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RS DAN KOLONISATIE, € 

|. Oleh Balai Poestaka disam- 
'paikan berita seperti berikoet:    

  

    

  

    

   

di Betawi dan pers bergambar, begi- 
toepoen wakil persbureau Aneta akan 
pergi ke Lampong hendak memper- 
saksikan apa jang soedah Uinjepat 
Gengan kolonisatie orang Djawa dida- 
erah itoe. Perdjalanan itoe akan dila 
koekan nanti agaknja pada tanggal 

| 13 sampai 15 December, jd. 

“soedah berdjandji akan membantoe 
oesaha pers itoe dengan sebaik2nja. Di 
antara lain lain journalist2 itoe akan 
diberi kesempatan akan mengoendjoe 

ingi kolonisatie Gedong Tataan-dan 
Soekadana dengan pimpinan orang) 

oleh Balai Poestaka bahwa ada baik 
nja sekiranja wakil pers Boemipoetera 
poen djoega "mempergoenakan kesem 
patan melihat segala jang soedah ter 
tjapai didaerah kolonisatie 'itoe dengan 
pimpinan orang jg ahli itoe. i 

x 

Sekian Balai Puestaka! Ta 
Kita poedjikan initiatief dari ,bebe 

rapa wakil pers harian Eropahdan 
pers bergambar, begitoepoen wakil 
persbureau Aneta“, Memang seharoes 
nja soal kolonisatie itoe mendapat per 
hatian sepenoehnja dari pers. 

'Tjoema sadja jang mengenai ,pers 
Boemipoetera", idzinkanlah kita mem- 

  

ngan“ telah mengirimkan wakilrja ke- 
laerah kolonisatie di Lampong itoe boekan 1,2, 3 bari tetapi be 

   

  

   
     
    

      

    

  

      

  

    

    

    

    

    
   

    

   
   

    
     

      

     
   
     

  

   

        

  

   
   

      

   
   
   
   
   

   

  

   

  

   

  

   
   

        

   

   
   
   

    
   

  

   
   

minggoe. Verslagoja poen telah di 
moeatkan dalam ,Pemandangan" ber- 
toeroet-toeroet. Dan berhoebueng de- 
ngan oeraian reizend-redacteur kita 

: ing ,Peman- 

atas telah mengirimkan ,orangnja" 
oentoek menjelidiki sampai dimana 
kebenaran oeraian redacteur ,,Peman- 
dangan“ itoe. 

ternjata goegatan goegatan 
gan“ jang bertalian dengan) 
n dan kegandjilan didaerah 

e di Lampong itoe dalam 
besar betoel, tidak keliroe. Dan 
endoedoek didaerah kolouisatie 

terseboet beroelang oelang disampai 
kan oetjapan terima kasih kepada 

andangan“ dengan oeraiannja 
karena semendjak itoe disitoe di 

ati perobahan jang bersifat perba 
, makin lama makin diperbaiki. 

“Kita hatoerkan terima kasih pada 
pibak jang berwadjib jang telah mem 
Pn isi sk. ini, Tjoema sadja 

| kita merasa heran, apa sebab ketera 
ngan wakil pemerentah dalam vulks 
raad (atas pertanjaan t. Gondosoebro 
to jang menanjakan pada pemereutah 

' tentang betoel-tidakuja oeraian dalam 
»Pemandangan“ itoe) tidak ditarik 
kembali ? Karena disitoe orang disoe 
roeh pertjaja, bahwa oeraian , Pe 
mandangan tidak betoel atau dilebih 
lebihkan. 

Berhoeboeng dengan sikap jg on - 
sympathiek itoelah, maka kita 
memberi komando pada salah seorang 
perabantoe kita (t. Zainal) oentoek me: 
ngobral sama sekali keboeroekan dau 
kegandjilan didaerah kolonisatie itoe. 
'Dan hasilaja telah dioemoemkan dan 

| ternjata betoel, djadi oeraian pertama 
|. dalam sk. ini boekan salah, djoesta, 

“ bohong apalagi dilebih-lebihkan tetapi 
|. tidak lain dari pada feiten, keadaan 

jang  senjata-njatanja. : 
x 

Teranglah kiranja, bahwa ,Peman- 
dangan” tidak oesah menebeng, nem- 

elanda oentoek adjar kenal dengan 
serah kolonisatie itoe, karena kita 

telah mendahoeloeinja. Tetapi soeng- 
e demikian kita .djoendjoeng 

, aan ondangan depar- 

  

itoe seberapa dapat akan kita 
can datang ! 

ta MP, 

  

| Perkabaran 

Beberapa wakil pers harian Europa | 

   

Departement Binnenlandsch Bestuur| 

Departement B.B, minta dikabarkan) 

'Inaren, hanja menggoentjangkan hati 

peringatkan disini, bahwa ,, Pemanda-|& 

KImerentah dalam Volksraad, bahwa sa 

. 

lembar 

  

Congres PGI. ke 26 

Didalam congres PGI malam kedoea 
tg. 15/16 Nov. '37, PGI telah mem 
boeat motie jg boenjinja seperti beri- 
koet : 

Congres PGI jg ke 26, dilangsoeng 

kan di Bandoeng pada hari boelan 15 

November 1937. . 
Mendengar pembitjaraan peroebahan 

atoeran gadji baroe bagi pegawai ne- 

geri, jg menoeroet warta dalam ssk, 
hanja IG rbesa 50pCt, dari atoeran jg 

berlakoe sekarang. 1 

Menimbang : 
a. bahwa atoeran gadji itoe soeatoe 

hal jang sangat penting, sehingga soe 

dah semestinja djika awbtenaren di 

beri kesempatan setjoekoepnja oentoek 

mempeladjari dan menimbangnja, 

b. bahwa salarisregeling jang tidak 

membawa perbaikan oentoek ambte 

ambtenaren, 

C. bahwa apalagiatoeran jg berarti 

menoeroenkan gadji pada masa ini 

tidak bersifat wijs bestuursbeleid. 

1, Melahirkan perasaannja ke 
tjiwa hati jang amat sangat terhadap 

kepada tjaranja mengadakan atoeran 

jadji baroe itoe karena ambtenaren 
tidak diberi taboe lebih doeloe azas 

azasnja dau rantjangan angka2nja. 

| 2.Mengeloearkan pengha 

rapan bahwa salarisregeling itoe 

akan berarti mengadakan perbaikan 

'oentoek ambtenaren oemoemnja dan 

boeat golongan goeroe Choesoesnja sae 

paja selaras dengan oetjapan wakil Pe 

larisherzienirg itoe akan dimaksoed 
kan salarisverbetering. 

Poetoesan2 jangtelah 
diambil oleh Congres 

PG. dalam rapatnja 

jang tertoetoep 

1. Hal leerplicht, 

PGI memandang perloe adanja leer- 

plicbt bagi bangsa Indonesia, akan 

tetapi boeat sementara, setoedjoe djika 

diadakan pada tempat-tempat jang 

sekiranja dapat didjalankan. 

2. Tambahan banjaknja 

sekolah-sekolah. 

Dengan menilik keadaan dan kema 

djoean zaman, maka njatalah, bahwa 

banjaknja sekolah-sekolah, baik HISen 

dan Schakelscholen, maoepoen Volks- 

dan Vervolgscholen, begitoe poela 

vakscholen, seharoespja ditambah. 

Dalam oemoemnja pengeloeasan se 

kolah-sekolah itoe djanganlah dilakoe 

lel-klassen. 

3. Inheemsche Mulo. 

PGI menjetoedjoei adanja Inheem- 

sche Mulo sebagai samboengan dari 

Vervolgsholep, asal djangan meng- 

ganggoe keadaan dan pemasoekan 

moerid bangsa Indonesia kepada Mulo 

sematjam jang soedah. 

4 Oeangalat pembajaran 

Oleh karena adanja oeang alat pe| 

'ngadjaran itoe didasarkan kesoekaran 

Kas Ni, sedang sekarang keadaan 

Inja soedah baik kembali, maka sepa- 
toetnjalah wang alat pengadjaran itoe 

ditjaboet. | 

5 Ocangsekolah. 
a. Hendaklah tarief pembajaran wang 

sekolah di Mulo dan Ambschtsleergang 

dioebah sehingga meringankan kepa | 

da jang berkepentingan dan ditambah 

categorienja jg paling rendah. 
“b, Pemberian beursen soepaja diper 

loeas lagi. 

masoekkan anak jang mendjadi tang 

goengngannja menoeroet atoeran seka 

  

d Motie PGLI 

kan dengan djalan mengadakan paral- 

c. Jang mempoenjai hak boleh me| 

Dengan mengingat adat istiadat 
bangsa kita, hendaklah hal ini diper 
loeas. 
.d. Pembajaran wang sekolah kepada 
kantoor post hendaklah dibolehkan 
sampai tanggal 10. 

6. Rechtspositie Volks.- 
onderwijzers. 

Akan divesahakan sekosat koeatnja 
'soepaja kaoem Volksonderwijzers men 
|dapat rechts positie sebagai ambtena 
Iren jang lain. 

7. Pensioen boeat goeroe2 
di Gesubsideerd Onderwjjs. 

Meneroeskan actie jang soedah Ia 
'ma didjalankan tentang atoeran pen-: 
sioen boeat goeroe-goeroe di Gesubsi- 
deerd Onderwijs. 

8. Salaris-herziening. 
— 

Pers mengoendjoengi kolonisatie di 
tanah Lampong dipimpin oleh 

Orang -ahli. 

Beberapa wakil pers harian Eropah 
di Betawi dan pers bergambar, begi 
toepoen wakil Persbureau Aneta akan 
pergi ke Lampung hendak memper 
saksikan apa jangsoedah ditjapai de 
ngan kolonisatie orang Djawa dida- 
rah itoe, Perdjalanan itoe akan dila 
koekan nanti agakuja pada tgl, 13 
sampai 15 December, jad. 

Departement Binnenlandsch Bestuur 
soedah berdjandji akan membantoe 
oesaha pers dengan sebaik2nja. 

Diantara lain-lain journalist2 itoe 
akan diberi kesempatan akan mengoen 
djoengi kolonisatie Gedong Tataap dan 
Soekadana dengan pimpinan orang 
jang abli. 

Departement B B. minta dikabarkan 
loleh Balai Poestaka bahwa ada baik 
nja sekiranja wakil pers Boemipoetera 
poen djoega mempergoenakan kesem 
patan melihat segala jang soedah ter 
tjapai didaerah kolonisatie itoe dengan 
pimpinan orang jang abli itoe. 

Sa 

Konggeres Al Islam 

Ditanggoehkan hing- 
ga Febr. 1938. 

| Sebagaimana diketahoei, beberapa 
jl. beberapa wakil perkoempoelan Is- 
lam di Indonesia menjeroekan soepa- 
ja semoea perkoempoelan Islam soeka 
mengirimkan wakil2nja didalam Kong- 
geres Al Islam di Soerabaja dari 18 
sampai 22 December, 

Maksoednja membitjarakan berba- 
gai2 kepentingan Islam. 

Dan djoega dimaksoedkan soepaja 
kongres ini bisa berdiri kekal, semata 
mata bagi pergoeroes soal agama, 

Roepanja, soepaja persiapan dan si 
fatnja bisa lebih tepat, komite Kong- 
res mengambil poetoesan memper- 
tanggoehkan terdjadinja Kongres sam 
pai boelan Februari 1938. 

lam Tertinggi. Red). 

paberik 

dan anak-anaknja. 

ter, 

Londen, ketika dekat 

gelap 
(schoorsteen) seboeah paberik. 

penoempang, 3 anek-kapal. 

Ostende. 8 

pang2 itoe,     
  

       

PaGN Panin bapanja dan bapa tiri sa 9 ses 

Menoeroet apa jang kita dengar, per 
satocan ini akan bernama Al-Madjli- 
soe'i-Islami A'la, urtinja: Madjelis Is- 

Kapai terbang menerdjang tjorong 

Semoea penoempang- 

nja mati, masoek djoe 

ga Prins van Hessen 

Dari Ostende diberitakan oleh Reu 

Pesawat-penoempang Belgi jg biasa 

nja berterbangan antara Frankfort dan 
lapangan ter 

bang Ostende didalam emboen jang 

telah menerdjang kepada tjorong 

Sebegitoe djaoeh diketahoei, semoea 
jang mati, termasoek djoega 8 orang 

Pesawa itoe mestinja haroes teroes 
ke Brussel, tetapi karena terhalang 
oleh awan (emboen) jg gelap dan te- 
bal itoe terpaksa ia langsoeng ke 

Prins Van Hessen, poeteranja serta 
3 poeterinja termasoek antara penoem 

Rebo 1 Mntamber 1937 

Bestuurshervorming 

Commissaris Peme 
rintah kembali di 
Betawi. 

Kabarnja, Commissaris Pemerintah 
boeat Osroesan Bestuurshervorming 
boeat bahagian Timoer Besar, ja'ni t. 
A. W. Ch, de Haze Winkelman kema 
rin balik kembali ke Betawi dari tem 
pat kedoedoekannja, perloe boeat me 
lakoekan pembitjarazn bagi persiapan 
lebih djaoeh boeat bestuurshervorming 
ditananh Seberang, 

an Oa 

    

Notaris ditangkap. 

Aneta mewartakan dari Rotterdam, 
bahwa Rechtbank disana mengeloear- 
kan perintah penangkapan atas dirinja 
notaris Moelenaar, jang perkaranja 
sekarang sedang didalam pemeriksaan 

0. Gg 

Pemberontakan Kampement di 
Ethiopia. 

Menoeroet perma'loeman opisil, tg. 
13 November jl. terbit pemberontakan 
didalam kampement Isiolo, dalam ma 
na ditangkap kaoem pelari dari anak 
Negeri Eritria djadjahan Itali. 

Pendjaga2 orang tahanan itoe, dari 

tentara , King African Riffles“ terpak 
sa melepaskan tembakan. 

Sembilan kaoem pelari itos mati 

dan 29 orang mendapat loeka2, djoega 

antara lasjkar King Riffles ada 10 o- 
rang mendapat loeka loeka, 

Kabarnja, sebab timboelaja pembe 

rontakan itoe ialah karena ada perse 

lisihan antara kaoem pelari dengan 

pelari satoe sama lain, jg semoeanja 

tidak bersendjata, 
'Serdadoe2 itoe beroleh loeka ketika 

dalam oesahanja menindis pemberon- 
takan itoe. 

Sekarang soedah aman kembali. 
—. 9 — 

joegoslavia mengesahkan annexatie 
Ethiopie. 

Dari Rome diberitakan oleh Reuter, 

bahwa Joegoslavia pada hari ini me- 

ngesahkan dengan opisil tentang an- 

nexatie Ethiopie didjadikan Itali, pada 

waktoe seorang oetoesan dari Joego 

slavia jang baroe ini memadjoekan 

soerat kepertjajaan kepada Radja Vic: 

tor Emanuel dan soerat2 ini memakai 

adres ,Koning en Keizer“. 
— O — 

Kantor Havas diboycot pembesar2 
Djerman 

Reuter mengabarkan dari Berlin, 

bahwa setelah dikeloearkan besluit pe 

ngoesiran kepada dirinja Ravoux, eer 

ste koresponden agentschap Havas di 

Berlin, maka semoea pembesar2 Negeri 

kemarin pagi selama | setengah djam 

memoetoeskan segala perhoeboengan 

telpon dengan Kantor Havas. 

Ambassadeur Poncet mengoendjoe 

ngi Von Neurath, memasoekkan pro 

tes terhadap besluit pengoesiran itoe, 

dan minta soepaja diberi tertanggoeb 
tiga hari lagi. 
“Hasil protest itoe, ja'ni, kepada Ra- 

voux diberi kesempatan 10 hari oen 

toek meninggalkan negeri Djerman. 
— (y 

Toean A. H. Hombrink 

Akan kembalike 
Tanah-Djawa. 

Diberitakan, bahwa toean A.H, Hom 

brink, directeur Internationale Crediet 

en Handeisvereeniging , Rotterdam" 

pada pekan jad. ini akan kembali ke 

Tanah Djawa dari tanah seberang. 
Pada sa'at ini toean terseboet telah 

tiba di Singapoera. 
Da Sama 

Toean Blokhuis 

Dari Semarang diberitakan oleh Ane 
ta: bahwa. kemarin telah diadakan 

pertemoean jang dipimpin oleh toean 
Biokhuis bestuur dari Kapokcentrale 
dan memoetoeskan oentoek berdaja- 

oepaja dengan tjara melakoekan propa 

ganda tentang membesarkan kemoeng 
kinan pendjoealan. Toean Blokhuis ke 
marin doeloe telah bermoesjawaratan 
dengan t Goebernoer Djawa Tengah. 

Directeur-Hoofdredacteu: 

M, TABRANI 

Telefnon redactie 1440 WI. 

Administratie 1810 WI. 

Roemah Hoofdred. Laan Kadi- 

man 4 telefoon WI, 2620 

  

Losse nummer 10 cent 
  

KERIBOETAN DI PA 
LESTINA 

Pertempoeran antara orang2 Arab 
dan Jahoedi 

Beberapaorang loeka 
dan mati. 

Dari 
Transocean, menoeroet berita dari Pa 
lestina, pada malam Minggoe jbl. 
di Palestina telah terdjadi pertem 
poeran antara bangsa Arab dan bang 
sa Jahoedi, Pertempoeran ini hingga 
menimboelkan beberapa ketiwasan keti 
wasan, ja'pi pihak bangsa #Arab ada 
4 orang jang mati dan 5 orang loeka 
berat, sedang dari fihak bangsa Jahoe 
di 'hanja seorang jang mati dan 5 
orang loeka berat djoega. 

Kegemparan ini masih dilandjoet- 

kan sampai pada hari Minggoe jbl. ini, 

Segerombolan bangsa Arab telah me 

lepaskan beberapa tembakan kepada 
bangsa Jahoedi dan dilepaskan poela 

beberapa bom bom kepada autobus2. 

Pertempoeran jg dilangsoengkan pa 
da bari Minggoe jbl. membawa kema- 

tian 2 orang dan 10 orang loexa berat 

Tindakan2 jg dilakoekan oleh pem 
besar oentoek menjelesaikan kegempa 

ran ini tidak berhasil. Oentoek mem- 

perlindoengi diri, maka  perdjalanan 
autobus haroes dilakoekan melaluei 

djalanan jg lain, Oleh karena kegem 

paran ini timboel djoega didjalanan, 

maka anak anak jang bersekolah ha- 

roes tinggal diroemah. 
tas KP ang 

Keizer Haile Selasie 

Dalam kemiskinan. 
Transocean mewartakan, bekas Kei 

zer Ethiopie menerangkan menoeroet 
pendapatannja sendiri, bahwa ia mis 
kin sekali sehingga ia dapat meme 

noehi kemaoeannja oentoek membikin 

hangat salah satoe antara 16 ka 

marnja diroemahuja jang letaknja 
di Berth didekat Londen. 

Lebih landjoet Haile Selasie mene 
rangkan kepada beberapa djoernalis2, 
babwa ia soedahnja memoengoet hasil 
dari medja perak, medja mana jang 
beberapa boelan jl. dilelangkan di 

Londen. 
Hasil ini telah dipergoenakan oleh 

nja dan pada sa'at ini ia terpaksa oen 
toek mendjoeal roemahnja dan autonja 

bosat memenoehi segala keperloean 
kehidoepannja. 

Hail Selasid menerangkan djoega, 

bahwa saudara misannja, isterinja dan 
anaknja haroes bertinggal di kan- 

dang mobilnja jang soedah kosong, 

maka menilik hal tsb, amatlah miskin 
Hails Selasie itoe. 

— 0 — 

Persidangan komisi Non-Intervensi 

Roeslan mempersetoe 
djoei Resolusi. 

Londen, 16 Nov. (Reuter). Dida 
lam persidangan sub komisi Non-In 
tervensi, wakil Roeslan Maisky mem 

perma'loemkan, bahwa soepaja imemoe 
dahkan pekerdjaan komisi non inter- 

vensi dalam menarik kembali kaoem 
viijwilligers dan soepaja menggam 

pangkan kepada resolusi (lihat tgl, 4 

Nov) svedah mempersetoedjoei buelat2 
kepada resolusi itoe, 

Tjara tjaranja penarikan jg tjoekoep 
ia serahkan kepada kebidjaksanaan la 

inlain negeri, djika sekiranja soal ini 

dibitjarakan. 
Oleh karena sekarang Roeslan soe- 

dah menerima baik Plan Inggeris, ma 

ka dengan ini hilanglah keberatan oen 

toek memberikan hak belligerent, djika 

menoeroet pertimbangan komisi Non- 
intervensi penarikan vrijwilligers soe 
dah mendapat kemadjoean bagoes. 

Didengar kabar, djoega soedah di 
dapat hasil baik dalam membitjarakan 
babagian technis daripada 3 hoofdpun 
ten dalam Plan Inggeris itoe, ja'ni 

a. penarikan kaoem vrijwilligers 

b. pemberian hak belligerent 
c. mendjalankan lagi dan memper 

koeat schema melakoekan penga 

wasan.     mai (G9 s0 

  

Jeruzalem diberitakan oleh . 

  

 



  

    

  

   

   

  

   
    
    
    

   
   
     
   

  

   
   
   

  

   

      

      

| Si pemboenoeh ditang 

| Orang jang memboenoeh perempoe 

  | Sabtoe pagi jbl. 
telah ditangkap ozeh 2AarA 
Pemboenoeh itoe ialah seorang berua 
ma Sailin mandoer pendjaga Kali 

. 'Tjeper. 2 Orang lagi ditangkep.ol eb 
karena ditoedoeh ikoet tjampoer pem- 

  

perempoean itoe diketemoekan djuega 

di roemah Siilin. 
— 

alanan Struiswijkstraat adalah 
bangsa - Indonesia jang te 

n tingkah-lakoe- 
dengan menang- 
1g berdjalan didja 

1. Isar-pasar. 

| Perkara memalsoe kwintansi. 
000. Kemarin pagi Pengadilan Raad yan 

—. Justisi Betawi memeriksa perkarauja 
orang Belanda bernama H, jang di 

1 572 kepada NV. Mexofie, sebagai 

Pen ee aa 
Ia dimoeka hakim mentjeriterakan 

engan teroes terang akan kesalahan 
hingga 

oeai de , sesoea 

  

    
   jang diwakili    

  

    

  

   
   
   
   
     

     

  

    

   

  

   

  

nan hoekoeman, karena ie 
teroes terang, dan ia me 

bebas, karena se 
a itoe :seo 

ai 

    

   

  

     
         

NP bari rajanja, 

  

3g teur Unilever en Van den Berghs 
| Margarinefabrieken dari Europa de- 

| an jang majituja terdapat pada bari| 
abc pagi ju, di Soongat Tjisadane | 

oleh polisi Tangerang | 

boenoehan ini. Barang perhiasan orang 

ang gila jang berbahaja | 

persalahkan menagih rekening sebesar 

rang 

54 : Persidangan 

      

ng bangsat lalo 
keamanan di Tg. Priok, 

h terkenal namanja di boei 
kemarin pagi ia dibadap- 

Jaudgerecht Betawi 
kwa melakoekan pen 

dikepal ,Reynst“, Jang di 

tjoerinja ialah seboeah kijker. 
Ia rang telah mengakoe kesala 

  

    

   
   
   

  

     
    

   

      

    

  

     

    

   
     

      

     
   

  

   
     

    

    
   

  

     

      

     

    
    

   

  

   
     

   

  

    
   

     

    

   
    
   
    

      
   

   
    

      
     

         

  

.Tocan Sydney |. van Den Bergh 
“Ini hari telah tiba di Betawi direc- 

Ingan melaloei Britisch-Hindia dan 
Siam dan akan bertinggal boeat semen- 
tara waktoe di Betawi oentoek mem 

sekali oentoek membesarkan per 
a, |loeasan mesin am. 

2 Oa 2 

Permintaon P: 1 " 

| PTT, minta sekali lagi soepaja 
(kita peringatkan kepada sidang ramai, 
bahwa penerbangan pesawat post an- 
tara Ned, — Indonesia jang ke 500 
moelai tanggal 27 November ini, 

— Gg —— 

Duurtetoeslag boeat pegawai 
Ambonraad 

Didalam Besluit Goebernemen telah 
dibenarkan ,verordening bagi membe 
rikan boeat sementara waktoe duurte- 
toeslag kepada persooneel Awbon- 
raad“, jang telah ditetapkan oleh Am- 
bonraad itoe, : 

ena te 

Lelakon orang gembloeng 

$ Sebagai saban kali di wartakan da 
lam waktoe jang acbir ini djoemblah 
uja orang jang terserang penjakit otak 
tambah bari tambak banjak, dan ti 
dak djarang mewbahajikan karena 
oemoemnja orang desa jang tak mam 
poe koerang kekoeatanoja oentoek 

“Ipendjagaban jang gila itoe, hingga si 
gila pesiar di djalan2 raja dan di pa 

Kemaren malam poen satoe poela 
s:jorang gila jang membawa Jakon, dan 
(Ibampir kedjadian jang ta' dibarakan. 
oi orang gila seorang Tionghoa dari 
Lemah Abang bernema Tong Boe. Fa 
milinja roepanja ta' mampoe oentoek Imendjaga, ia telah pergi dari roemah 

Ioja dan masoek di roemahnja seorang 
pendoedoek | » di kampoeng Kramat 
Djati. 
| “Kedatangan djaoeh malam, entah 
'maksoed apa, piutoe roemah itoe dido 
brak dan dirvesak, Jang poenja roe- 

—. Imah sebab takoetnja berteriak maling. 
| |Orang banjak dengan gegaman dataug 

Imemboeroe dan menangkan. Soekoer 
lorang gila ini ta? melawan hingga 
terhindar dari babaja jang mengewa- 
tirkan Setelah diperiksa politie baroe 
Idiketabuei or: 

    
  

) — kebakaran 

: — Berhoeboeng dengan boelan Poeasa 

via Centrum akan dilangsoengkan ra 

pati itue, H3 2 
. Agenda pembitjaraan, kita tidak me 

Juerima beritanja, tetapi soedah ten 
toe mengatoer pembabagian derma ke 

“pada korban2 itoe kareva sekararg ke 
boetoeban mereka soedah hampir sam |, 
'pai pipoentjaknja, 

| Moedah-moedahban, bisa poetoes ini 
““Imalam tentang pembahagian, dan se| 

noca anggotanja bergiat, menga- 
toer pembagian. : 
. Djaugan sampai liwat Lebaran, se- 

“(bab perasaan terimakasih mereka akan |S€' 
“lebih besar lagi djika mereka dapat | 

ikoet merajakan sekedarnja kepada 

Ba Yuna 

dalam gedoeng Dewan 
Hindia. : 

Oeroesan bestuurs her 
CO ND Page RL : 
. Baik kemarin, maoepoen ini bari te     

    
   

    

   

      
   

   

    

at Tinah Seberang, direktoer Finan 
cien, Generale Thesaurier dan adviseur   | #Decentualisasi, “goeia membitjarakan 

ip|didjalankan bestuu 
jek Inah Seberang, 

|. Wee Willie Wi 
sat jang selaloe | bc 

lah Victor men 

bakim diberi hoekoe | 

bitjarakan tentang perloeasan pabrik 
Pa tsb. Perloeasan ini adalah per 

ng itoe gila, Kesian, |: 

h | ritakan d-hoeloe | Pertemoean com'te Penolong bahaja ( 
wa dibela oleh Jbr, Mr.| Let 

Ka Diroemah Boepati,| 

Idan berhoeboeng dengan soedah de-f ““ 
katnja Hari Raja Idil Fitri, maka ini) 
malam di Kaboepaten Prapatan Batal 

pat comite Besar Penolung Kebakar| 
— Heunus menelan JG dibawah pimpinan ,tocan Boe| 

a kepadanja baroes di Ma 

lah dilangsoengkan persidangan dida-i 
a|lam Gedoeng Dewan Hindia, dihadhi 
“Iri oleb toean Van den Buseche, toean 
Visman, kommissaris2 Pemeriut-h boe 

  

   

    

Wee Willie Winkie, - 
Shirle y Te mple dalam 
tjerita hebat, 

i | adalah tjerita 
2 jang masih ri    

    

  

    

  

    
   

Hebat sangat filmnja tentang itoe, 
dan sangat menarik (hati tjaranja | 
Shirley Temple di 

Ia dibantoe oleh Victor Mc ole 
Lihatlah Shirley dalam babaja, lihat 

Aa Trkan aksinja, 
di Cinema Palace.    Moelai ini ma 

Seorang koeli jang apes 

| Di Pasar Pisang Batavia Kota, tadi 
siang dimana sedang dikerdjakan ge- 
|dong Internatio oleh Buresu Sitsen ev 
ILouzada, telah terdjadi ketjilakaan jg 
Soenggoeh ngeri, Itoe besi jang besar 
dan berat oentoek pemoekoel beton 
beton, entah siapa jg patoet disalahkan 
Itoe besi telah roeboeh dan menimpa 
seorang koeli nama Oemar hingga ge 
peng dan meninggal. : : 

| Kedjadian Kan ban jang dewi- 
kian roepa, ingat kita telah 3 kali. 
pertama waktoe di bikin gedungnja 
Javasche Bank, Handelsbank dan ixi 
kali jang ketiga. Moedah moedaban 

demikian roepa. 
— Sa : 

CPKKT dan zskat fitrah 

teZakat Fitrah. 
Bagi Isegeoap komite jang di 

bentoek keperloean pembahagian dan 
pengoempoelan zakat fitrah soedah 
tentoe tidak asing, bahwa korban2 
api di T. Tinggi dan Gg, Sentiong 
tempo hari itoe kini masoek golongau 
fakir miskin, djadi masoek salah satoe 
pada 8 asnab, sehingga berhaklah pve 
la mereka menerima sebahagian dari 
pada zakat dan fitrah, Sa 

Oleh karena itoe, Publicatie dari 
pada Comite Penolong Koerban Keba 
keran Tanan Tinggi, minta diseroekan 
'soepaja koerban2 bentjana api ini dja 
nganlah kiranja diloepakan dalam pew 
bahagian zakat fitrah itoe, oentoek 
mana komite sewaktoe2 bersedia oen 
toek menerimanja. | 

Boleh djoega bag 
   

pagi tempat2 disekitar 
Djakarta zakat fitrah jg diperoentoek 
kan korban korban ini disampaikan 
dengan perantaraan , Pemandangan. 

Kemoedian diseroekan : Oemmat Is 
lam, sampai ada diantara kita pada 
bari Raja Idi'l Fitri kelak jg tampak 
bersedih karena kepapaan. Dari itoe 
djanganlah diloepakan pembahagian 
terseboet, 

— 9 — 

Peroebahan tarief abonnemenit 
00 B.V.M. 

Pihak BVM telah memasoekkan 
rekest kepada Madjelis Gemeente, min 
ta dimoepakati peroebahan tarief abon 
nement moelai 1 Januari 1938. 

| Djika dapat, maka dengan itoe 
B VM memperloeas lagi djoemlah pe 
makai kartjis abonnement. 

  

     

    

  

   
   

Sepandjang pertimbangan College 
B dan W tidaklah dikandoeng sesoea 
toe kebe terhadap permintaan 
itoe, sehingga pihak College poen 

epada Madjelis Gemeente 
d) menjokong permintaan 

sl t. Moehd. Sapi-i 
t. Moehamwad Sapi-i, anggo 

raad Betawi, dari fraksi- 
| disorovgkan soeatoe 

en W, soepsja dida 

      

   

lam boelan Poeasanja iui djanganlab 
kehendakuja dilakockan pekerdjaan 
rombsikan roemah oleh gemeente, teta 
pi bendaknja dipertanggoehkan bing 
ga boelan Sjawwal, setelah selesai le- 

Oesoel ini oleh B en W dengan 
soeara boelat telah diterima baik. 

Roemah2 jang akan dirombak litoe 
ah2uja kaoem Moeslimin jg 

jalankan kewadjibannja 

    

     eh t. X jang: memberi be 
ja Ini menjatakan: “Kami berterima 

kasih kepada t, Mohd, S -pi'iitoe jang 
dapat Ha ga bagaimana keada- 
an kita didalam berpoeasa. Ialah oe- 

ekas pemarah lekas hilang 
eskipoen mendjadi kewa 

ita oentoek bisa menabaunja, 
- dengan diterimanja-oesoel 

kam sadja lenjap pokok jg bisa 
' n marah, melainkan kita 

nanti potn bisa merajakan lebaran di 
dalam roemah kita sendiri. 

Kemoedian kami tidak loepakan ke 

  

      

  

   
   

  

alperatoeran financieel, berkenaan de| 
ngan perhoeboengan antara Negeri de | 
ngan Autonome Ressorten sesoedahnja 

yurshervorming dita-| | 

ta' kedjadian lagi ketjilakaan jang | 

Kepada semoea komi- 

Hertog 

nu 
ALLE  LEVENSVERZEKERINGEN, 

'pi-i dan kawan-kawan dalam Fraksi 

lam oesahanja membela keperloean 
ra'jat. 

3 «3 "wa NB atm 

Djanda jang mahal 

Maskawin dengandarah 
Dikampoeng Pisangan Baroe Mr, 

. |Cornelis kemarin- malam terdjadi per 
kelabian sehingga mengorbankan dji 
wa. Sebabrja seorang djanda. Djanda 

(ini ada soekaan 2 lelaki nama Gandok 
|dan Kawan jg , Waktoe ini 2 lelaki 
datang diroemahnja, satoe antara lain 
baroe mengarti, mereka bersaingan 
oentoek mendapat djanda itoe. 

Bermoela tjoema masing2 poetjat, 
laloe djadi merah, acbirnja jg seorang 
mempergoenakan pisau, toebles sai 
ugannja.- 

Sebeloem jg di toebles dapat tika 
man lagi, orang banjak segera datang 
dan menangkap. Loekanja agak parah 
dan mengoeatirkan. djiwanja. 

  

  

Inggeris 
Radja Belgi tiba di Inggeris. 

Samboetan di Dover. 
Dari Londen diberitakan oleh Reu- 

ter : 

Meriam? darat berderam-deram ber 
boenji selakne penghormatan kepada 
Tatangnja kapal ,Prins Albert" dalam 
mana ada menoempang baginda Radja 
Leopold. Ke 
“Djam 1 tengah bari kapal itoe ma- 

soek kepelaboehan Dover. 2 
Ditengah2 djalan di Kanaal kapal 

terseboet didjempoet oleh 9 boeah pe 
sawat terbang Inggeris dan oleh arma 
da ketjil terdiri dari beberapa kapal- 
kapal penghantjoer, Hg 
Baginda Leopold diterima dengan 

oepatjara kebesaran. 
Manoesia berdesak-desak jangdatang 

menjamboet kedatangan Radja Belgia 
itoe, sehingga banjak jang melihatnja 
dari krytrotser (pegoenoengan batoe) 
jang termasjhoer. 

Baginda Leopold, jg diiringkan oleh 
loucester, veldmaarschalk Sir 

Montgomery Massingberd dan ambas- 
sadeur Belgia, ternes dengan segera 
meneroeskan perdjalanannja menoedjoe 
kota Londen, 

Samboetan di London. 

Djam 3 sore Radja Leopold tiba di 

  

sal 5 ,Ordonansi hasil oebi kajoe 

Ordonansi 

Ordonansi 

Directeur Economische Za 

Soeratizin boeat me 
tjoema kepada exporteur barangj 

lekasnja, seb leh-bolehnja sebeloem 

oleh Bureau voor Uitvoerza 
Departement Ec»nomische Zaken, M 

boeat didaftarkan sebagai expo:teur 

soeratnja meminta didaftarkan.   baikan B en W, jg membenarkan dan   menerima oesoel itoe, 

VERZEKERD BEDRAG 167 MILLIOEN 

Moedah2an selandjoetnja t, Mhd Sa | 

'Nasional tetap diberkahi Toeban daJ: 

  

   
   LEVEN . 

LIJFRENTEN EN STUDIEBEURZEN 

    

    

     
   

Isetasioen Victoria, jg dihiasi deng 
bendera dan lain-lain. £ 

Disitoe Baginda disawaboet olf/”” 
ginda Radja George, ilertog K/ » 
nister-minister dan orang2 j/ : 
moeka didalam kalangan milis.ev mar 
ne dan pembesar? tentara angkat, 
oedara. ui PA 

Setelah memeriksai barisan eerewacl 
jang terdiri daripada serdadoe Uren 
dier3 Guards, maka Radja Leopola 
bersama baginda George naik kenda 

Ka 

SN 

raan dimoeka barisan 5 kendaraan 

lengkap, terdiri ! 

tjam-matjam warnanja. 
Perdjalanan itoe sdisamboet oleh 

troepenafdeeling, 3 barisan moesik mi 
liter jg dibariskan ditepi djalan raja, 
dimana beriboe-riboe orang memper 
saksikan dan bersorak sorak menjata 
kan selamat datang. 

Kapal dagang Inggeris 
ilempari bom 

Dari Barcelona diberitakan oleh 
Reuter, bahwa kapal dagang Inpgeris 
»Cardium“ jg datangnja dari Curscao 
hendak menoedjoe ke Genua telah me 
ngirimkan berita tentang babaja, bah 
wa kapal dagang tsb telah dilempari 
bom oleh pesawat terbang Nasionsl di 
antara pantai Ibiza dan pantai Hispa 
no. Kapal dagaug tsb meminta ke 
terangan, 

ti 

Lord Halifax soedah berangkat 
Reuter mengawatkan dari Londen, 

bahwa Lord Halifix djam 2 tengah 
bari soedah berangkat menoedjoe Ber- 
lin dengan diiringi oleh Ribbentropp, 

Ia akan tiba di Berlin ini hari, 
— 9 — 

Nedertand 
Insinjoer Mussert ditoentoet 

Dari Den Haag diberikawoleh Ane- 
ta, bahwa Mahkamat Tinggi telah me 
nolak atas permintaan cassatie insi- 
njoer Mussert, sehingga ia haroes di. 
toentoet, 

. Vacature-Alberse 
Dari Den Haag diberitakan oleh 

Avnip-Aneta, bahwa tvean EG,M, 
Roolvink telah dibenoem mendjadi 
anggota Tweede Kamer didalam vaca- 
ture-Aalberse, 

enam 2 —. 

Spanjol 
Agent Inggeris di Spanjol daerah 

Nesional, 
Dari Sansebastian diberitakan ole: 

Reuter, bahwa menoeroet oreng jang 
boleh dipertj:ja dari Inggeris di Mos 
kou Sir Rodgson telah diangkat men 
djadi agent Inggeris jang pertama di 
Spanjol didaerah Nasional,   

Directeur Economische Ziken mengcemoemkan, bahw 
1 Januari 1938, dilarang mengirimkan damar kelsear negeri, djika tidak memakai soerat izin Larangan itoe terdasar ke 
donansi Damar 1937“ Staatsblad 1937 no. 603. 

sincnmemememancse (0) 

kan d:ngan soerat jang tidak memakai zegel 

Tiap-tap barang jang terseboet diatas: itoe hendaklah satoe-satoe 

Ordonansi Minjak Etherisch 1937. 

Directeur Economische Zaken mengoemoemkan, bahwa moelai tagggal 
1 Januari 1938 dilararg mengirimkan minjak citronella keloear 
negeri, djika tidak memakai soeratizin. Larangan itoe berdasar kepada pa- 
sal 5 dan 22 ,Ordonansi minjak etherisch 1937“, Staatsblad 1937 no, 601. 

Ordonansi Hasil Oebi Kajoe 1937 

Directeur Economische Zaken mengoemoemkan, bahwa moelai 
1 Januari 1938, dilarang mersirimkan hasil oeb 
kan dalam nomor 239 pasal 244 dalam Statistiek barang jang dikeloear- 
kan dari Hindia-Belanda (Nederlandsch-Indische Uit e 
negeri, djika tidak memakai soerat izin. Larangan itoe 

targgal 

voerstatis'iekJ, keloear 
berd'asar kepada pa- 

1937“, Staatsblad 1937 no, 602 

Damar 1937 

a mcelai tanggal 

peda pasai 5 dan 22 ,Or- 

Krosok 1937 

ken mengoemcemkan, bahwa moelai ta 
1 Januari 1938, dilarang mengiriakan kr osSok ke! Naa 
memakai soerat izin. Larangan itoe Perdasar ke ada pasal 5 rd : 
krosok 1937“, Staatsblad 1937 no. 604. " ” "Or yi 

oear negeri, djika tidak 

  

ngirimkan keloecar negeri diberi 
€ jang terseboet d'atas itoe, jang ada didaftarkan namanja Sebagai toe Orang jang berkepentingan diminta soepaja selekas- 

tanggal 1 December ja.d, memohon: 
Soepaji didafta k:n namanja 

ken dari Kantoor voor den Handei,: 1 olenvliet Oost 8, Batavia-Centrum. Sex sSoedah itoe akan dikirimkan kepadanja formilier (Ss ana oerat blanco) permintaan: 

menoedjoe Istana ,Buckingham Pala — - 
ce“ dengan Koniogkelijke Escorte jg 

dari serdadoe Roval an 
Horse Guards jang berpakaian berma 

i kajoejang diterang” 

Hn 
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6 Nov. (Domei). Pemerintah Djepang dengan opisil telah 
mbangoenkan Keizerlijk Hoofikwartier soepaja bisa 
ekerdjaan bersama dan soepaja moedah bisanja ber 

kerdjakan serempak bersama antara Tentara Avngka- 

ngkatat Darat. Ta | 
djoekkan, bahwa Pemerintah Djepang soeda te 

koem pasoekan Toinghoa dan Pemerintahan 
. sampai babisnja. : 
mbii kepoetoesan 'menghapoeskan ketentoean2 . 
pg dibikin dalam zaman perang tahoen 1903 
ka diperoemoemkanlah soeatoe kepoetoesan, 

eizerlijke Hoofdkwartier sebagai Pimpinan 

erang Djepang, dibawah pengawasan lang 

ja sendiri, terdiri daripada kepsla Staf ten 
minister-minister jang tersangkoet langsoeng 

aa 
   

em 

(Reuter), : 

hi 

sepe si Jat miljoen orang 
pang di Shanghai 

onsul 

emikian poela meni 
niat Djepang men 
akan wendjadi 
Nanking, kese 

yektikan bahwa pi 
at2nja hendak me- 

(Tr Sai 

ekannja 

ibatan jang terbesar di Tiongkok, 

melintasi djambatan jang pandjangnja 1200 me 
jerman, maka mereka dibawah pimpinan Djen 
nghemboeskan djambatan itoe. 

1 melintasi Soengai Koening, dan boleh djadi ter 

ambatan jg terpandjang diseloeroeh Tiongkok. Mak 

mentjegah soepaja Djepang ta'dapat menjeberang. 

anjak orang asing di Nanking 

ai, 16 Nov. Reuter, ter-| 

|sama meninggalkan kota Nanking, jg “Ilaio2 besok pagi, 

di Nanking, jg menoeroet kepoetoesan 

Jisin dipersiapan oentoek melakoekan 
| Peperangan 

"Ipioega ambassade negeri Ioearan 

masing-masing dari kota Nanking, te 

  

ab sepatoetnja, sesoedahnja ten 
ai tidak djoega. berhasil dalam 
di Guinsan, Pena un 

3 2 

an 

» menjatakan bahwa pihak Ti 
2g oetara keseberangnja soengai 

rkilo-kilo meter sebelah me 
atoeh ketangan Djeparg. 

(rerkeer) akan didoedoekkan di Chang 

20 galkan Nanking 

— Banjuk amtenar2 tadi malam soedah 

| Departement2 militer tetap tinggal 

Hoofdkwartier, akan membela Nan- 
king sampai habis habisan, 2 
Benteng benteng kota disekeliling 

'kota dibikin lebih koeat lagi, sedang: 
'ketjoeali itoe masih dipersiapkan lain 

  

terb esar dari segenap 
kok: In. 

   

bersiap - 

Ambassade2 Negeri Loearan poen 

dengan setjepatnja mengambil tinda- 

kan oentoek menjingkirkan ra'jatnja 

tapi mereka menghadapi kesoelitan, 
karena kekoerangan sjarat pengangkoe 
tannja. 7 

bisa dipakai, soedah lebih dari moea- 
'tan sebagai biasanja, sedang pelari jg 
dalan ketikoekan sama berkelahi be 
'reboetan tempat diatas dek,” 

orang asing di Nanking         
: Djoemlah : Nankioc 

“Di Nanking ada berdiam 30 orang     

- Ibanjak, karena orang-orang asing jg 
diloearan 'terpotong djalanrja ke Shang 
hai, teroes membandjiri Nanking. 

sementara itoe tidak berkoerang koe- 
rang, walaupoen hoedjan toeroen te- 
roes menerves, 

Imoek didaerah soeak, sebelah Timoer 

baki oleh Djepang dengan meriam 
Idan senapan (artillerienja). 

15000 majat orang Tionghoa itoe, ter- 

masoek djoega seorang Djenderal-ma-!. 
joor jang ditempat perkelahian, ketika | 
pihak Tionghoa mengoendoerkan diri 

Tionghoa jang mati dan jang loeka, 

| 'Minister Pekerdjaan Laloe lintas) 

  

Djoemlah ini senantiasa bertambab 

Djepang bergerak teroes 

Gerakan Djepang kearah kedepan 

Perkelahian hebat sekarang menga 

Socehow, sedang Obangshu dengan ti 
dak beroleh belas kasihan teroes ditem 

Banjak kematian dipihak Tiongkok, | 
| Pasoekan-pssoekan Djepang jang, 
masih segar jang ini bari ada ditepi 
selatan Soengai Yang Tze, sebelah 
atas Vhangshu kena bertewpoer. 

Bahwa pihak Tionghoa mengalami 
keroesakan besar, terboekti oleh per- 
ma'loeman Djepang jang menjatakan, 
bahwa diberbagai2 tempat berbarisnja 
infanterie Djepang terlainbat karena 
didjalan-djalanan mereka bertemoe de 
ngaa banjak sekali : majat-majatnja O- 
rang Tionghoa. 

| Diterangkan, bahwa ada kira-kira 

dari @uinsan, 

— Taksiran orang loearan 

Kolonel Watteville, wakil Interna- 
tionale R K Geneve, menuksir bahwa 
semendjak petjahnja perang, disege- 

nap medan ada kira2 800,060 orang 

Ia menerangkan, bahwa pembesar2 

soedah memberi djandji, tidak akan 

merintangi kepada pekerdjaan pertolo 
ngan kepada orang2 jang mendjadi 
korban perang itoe (medisch), 

Hasegawa menderma 10,000 dollar 

Shanghai, 16 Nov (Reuter). 
(ioena mentjsekoepi permintaan 

Djenderal Matsui. maka Admiraal Ha 
segawa telah memberi toendjangan 19 
riboe dollar boeat keperloean daerah 

pelarian di Nantao, karena disitoe ada 
sedikitnja 100.000 pendoedoek dari 
djoemlah seperampat miljoen, jg sangat 
memboetoehkan, karena terantjam ba 
'haja kekoerangan, 

Iboe kota Shantuna akan diserang 
Shanghai, 16 Nov. (Rsuter). 

Kini jang mendjadi boelan-boelanan 

jang terpenting bagi poekoelan Dje- 

pang, ialah Tsihan, Iboe kota Shan- 

tung, jg soedah dari doeloe terantjam 

oleh Djepang, sedang sementara itoe 
gerak madjne oemoem pibak Djepang 
di medan Soochow diteroeskan. 

Periawnan hebat : 
Sajap kanan dari pada tentara Dje 

pang jg didaratkan disana bergerak 

TK artjis 
(Visite 
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'kearah Shanhshu, sedang sajap kiri- 
nja menoedjoe Ohitang. 

Hebat poela perlawanan pihak Ti 

onghoa, sehingga mereka dapatlah 

boeat sementara waktoe menghentikan 
'geraknja Djepang oentoek madjoe ke 
depan. 

Orang Djepang jang didaratkan di 

tepi selatan ini hari (15 Nov) soedah 
dekat Pingho dan Cbapoo, dan dari 
sitoe mereka hendak  meletoeskan 

poekoelannja. 

Bahaja jang mengantjam Shantung 

Tokio, 16 Nov. (Transocean). Ten 
tang langkah hendak wenjerang Shan 
tung, dikabarkan, bahwa pasoekan 
Djepang kearah Barat-Daja di sepan 
djaug Soengai Koening soedah men 
dapat kemadjoean. 

Cbiasban jang letaknja 13k.m. dari 
Tsinan soedah dirampasnja. 

Lain lain detachement Djepang soe 
dah poela mendoedoeki Linyu, Shang- 
ha dan Angcheng, semoea di sepan 
djang djalan sepoer Tsinpu. 

' Ancheng letaknja koerang lebih 
20 k.m. sebelah Barat-Laoet Tsinan. 

Pesawat-pesawat terbang Djepang 
melakoekan “kegiatan besar laloe me 

. Nakoekan penembakan kepada tempat 
kedoedoekan Tionghoa ditepi Selatan 
Soengai Koening.   

@ 92 rereee10000 200002208 

Hari Raja soedah dekat 

! Apa toean soedah bikin 

Drukkerij ,,Pemandangan"« menjediakan dengan harga 

'moerah: Roepaz model 

? £ Lebaran » 

kaartjes) 
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2 IPAATJE DRIESSEN, Tijililitan poenja 
Po kelocaran djamoe-djamoe bisa dapet 
| Banjak amtenar soedah mening beli di. ,TOKO BERKAH“ Groote 

|Postweg 44 Buitenzorg. 

aloes sampe jang kasar. Harga mela- 
wan, Dateng koendjoengin pada Toko 
Centrum Kebon Klapa Pasar Senen 133. 

EUROPEESCHE HOUTSKOOLH: 
Kwitang 32 — Telef, Wit. 3780. 

Semata2 mendjoeal barang baik, areng- 
areng dari Kosambi, Tantjang, Laban. 
Kepada pembeli. baik bisa bajar boe- 
'lanan. Tanjalah harga2nja. 

  

LAUNDRY P. Baroe 113-Telf. 4856 WI. 

— SIAPA ITOE PERAMPOEAN ? 
Menoeroet tilikan lahir dan bathin, 

isa 

  

   

mengetahoeinja. Hanja sedia beberapa 

| Sutoe2nja kapel Peranijis jg masih s oekoe sadja di Administratie Peman- 
dengan harga f 1:25 “ongkos f 0.06. 
NN Apn " NP 
Typ-Cursus ,DE VLUGGE TIEN“ 
  

-IIV.X.J AMachine schrijven- Tien ' Vi- 
ngers Blind.Systeem) Molenvliet Oost 
|No. 107 Batavia. Bladjar Typen saban 
|hari sampai mendapat DIPLOMA, 
lamanja 1—4 boelan adja.   orang Amerika, termasoek 

  

SLAMANJA kita kasi dateng roepa2|: 
1jita, Gabardin dan laen2 dari jang 

SEMOEA VLEK (NODA) U poenja 
pakean, bisa dibikin bersih. DjoegalExamen tg. 10 October memberi poe- 
Isepoeh pakean no I. Specialist: vlek- 
kenreinigingsmiddelen. THE GLOBE 

fi “ilmoe dan agama, soenggoehj: 
amat menjesal sekali, orang jang tidaj 

KALAU toean” bikin roemah baroe 
tentoe harganja mahal sekali, belilah 

roemah roemah jang soedah ada atau 
tanah tanah, datang pada AMIN Peto- 

djo Sawah Noord Gg. III Batavia-C. 

  

'Oentoek biang keringat bagi baji pa- 
kelah Lano'l Poeder recept Dr. Moe- 
wardi per biik hanja f0. 65 bisa dapat 
pada Adm. Pemandangan. 

1 
  

BOEKOE Penoendjoek djalan di Poe- 
lo Djawa bagi: kaoem Soepir kaoem 
ISaudagar pelantjongan harga hanja 
'f0.90 onkos f 0.04 bisa dapat di adm. 
Pemandangan, 

    

a
a
 

jla 100 pCt succes kepada Cursus 

typen. ! | 
| DE EXPRES 
Gang Sentiong 42 —  Bafavia-C. 

  

| Handelsinstituut Theresia 

Diboeka pada 1 December j.a.d. 
Nederl. Engelsche en Fransche 
handelscorrespondentie, Steno- 

. grafie dan Machineschrijven. — 

Tenaga-tenaga peladjaran jang 

berpengalaman 

Keterangan pada: G.. PAULUS, :   

»Huwelijk, Polygamie en Echtscheiding 
in den Islam“ door Joesoef Wibisono 
verkrijgbaar bij administratie PEMAN- 
DANGAN prijs f 0,56 Incl. portokosten. 
  

Djerawat, ketoeaan dan sebagainja ha- 
nja. bisa hilang djika pake Lano'l poe- 
der recept dari Dr. Moewardi f0.65 
per blik .terima diroemah atau pada 
Adm, Pemandangan, 

FLASH GORDON Tierita jang tidak 
asing lagi harganja tjoema f0,15 ong- 
kos f 0.02 bisa “dapat di Administratie 
Pemandangan. 
SOEDAH TERBIT jang ke II, lebih 
heibat dan lebih rame, dari jang ke .I 

Rijwiel Handel BOEMIPOETRA & Co. 
P. Senen no. 172 Batavia-C. menerima 
tjat speda pekerdjahan  toekang jang 
soedah paham segala keroesakan speda. 
Kerdja tjepat dan menjenangken. 

PAATJE DRIESSEN dari Tjililitantrima 
tetamoe di Toko Berkah, Grooteweg 44 
Buitenzorg ddo 24,-25 dan 26 ini 
boelan. 

VERKEERS. & TOURISTEN-GIDS 
VAN JAVA: Verkrijgbaar bij adm. Pe- 
mandangan per Stuk f 0.94 incl. por- 
tokosten. . Na 

BAROE TERBIT, Boekoe peladjaran 
potong pakean, Special pakean 'elaki 

  

  

  

  

  

| compteetf 2,15. Rembours tidak dikirim. 
Adres ,Sekolah Potong Pakean“ Gang       

Theresia Kerkweg. 33, Batavia-C. 
Leraij 67 Batavia-Centrum, 
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CINEMA PALACE en 

aa PA Sa aa Ta 

  

  " 

Ini malem dan malem brikoetnja 

3 & MEERETTET sama - Ta 5 

      
  

DECA PARK 
LA 

, 
PS heroic pen " 

. the thrill and glory, laughter 

and heartbreak,. battle and 

“adventure :.. that flame 

“in the land of the 

Bengal Kena 

  

  

    
    

        

ADVERTENTIEN 
  

  

Sawah Besar — 

Ini malem 

dan malem 

brikoetnja 
Bat.-C. 

SI    
Film INDONESIA Djempolan jang pertama kali dibikin diloear 

Negri 100 pCt BITJARA-MELAJOE 
ANDJAR ASMARA Pengarang Toneel Indonesia jang djempolan 
soedah tjiptaken Dr. SAMSI sekedar boeat bikin poeas sekalian 
penonton dari segala tingkatan, begitoepoen beriken nasehat 

dan toeladan baik bagi penghidoepan kita, 
MISS. DJA' sebagai SOEKAESI aken tarik semoea penonton 
poenja  pengrasaan “kasian hingga dengen tida terasa lagi, pe- 

nonton aken keloearken aer mata. 

  

  

  

MUrKiE 
starring 

SHIRLEY TEMPLE 
VICTOR McLAGLEN 

ui C. AUBREY SMITH « JUNE LANG 
MICHAEL WHALEN » CESAR ROMERO 

CONSTANCE COLLIER - DOUGLAS SCOTT 
Directed by JOHN FORD, Academy Award Winner 

Derryi F. Tanvtk In Charge ef Pradudiian 

  

MALAISE TINGGAL MALAISE 

Kesehatan badan ada lebih berharga dari pada wang 

  

m'm TABIB S.S. MOHAMMAD Ali aa 
Matramanweg No, 39 pinggir djalaa tram — telefoon 536 Meester-Coraclis 

Saja bisa m nrobati 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 
kering, Napas sesak, oeloe hati, laki-laki jang soedah ilang 
tenaga kserang sahwat, prampoean jang keloear kotoran boelanan 
tida tjotjok atau keloear kotoran poetih dan banjak lain-lain pe- 
njakit terlaloe soesah boeat diseboetkan disini. 
Djoega dikeloearkan BOEBOELAN (Mata Ikan) jang diatas atau 
dibawah djari-djari kaki. 
Segala roepa penjakit mata, gigi, koeping dan koerap ongkos me- 
ngobati dalam seminggoe boeat Indonesier f 0,50, orang asing 
f 0,75 dan anak ketjil f 0,25.— 
Roemah Obat diboeka saban hari dari djam 8 pagi sampe djam 

8 malam. Djoega bisa dipanggil ke roemah, priksa penjakit zonder 
ongkos asal sadja bajar onkost transport. 
ada sedia poeder ramboet poetih, bikin itam ramboet per flesch 

20 gram f 2,—- 

Dilogar kota obat-obat bis1 dikirim dengan rembours, asal 
penjakit dan adres tjozkoep terang.   
  

  

  

  

Baroe trima: 
Showerproof djas oedjan katoen bikinan England, kwas 
liteit baik, harga moerah dan boleh bajar menjitjil. 

Firma ,TJONG & Co” 
HOOFDKANTOOR. 

SAWAH BESAR 13-15, — 9 — TEL, 390 BAT-C. 

FILIALEN: 

Molenvlie! Oos! 38 en 38A Tel. 5482 Wel. 
Kramat 16 Tel. 1632 Wel. 
Tg. Priok Tel. 77 Tg: Priok 
Bandoeng Groote Postweg West 13A Tel. 556 Bd, 

» " » Oost 174 Tel. 2274 , 
Buitenzorg Grooleweg 38 Tel. 391 Btz. 

Show Room Mo'eiici Oost Nos. 38-38A 
Telefoon No. 452 Weltevreden, 

Te naa not " 
! 

| 
! 

| 
| 

| 
(HAIR CREAM) 

  

MOLENVLIET OOST 73 

BATAVIA-C. 
Pe 

UNP DEWA" 
Molenvliet oost 78 

Batavia-C.   
DEWALIN atawa MINJAK RAMBOET ada meroepaken OBAT boeat 

  
KETJANTIKAN. MINJAK RAMBOET “TJAP DEWA, di TANGGOENG 
TIDA BISA TENGIK OF ROESAK, maskipoen tersimpan 1 of 2 taon 
lamanja. Kleur ada roepa-roep1, seperti: IDJO, POETI, KOENING enz. 
HAROEMNJA ada TJOTJOK sekali Harganja menoeroet djaman. 
Bisa dapet beli di Toko-toko dari waroeng-waroeng. Orang dagang 
bisa dapet rabat bagoes. 

Memoedjiken dengan hormat 

Fabriek ,TJAP DEWA" 
Molenvliet Oostno.73 Bat-C.-Tel.no 1019Bat 
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5 Cursus 

  

  

    

  

Advertentie 

SELAMAT LEBARAN 
|4 regels f0.50 satoe kali: moeat 
  

  

— PASAR SENEN 119. TEL. WL. 3083 — 

Adres jang terkenal mendjocal 

Perabotan dapoer' dan. toilet: bak “dan 

Pine aa 

Kramerijen, Hemden dan Pijama'setc. etc. 

dengan harga pantas. 

  

  

Dr. SOEGIRI 

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

Spreekuur : 7 — 8 pagi 

5 — 7 sore 

Sementara Dr, Soegiri tida di 

Betawi, practijk diteroeskan oleh 

dokter Abdul R. Saleh.       
ea ee 

Pergoeroean Nasional 

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

BATAVIA-C. 

Menerima moerid boeat: 

, H.L.S. & Schakelschool f2,35 seboelan 
. Tweejarige Handelsschool f 6.- ,, 
Cursus Boekh. A Examen f 4-, 
Cursus Typen (10 Vinger Blindsys.) 

f 2,50 seboelan 
Ambtenaarexamen 

f 2,50 seboelan 

Boekoe programma bergambar boleh 
diminta dengan gratis. 

Ba Pa KA Ban Mean 
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Tekoop 
Selamanja ada sedia 
AUTO'S 2ehandsch 
roepa2 merk Sedan en 

Touring dalem keadaan 
baik. 

harga moerah 
Bisa dibajar menjitjil ra 

Autohandel ,, BATAVIA" 

Sluisbrugstr, 55 Bat.C.          



       

   

    

   

  

Se 

gerti, tidak sela|toe orang sadja ta? akan tjoekoeplah moeslihat orang jg 

karena me 

manja jang kotjar 
r kering kena angin 

nja kita tambah ko 
engan pendidi | 
mitsalnja: — 

mereka ini 

  

    

  

endiriannja itoe|saa n, 
n, dan 

   

  

    

   

  

   
   
   

    

    

        

    
   

  

    

seflbahwa didalam tiap tiap oesaha atau 

Jrenmaatschappyen, 

»|kerdjaan bersama adalah soeatoe pe 

|wadjiban jg (bewust atau onbewust) 
teratoer, dapat mewoedjoedkan bebe| 

a jrapa mafjam oesaha, kami oempama 

: mentjaboet roempoet. toekang'menoeai 

(samenwerking didalam station antara 

'pekerdjaan bersama seperti terseboet 
ng Gjaman edan, |diatas tadi didalam lahirnja (karena 

— akan kebagian : 
jepat tidak da|pada kita mempoenjai dasar 4 aliran: 

doep akoe, mati) 
oe sendiri dll, seba- 

itoe dapat djoega ka 
endidikan”, tetapi pen 

egoist jang bertjita | tc 
oentoek meneroes|nja didalam berlaki 

anak tjoetjoenja, 
nak2 

  

   

   

      

   

   
   

D0 dgitoe, dalam bahasa asing : ,Ja, 't is 
ega dari antara Ta nana 

|. Nloe memakai boedak belian oentoek 
ja | mengadjoekan dan mempertegoehkan 

n |tangganja, Malahan pada zaman kebe 

“ Iboedak belian itoe sebagai korban 

Abonnes 

  

YONDS KEMATIAN 

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

Pengadoean 

  

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

2738 WI Kwitang No. 14 

Tarief advertentie, keterangan pada 
administratie, 

  

omst, Keadaan diwaktoe se 
h erat yana, da oe, | 

akan datang, ada! ergan | 

Karang. IK, 

  

   

  

   

   

        

   
   

    

    
   

  

   

     

    
   
   

  

   

    

       

   

        

   
   
   

                    

   

  

   
   

    

    

   
   

        

   

Oleh Dirdjosoebroto: 

rbangkitnja kemaoean dan keingi 
masing masing oentoek mengoem 
dan menggolong bersama2 me 
joe soeatoe maksoed, Maksoed 

a merdeka (vrijwillig), 
karena dari terpak 

gen, genoodzaakt). 
n adanja pergaoelan dan per 

gan tadi (groepeeringen), se- 
agai gambar tjoraknja bidoep ber- 
aoel bersama2, ta'oesahlah kiranja 
ita mentjabari rahasianja jang soelit 

soelit atau dalam, tjoekoeplah kita me 
libat keadaan didalam kalangan , die 

sebagai semoet 
semoet dan tawon tawon. 

Jg mendjadi pokoknja jaitoe, bahwa 

boekti, bahwa didalam sesoeatoe pe 

Kekoeatan pengaroeh itoe jalah jg 
selaloe mengatoer dan membereskan 
segala roepa hal jg haroes atau be- 
'loem teratoer. 

Inilah jg kami namakan disini ,se- 
'mangat kemasjarakatan". 
| Semangat sociaal inilah terlahirnja, 
Sebagai beberapa matjam hak dankel 

kan dengan roepa2 departementen 

bersama. 
| Djika kita menengok kelapangan 
pertanian, tampaklah pada kita 

06 semangat samenwerking anta- 
oekang mentjangkoel, dan memba 
toekang menjebar benih, toekang 

   
   

  

   
      

    
        

     

  

   

   
     
    

   

  

   
     

  

     

  

    
   
   

  

   
    

  

   

    
    

     

     

  

   
    

  

    
   

padi toekang mentjaogkoel dan'imenge 
tam padi enz,'lagi soeatoe harmonische 

toekang mendjocal kartjis, machbinist, 
conducteurs, koeli2, stationschef dan 
beambte beambte. Moengkinlah peker 
djaan sematjam itoe dapat berlakoe 
dengan tertib oleh kekoeatan dan se 
mangat bersama, sedang kekoeatan sa 

|. Demikianlah adanja pekerdjaan ber 
sama didalam golongan pergaoelan 
manoesia, jg memboektikan pada kita 
socatoe kekoeatan kemasjarakatan jg 
besar, jg djoega amat besar faedahnja 
bagi segala kepentirgan dan kema 
djoean masjarakat, Ra 
Semangat kemasjarakatan didalam 

dorongan sesoeatoe hal) menampaknja 

Pertama: Dari kekoeatan a- 
seli (instinctief), atau dalam 
bahasa asing: ,de natuurlije vorm 
yan 't samen zija of samenwerking", 
terlahirnja sebagai instinct, oempama 

| bini, beranak, 
mendirikan roemah, mentjari makan: 
Baba Me tab “aan . | 
 Djika kita bertanja kepada orang 
Papoea atau orang Indiaan dari: 
Amerika: Apa sebabnja 

Maka djawabnja : 
    Ame 2 kamoe 

berkawin ?“ »Ja 

1006. P3 Tag z2 
| kedoea: Dari semangat pak 

' Semangat inilah sebagai hidoepnja 
boedak Man didalam masjarakat 
(slavernij). Fihak lainnja mengira, 

    

didalam tiap tiap roemah, orang per 

kesempoernaan oesahanja atau roemah 

saran negeri Griek, boedak belian itoe 
dapat diadoekan seperti ajam djago 
atau domba oentoek menambah keka 
jaan harta benda toeannja, njatalah 

kemasjarakatannja. Sa 

H. Dewantara). | 

'Semoeanja itoe adalah terdjadi dari | 

  

  

TJIREBON 

Carnaval Show 
M, A. menoelis: 
Moelai malam Minggoe tg. 13 ini 

bl kota Cheribon mendjadi ramai oleh 
adanja Pasar Malam, bermain di Tjang 
kol sebelahnja bioscoop , Rex“. Per 
toendjoekan jg ada diadakan jdisitoe, 
ialah seperti jg kita lihat malam itoe, 
Doger Bandoeng dengan tjerita Sri 
Kotaha, dimainkan oleh 6 orang perem 
posan2 moeda, Tooneelgezelschap,, Dar 
mowaloejo“. wajang dari Solo: draai 
molen dan radmolen, serta bioseoop 

vrij. 33 
Lebih djaoeh bermain Orpheus Ope 

ra en Cabaret, pada opera mana ada 
ikoet borma Hana toea dari Darda 
nella seperti Astaman dan Tan Tjeng 
Bok dan satoe doea perempoean bekas 
Dardanella. Tjerita jg diambil malam 

- mereka itoe dapat dianggap sebagai itoe, ialah ,HAIWATA“ satoe tjerita 

pertjintaan seorang Kapitein kapal de 
ngan perempoean dipoelau Hawai, jg 
'berkesoedahan dengan bagoesnja dan 
dengan beberapa extra2 jg menarik. 

Berapa hari lamanja Uarnaval Show 
tsb akan bermain di Cheribon kita ki 
ra tidak lama atau tidak lebih dari 
1 minggoe, menilix dari penonton ma 

mainja dan menilik zaman jg begini 
soesah. - 

Semangat bersama didalam peroesa 
jg diadakan oleh pergaoelan hidoep|baan, sebagai pekerdjaan bersama an 

tara jang telah terkenal diseloeroeh 
doenia jalah Kaoem Modal (Kapitalis 
tische Werkgevers) dengan Kaoem 
Boeroehnja, Hal ini tidak kami per 
pandjangkan, karena pembatja telah 
insjaf, seringkali terlihat diantara ke 
dosa fihak itoe ada sociale geest jang 
amat tegoeh dan koeat, soedah barang 
tentoe semangat kemasjarakatan beker 
dja bersama setjara itoe, si lemahlah 
jang selaloe njata keroegiannja, si 
koeatlah jang selaloe besar keoentoe 
ngannja. : 

“ ke-empat: Dari keinsjafan 
perbaikan bersama fbawust- 
zija). . “3 

| Terlahirnja didalam pekerdjaan ber 
sama jang berdasar keinsjafan (bewust 
zija), bahwa tiap tiap manoesia dida 
lam pergaoelan hidoepnja mempoenjai 
kewadjiban kemasjarakatan oentoek 
bersama sama menoedjoe ke keselama 
tan dan kebahagiaan hidoep bersama 
Isociale rechten en plichten tot maat: 
schappelijk welzijn), 
| Jang terachir inilah tertoelis per 
'gaoelan kemasjarakatan jang sempoer 
Ina, sedangkan dalam golongan perta 
ima, kedoea dan ketiga, orang bisa 
djoega tertarik oleh nafsoe pendjagaan 
diri, laloe bersikap induvidialistisch, 
Dari fihak egoisten kaoem kerdja 
menderita keroegian dan koerang ke 
poeasan hati, karena seringkali kepen 
tingan hidoepnja selaloe terdesak dan 
tersia-sia: 
Demikianlah, 
“Boekan maksoed kami oentoek mem 

'(persoalkan tiap2 golongan terseboet, 
|djuega tidak bermaksoed akan meli- 
wati batas karangan ini, disini kami se 
'boet 4 matjam lapangan pekerdjaan 
bersama dalam masjarakat itoe, ialah 
sekedar oentoek meloekiskan pergaoe- 

  

Iilaa bidoep manoesia jang dalam kea 
daan berbeda2 itoe, jang dapat mewm- 
bangkitkan semangat kemasjarakatan 
jang djoega berbeda2, sedangkan 
woedjoednja jang terlahir jaitoe ta'lain 
dan ta' jboekan hanja #perbedaannja 
'methode2 oentoek memenoehi keingi 
nan dengan memakai isjarat kemasjara 
katan menoeroet faham masing2. 

Maka dari itoe kami mempersilah- 
kao kepada sekalian pembatja, sekali 
an pendidik, agar dapat berhati2 me 
milih lapangan manakah jang dapat 
kita pakai oentoek mendjadi semangat 
kemasjarakatan sebagai dasar pendidi 
an jang kita berikan kepada anak2 
ita,     ketiga: Dari semangat ber 

w 
9 su 

(WI | Perkoempoelan | a Ha “—... SP na 

Pi . : | 

“1 
2 PS ti 1 

lam terseboet tidaklah loear biasa ra | 

    

Autos—Eigenaren 
dan Auto—Chauffeurs 

Kita dapat chabar nanti hari Rebo 
tg 17 ini bl moelai djam 7 malam ber 
tempat di wachtlocaal dari Gemeente 
autobusstation Cheribon, t. Englos, 
Administrateur dari perkoempoelan 

ondernemingen in Ned Indiel, maoe 
kasih keterangan2 dan keperloeannja 
ini perkoempoelan, dan keperloean 
nja soepaja semoea orang jg ada ber 
hoeboengan pada Auto, Autobus, 
Vraehtauto, Opelet, mendjadi lid dari 
ini perkoempoelan. 2 

Goena dan maksoednja ini perkoem 
pselan, ialah hendak membela kepen 
tingannja Chauffeurs2 dan eigenaren 
dari Autobezitters dan memberikan 
advies-advies seperloenja. 

Jang mendjadi Consulnja perkoem 
poelan ini di Cheribon, ialah toean 
R, M. Soute. 

. Oedjian mesin toelis 
Pada bari Minggoe tg. 14 Nov, jl, 

soedah dilangsoengkan oedjian mesin 
toelis di Cheribon, bertempat di Ka- 
ranggetas (depan Hotel Canton). Jang 
ikoet dalam oedjian ini, adalah semoea 
nja moerid2 dari Typisten Cursus 
»The invisible“ afdeeling Koeningan 
dan Cheribon. Banjaknja candidaten 
ig soedah memasoekkan Damanja ada 
lah 20 moerid, tetapi waktoe oedjian 
akan dimoelai jang datang tjoema 17 
candidaten, sedang 1 sakit dan 2 lain 
nja menarik diri. 

Oedjian dimoelai djam 9 pagi dan 
berachir pada djam 12.30 tengah hari, 
serta kepoetoesan (uitslag) sesoedah 
semoea examencommissie beres meme 
riksa masing2 kerdjanja candidaten, 
pada djam 2.30 sore baroe diberi 
tahoekan. Kepoetoesannja ialah dalam 
17 candidaten jg menempoeh oedjian 
itoe, 15 madjoe dengan ketjepatan 
mengetek per menit dihitoeng letters 
serta kebersihan seperti dibawah ini: 

Nol A, Karnen 212—7, No2 Ka- 
nani 175—8, No 3 Herman 168—3, 
No 4 Soewardi 168—7, No 5 Nona Joe- 
haeni Danaprawira 160—8, No 6 Soeki 
152—8, No.7 Nona Siti Fatimah 148 —7 
No8 R, Iskandar 148—7, No 9 Soe 
wondo 136—7, No 10 Rachmat 136—7 
No11 Moehamad 136—7, No12 Oey 
Yam Seng 136—6, No 13 Soeanda 
134—6, No14 M. Koerdi 124—7 dan 
No15 Ojo 124—7, 

Satoe diantara jg madjoe diantara 
diatas, t, Kanani soedah dapat peker 
djaan sebagai typist pada kantoor 
Gemeente, jaitoe seminggoe sebeloem 
nja menempoeh oedjian, 

Demikianlah berachirnja oedjian 
mesin toelis itoe, jang dibadiri oleh 
t.t, R. M. Soute, Mr, R. Gatot dan 
St. A. Rachman sebagai Examen- 
commissie. 

EN 

Bentjana Alam di Magetan 

200roemahroesak 
Dari Semarang diberitakan oleh 

Anip-Aneta, bahwa angin tofan di 
Magetan menimboelkan keroesakan 
200 roemah desa, hingga roesak-poe- 
kak dan roboh. 

Selandjoetnja ada 1 orang mati, 20 
orang loeka berat dan berpoeloeh-poe 
loeb orang loeka ringan. 

ea ati 

Diangkat mendjadi anggota Cen- 
trale Commissie yan Advies. 

Toean Abdul Azis Gelar Depati Dja 
ja Diningrat, pasirah marga Madang 
Soekoe 1, residentie Palembang telah 
diangkat mendjadi anggota Centrale 
Commissie van Advies. 

sesame, o — 

Penanaman karet. 

Goebernoer-Djenderal telah mene- 
tapkan ordonnansi perobahan dan pe 
nambahan ordonnansi penambahan 
kares 

Resident Magelang 

Dari Semarang diberitakan oleh 
Anip-Aneta, bahwa toean resident F, 
Dersjant telah ke Magelang oentoek 
mengganti resident Magelang, ja'ni 
toean AAC Linck, oleh karena beliau   ini sakit, . 

ABANI fAlgemeen Bond voor Autos 

Kebaran kedoea 

Toebroekan 

Dari Bandoeng diberitakan, bahwa 
pada malam Senen jbl, kira kira sete 
ngah delapan malam didjalan perapa 
tan Landraadweg— Kerklaan—Braga- 
weg—Logeweg, terdjadi soeatoe ketje 
lakaan, ja'ni auto menoebroek orang 
jang naiki sepeda, hingga terlempar 
dari sepedanja jdan pingsan. Dengan 
seketika itoe djoega ia diangkoet oleh 
Ziekenauto ke Julianaziekenhuis. 

Orang (jang mengemoedikan auto 
terseboet berdjalan teroes dengan auto 
nja, (Tanda pengetjoet Red.) 

— ii) —em 

Diangkat mendjadi opzichter. 

Diangkat mendjadi boschopzichter 
toean Rd, Soeptjipto, sekarang beliau 
mendjadi tydelijk pada dienst dari 
boschwezen. 

mnmngionra 

M. Soepardjo. 

Dipindahkan moelai pada tanggai 
1 December 1937 dari Malang ke Soe 
rabaja. beambte boeat oeroesan nijver- 
heid klas 1 pada afdeeling Nijverheid 
pada dept dari E. Z. toean M. Soe- 
pardjo, dengan perdjandjian, bahwa 
beliau akan diterapatkan pada consul 
tatiebureau boeat oetoesan nijverheid 
di Soerabaja, 

— 9 — 

Goebernoer Djawa-Tengah 

Mengoendjoengi poe 
lau Karimoendjawa 

Dari Semarang diberitakan oleh 
Anip-Aneta, bahwa goebernoer Djawa 
Tengah telah bertolak menoedjoe 
poelau Karimoendjawa dengan me 
ncempang  opleidingschip (kapal) 
»Soerabaja” perkoendjoengan mana 
biasanja dilakoekan setahoen sekali. 

— (9 — 

Rapport Pest 

Rapport Pest selama tg 11 Sept. 
sampai tg 2 Oct adalah seperti beri 
koet : 

Didalam Residentie Prisngan orang 
jg diserang ada 127 orang dan jang 
mati adalah 127 orang, 

Didalam residentie Cheribon jg di 
serang ada 8 orang jang mati ada 8 
orang. 

Didalam residentie Pekalongan jg 
diserang ada 25 orang jang mati 
ada 25 orang. 

Didalam residentie Banjoemas jg di 
serang ada 29 orang jg mati ada 29 
orang.' 

Didalam residentie Kedoe jang dise 
rang ada 20 orang jg mati ada 20 o- 
rang, dan didalam residentie Malang 
jg diserang ada 2 orang jg mati ada 
2 orang. 

ma Os» 

.Oeroesan pembelian kapoek 

Atas oesahanja Departement Econo 
mische Zaken maka di Paree telah di 
ambil berbagai tindakan oentoek me- 
ngatoer harga kapoek. 
Gouvernement sendiri sekarang beli 

kapoek dengan harga 13 setengah sen 
per 100 boeah dan oentoek menjimpan 
nja dipakai tiga goedang,doea di Paree 
serta satoe di Kandangan. 

Maksoednja pembelian ini adalah, 
soepaja pendoedoek djangan mendjoeal 
pada tengkoelak Tionghoa dengan har- 
ga dibawah. 

Kerdjaan borong kapoek ini diberi 
modal oleh Volkscredietbank. 

Belakang hari, kira tiga boelan ke 
moedian, djika pabrik Tionghoa perloe 
kapoek, .mereka bisa beli over dari 
Gouvernement dengan harga pokok. 

Dengan ini tjara pemerintah harap 
keadaan pasar kapoek jang merosot te 
roes bisa dibikin baik, toelis , M.H,“ 

Lebih djaoeh pemerintah ambil djoe 
ga tindakan tindakan boeat tjegah 
saudagar saudagar Tionghoa membeli 
kapoek dari pendoedoek memakai con- 
tract dengan tempoh jang sangat la- 
ma. 

Sekarang pemerintah djangan sam 
pai ada contract. pembelian dengan 
harga per 100 boeah dibawah dari 10 
sen,   

| gw 
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Pena Ken nana Te MA LOL MMEN ANTA PANEN 

    

       | Kita beloem dapat memoetoesi 

apakah kita mesti mem lang 1 
| kasih atau merasa mendongkol pada 

— orang, jang bekeli kita doea boe: 
tentang politiek2 internati 

  

      
    

   

   
   
   

     

  

  

Na 

segala keinginan a 
toe hal goena kepen 
cempama menambal 
pengetahoean dalam p 
ajuceb: ajoogan “em 
"Kalau ada orang menanja : ,Bagai 

manakah pendapatan dalam perdjala- 
pan“, maka 

   

  

   

  

   
kita tidak bisa menjaoet 

lain, dari pada : , Panas" | 
“Panas dalam kereta api, panas da- 

lam kapal, panas dalam hotel, panas 

dalam ZSS, panas poela di Pelembang, 
Penglihatan ditanah Sumatra Selatan 
ini, dari djendela kereta api, ada een- 

tonig, tidak ada pemandangan jg me 
njenangkan, tidak lain dari pada hoe 

tan, hoetan lagi dan penghabisannja 

hoetan dan rawa. | 
Sumatra Selatan tersohor kaja. Akan 

tetapi oentoek mendapatkan boekti 
dari kekajaan Lampoevg dan, Palem: 

bang djangan tinggal doedoek dibang 

koe kereta api. Oa Tan 
Dalam pembitjaraan pembitjaraan 

dengan beberapa orang teman seper- 
djalanan, dan jang mengakoe telah ber 
diam lama djoega di Sumatra Selatan 

ini, soenggoeh kita djadi terharoe oleh 

karena gampangnja mereka itoe me- 
ngritiek , , . . pendoedoek aseli dari 
tanah ini, 5 

Mengritiek lain bangsa memang ada 
gampang, tapi apakah kita orang ada 

hak mengritiek lain bangsa itoe, di 

mana bangsa sendiri mempoenjai ba 

njak tjawat dan perkara jang mesti 

dicritiek poela oleh orang lain ? 
. Kita tidak taboe, apakah sahabat 

kita jang bekeli boekoe bagi kita, ada 

tahoe lebih doeloe, bahwa kita akan 
membitjarakan hak akan mengritiek: 

lain orang, lain golovgan bangsa In 
donesia jang asal dari Sumatra Sela- 

tang. | 

Sahabat kita itoe mengirim pada kita 
satoe beekoe, bertitel ,John Bull in 
"4 Nauw“, “) Engeland ,kepengpet", 

tidak bisa bergerak lagi. Isinja adalah : 
seorang Inggeris membitjarakan so'al 

so'al internationaal dengan berbagai 

bagai bangsa. antaranja dengan seorang 
Japan tentang politiek Japan di Tiong 
kok. : 

| Dalam pembitjaraan itoe,tertampak 
| perkataan dari orang Japan itoe, jang 
bermaksoed bahwa bangsa koelit poe 

tih tidak berhak soeatoe apapoen djoe 
ga akan mengritiek politiek Tiongkok 
dari Japan. 

Pembitjaraan Japan ini berkata se 
bagai penoetoep katanja, ,demikian : 

»Doenia poetih ada oentoek bangsa 
koelit poetih, doenia koening oentoek 

bangsa koelit koening: Pergilah kau- 

orang semoea dari Tiongkok, Maka 

baroelah kita perkenankan kau-orang 
berbak mengritiek politiek kita terha 
dap Tiongkok. : 

Bereboetan hak mengritiek itoe o- 

leh karena doea-doea fihak -bersamaan 

#) ,John Bull in 't Nauw” door 
Cbrispher Hallis, Universum-editie, 

1937. 

KEKOEASAAN ISLAM 

Ontwerp Huwelyksordonnantie ditja 
boet kombali 

Seloeroeh Indonesia gempar tempo 

hari, membitjarakan rantjangan pera 
toeran perkawinan tertjatat jg dima- 
djoekan kedepan oemoem, ja, malah 
sampai sekarang masih terdapat lagi 
berita2 vergaderingen dibeberapa tem 
pat jang menolak rantjangan itoe. 
Meskipoen disana sini ada djoega per 
koempoelan jang menjetoedjoei rantja 
ngan itoe, seperti perkoempoelan Istri 
Sedar jang dipimpin oleh Njonja Soe- 
warni Pringgodigdo, serta perkoem 
poelan , Poeteri Boedi Sedjati“ Soera- 
baja jg dipimpin oleh Nj. Goenawan 

Mangoenkoesoemo dan ,Pasoendan 
Insteri“ dan ,,Sarikat Kaoem Iboe 
Sumatra” tjb. Padang Pandjang, tapi 
seloeroeh golongan rajat di Indonesia 
menolak, sehingga soedah boleh di 
kira-kirakan, bahwa ranijangan itoe 
akan ditarik kembali, boeat dipertim 
bangkan lebih djaoeh dikamar ter 
toetoep dari Departement van Justitie, 
toelis K.P. 

Fibak jg menolak rantjangan itoe 
golongan Islam teroetama, sebagian 
besar tidak menostoep mata kepada 
kekoerangan jg ada dalam kedoedoe 
kan kaoem iboe dalam perkawinan jg | 
sekarang, sehingga disamping menolak 

mena ea ane Pel BIG 

Ss 

Oleh D, KOESOEMA NINGRAT 

  

kan,Ikesalahannja. Inilah kita djoega saw 
(lpai tahoe sendiri mentjela Japan ber| 
lakoe imperialistisch terhadap Tiong- 
kok, maka tjelaan itoe ditoedjoekan 
lebih djelas kepada politiek imperia 
istisch dari pada kepada bangsa Ja 

  

an. : 

: Bagi kita, sesoeatoe jg berlakoe im 
perialistisch, tidak disoekai, kita tjela 
abis habisan, karena kita sendiri te 

lah mendjadi korban politiek imperia 
   

oea |listisch itoe. 
Sympathie pada fihak Tionghoa 

ada berdasar tidak lain dari pada ka 
Lp? rena bangsa Tionghoa itoe tidak maoe 
“Idiboeat korban imperialisme Japan, 

dan kita kagoemkan perlawanannja 

itoe, oleh karena dari doeloe soember 
soember perkabaran menerangkan ke 

'tinggian tingkat militair dari bangsa 
Japan dan kerendahan tingkat militair 
dari bangsa Tionghoa. Sedang seka 

rang kenjataan sekali, bahwa djikalau 

dosa doea fihak bersamaan perkakas 

persendjataannja, bangsa Tionghoa 
itoe tidak kalah pada bangsa Japan, 

Djikalau kiranja kedjadian sebalik- 
nja, maka tjelaan symwpathie itoe nis 
tjaja berbalik djoega, 
Volkenbond telah mentjela Japan 

itoe sebagai negeri jg menjerang dan 

memboenoeh orang orang jang tidak 

berdosa, Akan tetapi dari djalannja 

perdebatan lebih doeloe anggota itoe 

'sebenarnja hendak mentjela maksoed 

'nja Japan jang heudak berkoeasa sen 
diri di Tiongkok. 

Disinilah adanja poesat kemarabau 
dari Japan kepada semoea negeri jg 

toeroet mengambil poetoesan mentje- 
la dirinja itoe, dan djoega ada alasau 
kenapa Japan tidak memperkenankan 

lain negeri bertjampoer bitjara da- 
lam perkaranja dengan Tiongkok itoe. 

Dengan meloepakan hikajatnja sen 

d'ri, den djoega sval2 Concessie dan 
perang madat, demikianlah pembitjara 

Japan itoe, maka Europa oendjoek diri 
sebagai pembela kemerdekaan Tiong 

kok dan ymengembangkan permoesoe 
han terhadap Japan sebagai negeri 
imperialistisch, jg bermaksoed mem 
basmi kemerdekaan Tiongkok itoe. 
Lebih dari itoe, maka bangsa Europa 
menoetoep beberapa negeri bagi bang 
sa koelit koening. Inilah ada sikap 
tidak patset, dan tidak bisa dibiarkan. 

Kalau bangsa koelit poetih boleh ma 
soek dengan leloeasa dalam sesoeatoe 
negeri sedoenia ini, mengapakah bang 

sa koelit koening tidak boleh keloear 
dari negeri sendiri dan dapatkan ne 
geri2 lain tertoetoep rapat? 

- Memang ini ada sebenarnja. Biarpoen 
Europa dan Amerika sekarang tidak 
lagi djalankan perampasau negeri, ke 
tjoeali Itali8, dan sekarang ini Japan, 
akan tetapi Europa dan Japan itoe, 
berlakoe seperti ,pot en ketel“, 

Seperti djoega Europa dan tidak 
berhak mengritiek politiek Tiongkok 
dari Japan, maka Japan sebaliknja 
tidak berhak akan mengritiek politiek 
pendjadjahan dari negeri negeri Barat 
doeloe dan sekarang. 

" Djikalau negeri negeri imperialistisch 
itoe hendak adoe tenaga dan hendak 
merintangi imperialisme Europs atau 
Japan, maka haroeslah mereka itoe 
djangan selaloe membikin korban lebih 
doeloe salah satoe bangsa jang lemah 
dan terkebelakang. 

Palembang 12/11-37. 

rantjangan itos mereka sama meminta 
soepaja diadakan soeatos permoesja 

Iwaratan dari ahli ahli agama Islam 
boeat memperbaiki berlakoenja per 
atoeran perkawinan dalam Islam, boe 
kan dasarnja. Sebab seperti kata t. HA 
Salim dulam soeatoe rapat oemoem 
Penjadar di Djakarta, dasar per- 
kawinan setjara Islam soedah tjoekoep 
sampoerna, tidak koerang soeatoe apa, 
jang koerang kanja didalam praktijk 
'nja, banjak menimboelkan keketjiwa 
han. , Kalau orang Barat berkata: jang 
soeduh disatoekan oleh Allah itoe dja 
nganlah dipisahkan oleh manoesia, sa 
ja berkata: Toeban menjatakan dan 
Ikarena kehendaknja poela terdjadi 
perpisahan, demikian keterangan dari 
HA, Salim dalam vergadering itoe 
Perloe diterangkan selain Penjadar 
dan PSII., perkoempoelan politiek 
laianja tidak membitjarakan soeal 
k08 

Sekarang sesoedah so'al itoe di tin 
djau dari berbagai bagai soedoet dan 
soedah djelas kerasnja penolakan fihak 
masjarakat Indonesia atas rantjangan 
itoe, terdengar berita, banwa rantjang 
an itoe tidak djadi dimadjoekan keda | 
lam Volksraad. Dan Dr. GF. Pyper 
adviseur voor Inlandsche Zaken peng 
ganti dari toean Gobee, akan melak»e 
kan studiereis ke Mekkah" dan Cairo 
boeas mempeladjari so'al perkawinan 
dinegeri negeri Islam itoe,   
  

»Demacht van den Islam“ 
kata Dr. Pyper 

Sebeloem berita pentjaboetan ran- 
tjangan itoe terdengar toean Dr. Py- 
per telah menoelis dalam , Koloniale 
Studien“ paling belakang October 
1937 soeatoe urtikel jang berkepala : 
»De strijd om de monogamie“. Sete- 
lah menerangkan kegemparan jang 
ditimboelkan oleh rantja: 

    

   ijangan itoe, be 
liau menoelis antara lain : 

Zoo groot gerueht is veroorzaakt 
door de bekendmaking,niet vanwege 
de Regeering maar vanwege het De 
partement van Justitie, van het voor 
loopige ontwerp eener Ordonnantie 

der Moslimschs bevolking. Eigenlijk 
omvat deze ontwerp-ordonnantie nog 
veel meer: blijkens de considerans 
is zij bestemd voor alle ,die Inlan 
ders en Vreemde Oosterlingen, die 
niet zijn onderworpen aan bij alge- 
meene verordening vastgesteld hu 
welijksrecht”, dus volstrekt niet voor 
de Moslimsche bevoiking alleen. 
Maar de Muslimsche bevolking heefi 
terecht begrepen, dat deze ,Ordon- 
pantie op de ingeschreven huwelij 
ken“ vooral van belang was voor 
haar huwelijksrecbt, al komen de na 
men Moslimsch, Mohammedaansch, 
of Islamietisch zelfs geene enkele 
maal in den tekst der Ordonnantie 
voor, 

Dengan lain perkataan: Dr. Py 
per menoendjoekkan bahwa jang me 
ugatoer rantjaugan itoe adalah Depar 
tement van Justitie, boekan Pemeren 
tah, Dan dinjatakannja meskipoen 
tidak terseboet dalam rantjangan ifoe, 
bahwa golongan Islam jang ditoedjoe 
tetapi reactie jang ditimbuelkan dari 
fihak Islam itoe adalah tjepat sekali 
(terecht), sebab golongan Islam itoe 
wengarti, bahwa peratoeran perkawi 
nannja jang dikenali oleh rantjangan 
itoe, maskipoen tidak terdapat per 
kataan, Moslimsch, Mohammedaanseh 
atawpoen Ielamietisch ... kata Dr. 
Pyper. 

Pada penoetoep artikel dr. Pyper 
itoe setelah dikemoekakannja beberapa 
keterangan dari pemimpin-pemimpin 
Islam dan pemimpin-pemimpin perge 
rakan kaoem itoe ia njatakan : 

De verdere ontwikkeling der di- 
ngen moeten wij afwachten. Zal het 
mogelijk zijn, een weg te vinden, 
leidende tot eene regeling yan hu: 
welijkssluiting, huwelijksverhoudi- 
ngen en echtscheiding, die aanne- 
lijk is voor alle richtingen en par- 
tijen ? Bene gewichtige les valt zeker 
voor den aandaehtigen buitenstaan- 
der te trekken uit de jhuidige gees- 
telijke beroering rondom deze Or- 
donnantie: de macht van den Is- 
lam (vet dari kita). 

Bagaimana achir sual itoe moesti Ia 
gi ditoenggoe. Apakah moengkin, men 
dapat satoe djalan,jg dapat mengatoer 
perkawinan, perhoeboengan perkawi 
nan, pertjeraian, jg dapat diterima oleh 
seloeroeh golongan dan partijen? Sa 
toe peladjaran jg penting terboeka se 
karang bagi orang loear jg senantiasa 
memperhatikannja dari pergolakan se 
mangat sekarang sekitar Ordonnantie 
ini, jaitoe Kekoesasaan Islam 
Begitoelah penoetoep oeraian Dr Py- 
per itoe. 

Sekarang rantjangan itoe tidak akan 
dimadjoekan lagi kepada Volksraad, 
menoenggoe kembalinja Dr Pyper dari 
studiereisnja terseboet. Fihak jang ta' 
setoedjoe dengan pertjampoeran Pe- 
merentah dalam mengatoer oeroesan 
perkawinan golongan Islam, boleblah 
bergirang. Tapi di samping itoe, terle 
tak sekarang kewadjiban bagi oemat 
Islam seloeroehnja dan golongan ahli2 
teroetama oentoek memperbaiki kekoe 
rangan jang terdapat dalam praktijk 
perkawinan itoe, sebagaimana telah 
diakoei oleh hampir seloeroeh perge 
rakan Islam, dan jang diandjoerkan 
beberapa fihak boeat mengadakan 
soeatoe permoesjawaratan oelama-oela 
ma Islam, dengan atau tidak dengan 
bantoean fonds dari Pemerintah. 

Golongan kaoem iboe intelleciueelen 
jang baroe sadja beberapa boelan men 
dirikan Studieclub jang toeroet djoega 
mempeladjari soeal rantjangan perka 
winan tertjatat itoe, boleblah diadjak 
sama sama beroending mempertimbang 
kan soeal kedoedoekan kaoem iboe 
Indonesia pada oemoemnja dan soeal 
perkawinan pada ehoesoesnja, Keme 
nangan Islam karena kekoeasaannja 
seperti jang diseboetkan oleh Dr, Py- 
per itoe perloe diperlibatkan lagi de 
ngan lebih djefas, bahwa orang Islam 
itoepoen sanggoep mengatoer dengan 
beres soeal perkawinan golengannja, 
zonder orang loear perloe tjampoer 
tangan...!   

Ikan dengan kereta expres: 

tot regeling van het hbuwelijksrecht | 

Kemadjoean S. S. 

Balai Poestaka menoelis : 

Sedjak beberapa lamanja telah di 
kabarkan, bahwa pada tg 16 Novem 
ber 1937 SS akan moelai mengadakan 
peratoeran baroe didalam perdjalanan 
nja. 
Pembesar SS memang selamanja 

berdaja oepaja akan memenoehi kei- 
dginan orang banjak dalam doenia la 
loe lintas. atas desakan masa, 

Dalam peroebahan baroe jg telah 
beberapa hari berdjalan itoe teroeta 
ma sekali diperhatikan oleh SS per 
hoeboengan djaoeh djaoeh jg dilakoe 

Oemp. 
perhoeboengan Betawi dan Bandoeng 
dengan Semarang. 

Waktoe kereta berangkat dan datang 
pada tempat tempat tsb, menoeroet 
atoeran baroe itoe, adalah sebagai be 
rikoet : 

Belawi—Koningsplein 
do” loe 

berangkat 9.25  7.—pagi 
Bandoeng berangkat 9,— 6,05 ,, 
Cberibon tiba 12,42 10,24 , 
Semarang-West tiba 4,11 1,56 sore 
Semg.-W. berangkat 9,13 10.17pagi 
Cberibon tiba 12.32 1.41 sore 
Bandoeng tiba AA 02 
Bat.-Koningspl, tiba 3.59 5.05 , 

Dari sini njatalab, bahwa waktoe 
berangkat dari Betawi dan Bandoeng 
sangat banjak diperbaiki dari jang soe 
dah soedah. Penoempang kapal jang 
datang di Tandjoeng Perioek pagi pa 
gi, pada hari itoe djcega akan dapat 
lah meneroeskan perdjalanannja ke Se 
marang dengan kereta api. 

Kereta api dari Semarang jang tidak 
lebih tjepat di Betawi itoe, menjebab 
kan penoempang kereta api itoe akan 
dapat membueroe kapal, jang akan be 
rangkat djam lima sore di Tandjoeng 
Perioek. 

Seperti pembatja lihat, dalam pera 
toeran baroe itoe nama setasioen ,, Wel 
tevreden“ tidaklah tampak lagi, mela 
inkan telah diganti dengan , Batavia- 
Koningsplein“ dan sedjak tanggalitoe 
poela setasioen Betawi telah diganti 
dengan , Batavia—Benedenstad. 

Tentang expres malam kira2 telah 
setahoen berdjalan itoe, tidaklah me- 
njebabkan S.S. mengoerangi perhatian 
inja pada expres sehari, Bahkan kere 
ta sehari jang datang dari Soerabaja 
itoe sekarang berdjalan 35 menit le 
bih tjepat daripada jang soedah2 dan 
jang menocedjoe ke Soerabaja 25 menit, 

Atoeran perdjalanan si Tjepat-Em- 
pat hanja sedikit jang dioebah. 

Sementara itoe dibeberapa tempat di 
Djawa Timoer diadakan oleh S.S, pe 

roebahan sedikit. 

Betawi Cheribon poe- 
lang pergi dengan ke- 
reta modern. 

Boekan sadja waktos keretanja be- 
rangkat dan tiba diperhatikan oleh 
S.S. itoe. Poen dioesahakannja poela 
soepaja mendapat kereta jang lebih 
baik sehingga menambah kesenangan 
penoempangnja. 

Bersama sama dengan peroebahan 
atoeran diatas tadi, moelainja poela 
memakai 3 kereta dan seboeah kereta 
restoran baroe, jang diboeatnja ditem 
patnja bekerdja di Manggarai, Mr.— 
Cornelis. Kereta baroe jni, ialah kere- 
tanja jang la ma djoega, tetapi telah 
diperbaiki, hingga mendjadi kereta jg 
amat bagoes dan modern. 
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ANUSOL tida mengandoeng dzat- 
dzat jang memabokkan dan me- 
noeloeng didalam penjakit wasir 
jang keras. Tida heran jang ANU- 
SOL selama 25 taoen ada mendjadi . 
satoe obat jang sanget terkenal. 

    

  

T 

  

  

  

»TAKOET BATJA .. .! 
  

Boelan Pocasa .. . dus Kurus poen 
segala2nja Poeasa djoega hendaknja, 

Tetapi... sebagai toekang tjorat- 
tjoret, ta'dapat vulpen Kurus... 
berposasa, 

Kurus, selama boelan Poeasa selaloe 
poeter kajoen : maksoednja . , . sambil 
menanti2 . . . bedoeoeoek, za 

Kurus, memang dojan ngobrol: mes 
kipoen boekan bl Poeasa, tambahan ini 
waktoe Kurus berpoeasa, dus terlebih2 
lagi Obrolan Kurus, ba" pepatah orang 
toea-toea: ,koerang2: boeboer, terlebih 
lebih: sendoeknja. 

Kurus: ,,Ha'lo, . ., boeng Gendon?!s 
(Sebab sobat Kurus, precies gegendon 
benar2, potongan toeboehnja ketjil 
molek, zie semprong fabriek ...,,.|J 

Cendon : , . . . selamat pakansi, .. 
oentoeng bagimoe ...s z 

Kurus dan Gendon, memang kawan 
se universiteit waktoe di... Tjimahi. 

Masing masing bertoeah djoega,,.. 
sebab Gendon telah mendjadi sebagai 
Onderofficier pensioen dan Kurus 
poen baroe hampir mendjadi idem, 

Kurus, moelai ngobrol kekoelon ke 
wetan, , ,sambil mengeloearkan/ dari 
dalam sakoe djas,.. Pemandangap, 

  

Gendon (Moekanja poetjat serta ke 
takoetannja agakaja), laloe berkata : 
»Saja tidak berani membatja sosrat2 
kabar, sebab,, . mesti mengingat..! 
kristoek“. 

Ada2 sadja, sobat si... 

KURUS. 

  

Pada tg. 15 November jl, djadi sehari 
sebeloem peroebahan itoe berdjalan 
maka oleh SS, dengan keretanja jg 
baroe itoe, diadakan ,persrit", ja'ni 
perdjalanan bagi wakil wakil sk. di 
antara Betawi—Cheribon poelang per- 
gi. 

S,s.k, di Betawi, baikpoen sk. Be- 
landa, maoepoen sk. Boemipoetera dan 
Melajoe-Tionghoa, dioendang oentoek 
toeroet didalam perdjalanan itoe. 
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Segala Kalemahan Badan Dapet | 
  

TJAP HYGIAE 

  

  

PERTOELOENGAN BESAR DENGAN 
Ten OER BRANAK 

Da. LiE TJWAN KIAT Aats 
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    BOEAT KAKOERANGAN DARA KALEMAHAN BADAN 
KAPOETJATAN PADA DOETRI - POETRI 

SIAPKEN TENAGA PADA PRAMPOEAN 
JANG TIDA BISA HAMIL.     
      Bisa dapet beli pada tiap Kamar Obat dan Agenten: Roemah Obat 

Jupiter, Pasar Baroe Welt. Filiaal PROBITAS, Tjikeumeuhweg, Bui- j 
tenzorg, Roemah Obat Djin Sen Tong, A.B.C. Straat Bandoeng, Chem, 
Hand. Slamat, Bandoeng, Apotheek Slamat, Cheribon, Toko Mie Hoa, 
Garoet, The World Dispensary, Pekalongan, Toko Poo Seng Tong, 
Tegal, den saantero Java, Sumatra, Celebes, Borneo, ada agent 
  

     



          

  

p
e
a
k
 

La
e 

33
 
a
h
 

- 

   

| 

& 

N 

  

- 

1 MOERAH, TJEPAT, AMAN 
ADANBERSIH "ne 

Kemaren doeloe boeng Tab mentjo 
“ba wagon S.S. jang diatoer setjara 
baroe. | 5 

| Tempat djalan hawa ialah boekan 
- dari djendela, tapi ventilator. : 

Bagoes, maar, boeat bang Bedjat, 
Ta kalau djendela nggak bisa diboeka, | 
—  waaaaa, kalau kereta sedang maoe be » 

angkat nggak bisa lagi njenggol 
|. orang. 

Tjelakanja lagi: boeat bangsarja 
bang Bedjat, kalau dalem kereta api, 

| biar diklas 2, tentoe kepengen maoe 
djadjan, makanan jang di iderin di 
b wah djendela. Habis , '.. kalau ke 

—. betoelan ada jg Jikepenginin,koemaha? 

      

   

    

   
   

    

    
   

   

   

      

   
   

        

   

    

   

- Maoe boeka djendela, teu tiasa, Maoe 
| lompat kepintoe, takoet ketinggalan. 

Padahal, boeat bang Bedjat kalau 
sampai di Kroja, misslnja, kepengin 

rempejek oedang. : 
Sampai di Tjibatoe kepengen beli 

gado2, e | 
'- Sampai di Tjikampek pengen beli 

  

   
   
   
| dodol, en, 

—. Hn, sampai... .dimana itoeh..... 

| kepengen,» .ah taoe sama taoe deh. 
—. Ada lagi tjelakanja, 

: Djendela itoe perloenja djalan angin, 

| dan ventilator sekadar djalan hawa, 
Inget, djaoeh bedanja, 
Welnu: kalau kebetoelan dalam 

'kereta ada angin, alias hawa...... 
apah itoe namanja.... hawa stikstof, 
of bawa jang menjebabkan kita toe 

-. toep hidoeng, kalau sekadar oleh ven 
— tilator nggak bisa boeroe2 ilang itoe 

hawa. Bergantoengan, moeter-moeter 
disitoe, 
 Hoe die is? “ 

| Kalau Bang Bedjat sih, (lo, persoon 
lik lo) senang djendela bisa diboeka 
'en ditoetoep, plus ventilator. Djendela 

| boleh diboeka didalam waktoe nood- 
gevallen, misalnja ada hawa jang 

nggak diharap. '” | 

. Lagi poela, biar badjoe kotor sedikit 

nggak apa, waschman 6 cent per stuk, 
sal hidoeng merdeka. : 

BANG BEDJAT 

  

— an aa an aa 

| Lain dari pada itse kelihatan djoega 
beberapa orang pegawai SS dari tem 

t SS bekerdja (werkplaats) di Mang- 
garai dan Sidotopo, Soerabaja, serta 
wakil Dep. Verkeer en Waterstaat, 
Djam 902 kereta bertolaklah dari 
tavia-Koningsplein dan tiba di Che 
on hampir djam 12. 

| Adapoen kereta itoe berlainan benar 
dari kereta jang soedah ada sekarang, 
lebih loeas dan  berkamar-kamar. 

' Seboeah kereta mempoenjai 3 boeah 

' kamar kelas 1 dan 4 boeah kamar 
“kelas 2 Didalam tiap-tiap kamar itoe 
kedapatan 4 boeali” tempat doedoek. 

— Djendelanja jang lebar dan terboeat 
| dari pada "Esta jang tidak dapat di 
boeka-boeka itoe mendjadikan penoem 
p:ng dapat melihat keloear, sekehen- 
dak hatinja melepaskan pandang. 

Djalan tempat orang laloe lintas di 
dalam kereta itoe, tidak lagi seperti 
dalam kereta jang lama, jaitoe diboeat 
disisi dinding, diloear kamar. 

| Karena itoe, maka orang jang ber 
djalan moendar-mandir dalam kereta 
itoe tidaklah akan mengganggoe pe. 
noempang jang lain. Sebab djendela 
disepandjang dinding djalan itoe ter 
boeat dari pada katja, maka dari ma 
na sadja orang jang ada didalam ke 
reta itoe dapatlah memandang keloear 
sepoeas-poeasnja. 

Tempat doedoek dikelas satoe me- 
makai bantal berlapis doea, jang me 
makai p@r dan bersaloet kain sematjam 
beledoe berwarna, Ditiap tiap sisinja 
ada seboeah bantal goeling, jang boleh 

  

     

    

 diangkatangkat. Tempat doedoek di 
kelas doea memakai bantal dan berpar, 
tetapi saloetnja daripada rotan anja 
man. Kalau orang penat doedoek, ma 

| ka orang jang sedang pandjangnja, 
“akan dapatlah memboedjoer ai 
— tempat doedoek itoe, 

iatag 

    

  

         

      

  

    
     
   

  

      

   

  

      

   

    

Jemboesan oedara, jang ditemboeng oleh 

#danganpoen dapat dilepaskan kemana 

Idi Hindia dan moga2 selama-lamanja 
lah SS dan kaoem pers dapat bekerdja 

I mendjawab pidato itoe dengan ringkas. 

  

3 tsb. telah berdiri sekarang | 
jang mana dilain2 tempat 

kesia dan djoega dibeberapa | 
telab didirikan lebih 

i. Sebetoelnja di Be- 
'boel itoe tjita2 jang 

ra bangsa Arab jang ter- 
berapa boelan jl. malahan 

verloopig bestuur, te- 
beberapa sebab, ter- 

moentjoelnja gerakan itoe, 
gga ,Pemandangan“ telah meng- 

at fasal itoe, dan mengharap de 
n sangat kepada kaoem Moeslimin 
ni teroetama Oelamanja akan ber 

tindak beroesaha kedjoeroesan amal 
jang moelia ini. 
" mdoelillah kita oetjapkan, jang 
itoe peringatan2 telah menimboelkan 
rasa menanggoeng kewadjiban akan 
selekas-lekasnja beroesaha, dan seka- 
rang comite itoe telah berdiri, dan soe 
soenan anggautanja telah dibentang 
kan di ,Pemandangan" kemarin, 

Dari nama2 comite tsb kita dapati 
beberapa orang jg terkemoeka dan ter 
Pkenal di Betawi dll tempat, diantara 
nja ada Kaptain Arab t. Hasan Ar- 
goebi, t. Abdulrahman bin Abdulkadir 
'Alaydroes, t. Abdulrahman bin Aboe 

bakar bin Shahab, t. Sajid Mashabi, t. 
Moehammad bin Aboebakar Alatas 
dan t. Abdullah bin Moehammad Ba- 
hasoean. Maka kita dari sini menjam 
boet comite tsb. dengan bersjoekoer 
kepada Allah Ta'ala jg mereka telah 
digerakkan hati mereka akan soeka 
memboeang waktoe mereka boeat amal 
saleh ini. Moedah2an comite berhasil 
waksoednja dengan baik, dan moedah2 
an kaoem dermawan dari bangsa Arab 
dan oemoemnja kaoem Moeslimin mem 
(bantoe dengan ichlas gerakan jg moe 

Oleh Abd, 

# 

uja bagi kaoem Moeslimin mengambil 

tauladan dari gerakan amal dari bang 

Isa Tionghoa di Indonesia, jang mana 
dengan berkah persatoean dan ichlas 

sahan telah bisa dikoempoelkan satoe 
djoemlah oeang jg besar. " 

Pertama pekerdjaan jang telah di 
'oesahakan oleh comite terseboet, ialah 
mereka telah memberi tahoekan mak 

Isoed mereka kepada toean Adviseur 
'yoor Inlandsche en Arabische Zaken, 
dan menanja apakah gerakan mereka 
ini ada halangan bagi pemerintah di 
sini? Maka oleh toean Adviseur itoe 
telah didjawabnja tidak ada sedikit 
balangan dari fihak pemerintah artinja 

|di idzinkan, Maka comite meminta| 
jang kiriman oeang itoe dari peranta 
'raan consul Belanda di Mesir, diserah 
kan oeang itoe kepada toean Tal'at 
Harb Basja seorang ekonomis Islam 
jang termasjhoer dan directeur dari 
Nasional Bank Mesir. Permintaan ini 
djoega dikaboelkan. 

Dari soember jang boleh sangat di 
pertjaja, kita dikabarkan bahwa toscan 
Ali Habsji jang terkenal di Kwitang 
bersedia akan mengorbankan temponja 
oentoek berpidato disemoea masdjid 
disini boeat meminta dermahan dari 
kaoem Moeslimin, jang mana osang 

comite terseboet. Boeat niatnja toean 
terseboet kita membilang terima kasib, 
Penoetoep toelisan kita, kita menerang 
kan bahwa adres penningmeester co- 
mite ini ialah: M, Afiff, Patekoan 62 
Batavia Stad, dan adres secretariaat: 
Asad M. Alkalali, Molenvliet West 93 

| Batavia-O. 

  

Lobang tempat memasoekkan angin 
mempoenjai pesawat jang modern poe 
la. Oedara jang masoek terlebih doe 
loe mesti melaloei sematjam saringan 
hingga tidaklah kamar itoe dapat di 
masoeki deboe dari loear. 
 Deboe jang akan masoek dari sela 

sela atau lain-lain akan tertolak oleh 

kipas angin didalam kereta itoe, Oleh 
karena itoe sedapat-dapatnja kamar 
itoe haroes selaloe ditoetoep. Meski- 
poen tertuetoep tetapi hawa didalam 
nja senantiasa njaman dan peman- 

mana, sebab seperti dikatakan tadi 
djendela didalam kereta itoe semoea 
nja lebar lebar dan terboeat dari katja. 

Pendek kata kereta baroe itoe tentoe 
akan sangat menjenangkan hati pe 
noempang, bahkan keadaan dikelas 
satoe boleh dikatakan ,mewa". Lam 
poe besar didslamnja ada doea boeah, 
lampoe ketjil, lampoe malam seboeab, 
tempat aboe rokok 4 boeah dan kalau 
maoe Memesan apa apa pidjit sadja 
knop bel tentoe pelajan restoran akan 
segera tiba ,... 

Harga menghargai 
dengan pers. 

Kira-kira sedjam di Cheribon, kereta 
berangkat poela, poelang ke Betawi. 
'Sesa'at sebeloem berangkat penoem 
pang dipersilahkan makan kerestoran. 
Ketika itoelah toean H. W. Monsees, 
wakil $, 5. jang memimpin perdjala 
nan itoe, memperdengarkan soearanja, 
Dioetjapkannja selamat datang dan 
selamat makan didalam kereta restoran 
baroe, jang tak oesah dipoedji lagi 
kebagoesannja itoe, 
Moedah-moedahan sadja kereta ba- 

roe itoe akan menjenangkan dan me 
narik hati orang, kata beliau, 

Tidaklah dilebih-lebihkan rasanja 
Ikata beliau, apabila dikatakan, bahwa 
dalam beberapa tahoen jang achir ini, | 
Inama SS semakin semerbak dikalangan 
pendoedoek Hindia. Kiravja benar2 
demikian, maka tentoe sadja hal itoe 
dapat tertjapai jg teroetama oleh ka- 
Irena bantoeannja seloeroeh pers Hin- 
dia Belanda, jg senantiasa 'bekerdja 

itoe SS mengoetjapkan terima kasih 
kepada seloeroeh kaoem soerat kabar 

bersama sama. 
Kemoedian Ir. Monsees mempersi- 

lahkan pegawai SS, jg hadir dan wa 
kil V dan W minoem oentoek kese 
djahteraannja pers Hindia Jan wakil2 
nja jg ada didalam kereta itoe, 

Wakil Aneta, t. E,W. Ostreig, telah 

Sebenarnjalah, kata t. Ostreig, bah 
wa selama ini pers dan 89. bekerdja 
bergandengan tangan. Karena itoe pers 
tentoe poela menjatakan terima kasih 
nja atas perhoeboengan jg senantiasa 

'bersama2 dengan SS itoe. Atas semoea 

Dan moedah?2an selandjoetnja akan 
kekallah hal itoe, 

T, Ostreig jakin poela, bahwa ten 
toe semoea pers Hindia akan berteri 
ma kasih dan mengbarapkan jg de 
mikian djoega. 

Sementara itoe kereta api berdjalan 
djoega dan peroet teroes poela , .. di 
isi. Sedjak kereta berangkat duri Be- 
tawi memang ta' postoes2nja tetamoe 
ditawari bermatjam-matjam makanan 
dan minoeman. 

Kira kira djam 3,38 kereta masoek 
lah poela xesetasioen Batavia—Koning 
splein. : 

Setelah meminta diri kepada toean 
F@ Hollander, kepada Exploitatie 
Westerlijnen SS, jg kedapatan diseta 
sioen menoengggoe kedatangan kereta 
itoe, dan kepada Ir H W Monsees, jg 
amat ramah—tamah menerima teta 
moenja, maka orang banjak poen boe 
barlah dengan perasaan jg gembira. 
Kemadjosan SS telah semakin pesat. 

ghe 

Perkoendjoengan dari Madagascar 

Mestinja kemarin pagi telah tiba di 
Tandjoeng Priok t. Savornin, direk- 
toer departement Pertanian, dan toean 
professor Gilbert Bouriguet, Kepala 
Laboratorium boeat oeroesen penjakit 
tanam toemboeban pada Instituut Pas 
teur, Kedoea doeanja dari Tanararivo 
iboe kota poelau Madagascar. 

Tetapi berhoeboeng dengan alangan 
keloearga, tidak djadi mereka itoe me 
noempang kapal ,Tasman“ jang ke 
marin bertambat disini, melainkan de 
ngan kapal KPM jang dibelakangnja, 

Toean Savornin itoe bermaksoed 
hendak mempeladjari keadaan peroe 
sahaan tambang di Indonesia ini, se 

dang toean professor Bouriguet djoega 
hendak mengoempoelkan bahan-pela 
djarannja, 

— 9d — 

Rapat propaganda NSB 

Kelak tanggal 26 November djam 9 
'malam NSB kring Betawi akan me 

langsoengkan rapat propaganda dida 

lam roesngan atas daripada ,Maison 
Versteeg”. 

Antara lain lainnja akan dibitjara 
kan kritik kritiksja beberapa soerat 
kabar terhadap pembitjaran Ir. Mus- 
sert, tentang Jahoedi dan tentang per 
tjampoeran bangsa. 

Rapat tsb akan dibikin tertoetoep, 
tetapi orang boleh minta soerat oen 
dangan di Tjikini 8. 

— 0 — 

Djembatan di Tegairajoeng 
Oeang dari derma 25 

— miljoen. 
Dari Solo diberitakan oleh Anip— 

Aneta, bahwa Soenanaat telah mene 
rima besluit dari fonds 25 miljoen, 
hadiah dari Nederland f 9550 digoe 
nakan oentoek mendirikan djembatan 
di Tegalrajoeng dan diperpandjangkan 
dengan keradjaan Solo dengan onder     menjenangkan itoe, - neming Simo. 

lia dari comite ini, dan inilah tempo | 

mereka kepada saudara2nja jg kesoe-|. 

dermahan itoe akan diserahkan kepada | 

fl. obat 

dengan baek, : 

saja soedah es 
saja poenda t? 

dajoeea 
& semoecan

ja 1 

Obat Mata RaNeO 

sekali 
lagi saja 

saja 

  

KAN SESATOE ORANG JANG 
BERPENJAKIT MATA KEPADA 
DJALAN KASEHATAN. 

Pakailah 

    
    
   

  

Harep 1 

mengatoe 

ORIGINEELNJA DARI INI SOERAT ADA 
SAMA KITA OENTOEK DI PERLIHAT- 
KAN. INI SOERAT MENOENDJOEK- 

« OBAT MATA 

endapat Aa m ocean kasi adanja 

kan trima 

at, horm 
ja tabeh & poenja F, 

   
     

   

          

      
  

Peberik Tenoen. 
Perhatian kepada 
Indonesia. 

Loesa ditoenggoe kedatangannja di 
Betawi dengan kapal ,Sibajak“ toean2 
H.A. van Heek dan NH. ter Kuile, 
fabrikant Tenoen di negeri Belanda. 

Kabarnja, toean van Heek itoeang 
gota firma Gebroeders van Heek, ke- 
poenjaan Sucuttersveld di Enscbede, 
djadi boekan dari firma Van Heek 
& Co atau Yan Heek & Zonen. 

Adapoen t. N.H. ter Kuile adalah 
anggauta Firma Nico ter Kuile. 

Sangat boleh djadi kedatangan ke 
dosa toean itoe disini ada berkenaan 
dengan kesoekaran keadaan import 
barang-barang jang diseboet orang 
»fancy-artikelen“, seperti oempamanja 
saroeng enZ, 

Betoel sekarang boleh dikata Djepang 
jang mengoeasa pasarnja, tetapi tidak 
moestahil bahwa kedoea mereka itoe 
kini hendak mempersaksikan sendiri, 

Lebih djaoeh di Twente orang 

mendengar kabar tentang kedata 
vgannja toean Stones, dari  Se- 
ason Works didaerah2 ini, dan djika 
orang tahoe, bahwa concern Inggeris 
dalam tempo sehari bisa menghasil- 
kan sedjoemblah jang sama besarnja 

dengan hasilnja Twente dalam seming 
goe, maka boleh djadi djoega kedata 
ngan kedoea toean diatasitoe ada ber 

hoeboengan djoega dengan toean Sto 
nes kemari. 

— Oo —— 

Berita ,Roemah Piatoe Moeslimin” 

Pengoeroes R.P.M, di Djakarta min 
ta dikabarkan : 
Menoempang vergadering 

PPBO. soedah menoempang mengada 

ma banjaknja f 5.— 
Derma sekali goes: Toean 

Slamat di Kebonklapa, Bat.—C, telah 
menderma oeang f 150, dan toean 
Osman Ahmed & Co, Batavia, telah 
mengirimkan derma dengan postwis- 
sel sebanjak f 50,— 
Dermaselain oeang Nj,Sa- 

lim Nahdi di Kwitang telah menderma 
4 batok beras poetih: mbok Soengkem 
di Menteng, 10 pak rotie mrrie, t.t. 
Kadar dan Anwar, Tjempakapoetih, 
153 boeah mangga, dan satoe keran- 
djang singkong njonjah Dr, Hendarmin 
seboeah wieg (tempat tidoer) boeat 
baby dari rotan, R. A.A.A. Koesoemo 
Oetoyo, beberapa poeloeh pakaian 
toea, dan t. Kadi di Tjempakapoetih, 
93 boeah mangga. 
Zakat. Beberapa orang saudara 

serta beberapa perkoempoelan soedah 
ada jang mengirimkan zakatnja oen- 
toek RPM. pengoemoeman bal zakat 
ini akan bersama dengan pengoemoe- 
man fitrah nanti sehabis lebaran, 
Courant gratis, Atas nama 

anak anak RPM. dioetjapkan terima 
kasih jg mereka xitoe telah mendapat 
tambah batjaao seboeah soerat kabar   »sPerasaan Kita“ dengan gratis. 

  

kan rapat anggauta serta memberi der 

PASAR BETAWI 

Keadaan pasar producten masih sa- 
dja serba lembek: ada djoega kedjadi 
an djoeal beli sedikit tapi ini hampir 
tidak berarti apa2. 
Goela pasir: Terima dari 'goe- 

dang pendjoeal f 10,35 per karoeng 
dari 102 KG. 
Tepoengtrigoe: Djoega ting 

gal sama, tjap Kodok f 2,70 tjap Koe 
da merah. Boeroeng kaleng f 2.55, la 
in lain tjap f 2,50 per bantal. 
Minjak kelapa: Karoengan 

berbagi-bagi fabriek didjoeal dengan 
harga f 2.05 sampai f 207'/2 per blik 
dari 24 kati bruto. 
Bawang merah: Harga. pen 

djoeal boeat bawang Australie No. 1 
per picol f 380, Australie No. 213.25, 
Tiongtoa f 2,80 dan Tiongliap f 2.50. 
Katjang tanah: Kwaliteit Che 

ribon harga pendjoeal kira-kira f 6.— 
per pical, 

Tapioca: Tapioca Flour kwali 
teit A f 2,55 sampai f 2.65, kwaliteit 
AA f 2.80, Machinale Seeds f 3.65 
sampai f 3,85, Machinale Pearls f 3,85 
sampai f 4.05 per picol, 
Koffie Robusta: Lampong 

Robusta 15 pCt ek, Telok lev sedia 
f 8,75 per picol nom. kwaliteit 35 pCt 
ek. Batavia lev sedia 8,50 nom. 
Citronella Olie: Kemaren lo 

hor ada djadi boeat lev Nov/Dec. de 
ngan barga f 1.45 per Kilo, ini hari 
itoe harga nom, : 
Katjang kedele: Kedele poe 

tih mata itam fob Progolinggo lev 
sedia f 3.85 nom., mata poetih fob dan 
lev sama f4,10 pembeli, f 4,20 pen 
djoeal, Gendjah Tegal fob Tegal lev 
sedia f 4.65 pembeli, f4,70 pendjoeal, 
kwaliteit Djero fob. Cheribon lev sedia 
f3.90 pembeli, f 4,— pendjoeal, kwa 
liteit Ampenan fob Ampenan lev sedia 
f5.40 pembeli, f 5.55 pendjoeal, 
Ladaitem Lampoeng: Ada 

djadi kemaren ek 'Teloek lev. Nov- 
Dec. f 8,10 lev Dec-Jan, f 8,30, lev 
Jan-Maart f 8,50 per picol. Ini harga 
nja: ek Telok lev Nov-Dec f 8.15 nom 
lev Dee f 8,30 nom, lev Jan-Maart 
f 8,40 pembeli, f 8,60 pendjoeal: ek 
Batavia lev sedia f 8,75 nom Notee 
ring Londen tetap 2”/s1 pendjoeal lev 
Jan-Maart. 
Lada poetih Muntok. Ting 

gal sama f 14,75 mom lev sedia fob 
Pangkalpinang, Londen poenja notee 
ring djoega tetap 4d pendjoeal lev Jan 
Maart, 

Copra: Noteering Londen perton 
14/11/3 pdst. nom: harga fabriek di 
sini f 485 sampai 'f 5,— per picol, 
menoeroet kwaliteit. 
Karet: Boeat doea-doea kwali 

teit noteeringnja rendahan lagi, Java 
Std. Sheets 24”2 ct. nom. dan Urepe 
26 ct. nom, per '/: KG, ISP.) 

ara Kp wara   
  

  
 



   

        

     
   

  

| kadang-kadang baroe 1 atau 2 tahoen| 

Isoedah dikeloearkan lagi. 
gl e. Ditempat-tempat jang ada onder 

h|pemig banjak anak-anak jang disoe 

Iroeh bekerdja jang banjak merosesak 
dan kepada kemadjoean 

ra'jat. Dari itoe setoedjoe sekali djika 

    

menoeroet 

'e e 

       

    
   

  

   

     

    

   
   

   

  

   

      

   

oe bant 

aan dari kita. 
ko 

00 20 tb, 

Di m 

Tg, 1 April 1934 

ojaitoe keloear dari per- 

djoega kaoem goeroe 
| meloepakan 

dapat perbatis 
  

       

  

   
   
   

    
     

   

  

   

nja mal. meradjalela din 

kita, Indonesia. La 

oes sesoedahn: 

   
   

   
   
   
    

    
   
   
   
   

      

   

  

    
    

t djoe, 

    I nbah moerid, tentoe banji 

| saudara Toeau tosan dapat pertolong 
ab Sean lg Pata 23 

2.0 Bekerdjalah dalam bal ini. 
|. Goeroe bantoe, doea poeloeh tahoen 

dah berdj organisatie Toean, 

'#japkan. Kita melihat djoega seraja 

'menoedjoe ke congresnja pemimpin 
| dari perhimpoenan jg mempoenjai 
anggauta seriboe lebih dengan seraa 

   

  

   
   

     
   
    
    

   
          
    

      

    
    

   

  

      

          

  

          

  

Ki 

  

 patoet dapat penghargaan ja- 
mpin soeatoe serekat-seker 

n baik tentang financieele 

  

'Semoea dapat pengadjaran 
. Pengharapav kita, 

kolah itoe dapat di 

e dangannja tentoe koerang 
Imacean akan menjekolahkan anaknja, 

dalam congresnja perihal 

  

rajat dikam- 
kemang koerang se 
dan menoelis. 

an koerangnja 

ngganggoe kepada 
t (negeri. 
jat jang k     oerang loeas peman 

kadang-kadang ada djoega jang tidak 
'maoe menjekolahkan, timbangannja 

'Nebih baik mentjari cepah ada hasil- 

. Inja: djika bertoeroet-toeroet demikian 
'seteroesnja, tidak ada atoeran jang 

mengharoeskan bersekolah, boeahnja 

Idiachir keadaan ra'jat, tetap tidak ada 

kemadjoean.. 
d. Banjak pendoedoek kampoeng, 

tertarik sekali, apa jang akan 

ing |apotheker. 

poela ke-| 

  

  

Akte van toelating. 
— Toean W. Folkersma diperkenankan 

'oentoek melakoekan pekerdjaannja 
artsenijbereidkunst sebagai assistent 

    

  

Seorang pentjk ri jang malang 

Ditikam hingga mati 

— Dari Pamekasan diberit kan oleh 
Aneta, bahwa, seorang pentjoeri jang 
sedang asjik mentjoeri didesa Po 
lesangar, pentjoeri itoe telah ditikam 
oleh jg empoenja roemah hingga ma 

i j i sendapat loeka2 
“keroemah sakit. 

mega (| m0 

Rd. Soerono Tjokrohadibroto 

Moelai pada tg 12 November 1937 

dipindahkan dari CBZ di Betawi ke 
Tasikmalaja, berhoeboeng dengan di- 
rektoer dari itoe roemah sakit jagi 

sakit, dan disana diserahi pekerdjaan 

sebagai penggantinja dari itoe direk 
toer toean R. Soerono Tjokrohadibroto 

  

   

          

dari volksgezondhbeid. 

'ker t W. Folkersma. 

Gouvernement Indisch Arts pada dienst | P 

oe-|meskipoen bisa membajar oeang seko 
 Iiah, anaknja tidak disekolahkan teroes, 

F 33,25 melajang ? 

    

     
     
   n oemoem moesti insjaf.| 

2 menganggap gadjinja 
soedah tjoekoep, 

ah, dan tidak betoel, ka 
mempoenjai gegevens jang 

h dan sengadja kaoem goeroe 

irim kepada kita jang ingin 

Tjo apa jang kita oeraikan 
'hadap nasibnja kaoem goeroe-ban- 

periode ini kaoem goeroe 
kan betoel betoel poe 

sang malaise. poekoelan An 

. Tanggal ini 
hati Te ean2, 

jabnja itoe datang lagi| 
jn kedoea, dilepas dengan menda 
achtgeld, dan datang lagi termijn 210 Sg 

badannja 

ada leerplicht dan tjaranja : 

pada sekolah rendah sadja. 

itoe lebih rendah dari sekarang. 

sekolahnja. 

tahoen. — | 
'5. Sekolah rendah haroes tamma 

dapat diploma. 

ka ada bai jang lain. 

toelis dan membatja. 

oieh kaoem goeroe-bantoe. 
Zakelijk dan berarti. 

oe| Sifat kegoeroean terlihat oentoek 
membitjarakan soal leerplicht, praktijk 

pergoeroean terbawa oleh stelling ini, 
lapakah vakbond sematjam vakbond 
Igoeroe tidak perloe dapat penghargaan 

“Idari doenia cemoem, tentoe, sebab goe 

roe itoe bersifat jang memperhatikan 
djoega kemadjoean ra'jat. 

moea serekat-sekerdja. 

Ira'jatnja. ka Kaoem goeroe-bantoe insjaf, 

oentoek ra'jat Indonesia. 

I. Leerplicht itoe hanja kenaikan 

2. Sedapat-dapatnja bajaran sekolah 

3. Orang toea jang penghasilannja 

koerang dari F 25 dibebaskan wang 

4, Anak jang haroes bersekolah jang 

mana 'oemoernja dari 7 sampai 15 

6. Anak jang keloear pindah tem 
pat selambat-lambatnja tidak boleh le 
'bih dari seboelan tiada bersekolah, dji 

— Sekianlah stellingnja kaoem goeroe| 

2 Ibantoe terbadap leerplicht. & 

-| Tentoe sadja ra'jat ingin melihat di Pa 

tanah air kita, Indonesia leerplicht jg : 

o|perloe dapat pengadjaran jang baik, 
menjoeroeh, soepaja Indonesia dengan 
'tjepat mempoenjai bangsa jang dapat 

Inilah jang dipentingkan djoega 

| “Inilah jang perloe dipakai oleh se- 

isamping memerloekan oantoek 
| membitjarakan nasib anggautanja, hen 

daklah djoega memperhatikan keadaan 

“Mereka membawa soeara jang baik | 

Terang dan terboekti sekarang, bah 

a | wa congres goeroe itoe agak berlainan 
lah|sekali dergan congres kaoem ambte 
ai,|naar jg lain. Disampingnja membitja 

-Irakan perihal nasibnja, ada djoega me 
r|nerangkan tentang pengadjaran. 

s| Begitoe djoega dengan PGB. 
'Doea poeloeh tahoen. PGB soedah 

Pada kita dikabarkan, bahwa 4 orang 
'moerid-moerid dari Typisten-Cursus 
»The Invisible“ di Koeningan, masing 
masing soedah membajar dan menje- 

tortkan oeang-examen- dan oeang se- 
kolahnja kepada seorang bernama 
Achmad Darmawikarta sebanjak f 33.25 

orang mana adalah bekas Agent dari 

'The Invisible, tetapi oeang tsb sedari 

tgl 5 sampai ini hari beloem lagi di 
stortkannja kepada The Invisible dan 
dianja AD hingga hari ini tidak ada 

lagi di Koeningan, kaboer dengan oe 

ang terseboet. : 

“CM, Ariff, Hfdleider The Invisibl 

telah merapportkan hal ini kepada 
t. Soute Voorzitter Examencommissie 

dan t, Soute teroes meneroeskan rap 
t|portan itoe kepada manteri-veldpolitie 

di Koeningap, jang mana AD sekarang 
sedang ditjari oleh Politie di Koeni 

ngan. di 
Bagaimana kesoeduhannja dan hoe 

koeman apa jang akan diterimanja 
oleh AD dibelakang hari kita kabar- 
kan lagi. tah 

PE 

Berdirilah jang tegak, dan boekan 
sadja perbimpoenannja, tetapi ang- 
gautanja, mesti lebih setia, lebih mem 
perhatikan organisatie dalam perbim 
poenan Goeroe-bantoe, : 

Tjepatlah djadi anggauta dari PGB, 
djika beloem masoek !! 

Congres berdjalan. 
Dari sebab itoe, seclah-olah kita 

soedah mengoendjoengi congresnja di 
Pekalongan, kita melihat di roeangan 

receptienja, kita melihat dalam gedong 
pertemoean itoe, ratoesan kaoem cong- 

ressisten, dengan membawa semangat 
jang amat bernarga sekali oentoek 
menoendjoekkan kesimpoelannja dida 
lam pertemoean itoe. 

Dari djaoeh mereka datang ditem 

pat itoe, membawa amanat dari tjabang 
nja, Berbitjaralsah dengan zakelijk, 
karena pembitjaraan jang ada isinja 
ada mengarah perbaikan. 

Djanganlah terboeroe naisce. Per 
tjajalah kepada pimpinan. Bekerdjalah 

setjara parlementair, bekerdjalah ber 
sama-sama dengan mereka jang djadi 

madjikan toean-toean, sebab sekarang 
saatnja soepaja kita dapat menoendjoek 
kan, boeat bekerdja bersama-sama. 

Satoe oentoek semoeanja, semosanja 
oentoek satoe. Oentoek Toean2, dari 
'Toean2, dan ichtiar T, itoe dapatlah SI an 

da|dewasa, PGB dapat menoendjoekkan 

        

  

kpraktijk dalam doea poeloeh tahoen 
persatocan dalam kaocemnja, karena 

lamanja, didjadikan sandaran padanja, 

PGB! 
Pikiran manoesia djoega, djika soe 

dah beroemoer doea poeloeh tahoen. 
tampak perobahannja tentang segala 
roepa, serekat sekerdja poen, begitoe 
roepanja, Dalam periode jang lama 
itoe, segala roepa angin angin soedah 
dirasakannja,. TA 

| Pait dan getirnja soedah dirasakan, 
'enak dan tidak enak djoega, segala 
roepa bentjana, baik dalam organisa- 
tie, baik loear dari itoe, soedah dike| 
tahoei oleh PGB. : 

Sesoenggoehnja oetjapan dari poe- 
djangga Belanda: “Boekan disekolah 
kami dapat peladjaran, tetapi levens 
ervaring (keadaan pengbidoepan) jg, 

Kita dari 

gres Toean. 

pemboektian jang mengarah perbaikan 
dari sekarang sampai nantinja, djika 
'soedah tampak perobahan tentang 
'gadji Toean2, dan sampai positie T. 
'soedah dapat perobahan jang diharap 

kan oleh semoea anggota PGB, choe 
soesnja, oleh semoea kaoem goeroe 

bantoe oemoemnja. 
'Maka itoe dengan fikiran jang te- 

nang, Toean2 berbitjara, dan memang, 

siapa soedah pernah mengoendjoengi 
Icongres, boekan main soekarnja oen- 
toek memimpin itoe. 

Ki sSPemandangan', 
mendo'akan, soepaja congres PGB.| 
dapat dilangsoengkan dengan selamat 
|dan dapat djoega bakagianja oentoek 
'pengikostnja. Bahagialah dalam con 

Selamat dan bahagia, oetjapan kita 
achiroelkalam, terhadap congres PGB, 

! 'kepoenjaan goeroe bantoej 
a soedah ada, HI Sen| 

      

    

banjak dapat per 

mengadjar kami“, dapatlah dipaka 

dalam soal ini. 
Levenservaring ! 
Gelombang penghidoepan jan 

poenannja.   dapat manfa'atnja dan bahagianja. 

men 

djadikan kesedaran dalam serekat se 
'kerdja, nasib mereka jang djadikan 
patokan boeat memadjoekan perhim- 

Bekerdjalah seteroesnja, dan peker- 

ng masih haces|djaan itoe achirnja tentoe akan men 

hadap soal congresnja goeroe. 

kenaikan gadji jang diharapkan, 
Kita selamanja mengharapkan. 

res lagi. Selamat bercongres ! ! 

il Sampailah kita dipenghabisan pem 
bitjaraan tentang kaoem PGB, dan 
djoega habislah pembitjaraan kita ter 

Moga-mogalah semoea goeroe sela- 
wat dan semoea goeroe dapat rasakan 

Sampai lain tahoen, djika ada cong 

Diperkenankan. 

Diperkenankan oertoek mendjalan 

kan praktiknja sebagai artsenijbereids 
kunst di Indoaesia sebagai ass-apothe 

—— 9 —e 

Gemeenteraad Padang 
Dari Padang diberitakan, bahwa ke 

marin malam didalam rapat gemeente 

menerima baik apcenten padjak naawm- 
looze Vennootschap. 2 

Anggota toean Mekel demikian ma 
rahnja, hingga ia meninggalkan tem- 
pat bersidang, dan mendjadi berkoe- 
ranglah djoemblahnja jang sah. 

Varordening tidak diteroeskan mem 
bitjarakannja. 

Toeslag diberi kepada awtenar2 
jang gadjinja (tidak lebih tinggi dari 

jang ada pada Goebernemen | Aneta) 
co 9 ee 

SOEKABOEMI 

Kijai Hadji Achmad Sanoesi 

Ms, menoelis : 
Nama terseboet diatas 'oemoem ten 

toe beloem loepa teroetama di kala 
ngan Moeslimin, jalah seorang Kjai 

asal dari Tjantajan diboeang (geinter 
neerd) oleh pemerintah ke Djakarta 
ada kira-kira tahoen 1928. 
Boleh dibilang boeat di Pasoendan, 

hanjalah satoe-satoenja kjai jg sangat 

banjak memperhatikan tentang masja 
rakat, dan dari karenanja hampir tiap 

djoengi oleh orang dari dekat dan 

djaoeh oentoek mampertjakap-tjakapkan 

soal-soal ke Islaman. 
Pada kira kira pertengahan tahoen 

1934, oleh Pemerintah ia dipindahkan 

lagi boeangannja ke Gemeente Soeka 

boemi: demikian poela tilak koerang 

perhatiannja, keadaannja ampir seper 
ti di Betawi sahadja, poen penoelis ti 
dak loepa saring datang di roemahaja. 

Pada soeatoe hari penoelis ada ke 

perloean datang di roemahnja, ketika 
itoe ada sedikit heran bahwa ia mem 
persilahkan doedoek diatasdjoebin jang 
memang pada waktoe itoe penoelis me 

makai pantalon, ini boekan kebiasaan 
nja itoe Kijai, sebab kebiasaannja 

boesat tetamoe ia sediakan krosi. Se: 
dang kita bertjakap tjakap dengan be 

liau, kita dapat lihat satoe toelisan 

jang menempel pada dingding berboe 
nji kira kira begini : 

» Dengan hormat." 

Diminta ma'af kepada sekalian te- 
tamuve jang biasanja dipersilahkan doe 
doek diatas krosi, soepaja ridlolah ki 

ranja doedoek diatas tikar, karena ber 

hoeboeng dengan Personeel belasting 
jang saja ta' koeat bajar, maka pra- 
botan (krosie enz) jang disediakan di 

sini telah dilelang olehnja, boeat me 

ngambil lagi temtoe tidak bisa, sebab 
jang dilelang djoega, dapat mengam 

bil dari Huurkoop jg beloem Isenas, 

'djadi sekali-kali boekan tidak meng 

hormat tetamoe". 
Kemoedian dari itoe penoelis me- 

manjakan sedikit riwajat kepadanja 
dari moelai di Betawi sampai seka 
rang, ia menerangkan sebagai diba- 

wah ini: 
Sedjak saja ada di Betawi dengan 

Besluit boeangan ada memponnjai tang 

goengan 22 orang, pada waktoe itoc 

saja bisa sedikit hidoep dengan Onder 
stand dari Pemerintab, tapi dari tb. 

1932 onderstand itoe tidak diberikan 
lagi, djadi saja terpaksa mesti hidoep 

dengan menoentoet,mendjoeal barang2 

dari oesaha saja tempo dahoeloe dan 
sedikit toendjangan dari orang toea, 

Sampai ini waktoe harta benda sa- 
ja hampir habis, sedangkan tanggoe- 
ngan saja soedah naik mendjadi 23 
orang, ini telah diperiksa bewijs2nja 

tiap bari ia poenja roemah dikoen- |" 

  

saja telah oeridjoekan kepada wakil 
Pemerintah di Soekaboemi tentang 
terseboet diatass dan disinipoen djoega 
saja sebstoelnja hanja "memaksa me- 
noempang diroemal kepoenjaan soeda 
ra, berhoeboeng dengan sempitnja 
'peroesahaan saja, ma'loem tidak boleh 
keloear dari daerah Gemeente, djadi 
karena itoe sekali-kali saja tidak ada sa 
'toe tenaga .oentoek membajar Perso- 
neelbelasting jang sebanjak kl. f16.— 
bosat tahoen 1936 dan f 17,— lebih, 
boeat tahoen 1937, ditambah poela pa 
djak kasab boeat tahoen 1936 kl. f 50.— 
dan boeat tahoen 1937 KI. 56.—, saja 
mendapat kabar akan dibeslag lagi 
oentcek menocetoep padjak dan belas 
ting jang terseboet diatas. Mendjadi 
saja tidak lain dan tidak boekan dida 
lam segala waktoe hanjalah mengha 
rap dan menoenggoe kapankah saja 
akan mendapat rachmat dan perlin 
doengan daripada Foehan. 

Sekianlah tentang keadaan Toean 
Kjai terseboel, djoega belian tidak loe 
pa mengharap do'a dari sekalian Moes 
limin adanja, 2 

5.) — 

Poetoesan2 Rapat Besar PPTS ke 4 

1. Ketoea Badan Poesat baroe ialah 
Imam-Soedijat. Toean terseboet telah 
ditoendjoekkan oleh toean Soekaton 
(Ketoea lama) sebagai penggantinja 
sedjak boelan Juni 1937 hingga RBO2. 

2. Persiapan2 PPTS baroe: 
Pamekasan, Denpasser, Djoeana, Sa 

latiga, Tjibadak, Goenoeng Toea (Ta- 
panoeli), Terisi (Indramajoe), Pema- 
tang Siantar (SOK) 

3. Sjab mendjadi 
daat tjabang: 

Noesa Barong (Poeger), Loemadjang, 
Kepandjen, Wongkromo, Trenggalek, 
Krawang, Magelang, Garoet, 

4 Oentoek dihidoepkan 
kembali: 

Selatpandjang oleh tjabang Ujakar- 
ta, Baloeng (Djember) oleh P. D.B, 
Djawa Timoer, 
Hingga sekarang P.P,T.S. mempoe- 

njai koerang lebih 80 tjabang, candi 
daat dan persiapan, 

5 PPTS denganPBMTS. (Per 
satoean Bekas Moerid Tanjan-Siswa). 

PPTS selaloe siap oentoek bekerdja 
bersama2 dengan PBMTS. 

6 Raad van Advies: 
Raad yan Advies telah dibentoek, 

terdiri dari bekas anggota-anggota Ba 
dan Poesat lama: 

1 Sjamsoe Hardja Udaja 
2 Soepardo 
3 Soekaudar 
4 Soekaton. 

| Sekianlah poetoesan2 jang terpen 
en dari RB. PPT'S. jang 

e 4. 

Candi 

Disiarkan oleh Badan Poesat 
Bagian Madjaliah Oemoem, 

Ketoea, 
M. Gani 

Penoelis, 
Soedji 

N,B, Diharap lain lain soerat kabar me 
ngoetipnja, kemoedian terima ka 
sih kami oetjapkan ! 

—.d9 — 

Lelang di Betawi 

Kemis18 November 
Lelang Commissie Kwitang 6 oleh 

EF, de Seriere. 

Sabtoe 20 November 
Lelang diroemah Njonja wed. MJW 

Blauw geb. Vogelsang Lammersiaan 1 
oleh Hooper. 

Lelang Commissie Tangerang oleh   oleh toean Wedana Tjibadak, malah 
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oenia P.G.. 

    

Hari kedoea, Senen 15 November '3: 
. Tempat spg dan banjaknja con 

sisten jg. hadlir seperti kemarin, 
Poekoel 8,30 rapat diboeka oleh ke 

toea Pengoeroes Busar PNS, t. Sanoesi- 

    

agenda jg. tertoenda dari rapat hari 
pertama ialah tentang salarisactie. 
“Agenda l. Voorstellen dari hal 

Kas Pertolongan PNS dan soesoenan 
pengoeroesnja. . PN 

Inleider t. Soekotjo commissaris 
PB. PNS di Welahan Djapara. 

    

t. Soekotjo Pembantoe HB. PNS. 
di Welahan (Demak). 

Setelah diperdebatkan dengan masak 
masuk, maka disana-sini diadakan be 
berapa peroebahan sehingga fatsal ke 
3 berboenji: » 

jalannja akan menjampaikan mak 
soed jg. tsb dalam fatsal 2 itoe, me-| 

2 ngoempoelkan wang ocentoek membe 
ri pertolongan kepada. 

“a. anggota PNS ig. meninggal doe- 
nia, : 

b, anggota PNS jg. diberhentikan 
dari pekerdjaannja dengan tidak da- 

pat pensioen atau wachtgeld, 

—c, anggota isteri jg. diberhentikan 

karena bamil dan nikah dan tidak da 

pat wachtgeld atau pensioen, 

d. anggota jg. mendapat onderstand, 
wachtgeld dan peusioen karena 
sakit 

Fatsal 4. Hak mendapat pertolongan 

tsb. dalam fatsal 38 sub. a t/m d ha 

pja diberikan kepada anggota jg. wak 

| toe terdjadi itoe kedjadian: 

a. telah mendjadi anggota PNS se 

dikitoja 12 boelan oentoek fatsal 3 sub 

a dan b, dan 24 boelan boeat fatsal 

3 sub c dan d, 

b. telah membajar loenas entree dan 

'contributie HB menoeroet peratoeran 

jg telah ditentoekan, diboektikan oleh 

— pembajarannja 12 boelan jg terbelakang 

c. telah membajar loenas sekoerang 

koerangnja 10 kali pertolongan bagi 

eriode waktoe, dimaksoedkan daiam 

'atsal 7 sub b. 

'Fatsal 6. Besarnja pertolongan jg 

diberikan kepada jg tsb dalam fateal 

3 sub a danb itoe f 150.—, dan bagi 

sub c dan d f 50.— 

Agenda2. Voorstellen hal Bank 

PN 3 Oemoem. Inleider t. Okeh Nataj 

| sasmita.Poetoesan jg diambil: verplioh 

ting jg. f 0.25 dioebah djadi f |, — 

boleh diangsoer f 0,25 atau kelipatan 

» 

   

  

Ini. rechtspersoon setoedjoe dimin- 
titan 

| Anggota jg mempoenjai taboengan 
£ 250.— bebas dari contributie dan 

| dibajar oleh bank. 
Perhoeboengan dengan AVB prin- 

cipe dimoefakati, 
. Pengoeroes dan zetel tetap. 
Pauze 1 djam. 
Poekoel 1 rapat dimoelai dan dipim 

| pin oleh t. Kartowikromo, Inleider t, 
— Sanoesi, Jg dibitjarakan ialah tentang 

— Yoorstellen, | 
Poekoel 2 siang rapat abah     

   

Perserikatan Nor 

    

— Congres dari OKSB ini dilangsoeng 

Sebeloem meroendingkan agenda ha| 
ri tsb,, terlebih doeloe membitjarkan| 

Iga kaoem poeteri. 
| Pk. 8,30 t. Soetawidjaja atas nama 

loxss. 

Isemangat, 

Ikan dengan memakan tempo banjak, 

Soeardi. 

akan diadakan rapat terboeka. 

Ito, jg kemoedian disjahkan oleh rapat. 

|dato spr ditambah oleh ketoea, jang 

  

| Oud Kweekschool Bond” 
“Hari pertama. 

kan pada hari Minggoe tg. 14 Nov '37 

bertempat digedong ,Himpoenan Soe 
dara" E 

Dari 67 tib.. ig mengirimkan oetoe 

sannja ada 47 tjb. diantaranja ada 

doea dari Soematera. 
Djoemlah congressisten jg badlir 

kl. 120 orang. Diantaranja banjak djoe 

comite van Ontvaugst, pimpinan di 

serahkan kepada pengoeroes besar 

| Didalam pimpinan t. Daslam ke 

toea BP OKSB, dan apa jg diroending 

kan berdjalan dengan baik dan ber 

Bsrhoeboeng dengan verslagen dari 

Pengoeroes besar, banjak pertanjaan2 
jg dimadjoekan oleh congressisten. Se 

telah diberi djawaban oleh penoelis 

Pengoeroes Besar, verslagen diterima 

oleh rapat. 

Begrooting th, 1938 (satoe diantara 

voorstellen PB) sesoedahdja dibitjara 

diterima oleh vergadering. 

Sesoedah satoe persatoe voorstellen 
HB dibitjarakan, pk 3 siang rapat di 
toetoep dengan selamat. 

Congres P. G.I. ke 26. 

Rapatjangkedoea. 

Dilangsoengkan malam Selasa ke 

marin tgl 15-16 Nov, '37, di HIS Pa 
soendan. : 

Congressisten jang hadlir seperti ra 
t pertama. 

Poekoel 8.30 rapat diboeka oleh ke 

toca Pengoeroes besar PGI, t. Atik 

- Diberitakan lagi oleh ketoea, bahwa 

pada malam (Selasa malam Rebo) 

Laloe melandjoetkan pembitjaraan 

tentang congresvoorstellen: 

I. examengeld akan dimintakan agar 

ditoeroenkan mendjadi f 2.50, 2. akan 

dimintakan soepaja sekolah2 Boemi 

poetera tidak terlaloe sering didjadi 

kan pertjobaan (proefkonija), 3, ba- 

njaknja goeroe haroes sebanjak kelas, | 

dan begi tiap-tiap goeroe haroes dibe 

ri maximun moerid 45 orang banjak 

nja 5 4. akan rekest kepada Pemerentah 

agar Pemerintah membenoem orang 

PGI boeat anggota Volksraad. Jang 

dimadjoekan ialah t.t. Atik Soeardi, 

Prawiradinata dan Andogo (dalam ver 

slag jl. terseboet mama t, Oto Iskav 

dar : beliau menolak, dan dimadjoekan 

t. Prawiradinata sebagai gantinja, ver 

siag), 
Verslag verrificatiecommis 

sie dibentangkan oleh wakil PGI So 

Salarisactie, inleidert. Ansar. 

Dengan pandjang lebar dipaparkan 
oleh spr. apa-apa daja oepaja Pengoe 

'roes Besar PGI oentoek membela na 

'sibnja kaoem goeroe seloeroehnja. Pi 

maksoednja menerangkan bahwa ang 

ka2 dari ontwerp gadji baroe telah a 

da, tetapi sajang angka2 itoe beloem 
dapat dioemoemkan karena masih ra 
hasia. (Selandjoetnja ketoea menerang 

kan bahwa Verbondsbestuur dan Hoofd 

besturen dari groepsbonden selaloe ber 

daja-oepaja oentoek kepentingan ang 

gotanja. Tg 
Berhoeboeng dengan pembitjaraan 

tentang salarisactie ini congres me- 

ngambil motie seperti motienja me- 

njoesoel. 
Begrooting th, 38, sekolah ra 

mai dibitjarakan diterima oleh congres. 

Congres th. '38, apabila perloe 

akan diadakan tempatnja di Betawi. 

Beleid pengoeroes, disetoe 
djoei oleh congres, 

Congressisten oen 

toek bertanja dan didjawab oleh ke 

toca dengan memoeaskan, pk, 2,30 ma   

Motie OKSB 

29 Dalam rapatn 

Senin kewaren : 
ja jang kedoea, hari 

Senin kema tara lain2 Congres 
OKSB telah mengambil motie jang 

boenjinja seperti dibawah ivi: 
Het Congres van den OKSB te Ban 

doeng op den 15den Nov 1937.4 
| gehourd debesprekingen over de 

rede, uitgesproken door den heer RAA 

'Sosrodiprodjo in de vergadering van 
den Volksraad op den 19den Juli 37 
(Handelingen Volksraad 19 Juli '37 
Begrooting Ned. Indie voor 1938 On- 
derdeel I, afd V. Onderwijs en Esre 

dienst). over (de schoolopzieners en 
hoofdschoolopzieners. 

| Overwegende, dat bovengenoem- 
de rede generaliseerend is 

'Imiskenning beteekent van de prestatie 
en de werkzaambeden van de school- 

opzieners en hoofdsehoolopzieners, ten 

gevolge waaryan onder dezs functio 
narissen in hetbijzonler en de kweek 

schoolabiturienten in het algemeen 

ontstemming en ontevredenheid heerst. 

constateerende, dat die veroor 

declende rede niet geslaafd werd met 

bewijzen en of documenten, welke ge 

baseerd zija op/een grondig en sys- 

tematisch onderzoek en daardoor dus 
misleidend is, 
overwegende, dat een dergelij | 

ke uitspraak het prestige van de be-| Nov ini t 1 A5 : : 
Pa ken in. govaar Nov ini telah kedjadian diadakan pe 

heeft besloten: 

a. te protesteeren tegen. de stekking 

van de rede voornoemd, b. dezs motie 

ter kennisse te brengen van: 

1 het verbondsbestuur van den PGI 

2 den Directeur van O. en E, 

3 den Directeur van het B. B. 

4 den Voiksraad 

5 het Bestuur van den 

ce. deza motie te publiseeren in de ai 

pers, en gaat over tot orde van den dag. bau 

en een 

Regent 

R. A. Hardjowiratno permaisoerinja 
boepati Wonogiri. 

Djam 9,30 pagi rapat diboeka oleh 
wakil ketoea njonja Hardjosoesastro 

(ketoea njonja Wasirin berhalangan) 

dengan mengoetjapkan selamat datang 

dan terima kasih seperti biasa. Njo 
nja Soewita Brotopoerwoko ketoea pe 

ngoeroes besar $ R dari Solo laloe di 

persilahkan berpidato tentang azas dan 

toedjoeannja perbimpoenan poeteri 
itos. Pidato ini sangat pandjang dan 
terang dapat menggembirakan pada 
semoea jg berhadir. Pidato itoe disam 

boeng ole njonja Hardjosoesastro sen 
diri tentang hidoep dalam masjarakat 

bagi kaoem poeteri pada waktoe ini. 

Laloe njonja Josohardjono dipersilah 
kan berpidato tentang kesehatan dan 
pemeliharaan anak bagi kaoem Iboe. 

Sesoedahnja ada sementara pertanjaan 
dan diberi djawaban oleh ketoea pe 

ngoeroes besar seperloenja, djam 1 si 

ang rapat ditoetoep dengan selamat, 
Perloe diterangkan disini, bahwa Ra 

den Ajoe Toemenggoeng Hardjowirat 
mo dapat menerima permintaannja 

tjabang S R Wonogiri boeat mendjadi 
pengajoman. 

Penarikan loterij barang PPI 

Pada hari Senin pagi tanggal 15 

narikan lotery barang jang diadakan 
oleh pengoeroes , Permoesjawaratan 

Pergoeroean Indonesia“ bertempat di 
balai pertemoean Parindra di Ngadi 
soerian Poerwosariweg, dengan diba 

diri oleh koerang 100 orang kaoem 
penonton jg sama membeli lot. 

Djam 9,15 dimoelaikan pengdmbi 

lan angka2 jg dilakoekan oleh anak 
ketjil dan dikontrole oleh pengoeroes 
PPI dengan disaksikan oleh toean ass 

wedono di Lawijan sebagai wakilrja 

: Besarnja lotery jg telah mendapat 

idzinnja pemerintah zelfbestuur Kasoe 
  

PARA YA 
ARSA HN 

  

nanan itoe f 10,000— dibagi mendja 
di 10.000 lembar lot jang didjoeal har 
ga 10 cent per lot. Dari oeang sekian 
itoe jg f 500— dibelikan barang ma 
tjam2 boeat prijs, jg f 160—  mendja 
di bagiannja pemerintah (16pCt). se 
dang beja lain2nja koerang lebih ada 
f 100— djadi oentoengnja koerang le 

  

dengan Z.H. Prins 

ro, Z.H, Prins 
goebernoer Soerakarta, 

lijk militair commaudant, beberapa 

ngeran dari Kasoeltanan, Mangkoe 
dan Pakoealaman dan masih 

kaoem pembesar lainnja. 'banjak lagi , 
r diadakan djoget Be Di pendopo besar d1 

dojo Serimpi dan wireng. 

Pada malam itoe djoega dalam Taltertoetoep itoe adu beberapa bal jang 

man Sriwedari diadakan keramaian | dibitjarakan dan sama penting, tetapi 

besar. Selainnja pertoendjoekan gam- oleh karena rapat-tertoetoep, maka di 

ketoprak Isini hanja dapat kita terangkan ise- 

'dan lain lainnja, djoega diadakan kem mentara posetoesan jang agak boleh 

bang api jang besar. 
Sri Baginda itoe berta 

12 Ramalan Dje 1822 djadi sampai se 

karang soedah 46 tahoen (Djawa). 

Ibar hidoep, wajaug orang, 

| Rondvrag. Sesoedah diberi ke 

sempatap kepada 

lam rapat ditootoep dengan selamat. |   "53 
4 4 
“ 

Pa la . ah 

BERITA DARI SOERAKARTA 

Kroondag ZVH Sri Soenan 

Berhoeboeng dengan hari tahoen Z |priis no. 1 jalah angka 2187 jang 

V.H. Sri Soesoehoenan bertachta Ke-|no. doea 7879 dan no.3 1835 begitoe 

radjaan Soerakarta Adiningrat, tg. 12 |seteroesnja sampai 260 prijzen. 

boelan Ramalau maka pada bari Se- 

nen pagi tg. 15 November ini dalam jngan baik dan selamat. 
Keraton telah diadakan perajaan be- 

sar, oentoek memperingati dan meng 
hormati kroondag itoe. 

Lebih doeloe pada malam-Senen itoe|kan, bahwa didaerah onder distrik 

dalam Keraton diadakan , pesowanan |Solo (kaboepaten Bojolali) hanja ada 

'bagi semoea kaoem Oelama, oentoek |4 orang sadja jg meninggal doenia ka 

mendoa dan memoedji. Dalam kota di|rena pest. Sekarang ini menoeroet ke 

adakan taptoe oleh pradjoerit Keraton (terangannja pembesar DVG soedah 

Senen pagi semoea hamba keradjaan | mendjadi 10 orang, jaitoe 7 orang kena 

sama masoek dalam Keraton menga-|bubonenpest dan 3 orang long pest. 

'dap Sri Baginda, dengan berpakaian 

kebesaran bitam, begitoe djoega pra-|nja pest itoe maka di Selo sekarang 

djoerit Keraton sama berbaris berse- lini diadakan roemah-barak. Keloearga 

dia. Meriam disediakan dialoon aloon- Inja orang jg meninggal doeni karena 

Oetara, Toean goebernoer Soerakarta | pest laloe dimasoekan dalam ruemah 

Mangkoenagoro (barak boeat 10 atau 15 hari lamanja. 

dan semoea kaoem pembesar sama Poen djoega doea orang inlichter telah 

masoek dalam Keraton, Di pendopo|ditempatkan di Selo. 

besar Sasana-Sewaka diadakan pertoen 

djoekan menoeroet adat istiadat zaman | dja keras, berdaja-oepaja agar soepaja 

doeloe ialah djoged , Bedaja-Ketawang | tidak akan bertambah lagi adanja pe 

jang loehoer dan dalam artinja bagi |njakit pest itoe. 

Keraton-Djawa. Koendisi dengan mi 

noem bersama sama dilakoekan oleh | KONGGERES PPA VB DI SOLO 

tosan goebernoer se Ken 5 

kan selamat kepada Sri Baginda, Gde- | pjjj : ba 

ngan dihormati boenjjnja senapan dan Pilihan anggota pengoeroes-besar 

"meriam, begitoe djoega moesik dan 

gamela, Djam 12 siang laloe boebaran. 

Malam Selasa dalam Keraton diada 

kan perajaan besar pakai »gala diuer“ 

di Sasana Ondrawina“ dengan 

'ngoendang Z.H, Prins Mangkoenago- 
Soerjodilogo, toeaa 

toean plaatse- 

Rapat Santjojo-Rini di Wonogiri 

Pada hari Senin pagi 

November ini perhimpoenan kaoem 

»Santjono-Rini“ tjabang Wo 

(Solo) telah mengadakan rapat bagi lid2nja jang meninggal doenia 

bertempat diroemahnja toe |atawa berhenti dari djabatannja telah 

sementara tahoen ini didirikan dan 

jang dihadliri koerang lebih 50 orang | boleh dikata soedah koeat kekajaannja. 
Pelapoeran keloear masoeknja doea 

an R. Ng. Djojosarono di Wonogiri, 

kaoem poeteri, diantaranja ada njonja 

me- 

chta ketika 

tanggal 15 

bih hanja f 240— adanja. 
Jang mendapat prijs ada 260 

bidji, sampai dari harga f 75.— 
iberoedjoed) satoe fiets harga f 0,50 
(kain). Adapoen jang mendapat 

Djam 12 siang penarikan selesai de 

Pest di Selo makin tambah 

Dalam minggoe jl. telah kita warta 

Berhoeboeng dengan tambah banjak 

Pihaknja BB dan DVG sama beker 

sa Op ma 

baroe dan mengesjahkan 
jaarverslag dsb. 

(Samboengan kemarin) 

Dari pembantoe kita M. 
Sehabisnja resepsi dan semoea ta- 

moe telah meniaggalkan tempat ra- 

pat, maka kongres laloe melandjoetkan 
dengan rapat-tertoetoep, jalah dari 

djam 10 sampai 1 siang. Oleh karena 
agenda beloem selesai, maka sorenja 
(malam Senin 14-15 November) dilan 
djoetkan dengan rapat-tertoetoep lagi, 

dari djam 7 sore sampai djam 11,30 
tengah malam. Meskipoen dalam rapat 

dioemoemkan, jaitoe : 

1 Pelapoeran-tahoenan dari penoe 

lis dan pelapoeran masoek keloearnja 

osang kas pengoeroes-besar oleh ben 
dahara, sesoedahnja dibatja sama di 

terima baik oleh rapat, begitoe djoega 
beleidnja pengoeroes-besar dalam ta- 
hoen jl. 

2 Studie-fonds dan uitkeeringsfonds   

          

    

  

Pemeliharaan Anak 

Njonja. 

Koelit haloes dari njonja poenja 

anak memperlihatkan begitoe banjak 

kali dalam pelipatan koelit sara, 

tempat? jang merah atau barah. be-' 

tik?2, koelit Kasar atau retak, pedih 

dsb. Penjakit? jang terlaloe mengoe- 

sahkan anak njonja. Djikalau njonja | 

bawa tidoer anak itoe, taroehlah 

sedikit Purol ditempat jang kena 

sakit itoe. Purol itoelah palet koelit 

jang begitoe baik mengoerangkan 

sakit dan menjemboehkan, perboe- 

atan baik boeat anak njonja. 

Boeat mandikan anak tak ada saboen 

jang@lebih baik daripada Saboen 

Purol. Saboen ini memboeangkan 

toelar, mengoerangkan sakit, mem: 

bekin koelit tinggal soetji. £ 

Dan djikalau achirnja njonja maoe 

bekin koelit anak tinggal sehat dan 

sempoerna sekali, bedakilah teroe- 

tama pelipatan koelit dengan Bedak 

Puroi jang begitoe serasi. Bedak ini 

menjemboehkan serta membikinkoe- 

lit tinggal sedjoek, kering dan segar. 

Dalam tiap rantang kain lampin ha- 

roes ada obat jang terseboet diatas, 

djikalau njonja menghargakan anak 

njaman. 

Disegala roemah obat dan toko2: Purol 

£0-40 atau f£0.75sedoos, Bedak Purol £0.50 

atau £ 1.50 sekoepi, Saboen Purol f 0.90   

  

    

     

  

      
   

   

  

   

Saboen obat boeat 
menjemboehkan koelit 
meroeam, djerawat, 
koe. “- boeta 

ah | 
4 - 2 

Punor BP Re AT, 
2: — BKN bae x 
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fonds ini djosga diterima baik oleh 
rapat, 

3 Akan datangnja peroebahan pera 

toeran gadji bagi pegawai-negeri jg. 

waktoeini masih dikerdjakan oleh sa 

laris-commissie dan dibitjarakan oleh 

koemisi dari georganiseerd-overleg 

mendjadi perhatiannja rapat dan pe 
ngoeroes besar PPAVB, Hal itoe akan 
mendjadi pembitjaraan dalam kong- 
gerea Vakcentrale PVPN dimana PP 

AVB djoega mbndjadi anggotanja. 

4 Konggeres PPAVB besoek tahoen 

1938 ditetapkan bertempat di Malang 

5 Boeahnja pilihan anggota pengos 

roes besar baroe, moelai sekarang soe 

soenannja pengoeroes besar PPAVB 

terdiri dari toean2: R.P. Soeroso di 

Modjokerto ketoea (lama), RF Pardjo 

no di Solo ketosa-moeda (baroe), RE 

Djojodihardjo di Modjokerto penoelis 

I (lama) RS Soemodihardjo di Madi 

ven bendahara merangkap penoelis II 
lama, R, Djojodhadiredjo di Soera- 

baja iama,  R. Prawirodipoero di 

Bangkalan, lama, R Ng. Darmosewo- 

jo di Mataram, lama. RS Reksosoe 

oroto di Tegal, lama, R Natawidjaja 

di Tjiamis, lama, daa R Svedarmawi 

djaja di Soekaboemi, baroe, sama men 

djabat koemisaris. 

6 Orgaan ,Soeara Pegawai Alg. 

Volkseredietbank“ tetap diterbitkan 

tiap2 boelan, dipindah dari Madioen 

ke Soerabaja, doeloe dibawah pimpi 

navnja tosan R. Hardjosemedi seka 

rang ditangannja toean R, Djojohadi 
redjo di Soerabaja. 

— 0 — 

Speda linjap disamber alap2 

Pada hari malam Senen ddo. 14 
menghadap 15 ini boelan telah terdja 

di 1 sepeda kepoenjaan Toean R. Be 
man jang ditaroeh dimoeka halaman 
roemahnja Toean M, Soe parwi 

(Hospitaalweg) telah disamber alap2. 
Ini kedjadian I,k. djam 8 dan keta 

hoean oleh jang poenja waktoe di 

ambiluja, teroes dikedjar oleh banjak 

orang. 
Akan tetapi ini anak maling jang 

oeloeng soedah bisa mengendarai se- 

peda sangat kentjangnja, maka ta” ce 

soeatoe jg bisa memegang. Kedjadian 

ini soedah dirapportkan kepada politie, 

moedahan2Zan dari keactievan politie 
bisa dibekoek batang lehernja.   0) mw 
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joe dan ala lezim sekali di Bali, 

NO | 

bo Oleh Madoeratna 

ke 3 terdapat seorang 
rapa babi hoetan, di    

opie jg dibikin dari ka 
   

| Oleh karena kita tidak bertemoe de 
18Slngan keterangan2 jg djelas teroetama 

jg beroepa inscipties, maka 'soekarlah 
akan menentoekan beberapa abad oe- 
'moernja goea itoe. Hanja barangkali 
keindahan itoe dibentoeknja ada za- 

2 Iman emasnja Modjopakit djadi dalam 
   

  

   
   

    

   
   
   

   

   

  

     
    

    
    
    
   

  

    

    

  

   

   
   
   
   

      

     

  

   

para ahli menge 
dari ben 

era, jang ma- 
“dalam doea 

».. Pada permoelaan terdapat soeatoe 
| barang perhiasan jang soedah "roesak. 
 perbiasan mana barangkali bagian be 

Jakang dari soeatoe artja. Lantas ter- 
| gambarlah poela seorang jang dengan 

' tangan terboeka, seolah2 memperhati 
| kan keadaan2 jang akan terdjadi. Se 
— soedahuja bertoeroet2 terdapat gamba 
| ran jang sesoenggoehnja terbagi atas | 

       

   
| 4 bagian. Tn 2 

Bagian “pertama menggambarkan 
ng jang mengangkat pot pot berisi 

— minoeman toewak, dan seorang poetri 
jang tjantik, elok dan moeda. Kedoea 

| doeanja menoedjoe ketempat “kluize- 
2 asi dari pintoe jang sete- 

bagian kedoea adalah 
ye tahadi, jang doedoek 

n diapiti kanan dan 

ia Me 

“jang dalam keadaan ber 
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| Bagian ke 3 tergambariah kedjadi- 
an pemboeroean fjachtscene) jg amat 
bahaja, dimana sebkor singa atau bi 
patang boeas lainnja mati terboenoeh. 

Kanan diatasnja terlihat poela pemboe 

roean jg tidak begitoe berbahaja, te 
tapi gawbaran ini tidak begitoe te- 
'rang. Hanja terlihat bahwa seorang 

— memberikan tempat air pada lainnja. 

Dibawahnja ada lagi jacht scene ter 
bar dalam pertaroengan-antara oe   

akan sedikit 

abad ke 14—15. 
| Sekianlah keadaan Jeh Poeloe da) 

Djam garis besarnja dan masih banjak 
'Hagi disekitarnja jg memberi pertanja 

an pada kami akan keoeletan dan ke 
pandaian bangsa Bali. Sekarang kami 

1 terangkan hal Goa 
Gadjah, Mae Ra 

Sebetoelnja nama Goa Gadjah tidak 
pada tempatnja, hanja oleh karena se 
karang dibikin kebiasaan menjeboet- 

ai nja serta orang2 Bali demikian poela 
maka terpakailah nama tadi, Goa ini 
didapatnja moela moela oleh t, L. C. 
Heyting, kontroleur BB pada tahoen 
1923. : 

Goa ini terdiri atas gang gang jg 

gambar jg ditjintai jalah matjam :ma 
tjam binatang jg semoeanja menoctoe 
pi tembok, Bagian jg terboeka diroe 
pakan seekor boeroeng beloek, dimana 
dengan tanganpja mentjoba memetjah 
kan beloekar beloekar oentoek memer 
dekakan diri, FT 
Di pintoe djaga terlihatlah tanda2 

angka jg menjatakan kita pada abad 
ke XI pada zaman Erlangga, seorang 
radja Bali jg berkoesa di Djawa 
(991—1049). Did 

Kalau kita memasoeki goeha itoe, 
'nawpaklah didalam gang2 jg sebagai 
tempat tidoernja, dan jg barisan tanah 
'tempat tidoer jg lebih tinggi, bekas 
|kepoenjaan kiaji, Dalam kedoea tem- 
pat tidoer ini, dioedjoengnja terdapat 
lah artja Geneca jg sama dengan di 
Jeh Poeloe. Dan terdapat poela tiga 
stel dari lingga terdiri 3 boeah dengan 
dikelilingi oleh jg ketjil-ketjil. Satoe 
dengan lain menoendjoekkan, bahwa 
djika barang iui masih berada pada 
tempat sediakala. maka orang disitoe 
boekanlah memeloek agama Boedha. 

Dimoeka goea itoe terdapat gambar 
'spuir asal dari tempat pemandian jg 
lenjap. Diantaranja ada jg baik-baik 
dan jg amat djarang didapatnja ialah 
spuier boeloe jg meroepakan Geneca. 
Didekat goes itoe terdapat poela tem 

pat dari kijahi beberapa reliefs dan 
stupa jg dioekirnja. Disini barangkali 
oleh karena salah satoe sebab ditaroh 
nja barang kesoetjian dari Boedha. 

Ditempat jg menjendiri disamping 

  

  

  

r dengan badak.” goea itoe, disampingnja artja jg ketjil 

dimana antaranja 
3 menggambarkan d 

Jaha ialah Hariti d 

'sesoedah masoel 
Ibersoempah aka 

Inja dengan soenggoeh 

     

mempoenjai roepa aksara T, dan di 
|lloear diperbagoes oleh oebin oebin da 
'jri kajoe. Lantas lerlihat lagi gambar 

    golongan ketjil jg 
oetri dari Boe 
poetra2nja jg 
1 amat boeas 

    

  

banjak. Dewa poetri 
sekali sewaktoe beloem memeloek aga 

   
    
    

   
    

      

  

ma Boedha. Poetre 
hingga babis, inilah 

nja dimakan 

asaannja, jg 

  ighentikan naf 
ta melihat artja 

ka kelihatan 
lah gigi pinggirnja jg mendahsjatkan. 

Sekian tentang Goa Gadjah sekarang 
barang2 koeno jg terdapat di Pedjeng. 

' Diantara kampoeng di Bali adalah 
Pedjeng ini jg menjimpan ada banjak 
sekali tentang barang koeno. 

Dari tempat-tempat jg sedikit ba- 
njak dianggap soetji, banjaklah terda 
pat artja kebanjakan 'gambar dari ra 

dja, radja poetri lingga-lingga, yoni- 
yoni, boeah-beeah ornament, inscrip 
tie dil dari batoe, Jang paling terkenal 
bagi kami inilah seboeah tamboer da 
ri kromo terletak di Poera Penataran 

2 

soe boeasnja. K 

rang tadi djatoeh dari boelan dengan 
demikian nama Sasib. 

Tamboer initidak mempoenjai type 
dari lain2 tamboer tembaga zaman 
dahoeloe, jg mempoenjai bentoek dan 
asas dari pada jg di Achter Indie, 

Petjahan-petjaban dari gietvorm 
oentoek pembikinan tambuer di Bali 
terdapat menandakan bahwa pada za 
man dahoeloe adalah disini fabriek 
fabriek jg besar. Ta'dapat diloepakan 
bahwa tamboer jg ada dipoera tahadi 
adalah tamboer jg paling besar dari 
'seloeroeh Archipel, 

Selandjoetnja didalam poera Pena- 
'taran Sasih disimpannja stupa stupa 
'ketjil jg dibikin dari tanah dengan 
tablet-tablet Boedha dimana tertjan 
toem tjaranja mendjalankan agama, 
dimana semoea ini terdapat pada th, 
1924 disekitar Pedjeng. Barang barang 
itoe adalah terbikin pada abad ke 8 
dan 9 serta sekarang sekalianpja di 
simpan dimuseum Denpasser, 

Seringkali beberapa sroeangan dari 
ipoera ini berisi artja artja dan ins- 
criptie inscriptie, dimana menoendjoek 
kan beberapa perioden dalam riwajat 
Bali pada zaman dahoeloe. Kita ba 

troes pertjaja, bahwa disini pada za 
mau dahoeloe terdirilah kraton kraton 
dari radja radja jg terkenal. 

Penoendjoekan bahwa tempat itoe 
ada soetji ialah dengan pemakaian 
gedong gedong jg seroepa dewikian 
boeat hal jg religiens (keagamaannja) 
ig berabad abad lamanja. Dengan 
amaut sajang tentang ini kami ta' mem 
poenjai boekti boekti jang tjoekoep, 

pat mengetahoeinja, 
Artja artja dan baraug koeno lain 

nja dengan adanja Oudheidkundige 
Dienst dapat diportret dan diselidiki. 
Penghormatan akan kesoetjian oleh 
pendoedoek jg memelihara barang ba 
rang itoe dengan soenggoeh sueng 
goeh, menjoekarkan bagi kita oen 
toek membawa kemuseum atau lain 
lain tempat. Barang barang tahadi 

goenoeng, dimana tentoenja amat Ia 

simpannja. 

Sekianlah tentang perkoendjoengan 
kami di Pedjeng hal barang barang 
koenonja. 

Sekarang kami sedikit akan mene 
rangkan keadaan ,Goenoeng Karang 
tjandi-tjandi di Tampaksiring'. 

PO 

  

  

  

   
       

    

     

      

     

    

  

     

    

   

  

   

   
    

  

   

   

EA MEERAO 0 . 
| Tender Y.D.G. 8 golflengte 105 | 

2 Buda Koimak Ie 5” 1 
'Reb ol 7 Nov. 

25,5 sore Lagoe Tionghoa 
” 580», Pembatjaan tentang Aga 

| .ma Islam, dioesahakan 

  

       

    

00 piring Hitam 
8,20 ,,  Lagoe Ambon 

680, Membatja sk.” 
'7.— malam Lagoe Arab     

Membatja boekoe tjerite 

dimoeljo 
Lagoe Soenda 

. Lagoe Djawa 
. Lagoe Melajoe 
Lagoe gamb, kromong 
Lagoe Krontjong dan 
Stamboel : 

- ham. l 3 . 

oleh Mbok Mas Hardjo 

enti 
8,18 Nov. 

    

at pagi Lagoe Djawa “5 
.a.  Lagoe Krontjong dan 

— PENJIARAN RADIO 

| 5.-- sore  Lagoe Djawa 

rat2 dari) 

coleh — Perkoempoelan 
An 000 ,Persatoean-islam' R.| 
TR —. Mob. Djajahadibrata 
6,— , Pembatja so 

ra Baron Sekender” | 

BO Berhenti : 
12.— siang Lagoe Arab 
12.30 ,  Lagoe Soenda 

».PL— ,, Lagoe Melajoe 
1,380 ',  Lagoe Hawaiian 
2.— , Berhenti 

PENJIARAN NIROM TIMOER 
TA “ Djawa Barat 

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

Rebb, 17 Nov.   . Stamboel 

  

     

5.— sore Lagoe Djawa 
2. Krontjong & Stamboel 
&— Krontjong & Stamboel 
6.15 , Lagoe Soenda 
6.45 , Gambang kromong 

5.80 , Lagoe Soenda 
Oi. Lagoe Tionghoa 
GUS Membatja sk. 
7,— malam Lagoe krontjong dan| 

Stamboel 
730 , Lagoe Seberang 
8,— , Pembatjaan @oer'an! 
2 dengan  keterangannja| 

Bu oleh Siti Noerdjannah, | 
I9— Intermezzo Lagoe Arab | 
9.06 ',  Gamboesorkest Sinar 
Ne Kramat" : 
1,— » Berhenti 

| 7.— malam Perkabaran 

  
BA Lagoe Melajoe olen S, 
2 Moehamad 

IP Pembitjaraan — tentang 
“3s Paedagogie 
8—.., Lagoe krontjong 
8380 ,,  Lagoe Yang Khiem 

10,— ,  Lagoe Soeuda 
110,30, Pidato tentang agama Is 
bo lam oleh H.A. Salim 
MI — Lagoe Arab 
11,30 ',  Toetoep 
ee PMN 29 
MIO Pidato tentang agama 
1 Islam 
11,— Lagoe Arab 

111.30 Toetoep 

at. Kemis, 18 Nov. 
5,— sore  Krontjong 
580 Lagoe Soenda 
6,— Lagoe Tionghoa 
6,30 ',, Adzan dan pembatjaan 

@oer'an 
6,4d Lagoe Melajoe 
7,— malam Perkabaran 
715 ,»,  Lagoe Arab 
780 , Pidato tentang agama 

Islam 
8,— , Tikam toea memain 
8,50 ,  Krontjong : 
IG Dihoeboengkan dengan 

Kaboepaten 
1130 ,- Toetoep 

13 PMN 29 
1030 Strijkorkest 
10,45 ',  Lagoe gramofaon 
tis» Toetoep 

a Boedha lantas | 

Sasih, jg menoeroet kepertjajaan ba| 

hingga amat meraba meraba kita dal 

terbikin dari tanah sedang digoenoeng| 

poek (bros) hingga ta'tahan lama di| 

“Anggoer Da 

aa 

RT 

3 
u) 

Im 

UN aa ah 
 TINTAMBAH KOEAT DAN SEHAT. H3 

  

rah Speci 

- 

aal 
Hoofd agent 

Taij Ho Tong 
Eng An Ho 

agent agent 
Eng Thaij Ho Sderabaja 
EnZ Thaij Ho Solo 

Thaij An Tjan Djokja 

Eng Sioe Tong Tjifatjap 

Ek Goan Tong Tasikma- 
laja | 
Djin Sen Tor) Ban- 
Tjie Io Tongj doeng 

Eng Thaij Ho Semarang 

Thaij Tjoen Ho) Pekalo- 
Iiie An Ho) ngan 

Thai An Ho Magelang 

Eng Nam Ho Poerboling 
0 

Eng Ho Tong Cheribon 

Thaij Ho Tjoen Soeka- 
boemi 

Sin Tjie An) 
ng Hok An) PLOT 
Eng An Kongsie) Mr. 
Tong An Tong) Cornelis 

) Batavia 

IS A3 

£ 

IG 

pp 
Us 
HK, 
£ 
» 
Aa 

Fe 
— & 

2 

ES 1 

Bang Ho Tong) Tanah 
IangSan JokFongabang 

Djin An Ho Serang ” 

Ban Ka An Rangkasbe- 
toeng 

Ban Hok Soen Tangerang 

HARGA 

Botol besar f 3.- 

RE 
/ AA 
Mi 

H 
  

  

5.30 
6.30 
1— 
7.30 
7.45 

8.17 
8,30 

9,15 

10.— 

H5 — 
5,30 
6,- 

7,15 
7.20 
Sea 

9.— 
11,30 

  

»” 

PROGRAMMA V.O.K.L. 

Zender YDH. 7 golflengte 
107, 53 Meter 
Rebo, 17 Nov. 

sore Lagoe 
Li 

Djawa (wajang 
orang) 
Lagoe Soenda 
Berhenti 

malam Berita s.k. (Indo) 

” 

Lagoe Ambon 
Berita sk (Soenda) 
Lagoe Krontjong 
Tembang dan Ketjapi 
oleh perhimpoenan ,Se 
kar Pasoendan”“ dipim 
pin oleh tosan R. Emoes 
Toetoep 

Kemis, 18 Nov. 

s0re 

» 

» 

Lagoe Soenda 
Lagoe Njawa 
Berhenti 

malam Berita sk, (Indo) 
” 

” 

” 

» 

Lagoe Gamboes 
Mengadji @oer'an oleh 
toean R.H.M. Hoesen 
Lagoe Toerki 
Pidato ,Peladjaran Aga 
ma Islam dengan masja 
rakat" oleh tuean H. Ha 
mid-Hamzah 
(Tjitjalengka) 
Lagoe Melajoe dan Kron 
tjong 
Toetoep 

PENJIARAN NIROM TIMOER. 

Djawa Timoer 

Soerabaja I 31: Soerabaja II 95: 
Djokja II 128 : Semarang II li! : 

Solo II 120. 

Rebo,17 Nov, 

sore  Lagoe Tionghoa 
2 Krontjong 
5 Boeat anak-anak dengan 

pembalasannja 

” 

» 

» 

7,— malam Perkabaran dan perka- 
baran pasar, 
Membalas soerat2 
Dihoeb dangan SRI 
Ls3goe Andalas dari Soe 
rabaja 
Dihoeb dengan SRI 
Toetoep 

Kemis,18 Nov. 

6,30 pagi 
z 

Lagoe Tionghoa 
— fdem 
NO Toetoep 

5,— sore  Lagoe Menado 
S0 4 Lagoe Soenda 
540 El Lagoe Arab 
8.— Lagoe Melajoe dari Si- 

ngapoer 
6201 Lagoe Hawaiian 
6,40 , Krontjong 

7,— malam Perkabaran dan perkaba 
ran pasar 

Teles Membalas soerat soerat 
A20 Lagoe Arab 
Ka Ty Pidato tentang Agama 

Islam 
Tg Lagoe Arab 
830 , Gamboes orkest , Alham 

bra“ memain 
10.30 , Krontjong 
11— , Wajang-orang 
13.5 Toetoep 

PROGRAMMA NIROM 
Penjiaran Barat 

Archipelz. 99 dari 11.00 tym 12.00 
atas 205 m. West-Java: Batavia 126, 
Bandoeng 120, Buitenzorg 182, Cheribon 1 
108, Pekalongan 92, Soekaboemi 192, 

Oost dan Midden—Java: Soerabaja 131 
dari 7.30 sampai 2.00 atas 25 m. Soe- 
rabaja III 195, Semarang 122, Malang 
1 Djokja 181, Solo 188, Tjepoe 186 

Rebo,17 Nov. 

6.— sore  Pemboekaan 1 
Oa Concert 

7.— malam Perkabaran Nirom 
BBG na Orkest 
IT AD “4 Lagoe dansa 
810 Kembang dan tanaman2 

dari Indonesia 
S30 Klassiek concert 
930. , 5 lagoe Belanda 
945 Harten treef ! 
“ng 3 Berita2 koers 

Naat Lagoe gram jg populair 
1930” Toetoep PR 

Kemis,18 Nov. 

6,30 pagi Gymnastiek ” 
6.45 

  
5 Lagoe gramofoon 

TAN Lagoe gramofoon 
8,—.. Toetoep 
M— Pemboekaan 
HO Lagoe dari Tsjekosld- 

wakija 
11405, Morgenwijding 
12,05 siang Hilversummers 
1235: Lagoe makan 
12015, Perkabaran Nirom 
bag 3 Lagoe makan 
IR Perkabaran 
2.30 , Toetoep 
6.— sore  Pemboekaan 
033 Roepa-roepa dari malam 

kemarin! 
G.301 Op verkenning 
7.— malam Perkabaran Nirom 
Ta 2g Lagoe roepa-roepa dari 

Eruopa 
TOO5 Friml composities 
8,05 Zangrecitaal 
S0 Pem loear negeri 
8.50, Lagoe Anekawarna 
OM6 Erna Sack, 1g. Djerman 
Ia Berita-berita koers 

10k: 3 Lagoe dansa 
loo, Toetoep 

B.R. V. 

Batavia 1 157,89 m. Batavia II 61 
66 m. 4 Buitenzorg 156,25 m. Soeka- 
boemi 12,18 m, 

Rebo,17 Nov. 

5:— sore  Lagoe gramofoon 
2 Piano Voordraeht 
545 Boeat anak2 
6.45 Perkabaran Pers 
7,— malam Orkest 
PAS 3 Pem. loear negeri 
8— Koorzang oleh anak2 
R3013 Accordeonmuziek 
I9,— Operette 
O2O Lagoe gramofoon 
9,45 Berita-berita koers 
9,60”. Lagoe gramofoon 

10,15 Lsgoe dansa 
11— Toetoep 

Kemis,i8 Nov, 

7,— pagi Lagoe gramofoon 
DSN Lagoe gramofoon 
1l— Dihoebuengkan dengan 

semoea zender-zender 
12,— siang Lagoe gramofoon 
2— Lagoe dansa 
5.— sore  Lagoe gramofson 
b30 2 Vocaal 
8.— Orkest jang gembira 
6.45 Perkabaran - pers dikoe 

tib dari beberapas.s. k. 
(v— malam Lagoe Anekawarna 
nu Lagoe gramofoon 
8,40 Lagoe Operette 
310 3 PHOHI-RELAY 
9.30, Lagoe gramofoon 
10,— Lagoe dansa 
1030. Lagoe gramofoon 
hh Toetoep   
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