e7—e6 
7 Lflxce4 Lf8—b4 
8 0—0 0—0 
9 Dd1—e2 Pf6 —e4 

10 Le4—d3 Eb4xce3 
11 h2x63 verminkt 
12 De2—e2 Lf5xe3 
13 De2x13 Pe3—405 
14 Lcl—a3 Ti8—e8 
15 Tal—bi b7—b6 
16 Tfl—cl1 aT7—ab5 

17 Pi3—e5 Pd5—b3 
18 La3xb4 a5xb4 
19 Pe5—e6 Pb8xc6 
20 Telxc6 66—e5 
21 TblXb4 e5Xd4 
22 Tb4Xd4 Dd8-—b8 
23 Dd3—b5 Te3—c8 
24 g2—93 Te8Xc6 
25 Db5Xc6 h7—h6 
26 verminkt Ta8—a26 
27  Dc6—bb5 Db8—a3 
28 Td4—d7 Dd8—c8 
29 Td7—e7 Ta6—a25 
30 Db5Xb6 Des—cif 
31 Kg1—g2 Tab—f5 
32 Te7—e8t Kg8—h7 
33 Db6 —d4 Dc1l—c2 
34 e3—e4 T45—f6 
35 Te7—e5 Ti6—f6 
36 a4—a5 Dc2—e2 
37 Dd4—d5 Tce6—el 

38 Da5XiT7 De2—fi 
39 Kg2—f3 Dfl—dit 
40 Ki3—f4 Ddi—p2t 

Keuwemenang lagi. 

Dari Rotterdam diberitakan, bahwa 
partij jang 17 Dr. M. Kuwe menang, 
dan Aljechin menjerab, sekarang stand 
nja telah berobah mendjadi 72—9"2, 

sein Ny: lin     tahoen, oesaha Alan banjak 
nja dari pada lain lain perhimpoenan Anip Aneta, bahwa permainan tjatoer 
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    PENGAROEH KEADAAN 

»Pengaroeh Keadaan“ adalah na 
manja seboeah boekoe baroe, jang di 
terbitkan oleh Balai Poestaka, dika- 
rang oleh Selasih. '”— nh 

Menilik nama Selasih sadja, tentoe 
tosan beloem ma'loem siapa penoelis- 

            

       

  

djati, melainkan nama samaran. 
— Adja'ibnja ,Selasih“ itoe adalah n 
ma samaran seorang perempoean. 
Adja'ib kata kita, karena pada masa 
sekarang masih djarang, malahan 
tjoema satoe doea orz dja baroe 
orang perempoean ji 

    
    
    

  

jang ada menerbit- 
kan boekoe. Boekan. ada masa se 
rang sadja demikian halnja, (melain- 
kan dizaman dahoeloe2 djoega. Sedja 
rah kesoesasteraan Melajoe tjoema se- 
orang pengarang perempoean sadja 
jang dapat diseboetnja. 

asa sekarang perempoean moelai 
bergerak, moelai insjaf a 
dan kedoedoekannja. Perkara itoe t. 
lebih ma'loem dari kami. Soedah ten 
toe djika pergerakan perempoean itoe 
makin koeat, maoe poela dia sendiri 
jang menjatakan apa2 jang terkan 
doeng dalam hatinja, boekan lagi se 
perti sekarang, tjoema orang laki-laki 
sadja jang mengarangkan dan meng 
gambarkan tentang apa2 jang terkan 
doeng dalam hati djiwa perempoear 
masa sekarang. 

Roepa2nja tanda2 jang meramalkan 
keadaan diwaktoe jang akan datang 
itoe, kelihatan dari boekoe2 jang diter 
bitkan oleh Balai Poestaka, karena boe 
kan boekoe jang diseboet diatas itoe 
sadja boekoe karangan perempoean 
jang dikeloearkannja, melainkan soe 

- dah ada doea (boekoe) saudaranja 
lebih dahoeloe lahir, ialah ,Kehila 
ngan Mestika“, karangan. Hamidak 
dan ,Kalah ta" oentoeng 
Selasih. Djadi boekoe ,, Pengaroeh 
adaan“ itoe ialah boekoe jang kedoea 
karangan Selasih. ' 

Boekoe jang baroe itoe mentjerita 
kan tentang doea orang kakak ber- 
adik. Jang seorang dimandjakan, ka 
rena anak kandoeng, dan jang seorang 
lagi diperlakoekan sebagai boedak sa 
dja, karena anak tiri. Soal itoe boe 
kan perkara jang baroe, malahan di 
negeri kita ini soedah kerap kali, se 
djak dari dahoeloe, ditjeritakan orang 
toea2, akan tetapi segala soal beroe 
bah, djika dipandang dengan katja 
mata lain, atau djika tjaranja menjoe 
soen dan menggambarkan isoal itoe 
berlainan, ialah dengan tjara penga 
rang itoe sendiri jang istimewa. 

Tempat sangkoetan tjeritanja "soe 
dah terkenal, tetapi diberinja berdjiwa 
jang baroe, dan berkehidoepan jang 
baroe. Jang didjadikannja djadi dji 
wa pendorong karangannja itoe, ialah 
»Keadaan", Joesnani keadaan jg bow 
roek, semoea orang menjangka dia 
bersipat boeroek, sampai kepada goe 
roenja dan.... kakak kandoengnja 
djoega. Tetapi benarkah dia bersipat 
boeroek, mestikah dia mendjadi.orang 
jg djahat djoega dikemoedian hari? 

Perkara anak djahat (het moceilijke 
kind, kata orang Belanda) mendjadi 
soal jang hangat2 dimasa sekarang, 
jg tidak poetoes2nja mendjadi perkara 
jang diselidiki oleh abli2 pendidikan. 
Betoelkah anak jg djahat itoe, djabat 
karena sipatnja soedah begitoe? Betoel 
kah anak jg malas itoe, malas karena 
sipatnja soedah begitoe? Betoelkah 
anak itoe pendoesta, ialah semata-mata 
karena soedah mendjadi darah daging 
kepadanja ? 

Soal itoe digambarkan oleh Selasih 
dengan tjerita. Karena itoe baik poela 

            

   
   

   

   

      

                 

  

  

nja itoe, karena nama itoe boekan se|g.ik poela boeat goeroe2, karena mes 

C 9 kipoen soedah banjak memakan garam 
“—.. fteori perkara ilmoe pendidikan, dan 

'barangkali soedah banjak djoega ma 
        
       

  

      
   

      

     

        
   

       

    
    

      
    

    
      

   

       
     
      
       

     
    

      

    

    
    

    

pada masa seka) 

f akan dirinja| 

Iboekoe itoe dibatja oleh semoea orang 
toea, soepaja tahoe djoega kiranja per 
kara soal itoe, Moedah kita mengata 
kan seorang anak kita djahat, malas, 
sedang salahnja terletak di hal lain, 
jang dengan moedahnja dapat diper 
baiki, boeat keselamatan anak itoe 
dan boeat keselamatan orang toeanja. 

kan asam karena haroes mendidik 
seorang anak seperti jg kami seboet 
kan diatas itoe, patoet djoegalah me 
libat soal itoe dalam boekoe roman, 
tempat meloekiskan dengan hidoep2, 
dengan menarik hati, karena tidak 
dioeraikan sebagai semata2 mengoerai 
kan soal melainkan didjalankan de 
ngan tjerita pertjintaan, sehingga men 
Idjadi tenoenan jang memaksa kita 
mempoenjainja. 

Roepa2nja soedah mendjadi sipat 
Ikarangan dimasa sekarang, banjak 
berisi pertjakapan. Demikian poela 
dengan karangan Selasih itoe. Kadang2 
djoega kesal hati kita, — hal itoe ha 
roeslah kami akoei —, tetapi djangan 
lah poela kita loepa, bahwa dibebera 
pa bagian, pertjakapan jg berlebihan 
itoe, menjedapkan tjeritanja dan lebih 
menghidoepkan loekisannja. Tjobalah 
batja, misalnja pertjakapan bapak de 
ngan anak, jg terpaksa lari, karena 
siksaan iboe tirinja, setelah bertahoen2 
'baroe bertemoe lagi dengan bapak 
kandoengnja itoe, 

Kedoeanja tjinta-menfjintai. .... 
tetapi anak merasa kesal, bapaknja 
lemah hati, tidak dapat melawan ke 
hendak isterinja, adiknja disiksa, se 
dangkan harta peninggalan iboe kan 

Idoengnja dihabiskan oleh iboe tiri 
itoe, dimintanja adiknja dibawanja 
serta dengan dia tidak diizinkan. ., 
bapak itoe merasa kasih akan anaknja 
itoe jg doeloe semasih iboenja hidoep, 
dimandja2kannja, mendjadi anaknja 
tempat dia menaroeh harapannja 
tetapi dia merasa kesal, karena 
anaknja itoe menimboelkan kesalahan 
nja dihadapannja benar... batjalah 
kata2 jg haloes lemboet2 itoe, tetapi 
Jg mengandoeng kesal hati . . . sam- 

bil berajoen pada rasa kasih sajang. 
Djanganlah poela membatja ba 

gian jang mentjeritakan tentang goe 
roe bertemoe dengan anak moeridnja, 
jang soedah mendjadi besar, jang da 
hoeloe dikenalnja sebagai seorang a- 
nak jang nakal, jg boeroek sipatnja, 
jg pendiam, adik kawannja, jang soe 
dah lama dikenang kenangkannja 
akan mendjadi isterinja, jg soedah ada 
dalam keadaan janglain. 

Patoet poela kami peringatkan disi 
ni, bahwa karangan inipoen dengan 
segera menaroeh kita ditengah2 dja- 
lan tjerita, diwaktoe terboeka lajar 
pikiran goeroe, karena terbit soal da 
lam hatinja: betoelkah anak moerid 
saja ini djabat, pemalas, pendoesta, 
atau adakah sebab jg diloear kema- 
ocannja, adakah pengaroeh keadaan 
jg memaksa dia berboeat begitoe ? 
Adakah selama ini saja berlakoe adil 
kepadanja? Dengan segera semoea 
orang toea dan goeroe, (semoea pendi 
dik, dipaksa pengarang bertanja kepa 
da diri masing2: adakab selama ini 

saja berlakoe adil kepada anak (moe 
rid) saja djika ia berboeat salah? Ada 
kah saja mentjari sebabnja jg sebenar 
nja? 

Boekoe jg djarang kita bersoea itoe, 
tebainja 138 (seratoes tiga poeloeh 
delepan) moeka, harganja f 0.70 (toe   

  

  

V.O.R.O. 

Zender Y.D.G. 8 golflengte 105 

Studio Kramat 96. 

Selasa, 16 Nov. 

5.—- sore  Lagoe Melajoe 
5.80, Lagoe Djawa 
6.— Lagoe Soenda 
6.30 Membatja sk. 

7,— malam Lagoe Ambon 
Te Tentang Mahabrata oleh 

5 toean Kadiroen Mangoen 
| poernomo 

745 ., Lagoe Arab 
8.— Pem. loear Negeri oleh 

: t. D. Koesoemaningrat 
Na Intermezzo Lagoe Kron 

tiong | 
8.36 ',,  Krontjongorkest ,,The| 

Morning Star“, dipimpin 
oleh toean Tan Tjong 
Tian dengan njanjian 
Miss Rasmini 

1— Berhenti 

Rebo, 17 Nov, 

1.— pagi Lagoe sinaen, dan 

12.— siang Lagoe Tionghoa 
KRU Lagoe Djawa 
Isa Lagoe Hawaiian 
ang Orkest Belloni 
IeO 3 Lagoe Ambon 
2.— Berhenti 
5,— sore Lagoe Tionghoa 
5,30 » Pembatjaan tentang Aga 

ma Islam, dioesahakan 
oleh Perkoempoelan 
»Persatoean-lslam' R. 
Mob. Djajahadibrata 

6,— Pembatja soerat2 dari 
piring Hitam 

6,20 Lagoe Ambon 
830 5 Membatja s.k. 
7.— malam Lagoe Arab 
780 ', Membatja boekoe tjerite 

ra Baron Sekender” 
oleh Mbok Mas Hardjo 
dimoeljo 

8,30 , Lagoe Soenda 
9— Lagoe Djawa 
9465 Lagoe Melajoe 
IS 4 Lagoe gamb, kromong 
te3O “5 Lagoe Krontjong dan 

Stamboel 
1l— , Berhenti 

PENJIARAN NIROM TIMOER 
Djawa Barat   Stamboel 

TE “4 Lagoe Soenda 
8, — Lagoe Arab 
8.30 . Berhenti   'Bandoeng II 103 : 

  

Batavia II 195 
PLP 27, PMH 45, PMN 27 

djoeh pitjis). - 

PENJIARAN RADIO 

  

Selasa, 16 Nov. 
5,— sore Lagoe Tiongha 
Ba Gamboes dari Hindoes- 

tan 
5,45 ',, Krontjong dan Stamboel 
6,— » Krontjong dan Stamboel 

7,— malam Perkabaran | 
715 '»,  Lagoe2 S, Moehamad 
1 'Tjeritera dari kitab Indjil 
8,— Penjiaran Geredja 
8,10 ',  Lagoe Melajoe dari Opera 
SIG 3 Lagoe Tionghoa 
9— Lagoe Soenda 

lI30 Toetoep 
PMN 29 

KI Krontjong 
ll— ,, Wajang Tionghoa 
11,15 Lagoe Melajoe 
11.30 . Toetoep 

Rebb, 17 Nov. 

5.— sore Lagoe Djawa 
230. Krontjong & Stamboel 
6,— Krontjong & Stamboel 
G:1D Lagoe Soenda 
6.45 , Gambang kromong 
7.— malam Perkabaran 
F1, Lagoe Melajoe olen S, 

Moehamad 
71.30 , Pembitjaraan tentang 

Paedagogie 
8— Lagoe krontjong 
NO Lagoe Yang Khiem 
10— » Lagoe Soeuda 
10,30, Pidato tentang agama Is 

lam oleh H.A. Salim 
H5, Lagoe Arab 
11,30 , Toetoep 

PMN 29 
20301 Pidato tentang agama 

Islam 
See, Lagoe Arab 
30, Toetoep 

PROGRAMMA V.O.K.L. 

Zender YDH. 7 golflengte 
107, 53 Meter 

Selasa, 16 Nov. 
5,— sore  Lagoe Soenda 
530. Lagoe Djawa 
— Lagoe Melajoe dan Kron 

tjong 
30. Berhenti 
7.— malam Berita sk, (Indo) 
na Lagoe Ambon 
1.45 , Berita sk. (Soenda) 
8— Lagce Soenda 
8,30 , Membalas soerat2 
9.— w» Lagoe Djawa 
9.30 & Lagoe krontjong 
10.— Toetoep 

Rebo, 17 Nov. 

5,— sore Lagoe Djawa (wajang 
orang) 

6.— Lagoe Soenda 
6.30 Berhenti 
I,— malam Berita s.k. (Indo) 
2 Lagoe Ambon 
10 5 Berita sk (Soenda) 
8.— , Lagoe Krontjong 
8.30 Tembang dan Ketjapi 

oleh perhimpoenan ,,Se 
kar Pasoendan“ dipim 
pin oleh tosan R. Emoes 

j2 3 Toetoep 

PENJIARAN NIROM TIMOER. 

Djawa Timoer 
Soerabaja I 31: Soerabaja II 85 : 
Djokja II 128 : Semarang II 111, 

Solo II 120. 

Selasa, 16 Nov. 

5,— sore  Wajang-orang 
5.40 , Lagoe Melajoe dari Si- 

ngapoer 
6,.— Pat Iem orkest 
DN Gamelan 
7,— malam Perkabaran dan perkaba 

ran pasar 
Kla Membalas soerat soerat 
7,20 Lagoe Tionghoa 
7.30 Pidato tentang ,Confu- 

cus" 
Dok 3 Gamelan dari B'wangi 
— Krontjong 

Ina Toetoep 

Rebo,17 Nov, 
6,30 pagi Krontjong 
S9 Idem 
Lon Toetoep 
5,— sore  Lagoe Tionghoa 
DU 3 Krontjong 
6,—... Boeat anak-anak dengan 

pembalasannja 
1,— malam Perkabaran dan perka- 

baran pasar. 
7,165 Membalas soerat2 
7.20 Dihoeb dangan SRI 
8,— Lagoe Andalas dari Soe 

rabaja 
Io— Dihoeb dengan SRI 

tidu Toetoep 

PROGRAMMA NIROM 
Penjiaran Barat 

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

    
  

    

Oentoek Keperloean perkakas mobil datang doeloe 

pada: 

BAN LIONG 
SENEN 68 TELF 5511 WL BATAVIA-CENTRUM. 

Harga ditanggoeng pantes, barang lengkap dan kwaliteit 

jang paling baik 

2 

    

  

Adres toko Huurkoop jang paling lama jaitoe 

: TOKO EN MEU- “1 

BELMAKERY » DEFIETS 

Molenvliet Oost No. 62 (Djembatan Boesoek| — Telf. Batavia 1129: 

FILIALEN:  Parapattan Menteng No.28 Telf. Welt. 1900 
Tandjveng Priok (Zuiderboordweg) 

Toko ,BROMO“ Djembatan Boesoek 59 Tf, Bt. 1129. 

Kasi Huurkoop dengan pembajaran jang 
sanget ringan : 

Roepa-roepa prahottan roemah tangga compleet, jang terbikin 

di kita poenja werkplaats sendiri. 

Roepa-roepa tempat tidoer, lotjeng, gramofoons, speda, enz, enz: 
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aa Wala Aoa Naa : : 2) La kena Ae S.T. Sjamsoeddin 
Jen pa 2 033 bg . . 2 Nie kantas Ton be | Batik-handel — Djokjakarta 

bin korran ia Mbrtad | 000ooooorcroooooo00toseoo00o1c 
Naba 1 as SATOE ADRES JANG TERKENAL LAMA 

ya aa Boeat kaperloean berhoeboeng dengan 
kain-kain batik. Disediakan kain-batik moe 
lai dari harga moerah sedang sampai ke- 
pada harga jang haloes. 

Teroetama kelocaran DJOKJA & SOLO. 
Kita harap perhoeboengan diseloeroeh 

INDONESIA dengan saudagar-saudagar 
batik atau Toko-toko batik atau boeat Toean 
toean kaperloean sendiri. 

Kain pandjang Saroeng moelai harga 
f15— sampai f50.—perkodi. 

Kain pandjang haloesan moelai harga 
f 3.— sampai harga f 10,—perlembar: Atoer 
lah perfjobaan pada adres kita ini, pesan- 
lah banjak, sedikit diperkenankan, Kiriman 
selamanja diatoer dengan rembours atau 
oeang toean kirim lebih doeloe. 

Barang-barang jang tak di setoedjoei bo 
leh di toekar atau oeang toean di kirim kem- 
bali. 

MINTALAH PRIJSCOURANT DI KIRIM 
PERTJOEMA. 

Menoenggoe pesanan dengan hormat 
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    rabaja III 196, Semarang 122, Malang 

1 Djokja 181, Solo 188, Tjepoe 186   
HA   
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Selasa, 16 Nov. B.R. V. 

6.— sore  Pemboekaan Batavia I 157,39 m. Batavia II 61' : 

603 ',  Peladjaran bh. Inggeris/66m. 4 Buitenzorg 156,25 m. Soeka-, : 
6.30 ,  Adalbert Lutter, membi|boemi 12,18 m, 1g 

kin toean gembira Selasa, 16 Nov. 2 

7.— malam Perkabaran Nirom 5.— sore Lagoe gramof»on 
10 Lagoe aneka warna 5,30, Vocaal Eu 
8,10, Avondwijding 6.— Sg mnastie) ai 
8,30 ',  Perkabaran Disco - » ngan gann oon Mera 
8.45 ',,  Awmstelvlootspel wedstrijd 646 erkabaran pers pas 
915 ', Concert 1s— malam Orkest : / 

CG Dn ig Berita-berita koers 1380, Men dari Boy ' 

KOK Un "1 HAGAA MAPaA 8 Pen un an Kita je en 3 Pt , UN . « 4 
10.30, Toetoep : populair dari hal Cau 

Rebo,17 Nov. 8,20 — 2 Tn , 20, ymphonie No. 3 ini 

6,30 pagi Gymnastiek major 
| 6.45 Lagoe gramofoon 905 , Lagoe gramofoon 
7.01 : Lagoe gramofoon 0 3 PHOHI-RELAY 
8— ” Toetoep 9.30. Orkest Ta 
Ea : Pa aboebna 10.30. Lagae gram. jg gembira ' 

11,03 ',,  Gymnastiek kaoem iboe Tn » Naa 
H talii Pa ,25 , Map Italia , bebe ur Nae 

12,05 siang Kamermuziek 7,— pagi Lagoergramofoon “ 
1236 Jack Hylton memain 8,90” Lagoe gramofoon 
Tag 3 R Schmidberger Trio |1l— , Dihoeboengkan dengan 
20 Ta Perkabaran Nirom semoea zender-zender 
KS ta Mahlzeit 11.— Lagoe gramofoon 
KO 3 Perkabaran 12,— siang Boeat orang sakit 
220 Toetoep 1930 Lagoe gramofoon 
2 : 5:— sore  Lagoe gramofoon 

-. — Ta Da 5 Piano Voordracht 
E BG Boeat anak2 

7.— malam Perkabaran Nirom 6.45 , Perkabaran Pers 
Tt “5 Orkest | 7,— malam Orkest 
TAI Tn Lagoe dansa AL A9 Pem. loear negeri 
8.10 Kembang dantanaman2| 8,— Koorzang oleh anak2 

: dari Indonesia SBU Accordeonmuziek 
8.30. Klassiek concert 1 Operette 
930 5 lagoe Belanda 9.40 Lagoe gramofoon “ 
945 , Harten treef ! GAS Berita-berita koers 
958. , Berita2 koers 9D Lagoe gramofoon 
Hk ang Lagoe gram jg populair|10,15 ,, Lagoe dansa 
10,30 Toetoep 11l— , Toetoep 

 



   

        

   

                        

    

   ana lokaal tempat 
: La boenga2an d 

  

  

    dan sesoedabaja lalos dibatj 

   9 diantaranja 'dari Hoofdredactie 
mandangan“,— tidak dapat had- 
sendiri, hanja dapat mengirimkan 

nana redacteurnja oentoek mengam 
1 SR : 

   
   

admawinata 'atas 

pimpinan kepada Pengoe 
, maka 
ketoea HB PNS t.Sanoesi 

openingsrede jg pandjang, 

        

     Sesoedah dioetjapkan selamat kepa | 
ir, selandjoetnja t. Sanoesi 
gkan tentang kedjadian2 

n kiri, baik didalam an 
ar negeri jg mempengaroehi na 
NS. Dengan naiknja harga ba- 

tidak sedikit, sedang pemberi 
oeslag dari Pemerintah ham 

   
   

      

   

   

  

    

    

    
   

    

    
    

nja oleh anggota PNS. Dite 
poela tentang peroebahan ga 

baroe dan sampai sekarang ini 

keangkatan Normalisten di HIS 
oei Ke an oleh Peme 

Sehoolop 
h pada tempatnja, tetapi 

“ sekarang beloem berboeah 
jenangkan. Tetapi dengan 
n kita jang soenggoeh2, 

| Ang as Verbondsbe- 

       
     
    

   

    

   

     

    

      

    

dap 1 sega Tepat diserahkan kepada Commissasis 
2 : Tan : ka Tg Il: 1 

- In 

        

| diperangi dengan : 
“agar kita bisa men 

   

Belanda. Ta 
m hal organisatie diterangkan 

pr, bahwa ada sedikit La - 
ialah berhoeboeng dengan kepi 
nja t. Soetawidjaja ke Bandoeng. 

t DD IMO , 

    

     

   telah di isi (jang mana) 

      

    

        
   

te : 
congres tahoen ja 

en disjahkan. 
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    ch penoe 

  

      

   

      

   

   

    

aatjakan soe| 
—rat2 jg diterima oleh SecaetarisI HB| 
PNS Hoofdredactie| 

Comite van Ontvangst| 

k 9 pagi rapat dij 

P! penoelis I, t. Soeriasapoetra penoelis 

Ikan oleh bendahari I, t, Karnasoedir- 

eloem dioemoemkan angka2nja. Ten | 

     

   

     

     
   

     
     

  

bahwa kita tidak bodoh da 

Ig| menggembirakan. 

en: @, Secretariaat di| megang pimpinan. 
ie lis HB PMS t.| A ng P 

  

  

  

        

    

   

  

       
    

   

    

   

     

  

   

  

   

                  

   

ae t. RE. Hardjasoetisna 
Penoelis ' HB, PNS. 

Soesoenan pengoeroes harian sesoe 
dah diadakan tambahan dan peroeba 
han, seperti berikoet : 

T. Sanoesi ketoea, t. Hardjasoetisna 

TI, t. Karnasoedirdja bendabari I, t, 
| Wirasoepena bendahari II, 
| Verslag secretariaat ini sangat pan 
djang jang tak dapat dioemoemkan, 
karena mengenai intern. F 

b, Penningmeesterschap dibentang 

dja. 

  

"0 4, Karnasoediradja 
' Bendahari 1 HB. PNS. 

Jang diterangkan teroetama tentang 
keloear masoeknja oeang dengan se- 
roeap2 oentoek kebaikannja organisasi. 

.c. Bank PNS. Oemoem dibentang 
kan oleh t, Padmawinata. , 

d. Kas Pertolongan PNS oleh t, 
R. Partadimadja, 

Poekoel setengah 1 diadakan pauze 
1 djam lebih. : 

Ketika diboeka bembali, pimpinan 

t. Danoemihardja, karena t. Sa 
1 mendjadi inleider. Jang diberita 

lah tentang organisasi, nasib 
   

memilih ver- 
ang terdiri dari | 

   

Madioen, Tjirebon, Malang, Serang 
n Bangkalan, 
Sesoedah tidak ada lagi jang perloe| 
oendingkan, poekoel & petang rapat 

toetoep Tgn Tt 

    

" Congresisten jang hadlir sangat 

'Poekoel 8,30 t. Oe Kartasasmita atas 

'ahkan pimpinan rapat kepada 
goeroes Besar VOB, 

ocean Sardjani ketosa PB me 

: 'missarissen bahagian 
IWignjosoemarto bah. Midden Java, 

'mengambil tempat di HIS Pasoendan 

(nambah permainja tempat receptie. 

sche adviseurs, toogde het Comite wel- 

|PGI haar hartelijke dank, 

olksonderwijzers Bond” ter kennismaking, het wezen en de ge 
Bersamaan dengan rapat PNS di|schiedenis van onze vakorganisatie te 

JHIS Pasoendan bahagian rechtervleu- 
gel, VOB poen mengadakan congres| 
nja jang ke 12! 

releveeren, 

Mei-Juni werden door een paar In- 
heemzchen onderwijzers in Magelang 
plannen gemakt tot oprichting van een 

K | vakvereeniging, die in z00 goede aar- 
nama Comite van Ontvangst menje | de vielen, dat eind Juni of begin Juli 
a Pe de Vereeniging kon worden opgericht. 

Tot de oprichters behoorden o,a. de 
H.H. Kartosoedirdjo, K.H. Soebroto, 
IR. Abdoellah en R. Wedono Dwidjo 
sewojo, terwijl M. Boediardjo als ad 

2. Notulen congres di Madioen di 
sjahkan. 

“|. 3, Mengesjahkan pekerdjaan HB 
YOB. an 

| 4 Pilihan pengoeroes. Setelah di 
adakan poengoetan soeara, terpilih 

  

   

West Java, 

Soewardi bah, Oost Java dau Dajbar 
Soetan Said bah, Buitengewesten. 

5. Rondvraag, Sesoedah diberikan 
pertanjaan kepada congressisten oen 
toek bertanja dengan didjawab oleh 
Pengoeroes Besar dengan memoeas 
kan, maka pk. 3siang rapat ditoetoep 
dan akan dilandjoetkan esok harinja. 

- Haroes diterangkan, bahwa sebeloem 
rapat dimoelai PGI mareh tidak loe 
pa dinjanjikan. ' 

PGI. seperempat abad! 

Receptie 

Congres PGI jg ke 26 ! 
Ini kali dibesarkan: ialah berhoe 

boeng dengan oesianja telah genap'25 
tahoen ! 

Seperampat abad! 
Waktoe sekian, bagi soeatoe orga- 

nisatie, boekanlah waktoe jg sedikit. 
Dus, pada tempatnja, apabila PGI. 

memperingati oesianja jg 25 th itoe ! 
Malam minggoe kemaren, dengan 

PGI telah mengadakan receptie. 
Gedoeng HIS Pasoendan vercierd, 

dan sangat indah kelihatannja ! 
Koendjoengan sangat banjak. Poen 

autoriteiten banjak jg hadir, baikpoen 
dari golongan bangsa Indonesia maoe 
poen dari golongan bangsa Europa. 

Sangat banjak poela perk,2 jg me 
ngirimkan boenga, kita hitoeng lebih 
dari 40 goebahan banjaknja, dan me 

Weverijen Sam en Zoon,Ada Sauda 
ra Oesaha dan Geb. Saman, tidak ke 
tinggalan mengirimkan tenoenannja 
oentoek uersiering." 

Poekoel 8 reseptie diboebarkan ke 
toea dari Pengoeroes Besar PGI deng 
an pidatonja seperti berikoet : 

Geachte Damen en Heeren. 
Het is mij enYeen voorrecht en een 

genoegen U allen namens de PGI en 
haar Groepsbonden welkom te heeten 
op de Receptie en U allen “te bedan- 
ken voor de betoonde belangstelling in 
onze Vakorganisatie, die nu haar Zil- 
veren-Jubileum in aller eenvoud her- 
denkt. 

Indien de omstandigheden anders 
waren geweest, ook ten aanzien van 
de boven onze hoofden bangende nieu 
we salarisregeling, die tot dit oogen- 
blik nog niet gepubliceerd mag wor- 
den, dan zou het waard zijn deze her 
denking meer feestelijk, in elk geval 
waardiger te doen plaats hebben. Het 
isin deze landen bijna een unicum, 
dat een Inheemsche vakvereeniging 25 
jaar lang heeft kunnnen volhouden 
en haar bestaansrecht gedurende een 
kwart eeuw heeft bewezen.g 

Om zoo juist door mij genoemde 
redenen wordt dit jubileum  zeer so- 
ber gehouden. Ik verzoek U allen om 
Clementie,indien U meermocht heb- 
ben verwacht van de receptie. 

Dames en Heeren. 
Mijn dankbetuiging strekt zich ook 

tot die genen, die door het sturen 
van telegrammen, brieven of bloem- 
stukken van hun belangstelling heb- 
ben doen blijken Het lijkt mij verder 
gewenscht hier uiting (te geven aan 
onze dankbaarheid jegens den Regent 
van Bandoeng R,A.A. Wiranatakoe- 
soemah, die bereid is bevonden het 
beschermheerschap van het Congres- 
Comite op zich te nemen. 

Met de Regent alsiBeschermbeer en de 
heer R. Oto Iskandar dinata als Kere 
Vvorzitter zoomede de heeren Masdoe- 
ki, Dr. Djoendjoenan, Dr. Soenario en 
Dr. Heerdjan als Eereleden en Medi- 

gemoed aan het zware werk, Aan de 
laatst genoemde Heeren betuigt de 

Kortom aan allen die hebben bij 
gedragen aan het siagen van dit jaar 
congres, betuig ik onze erkentelijkheid 

'Dames en Heeren. 
Het komt mij nuttig voor in het kort 

In het jaar 1912, in de maanden     @, 
    

  

t . Agenda jang dircendingkan : 
“1. Pemboekaan olek t. Sardjani,     viseur optrad, 

Van de geachte oprichters ziju nog 
lin leven de H.H, Adimidjojo K.H, 
Soebroto en R,W. Dwidjosewojo. Ik 
hoop, dat ze nog lang hun spruit mo 

loopbaan. 
Na de eerste algemeene leden-verga- 

dering op Djogjakarta in Augustus 
1912, werd erkenning van rechtsper- 
soonlijkheid aangevraagd op de Sta- 
|tuten der Vereeniging, bij notarieele 
acte verleden op de9 November 1912 
waarna de erkenning is toegekend bij 
Gouvts. besluit van 18 December 1912, 
Van af de oprichting tot 2 Maart 

1937 droeg de Vereeniging de naam 
van PGHB en omvatte alle soorten 
Inheemsche Onderwijzers. Sedert draagt 
onse vakorganisatie de naam PGI 
(Besluit van Z,E, de G,G, 2 Maart 
11937 No. 29) 

De PGHB stelt zich te doel de ,be 
vordering fvan ket Onderwijs voor In- 
heemsche bevolkingsgroepen en debe 
hartiging van de geestelijke enfmateri 
eele belangen "van fonderwijzers en 
Oud-Onderwijaers. 

Met de uitbreiding van het aantal 
scholen en de soorten Onderwijzers- 
opleidingen vermeerderde cok de s0or 
ten groepen onderwijzers, die in de 
PGHB kwamen. 

De mindere vakorganisatorische er- 
varing bij zoovele soorten van bela- 
ngen heeft dan ook geleid tot oprich- 
ting van andere vereenigingen door 
verschillende groepep, naast de PGHB. 

Deze toestand bleef aanhouden tot 
de komst yan de Salaris Commissie 
Damme. De groote teleurstelling we- 
gens het terugdringen van het Inh, 
Onderwijzers-corps naar een lager plan 
heeft de z00 juist genoemde vereeni- 
gingen weer bij elkaar gebracht, waar 
door de tegenwoordige rorm 
yan onze organisatie is ont- 
staan. 

Het is een federatie van 5 groepen 
onderwijzers, naar hun opleiding ge- 
rangschikt. 

Dat zijn dan de Volksonderwijzers- 
bond. 

de Perserikatan Normaalschool. 
de "Perserikatan Goeroe Ambachtr- 

school 
de Oud-K weekscholierenbond en 
de Hoogere Kweekschoolbond 

met hun eigen Statuten en hun eigen 
instellingen en die hun eigen 'groeps- 
belangen behartigen. 

Als overkappingslichaan treedt op 
het federatie bestuur ,,het Verbonds 
bestuur PGI", 

Het is dit 'Verbondsbestuur, waar 
yan ik deeer heb zijn voorzitter te 
zijn, dat namens de PGI en de Groeps 
bonden deze avond ,Receptie“ houdt 

Voor het stoffelijk welzijn van de 
leden is met Regeeringssubsidie opge 
richt de Onderlinge Levensverzekerings 
mastschappij PGHB, die later is uitge 
groeit tot de zelfstandige O.L. Mjj 
Boemipoetera te Djokjakarta, 

De PGI stelde zich garant voor de 
bouw van 3) onderwijzerswoningen in 
de Gewmeente Batavia, 

De organisatie is in het bezit van 
een eigen drukkerij en geeft het maand 
blad ,de Persatoean Goeroe“ uit. 
Het zal te veel van Uw geduld gevergd 

worden, indien ik nu, gelfs in telegram 
stijl, alles van de veereeniging mem 
moreer, 

Ik hoop, dat ik de arbeid van de 
PGI, voldoende teeken door te ver 
klaren, dat de PGI alles wat het on 
derwijs en de onderwijzers aanraakt, 
tot haar studie of actie object maakt. 

Tot slot moge ik in herinnering 
brengen de goede verhouding tot en 
samenwerking met het Departement 
yan O.en E en andere officieele in 
stantie's, zoomede met verhouding tot 
andere vakvereenigingen, zoowel In 
heemsche als Kuropeesche. Ik spreek 
hier de hoop uit, dat dat deze goede 
verhouding moge worden bestendigd. 

Sekian pidato Pengoeroes Besar P, 
G.I. itoe! Haroes diterangkan, bab 
wa selama receptie itoe makanan dan 
minoceman jang lezat2 diedarkan orang 
kepada tetamoe, 

Fotograaf , Aloen“ satoe satoenja fo 
tograaf bangsa Indonesia jang terbesas 
di Bandoeng, tidak ketinggalan poela 
mendjalankan kewadjibannja 

Pk 9 koerang seperempat ketoea co 
mite van Ontvangs memberi”tahoekan 
kepada jg hadlir, bahwa receptie di 
toetoep dan dipersilahkan sekaliannja 
oentoek berangkat ke KSB. gebouw di 
Kerklan boeat mengoendjoengi. 

Reunie, 

noeh sesak! Kita taksir tidak koerang 
dari 100 orang. 

KSB. diperhiasi jg'sedap dipandang 
mata, Diroeang depan gamelan dari 
Sekar Pakoean tidak, berhentinja dipoe 
koel dengan lagoe2 jg merdoe, t 

Pk 9,15 reunie diboeka oleh t Atik 
Soeardi dengan oetjapan slamat kepa 
da jg hadlir, kemoedian dengan ring 
kas diterangkan akan maksoed meng 
adakan perajaan itoe, ialah berhoe   

gen en kunnen aanschouwen jin zijn|k 

Oentoek meramaikan perajaan itoe 
dipertoendjoekkan berbagai2 kunst 
Soenda, soembangan dari Ver. Sekar- 
Pakoean jg dipimpin oleh t Marta- 
oesoema. 
Jg ditontonkan diantaranja: 
1 Tableau PGI beroesia 25 th dima 

inkan oleh anak2 perempoean. 
2 jongensdans oleh 6 orang anak jg 

masih ketjil.' 
3 krissen dans oleh 6 anak pr. 
4 pentja anak-anak 
5 Gatotkatja gandroeng 

6 Anoman dan Anggada 
7 rhytmische dans 
8 kluchtspel 
Dengan ringkas dapat dikatakan, 

pertoendjoekan2 tsb menarik hati, 
Pk 12 malam reunie ditoetoep oleh 

t Atik Soeardi dengan oetjapan sela 
mat tidoer ! 

Congres PGI, di Bandoeng 

Sebagai biasanja, congres itoe sering 
didahoeloe dengan receptie dan gs- 
zellige avond, Begitoe poela PGI. ti 
dak loepa mempergoenakan kesempa- 
tannja itoe. Keceptie diadakan di Pa- 
soendanschool, Pasoendanweg 14: dan 
pertoendjoekan diadakan di vergader 
|zaalnja KSB. di Pieterspark. 

Pasoendanschool, jang instructienja 
amat practisch, dengan memboeka din 
ding2 kelas, telah berganti roepa. me 
roepakan satoe zaal jg besar, tjoekoep 
di tempati 1000 orang. Zaal dihiasi 
dengan dacen2 hidjau dan direntangi 
boenga bersepa koening, seorangpoen 
tidak menjangka, bahwa itoe satoe 
roemah sekolah, 

Receptie hanja boleh dikoendjoengi 
oleh congressisten dan mereka jang di 
ondang, Dalam receptie itoe nampak 
kopstukken dari Bandoeng, baik jang 
bergerak dalam politiek, sociaal, ma- 
oepoen economie, Diantaranja nampak 
beberapa orang Belanda. Tentoenja 
bangsa goeroe2 djoega. 

Banjak perhimpoenan jg mengirim 
kan karangan boenga, sehingga me- 
nambah serinja roeangan sekolahan. 
Djam 8.10 malam, T, Atik Soeardi, ke 
toea PGI. memboeka receptie itoe de 
ngan pembitjaraan jg singkat sekali : 
tetapi tak mengoerangkan maksoed 
pja, dan amat terang. 

Fotograaf Aloem hampir sadja te 
laat oentoek mengambil portretnja ke 
toea jg sympahtiek itoe, Seorangpoen 
tak diperkenankan bitjara, Malah soe 
rat2 dan telegrammen jg diterima djoe 
ga tidak sempat dibatja, karena ba- 
njaknja. Receptie ditoetoep maka seka 
lian tamoe dan congressisten dipersi 
lahkan mengoendjoengi pertoendjoe 
kan- KSB. zaai. : 

Pertoendjoekan P,G.I, 

Zaal jg begitoe besar, penoeh sesak 
dengan congressisten dan tamoe2 Ke 
boedajaan Soenda (Indonesia) jg me 
roepadan tableau tari tari dan pentjak 
amat mengembirakan 
dlir, Sekaliannja itoe soembangan da 
ri P,S P, (Pagoejoeban Sekar Pakoean) 
jg dipimpin oleh T. Martakoesoemah. 
seorang ahli keboedajaan. 

sekalian jg ha 

Sekaliannja pertoendjoekan oleh ga 
dis gedis dan djedjaka2, Tiga inter- 
mezzo, dari VOB, Solo, KSB Bandoeng 
(kaoem oudjes) mendapat hadiah te- 
poek tangan jg amat ramai. Djam 12 
malam perajaan ditostoep dengan pe 
noeh kegembiraan. (Verslag compleet 
akan dimoeat bertoeroet toeroet). 

Congres PGI, ke 26 

Rapat pertama, 
Dilangsoengkan malam (Senen ke- 

maren tg. 14—15 Nov. '37 bertempat 
dihoofdgebouw HIS Pasoendan. 

Congresisten jg hadlir ada Ik. 590 
orang. 

Dengan mempergoenakan luidepre 
ker pembitjaraan pembitjaraan dapat 
djelas didengarkan, 

Pk. 8,30 t. Hadiprawira comite v, 
Ontvangst menjerahkan pimpinan ke 
pada ketoea Verbond, t. Atik Soear 
di. 

Dengan pemboekaan jg sangat pen 
dek, t. A, Soeardi memboeka rapat, 

Laloe meroendingkan agenda's : 
Notulen congres di Madioen di 

sjahkan. 
Berita berita: 1 openbare ver 

gadering dengan tetap akan dilang » 
soengkan pada malam Rebo tg 17—18” 
Nov, '37 bertempat di HIS Pasoen 
dan. Jg akan berpidato ialah dr, So e 

Ikiman tentang penjakit tbe, dan 
tbc. dorpen : 2. excursie ditetapkan 
seperti tertoelis dalam programma dll. KSB. gebouw jg besar itoe telah pejlagi jg mengenai organisasi, 
Verslagen disjahkan, 
Verrificatie comwissie diang 

kat wakil wakil dari tjab. Salatiga, 
Poerwokerto dan Solo. 
Commissie keoeangan. Oen 

oek memperbaiki tentang hal keoea 
ngan, Verbondsbestuur telah mengang 
kat seboeah commissie jg terdiri dari 
tt. Oto Iskandar di Nata, 8. Soetawi 
djaja dan Soetopo Wonobojo. 
Congresvoorstellen: Poe boeng dengan berdirinja P G I, telah | toesan jg terpenting ialah :   genap seperempat abad. - 

  

1, PGI, akan mengadakan leerplan 
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  0... Pertanjaan abon. no. 1550 
— Pada boelan April 1937 saja poenja 

tanda tangan dipalsoe oleh 3 orang, 
A, B dan C, dilako 
toko, aa 

Perkara itoe laloe saja serabkan ke 
pada politie, dan ketiga orang itoe la 
loe diperiksa. 2 aan au 

Sebeloem pemeriksaan habis,C dapat 
melarikan diri, Achir pemeriksaan ter 
seboet, A dihoekoem 6 boelan, sedang 
B dibebaskan. 

Pada 

a, Dapatkan C ditoentoet 
perkara itoe ? : ) 

b. Djika dapat, menoeroet artikel 
berapa, dan djika soedah ,verjaard", 
Ka berapakah jang mendjadi san 
ar? 
€, Kalau saja mengadoe kepada po 

litie, dapatkah lebih doeloe C ditahan 
oentoek diperiksa lebih djaoeh ? 

Djawab. 3 
C melakoekan kedjahatan memalsoe 

kan soerat (valschheid in geschrift). 
Hoekoem kedjahaian itoe banjaknja 
paling tinggi 6 tahoen. fartikel 263 da 
ri Wetboek van Strafrecht). Hak me 
noentoet pelanggaran itoe sesoedahnja 
12 tahoen ,verjaard“, (artikel 78 Wet 
boek van strafrecht.) 

Apakah sesoedah pengadoean, orang 
itoe akan ditahan doeloe oleh politie 
boeat diperiksa lebih landjoet, itoe 
tergantoeng kepada sikap politie. Ta 
pi saja rasa, djika orang itoe membe 
ri tahoe kepada politie bahwa hak pe 
noentoetan soedah verjaard, politie ti 
dak akan tahan dia, 

   

   h C poelang diroemahrja. 
lagi dalam 

'Pertanjaan abon. no.15619. 
Di soeatoe 'tempat adalah berdoe 

doek seorang toean tanah. (Landheer) 
Menoeroet chabar dari pendoedoek di 
sitoe tanah itoe tanah erfpacht dan 
pada masa jang belakang ini contract 
erfpacht soedah habis, akan tetapi di 
baroei lagi. 
“1 Oleh sebab pendoedoek tempat 
itoe masih koerang akan tempat bagi 
bertjotjok-tanam, apakah dapat diich | 
tiar, agar soepaja tanah terseboet kem 
bali ditangan goepermen dan kemoe 
dian pendoedoeknja dapat minta ta 
nah itoe dari goepermen dengan dja| 
lan menitjil? : 

2, Dapatkah perdjandjian erfpacht 
itoe ditjaboet oleh goepermen djika 
Pena Dan itoe beloem sampai wak 
toe 

3. Bagaimanakah tjaranja oentoek 
mengoesahakan hal itoe ? $ 

4, Dengan perantaraan siapakah: 
mesti memadjoekar permintaan hal 
itoe? 

5. Tindakan manakah jang teroeta 
ma perloe didjalankan oleh pendoe 
doek agar soepaja tertjapai maksoed 
nja ? : "3 

6, Apakah sekiranja akan atauti- 
dak memikoel (menanggoeng) per 
ongkosan (risico) besar oentoek hal 
demikian ? - 

7. Kepada siapakah saja dapat me 
roendingkan dengan persoonlijk, 

ekan disalah satoe | 

boelan September 1937, djadi | 

  

Oleh Juridische medewerker 
tim pertanjaan haroes memberi nomor langga 

alau si pengirim boekan langganan dari Peman- 
aan tidak didjawab  Pertanjaan haroes ber 

irinja atau kaoem keloearganja. Segenap 
erkan kepada redactie bagian Pertanjaan 

“kepentingan kehakiman itoe oemoem 

   

    

   

P5 Sebab 
# G ertanjaan didjawab dihalaman ini. Pendjawaban ha- 
D0 nja pendek agar pembatja tahoe dan mengerti sedikit ten 

|. tangan kehakiman dan apa jang akan terdjadi atau jang 
. mesti dikerdjakan, sebab kantor redaktie ini betoel boekan 

dvokaat atau kantor advies, dan halaman s.k. ini 0 kantor advok: 
Do hanja ketjil). 

dan tidak memakai pembajaran (gra- 
tis) tentang: soal erfpacht dan hak 
tanah ? 

Djawab. 
1. Pendoedoek ditempat itoe dapat 

bersama2 mengadakan oesaha, mema 
djoekan soerat permohonan kepada 
Goebernoer Djenderal soepaja diberi 
'djalan bagi pendoedoek akan dapat 
tanah boeat bertjoktjok tanam, sebab 
mereka itoe sekarang kekoerangan ta 
Inah bagi keperloean hidoep. 

2. Perdjandjian erfpazht itoe dapat 
“Iditjaboet oleh goepermen, meskipoen 

beloem sampai waktoerja, djika di 
pandang, bahwa mentjaboet itoe dise 
babkan oleh kepentingan oemoem. 

3. Tjaranja mengoesahakan itoe,-se 
perti dikatakan diatas, memadjoekan 
soerat permohonan bersama2 kepada 
Goebernoer Djenderal, 

4. Djalan itoe dapat dikerdjakan de 
ngan langsoeng, tidak dengan perar- 
taraan. Tapi baiknja djika disamping 
itoe diiringkan dengan permohonan 
soepaja disokong oempama kepada 
anggota2 Volksraad, jg baiknja dapat 
salinan dari soerat permohonan itoe, 
'Selandjoetnja dalam pers djoega perloe 
disiarkan hal itoe, dengan permintaan 
kepada pergemoedinja soepaja diso- 
kong dengan pemandangannja. Terle 
bih penting poela, djika dapat soko- 
ngan dari pergerakan politiek jg me 
moeat hal itoe dalam program-politiek 
nja. 

toek seboeah,badan (commissie) jg a 
tas nama pendoedoek!diberigkoeasaoen 
toek mendjalan segala oesaha itoe, 
Djangan poela diloepakan, malah ini 
jg paling perloe, diadakan fonds bagi 
bekal boeat segala oesaha itoe. 

6. Perongkosan tentoe akan ada. Be 
sarpoen tidak, tapi djika tiap tiap jg 
berkepentingan berani korban lebih 
doeloe menoeroet kekoeatan masing2 
tentoe tjoekoep. Lain risico tidak ada. 

7. Pertanjaan ini soesah akan kami 
djawab, Pertama kali, dalam negeri 
tidak diadakan kantor special boeat 
memberi advies dengan gratis, ketjoea 
li kalau akan mengoeroes perkara de 
(pan hakim, dapat dengan soerat mis- 
kin. 

Kedoea kali kami tidak boleh men: 
diamkan mengalaman kami, bahwa 
orang jang hendak mentjari kepenti 
ngan, dengan tidak berani mengorban 
kan oesaha dan ongkos lebih doeloe, 
'orang itoesendiri tidak "mengharga- 
kan kepentingan itoe. Selain dari pa 
da itoe orang jang disoeroeh bekerdja 
dengan tidak diganti'keroegian waktoe 
dan soesahnja, orang itoe bekerdja ti- 
dak akan dengan soenggoeh. Tempu 
jarg akan diberikan itoe hanja ' djika 
ada sisa tempo, sebab jang akan di- 
pergoenakan tentoe boeat penghidoe 
pan sendiri lebih doeloe. 

Jang teroetama dapat diadjak be- 
roending dan dimintakan advies, ,ten 
toe kaoem jang ahli dalam , hal ini, 
teroetama advocaat dan mereka jang 
ipenghidoepannja meudjadi pemberi 
  

5. Teroetama, pendoedoek memben | 

advies, Tapi kaoem ini djika disoeroeh 
kerdja dengan gratis tentoe tidak da- 
pat hidoep. Orang lain jang abli, tapi 
tidak mendjabat itoe tentoe soedah 

Itjoekoep pekerdjaan, dan tidak banjak | 
tempo lagi. 

Tapi dengan mengingat pemanda- 
ngan diatas, kami dapat memberi ta- 
hoe, tjobalah minta keterangan dari 
pada salah seorang pemimpin pergera 
Ikan politiek “atau seorang anggota 
Volksraad, jg telah terkenal mengoesa 
hakan keperloean itoe dimintakan per 
toeloengan boeat oeroesan ini, 
Pertanjaan t,AMM. Djokja, 
1. Apakah sjarat jang perloe ! bagi 

orang akan mendirikan bank ? (jalah 
sjarat jang bersangkoet dengan peme 
rintah). 

2. Sekiranja saja poenja wang f 100 
Laloe saja oetangkan kepada orang, 
dengan pevitjilan f 6 seboelan. dan 

kian itoe tidak dilarang oleh wet? 
3. Sekiranja koerang dari f 100, atau | 

lebih, oempama f 25 dengan angsoerau 
24xf 1,50, atau f 50 dengan angsoeran 
24xf 3, atau 250 dengan angsoeran 

24xf 15, bolehkah itoe ? 

Djawab. 
Bagi mendirikan bank adalah bebe 

rapa djalan. Bank artinja disini mene 
rima simpanan wang orang lain de- 
npgan memberi rente atau memindjawm 
kan wang kepada orang lain dengan 
memoengoet rente. 

Jang toean maksoedkan disini ja- 
lah memindjamkan wang dengan me 
moengoet rente. 

Djika jang akan mendirikan itoe 
orang banjak, biasanja dengan djalan 
mendirikan cooperatieve vereeniging, 
djika tidak begitoe banjak dengan 

| mendirikan naamlooze vennootschap. 
Dengan mendirikan badan2 itoe 

akan terang bagi hoekoem, siapa jang 
menanggoeng segala perboeatan, oen- 
toeng dan roegi, dan apakah jang di 
djadikan tanggoengan itoe, soepaja 
orang loear tahoe, 

Djika jg mendirikan itoe hanja sa- 
toe orang maka tidak perloe mendiri 
Ikan badan terseboet. 

Djika seorang memindjamkan oeang 
kepada orang lain, dengan tidak ada 
perdjandjian apa2 tentang berapa ren 
tenja, maka jg kasih pindjam dengan 
sendirinja berhak atas rente 6 pCt. se 
tahoen. (wettelijke rente) 

Diloear dari pada itoe orang itoe 
merdeka oentoek memboeat perdjan- 
djian tentang banjaknja rente, Hanja 
ada batas jg diberikan oleh hoekoem 
dalam woekerverordening, bagi melin 
doengi bagian besar dari bangsa kita, 
jg sifatnja senang pindjam oeang dan 
memang sering dalam keadaan, jg me 
maksa pindjam oeang. Adapoen pelin 
doengan dalam woekerverordening itoe 
ialah bahwa hakim, djika diminta oleh 
jg berkepentingan, boleh mengoerangi 
atau menoeroenkan perdjandjian bajar 
rente, djika rente itoe terlaloe tinggi. 

Woekerverordening itoe hanja ber 
lakoe, artinja rente jg tinggi itoe atas 
permintaan jg berkepentingan, akan 
ditoeroenkan, kalau waktoe pindjam 
dalam kesoesahan, dan jg kasi pindjam 
mempergoenakan keadaan itoe, Artinja 
jg kasi pindjam tahoe, bahwa jg akan 
pindjam itoe dalam kesoesahan, atau 
lorang jg sifatnja koerang ati2, dan 
oleh sebab itoe ia minta rente jg ting 
gi, 

Djika dalam tjonto t. itoe kedoea 
pihak dalam keadaan merdeka maka 
menoeroet hemat kami tidak ada ha- 
langan, Djika dibandingkan dengan 
tingginja rente dari volkscredietbank 
atau pandhuis, maka perhitoengan t. 
toe lebih ringan. 

  

commissie dan diarahkan kepada HB 
PNS, oentoek West Java dan kepada 
HB, OKSB. oentoek Midden dan Oost 
Jaya. 

2. PGI, menyjetoedjoei kepada ada 
njaleerplicht, 

Karena telah djaoeh malam agenda 
ini ditoenda sampai rapat esok harinja. 

Poekoel 1.30 malam boebar dengan 
.» . mengantoek. 
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Doenia S.S. 

Diangkat mendjadi machinist klas I, 
t, R, Trisudo, ambtenaar jang diwacht 
geld, dan paling achir beliau mendja 
di opzichter-machinist, dan ditempat 
kan pada exploitatie SS di Padang. 

— Dipindahkan dari exploitatie SS-di 
Soematera Selatan dengan kedoedoe 
“kan kota Kartapati ke Westerlijuen 

— Dilepas dengan hormat moelai pada 
boelan Jan. sampai Aug., berhoeboeng 
dengan terganggoe kesehatannja, dan 
mendapat hak boeat pensioen, beamb 
ten jg diwachtgeld, paling achir me 
reka2 itoe mendjadi stoker klas 2 dan 
bestelmandoer t, R, Soemadi alias Har 
djopranoto dan Wiriobardjo. 

Dilepas dengan hormat atas permin 
taannja sendiri moelai 'achir boelan 
|Jan. "38, dan atas permintaan soepaja 

—|dapat pensioen, beambte jg diwacht 
geld, paling acbir machinist klas 2, 
2e cat. t. Partoredjo, 

Dilepas dengan hormatatas permin 
taannja sendiri moelai achir boelan 
Nov, dan Dec, jad, beambte jg diwacht 

Igeld, paling acbir loodsmandoer dan 
scbrijver klas I le cat. t. Ranoeatmo 
djo dan Atmadiredja. 

K0 

' SOEKABOEMI 

Roemah Sekolah ,Ambachtsleer- 
gang” mendjadi kantoran 

Pembantoe kita menoelis: 
, Sangat buleh djadi, roemah sekolah 
tsb jang kini soedah sama sekali ko 
song karena dihapoeskannja, akan di 
tempatkan oleh satoe doea kantoran, 
jalah oentoek afd. Nijverheid dan Poe   'Tamah Abang) stoker t. Anwar,   sat Cooperatie Boemi poetera (PCB). 

5 5 Pa Maa 5 

tjioem kabar dari kedoea badan 

Tjisaat akan mendjadi poesat 
tenoen ? 

Dalam pembitjaraan diantara eige 
nari Textielfabriek ,Tjiboenar“ dan 
satoe doea orang Pengoeroes dari ba 
dan Cooperatie di Tjisaat kita menda 

|pat dengar, bahwa dari fihak eigenaar 
Textielfsbriek tsb. akan diberikan toen 
djangan kepada pendoedoek itoe tem 
pat jg beroepa alat tenoen dan bahan- 
bahannja. 

Sementara so'al ini soedah sampsi 
dibitjarakan kepada t. Ass. Wedana 
dari Tjisaat, sedang kepoetoesannja 
akan menjoesoel,' 

Candidaat tjabang PO MER dan PCB, 

Sebegitoe lekas tjabang POMER d 
ini kota dapat berdiri dan moelai be 
kerdja, ta” akan mendjadi satoe concu 
rentie terhadap programnja PCB jang 
djoega mengoesahakan beberapa tjab. 
pekerdjaan oentoek perbaikan pereco 
nomian ra'jat disana jang bersifat coo 
perties, 

Demikianlah jang kita dapat men 
itoe,   

loenas dalam 2 th, adakah jang demi | 

  

MALAISE 

Matramanweg No. 39 pinggir dialaa 

kering, Napas sesak, oeloe h 

njakit terlaloe soesah boeat dis 

dibawah djari-djari kaki. 

ngobati dalam seminggoe boe 
f 0,75 dan anak ketjil f 0,25.— 

8 malam. Djoega bisa dipanggi 
ongkos asal sadja bajar onkost 

20 gram f 2,— 

Dilogar kota obat-obat bisa   

TINGGAL 

Kesehatan badan ada lebih berharga dari pada wang 

  

ala TABIB S.S. MOHAMMAD ALI ab 

Saja bisa m wsubati segala penjakit zonder potong atau operatie 
| dan bakar biex dalam atau diloear badan, jang masi baroe atau 
 poen jang soedah lama, baik anak-anak atau orang toea, seperti: 

sakit Bawasir, sakit Kentjing, sakit Prampoean, Mengi, Medjen, 
sakit Gigi, sakit Mata, saxit bocah pinggang, Batoek basah atau 

tenaga koerang sahwat, prampoean jang keloear kotoran boelanan 
tida tjotjok atau keloear kotoran poetih dan banjak lain-lain pe- 

Djoega dikeloearkan BOEBOELAN (Mata Ikan) jang diatas atau 

Segala roepa penjakit mata, gigi, koeping dan koerap ongkos me- 

Roemrah Obat diboeka saban hari dari djam 8 pagi sampe djam 

ada sedia poeder ramboet poetih, bikin itam ramboet per flesch 

penjakit dan adres tjoekoep terang. 

MALAISE 

  

2 : 

tram — telefoos 536 Meester- Cornelis 

ati, laki-laki jang soedah ilang 

eboetkan disini. 

AN 

at Indonesier f 0,50, orang asing 
3 

Ike roemah, priksa penjakit zonder 
transport. 

dikirim dengan rembours, asal   
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Orang lelaki njang “sering 

ko elili oL 

1 boto 

Anggoer Whie S 

MOLENVLIET OOST 

ME ME 

Persiapan Verbond Anti-woeker- 
vereenigingen Ned. Indie. 

Secretariaat Verbond van Anti Woe 
kersvereenigingen in Ned. Indie telah 
memberi tahoe kepada t. Karnamisas 
tra correspondent dari Anti woeker 
vereeniging di Poerwakarta, bahwa 
leden dari verbondsbestuur jaitoe t. 
Mr. WA Weede akan bersiap keliling 
seloeroeh Java moelai tg 14 sampai 
27 November i.b. maksoednja akan 
memperkoeatkan perhoeboengan anta 
ra Verbond dan Anti-woekervereeni 
gingen of correspondentschappen, 

Pada tg 27 November nanti mereka 
akan bertamoe pada t, Karnamisastra 
di Poerwakarta. 

—i) — 

Perajaan Oentoek amal 

Dari Salatiga diberitakan oleh Aneta 
bahwa pada tg. 13 November jbl. pe 
tang hari di Salatiga telah dilangsoeng 
kan perajaan oentoek amal dan oen 
toek menjokong koerban koerban di Ti 
ongkok. Oleh Comite bangsa Tionghoa 
telah dikirimkan oeang banjaknja doea 
kali 1100-roepiah ke Tiongkok. 
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sakit pinggang, kaki tangan me 
loewang, kepala sering sakit, koerang enak makan, koerang enak 
tidoer, badan lesoe, ternjata dara djalan koerang betoel, dan dja- 
di lema, lamsin (zwak) lekas minoem 

eng : Tjap DEWA" 
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Lelang di Betawi 

Rebo17 November 
Lelang diroemah t. W. F. Schwind 

G Tengah Nocrdwijk 18 oleh Feniks, 
Lelang diroemah toean W, Blaauw 

Tangerang oleh Pee Tek Ho, 
Kemis18 November 

Lelang Commissie Kwitang 6 oleh 
F, de Seriere. 

Sabtoe20 November . 
Lelang diroemah Njonja wed. MJW 

Blauw geb. Vogelsang Lammerslaan 1 
oleh Hooper, | 

Lelang Commissie Tangerang oleh 
Pee Tek Ho. 

Warta Redaksi 
Pembatoe Kroja 

Soerat pertanjaan kehakiman tg 10- 
10."27 soedah terdjawab didalam lem 
beran ketiga Pemandangan” tg. 23 
Oct. 'hanja bahasanja agak dirobah, 

Harap ma'loem adanja, 
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