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| diobral, Pemerentah ikoet tjampoer. 
—. Boekoe dirampas dsb-nja. 

—. Disanggoepkan kedjadian demikian ti: 

    

    

“ #indakan jang keras dalam soal peng- 
| hinaan sekarang ini terhadap Nabi 

kita dan agama kita Islam ? 

| jang memoeatkan toelisan njonja Siti 

“Tahoen ke 5 

—-kita, bahwa kita tidak akan meneroes 
skan soal Siti Soemandari itoe. Dengan 

“kar oleh njonja Siti Seemandari, jang 

| . gitoe lambat, traag dari pihak peme 

: Oemoem, inake kita sebagai pendjaga 

- den, pemerentah tidak dapat mentje 

| keroesoehan, itoe boekan salah kita 

dihina mentang2 dengan pengetahosan 
. pemerentah. 

boecat pemerentah, djadi haroes berati 

. boekan sekali ini sahadja menghadapi 
- soal agama. 

| dari nona Paesens, dimana keboe- 

“ Berge dalam,Studien”di Nederland, 
| dimana pastoor itoe menjemprotkan 

| baja, maka 3 boekoe telah dirampas,   

Kigenaar: 

R.H.O. DJOENABDI 

.KANTOOR: 

Batavia - Centrum 

z 

- 

  

Direeteur-Hoofdredactem 

M. TABRANI 

Telefoon redactie 1440 Wi 

Administratie 1810 Wi, 

Roemah Hoofdred. Laan Kadi. 

man 4 telefoon WI, 2626 

  

No, 291 5 Rebo 29 December 1937 
  

  

“. Haroes ditjela 
Sikap pemerentah terhadap soal Siti Soemandari. 

00 Lemah 
3 

Diloear doegaan ! « 
Njonja Siti Soemandari dan t. Soe- 

roto ternjata berkepala batoe dan tidak 
mengakoei dan merasai, bahwa mereka 
itoe dengan sengadja telah menghina 
Nabi dan agama kita Islam. Melihat 

“sikap djahat demikian itoe kita merak. Juist, itos dia! Goena mendjaga ke 
sa wadjib mentjaboet kembali oeraian 

lain perkataan, moelai hari ini ,Pe 
mandangan” menjediakan roeangan 
dan djiwanja kembali goena membas 
mi penghinaan seperti telah dilakoe 

"ditoendjang olek t. Soeroto itoe. 
Bagaimana sikap kita” 
Kita sesaikan sikap lemah dan be- 

rentah dalam menghadapi soal Siti 
Soemandari itoe, Kita ketahoei—dari 
soeriber jang boleh sangat dipertjaja— 
pemerentah sedang beroesaha oentoek 
menentoekan sikapnja, teroetama ber 
hosboeng dengan pertanjaan lid Vo!ks- 
Yaad H&. Alatas dalam Volksraad. 
Poen kita ketahoei djoega, bahwa 
Adviseur voor InlandschesZaken dan 
Parket soedah dimintai advies.— 

Seedah barang tentoe, kita tidak 
dapat mengoemoemkan sikap kedoea 
instantie itoe, karena mengenai oeroe- 
gan jang memang tidak dapat dioe- 
moemkan. 'Tjoema sadja goena men 
djsga keamanan dan, ketenteraman 

keselamatan mesjasakat terpaksasmes 
niota dengan hormat tetapi car 
soepaja pemereniah lekas2 mengambil 
tindakan jang keras dalam soal Siti 
Soemandari itoe. Djawab atas perta- 
njaan t Alatas boleh ditoenda, ja di 
mana perloe boleh tidak didjawab sa 
ma sekali. 
“Dengan perkataan, omongan, woor- 

gah timboelnja kekoesoetan jg soedah 
moelai mendjelma dimana mana, disini 
lebih teratoer dari pada disana, Dan 
djika nantinja betoel batoel timboel 

dan boekan salah oemmat Islam jang 
tidak menjoekai Nabi dan agamanja 

Kita akoei, soal agama ada soelit 

ati! Tjoema sadja, bolehkah kita peri 
ngatkan disini, bahwa pemerentah 

Tjoba lihat ! 
Pertama: soal boekoe ,Nonlari” 

“roekan dan kebobrokan dalam klooster 

Kedoea: soal toelisan pastoor ten 

. Air toeba terhadap agama Islam serta 
Nabi kita, Pemerentah ikoet tjampoer. 

dak akan dioelangi lagi. 
“ Ketiga:soal Hoa Kiao (ma- 
djallah boelanan di Soerabaja), dimana 
Nabi kita dapat penghinaan. Djoega 
disini pemerentah ikoet tjampoer. 
 Keampat: waktoe seboeah ka- 
pal dari Makasser berlaboeh di Soera- 

karena isinja anti katholiek dan anti 
Kristen. Djadi terang pemerentah men 

j i depaja agama ra'jat 

itoe sadja, 
a: apa sebab peme- 

lak lekas lekas mengambil 

Misaloja ' semoea oplaag , Bangoen” | 

Soemandari dibeslag dan penoelisnja 
ditoentoet ! 

Chawatir, nanti-nantinja hakim mem 
bebaskan njonja Siti Soer iandari ? 

  

Bat, Ftahoeinja dengan permintaan, soepaja 

pemoeka Perhimpoenan Indonesia (P. 
I.) tempo bari ditahan berboelan boelan 
dan inventarisnja dibesiag, padahal 
belakangan mereka dibebaskan oleh 
hakim? Ja... itoe oentoek mendjaga 
ketertiban dan keamanan oemoem! 

tertiban dan keamanan coemoem, kita 
disini meminta dengan hormat tetapi 
sangat, soepaja pemerentah lekas lekas 
mengambil tindakan jang sekeras2nja 
dalam soal Sitti Soemandari ini, kare- 
na disini djoega kita dapat mengoe- 
moemkan (dan hal ini telah kita sam 
paikan dan teroeskan pada instantie 
jang patoet mengetahoeinja, jaitoe hari 
ini djoega), bahwa dibeberapa tempat 
telah dibentoek komite-komite van 
aksi jang maha hebat, diantaranja di 
dapati tenaga2 jang soedah bersoempah 
pada dirinja sendiri: lebih baik mati 
dari pada membiarkan njonja Sitti 
Soemandari dan toecan Soeroto oleh 
pemerentah dibiarkan sadja dan .. 
mereka itoe meminta adres njonja Siti 
Soemandari dan t, Soeroto. 

Kita memang mempsenjai adres- 
adres itoe, tjoema sadja kita tidak be 
rikan goena mentjegah timboelnja 
pemboenoehan atas diri njonja Siti 
Soemandari dan t. Soeroto itoe. Seba 
liknja, sebagai burger jang selaloe ber 
diri dibelakang pemerentah dalam tin) 
dakannja jang baik-baik (lihat'seris- 

Perkabaran 
  

Mengoendjoengi daerah kolunisasi 

.Aneta mewartakan dari Koetoardjo, 
bahwa t.t. kontrolir Poerworedjo, Ass, 
Wedono Kaligesing, 5 loerah dan be 
berapa orang dari kaoem tani sama 
berangkat di daerah kolonisasi di Lam 
poeng. 

Didengar kabar, bahwa sekarang soe 
dah ada ratoesan orang jg minta men 
djadi kolonist. 

— Hm 

Kabinet Roemenia dalam krisis 

Transocean mewartakan dari Boe- 
karest, bahwa kabinet kemarin (28 
Dee,) pagi telah memasoekkan permin 
taan onstlag diroemahnja Premier Ta- 
tarescu, kepada ministeraad, 

Kepoetoesan ini diperoemoemkan 
oleh minister justisi kepada pihak Pers, 
tetapi ia tidak soeka menerangkan 
tentang keadaan politik pada masa 
ini. 

Jang soedah diketahoei oleh 'oe- 
moem, ialah bahwa pemimpin dari 

:|pada Cbristelijk Nationalistisch Partij 
jani Octavian Goga kemarin malam 
bermoesjawarat Gengan kaoem politik 
sajap kanan, terhitoeng djoega bekas 
premier Vaida-Voivod dan professor 
Yorga, 

Meskipoen soerat-soerat kabar tidak | 
berani. .memboeat ramalan, .padatoe- 
moemnja orang -mendoega, bahwa 
Radja Garoltakan memberi perintah   artikelen kita tentang ,Angin Baroes 

ds5.nja) kita memberikan adres-adres 
jitoe pada pembesar jg haroes menge 

njonja Siti Soemandari dan t. Sosroto 
itoe mendapat perlindoengan dari pi 
hak B.B, dan politie, agar tidak tim 
boel keroesoehan. 

Teranglah kiranja, bahwa boekan 
maksoed kita oentoeck merendahkan 
deradjad pemerentah, apalagi oentoek 
memboesoekkan nama pemerentah de- 
ngan toelisan kita ini. Sebalikojs, kita 
akan sesalkan, djika nama haroem jg 
dalam sedikit tempo sahadja telah di- 
dapatinja oleh Wali Negeri jang seka- 
rang ini moesna, mendjadi boeroek, 
disebabkan ., . apparaat, roda mesin 
pemerentahaa negeri begitoe lemah 
dan lambat dalam tindakannja terha- 
dap soal Siti Soemandari itoe.. 

Djadi kita boekau menantang teta- 
pi menjokong pemerentah dalam oesa 
hanja boeat menetapkan nama harcem 
nja jang beroepa ,,angin baroe" itoe ! 

Dan dalam menoenggoe tindakan 
pemerentah seperti kita maksoedkan 
itoe, maka disini kita dapat sadjikan 
salah satoe ichtiar oentoek mentjepat 
ikan moenfjoelnja sikap keras dari 
pihak pemerentah itoe, jaitoe : 

Ra'jat Solo, teroetama golongan 
agama, misalnja kaoem Moehamma- 
dijah, seterimanja.artikel ini lekas lekas 
memadjoekan pengadoean jang offi- 
cieel pada Hoofd van Plaatselijk Bes 
tuur di Solo, disertai dengan per 
mintaan : 

1. nomor-nomor ,Bangoen“ jang 
memoeatkan toelisan-toelisan njonja 
Siti Soemandari dan toean Soeroto jang 
terkenal itoe hendaknja dibeslag : 

2. njonja Siti Soemandari hendakja 
didengar oleh pibak jang berwadjib 
dan dimana perloe haroes ditahan. 

Siapa sadja boleh meneken soerat 
pengadoean itoe, asal dengan nama 
dan adres jang terang, djadi djangan 
beroepa soerat-boeta ! 

Dalam menoenggoe sikap dari Hoofd 
van Plaatselijk Bestuur itoe, hendak 
nja dimana mava tempat lekas lekas 
dibentoek komite komite van aksi, se 
perti telah diadakan dibeberapa tem 
pat dikepoelauan Indonesia ini, jang 
nama namanja beloem dapat kita siar 
kan, soenggoehpoen soedah ada pada 
kita. Dan soepaja gerakan ini berdja 
lan aman dan teratoer (tidak katjau), 
hendaknja lekas lekas dibentoek Hoofd 
Comite van Actie, jang pegang pim 
pinan dan komando dari semoea aksi 
terhadap soal Siti Soemendari itoe, 

gabinei baharoe, — : 

— Gg — . 

Tentang PPBB dan oesoel2 gadji 

Sebagaimana berita jang kemaren 
telah dioemoemkan tentang sikap PP 
BB. terhadap kepada oesoel oesoei ga 
dji, maka t. Soetardjo menjatakan 
poela, PPBB berketetepan, bahwa pada 
atoeran gadji jg barve ini, ketjoeali 
regent dan patih, segenap ambtenaar2 
dari bestuursdienst boemipoetera sama 
mendapat kemoendoeran didalam ga- 
djinja, 

Kepala-kepala district jang paling 
banjak mendapat tjelaka, sedangkan 
kaoem djoeroetoelis BB. sebagai 
maandlooners tidak memoeaskan, ma 
lah mengetjewakan, 

Berhoeboeng dengan semoeanja ini 
PPBB telah mengirimkan wakil-wakil 
nja ke Dewan Ra'jat oentoek mem 
bitjarakan dan memperlindoengi ten 
tang atoeran-atoeran gadji ini. 

kepada “Goga oentoek membentoek 

Membikin berlakoe 'adat lama 

Pada saat ini dikalangan Indonesiers 
Ambon terbit kegemparan, karena di 
dalam ressortnja Ambonraad ada di 
bikin berlakoe lagi beberapa 'adat Ia 
ma, jang sedjak bertahoen tahoen tidak 
lagi dipakai. 
Adapoen jg dibikin berlakoe lagi, 

ialah kewadjiban mengangkat ,koear 
to dienst“ dan , hakiki dienst". 

Koearto-dienst itoe mewadjibkan pe 
moeda pemoeda laki laki dan Hakiki 
dienst itoe mewadjibkan gadis gadis 
berganti ganti beberapa hari lamanja 
mendjalankan pekerdjaan2 diroemah 
regent. 

Menoeroet JB.walaupoen gadis gadis 
ini haroes mendjalankan dienst2nja 
semata mata diroemabnja regent jang 
soedah beristeri, tetapi ta' oeroeng 
tempo doeloe timboei hal-hal jg soelit 
djoega. 

nj se 

Sekolahan KWS akan diperbaiki 

Sebagaimana telah diberitakan, pa 
da masa ini perloe sekali oentoek mem 
perbaiki sekolahan KWS dan djika 
tidak ada soeatoe apa tindakan ini 
akan dilangsoengkan kelak pada th. 
1938. Soedah sarang tentoe hal jang 
demikian itoe memakan ongkos jang 
kini orang telah menaksir banjaknja 
f 335.000, Djika orang akau memper 
baiki sekolahan tsb sama sekali ikan 
memakan ongkos lebih banjak lagi 
hingga f 550,000, — 

  

Losse nummer 10 cent 
  

Ini hari terbit 2 

bana 

setengah lembar 
  

  

  

  

    

Loonbelasting 
AAA 

  

  

dan Taman Siswa 
“ALAMAT BAIK 

    

Djokjakarta, 28 Dec, (Pemban 
toeJ. 

Hari ini, Selasa 28, Ik. djam 12 si 
ang, KH Dewantara dapat chabar dari 
Gewestelijk Secretaris, dan Ki Soedar 
minto (sebagai Pengoeroes TS. tjab. 
Mataram) dari Kantor Financien di 
Jogjakarta, bahwa nanti padatg 1 Jan 
jad ini pergoeroean2 Taman Siswo ti 
dak djadi dikenakan peratoeran loon 
belasting. 

Djadi walaupoen GG. pada waktoe 
KHD ber-audientie berkata, bahwa 
berhoeboeng dengan tempo jang amat 
sempit itoe, barangkali permintaan pe 
noendaan itoe tak dapat dikaboelkan 

tetapi ternjatalah bal itoe masih dapat. 
Dus seperti kata GG, jg penghabisan : 
»Ikzal doen wat nog mogelijk is, 
maar eenige zekerheid kan ik u niet 
geven!« 

 Soenggoeh amat tjepatnja poetoesan 
GG itoe, Dan soenggoeh besar kemoe 
raban Wali Negeri terhadap T.S. Di 
dalam 9 hari GG mergobah Gouver- 
nementsbesluit jg soedah dioemoem 
kan! Buitengewoon semata-mata. 

Moedah moedahan ketetapan penoen 
daan itoe segera disdesoel oleh besiuit 
penghapoesan jang definitief, 

    

Staking didalam fabriek Textiel. 

Sebagaimana telah diberitakan gadji 
pegawai paberik textiel kepsenjaannja4 
Baswedan akan ditoercenkaa, Berhoe 
boeng. dengan -itoe ada-koerang lebih 
“200 orang laki-laki dan—perein pocan2 
jang sama melakoekan pekerdjaannja 
didalam paberik terseboet sama tidak 
maoe melakoekan pekerdjaannja. Ga- 
dji. mereka ini akan ditoeroenkan 5 
sen dan maka dari sebab itoe mereka 
ini sama menerangkan, bahwa orang- 
orang terseboet sama tidak maoe di- 
beri gadji jang banjak 10 sin seheri. 

Setelah polisi melakoekan penjelidi 
kannja,ternjata, bahwa disini terdjadi 
perselisihan tentang penoeroenan gadji 
semata2,sedangkan tentang pekerdjaan 
mereka itoe hingga kini beloem dila 
koekan penjelidikan, oleh karena in- 
spektoer pabrik tsb, kini masih mela 
koekan dienstreisnja. 
“Lebih landjoet diberitakan, bahwa 

didalam pabrik tsb masih ada separoh 
nja dari pegawai itoe jg-sama mela 

reka ini mempersetoedjoei penoeroenan 
gadjinja, 

——9 — 

Kegemparan di Palestina 
Transocean mewartakan dari Jeru- 

zalem, bahwa lebih dari 1000 serdadoe 
serdadoe Inggeris akan ikoet menge 
poeng segerombolan orang orang Arab 
jg beloem selang berapa lawanja ini 
telah melakoekan serangannja kepada 
detachement Inggeris jg pada ketika 
itoe bertempat di Danau Tiberias. 

Menoeroet berita dari pihak Inggeris 
ada 54 orang Arab jg mati, sedangkan 
pihak Inggeris menderita kekalahan 
Jang tidak seberapa banjaknja. 

Segenap batas, antara lain lain ter 
masoek djoega batas antara Palestina 
dan Libanon, ditoetoep, hingga kini 
orang mendoega bahwa orang orang 
Arab jg sama melakoekan pemberon 
takkanpja tidak bisa lari dengan me 
laloei batas ini hingga mereka ini ter 
paksa berpisah dibatas terseboet atau 
hendak melakoekan serangan serangan 
baroe lagi, 

.Lebih landjoet Reuter mewartakan 
dari Haifa bahwa letnan M,W, Moun 
tain dari bataljon Boder regiment jg 
pada ketika ikoet didalam pertempoe 
ran jg melawan orang orang Arab te 
lah mendapat loeka dan mati dalam 
ketika itoe djoega, 

9 — 

Oetjapan selamat lahir. 

"BELAKA Pe Th 
Berhoeboeng dengan akan datang 

nja berita jang menggirangkan tentang 
bakal lahirnja Anada j.va.m, Poeteri 
Juliana, maka semoea kantor2 post 
dan telegraaf memberi kesempatan ke 
pada oemoem oentoek mengirimkan 
kawat oetjapan selamat dengan peran 
taraan Java-Radio dengan tekst mer- 
deka, dan memakai juxeformulier jg 
sepesial, boeat keloearga Istana Oranje, 

Tariefoja ialah. 20 sen boeat tiap       Kalau itoe alasan peme' entah, disini 
kita bertanja: apa sebub pemoeka- 

wa 

M.T, 
tiap perkataan dengan ketentoean bau 
wa orung haroes sedikit2nja memper 

koekan pekerdjaannja, oleh karena inej 

Berita 

“Oleh salah ssoraw2 pembatja 
4 Gisampaikan pertanjaan : apakah 

betoel, bahiwa njonja Siti Soe 
mandari atau t. Soeroto 
akan bekerdja pada , Pemanda- 
ngan” ? 

Oentoek mentjegah salsh fa- 
ham dan menangkis fitaahan 
(soembernja ialah sk, ketiii dis 
kota Djakarta ini), maka disinia! 
kita merasa perloe memberikak 
keterangan, bahwa kabar dersi- 
kian itoe djoesta semata-mata, 
tidak lain daripada isepan djem 
pol seorang jang iri hati atas ks 
madjoean , Pemandangan”, jang 
soenggoehpoen dikenakan sanctie 
oleh Perdi tetap hidoep dan te- 
roes madjoe. 

Dari pihak ,Pemandangan" ti: 
dak ada niatan oentoek meneri- 
ma tenaga sematjam njonja Siti 
Soemandari dan t, Soeroto itoe 

|-dan kedoea tenaga itoe poen ti- 
dak peruah meminta pekerdjaan 
pada , Pemareangan'. Dan poela 
sebagaimana beroelang-gelang di 
terangkan: , Pemandangan"tidak 
akan menerima.pegawai baroe, 
baik dibagian redaksi maoepoen 
dibagian admiaistratie, djika ia 
tidak mendapat didikan dan pe 
ladjaran spesial seperti ditjita tji 
takan oleh djoeroemoedi sk. ini. 
Djika ada seboeabh sk. harian 
jang pertama kali meminta perha 
tian sidang ramai terhadap peng 
hinaan pnjonja Siti Soemandari 
dan t. Soeroto atas Nabi dan aga 
ma kita Islam itoeialah ,Peman 
dangan“ dan boekan sk, ketjil 
itoe, Dari sikap demikian itoe, 
maka barang moestahil , Peman 
dangan” akan menerima tenaga 
sematjam njonja Siti Soemandari 
dan t. Soeroto itoe, 

Dari itoe dengan pasti disini 
dioelangi : kabsr, bahwa njonja 
Siti Soemandari atau t, Soeroto 
akan bekerdja pada , Pemanda- 
ngan“ tidak betoel, djoesta, fit- 
nahan meloeloe goena meroegi- 
kan peroesahaan , Pemandangan“ 
Harap sidang oemoem soedi ma'- 
loem dan memperhatikan ! 

M. Tabrani     
  

goenakan 10 kata kata. Kawat kawat 
itoe haroes disertai tanda tanda dienst 
jang ditentoe, ja'ni. hoeroef hoeroef 
nlxg, 

Adapoen isi (boenjij kawat itoe bo 
leh memakai bahasa apa sadja jang 
diperkenankan oleh internationale te 
legraafverkeer, dan haroes semata ma 
ta berisi oetjapan selamat -sadja, 

Adapoen kesempatan ini diboeka 
pada hari lahir dan 7 hari kemaedian 
dari hari lahir itoe, 

2.9 mun 
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aa na ana an REA sah 

na melahirkan ,Po tra“, bedoek di TIDAK TERBIT “ Dibelakang Kedok 'Pember- 

  

  

   
   
    

    

    

   

    

    

   
   
   

  

   

  

    

   
   

  

    

   

  

   

  

   

     

  

   

    

   
   

   

    

   

    
   

    

   
   

  

   

   
    

    

   

      

   
    

   
   

        

   
     

    

   

        

   
   

  

   

  

   

    

      

boenjikan 2 djam lamanja, dan djika “6 1 1938 e 

javg dilahirkan itoe adalah seorang Hari Sabtoe, tanggal 1 Januari 1085, - hentian Bangoen 
Poeteri", bedoek akan diboenji berhoeboeng dengan Tahoen Baroe, e 

kan banja 1 djam sadja. seperti biasa, ,Pemandangan“ tidak Doea pertanjaan pada H B. Parindra 

terbit. 
Oleh Soeroto 

Dan lagi, djika itoe kabar diperoleh : : : tg 

Comite Perajaan T. Abang waktoe malam, jaitoe antara djam 7- Trap manuk ne 2 nd Yap . 1 Lea : 

en iann : 9, orang boleh memboenjikan bedoek, teerders mendjadi - oem adanja. |Dari Redaksi ab saja sena a Kang aa 

tetapi kalau soedah djam 10 malam boga. ga 2 . ah merdika dan neutraal. Toean2 Soe 

Corr. Kita ,,M. St.” mengabarkan : LA mendapat kabar, orang Tidak Tentang confict KPM Tempa na an Tn Dn tomo, Soetedjo daa Soetopo Wonobojo 

Menoeroet kepoetoesan Alg. verga holeh memboenjikan, melainkan baroe Nanti malam di Betawi akan dilang | Pata aa Nan IR n E Pn abad entoe akan mengakocei ini, 

dering dari Comite-perajaan, pada M8 holeh besok paginja. soengkan gecombineerd vergadering |" indra dan Redaksi ,bangoen , Gl| “jikalau soedah. betoel bahwa Ba 

m Saptos tg. 24 Dec. 1937, jg berj : LN na atas oesahanja bestuur dari vereeni- | Mana NAMA t, Soeroto diseboet seboet. | non boekan madjallah dari Parindra 

Gaga Aoa t. Mohd, Sati, tel Sedangkan bagi rakjat jg didesa2| sing Nan Gezagvoerder? dan Djadi keadilan mendorong kita mem Gian ini betoel 11) Neng ng 

Wijsm. Djati Batavia O., maka diba Jatau dikampoeng2, bagaimana oeraian (stuurlieden dan djoega vereeniging berikan kesempatan pada t. Soeroto | rindra mendapat -haknja oeritoek "toe 

wah ini, kita tjantoemkan soesoenan jt. Wijkm. Djati kepada kita, adalah | geheepswerktuigkundigen. Da menjamboet toelisan jang te| set tjampoer tangan didalam so'al 

Bestuur2nja. dan programma dari itoe|barapan baik poela,jaitoe barangsiapa| Vergadering tsb dilangsoengkan di lah dimoeatkan dalam sk. an ini, dan memberi poetoesan didalam 

| perajaan, bagaimana jg telah dipoe orang jg melahirkan anak satoe bari| Restaurant Trianon“ Noordwijk, Be  Polemiek antara t. Soeroto Dana rapatuja?? So'al ini makin menghe 

toeskan oleh vergadering tsb. dengan J,m.m. Prinses Juliana, mereka cewi dan dimoelai pada djam 8,45 pihak Parindra dan ,Bangoen tidak | rankan, djikalau kami hatja, bahwa 

Itoe vergadering, adalah dipimpin |itoe akan mendapat ,persen“ 1 kain | alam. akan kita tjampoeri. didalam rapat tsb Pengoerees Besar 

“oleh t. Sipan, A.W, Tn. Abang, sebajdan wang sebanjak f 5.— asal adal Didalam vergadering ini akan dite d Itoe oeroesan dalam, terserah kepa | perindra. menerangkan, bahwa Parin 

gai Voorz, dan beliau itoe telah me verklaring dari kepala kampouengnja. |tapkan standpuat dari beberapa orga a jg bersangkoetan dan jg berkepen| ara tiada tjampoer dalam Dan Holan 

: 243 2 Giaa Tea :  Itingan oentoek memberikan ketera- Aa . 

ngoeraikan pandjang lebar, tentang nisasi organisasi dan jg akan berpida : 4 Iran madjallah Bangoen itoe. 

Man mencbti jg kita ini akan mem an Baen to ialah t. CM Baker, t. GJ van Naa ca Ba Man 'Betoel, Dampir semoea jg doedoek 

bentoek satoe badan Comite, bagaima Pemboekaan Loterij. Lonkhuyzen dan t. J Heuseveldt, Peta sidang rama Len ang bagaimana | didalam Bangoer, orang Parindra.. 

: : 5 
doedoeknja perkara jg sebenarnja. 

na tjara tjaranja. : . 5 gg... : 2. 

:: rang | italangsoengkan| — Tadi pagi bertempat diroeangan atas . : | Jang kita rasa wadjib dan perloe 

anna ai Na mann “Tien loterij nd besar boeat Ba Ta mene| #iampoeri ialah sikap kepala batoe da 

kan hari .bersalinnja“ atau melahir kegoenaannja ,Ziekenbuis“ Tjikini dil beg datan & dengan banjak-banjak, se ri Nj Siti Soemandari dan £. parindra, t. Soetedjo voorntter Parin 

kan POETRA atau POETRI j.m,m, Batavia-C, telah diboeka. hingga banjak poela diantaranja jang Nara o, 18 aa mao mn engakan dra afd. Solo, t. Soetomo voorzitter 

Prinses Juliana, kirakira dalam boej. ta? “dapat dimoeat dalam harian kita au merasai, bahwa mereka Hoofdbestuur. 

Administratienja t. Karkono dan t. 
Sosrosoekartono kedoeanja orang Pa 
rindra, Toean Soetopo anggauta dari 

: j 2 Ke NN : 2 : lisan2oja dalam ,Bangoen” , , FAN 

lan Januari 1938. : Semoea berdjoemblah 313 prijs-prij8|ini hari, baik artikel2, maoepoen be- ngan toe ja » Hanja saja sendiri bogkan orang Pa 

Apabila waktoenja telah tiba, dan|dan nomer-nomer jang mendapat per-|rita2 kedjadian sehari-hari. P Mn Dengan dab me anan an rindra. Jang mendirikan Bangoen (da- 

Bestuur dari itoe perajaan soedah men | sentoengan sebagai dibawah ini: Moedah-moedahan tidak mendjadi- 2 — An an Nuh Han hoeloe Sara Moerti) dan jang riempoe 

dapat kabar jg opisil, maka itoe pera kan ketjil bati bagi jang bersangkoe- " ne Keisha AN 3 madina didalam Bangoen semoea 

jaan akan dilargsoengkan dengan Seri, Prijs dari f 75.000 No. 31552 |tan, serta bersabar hendaknja. aa aa ) » "““dorang Parindra. Ini semoea saja tahoe, 

Bana Demam Nan ag pedalu Prijs dari f 10.000 No. 25865 —.— £ te ot Na gag Pe 
kari Saptoe, maka hari Minggoenja S B lad Kita sesalkan dan tjela keras sikap | Sjalian bangoen Doekan orgasa da 

tidak dibikin, melainkan pada hari 1 Prijs dari f 5.000 No. 22889 Magang ea - Den Png rae non ae Dan & ri Parindra. Dan dari sebab itoe Pa- 

Senennja dimesdjid mesdjid dan pada 10 prijs dari f 1000.— perma'loemkan, bahwa barang siapa (pandang dari djoeroesan ini, maka/rindra tiada mempoenjai hak oentoek 

hari Selasa, baroelah kita poenja pe- pris Gar : ingin mendapat justrum-nummernja | tindakan t. dr, Soetomo plus Parindra mengambil poetoesan2 didalam cy'al 

rajaan akan berlakoe. i 15514 29338 39512 27043 20535 Indologenblad“ hendaknja memasoek | tidak boleh disalahkan soenggoehpoen |ini. Dan dari sebab Hoofdbestuur Pa 

Dan djika pada bari Senen itoe ka|36399 14423 25579 22433 29354 kan namanja kepada dr, A. Jansen, | barangkali formeel tidak pada tempat rindra telah membikin poetoesati, itoes 

bar telah diperoleh waktoe sore, pera Lembangweg 33. oja. Parindra sebagai salah seboeah berarti, bahwa Hoofdbestuur Parindra 

jaan akan diadakan pada hari Rebo. 50 prijs dari f 500.— Na partai kebangsaan jang mempoenjai lantjang mengakoei kaz jang boekan 

Sedangkan itoe perajaan akan ber t I di : haknja. Berarti Hoofdbestuur Parindra 

tempat ditegalan'.t, 3, Aboebakar b.|32938 38525 16749 15445 23374 Kaoem goeroe goeroe Mn : ba Tn Tn Pn Ba Naa Pa aa Taka 

Abdullah Alatasydi Djati Petamboeran (34212 31855 24224 32162 14888), Dioega perk. gonah Sau menya Itidak boleh tinggal diam melikat Na-| Maaf, hanja inilah conclusie saja. 

: Tanah Abang, &ll PRA an, 2 13927 14467 29355 33811 14991 Nala sedikit SNN saban boeat mem |bi dan aggma kita Islam dihina men 2. Pertanjaan jang kedoea: | 

» hasa ea sedoek akan ikoe 20000 32203 33582 17015 23191 hoelatkan pikiran sepada berita kegem tah mentah oleh siapapoen djoega, Djikalau Daan Commissie” Ba- 

# meramal 33793 17905 27429 15396 13567 |biraan jad. apapoela dalam madjallah jang komi Naa RN kena 

29601 25179 29999 21513 35945| Disitoe dinjatakan, bahwa lahirnja siredaksinja diantaranja terdiri atas Oak ja ki opo e an saja jg 

25015 27113 29281 38559 38601) seorang Poetera atau Poeteri soeloeng (beberapa leden Parindra, terbitoeng Soetimo dan $ edi, Ba 
i Poeteri Juliana itoe ada | djoega bapa'nja. oetomo dan Soetedjo tidak toeroet di. 

27476 36815 17833 39089 17084 daripada an - k kepastian ada berhentikan, dan Bangoen dikoeboer 
18 lah menambah banjak kepastian 8 Malahan menoeroet faham kita, tin-|dan tidak dikeloearkan-lagi? Kena 

»131224 20172 21919 13145 37215 nja kemadjoean jang tenteram bagi se| Jakan Parindra dan t. dr. Soetomo ada Kah : 1 2 

25621 15904-2093I-.16419 26304|genap Keradjaan baik didalam maoe 2 1 dan t. dr, Soetomo ada japakah jang” menekon ma'loemat, arti 

a Tn ya PEN LAPAN KEB ta : ta Dadar terlaloe manis terhadap njonja Siti |nja jg “memberhentikan t Soetopo dan 

: “553 Men Ia PR on en PON diloear seberang laoetan. Soemandari dan tt. Soeroto dan Soe-|saja, toean2 Soetomo d io? 

2 olksspelen, en Pe aa : Ban A - Ja, toean2 mo dan Soetedjo? 

Fin II, Djam 8 —9pagi Adoe lari dal Prijs2 dari ?100.— Tana er 2 topo Wonobojo (verantwoordelijk re-|Ini nanti bisa berarti, bahwa tt. Soe- 

5 lam karoeng, 1,9 9477 1900. 39272 O1163 | — —— | sPetticoat @VErun...  |dacteur dari »Bangoen" anggota Pa-|tomo dan .Soetedjo itoe directie 

2 9— 19 Main toesoek 12486 24778 318 (Kaia wsosdah djodotjf)'rindra..terkemoeka den ketoea dari | dari Bangcen. 

» 73 ” djaroem pakai 34487 21187 15129 37795 21596 Moelai ini malam dan besoek melam Hoofdbestuur Pe rdi) itoe, Andai 

  

   
       

  

     

  
  

  

  

    Ti 

benang. 37881 26333 19313 10704 1004i|gedoeng Bioscoop ,Albawbra” Akan kata kita berkoeasa dalam Parindra, Dan.ini.saja.tahoe,,iidak! 

10 — 1l siang Djalantoetoep|27315 38133 28123 20909 39471 | memepertoendjoekkan film »Petticoatf dengan tidak ragoe2 lagi kita akan | Jang mengherankan sekali jalah bah 

" moeka, 37415 10356 16661 37836 36708 Fever“. Jang memegang rol didalat | mengepalai gerakan membasmi peng wa diantara anggs:s2 Hoofdbestuur ... 

film ini ialah bintang-bintang film | hinaan jang dilakoekan oleh njonja Siti Parindra pada waktse mengambil-si- 

, M—12 , Gigitrotije diloco1g 20513 28360 22361 39832 jg terkenal ja'ni Robert Montgomery. |Ssemandari itoe. Nama Parindra de: kap sedemikian itoe ta'ada satoejg 
ganioengkan. 
#sediakan 50115067 10322 16108 35634 33134 Myrna Loy dan Reginald Owen. ngan tjara demikian akan tertjoetji tahoe bagaimana pintjangnja sikap 

4 Sea kesan andoek jg|32159 10453 37815 17357 24630 — 0 — bni sama sekali dari fitahan dan | Parindra disitoe. Bapa Tomo, Leider 

bin 35834 19951 24880 20330 14245| Afscheidvoorstelling ,Orpheus |toedoehan jang boekan2, seperti seka| Tedjo, Fiibrer Thamrin satoe persatoe 

. 13747 11640 39239 34443 15436 Revue", rang ini telah dipakainja oleh mereka menganggap sikapnj3 Hoofdbestuur Pa 

Djam 12—2 Pauze. & 391 Beberapa malam bertoeroet toeroet|jang anti Parindra oentoek memberi-|rindra jg semaoerja sadja dan tiada da 

39589 15891 10493 25655 39147 ,Orpheus Revue“ bermain dibangsal (kan tjap anti-Islam kepadanja. pat disandarkan diatas soeatoe hak apa 

Vervolg: 28312 38524 28948 39777 29115|nja di S.S. terrein Senen, meskipoen poen djoega tadi, soedah betoel sekali. 

2 : 1 Na ua : ri i dioega doedoek | Alasannja, dari sebab kesalahannja t. 

III. Dimoelaikan Volksspelen jg ke/35626 11703 27967 33085 28952 |bangsai itoe begitoe loeas selaloe padat Dari itoe bagaimana ajoeg 2 j3, € a ja | 

doea dengan memasang satoe bom. 133227 15223 15632 28389 15799 oleh penonton. Hai ini sebagai boekti | nja perkara dalam hal n Tank Te data Tr dan saja, namanja 

Diam 2—3 sore Adoe sepeda dengan|33209 17963- 15303 13815 36954 dan oekoeran betapa tinggi peil per mParindra“, tiap tiap tindakan dari jt. Soetopo dan arindra mendjadi dje 

J Sit Kemana Ye teri 3 mainannja jang soenggoeh djarang di (golongan dan partai manapoen djoega|lek maka t. Soetopo dan saja haroes 

TE 12 19398 15293 25680 39893 10348 dapati opera seroepa ini, dan seharoes aa djoega dari Pa Pa diberhentikan dari redactie commissie, 

an .— Yang: e : : iedialtoedjoekan oentoek membasmi dan : , 2 

3—4 , Main tarik tambang. 25927 21250 16224 36397 28294Inja bagi ,Orpheus Revue" menjedia : : :| Siapakah sekarang jg merapoenjai 

: Dengan. di sediakan 119703 35201 18996 30517 34469|kan tempat lebih loeas lagi, “patang kang Bg ia telah di rok 'oentoek mengambil Mutostali 

25 prijzen barang2|18980 30557 12429 38115 22387! Dalam pada aa La au an Pa Ae oa Ten Aa idia poetoesan terhadap Bangoen? Djawab- 

Sao : merasa poeas, sebab tjer aa : taat ja tjekak aos, ta' 
— sa jg aa 22546 22721 23935 39614 26952 daan Aekkan mendjadi tjermin atau kan, tetapi djoega gebiedend, soea Pn 2 3 Na Pa 

m.Reboetan, dari & pO- 73196 29802 381074 11950 23852 |eejadan bagi pergaoelan hidoep dalam toe kewadjiban, ' - 
Hn Di ta ape: . 40 Aa . , : : Lu, Isia, Beberapa orang mengadakan - 

NN rain Hana, di 35148 17637 35417 34872 30897|masjarakat kita, poela critiek-critiek Bagaimana sikap djoeroemoedi kita | osan Da ondontkaa osang, Has 

“ Hissi? dengan roepa-|26223 32761 29797 14681 33174|jang tepat dan memang pada tempat |terhadap soal Siti Soemandari itoe, di Avvehgoen (dahoeloe Sara Moerti) ber: 
au : : Nggak ik k leh t, Tan (persilahkan sidang pembatja mengi- | P. 

Handa nina Hoya dijas006 18751 1S77A SSne Tlan Tien Bok “ Ba 5 Na dsn | koetinja oeraian beliau dibagian hoofd Pan Men Han Naaralooze Ven 

gantoengkan diatas. (27933 32231 33538 16229 234051 # Jeng , artikel hari ini. nootschap. Tiada mempoenjai statuten 

icenja dapat mengikat dan mena , ie 

IV Tontonan golek, najoeb, topeng, | 32736 13403 31601 20353 35249 SA Pat atta abliek, 
dan Huishoudelijk Reglement. Bangoen 

Ghgar.dan Mauziek, bermain moelai da|27517 15781 22097 32337 35665! "Tetapi, meski masih banjak orang Selandjoetnja kita persilahkan t. Soe | djoega tiada mempoenjai directie arti 

: EN 5 : : roto ig memadjoekan soerat kiriman Inja tiada mempoenjai bestuur, 

ri djam 8 pagi sampai djam 12 siang,19396 23939 11705 14722 32022|minta soepaja Orpheus Revue berma Kapal Pant oo ) poenj 

dan dari djam | sampai djam 5 sore. 6 7912 13054lin lebih lama ditempat itoe, terpaksa| “padat.t. 13 December jtl. ini red Semoea oeroesan dipoetoes didalam 

V Pengabisan meletoeskan satoe Na nan ra La 29847 ioi malamfadalah malam penghabisan, | ,:, ai Ba An ansktarkan redactie- vergadering, poetoesan poetoe 

  

5 dalam mana diambil tjerita kalau ta , : “Isan mana kerap kali, dan sebetoelnja: 
bom Ne allah 36441 20205 28653 14828 10575 galah Gagak Nedra, tjerita jg selaloe Ma an Sa na Sen 3 Wa tiada di dalan 

? 38813 87773 39630 32929 34566 | mendapat succes,— Ta t t oteio. Maka dari itoe jg andh sekali jalah 

Adviseur: t. S Abdullah b. Babeher.|20653 17407 16669 32180 25275! Djadi masih ada kesempatan ini ma aelbaem Kebeat La Soetedjo. Ma bahwa doea anggota dari redactie, ja 

  

-t. Sipan, Ass.-Wedana T Abang. lam oentoek mengoendjoengi dan bagi itoe : verantwoordelijk hoofdredecteur 

Nagan ah 1 Penn: t Mohd Su 36863 37590 Au. Tn mba siapa jg beloem, maka bal ini boeat| Berhoeboeng dengan artikel dari Sildan redacteur harian diberhentikan 

li, Te Wijkm. Djati. 18250 38014 20261 19 2 2023 beladjar kenal. Menoeroet kabar moelai (ti Soemandari dalam madjallah Ba-|oleh doea anggota redactie jg lain Dan 

Secr t. Maibar Glr St R Moeda, 19984 11660 33758 37004 36136|pada tg, 31 Dec. jad. Opera tab akan|ngoen tentang beberapa kelakoean | Bapa Tomo dan Leider Tedjo tiada 

9e Penn: t. Rd Koesni, Sebrijver AW 39827 38658 11605 24674 22594| mempertoendjoekkan permainannja di | Kandjeng Nabi Moeharamad s.a.w. jang | melihat keandhan ini. 

Tanah-Abang,|18066 21313 32244 14489 22552 gedong @ueen Theater,Pantjoran Bat.- Mn 2 Menara Yan 

Cemmissarissen : toean2. 33311 26384 34225 27648 21649 Pas, a Sastenja BM Bbeteyi “Wonaboja da saja, banja satoe : Redactie 

5 1 : 36887 19270 28253 10055 10742 . Na .' diberi itik Basi 5 ommissie haross keloear semoea, dan 

ta, : Rat ikan, dan Pest bisoel. telah diberhentikan, begitoe djoega : : : 

Ba en tua Daplag al 19285 34548 30625 24891 16970 Dari Kenvang diberitakan, bebera|toean Soeroto, anggauta dari redactie Ba diberhentikan, tiada 

rah, Mohd Hidajat T. B. Mamoen 2e/19157 28672 22958 23586  34994|pa hari jang laloe Detachement veld-|commissie jang menoelis pengantar 3 kianlah pert 4 ' pada Hi : 

9, Ba . Wi 5 liti telah dapat rapport | kalam oentoek artikel itoe djoega di Onani perna mn pn una 

Wijkm Slipie, Sadri 2e V An 20704 81100 37117 29914 17988 Ni : ae Ha. na Ata Terenak Pa Mi kan Yati podoetin Coramasi bestuur. Parindra. /Poelisan ini nanti 

pang Rania Bingat, Nut, Sian Jago 25609 16810. 19873. 20070| 1 Git Hoa dpr dr Koharpa Mona Ini, Spa Ala ditata | oki paha betapa. Igo 
a ti “Bo Lajar sen, Hoek 138911 20311 21687 10263 35296) orang terkena makan ratjoen hingga |kan, ditaken oleh toean2 Soetomo dan nesia, dan kepadg redactie.Soeara Pa- 

ram, Nawawi, Soepardjan. | g : , Lada War , : rindra, Soerabaja, “Djoega manti akan 

Dan lagi, menosroet bagaimana oe- 27028 29542 31985 12368 36911 beberapa orang meninggal. Soetedjo, e an Lana dari re saja sediakan toelisan didalam bahasa 

ian Voraiter Jb Jatoo dikota tana4 26107 30008” DAt4s. 2016|, Penjsiikan Yg dilaookan, korban Ara mala gap Pangooroa Da Denda, balas, perlg ganoee di 
ini, hanjalab 3 Wijkm, sadja jg akan 11942 33954 27999 16333 10276 Ta Na , Maa da at Boti an ea Parindra didalam gedoeng Habi moeat didalam ssk Belanda, : 

Djati Pnb daa 3 Tp Dean Di 11957 26042 11052 38295 13279 sket dal koe mala jg datang |projo Solo, pada hari Minggoe, tt. 12 BN ati eon nat ai 

|. ka mereka mereka itne masing masing 163990 10974 21872 36700 15623 "5 eng ya ba dana An bian ge Cute kan, agar nanti djangan sampai ada 

Leg nego Ta Tan kookan  penjlidikan, kenjataan ikan|mat teb saja disini 'mengadjoskan Pb agan dikalangan 2 Pe 
j an - rai, - : Kan Nan 5 , ea vg moeda terhadap semoea mereka jg sam 

eng kampoeng mana ada mem esa ikan jg ditjoewe itoe, jaitoe ikan ikan doea pertanja'an kepadz toean2 Soe-| kini di Ni : 

Eat Haag Hu dim esdjid aa Djutoehnja Loterij Besar ig Hondah boesoek dan #oedah beroelat, | tomo dan Soetedjo, dan kepada Hoota | P#'i kini dinamakan pemisdpin2 kita. 

Maka poetoesan jg adil, dari pen 

— 9 —         djid, dengan sekoetika itoe djooga, Hoofdprijs f 75.000 djatoeh di Me-| Ketjoeali itoe di Tjilamaja poen te bestuur Parindra seoemoemnja. SOEROTO, 

mestilah.mem2doenjikan bedoek seperti | dan, f 10000 di Soerabaia, dan jang |iah berdjangkit penjakit pest bisoel,| 1. Pertanja'an jg pertama beroepa 4 s 

dihari lebaran, akan tetapi, mesti|f 5000. di Semarang. dan telah menghinggapi beberapalrbetorisch-e vraag: Apakah ma Solo, 24 Dectmber 1937, 

ingat", djika J.m,m. Prinses Julia . ny: orang hingga ada jang wafat djoega. Idjallah Baugoen orgaan dari Perindra? Yaar 

KE 
is . 

v 

  

aa



   

  

        

    

   
   

  

    

       
    
   

   

   

- Pikoeatirkan 

Djawiban Djepang.ke- 
“pada Inggeris--- 

3 

  | Perdjalanan kapal ,Oahas 
Hankow, 28 Dse (Rsuter). . 

| baik kalangan anng maoepoen ka- 
- langan Tionghoa dengan penoeh per 

hatian mengikoeti perdjalanan kapal 
meriam Amerika ,Oahu" jg tadi pagi 

“dari Shanghai bertolak ke Hoh-hsien 
' oentoek memoelai mengangkat kapal 
-Panay dari dasar jaoet, 

Penoebnja perhatian itoe ialah di 

itoe berangkat djoega, padahal dari 
| “pihak Pembesar2 Ojepang dinjatakan 

soeara protes keras dengan beralasan 
... »bahwaz nada sarat ini masih ada 20. 
— riboe-serdadoe Tionghoa berpentjaran 
|. Gisekitar Nanking dan Wu-bu”. 

“D'dengar kabar, bahwa ambassadeur 
|. Amerika djoega ikoet serta didalam 

| kapal “Oabu“ itoe jang is ini dalam 
perdjalan ke Nanking goena memper 
siapkan pemboekaan kembali kepada 
kantor ambassade Amerika jang ada 

. Gisitoe, 
Dj'ka kewadjiban ini dapat didjalan 

kan dengan loeloes, maka doenia loea 
-rah akan mendengar boeat pertama 
ikali berita jang beriwajat benar sedjak 

«2 manking didalam tangan Djepang: 

        

   

  

   

  

    

   

      

Antiaman Djenderal Matsui lagi 
. Shanghai, £3 Dec. (Reuter) 

|. “Dalam intervioe, Djenderal Matsui 
— sekali lagi mengeloearkan-antjaman 

.. bahwa Djepang-akan meneroeskan. 
| rak langkahnja ke Harto 

king djika “dia Pemerintah Na 
Tiong/non tidak soeka meroebah poli- 
Pa 2 an u5 . 
“urx jang anti-Djepang itoe. 

-Lebih djaoeh ia njatakan : 
a. Kalau sadja Tiongkok tidak soeka 

- meroebah sikapnja, menoeroet pengi- 
-“ raankoe, Pemerintahan Kaisar tidak 
“akan lebih lama Jagi mengakoei ada 
nja Pemerintah Centraal,” 

Ia tamhah poela keterangan, bah 
“wa Djepang sangat memperloekan 

mengaso setelah berdjoeang 4 boelan 
jamanja, 

    

   
     

“.. Djadi dengan itoe pihak Djepang 
. memberi tjoekoep waktoe meroebah 
“politiknja, sehingga tidak perloe poe 

a tergesa gesa pibak Djepang mem 
perloeas aksi serangannja disepandjang 
soengai Yangize, 

“ Dengan tegas Djenderal Matsui ber 
“kata: ,Djepang sekali kali tidak ber 
“niat mendjadjah Tiongkok,tetapi walau 

poen soedah begitoe banjak korban, 
Djepang akan merasa poeas djika di 
'Timoer Djaoeh tertjipta perdamaian", 

  

  
Kapal Djepang dilermpari granaat 

Shanghai, 28 Dec. (Transocean). 
Kemaren dari djembatan Honan 

ada 3 boeah granaat-tangan dilempar 
kan kepada seboeah kapal Djepang jg 
sedang berlaboeh di soeak Soo-chow. 
“Dari 3 boeah itoe hanja seboeah sadja 
jg meletoes dan membikin seorang 
serdadoe Djepang beroleh loeka. 

“ Djembatan djembatan ditoetoep 

“Shanghai, 28 Dec (Reuter): 
“ Disebabkan oleh terdjadinja pelem 
“paran granaat sebagai terberita diatas, 
“waka polisi dari tanah nederzetting 
“telah menoetoep semoea djembatan- 

| 'djembatan jang melintasi soeak Soo- 
“'“ ehow boeat kendaraan apa psen djoe 

ga. jaitoe djika sebocah kapal tentara 
Djepang keloear masoek soeak itoe. 

Djoeroe bitjara tentara Djepang me 

granaat seroepa itoe bisa dihoekoem, 
karena melanggar wet militer Djepang. 
'Tetapi ia tegaskan lagi, bahwa Dje- 

. pang akan memperhatikan djoega wet 
wet internasional, djika ada orang da 
Ti negeri loearan jang ikoet bersang 
. koet. 

Poelau Wongnam didatangi 
s FA Djepang 

Ti Macao, 28 Ken Uantar), Setelah 
menembaxi poelau Wongnam dengan 

“perantarazn kapal kapal pereane: maka 
200 orang dri kaoem darat 
kan disitoe dari 1 kapsr-xruree dan 

Il kepal pengangkoet pasoekan serta 
doea kapal pengbantjoer. , 

Dari kapal kapal itoe wereka naik 

  

| sebabkan oleh karena kapal Amerika) 

nerangkan, bahwa penjerangan dengan | 

3ahaja Djepang kepada Ising- 
' tao soedah sangat dekat 

  

perbentrokan 
Djepang-Amerika 

  

2 

mrotorboot dibela kedarat, 

“Dari bangsa Portoegis jang wrewm- 
poenjai banjak hak hak disitoe beloem 
lah diterima beritanja. 

Pemerintah Djepang mendjoeal 
obligasi 

Tokio,28 Dec. (Domei). Benjamin 
Cop, manager dari pada Ford Compa 
»y di Yokohama telah memborong 
obligasie2 pemerintah seharga 1 mil- 
joen yen, jang dikeloearkan berhoe 
boeng dengan incident2 di Tiongkok, 

Amerika tetap berhati tjoeriga 

Washington, 28 Dec (Havas) 
Walaupoen soeal kapal ,Panay“ soe 
dab dianggap selesai, oemoem masih 
berpendapatan bahwa Amerika tetap 
mengandoeng hati tjoeriga. Keinginan 

orang diselseroeh negeri ialah soepaja 
tertjipta persatoean hendaknja, bagi 
pendjagaan Gjika sewaktoe2 datang 
bahaja dari loearan. 

Berhoeboeng dengan itoe maka pe 
mimpin2 partij-partij dalam konggeres 
akan berdaja oepaja soepaja dibathal 
kan mosi-Ludlow, dalam mana ada di 
oesoelkan soepaja diambil soeara ra' 
jat boelat-boelat goena memoetoeskan 
sesoeatoe sebeloemnja Pemerintah A 
merika mema'loemkan perang, 

Dilain pihak, Pemerintah dalam per 
sidangan parlement jang akan dilang 
soengkan pada boelan Januari akan 
meminte tambahan? — crediet-crediet 

“Iboeat keperlosan armada. 

Djawab Djepang kepada Inggeris. 

Tokio, 28 Dec (Transocean). 
Minister Hirota ioi hari telah me 

njerahkan djawaban Pemerintah Dje 
pang kepada ambassadeur Inggeris 
tentang bentjana kapal , Lady Bird“. 

Adapoen isi nota itoe beloem poela 
dioemoemkan. 

Djawaban Djepang sampsi di 
Inggeris 

Londen, 28 Dec (Tansocean) 
Djawaban Djepang atas protesoja 

laggeris tentang penembakan kepada 
kapal2 perang Inggeris di Soengai 
Yangtze tadi malam soedah diterima 
disini (Londen), djawaban mana be 
loem dipeladjari oleh kantor oeroesan 
Loear Negeri. 

Beloem poela diketahoei apakah Dja 
waban Djepang itoe akan dioemoem 
kan atau tidak, tetapi didoega, bahwa 
tentang hal ini Pemerintah Inggeris 
akan mengeloearkan seboeah Ma'loe- 
mat. 

Menoeroet berita dari pihak orang2 
jang tahoe, katanja djawaban Djepang 
itoe disoesoen dengan kata-kata jang 
menghendaki damai dan sangat banjak 
dalam mengaboelkan segala jg diha 
djatkan oleh Inggeris. 

Oleh sebab itoe, kini ada tanda 
tandanja bahwa Pemerintah Inggeris 
akan menganggap bahwa djawaban 

ma'af Djepang dan djoega pemberian 
pembajaran keroegian, 

poen djoega djangan sampai kedjadian 
incident2 seroepa itoe. 

Djepang tidak soeka tanggoeng 
djawab 

Tokio, 28 Dec (Transocean). 

sekotji sekotji jang oleh motorboot 

itoe soedah memoeaskan, serta Inggeris 
poen akan menerima baik permintaan 

Tetapi meskipoen demikian, Peme- 
riatah Inggeris akan menjatakan lagi 
dengan tegas hadjatnja, soepaja dihari 
kedepan dalam keadaan bagaimana 

Orang orang jg mafhosm benar atas 
doedoeknja perkara menerangkan bah 
wa djawaban Djepang itoe hanja me 

Pihak Tionghoa berpoesat diri di 
goenoeng Taishan, 

Hankow, 28 Dec (Transocean) 
Setelah moendoer dari Tsinan, maka 
pasoekan-pasoekan Tionghoa mentjo 
ba hendak memoesatkan diri lagi di 
sekitar goenoeng. Taishan, jg di Tiong 
kok dianggap sebagai goenoeng kera 
maf. dimana didoega akan terdjadi pe 
perangan jg bisa menentoekan keadaan, 

Kemadjoean gerak langkah 
Djepang. 

Orang orang Djepang tadi pagi bi 
sa bertindak madjoe dari Chochen jg 
letakoja dipinggir djalan sepoor Tsing 
tao, menoedjoe selatan ke Poshan, dan 
djoega kearah timoer menoedjoe Wei 
hsien, jang memang soedah djatoeh 
ketangan Djepang. 
(Pada sa'at ini barisan Djepang ba 

nja 150 KM, sadja djaraknja dari 
Tsingtao, sehingga boleh dibilang, 
perampasan kepada pelaboehan Shan 
tung ini hanja menoenggoe sa'at sadja. 

Djoega kapal-kapal perang Djepang 
soedah dekat. 

Berita berita dari berbagai bagai 
pihak sama menjatakan, bahwa kapal 
kapal perang Djepang sama berkoem 
poel didekat Tsingtao. 

Pesawat pesawat terbang Diepang 
dengan sangat radjin menghoedjaai 
bom kepada djalan spoor Tsingtao dan 
beberapa tempat jang ada disepandjang 
djalan spoor itoe, 

Selain dari pada itoe djalan spoor 
Tsinpu tidak loepoet, ja'ni dibetoelan 
tempat pertemoean Hsuehow. Makeosi 

djalaanja barisan Djepang.——- 

Djoega Shanshi dimasoeki Djepang 

Djoega didalam dasrah Shanshi Dje- 
pang bisa menjerboedengan berangsoer 
Tempat kedosdoekan Tionghoa didekat 
Taiyuanfu diserang oleh pesawat2 ter 
bang Djepang sehingga mendapat ke 

serangan itoe ialah bosat memoedahkan ini waktoe beloem termasoek kepada 

AMS T 
ALLE LEVENSVERZEKERINGEN, 

  

LEVEN 
NM NN BR UI 743 

VERZEKERD BEORAG 167 MILLIOEN 3 

  

Maksoed Djepang mengoeasai sege 
nap djalan sepoer Lunghai 

Tentang niat2 Djepang setelah sele 
sai dalam penjerangannja disekitar Tai 
yuanfu, didcega bahwa mereka akan 
mengambil djalan Tungkwan disepan 
djang djalan sepoer Lunghai, Dengan 
terampasnja Tuogkwan itoe, maka pi 
hak Djepang akan bisa mengoeasai se 
genap djalan sepoer Lunghai itoe. 

Amerika mengambil sikap 

Shanghai, 29 Dec, (Transocean). 
Kongsol Djenderal Amerika menda 
pat perintah dari State Departement 

| Amerika soepaja segara hendaknja me 
ojelidiki, apasah benar bahwa selan 
djoetnja pendoedoek pendoedoek Ame 
rika jang ditangkap tidak lagi akan 
dihadapkan depan pengadilan exterri 
toriale rechtbank Amerika tetapi dide 
pan pengadilan Militer Djepang ? 

Djika beoar, mereka haroes berha 
dapan dimoeka pengadilan militer Dje 
pang, maka State Departement berke 
hendak soepaja Kongsol Amerika mem 
beri peringatan kepada orang2 Dje- 
pang atas adanja oendang2 baroe jg 
bisa membawa kepada perbentrokan 
antara Djepang dengan Amerika. 

— hj as 

Perantjis 
Pemogokan oemoem di Parijs. 

Reuter mengabarkan dari Parijs, 
bahwa nanti malam semoea pedjaba 
tan2 oemoem sosdah mengambil ke 
poetossan akan mengadakan psmogo 
kan oemoam, sebagai protest terhadap 
rantjangan begrooting, dimana terloe 
kis semoea gadjih2 jang ketjil-ketjil 
akan ditoeroenkan, sebagai djalan oen 
toek berhemat. 

Menoeroet kabar semoea pedjabutan2 
jang bersangkostan adalah gas, listrik, 
Air, pembersihan fdjalanan, Post, te 
lepon, spoor didalam tanah, autobus, 

maatregel itoe, 
sem Oo meaaa 

Spanjal 
Serangan fihak Pemerintah di 

Teruel. 

Dari Salamanca Radio nasional me   roesakan besar. 

pin oleh generaal Aranda soedah ber 
gerak madjoe kedjoeroesan district Te 
ruel, sehingga fihak moesoeh jg soeda 
kehilangan lapangan mendapat keroe 
sakan besar. 

Nederland 
Soal Ethiopia 

DenHaag, 29 Dec (Aneta) 

Berhoeboeng dengan berita dalam 
mana dikabarkan, bahwa bekas keiser 
Haile Salassie didalam telegram kepa 

Ida Pembesar2 Oslo-staten menjatakan 
kekewatirannja—kalau2 staten ini atas 
tawarannja Pemerintah Nederlandsoe 
ka mengakoei sjah perampasan Itali 
kepada fthiopie, maka dari fihak jg 
berwadjib diterima kabar bahwa oe 
soel pemerintah Nederland itoe hanja 
mengenai kepada kedjadian jg sebe 
teoelnja sedang SZoentosk mengakoei 
sjahnja tidaklah Sdibitjarakan. 

wa G3 

  

Pendjoealan dihadapan 
orang banjak. 

Pada HARI SABTOE TANGGAL 
29 JANUARI 1938, pagi hari djam 
9.30 didalam ,TOKO DJAWAS, Pasar 
Baroe 68, di Betawi akan diadakan 

pendjocalan didepan orang banjak 

atas persediaan2 jang ada didalam 
toko itoe, terdiri dari pada kain, sa- 
roeng,  kain-kepala, manufacturen, 

sehilderijen, alat2 dari pada brons 

en gebruiksvoorwerpen), d-I. IL, semoea 

termasoek boedelnja marhoem Sech 

Awab bin Salim bin Said Alkatiri. 

Pendjoecalan itoe dilakoekan goena 

pemisahan dan pembahagian. 
Keterangan lebih djelas boleh di- 

minta pada jang diberi koeasa, ja'ni 

MR. J.H.P. TER SPIL 
Kali Besar West 5 Batavia. 
    ngabarkan, bahwa balatentara jg dipim 

  

  

  

  

  

ASIA OPTICIEN, Kramat 14B - Bat-C, 
tel. 1949 WI. Periksa mata GRATIS. 
Terima recept Dokter. Sedia katja Zeiss 
Amerika dan Japan. Sedia montuur mo- 

del jang paling baroe, teroetama boeat 

dames. Terima reparatie katja mata. 

  

»Huwelijk, Polygamie en Echtscheiding 

n den Isiam“ door Joesoef Wibisono 

verkrijgbaar bij administratie PEMAN- 
DANGAN prijs f 0,56 Inci. portokosten, 

  

Djerawat, ketoeaan dan sebagainja ha- 

nja bisa hilang djika pake Lano'1 poe- 

der recept dari Dr. Moewardi f0.65 
per blik terima diroemah atau pada 

Adm, Pemandangan. 
  

FLASH GORDON Tjerita jang tidak 

asing lagi harganja tjoema f 0,15 ong- 

kos f 0.02 bisa dapat di Administratie 

Pemandangan. 
SOEDAH TERBIT jang ke II, lebih 

heibat dan lebih rame dari jang ke I 

  

VERKEERS & TOURISTEN-GIDS 

VAN JAVA: Verkrijgbaar bij adm. Pe- 

mandangan per siuk f 0.94 inci. por- 

tokosten. 
  

SIAPA ITOE PERAMPOEAN ? 
Menoeroet tilikan lahir dan bathin, 

ilsalat ilmoe dan agama, soenggoeh 

amat menjesal sekali, orang jang tida 

mengetahoeinja. Hanja sedia beberapa 
boekoe sadja di Administratie Peman- 
dangan harga f 1.25 ongkos f 0.06. 

Oentoek biang keringat bagi baji pa- 

kelah Lano'l Poeder recept Dr. Moe- 

wardi per b!ik hanja f0. 65 bisa dapat 
pada Adm. Pemandangan. 

  

BOEKOE Penoendjoek djalan di Poe- 
lo Djawa bagi: kaoem Soepir kaoem 
Saudagar pelantjongan harga hanja 

t0.90 onkos f0.04 bisa dapat di adm. 

Pemandangan. 

  

Boekoe PERDJANDJIAN VOLKEN- 
BOND oleh Moh. Hatta soedah terbit 
harga f 0.40 onkos f 0.04 pesenan pa- 

da Administratie ini soerat kabar. Oe 
ang lebih doeloe. 
  

GOAN TJIANG & Co. di Senen 117 
ada satoe satoenja fabriek TEMPAT 
TIDOER INGGRIS, systeem Europa 
pake parlemoer, sekarang soeda moe- 
lai dibikin, soeda ada stock jang klaar 
harga pantes. 

  

Peladjaran ditanggoeng memoeaskan 
1000/o. 

Cursus Typen , DE EXPRES“ 
Gg. Sentiong 42, -— Batavia-C. 
  

KAEN TENOEN MADJALAJA, keloe- 
aran Peroesahaan.“ enoen Rahajoe, bisa 
dapat menoeroet harga fabriek dari: 
S. Hatidjah Kantjanaweg 48 Batavia-C. 

ASIA YOKO, Kramat 14B Batavia-C. 
importeurs perkakas barang tjoekoer' 
seperti: korsi tjoekoer model baroe, 
goenting machine electrisch, goenting 

machine biasa, sisir goenting, lemari 

katja ketjil oentoek menjimpan perka- 

kas tjoekoer. Sedia toekang bikin ta- 

poentoel (tida tadjam), Dikerdjakan 

oleh vakkundig, speciaal dikasi datang 

dari fabriek barang tadjam. Barang 

jang diasah, tadjamnja seperti baroe 

kombali. Harga tida mahal. Boleh bi- 

kin pertjobaan, tida berboekti oeang 

kombali. Djoeal obat njamoek kwaliteit 
No. 1 engros. 
  

SLAMANJA kita kasi dateng roepa2 
tjita, Gabardin dan laen2 dari jang 
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. 
  

(V.X.| (Machine schrijven Tien Vi- 
ngers Blind Systeem) Molenvliet Oost 
No. 107 Batavia. Bladjar Typen saban 
hari sampai mendapat DIPLOMA, 
amanja 1—4 boelan adja. 

  

Werkloos? Belilah sekarang boekoe 
»DJALAN MENTJARI WANG berisi ngandoeng pergantian, tetapi Pemerin 

  tah Djepang menolak oentoek memi 100 matjam djalan mentjari wang, di- 

peristiwa peristiwa lagi. ? 

ialah   rah peperangan”. 

koel penoeh penoeh atas tanggoeng 
djawab djika sewaktoe waktoe terdjadi 

Pemerintahan Djepang berpendirian 
bahwa satoe satoe djalan jang paling 
oetawa goena mendjaga soepaja dja- 
ngan lagi terdjadi hal hal seroepa itoe 

»kapal-kanal perang Toggeris 
hendaknja djangan ada didalam dae- 

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

antaranja ada Werkbaas, Aannemer, 
Verkoper, Makelaar dil. Harga seboeah 
f 0,50. Toeroetlah nasehatnjal Tang- 
goeng dapat pekerdjaan. Boekhandel 
KEMADJOEAN Batoeradja, 

  

DITJARI seorang prampoean Indone- 

dja tjepet, boleh dateng sendiri di   sier jang pande handwerken serta ker 
Bouwk. Aannemer EHE Menteng Atas13. 
Membikin roemah, koeat, tjakap, rapih, 

OENTOEK memoedahkan bagi abon- 
nes kita dalam kota, djika hendak mem- 
beli DESA ZALF oentoek segala penja- 
kit koelit, bisa di beli dengan perantara- 
an looper dengan harga f 0.15 “terima 
diroemah. 4 
  

DITJARI . 
Satoe toekang Kebon (Mandor) jang 
mengarti oeroes tanaman Thee, Kem- 
bang dan Anggrek, boeat di Paroeng- 
koeda serta dapat roemak vrij, Kete-   harga pantas, Djsega oentoek-onder-   Passar Baroe 108. 

  

houd dan verbouwingen roemah2. 

  

rangan2 di Prinsenlaan 92 Bt-C. an- 
tara poekoel 5 dan 6 sore, 

- 

dau. perak (bronzen en zilverenkunst- ——— 

djam perkakas barang tjoekoer jang 

Typ-Cursus ,DE VLUGGE. TIENS“ ' 
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mean PA 5 PPN PA AA NE z ea 2. Aa PT . 2 

KG ea SA Moelai boeka pracktijk 1g, 31 Dec.'7 1 an 

C : NE si A 3 A L A € e € Boedi hari PEBO Rd. An - Aa 

Ini malem dan besok malem dan KEMIS 29-30 na 13 
» Marx Brothers jang terkenal dan muzikaaljang main didalam film: December 1937 2 / : 5 

1 S : Djam bitjara:  8—11 pagi Ne | 

A DAY AT THE RACES Sawah Besar '” —  Bat.-C. 5 BT aoren DN 
Pertoendjoekkan jang bagoes—aksi tempat pertandingan jang ba 33 : Raden Salehlaan 23 U 

ken jang ramai. Kotjak jang sampai pada poentjaknja sP ETT I Co AT F FV F R Tn Tn : : 
H J i, 1 Mpg i 

Mn - (KALOE SOEDAH DJODONJA) DASI AN VAN TANI ANIS DASI 
Moelai 31 December 1937 dan malam brikoetnja boat Wetan dian! f 1 80 A e 

» 
8 p 

LAUREL dan HARDY ROBERT MONTGOMERY, MYRNA LOY dan REGINALD OWEN Ta 
: dalem ' 2 St in : 

T W EF S "pa Satoe film jang indah sekali mentjeritakan bagaimana kaloe 1002 Visitekaartjes 

: soedah djodo biar bagaimana djoega moesti ketemoe dan ... $ 5 
»”W A Y Oo U , . mikah..Doea. lelaki atoe nona di satoe tempat jang sepi Terima di roemah 

KA al “Apa bisa terdiadi? . Ri: 3 ng: Ban wa 

Tn aa Pai Gea Gaia Ga aa Ga Ga Pe Ge Go 5 Mean enaaaaman 
1. Pergoeroe Nasional 

Anggoer Darah Speciaal — KASATRIAN“ 
#3 Hoofd agent | Kadjiweg No. 48 - Djaga Monjet No. 14 2 

Penaanp n , Ne " Ti £A Taij Ho TODE ) patavta BATA V kata: 

DNA RA ay, Kanan : 5 ent | Menerima moerid boeat: ya 
Oa enajal I- H:l.S. & Seitakelschool f2,35 seboelan 
Eng Thaij Ho Solo- |2. Tweejarige Handelsschool f 6.- ,, 
Thaj An Tjan Djokja|3. Cursus Boekh. A Examen f 4.- , 

Eng Sioe Tong Tjilajapy4 Cursus Typen (J0 Vinger Blindsys.) 
Pe Tana Tasikma- f 2,50 seboelan 

Djin Sen Tongy Bm-|5. Cursus Klein Ambtenaarezamen « i 
Tjie Ho Tong) does f 2,50 seboelan 

  

Eng Thaij Ho Semarang F : 
Thajj Tjoen Ho) Pekalo- Boekoe programma bergambar boleh 
Tjle An Ho) ngani diminta dengan gratis. : 
Thaij An Ho Magelang 

Kag Nam HO Poerboling | Maag Pe ng Peng ema pena n) 
go 

Eng Ho Tong Cheribon 

        

    

Oliver Hardy, James Hean, Stan Laurel, Sharron Lynne 
in “Way Out West” 

  

   
  

    

  

     
    

  

     

    
  

  

   

       
    

     

  

     

  

      

    

         

    
     

        

! za 'Thaij Ho Tjoen Soeka: 5 5 

E PROF: TAB Ao SISA) Don Tekoop 
P5 MB DRA AK Pen Knena an . 2 3 KOEKA PEGADEAN EN 119 —  BATAVIA-C. en naa IogAn Tong) Comei (| Sejamanja ada sedia 5 

3 , Se # San JokFongaban 2 $ 3 jakit dari laki-laki, prempoean Tesrnansenana UP Djin An Anna AUTOsS 2ehandschi | 
£ : s1 aa aa aa te £ Dan An Rangkasbe- 5 

Pn OPERA ang : 4 Ban HokSoen Tangerang roepa2 merk Sedan eri , Ng 

“ AAA aa ag —. HARGA Touring dalem keadaan y 
3 Sedia obat ramboet po in hitam, harga per flesch f1 Botol besar f 3-II panik 

Diloear k obat dengan rembours Ta Aa Botol kefjil f 1.75 Ne 2 

2 'petasan—dan- Jan. Hwee, Harge-hersaingan, tuharap...dateng harga moerah   Bisa. dibajar menjitjil 

menandel ,, BATAVIA" 

“ Siuisbrugstr. 55 BaxC. : 

| 55 

      PI Danag 1 LU PT P3 saksikan dan roepa2 obat patent. “ea | 

« 1 aaaA Pn aa mean PRE 0 MEN ERA MEA Ia | “ang 2. | | h 4 de" 

amp pun ia | il 3 

bonnr1d0 AN nanti tananetdhinndnitnnn UN dan dd agatttn -   

  

   
1 U   

    

  

inna 

Paling djempol boeat segala sakit batoek dan 
napas, batoek kering, sakit tenggorokan, Na ee Ta Ba 

sakit paroe dan mengi. aa awek 2 LOTERI) F. 75100015 
Moelai djoewal 30 December - hari 
tariknja 28 Januari 1938. 

  Tussamag rasanja enak sekali tidak beratjoen sama sekali dari 
itoe toean-toean dokter kasi minoem Tussamag pada anak ketii! Meendblad Bergambar dari persa Sana Priaji Pet 
dan segala orang. Orang toea bisa minoem tiap-tiap sampei 6 Men Mena Gada Seru 12 lot F 565 
sendok maKan sehari, anak-anak sampei 6 sendok thee sehari Oplaag 6000 Exemplaren 1/4 lot F 285 : 
dan baji sehari 20 tetes. Dikirim pertjoemah kepada leden P. P. B. B. dan dibatja oleh langanan2 4/10 lot PR 455 

Bisa dapet di antero apotheek dan roemah obat Tiong segala bangsa dan Ambtenaar2 Europa: Tambah Aangeteekend F 0.35 
Hwa, Harganja f2.— per bottol (besar) Harga abonnement bocal Hindia. » Rembours F 0.75 

f5,— sefaon alawa 12 nomer, f2,50 setengah taon etawa 6 nomer, pem- an : 2 
bajaran doeloe: berlangganan paling pendek setengah taon afawa 6 nomer. iba santan Na Mel an ea LA 

I m p. F L Li N G E R & C OD. || Lapangan bagoes dan loeas oentoek reclame dan advertentie Pn eat 3 
Menghadapi hasil besar dan menjenangkan , tariefnja rendah dan berlang- SCHOENMAGAZIJN 2 

SOERABAIA Haa BATAVIA-CENTRUM II! ganan dapet rabat banjak berhoeboeng dengan djaman soesa. LAN 
Ingellah, kalangan Regentschapsraad atawa Reg. Werken jang terkemoedi NEW YORK Coy. 
oleh Regenten, jang kebanjakan memimpin tjabang P.P.B. B, bisa men- : : 
djadi lapangan advertentie djoega. Molenvliet Oost 61. Batavia-Centrum. 
Perminta'an langganan atawa perfjontoan Pemimpin, moecat adver- pan pm) 
fentie alawa tarief, serta masoek lid P.P.B.B. foelis pada. 3 1 

Administratie, HAMPIR-HABIS 

ID WAULIN 2 Batavia-Centrum (R. Salehlaan 18 Paviljoen) Telefoon No. 3017 WI. 
(HAIR cREAM) | 6 : Krisis Economi .. 

  

  

  

        

  

dan Kapitalisme” 
MALAISE TINGGAL MALAISE 
Kesehatan badan ada lebih berharga dari pada wang Tea 

MOHAMMAD HATTA 
tebainja XII -f- 90 mozka 

formaat 16 X 4, 

ISI KITAB: 

    

      -im TABIB S.S. MOHAMMAD ALI mm 
Matramanweg No. 39 pinggir djalan tram — telefoon 536 Meester- Cornelis 

  

I. Indonesia dalam krisis, 
II. Dari hal pengertia4 ,,krisis" 

HI. Tingkat tingkat zaman per- 

Saja bisa mengobati segala penjakit zonder potong atau operatie 
dan bakar biek ualam atau diloear badan, jang masi baroe atau : 
poen jang soedah lama, baik anak-anak atau orang toea, seperti: ekonomian, ' 5 an sakit Bawasir, sakit Kentjing, sakit Prampoean, Mengi, Medjen, IV. Soesoenan — perekonomian Ai Dewa"! | 3 . : I sakit Gigi, sakit Mata, sarxit bocah pinggang, Batoek basah atau i 1 . 8 dan krisis 
kering, Nanas sesak, oeloe hati, laki-laki jang soedah ilang V 
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Ana 3 1 3 aa .. Keteran & k 
Pa 8 | Molenvlier oost 73 | aa MOLENVLIET OOST 73 | tenaga koerang sahwat, prampoean jang keloear kotoran boelanan cyklus. Pa 

Be Batavia-C. ia BATAVIA-C. tida tjotjok atau kelocar kotoran poetih dan banjak lain-lain pe- IV. Depressi sekarang. 
njakit terlaloe soesah boeat diseboetkan disini. : VII. Politik kanjuktur. 
Djoega dikelocarkan BOEBOELAN (Mata Ikan) jang diatas atau aa VINI, Penoetoep.   
dibawah djari-diari kaki. 

                      

aa DEWALIN atawa MINJAK RAMBOET ada meroepaken OBAT boeat Segala roepa penjakit mata, gigi, koeping dan koerap ongkos me- PENERBIT D. DAHLAN 
- KETJANTIKAN, MINYAK RAMBOET ,TJAP DEWA" di TANGGOENG ngobati dalain seminggoe bosat Indonesier f 0,50, orang asing Gg. Kebon Djeroek 37 
2 TIDA BISATENGIK OF ROESAK, maskipoen tersimpan 1 of 2 taon 10,75 dan anak kefjil f 0,25.— Batavia-Centrum. / lemanja. Kleur ada roepa-roepa, seperti: IDJO, POETI, KOENING enz. Roerrah Obat diboeka saban hari dari djam 8 pagi sampe djam Pesanlah lekas, ditjetak tidak “ HAROEMNJA ada TJOTJOK sekali Harganja menoeroet djaman, 8 malam. Djoega bisa dipanggil ke roemah, priksa penjakit zonder banjak, h an dewa NN -. Bisa dapet beli di Toko-toko dan waroeng-waroeng. Orang dagang ' Ongkos asal sadja bajar onkost transport. Pa : ena Da f 0,50 -J- , bisa dapex rabat bagoes. 2G an poeder, ramboet poetih, bikin itam ramboet per flesch 1 an KY 

- Kg 20 gram if 2,— BE it 

: PN ena borma 3 ear kota obat-obat bisa dikirim d g r 1 arine Span del Sa " 4 -Diloear kota obat-obat bis rim dengan rembours, asa berjan—-m— JO at pada: # Fabriek »I JAP DEWA" « penjakit dan adres tjoekoep terang. AA ena Pemahdangan 
' er 4 : 1 & : | Molenvliet Oost no.73 Bat-C.-Tel.no.1019Bat Y : 126 |. Senen 107 

aa ON anna Mean 

en 
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A HARGA LANGGANAN 
nesia satoe kwartaal , f 450 

donesia . . , » 5.50 
Kk 3 
PEMBAJARAN DI MOBKA 

Boleh dibajar boelauan, tetapi ber 
henti haroes diachir kgartaal. Domi 

& abonnes terhadap koran jini 
di Betawi. : 

A 

— Tahoen ke 5 Na 201 

s3, 

Ke an 2 

    
SA ) “ 2 $ 9 

'Pergera?ran Jekerdja di Indonesia 
Re Pidato toean R.P. Bawean pada malam resepsi rapat 

tahoenan PN, P.N. di Solo. 
  

Dibawah ini kita tera pidato pem- 
| boekaan rapat taboenan PVPN., jang 
Y dioetjapkan oleh toean RP, Soeroso, 
& Ketosa Vak-centrale terseboet, pada 

malam resepsi, hari Saptoe malam 
Shat tg. 25-26 Dec, 1937: 

RK Tidak oesah dikatakan poela, be 
:“ tapa girang rasa hati kami melihat 
| besarnja perhatian pada resepsi jaar 
' vwergadering PVPN. malam ini, Moe 

dah moedahanlah perhatian sebesar 
Ani, membawa pengaroeh jg baik dan 
“dapat menambah terkenalnja vak-cen 

|. trale kami dikalangan masjarakat kita. 
S0 Pada alam resepsi ini akan diper 
| toendjoekkan beberapa roepa kesenian. 

" Peristiwa ini boekan soeatoe boekti, 
bahwa Vak-centrale dan vakbond -vak 
bond jg tergaboeng didalamnja, sedang 
berada dalam kesenangan. Tidak se 
kali kali ! 

Den 
et
ai
ta
rr
er
1y
 

   
e 

& Toean R. P. Soeroso 

Pertoendjoekan nanti sekedar soem 
| 'bangan para saudara di Solo sini, jg 

| menoendjoekkan kegembiraan hatinja, 
karena rapat tahoenan PVPN kedjadi 
an disini. 

  

Sekedarriwajat 
Vak-centrale 

& Pergerakan sekerdja di Indonesia 
| sebenarnja memang masih moeda, dan 

—. beloem dapat melahirkan vakbond- 
| #raditie, jg dapat poela menoentoen 

|. kaoem sekerdja oentoek berkoempoel 
| dalam sesoeatoe vakbond.  Dinegeri 
— Inggeris pergerakan sekerdja telah me 
| ngenal vakbond-traditie. Disitoe per 
“gerakan sekerdja poen telah koeat se 
kali, sebab karena lahirnja vakbond- 

    

    

    

    
    

  

    

    

  

| “kerdja merasa perloe mendjadi anggo 
ta sesoeatoe vakbond. 

Di Indonesia, seperti jang telah saja 
katakan tadi, beloem ada keadaan 
seperti di Inggeris itoe. Walaupoen 
begitoe,apabila kita dapat mengetahoei 
djalan pergerakan sekerdja disini se- 
djak dahoeloe sehingga sekarang, laloe 
timboel pertanjaan : 

— 4. Moengkinkah pergerakan sekerdja 
disini mendjadi koeat seperti dilain 
lain negeri ? 
“2, Dan dapatkah pergerakan seker- 
dja disini senantiasa menoedjoe kearah 

— kemadjoean ? 

  

Pertanjaan itoe timboel, sebab kita 
| merasa bimbang, Kebimbangan ini 

. berdasar atas pengetahoean kita, bahwa 
| pergerakan sekerdja disini semangkin 

- lama semangkin moendoer. 

—. Pada achir tahoen 1919 telah didi 
| rikan sebosah Vak-centrale, jang di 
- beri nama: Perhimpoenan Kaum Boe 
.roeh (PPKB.) Adapoen jang terga- 
- boeng didalamnja boekan sadja vak- 
. bond perhimpoenan pegawai negeri, 
“ poela dari fihak partikoeliren, Vak 
| centrale ini mempoenjai xeterangan 
| azas (beginsel-verklaring), jang menoe 

djoe kepada sociaal-democra- 
tiscehepolitiek, Menoeroet be- 
ginsel-verklaring ini, oentoek menda 
patkan sociaal democratische politiek 

tadi, PPKB. akan memakai tiga dja 
“Ian, jaitoe : 

     

   

              

        

  

   

    

  

   

|. Pertama: berichtiar mendapat 
 kekoeasaan didalam pemerintahan ne 

| geri, agar soepaja negeri terperintah 
oleh ra'jat sendiri, dapat mengoeroes 
djalannja rezeki / 

Kedoea: menggerakkan kaoem 
boeroeh “dalam pekerdjaannja goena 
mengoebah nasibnja (vakstrijd): 

Ketiga: mengadakan perdaga- 
ngan oleh dan oentoek ra'jat (koperasi). 

Selandjoetnja terbatjalah dalam be- 
ginsel-verklaring itoe, bahwa PPKB. 
tidak soeka pada semoea negeri jang 
teratoer dengan pokok membiarkan 

    

m 
Rebo 29 December 1937 

Vak-centralehaharoe: 
PE. 

Soenggoehpoen begitoe, semangat 
oentoek bersatoe dikalangan pergera 
kan sekerdja tidak djadi padam, De 
mikianlah'pada boelan September 1922 
atas andjoeran VIPBOW poela telah 
terdjadi diadakan rapat-tjampoeran, 
dengan bertempat di Madioen. Da 
lam rapat ini terdapat kenjataan, bah 

Vak-centrale baroe, Tetapi adalah 
sosatoe soal jg menimboelkan debat 
amat loeas, jaitoe memperoentoekkan 
Vak centrale itoe, baik bagi vakbond 
kaoem pegawai negeri, maoepoen oen 
toek vakbond pegawai partikoelir. 

ndang 
wa semoea vakbond moefakati adanja 
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Perserikatan Oelama Indramajoe, 

Sebagaimana biasa, telah berdjalan 
pada tiap-tiap tahoen, Comite Zakat 
Fitrah Perserikatan Oelama Indrama- 
joe, membagikan pendapatan zakat 
fitrah pada fakir dan miskin. 

Pada Idoel'fitri jang baroe laloe ini, 

Abonnes 
boelan jang meninggal, 
menoenggak dapat uitkeering , .. f 25— 

Pengadoean 
ran, dan oeroesan advertentie setelah 
liwat djam 4,30 

Tarief advertentie, keterangan pada 

FONDS KEMATIAN 

lamanja paling sedikit 6 
asal tidak 

  

tentang pengiriman ko 

sore pada tel. No, 
2738 W| Kwitang No. 14 

  

administratie, 

Lembaran kedoea 

Toean Jasir Datoek Moedo 

Moelai pada tanggal 24 Dec, 1937 
gouw. Ind. Arts pada Volksgezondheid 
toean Jasir Datoek Moedo dari Gouv. 
C.BZ. di Soerabaja ke Garoet dan 
dipersatoekan denga Gouverneur Dja 
wa Barat, oentoek diberi pekerdjaan 
oleh tosan Goepernoer dibawah perin 
tah dari Resident-Arts di Garoet oen 
toek pemberantasan penjakit pest di 
dalam daerah itoe, 

“ras ikan 

Bond geneesheeren 

Tjabang Malang di 
bapoeskan. 

“Xoeasanja kaoem modal dan menoedjoe 
pada perobahan keadaan itoe, terpoe- 
tar mendjadi negeri dengan pokok- 
peratoeran: ,rakjat mengoeroes sendi 
ri modal dan djalan rezeki itoe dalam 
negeri“ (socialisme). 
Adapoen didalam daftar perdjoangan 

Istrijd-program) diantaranja terdapat 
pasal tentang ,gerakan oemoem", ja 
itoe oentoek mendapatkan Madjelis 
ra'jat, Staatsbedrijven, dll, sebagainja. 

Berdasar atas penoetoep tadi, maka 
djika PPKB itoe masih hidoep sam 
pai sekarang, dengan mengingat be 
ginsel verklaring dan strijd program 
tadi, tidak boleh tidak PPKB tentoe 
akan bekerdja actief dalam kalangan 
politiek, Dengan begitoe, perbedaan 
antara vakdanpolitieke actie, 
akan soekar didapat, Apakah keadaan 
sematjam itoe berakibat baik atau se 
baliknja bagi pergerakan sekerdja, da 
patlah kita lihat dalam waktoe2 jang 

Orang berpendapatan,bahwa waktoe 
oentoek bekerdja bersama antara pe 
gawai negeri dan pegawai partikoelir 
itoe beloem datang. Lagi lain penda- 
patan mengatakan, bahwa sesoenggoeh 
nja kedoedoekan doea golongan kaoem 
sekerdja itoe ada berbeda: jang satoe 
terikat oleh ,publiek recbtelijke wets- 
bepalingen”, dan jang lais tidak. 

Achir kata, didapat djoega persepaf 
katan oentoek mendirikan poela Vak 
centrale oentoek kaoem sekerdja kerf 
doea golongan itoe: Hanjalah werk-: 
program jg berpolitik dari almarhoem 
PPK B,, tidak lagi dipakai. Vak-cen 
trale baroe itoe dinamai , Persatoean 
Vakbonden Hindia", 
sIndonesia“ waktos itos beloem terke 
nal dan beloem populair. Maka dipa 
kainja nama , Hindia", 

Djoemlah anggota vakbonden ang- 
gota PVH, dibandingkan dengan wak 

Comite terseboet poen tak meloepakan 
akan kewadjibannja, soenggoehpoen 
oemoem beloem menaroeh perhatian 
setjoekoepnja, 

Pendapatannja ada kl. 9 datjin be 
ras, beberapa potong pakaian toea, 
dan wang banjakaja f 0,70 Pada hari 
Id, s3ehabisnja bersembahjang dida- 
lam roeangan Madrasah P.O. jang ada 
IdisSidodadiweg, soedah mendjadi pe 

sakusdikeroemoeni oleh ratoe- 
Sjang, mintak bagian. 

Per d patan zakatfitrah tsb dibagi 
kan diantara 480 Orang fakir-miskin 
dan anak piatoe, menoeroet banjaknja 
tanggoengannja masing masing, Moe 
dah moedahan pada tahoen jad. dan 
selandjoetnja oesaha PO. jang se 
moelja itoe, mendapat perhatian jang 
lebih ' besar dari jang soedah soedah 
agar hatsilnja menjoekoepi keperloean 
nja, 

   

    
    

  

  
   
     

PVH, Nama 

Aneta mengawatkan dari Malang, 
bahwa tjab, Malang dari Bond van 
Geneesheeren dihapoeskan dan diganti 
dengan Artsenbond Oost-Java dengan 
hestuur bertempat di Malang. 

Rectificatie. 
Didalam soerat kabar kita hari 

Rebo tg 22 bl. ini tentang Tosankoe - 
Soetan Moeda dari Indragiri kita pa 
kai Z V H, jang semoestinja tidak be 
gitoe, 

  

—O — 

Bond Oudsteurtjes. 

Akan mintasubsidi. 
Dari Magelang  #neta mengabar 

ken, bahwa Kerstcongres dari Bond 
yan Ondsteurtjes akan memadjoekan 
permintaan oentoek Van der Steur- 
gestichtjes bosat taoen 1938, 

— 0 — 

  

| #raditie tadi, masing masing kaoem sej, 

terkemoedian. 

gota itoe, Personeel 

gocatoe koemisi 

partikoelir. Adapoen 

PGI, 

rin tertawa). 

perpetjahan 

gotanja bertambah, 

Pada boelan Augustus 1920 telah 
diadakan Konggres jang pertama dari 
PPKB. Waktoe itoe, djoemlah anggota 
vakbond anggota Vak-centrale PPKB 
ada 70.000 orang. Dari sebanjak ang 

(PFB) mempoenjai anggota 29.000 
orang. Konggres ini telah mengangkat 

oentoek memboeat 
soeatoe rentjana-peratoeran 
rechtspositie pegawai negeri dan 

dalam koemisi terseboet ialah Hadji 
Salim dari PPPB (pegadaian), Moh 
Zain dari PGHB sekarang bernama 

Soeroseo dari VIPBOW, 
Soerjopranoto dari PFB (kaoem 
boeroeh paberik goela) 
Bergsmadari VSTP (kaoem boe- 
roeh spoor dan tramj). 
PPKB telah mewpoenjai 

bernama Soeara Berkelai. (Hadi 

Perselisihan berakibat 

. 

Sebermosla P PK B, kelihatan ma- 
djoe. Djoemlah anggota vakbond ang 

150,000 orang. Tetapi sajang, bahwa 
PPKB, jg berazas politik itoe ternjata 
terlaioe banjak dan dengan langsoeng 

toe PPKB, amat moendoer, PFB dari 
29 riboe, tinggal... 400 (!) orang sa 
dja. (Hadirin mengeloeh), Ma 
ka djoemlah semoea poen hanja 23 
riboe orang sadja, dan jg sebagianter 
besar dari fihak pegawai negeri. Kaoem 
partikoelir hanja berdjoemlah 1600, 
Meskipoen djoemlah anggota tidakibe 
sar, tetapi sebab tidak ada. perselisi 
han, maka segera PVH dapat bekerdja 
constructief (membangoen), ialah jang 
memberi hasil bagi kepentingan ang- 
gotanja, Misalnja pembelaan terhadap 
tjaboetan duurtetoeslag, telah didjalan 
kan dengan kentjang. Poen waktoe ber 
hadapan dengank oemisi Dam'me 
(koemisi jang mengatoer rentjana gadji 
baroe), PVH telah ambil sikap, meno 
lak rentjana-Damme, sebab peratoeran 
gadji jg direntjanakan oleh koemisi 
Dame itoe, menoeroet pendapatan:PV 

Fabrieksbond 

tentang 

jang doedoek 

dan Piet 

orgaan, 

ABC itoe laloe terdjadi, bahwa pegawai 
bangsa Indonesia jg dapat pengadjaran 
lebih tinggi malah lebih rendah gadji 
nja dari pegawai lain bangsa, meski 
poen lebih rendah opleidingnja. Ke 

naik mendjadi 

H, adalah berbaoe ,rascriterium“ bela 
ka, jaitoe memakai perbedaan tidak ber 
alasan ketjakapan dan kepandaian, te 
tapi beralasan kebangsaan, Pembagian 
pegawai negeri didalam golongan A, 
B, dan C, memboeat peratoeran tidak 
adil, sebab dengan peratoeran Schaal 

moedian oleh PVH telah diboeatnja 

  

dak terdengar gerak-gerik soeatoe apa. 
Roepanja orang mendjadi amat terha 
ros rasa hatinja berhoeboeng dengan 
kalahnja pemogokan itoe dan lahirnja 
161 bis. Poen disebabkan oleh tjabce 
tan duurtetoeslag. . 

Disepandjang waktoe itoe, vakbon- 
den pegawai negeri jg masih ada, sa- 
ma bekerdja sendiri sendiri goena ke 
pentingan masing masing anggotanja. 

Lambat jaoen semangat persatoean 
pada golongan kaoem sekerdja jg telah 
(hilang itoe, moelai timboei lagi, sede 
mikian roepa, sehingga menoentoeni 
pada 

Berdirinja P.V,P.N, dj 

Solo pada th. 1929. 

Djoemlah anggota vakbonden pe- 
gawai negeri moelai bertambah, Dika 
langan S.S.moelai lahir lagi vakbond ba 
roe. Poen demikian djoega dikalangan 
pegawai partikoelir. Atas' andjoeran 
PPPB dengan disokong oleh VIPBOW, 
dapat diadakan soeatoe rapat tjampoe 
an oentoek mendirikan Vak-centrale 
baroe lagi sebab P.V H, soedah boleh 
dibilang maut. Rapat terseboet terdja 
di di Solopada th. 1929, 

Soal bekerdja bersama antara vak- 
berada dibawah pengaroeh partai2 po 
litik jg sama mempoenjai orang orang 
jg sama doedoek dalam Pengoeroes 
PPKB. Maka hidoepnja kemoedian 
poen tidak dapat baik. Baroe berdjalan 
satoe setengah tahcen, dalam kalargan 
pimpinan timboel pertiksian, sama be 
reboet pengaroeh, Hidoepnja PPKB, 
djadi terganggoe, tidak dapat bekerdja 
goena kepentingan kaoem sekerdja. 

Pada boelan Juli 1922, atas andjoe 
ran gosatoe vakbond anggota PPKB, 
jaitoe VIPBOW, telah diadakan soea 
toe rapat tjampoeran, dengan bertem 
pat di Djokjaksrta. Hampir semoea 
vakbond, anggota Vak-centrale itoe, 
sama berkirim wakil. Maksoed rapat 
jalah akan memperdamaikan perseli 
sihan dalam pimpinan PPKB, Tetapi 
maksoed ini gagal. PPKB poen petjah 
mendjadi doea bagian. Sebagian tetap 
tinggal pada PPKB dengan Pengoe- 
roesnja di Djokja, jang sebagian poela 
mendirikan Vak-centrale sendiri de- 
ngan nama ,Revolutionnsire Vak-cen 
trale” (hadirin tertawa) dan Pengoe 
roesnja bertempat di Semarang, 

Karena perpetjahan ini, maka per 
gerakan sekerdja poen kemoedian 
mendjadi moendoer. Kedoea Vak- 
centrale itoepoen sama tidak lama 
oemoernja. Kedoeznja sama mati de 

tah. 

ngan diam-diam- (tertawa), sebab 
masing-masing vakbond sama me 
ngoendoerkan diri, poela dengan diam 
diam, (Hadirin tertawa poelaj, 

    
  

advies jang loeas terhadap rentjana 
»recbtstoestandregeling dari pemerin- 

Akibatnja pemogokan 
pada 1923 P. V.H. maut! 

Demikianlah Vak-centrale PVH da 
pat bekerdja teroes dengan contructie 
Tidak doegaan, bahwa PVH akan me 
ngalami tempoh maha-penting. Tem 
poh ini datang sekonjong pada boelan 
Mei “23. Pada boelan Mei th itoe, pe 
tjahlah pemogokan kaum pegawaispoor 
dan tiram. Pemogokan ini besar. Lebih 
doeloe Vak centrale tidak mengetahoei 
Meskipoen VSTP adalah waktoe itoe 
anggota PVH jang setia, tetapi ia ti 
dak memberitahoekan hal itoe kepada 
Vak-centrale PVH semata 
peld“, Liwat beberapa hari dari ter 
djadinja pemogokan besar itoe, kemoe 
dian PVH baroe dapat mengetahoei 
sebabnja pemogokan, jaitoe karena 
Voorzitter HBVSTP ditangkap. 

Sebab pemogokan 
petjah, tidak teratoer, ditambah poela 
dengan lahirnja pasal 161 bis dari 
Strafwetboek, maka PVH poen tidak 
dapat ambil sikap 'apa poen djoega. 

Sedjak waktoesitoe, PVH mengala 
mi kemoendoeran. Vakbonden pega 
wai partikoelir boleh dibilang soedah 
sama mati. VS TP, poen hantjoer | 
Pergerakan sekerdja- mender'ta ke- 
moendoeran keras, Dimana-mana ti- 

bonden pegawai negeri dan vakbon- 
den pegawai partikoelir, dibitjarakan 
poela. Hasiloja: berdirilah Vak- centra 
le, tetapi meloeloe bagi vakbonden pe 
gawai negeri belaka, jaitoe Persatoean 
Vakbonden Pegawai Negeri, ialah 
PVPN jang pada malam itoe memoe 
laikan rapat tahoennja dengan resepsi. 
(Applaus|). 

Sementara itoe, di Soerabaja poen 
berdiri Vak-centrale bagi vakbonden 
pegawai partikoelir, jaitoe Persatoean 
Serikat Bekerdja Indonesia, PSSI. 

Pada watoe berdirinja PVPN, tidak 
ada doegaan akan mengalami crisis 
jang hebat. 

Pada boelan Mei 1931, waktoe dele- 
gatie N,V.V. (Nederlandsch Verbond 
van Vakvereenigingen) datang di In- 
donesia, telah diadakan pertemoean 
bersetoedjoe dengan rapat PVPN di 
Solo, djoega pada boelan tsb. Didalam 
pertemoean itoe dibitjarakan kemoeng 
kinan pergaboengan PVPN, dengan 
PSSI dan tentang akan masoek men 
djadi anggota Internationaal Verbond 
van Vakvereenigingen, IVV. Tentang 
pergaboengan antara kedoea Vakcen- 
trale itoe beloem dapat dipoetoeskan. 
Tentang lidmaatschap IVV telah dapat 
dipoetoeskan “dan moelai waktoe itoe, 
PVPN telah mendjadi lid IVV jang 
waktoe itoe berkedoedoekan di Berlija. 

—O9 ——x 

» Overrom- 

itoe sekonjong   
Oentoek amal Tiongkok fonds 2 

Pada malam tanggai 23 ini boelan 
dan malam berikoetnja di Luxor Thea- 
ter Tasikmalaja telah dipertoendjoek- 
kan film TAO HWA MONG, jang 
pendapatannja oentoek amal Tiong- 
kok fonds. Pada malam ke I baikpoen 
le, dan 2e voorstelling sangat menje- 
nangkan, karena penoeh dan sampai 
kekoerangan tempat. Keadaan film 
sedang dan bisa diseboet ramai djoe- 
ga. — 

an ek 

Pendapatan P.T.T. 

Pendapatan PTT boeat Post selama 
bi Januari/Nevember 1937 ada f li, 
924.808 boeat Telegraaf f 4 395.404, 
boeat Telefoon f 6.859.862 dan penda 
patan semoes ada f23.18.014 sedang 
pendapatan didalam boelan itoe djoega 
th jl ada tjoema f 21,725,139. 

——— D —— 

O.A.B. 

Aneta kabarkan dari Magelang bah 
wa tjabang tjabang dari OA B menga 
dakan pertemoean pada tg 26 dari bl, 
ini dan mempersetoedjoei beleidnja da 
ri Hoofdbestuur: Mereka memadjoekan 
motie oentoek meneroeskan actie ten- 
tang salarischalen jg dioesoelkan. 

ma OI sang 

TE.V. jongerencongres 

Perkaratoean Lescalier 
Aneta mewartakan dari Semarang, 

bahwa pada hari hari pertama dari 
IEV jongeren congres dagelijksch 
bestuur meletakkan djabatannja dan 
berdiri dibelakangnja toean Lescalier 
dari Betawi jg telah diroyeer, 

Dengan permisinja toean de Hoog « 
didirikan dagelijksch bestuur baroe 
bertempat di Bandoeng. 

Pada hari Saptoe jl. congres ditoe- 
toep dengan malaman pesta jang di 
langsoengkan dengan selamat dan koen 
djoengan jang sangat memoeaskan, 

—O—— 

BERITA DARI PENDOPO 

Rimboeman dari Pendopo menoelis: 
Atas oesaha pemoeda2 di NKPM, 

Pendopo, sekarang telah diberdirikan 
Taman Pembatjaan“KSATRYA “Boeat 
sementara waktoe akan dimoelai ber- 
langganan madjallah sadja. Kepada pe 
nerbit2 madjellah minggoean dan boe 
lanan Taman Pembatjaan “Ksatrya" 
minta dikirimkan proefnummer. 

Sg 

Sociteit PAC. 

Scciteit PAC (Pendovo Azietisoh 
Club) sekarang mendapat kemadjoean 
jang pesat semendjak perobahan Be- 
stuurs baroe. Disana diadakan tempat 
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boeat biljarten dan lain2nja-



   

  

   

  

   

  

   

        

   

          

   

                                            

    
    

20 Iain-lainnja, 

  

Politie ! Rata DPN 

— Congres I.P.B. baroe selesai di Soe: 
| rabaja. Kita telah batja verslagnja dari 

| correspondent kita dengan teliti dan 

| berpendapatan, bahwa kavem politie 

bangsa Iudonesia sebetoelnja haroes 
dapat penghargaan. Akan tetapi sangat 
kita ketjewa setelah melihat gadjinja 

|. kaoem politieagenten, boekan tampak 
| kemadjoean jg diharapkan oleh jg 

berkepentingan, tetapi selamanja sadja, 

beloem ada waktoe mereka itoe di 
hargakan. 

' Soekar sekali oentoek ketoeanja da 

ri IPB menerangkan sampai .dengan 
terang terangan oentoek membangoen 
kan perasaan kepada jang barboeat 

| gadjinja kaoem politie, soepaja ada 
tampak djoega kebaikan | 

| Semoganja tilak didengarkan per 
mintaan dari kaoem politie bangsa 
Indonesia. Kita tidak setoedjoe dengan 

gadjinja kasem politie jang sedikit se 
kali diberikaunja, karena kita tahoe, 
bahwa politie itoe bekerdja berat, ter 

| laloe berat sekali dan sepantasnja me 
reka itoe dapat penghargaan. 

Pemandangan oemoem. 

| Kaoem politie, tiang-poenggoengnja 
pemerentahan negeri Indonesia. Mere 

ka itoe sebagai kaoem ambtensar jg 

amat loysal sekali, dan selamanja ada 

dibelakang pemerentah oentoek men 

djaga djangan sampai gezag dari pe 
2 tah itoe dapat ganggoean dari 

d joega. Kacem politie ha 
ian, dan kaoem poli 

TN apkan penghargaan, 

tetap | koe kali sajang, se 

moeca makso jang baik itoe, ter 
tarik poela oleh keadaan zaman jang 

'mahal, toch kaoem politis itoe ,stief 

kinderlijk“ sekali dalam peratoeram 
gadji. 

Tahoekah bagaimana mereka itoe 
. bekerdja ? 

Tidak kenal panas dan hoedjan, me 

“reka selamanja paraat.Discipline, mere 

| ka pegang tegoeh. Kaoem politie itoe 
z0nder banjak tjeritera, djika disoeroeh 

   
   

    

  

   

  

   

   

   
    

   

“pergi, meskipoen pada laroet tengah 
malam, selamanja bersedia. Meskipoen 

' mereka itoe ada dalam vrij djika ada 

— perloe, mereka bersedia, karena apa, 

' oentoek mendjaga keadaan negeri, 

'oentoek mendjaga djangan sampai ada 
| keroesoehan dan jang lain-lainnja jang 

tidak disoekai oleh pemerentah. 
|. Mereka itoe bersiap, dan bersedia. 
- Paraat dan loyaal mereka mendjalan 

kan pekerdjaannja. Teroetama kaoem 

politis bangsa Indonesia, patoet kita 
hargakan, karena tidak ada mereka, 
djika mereka tidak ada, tentoelah jg 

pangkat atasan tidak dapat :bekerdja. 
Mereka itoe steunpilaar dari semoga 

corps politie. 2 

Mereka itoe jang boleh didjadikan 

soeatoe perhoeboengan antara apa sa 

dja jg patoet dapat penghargaan, djika 
ada ketentreman dalam negeri. 

Kaocem politie dienstnja berat. Ma- 

lam mereka haroes mendjaga, Djika 
kaoem besar-besar lagi enak tidoer 

njenjak, kaoem politie berdjalan-djalan, 
'boekan oentoek kesenangannja, tetapi 
oentoek mendjaga, djangan sampai ada 

jang memboeat djahat atau orang jang 

masoek dalam pekarangannja Toean 

itoe, Mereka berdjalan, dan mendjaga 
ketentreman oemoem. 

Kita enak enak bersembahjang pa 

da hari raja, Kita enak enak pakai 
pakaian serba bagoes dan netjes, dan 
kita senang adanja bari raja, tetapi 

Lapangan Onderwijs 

Didalam kalangan oemmat Islam 
sekarang soedah mempoenjai doea se 
kolah jg berdasarkan Islam, satoe di 
Talang Krangan dan satoe Pendopo. 

| Jang sangat pesat madjoenja sekarang 
“ialah PRIS (Pergoeroean Islam). PRIS 

. ini soedah mempoenjai damesafdeeling 
PRISTI (Pergoeroeroean Islam Istri), 
dan Hollandsch Islamietische School 
sendiri. Saban malam diadakan cursus 
pembrantas boeta hoerosf, bahasa Be- 
landa dan Inggeris boeat kaosm bapa. 

Groep Moeghammadijah 
Tebat Agoeng 

Diloear corcessie NKPM Pendopo, 
di Tebat Agoeng djoega sekarang soe 
dah ada groep MOEHAMMADIJAH. 
Sekarang soedah diadakan beberapa 
badan, seperti badan Tabligh, badan 
Pengadjaran (sekolah). Lagi dioesaha 
kan sekzrang boeat mengadakan badan 
Pemoeda, seperti Hizboel Wathan dan 

5 

sni 

  

eran gadji pegawai ne- 
geri haroes d 

200. perhatian!!! 
Penocendjoek djalan oentoek anggauta Volksraad! 

Pa Pemandangan bersedia !!! : 

  

Xi 

wadjibkan mesti mendjaga, mereka dja 

| 

  

apat 

Oleh: REALIST 

kaoem politicagenten itoe, karena di 

ga djoega, ta” perdoeli segala roepa 
kesenangan, hanja mengingatkan : ,ke 
wadjiban kami ,.,“ dan apakah mere 
ka jang begini roepanja, selamanja sa 
dja tidak dapat penghargaan jang be 

toel betoel, tidak, mereka itoe dengan 
gadji jang sekarang, beloem begitoe 
mempoeaskan sebetoelnja. 

Djika kita berdjalau-djalan didjalan 
raja, kita lihat kaoem politie, mendjaga 
ketenteraman didjalan raja, djangan 
sampai ada ketoebroekan, dikota jang 
beloem mempoenjai automatisch ver- 

keersignaal seperti di Djakarta. 
Mereka ada ditempat itoe, pakai per 

kataan Stop, berhenti. Tjobalak kita 
cempamanja berdiri ditempatnja doea 
djam sadja, tentoe kita membilang, 

berat ,... 
Tobat Tosan, kami tidak maoe djadi 

politieagent. Tjoba kita djalan malam, 
tengah malam dikampoengan jang ti- 
dak pakai lampoe listrik, dan djalan 
kita ditempat itoe, boeloe kita soedah 
bergerak, takoet, takoet . . . tetapi sa 

orang politieagent, dapper dan berani 
djalan tsroes oentoek mendjaga kese 
lamatan kita ... 

Posthuiiscommandantnja jang .ting- 
gai ditempat ada politie,oentoek mer 
djaga terseboet. -Pekerdisaunja siang 
dan malam, diosga djaga, tidak boleh 
tidoer, menoenggoe sadja ada telefoon 

atau ada apa sadja jang penting, agar 
soepaja dengan tjepat mereka itoe da 
pat bekerdja oentoek kepentingannja 

pemerintah dan oentoek kepentingan 
pergaoelan oemoem. 
Mantri-politienja. Djoega 

boekan main beratnja djadi mantri- 

politie. O, soekar sekali pekerdjaannja, 
o, berat sekali, soesah sekali kita lihat 

bagaimana mereka itoe bekerdja, dan 
kita poen banjak kenal mantri -politie 
bagian politie, dan kita tahoe djoega 
bagaimana mereka itoe bekerdja. Ah, 

soesah sekali 'kita gambarkan disini 

Rechercheur 
Wah ini lagi pekerdjaan jg lebih 

bahaja, djadi recheurcheur, selamanja 
ada dalam bahaja. Boeat pekerdjaan 
nja ta'oesah kita bentangkan, sebab 
namanja soedah djadi alasan koeat ba 
gi kita, babaja apa jg ada dekat pada 

nja itoe. Selamanja moesti ada, dalam 
keramaian dan lain Isinnja. Djika kita 

masoek oempamanja dalam Pasar Gam 

bir, kita lihat ,Awas toekang tjopet", 

bagi para recbercheur itoe ber 
arti pekerdjaan lagi oentoek siapa, 

oentoek mendjaga keselamatan diri ki 

ta, oentoek keselamatan oemoem, oen 

toek keselamatan boleh djadi, djika 
mereka jg nonton itoe djoega orang- 
orang jg besar . 

“Ass Wedana dan Politie. 
Ini lagi soelit sekali pekerdjaannja. 

Boleh kita sebvetkan disini, mereka 
jang memegang ketentreman negeri. 

Mereka moesti ada oempamanja di 
rapat, oentoek mendengarkan segala 

roepa pidato dan memboeat verslag 
jg lengkap. Pergi kerapat teroes poe- 

langoja binnen 24 uren, soedah ada 
verslagrja. 

Wah, boekan main roepanja. Peker 
djaan terlaloe berat, berat dan selama 

nja mereka itoe paraat. Dan kita djoe 

ga mengetahoei bagaimana mereka 

itoe bekerdja. Kita djoega tahoe, bah 
wa pekerdjaannja mereka itoe berat 

dan selamanja moesti bersedia setiap 
waktoe. 

Kn 

Gerakan Sport 

Sport djoega tidak ketinggalan dida 
lam concessie NKPM. Saban minggoe 

sekarang diadakan ,Faroka Competi- 

tie”, jang sangat mendapat perbatian 

dari semoea pegawai NK PM. Pada 
waktoe ini sadja Pendopo soedah mem 

poenjai toedjoeh Voetbal Vereenigi 

ngen. 
sma 29 ema 

Kalender , Marufuki & Co" 

Kalender keloearan toko ,, Marufuki 

& Co“ (Batavia-Semarang-Soerabaja) 

adalah meroepakan kalender boelanan 

jang dilekatkan pada seboeah bergam 

bar seorang nona Djepang dan peman 

dangan keindahan alam jang amat 

permai roemabnja. 5 

' Sebagaimana diketahoei, » Marufuki 

& Co“ itoe ada mendjoeal segala ma- 

tjam barang, seperti, obat njamoek 

tjap singa, sepatoo, lentera sepeda, dan 

  

Kita mengoelangi berapa kali peker 
djaan berat dan paraat, soepaja 
ig memboeat gadji djoega tahoe, bah 
wa sesoenggoehnja kaoem ini berat 
bekerdjanja dan berikanlah tempat di 

masjarakat Indonesia, digeloembang 
pemboeroehan Goebernemen jg sepa- 
dan dengan pekerdjaan mereka. 

Gadjinja: 

Kaocem politie selamanja bekardja 
dengan publiek. Kaoem politie selama 
nja bergaoel dengan orang banjak, se 

wadjibnja kaoem politie ini dapat ga 
dji jg lebih banjak dari pegawai negeri 
jang lain, 

: Kita seorang voorstander dji 
ka kaoem pegawai negeri jg sering 
kali mesti bergaoel dengan publiek, 
sewadjibnja pemerintah itoe memboe 

at peratoeran gadji jang baik oentoek 
mereka semoganja, 

Tetapi . . , ketjewa, 
Tidak ,, , disangka, 

Djika kita menoleh gadjinja kaoem 
politie dinegeri losaran tentoelah kita 

menggojangkan kepala kita, Djika ki 

ta membandingkan dengan gadjinja 

kaoem politis di negeri Belanda ten 

toelah banjak perbedaannja dengan di 

sini, 

Dan kita batja djoega dalam ,Offi- 

cial Year Book of South Africa“ 1933 

1934, pagina 343 dan didalamaja kita 
lihat bahwa gadjinja politie biasa sa 

dja masih dapat f 48 f 66 dan bagsa 

mana dengan Indonesia . . . wah, boe 

kan didalam pangkat politie terdapat 

kebaikan tetapi selamanja terasa oleh 
mereka itoa kekoerangan. 

Sewadjibnja dalam BBL 1938 ada 
peratoeran gadji jang menjenangkan 

kepada kaoem politie, dan kita harap 

Ikan sadja permintaan kaoem politie 

itoe dapat penghargaan dari mereka 
jang memboeat gadji. 

Pemandangan kami. 

Djangan poetoes asa ! 

Masih rentjana oentoek kaoem poli 
tie dll. pegawai negeri. Volksraad akan 

bekerdja. Haroeslah kaoem Volksraad 

tahoe djoega, bahwa kaoem politie itoe 

bekerdja dengan keras, hendaklah ka 

oem Volksraad bersemangat oentoek 

mambela nasihnja kaoem politie, 

Kaoem politie haroes dapat pertolo 
ngan ! 

Kewadjiban perwakilan ra'jat, boe 
kan sadja fihak bangsa kita haroes da 
pat pembelaan, tetapi dari fihak bang 
sa sana djoega, jg maoe lihat keten- 

tereman dalam negeri kita. 

Diatas kita oeraikan beberapa misal 
sadja, tentoe maksoed kita semoea 
djabatan jang ada dalam politie itoe 
dapat pembelaan jang keras, tetapi 
lebih dahoeloe pokok oentoek menam- 
bah gadji dari kaoem ketjil doeloe 

sampai jang tertinggi tentoe akonter- 
bawa djoega. 

Pemerintah ! 

Kaoem politie itoe ambtenaar jang 
sangat loyaal sekali. Haroeslah mereka 
itoe dapat penghargaan jang seloeas- 

loeasnja, 

Kita dari sini minta soepaja permin 
taan dari I.P,B. tentang menambah 
gadjinja oentosk kaoem politie itoe di 
perhatikan dan soeatoe kewadjiban da 
ri pemerentah sebetoelnja, mengingat 
kan ambtenaarnja jg loyaal dan sela- 
manja paraat oentoek mengerdjakau 
segala roepa pekerdjaan, meskipoen 
berat, tetapi selamanja bersedia, 

Kaoem politie bangsa Indonesia ha 
roes dihargai. 

Siapa dikalangan bangsa Indonesia 
dan Belanda jg doedoek dalam Volks- 
raad akan mengeloearkan b»eah fiki- 
rannja centoek kaoem politie, Kita 
toenggoe sadja ! 

Berita PTT 

Kelak pada tg 3 Jan. akan dilakoe 
perobahan pada diensttijd dari Meu- 
reudoe, hingga mendjadi sebagai beri 
koet. 

Hari kerdja dari djam 9 pagi hingga 
djam 12.30 siang dan dari djam 2.30 
siang hingga djam 5 sore. Pada hari 
Minggoe dan hari perajaan ditoetoep 

—— Oo —— 

SOERABAJA 

Doenia Pegadian 3de ressort 

Meninggal doenia, 

Pembantoe kita mengabarkan : 
P3 

Karmidi, schatter di pegadaian Ka- 

ranggeneng (Soerabaiay telah mening 

gal doenia, pada tg, 16 December. 
Angkatan, 
Partorihardjo scbatter le kl di Ngoe 

noet (Blitar) diangkat sebagai Hoofd 
schatter di Rambipoedji (Probolinggo).     banjak lagi. 

so Gp cam 
& Moetahar al, Martodiwirjo schatter 

    

    

Segala Kalemah 
   

an. Badan Dapet 

  

TJAD HYGIAE 

sa 

PERTOELOENGAN BESAR DENGAN I 

ANSGOER BRANAK 

Da. LIE TJWAN KIAT Anta 

Aa 
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    BOELAT KAKOERANGAN DARA KALEMAHAN BADAN 

KADOETJATAN PADA POETRI - POETAI 
SIAPKEN.-TENAGA PADA PRAMPOEAN 

JANG TIDA BISA HAMIL.   
  

Bisa dap 
fupiter, Pasar Baroe 
tenzorg, 

Garoet, The World Dispensary,   et beli pada tiap Kamar Obat dan Agenten: Roemah- Obat 

Welt, Filiaal PROBITAS, Tjikeumeuhweg, Bui- 

Roemah Obat Djin Sen Tang, A.B.C. Straat Bandoeng, Chem. 
Hand. Slamat, Bandoeng, Apotheek Slamat, Ch 

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

eribon, Toko Mie Hoa, 

Pekalongan, Toko Poo Seng Tong,   
  

di Branata (Pamekasan) diangkat seba 
gai schatter le kl di Ngoenoet | Blitar). 

Aslani, beambte di Benteng 8oe- 
rabaja diangkat schatter di Branta Pa 
mekasan, 

Hardjosoewito, beambte di Djom- 
bang diangkat schatter di Karangge- 
neng (Sbaia), 

Raden Setjodidjojo, beambte di Ba 
bat Lamongan diangkat sehatter di 
Kapasan Sbaia, 

maka di berentikan dari pekerdjaan- 
nja t, Soemowidjojo Hoofdschatter da 
ri pegadaian Madioen terhitoeng dari 
tg, 18 December, 

Persatoean Standhouders Pasar- 
malam (Perdaspa) 

Atas oesahanja t. R.K. Makatepoe, 
dan beberapa kaoem dagang dalam 
standhouders Oranje Pasarmalam di 
Blitar, maka tgl 11 December ialah di 
dirikan Perkoempoelan sebagai nama 
terseboet diatas. 

Adapoen azas dan toedjoeannja, 1 
tolong menolong, 2 beroesaha mema 
djoekan erdagangan, 3 memberi pe- 
nerangan kepada anggota-anggotanja 
dalam soal: perdagangan diinyja, 

Oentoek mendjadi anggota, maka 
tiap-tiap lid diharoeskan membajar 
entree f1.— dan setiap boelannja mem 
bajar contributie f 0.10. 

Bermoela berdirinja perkoempoelan 
ini soedah mempoenjai 20 orang ang- 
gota jg mempoenjai berdjenis djenis 
peroesahaan. 

Sedang soesoenan bestwur terdiri da 
ri pada t. RK. Makatepoe Voorzitter, 
di Tambaksari g, SKVB. No, 173. Soe 
rabaja. 

Secretaris, t, Sardjono p/a toko O 
bat RA, Kartini Penelihstr. 60 Sbaia. 
Penningmeester t. Marais p/a Leder- 
werk Cannalaan 55 Soerabaja, Dan com 
missarissen, t.t. Soepardjo Sbaia, t. Ali 
Pasoeroean, Sajoeti Toeloengagoeng, 

Diberentikan 
Berhoeboeng dengan kesehatannja 

Moestakim Blitar, Soediani Solo, Soe- 
topo Ngalim Malang. 

Berhoeboeng dengan pendiriar tsb, 
maka diharap bagi sjang berkepenti- 

ngan soeka berhoeboengan dengan sa 

lah satoe bestuur tsb. diatas, dan te- 

roetama bagi commite Pasarmalam jg. 

mengharapkan standhouders sebanjak 

banjaknja, tjoekoep djika menoelis ke 

pada adres tsb. 

AA 

Kebandjiran matroos 

Berhoeboeng dengan kedatangannja 
kapal perang Emden,di Soerabaia, 

maka beberapa acak boeahnja jg ti 

dak Koerang dari 600 orang banjak 
nja itoe bersama datang dalam kota, 

jg meroepakan kebandjiran matroos. 

Sedang orang djarang dapat mem 

perbedakan matroos dari Nederland 

dan Dierman, baikpoen roman moeka 
nja macepoen pakaiannja, 

Sekalipoen demikian dapat diketa 
hoei, dimveka dadanja ada soeatoe 
tanda jg meroepakan boeroeng mela 
jang dan ditengah tengahnja ada ro 

da berwarna hitam. 

Atas kedatangan beberapa ratoes 
itoe, maka boekan sadja amko dan | 
taxi tambah moeatannja, poen bebe « 
rapa barang sebagai keris, mainan 

mainan oekiran dan kain kain bersa 

ma lakoe. 

Poen koepoe koepoe malam roepa 
nja ada kesempatan jg baik menang 
kap moesoehnja... 

— 9 —— 

Post Penerimaan di Japero 
ditoetoep. 

Sedjaktanggal19 No- 
vember. 

Post penerimaan BB, di Japero telah 
ditoetoep sedjak tanggal 19 November 
1937. kata Anip-Aneta.   

  

  

  

NM LOTERIJ OEWANG 

Leven en Onderling 

» » 

Djoemblah 313 prijs2 

Tariknja di Batavia       
  

Terbagi dalam 30.000 lot & f 10.—, dinomori dari 10001 sam- 

pai 40000, dan dipetjah dalam lot seperempat af 2.50 dan lot 

sepersepoeloeh A4 f 1.—, goenanja oentoek 

Bestuur dari Neroan nga tot Bevordering van Christelijk 
ulpbeteon te Magelang (Gestichten 

Tocan Joh. van der Steur), c.s. 

Prijs-prijs terdjoemblah semoea f 150.000.— jaitoe : 

f 1 prijs dari f 75. 
1 

000.— — f. 75.000.— 
10.000.— —-, 10.000.— 

1 » » » 5.000.— —, 5.000,.— 

10, au 1.000.— &, 10.000. — 

50 ” ” 500, — - » 25.000. — 

250 100.— &,  25.000.— 

f 150,000. — 
Lot-lot bisa didapat pada semoca kanteor dari 

NEDERLANDSSH-INDISCHE ESCOMPTO MAATSCHAPPI) N.V, 
Pengiriman lot'lot dengan perantaraan post dilakoekan setelah 

diterimanja postwissel ad f 2.50 boeat 1/4 lot dan f 1.— boeat 

1/10 lot, ditambah f0,50 perangko oentoek ongkos pengiriman 4 

bocah lot dari seperempat atau 10 bocah lot dari sepersepoeloeh 

atau koerang dari pada itoe. Kalau lot-lottida terdjoeal habis se- 

moeanja, maka prijs-prijs akan dikoerangi menoeroet imbangannja. 

Tanggal tarikan tida dirobah, 
Pengiriman dengan rembours tida dilakoekan, 

Djikalau si pengirim diwaktoe kirim postwissel tida mersberi 

pengoendjcekan apa-apa, dan postwi 
dah lot terdyoeal habis, maka bagai 

Loterij jang kloear menjoesoel, - 
Pendjoealan dimoelai 3O December 1937. 1 

pak
ai 

BESARNJA F 300.000 Tn 

pada 28 Januari 1938. 

ssel itoe diterimarja sesoe- 
ja akan dikirimkah lot dari     
   



     

    

  

   

  

    

   

  

     

Bang Bedjat geli sendirian kalau ba 
.tja soerat ka' Brobok, Ja, sampai ke- 
tawa sendirian, malah amper-amper 
empok panggil verpleger dari Tjilen- 

ek (Tjikeumeuh). 8 9 
toe Loerat boenjinja begini: 

Jang termoelia —- 
Toewan Laksa-mana, 

Podjok, Pemandangan 
Djoeragan Bedjat! 

| “Toelseng djawab jang terang ini 
“pertanjaan. 

Kena apa satoe kok djadi doewa? 
Fiti bahasa apa? : 
Djangkar (manjeboet) nama Pa- 

“ moetan kita K.N, Moehamad s.a.w. 
. apa bedanja sama menghina? of 
“-beniji? 
“Kaloe ini djawaban bisa memoeas 
cken dan terang abonnement kami 
bajar 3 boelan contant. 
Maka lain dari itoe toeloenglah 

- 8ampeken kita poenja trima kasih 
| dan sekulian poedji kepada seorang 

“boetri Tionghoa jang soedah me- 
| ngorbankar tenaga dan fikiran oen 
 toek membela bangsa awak: iang di 
| hina di depan oemoem, 1 

  

Trima kasih, 
BOBROK. 

15 Treb. 
2. DP Bedjat | “ : 

Eta basa Laksa Mana sanes basa 
malajoe tapi basa Soenda, kitoe oge 

|. sanes malajoe, tapi basa Djawa. Djadi 
- ma'nanja tockang bakijak kabeukina 

  

' Iaksa, Ja Alloh ari aden' teu emoet 
'basa di selakopi ? wengian bade 
djengkarka Manondjaja?”teu oemoem 
hilapmah. 

Hio, masa” maoe bertarohan, sang 
goep bajar oeang langganana 3 boelan 
kontan. 

Tapi gini: 'itoe bajaran kontan 
»vooruitbetaling apa achteruit" ?4 

Kajau bajar vooruit, wel dan, bang 
Bedjat maoe djawab satoe persatoe 
sampai bang bedjat sendiri poeas. 

Kalau kaka” bobrok nggak poeas 
.|iah 'masa' bodoh, sebab dalam soerat 

—- Inja nggak diseboet2 siapa jang poeas, 
“I Dus: bang Bedjat al vast menang, 

morgen betalen hoor, vooruitbetaling, 
ma'loom bang Bedjat sendiri beloem 
ngadjawab soedah merasa poeas, alias, 

-Idjawaban ini bij voorbaat soedah me 
mosaskan. — 

Sekarang djawabnja: 

1. Kenapa satoe kog djadi doea? 
Wel, sebab dipotong. 
Lain djawab begini: Siti moela2 sen 

dirian, kog taoe2 mendjadi doea plus 
Menesr Soer. 

Jah, ma'loem , ... belo, 
RidderFjk, nietwaar ? 
2. Siti bahasa apa? 5 
Siti, itoe perkataan Djawa Tinggi 

(kromo), Kalau dibahasa rendahken 
djadi ,lemah“, alias tanah“, 

3, Mendjangkar nama Nabi s.a,w. 
Mendjangkar artinja menjeboet na- 

ma orang zonder pakai ,pa" of ,mas“ 
of ,bakjoe" of ,dik“ of ,toean“ enz,enz. 

| Itoe sih, boekan tanda »bentji" tapi 
kliwat familiair, seperti misalnja nje- 
boet ,si Haile Selasi“, zonder , Radja“ 
zonder apa-apa, 

Sekian! Poeas nggak? 
Sekarang ,N, B.“ nja. 
Itoe perkara bahasa, nggak masoek 

soeal, dus bang Bedjat voorloopig ng- 
gak ngadjawab, tjoeman kalau soedah 
terang iaksamana artinja ,toekang 
bakiak kadojanannja laksa", lain kali 
djangan seboet bang Bedjat sebagai 
slaksamana podjok”. 

Itoe dong berarti: ,toekang bakiak 
dojan laksa, makan dipodjok“. 

Astaga oedang! Boekan bang Bedjat 
dong, itoe, 

boekan ,laksa“, tapi ,taoge goreng". 

tjoekoep met ,bang“ sadja, bang Be- 
djat soedah poeas. 

Tot slot, bang Bedjat 2 kali poeas, 
dat wil zeggen, 2 kali vooruit betalen 
& 1 kwartaal. 

Bravo. 

BANG BEDJAT. 

  

Doenia Boschwezen. 

“Mantri Politie boschwezen didalam 
-houtvesterij Ngawi tocan M. Oemar te 
lah dilepas atas permintaannja sendiri, 
dan dihitoeng moelai pada tanggal 18 
Dec, 1937, berhoeboeng dengan kese 
hatannja terganggoe, dan mendapt 
hak boeat pensisen, 
| Diangkat mendjadi boschopz'chter, 
dan djoega mendjadi boschwachter 

Bosehwezen pidalam hontvesterij Bo 
'djonegero tosan Sanjato, dan toean2 
Amingoen, Atmodihardjo al Abdoel- 
'lah, semoeanja tadi mendjadi tyd. da 
lam djabatan itoe, 

' Diangkat mendjadi boschwachter 
schwezen didalam houtvesterij Toe 

pan tocan Soengkani, sekarang tyd di 
dalam djabatannja. 

Dewan Kaboepaten Tjiamis 

'Rupat Dewan Kaboepaten 30 Dec 
137 akan membitjarakan : 
“Punt I Meloeloeskan notulen per 
sidangan Dewan Kaboepaten Tjiamis 
tg, 26 October 1937. (Diatoerkan tg. 
26 November 1937). 
 Punt !. Mendjalankan segala poe 

Bean peranan dan keteransan2 jang 
Giambil oleh persidangan Dewan Ka 
boepaten Tjiamis tg. 26 October 1937. 

  

aa 

» Il. Pemberian tahoe. 
» IV. Menetapkan rentjana bisloeit 

oentoek meloeloeskan begrooting Be- 
drijfefonds IGCI bagi tahoen 1938. 

(Dihatoerkan dengan tg. 19 Novem 
ber 1937 No. A11692/6/RR, Roneostuk 
No. 48/37). r 

»V. Menetepkan sejann bisloeit: 
oentoek mengoebah beg 'Soting keloear 
an dan penerimaan tahoen dienst 41937 
berhoeboe..g dengan keloearan keloea 
ran dienst Kesekatan, 

(Dihatoerkan dengan soerat tg 24 
September “37 No.0, 1189/3 RR, Ron 
costuk No. 42/”37). . 

VI. Menetapkan rentjana2 bisloeit 
pengoebahan begrooting keloearan dan 
permintaan tahoen dienst 1937 ber- 
hoeboeng dengan : 

a, Permintaan wang toendjangan 
dari Negeri oentoek menambahseboeah 
bilik pada Sekolah Vervolg Isteri Tji- 
koneng, : 

b. Penambahan kekoerangan2 atas 
berdjenis djenis post berhosboeng de 
ngan toetoepnja tahoen dienst 1937, 

(Dihatoerkan dengan soerat tgl 19 
Nov '37 No O, 1356/3JRR, Roneostuk 
No 49/37), 

VII. Menetapkan rentjana begroo- 
tingsrekening 1936. 

VIII. Menetapkan rentjana oendang 
oendang lima tahoen sekali (Vijfjaar-   (Vide Register van Uitvoeringen). ljkscheverordening). 

    

Pertama: bang Bedjat kadojanannja | 

Dus: lain kali panggil bang Bedjat|: 

  

(Dihatoerkan dengan soerat tg, 22 
Oei, 1937 No. A 1631/1/RR, #Roneo- 
stuk No 47/37), 

IX Menetapkan rentjana oendang2 
oentoek mendjalankan atoeran-atoeran 
WVO dan WVV. (Dihatoerkan de 
ngan soerat tg 19 Oct 1937 No. A. 
106/7/RR, Roneostuk No. 46/1937) 

X Lain-lain jg akan dikemoekakan. 
XI Rondvraag, 

—. 9 ma 

Moehammadijah tjabang Betawi 
Bahagian Penolong 
Kesenrgsaraan oemoem 

Memperma'loemkan dengan hormat, 
bahwa Moehammadijah tjb. Betawi, 
Bahagian Penolong Kesengsaran Oe- 
moem (PKO) semendjak bl Ramadlan 
jg baroe silam ini, telah mengerdja- 
kan: menerima dari dan membahagi 
kan kepada jg berwadjib dan berhag, 
tentang zakat fitrah. 

Adapoen penerimaan, jalah dari 58 
tempat, sebanjak 2461 fitrah, dan di 
bahagikan kepada 3829 djiwa,'Ketera 
ngan sebagai jang tsb dibawah ini: 
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Kepada sekalian Amilin-Amilin dan 
pembantos-pembantoenja mengoetjap 
kan diperbanjak terima kasih, atas 
amalnja oentoek mengerdjakan peren 
tah TORHAN, begitce djoega terha 
dap kaoem Moeslimin jang telah men 
djoendjoeng tinggi perentah ALLAH. 
Moedah2an diterima amal itoe olehnja. 

ia 

'»Persatoean Bengkoeloe" 

Atas initiatiefnja beberapa anak Ge 
west Bengkoeloe jang dipimpin oleh 
Toean M Daoed Sjamsie, pada malam 
Minggoe tg 25/26 Dec 1937 telah di 
dirikan Ranting dari PB jang diberi 
nama CBPB (Club Berdendang Persa 
toean Bengkoeloe) jang toedjoeannja 
menjelidiki dan membangoenkan ten 
tang keadaan cultuur dari anak Gewest 
Bengkoeloe jg ada di Kota Djakarta 
ini choesoesnja dan anak Daerah Beng 
koeloe oemoemnja. 

Walaupoen hoedjan sangat lebatnja 
pada malam itoe, perhatian boleh di 
bilangkan ada tjoekoep. Toean M. D. 
Sjamsie menerangkan tjita tjitanja, dan 
berhoeboeng poela Azas dari , P Bs 
ialah terdiri dari tiga factor, Pertama 
oentoek mementingkan dan mempela 
djari hidoep economie : kedoea masja 
rakat dan kitiga cultuur boemipoetera 
daerah Bengkoeloe. 
Ampat tahoen telah jampau , P.B.“ 

bekerdja dilapangan pereconomian se 
perti Crediet-Cosperatie jang telah 
memberi boeah jg lezat jg sama-sama 
telah dapat mengetjap rasanja. Begitoe 
poen tentang factor jg kedoea tentang 
sociaal telah poela memberi keni'ma 
tan, seperti anggotanja jg mendapat 
kesoesahan kematian (sterfgeval) dan 
ketjelakaan jang lain-lain, telah dapat 
pertolongan toendjangan jg sederhana 
dari badan Persatoean Bengkoeloe,   

  

Kabar penting boewat 

“.   

10x 

Berhoeboeng aken dibikin 3 Moderne Etalages, 
Diminta dengen hormat, sekalian langganan boewat 

ambil djalan dari seblah pintoe kiri. 

    

sekalian langganan ! 

Soeda sedia tijoekoep barang -», - 
se cnod : Modes boewat Toewza-toewan, njenja njonja dan anak-anak, - 
Dateng saksiken kita poenja afd. Huishoudelijke artikelen dan kaperloean membikin koewe-koewe 

bikinan Europa. 
   

EUROPA Batavia-C. 
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Oentoek mentjoekoepkan roekoen 
jang ketiga itoe, maka hadlirin de- 
ngan soeara terboelat menoendjang 
dan menerima atas voorsteinja Toean 
M.D. Sjamsie itoe, 

Toean Mr, Dr, Hazairin, didalam 
kwaliteitnja sebagai Hoofdbestuur dan 
wakil Ketoea tjabang P B., jang ta' da 
pat hadlir pada malam itoe, menoen 
djang maksoed ini dan mendoakan 
moga moga dapat Ranting baroe dari 
PB. dengan moedah mentjapai mak 
sosd dan toedjoeannja jang soetji goe 
na oentoek berdjalan bersama2 dila 
panga': masjarakat hidoep sesama anak 
Indonesia oemoemnja. 

Pada malam itoe djoega telah dipi 
lih soesoenan Bestuurnja dari CBPB, 
sebagai berikoet: £ 
T, M, Daoed Sjamsie Ketoea 

» B, Bintoerironi Secretaris 
» Abadsjah Penningmeester 
» M. Rata Beschermheer 
» Basroen ) 
» Alie Ketjil ) Commissarissen. 
» Hassan Baseri ) 

Setelah selesai maka diteroeskan 
oleh ketosa programma pada itoe ma 
lam centoek mengadakan beberapa 
lagoe lagoe dendang, tepoek tari sam 
pai laroet malam, jang memoeaskan 
pada jang hadlir. 

SPORT 

Tentang pertandingan VIJ - Persitas 

Seperti termoeat kemaren dalam lem 
bar kedoea, dengan singkat lebih 
djaoeh pembantoe DD #mewartakan 
sebagai berikoet : 

  

  

Pada hari Minggoe dilapangan Ka 
boepaten telah dilangsoengkan pertan 
dingan kedoea Bondselftal tsb diatas. 
Hoedjan dari siang moelai toeroen se 
hingga lapangan keliatan seperti sawah 
dan sampai habis permainan tidak djoe 
ga berenti, Waktoe soedah menoen- 
djoekkan pk.4,45, laloe hakim pemisah 
dari Oheribon t Saleh, memboenjikan 
ploeitnja. Sebeloem dimoelai hakim 
pemisah, captain dari kedoea elftal 
dan consul PSSI memeriksa lapangan 
apakah lapangan itoe geschikt oentoek 
dipakai sebagai Districtwedstrijd PSSI 
dan conclusienja afgekeurd, djadi ini 
pertandingan  dianggapnja sebagai 
friendlygame, 

Keadaan publiek meskipoen hoedjan 
menjenangkan djoega: Tidak lama ke 
moedian, setelah diadakan pembitjara 
an sedikit, pertandingan dimoelai, 

Roeljaman 5 
A. Gani Iljas 

Badoen Moestari Soemarma 
Ramlan  Tjipto Isa   . Oentoen 

O « 

Importeurs: 

  

    

Masna Ijoes Ojon Adang Kartiwa 
Endjoem Achmad Soeparmas 

Basarai Oeho 
A. Tosin 

Opsteiling Persitas, 

Baroe sadja dimoelai V IJ, soedah 
dapat serangan jg memJbahajakan, te- 
tapi Roeljaman dapat menangkisnja. 
Djoega VIJ. dibawah pimpinan Tjipto 
serang bentengnja Persitas, tetapi ber 
hoeboeng dengan djeleknja lapangan - 
kandas doeloe dikakinja Basari. Bola 
kian kemari sadja , Roeljaman bertoe 
roet-toeroet dapat bola jg berbahaja 
dari kakinja Ojon, tetapi dengan tang 
kapan jg bagoes bola diretour lagi ke 
tengah, Satoe kali Kartiwa dapat bola, 
kirim voorzet jg djitoe ditangkapnja 
oleh Ojon dan dengan tendangan jg 
onhoudbaar bola masoek didjaringnja 
VIJ , stand 1—0 oentoek Persitas, Sam 
pai paaze teroes sadia fihak tetamoe 
dikoeroengnja, Persitas bisa djoega me 
nambah kemenangannja 2 goal lagi 
dari kakinja Ojon dan Ijoes,stand 3—0 
oentoek Persitas. 

Sesoedah toeroen minoem pertandi 
ngan dimoelai lagi, dari VIJ, Isa di 
ganti oleh Oedit. Sekarang bagian 
VIJ. jang menjerang, sajang tidak 
resulaatnja. Lapangan kelihatannja Ie 
bih djelek, samen spel dari kedoea be 
lah fihak tidak ada. Waktoe hampir 
soedah habis: Moedjitaba dapat bola 
teroes kirim voorzet jang bagoes : bo 
la didapat oleh Oentoeng jang lagi 
vrij dan dengan plaatsbal jang djitoe 
bola melajang didjaringnja Persitas, 
Stand 3— 1 oentoek toean roemah. 

Bola diketengahkan lagi, tetapi ber 
hoeboeng dengan soedah abis waktoe 
nja laloe hakim pemisah memboenji 
kan piloeitnja jang pengabisan, dan 
standnja tetap sebagai terseboet diatas. 
Pimpinan t, Saleh boleh dibilang me 
njenangkan djoega: publiek Tasikma 
laja sangat enthousiast melihat ini 
pertandingan meskipoen hoedjan: per 
kataan2 jang tidak enak didengarnja 
tidak kedengaran, semoea speler ma 
innja sangat sportief. Mendengar ka 
bar, bahwa pendapatan dari ini per 
tandingan, meskipoen hoedjan ada 
f 127. 
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Adres jan& terkenal mendjocal 
Perabotan dapoer dan toilet bak dan 

braadovens. : “ 

Kramerijen, Kemden dan Pijamu's etc, etc, 
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Memperingati berdirinja ,Partij In- 
donesia Raya" oesia 2 tahoen pakai 
0... »Selamatan“ dan do'a 

Pidato K.R.M.H, Woer- 
janingrat, R. Soetopo 
Wonobojo, mr. RP Sing 
gih dr R Soeratman Kr- 
win. : 

(Samboengan kemaren) 

Dalam pidato ini t. Soetopo mene- 
rangkan pengotahoean kebatinan jang 

“sangat dalam dan loehoer sebagai tje- 
rita ,Minta-Raga“ itoe hanja diambil 
sebagai toeladan, bagaimana Indonesier 
jg mempoenjai kewadjiban kepada ta 
nah toempah darahnja Indonasia akan 
mendjoendjoeng dan memoeliakan. Le 
bih djaoeh spr. memadjoekan satoe per 
tanja'an ,apakah Indonesia dan pen- 
doedoeknja itoe selama2nja selaloe ren 
dah sadja deradjatnja?“ Pertanja'an ini 
diterangkan sebagsi djawaban dengan 
mengambil satoe tjonto bagaimana per 
tolongan orang menjemboehkan orang 
sakit pada seorang Belanda jg berpang 
kat jg baroe menderila kesedihan dan 
kesoesahan, Ini boekannja banja meno 
long seorang itoe sadja, tetapi laloe 
berarti bisa mendjoendjeeng deradjat 
nja bangsa. Begitoe djoega dalam tje 
rita ,Minta Raga“ boekannja hanja 
tjoema minta minta sadja tetapi malah 
memberi pertolongan kepada Sang 
Hjang Indra, dengan menghapoeskan 
kesoesahannja karena baroe kegelapan 
disebabkan datangnja Boeta jg sangat 
berbahaja. 2 

Laloe mr RP Singgih dipersilahkan 
berpidato sebagai ,,tarabahan dan pen 
djelasan Minta Raga" tsb diatas, de- 
ngan menerangkan bahwa orang ber 
satoe dalam satoe badan party jg ber 
tjita2 kemoeliaan dan keloehoerannja 
bangsa itoe memang berat. Dalam tje 
rita ,Minta Raga" itoe telah njata se 
bagai peladjaran bagaimana loehoerpja 
tjita2 jg dikandoeng oleh R. Ardjoena 
ialah akan mendatangkan kemoeliaan 
nja Pendawa dalam waktoe Bharata- 
joeda. Maksoed itoe didjalankan de- 
ngan berdiam diri dalam tempat jg 
soetji dan soenji jg bersandar kepada 
menjerahkan diri (djiwa dan raga) ke 
pada satoe maksoed dan toedjoean jg 
moelia. Dalam hal ini, spr. mendje 
laskan maksoednja, bahwa hanja de- 
ngan kekerasan dan kesentausa'annja 
kemaoean akan datangnja tjita2 itoe 
sadjalah jg akan bisa tertjapai tjita2 
itoe. - 

| Dari itoe kalau Indonesiers teroeta” 
ma jang berdasar kebangsa'an Indone 

| sia haroes dengan tetap dan tegoeh 
akan memegang maksoed jang satoe 
ialah kemoeliaan dan keloehoerannja 

— Indonesia dengan disertai menjerahkan 
Djiwa dan Raga kepada Toehan dan 
doenia 

'Lalle K R M H, Woerja- 
ningrat sebagai wakil ketoea hoofd 
bestuur dari Parindra dipersilahkan 
berpidato sebagai , peringatan“ party 
itoe jang telah tetap oesia 2 tahoen. 
Beliau menerangkan asal moelanja 
»Boedi-Oetomo“ didirikan pada 8 

. Mei 1908 sampai tahoen 1934 dan la 
loe adanja P BI. dari tahoen 1930 jg 
dibawah pimpinannja dr. R, Soetomo 
hingga datangnja fusie pada 25 De- 
cember 1935 di Habiprojo Solo, 

Lebih djaoeh spreker menerangkan 
azas dan toedjoeannja Parindra de 
ngan bagaimana sepak.- terdjangnja 
party itoe dalam mengerdjakan werk 
programnja salama 2 tahoen ini, de 
ngan mengingati bagaimana keadaan 
pja kegentingan loear negeri pada wak 
toe jang achir2 ini, jang dihoeboeng 
kan dengan kedoedoekan tanah Indo 
nesia, begitoe djoega bagaimana seha 
roesnja Indonesier berperasaan atas 
satoe kewadjiban jang loehoer terha 
dap pada tanah toempah darahnja, 
Pada penoetoepnja maka semoea jang 
hadlir diminta berdiri oentoek mengoe 
tjapkan do'a terhadap Iboe Indonesia 
jang boenjinja' seperti berikoet : 

O, Goesti, Ja Allah, Ja Rabbi ! 

1. Toehan jang bersifat bidjaksana, 
kami mengakoei bahwa hidoep hina 
dina kami semata mata terbawa oleh 
kebodohan, karena itoe, kami mohon 
dengan sangat moedah moedahan di 
lenjapkankanlah kiranja dari penderi 
ta'an sebagai ini dan ditoeroenkan 
lah hendaknja Noer Toehan jang 
menerangi hati kami mendjadi terang 

-  #joeatja. 
2. Toehan jang bersifat maha-kooa- 

“sa, perdjalanan kami dalem menoe 
djoe keraadjoean timboel tenggelam, 
simpang sioer kekanan kekiri, karena 

“ senantiasa dilimpoeti oleh goda jang 
ekat jang diperoentoekkan badan sen 

diri, karena 1toe “anoegerahilah kira 
“nja dari kekoeatan berpekerti jang loe 

' roos, karena kiraoja dari perdjalanau 
. jang sehat. 4 

— VERGADERING PARINDRA DI 
PT SOLOL 

  

V.O.R.O, 

Studio Kramat 96. 

Zender Y.D.G. 8 golflengte 105 

  

Rebo 29 Dee, 

5,— sore Lagoe Tionghoa 
530 ny Pembatjaan tentang Aga 

ma Islam, dioesahakan 
oleh Perkoempoeian 
»Persatoean Islam" tjab. 
Mr, Cornelis, dipimpin 
oleh toean R. Moh. Dja 
jadibrata. 

6— Lagoe Arab 
B3 Membatja s.k. 

7,— malamLagoe Hindoe 
Ta Lagoe Djawa 
P3 ea Tentan Pendidikan dan 

Pengadjaran oleh Soepar 
to Kartopati 

8— Pantoen Soenda dari per 
koemposlan Galoeh Pa- 
koean, dipimpin oleh 
tosan Abdullah Saleh 

ll— Berhenti 

Kemis 30 Dec 

Is— pagi Lagoe Djawa 
Lan Lagoe Krontjong dan 

Stamboel 
8, — Lagoe Tionghoa 
S0 Berhenti 

12.— siang Lagoe Arab 
1230 3 Lagoe Soenda 
Lg Lagoe Melajoe 
130 Lagoe Hawaiian 
2— Berhenti 

5,— sore Lagoe Djawa 
530 Lagoe Soenda 
6.— Lagoe Tionghoa 
Ke Membatja sk. 

7,— malam Lagoe krontjong dan 
Stamboel 

IT Lagoe Seberang 
8— Pembatjaan @oer'an de 

ngan keteranganuja oleh 
Nonah Sitti Noerdjannah 

9— Intermezzo Lagoe Arab 
9,06 Madah Seloka Batang 

Arau, dipimpin oleh 
toean Abdul Wahid 

PE Berhenti 

3. Toehan jang bersifat rachman 
dan rachim, kami hidoep dengan seng 
sara, kami jakin bahwa penderita'an 
ini dikaroeniakan bagai pengadjaran, 
dengan berdasar kejakinan inilah si- 
ang dan malam kami mohon moga2 
loepoet dari hoekoeman jang kemoe 
dian tetap mendjadi manoesia sedjati, 

4 Toehanjang mengoeasai 'alam' 
dcenia menderita kebingoengan hing 
ga katjau balau karena selaloe terikat 
oleh  maksoed jang menoedjoe pada 
keoentoengan bagi dirinja sendiri, ne 
geri jang besar2 bersikap tidak maoe 
damai dan tentang-menentang sambil 
menjiapkan sendjata: Ja Allah, moe- 
dah2han doenia dilepaskan dari keal- 
pa'an sebagai itoe, agar bisa tjepat ma 
soek dalam azas damai jang berisi ke 
badjikan. 

5 Toehan jang bersifat adil, Parin 
dra berkehendak melepaskan bangsa 
Indonesia dari kesengsara'an sampai 
mendjadi moelias semoea anggota, ma 
ri-lah bersama2 mendo'a, perbimpoe 
nan kita dianoegerahi sentausa dan 
waspada dan insjaf kepada Toehan, 
hindar dari pertjidera'an serta segera 
tertjapai-lah apa jang ditjits2kan. 

Hidoep, Hidoep, Hidoep! 

Sehabisnja dibatjakan do'a itoe se 
mosa jang berhadlir sama diminta 
berdiam-diri bersama2 (gedachten-con 
centratie) oentoek mempersatoekan fi 
kiran jang ditoedjoekan pada satoe 
maksoed, ialah Indonesia-Raja, 

Laloe diadakan ,solamatan“ dengan 
sedikitdaharan pakai , Pandjang-Ilang' 
dan diatasnja pandjang memakai daon 
kelapa moeda.Ini dioetjapkan do'a ber 
sama2 dengan berdiri semoeanja. Ha- 
bis mendo'a itoe semoea laloe diidari 
minoem dan makan koewe sekedarnja. 
Djam 12,30 tengah malam verg, seba 
gai malam-pertemoean itoe ditoetoep 
dengan selamat. 

—0— 
Pendapatan NV Deli Spoorweg Mij 

Pendapatan dari pengangkoetan2 da 
ri semoea lija2 selama bl Nov 1937 
f 456 819.50, dan pendapatannja bl. 
Januari sampai bl November 1937 
f 4815.408.02. 

Pendapatannja Maatschappij dida 
Jam bl Ncv 1936 tjoema f 418. 783,44, 
dan pendapatan didalam th 1936 sela 
ma bi Jan—Nov adalah tjoema f 4, 
218,127,38, 

&   ang ye 

PENJIARAN RAD 

  

P3 

PENJIARAN NIROM TIMOER 

Djawa Barat 

Bandoeng IL103: Batavia II 19 
RLP27, PMH 45, PMN 

Rebo 29 Dec. 

5,— sore  Lagoe Ambon 
5.20 Krontjong 
&— Kinderkoor 

1,— malam Perkabaran 
ND Leloetjon didalam baha 

sa Melajoe 
aon Radio-techniek 
180 5 Lagoe Hawaiian 
8— Gambang-Orkest 
10— , Pidato tentang ,AGA- 

MA ISLAM“ 
11, — Pembatjaan al @oer'an 
11.30 Toetoep : 4 
: PMN 29 
aU Pidato tentang ,AGA- 

MA ISLAM“ 
1l— , Pembatjaai al @oer'an 
PON Toetoep 

Kemis 30 Dec. 

5,— sore  Lagoe Soenda 
b 80 Lagoe Krontjong 
6,— Lagoe Tionghoa 
6.30 , Adzan 
6.45 Lagoe Bali 

7.— malam Perkabaran 
ain Lagoe Arab 
NA Pidato tentang AGAMA 

ISLAM 
8.— Lagoe Chazidah 
PAI Radio-Toneel 

10,30 Lagoe Boemaira 
.— Toetoep 

PMN 29 
RIO Lagoe Soematra 
Ki 30 Toetoep 

PROGRAMMA V.O.R.L. 

Lender YDH. 7 golflengte 
107, 53 Meter 

Rebo 29 Dec. 

5,— sore Lagoe Soenda 
530“, Lagoe Djawa 
6.— Lagoe krontjong 
6.30 , Berhenti 
7,— malam Berita s.k. (Indo) 
Ke Lagoe Hawaian 
LAN Berita sk (Soenda) 
8,— Lagoe Djawa 
Aa Pidato ,Kemadjoean lis 

trik di Priangan" oleh 
P. toean Hfd, Ingr, Ra- 
zcux Sehultz, Hfd, Afd, 
Electriciteitswezen Dept 
V&w 

BAG“ y Pantoen Madja 
12,— Toetoep 

Kemis 30 Dec. 

5,— sore Lagoe Djawa 
Be Lagoe Soenda 
6.— Lagoe Ambon dan Ha- 

walian 
Ca Berhenti 
7.— malam Berita sk, (Indo) 
La aa Lagoe gamboes 
Tan Mengadji @oer'an oleh 

toean Abdoelrachman 
St 3 Lagoe Krontjong 
SIO Berita Pengoeroes (Admi 

nistratie) 
o— Lagoe Melajoe 
030 Lagoe Djawa 
12— Toetoep 

PENJIARAN NIROM TIMOER. 

Djawa Timoer 

Soerabaja I 31: Soerabaja II 95, 
Djokja II 128: Semarang II 11! : 

Solo II 120. 

Rebo, 29 Dec. 

5,— sore  Lagoe Tionghoa 
b20 Gamelan 
5,40 Lagoe Menado 
6,—-,  Boeat anak auak dan 

Pembalasan soerat-3oerat 
7,— maiam Perkabaran dan perkaba 

ran pasar 
Pele Membalas soerat soerat 
0g ti Dihoeb. dengan SRI 
3 Dihoeboengkan dengan 

Nirom Soerabaja 
ki30 Toetoep 

Kemis, 350 Dec. 

6,30 pagi  Lagoe Tionghoa 
Ih Idem 
tika “3 Toetoep 
5,— sore - Gamelan 
DO Lagoe Melajoe dari Si- 

ngapoer : 
6, —.. Lagoe Arab “ 
0.2 4 Krontjong . 
7.— malam Perkabaran dan perka 

7 baran pasar 
Tak Membalas soerat2 
1,20 Lagoe Arab 

  

  

  

  

Ode, sgja coel Ane paha Yong 
yg dagangan au Jegitoe 

P3 GA ojemoeh? 

(R) Selimanja 4boElan 
barang saja Lia lakoe 

Pegimona bSsanj3 
2 Yari Yal: As

 

  

  

  
  

  

Dsia Paljik seksran 
Dknghabgin Z       
  

lagi. Saja maoe 
Ba SP, 

  

    

  

  

  

    
  

      
Lebi dari banjak sekali per- 
katahan jang memboektiken - 
kwaliteitnja KRIS BIER. 
Setjara sangat loewas seka- 

Lengan BKRARIS lidh ada 
506534 “Apv 

  

  
  

  
  

rang KRIS BIER disoekai 
sekali oleh publiek rata-rata, 
Tida ada laen bier jang bisa 
didjoeal begitoe banjak da- 

lam waktoe pendek sekali. : 

ARCHIPEL BROUWERU CIE, N.V, - BATAVIA 

P0 Membatja al Ooer'an 6.— sore Pemboekaan 3 

Si Lagoe Arab 0.09 —, Voortrekkers v66r | 

8.30 Dihoeb. dengan SKI 6,30 Op verkenning 

Aa BR au Tcetoep 7.— malam Perkabaran Nirom 
T20 Seriuze muziek jang 

M modern 
PROGRAMMA NIRO! 230 Pem, loear Negeri 

. Penjiaran Barat 8.50 5 Concert Na 

Archipelz. 99 dari 11.00t/m 12.00| 945 , Toekang njanji didjalanan 
atas 205 m. West-Java: Batavia 126,| 958 , Berita berita koers 
Bandoeng 120,Buitenzorg182,Cheribon|10/01 ,  Lagoe dansa 

108, Pekalongan 92, Soekaboemi 192, 10,30 Toetoep 
Oost dan Midden—Java: Soerabaja 131 B.R.V. s 

dari 7.30 sampai 2.00 atas 25 m. Soe- a 

rabaja III 195, Semarang 122, Malang| Batavia I 157,89 m. Batavia II 61 

1 Djokja 181, Solo 188, 'Tjepoe 186 6&m, 4 Buitenzorg 156,25 m, Soeka- ' 
boemi 12,18 m, 2 

Rebo, 29 Dec. 2 ja 

6.— sore  Pemboekaar ESA Nag TG 
Koja Lagoe marsch jg gembira) 5.-— sore 'Lagoe Thee 5 
6:30 1, Apa jang Wakter Kelloj 5.30 , BRV Draaiorgel 2. 

sedang Componeerd Sh Boeat anak anak A 

Aa Tag noer Sape T,— malam Lagoe Instrument : 

8.10 : Kembang-kembang dan an » Tn en negeri 
pohon pohon dari kebon| UAN PAPAN 
Indonesia 2 » beng aa 

DotA Beethoven Mozart Ma aa : : 

9.30 »  Keest Pruis ,in zijn(1080 » Kita sampaikan pada 
reportoire" ji Lag 11. 2 

958”. 3 Berita-berita koers Tea Deep & 

10013 agoegramofoon Kemis, 30 Dec, 2. 

: 1.— pagi Lagoe gramoftoon 2 Kemis, 30 Dec. 830» Parade Da 21 

6.30 pagi  Gymnastiek 1, Lagoe gramofoon 
OA Lagoe gramofoon 2,30 siang Toetoep 
De Lagoe gramofoon 5.— sore  Boeat pandve2 
maa Toetoep KAN Marek Weber Orkest 
L,— Pemboekaan Mel Sonate programma 
1103 13 Serisuze muziek 6,45 Perkabaran pers 
PRO Morgenwijding ,— malam Causerie 
12,05 siang Concert TOO 4 Lagoe Anekawarna 
L— Lagoe Instrument TO Lagoe Hawaiian 
120. Perkabaran Nirom 9 — PHOHI-RELAY 
130 ', - Potpourri dari potpourris| 9.30 , Symphonie Concert 1 
Aa Ing Perkabaran 10,380 Lagoe-lagoe jg gembira 
230 Tostoep M,— Toetoep 

  

Baroe terbit jang pertama: 

soerat (akte)     

,PENGATAHOEAN KEUAKIMAN |: i 
Dalam ini nomor dan jang berikoet akan dimoeat peratoeran djalan 

perkara Pengadilan District (Kaboepaten), Landraad, Residentiegerecht 
dan Raad van Justitie di Hindia Nederland dengan segala tjonto-tjonto : 
soerat-koeasa dan rekest-rekestnja djoega ada ,,Roeangan Pertanjaan” 
oentoek langganan sadja. Setelah itoe akan diterangkan poela soerat- 

bawah-tangan dan depan Notaris. v 

2 BAHASA BELANDA — MELAOE, 
Abonnement sekwartaal langganan f 1.50 (bajaran dimoeka). 
Administratie Goenoeng Saharie No. 87. — Batavia-Centrum, 

Proefnummer tida dikirim “ Hg 

Rechtskundig Maandblad 
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: Lembaran Ketiga 

Ha Pendirian Bank LP.B. 
Pidato t. Mr.C Cv. Helsdingen dalam Congres L.P.B. di 

Soerabaja pada tanggal 18/19—12—'37, 
Oleh Tjokrosoedarmo 

  

AVB tentoe akan ridla “sebagai 
mana keridlaan itoe telah ternjata ter: 
hadap perhimpoern PPBB mengam 
bil hanja 8pCt'xri 9pCt itoe, jg IpCt 
dimasoekkan: voekoe atas nama jg ber 
hoetang sebagai sturan boeat risico- 
fonds dan boeat atoeran inrjg ber 
hoeta3g mendapat aandeel. Sokongan 
jg kedoea jalah, sokongan2 jg mendja 
di wadjib semoea anggota IPB djaii 
djoega dari mereka jg tidak berhoe- 
tang, 

Hal ini memboektikan keinsjafan: 
tolong menolong, perasaan persatoean 

den kakerdja bersama2 soepaja pada 

tj
 

“penghabisannja oeroesan ini dapat di 
pegang dalam tangan sendiri. Sebagai 
mana diketahoei, maka sedjak 1 th. 
lebih telah dadakan perdjandjian an 
tara Bond Pensioen Militair Boemipoe 
tera (Bond v. Gepensionnierde Inheem 

- sche Militaire (BIGMJ dengan AVB. 
dengan perdjandjian mana ditetapkan 

| sjarat2nja oentoek memindjam wang 

          

dengan menggadaikan pensioen, gage 
ment atau onderstand. 

Berhoebeeng dengan perdjandjian 
ini djoega diadakan risicofonds jg ha 
silnja diperoleh dari storan sekali goes 
jg agak besar djoemlahnja dari HB 
bond itse dan Ciperoleh ,dari jg men 
dapat pindjaman dengan djogmlah se 
bagai berikoet setiap boelan, 

f 0.20 apabila jg memindjam itoe pen 
sioenan soldadoe, 
f 0385 apabilajg memindjam itue pen 
sioenan korporaal - 5 
f 0.50 apabila jg memindjam itoe pen 
sioenan sersan klas 2 
f 0.75 apabila jg memindjam itoe pen 
Sioenan sersan kl 1 
f |— apabila jg memindjam itoe pen 
Sioenan sersan major 
f 125 apabila jg memindjam itoe pen 
sioenan adj. ond. opsir. 

Sewaktoe wang pindjaman itoe di 
bajar, maka storan itoe lantas dipo 
tong sadja oentoek memoedahkan pe 
kerdjaan Admidistratie. 

Hasilnja soenggoeh mengherankan 
sebab dalam tempo 1 th sadja risico- 
fonds itoe soedah mendapat mengoem 
poelkan wang f 95.000 banjakrja. 

Hasil jg djoega akan menta'djoeb 
kan dan jg tjepat akan diperoleh boe 
at risicofonds oraug djoega dapat 
harapkan dengan pendirian ,Centrale 
Ini. Cooperatieve Spaar en Crediet- 
bank voor Gepensionneerde Inheem- 
sche Ambtenaren. (Pensioen Bank) jg 
dapat storan dari jg memindjam wang 
sebagai berikoet, Boeat pensioen, 

f 10—f 25 f 0.25 seboelan 
ant BO .-.£ 050 5 

"Bi “Yo 1015 2 
f 76—f 100 f 1.— 2 

£101—-f 150 f 150 2 
£151—f 250 f 2— 2 
f 251—f 350 f 2,50 5 
f 351—1 450 f 3.— 2 
f 451—f 550 f 3.50 H 
f 551—f 650 f 4,— . 
f 651—f keatasf 5.— 

Pensioenan jang pensioenannja koe 
rang dari f 10.— seboelan dibebaskan 
dari storan sematjam itoe, Ini hanja 
sokongan dari jang memindjatn osang, 
Didalam oesoel saja maka tiap-tiap 
anggota IPB diharoeskan memberi 
soembangan, boekan boeat pertjoema 
akan tetapi boeat oeang simpanan, 
Orang dapat kira-kirakan sendiri ba- 
gaimana pesatnja, menoeroet apa jang 
telah dialamkan dengan bank lain- 
lainnja resicofonds itoe akan mendjadi 
besar djoemlahnja, bertambahnja, ber 
tambahrja resicofonds ini moengkin 
akan lebih-lebih lagi dengan kesem 
patan jang diberikan oentoek mena 
'boeng lebih banjak dari jang diwadjib 
“kan dengan sesoeka-soekanja sendiri 

  

boeat simpanan mana kelak akan di 
berikan aandeel2, Saja telah beberapa 
kali memperbintjangkan tentang aan- 
deel-aaadeel oleh karena saja pandang 
pendirian sasoe Naamloozs Vennoot- 
sehap terdasar atas Wetboek y. Koop- 
handel pada kemoediannja jalah jang 
paling baik. / 

Sy (Penoetoep) 

Pada perasaan saja boekanlah peng 
harapan jang dilebih-lebihkan kalau 
nanti dengan mengingat soember-soem 
ber perghasilan jang terseboet tadi, 
sesoedah tempo 1 tahoen resicofonds 
itoe  berdjoemlah hampir-bampir 
f 100,000, Bila mana memang demi 
kian, maka menoeroet perasaan saja 
datanglah waktoenja dengan memper 
hatikan artikel-artikel 50-51 dari Wet- 
boek v. Koophandel oentoek mendiri 
kan Naamlooze Vennootschap itoe de 
ngan modal f 1.000.000 jang menoe 
roet sjarat artikel 51 telah disetor seper 
sepoeloehnja (10 pCt.) dan jang boeat 
seperlimanja (20 pCt.) menoeroet sjarat 
artikel 50 ditanggoeng oleh orang 
orang jang mendirikan I PB. 

Menoeroet pikiran saja, sebaliknja 
aandeel-aandeel itoe dibagi-bagikan 
atas soerat aandeel (coupure) sebesar 
f 25.— boeat djoemlah jang rendah 
itos aandeel moedah didjoealnja, 

Oentoek mendapat kemadjoean jg 
sehat, 'maka pada tahoen2 permoelaan 
haroes ada ketentoean jg soenggoeh 
bahwa pemimpin oeroesan wang itoe 
baik adanja. Pimpinan itoe tidak da- 
pat dengan sebaiknja diserahkan ke 
pada orang lain, melainkan kepada 
AVB. jg soedah ada ditengah tengah 
perdjoeangan itoe dan jg pada ini 
waktoe di mana mana telah mendapat 
kepertjajaan sepenoeh penoehnja. Atoe 
ran demikian soedah berlakoe atas 
crediet cooperatie2 dari BICM. dan 
Pensioenbank. 

Djikalau NV. itoe soedah bermodal 
tjoekoep dan koeat dan djikalau orang 
orang jg bersangkoetan telah ternjata 
tjakup memimpinnja sendiri, maka 
kekoeasaan AVB. oentoek memberi 
pindjaman2 itoe boleh diserahkan 
pemimpin directie sendiri. Apa de- 
ngan ini tidak ada satoe kesempatan 
jg baik oentoek mengembangkan se 
mangat kepandaian sendiri (auto acti 
viteit) dalam hal keoeangan dikala 
ngan pegawai Pol. Boemipoetra jg de 
pgan mengingat keadaan2 pada saat 
sekarang roepa roepanja tidak dapat 
diperkembangkan itoe? 

Djoega penoetoep pembitjaraan saja 
pada PPBB. boleh saja koetip dengan 
tidak robah, 

Dan-dumikianlah orang bertanja ke 
pada saja. , . djika toean soedah men 
tjapai tjita tjita tocan oentoek memer 
dekakan korps politie dari beban oe- 
tang dengan atoeran2 ini. . . berapa 
lamakah bisa kekal kiranja ? 

Pertanjaan ini melemahkan hati. 
Akan tetapi apa sebenarnja? Ten 

toe sadja pertanjaan ini sedjak be 
berapa boelan sering timboel didalam 
sapcebari saja sendiri. Beberapa lama 
kah? 

Soenggoeh dalam hal ini kita sepa 
toetnja berbesar hati. Keboeroekan jg 
meradjalela didalam ra'jat ini tidak 
dapat dihindarkan deagan sekali goes, 
didalam korps politie jg terpeladja, 
itoe, poen tidak djoea. Anggapan2 ten 
tang deradjat dan keangkatan jg telah 
masoek dGitoelang soengsoem ada be 
gitoe banjak, faham faham dan peman 
dangan pemandangan jg keliroe soe 
dah didalam hati sanoebari dan digeng 
gam oleh begitoe banjak orang, se 
hingga satoe toeroenan sadja tidak 
akan dapat memperbaiki keboeroekan 
ini dengan segala akar tjabangnja. 

Akan tetapi haroeslah kita moelai 
pekerdjaan memperbaiki itoe. Boekan 
seijara bersorak sorak akan tetspi de 
ngan ke gembiraan dan kekerasan 
hati, Kegembiraan jg soenggoeh soeng 
goeh tidak gampang. Apakah toean 
tahoe arti gembira dengan soenggoeh 
itoe? Poedjanga Kiekegaard mengoe 
tjapkan hal itoe demikian. 

Apabila tidak perloe lagi oentoek 
memberanikan diri sebagai singa me- 
lompat kepada toedjoeannja, akan te 
tapi orang haroes tinggal ditempat 
nja dan tetap tinggal ditempatnja itoe 
walaupoen terganggoe oleh berma- 
tjam matjam godaan, 

Apa bila tidik perloe lagi oentoek 
mengelilingi boemi dengan pesat, 
akan tetapi orang haroes menjebarkan   dirinja diwaktoe perahoe njata' men- 

  

TASIKMALAJA 

Mutatie W. V. 

Pembantoe menoelis : 

Ditetapkan oleh besluit dari Hoofd 
D.V.G. di Batavia-O, ddo, 10 Decem 
ber '37 no. 3707I/1 dan dikoeatkan 
oleh besluit dari Toean Controleur 
BB. ic. v.d. Pestbestrijling di Tasik 
malaja ddo. 22 Dec, “37 No. 30/WV. 
Toean Diria dan ditempatkan didesa 
Sindangwangi, onderdistrict dan dis- 
rict Pandjaloe, reg. Tjiamis. 

Mantri opz. W, V. 

Dengan besluit dari Controleur BB. 
in commissie v.d. Pestbestrijding di 
Tasikmalaja ddo, 22 December '37 
No, 80/WV. ditetapkan didesa Soeka 
mantri, onderdistrict tsb. diatas Toean 
Soenjadi mantri-opzichter W.V, 

Tanah goegoer 

Pada hari Selasa jbl., waktoe Pen. 
poelang dari Cheribon menoedjoe ke 
Koeningan dimana onderdistrict Pa- 
nawangan toeroet Reg, Tjiamis, jaitoe 
kebetoelan didesa Tondjorg, semoea 
penoempang bus haroes pindah dari 
satoe kelain bus, karena djembatan 
Tondjong tsb. terdapat roesak dan ta 
nahnja goegoer disebabkan hoedjan jg 
sangat lebatnja. Oentoek autobussen 
ada mendingan, karena bisa over ke 
bus lain jang diadakan 1 maatschap 
pij seperti GS., akan tetapi penoem 
pang2 autoletten dan auto biasa ter 
paksa minta keroegian sama Chauf 
feur oentoek meneroeskan perdjalanan 
vja dengan naik autobus (kendaraan 
lain). Kini sedang asjik diperbaiki o- 
leh fihak jang berwadjib.— 

Soal padjak penghasilan 

Pada waktoe2 ini boeat desa Tjipe 
des dan kamp. Bodjongkidoel, toeroet 
onder, dan district Tasikmalaja pen 
doedoek sedang riboet membitjarakan 
adanja padjeg penghasilan bagian th. 
'35 dan '36 karena banjak diantara 
mereka jg soedah dibajar dan baroe 
baroe ini tidak koerang dari kl 100 
orang dikenakan dwangschrift. Seba 
gian banjak pembajaran tsb diberikan 
(karena ditarik) oleh Tjarik (djoeroe 
toelis) desa nama R. 

Karena sebagian pendoedoek ada 
djoega menjimpan bewijsnja, maka jo 
al tsb minta perhatian kepada pihak 
jg berwadjib soepaja masing? itoe di 
periksa dengan teliti, djoega pegawai 
desanja djangan ketinggalan haroes di 
onderzoek sebagaimana mestinja. (Ini 
bagian kamp. Tjipedes). 

Sekarang bagian kamp Bodjongki 
doel soedah barang tentoe kebanjakan 
tidak mempoenjai bewijs, karena goe 
rat padjeg pada waktoe jg soedah tak 
teringat lagi semosa dikoempoelkan 
oleh kepala desa nama M dan anak 
poeloengoja nama RS. Dari pengoem 
poelan soerat soerat padjeg tsb hanja 
sebagian jg dikembalikan, Bagaimana 
nasibuja pendoedoek kamp. jg soerat 
padjegnja tidak dikembalikan ? Soedah 
barang tentoe tidak mewmpoenjai be 
wijs jg bisa menerangkan bajar atau 
tidaknja. Akan tetapi Pen. pertjaja, 
bahwa jg berwadjib tentoe tidak'akan 
diam dan mesti oeroes sebagaimana 

boektikan dimana jang terdapat salah 
dan mana jang benar. 

  

dapat angin dan kegembiraan hatinja 
semakin lama semakin padam agak- 
nja, apa bila merasa tidak sampai ke 
koeatannja akan tetapi tetap bergem 
bira dan tetap berpengbarapan wa- 
laupoen roepa roepanja tidak ada la- 
gi jg diharapkan. 

Apabila orang haroes melakoekan 
pekerdjaan jg lama dan soekar seba- 
gaimana segala pekerdjaan moelia 
itoe lama dan soekar akan dilakoekan 
nja djikalau tidak perloe lagi berde 
bat2an dan barkeras kepala, akan te- 
tapi orang haroes toendoek kepada 
apa jg memaksanja dan masih orang 
bergembira dalam hal itoe. Maka de 
ngan itoelah orang dapat menjatakan 
kegembiraan jg soenggoeh soenggoeh 

Perdjoeangan terhadap keboeroekan 
didalam kalangan ra'jat dan didalam 
kalangan korps ini tentoe soekar akan 

asa kemenangan dapat tertjapai.   
mestinja. Moedah2han sadja bisa dij 

tetapi saja mengharap moedah moeda 
han bestuur t. dan djoega t. sendiri 
mempoenjai kegembiraan itoe, sehing 
ga atas rachmat Toehan jg Maha Koe 

  

  

MATARAM 

Gerindo 

Madoeratna menoelis : 

Pada Malam Senen tg. 26/27 Dec '37 
dengan bertempat diroemahnja R.M H 
Gandaatmadjatelah dilangsoeng 
kan rapat Gerindo Mataram Hadirin 
memoeaskan sekali dan banjak poela 
dari kaoem iboe. Dari pers Sin Po, 
Pemandangan, Soeara Oemoem, Darmo 
Kondo, Matabari dan Adil. Wakil PID 
ada poela sebanjak doea orang. 

Djam 8,30 rapat diboeka oleh pim 
pinan toean Kobarsih dan menjeboet 
kan adanja agenda seperti berikoet: 

1 azas dan toedjoean 
2 Cooperation 
3 Program van Actie partij 
4 dil. nja. 

Pembitjara dari agenda 1 dan 2 se 
betoelnja t. Mr. Soejoedi, tetapi oleh 
karena beliau datang ditengah2 verga 
dering dan mengatakan lebih dahoe- 
loe bahwa berhalangan mengoendjoe- 
ngi rapat, maka lantas dibitjarakan 
oleh t. Kobarsih sendiri. 

Pembitjara mengoeraikan azas dan 
toedjoean Gerindo dan Cooperation 
sebagaimana sering nampak di ssk. 

Kemoedian pembitjaraan diserahkan 
pada t. Darmodisastro oentoek mem- 
beberkan program van actie. Diseboet 
kan dari antara 3 golongan ialah aksi 
politiek, sociaal dan economie satoe 
persatoe hingga memoeaskan hadlirin. 

Dalam bagian ke 4 tak ada jg ber 
bitjara dan pemimpin rapat minta 
persetoedjosan hadlirin atas berdirinja 
Gerindo di Mataram, Dengan soeara 
bersamaan jg mendengoeng-dengoeng 
dengan persaksian hadlirin Gerindo 
disjahkan berdiri. 

Tinggal sekarang mengerdjakan ! ! ! 

Selamatan Taman Siswa 

Di Mataram. 
Berhoeboeng pindahnja Taman Sis 

wa maka pada malam Minggoe 25— 
26 diadakan selamatan di gedongnja 
jg baharoe dengan mengadakan wa 
jang koelit. 

Jang mengoendjoengi banjak sekali 
dari- bangsawan dan pertoendjoekan 
diadakan hingga djam 6 pagi. 

—O —— 

Propaganda kolonisasi 

Corr. kita menoelis : 
Seorang kepala desa dengan isteri 

nja dari Lampoengsche Districten ber 
nama Tjakraprawira, jg menoeroet ke 
terangannja telah 36 th diam ditanah 
kolonisasi, sebagai oetoesan dari GT. 
Resident Lampoeng, ia habis memboe 
at propaganda di reg. Kebosmen. Pa 
da tg 17, 18 dan 19 December '37, 
ia memboeat propaganda diressort 
Gombong, dalam desa-desa Onder A- 
jah. 
.Ia menerangkan djalan-djalannja 

orang jang akan mendjadi pendoedoek 
kolonisasi serta keadaannja ditempat 
itoe dari permoelaan hingga pengha- 
bisan dengan ta' dilebihi atau dikoe 
rangi, soepaja nanti kalau ada orang2 
jang sampai disana, dapat menjaksikan 
tjotjog dengan keterangannja. 

Jg agak menarik pendengar ialah 
hasil sawah disana jb ini, ada jg hing 
ga 60 datjin dalam 1 bsuw, sedang 
orang mengambil boeroehan dari me 
noeai padi sehari harinja pendapatan 
njapoen dapat menjenangkan. 

Lebih landjoet poen dapat ketera 
ngan bahwa dalam th “38 akan dimin 
tanja boeat kolunisasi di Lampoeng 
5000 emigranten, pertama dimintanja 
dari res Pekalongan 500 Banjoemaa 
700 Kedoe 600 Semarang 50 Japara 
Rembang 50. Kedoea kalinja akan di 
ambilkan dari lain tempat. 

Boeat kolonisasi lain lainnja, dalsm 
boelan April '38 akan dimintanja 
1000 gezin boeat kolontsasi di Palem 
bang, dan dalam boelan Juli 1700 ge 
zin boeat Celebes. 

Hari Minggoe 20 Dec. kemarin, As 
sistent Wedana Banjoemoedal dan se 
mentara loerah2 dari ressort Gombong 
dikirim boeat menjaksikan keadaan 
kolonisasi di Lampoeng, 

Dengan djalan mengirim propaga» 
da dari Lampoeng ketanah Djawa,:dan 
dari sini soepaja menjaksikau kesana, 
djika disana memang dapat pemeliba 
raan setjoekoep2aja, sosdah tentoeper 
katian boeat tanah pembojongan akan 
semangkin besar dan oentoek maksoed 
itoe akan lebih moedah dapat berba 
sil. 

c— (() — 

Perkabarna Phohi 

Phohiakan :menjiarkan 
penjiaran, djika :poets 
riJuliana melahirkan. 

Dari Phohi kita menerima kabar, 
bahwa djika Toean Poeteri Juliana 
melahirkan poetera atau poeteri, ma 
ka Phohi jg ada di Negeri Belanda 
akan menjiarkan penjiarannja dan se 
lama 3 bari maka penjiaran tsb akan 
mengadakan radio journal jg speciaal, 
dimana roepa2 pesta jg ada di Neder 

Stand, akan disiarkan di Indonesia. 
| —0— 

  

begitoe lekas hilang, bilamana 
toean memakai Bedak Purol. Dia 
boekan sadja koeat menghisapkan 
basah, membekin koelit tinggal 
njaman dan kering, melainkan 
dia obat pota jang menjemboeh- 
kan djoega oleh zat? jang men- 
jemboehkan jang 
terdapat didalam- 
nja. Dia menghi- 
langkan sebab dari 
tosan poenja 
penjakit. 

Disegala roemah obat dan 
toko? f 0.90 atau | 1.50 
sekoepl. 

  

    

  

  

BLITAR 

Pelatjoeran meradjalela 

Dari Blitar Pembantoe kita Soerabaja 
mengabarkan :? 

Blitar adalah salah satoe kota jang 
hawanja sedjoek, lagi poela banjak be 
berapa Industri rokok kretek, poen 
dalam pertanian tidak koerang ma- 
djoenja, 

Oleh karena bagi golongan tani ti 
daklah selamanja dapat menggarap 
tanah sawahnja, maka dimana ada 
waktoe jg senggang mereka bersama 
datang ke kota goena mentjari peker 
djaan sebagai kaoem boeroeh melinting 
rokok, pada salah satoe tabaksfabriek. 

Salah seorang pegawai fabriek tsb 
telah dikoewasakan boeat menerima 
boeroeh baroe, akan tetapi menoeroet 
keterangan dari salah seorang pegawai 
nja menerangkan. bahwa jang dapat 
diterima dalam fabriek itoe hanja ga 
dis2 jang paras moekanja baik ., .. 
dan ia haroes menerima segala peren 
tah dari wakil madjikan tsb. (.,.. 
pekerdjaan hina ?). 

Oleh karena terdorong dari penghi 
doepannja jang memaksa, maka sega 
la djandji2 itoe diterimanja djuega, se 
kalipoen bagaimana djoega akibatnja 
dikemoedian harinja. 

Tahoe dengan sebab apa, maka ti 
dak lama mereka itoe dikeloearkan, 
dan menerima poela gadis jang baroe 
dan bisa djadi lebih tjantik. 

Sesoedah mereka itoe dikeloearkan, 
maka boekannja gadis2 itoe poelang 
ke desanja, bahkan ia mentjari tempst 
goena mendjalankan djoeal kehorma- 
tannja. 

Maka dari itoe, tidak heran djika 
di Blitar itoe banjak terdapat sarang 
nja koepoe2 malam, hai mana dapat 
kita boektikan"di kampoeng Kaoeman 
dan sekitarnja jang. doeloe ada terma 
soek kampoeng jang soetji, maka se 
karang telah kebandjiran koepoe2 ma 
lam, dan akibatnja dapat djoega me 
noelar kepada tetangganja jg mereka 

Ditempat ini koepoe2 malam itoe 
menjewa kamar jang telah disediakan 
dengan persewaannja f OM atau 
£ 0.75 seboelannja. 

Selain dari itoe ada djoega roemah 
jang speciaal sekoempoelan koepoe2 
malam jang diketoeai, oleh orang jg 
kerdjaannja memang mendjoeal gadis2 

tsb banjak anak jang disediakan goe 
na tetamoenja dengan dibawah oemoer, 

Sbeatos tjsato jang dapat kita sak 
sikan, bahwa di Masigitstraat djalanan 
dalam kotta sebelah roemah Kaboepa 
ten, teroes menoedjos ke kali Lahar, 
maka dipantai itoe ada terdapat roe 
mah seorang djanda jang terkenal de- 
ngan namanja ,1Iboe Tjokro“ bekas se 
orang bini dari orang jang berkedoe 
doekan, maka dari itoe koepoe2 ma 
lam djika memanggiluja dengan seboe 
tan A dalam berarti Hamba, 

Ditempat terseboet dapatlah kita ke 
tahoei, beberapa gadis jang dibawah 
oemoer bersama didagangkan dan da 
pat kita tjatat ia bernama Jewm, dan 
Toean asal dari Kedemangan dan ia 
keloearan dari kopschool, sedang oe 
moernja k.l. 11 dan 12 tahoen, 

Berhoeboengan dengan itoe, ada ke 
wadjiban jang besar sebagai PPPPA 
dan Pro Juventute etc etc mengambil 
perhatian atasnja. 

Djikaliu kabaran jang kita terima 
diatas betoel, teroetama orang jg mem 
berikan keterangan itoe njata, maka 
aa Politiepoen diharap memperha 
tikan. 

Pendjoedian. 

Keramaian kotta Blitar itoe boekan 
sadja dari banjaknja koepoe2 malam, 
poen tempat pendjoedian tidak kalah 
barjaknja. 9 

Maka itoelah sebabnja, tivak sedi 
kit orang jang terkena ikatan hoetang, 
sehingga di kota Blitar jang tidak se 
berapa besarnja itoe telah berdiri 5 
kantoor mengoeroes perkara (Informa 
tie bureau) sedang pekordjaan jang 
diterimanja itoe sebagian besar hal 
oetang pioetang.   

itoe ada orang2 jang loehoer boedi. 

diseboet djoega ,gerib“, dan ditempat— —A 
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elain dari itoe ada djoega soeatoe 

au jang mengambil perhatian kita, 
lari golongan ,Speculanten“ 

r dalam ini tahoen telah didi 
an (diadakan) 15 kali Pasar malam, 
Adapoen tjaranja kaoem Speculan 
n itoe akan mendirikan dan men 
ari keoentoengan, lebih dahoeloe ia 
hoeboengan dengan comite Pasar 

malam jang diadakan oleh golongan 
osiaal dsbnja. 

. Sesoedah Pasarmalam ada ketentoean 
can didirikan(diadakan), maka kaoem 

speculanten laloe memborong dan be 
pa permintaan jg dikehendaki oleh 

Comite dibajarnja, asal sadja kaoem 
peculanten itoe diberikan izin goena 

ndirikan tempat pendjoedian, sebab 
noeroet pendapatannja, dengan ada 

   
   
   

   

  

     
    
    

   

  

    

menjediakan dengan graties boekan sa 
dja alat goena peladjarannja, seberapa 
dapat segala beanja, 

Disini spr.membikin perbandingan2 
keadaan sekolahan dinegeri kita de- 
ngan negeri loearan, bahwa sesoeng- 
goehnja baugsa kita berada dalam ke 
moendoeran, Lebib2 jg perloe diper 
hatikan kata spr djika golongan kita 
kaoem terpeladjar ini soeka mengeta 
hoei disoesoen2 maka akan dapat me 
ugetahosi, bahwa didesa itoe adalah 
tempat masjarakat kita jg sesoenggoeh 
nja adapoen masjarakat dikota ini se 
bagai masjarakat bertjap kolunie, 

Maka dengan pandjang lebar spr 
mengoepas keadaan didesa2 jg disebab 
kan dari bahaja Ngidjo jg diperboeat 
dari bangsa kita sendiri, dan mereka   

    

   

nja tempat pendjoedian,itoe lebih doe 
“loe golongan speculanten dap ne 
rima keoentoengan | 

“katakan ketfjil.. 

ef ta, jg menerang 
, ad baroe2 ini di Blitar 
| telah diboeka Oranje Pasar Malam, dan 

kemoedian pekerdjaan itoe diterima 
oleh golongan speculanten. 

Oranje Comite Pusar Malam minta 
' terima keoentoengan bersih dari: 

speculanten f 1500.— 
'boeat Asib 500.— 

| boeat keperl.lain2 (onkosten) 1000.— 

f 3000.— 

— Sebeloem Pasar Malam diboeka, ma 
ka epeculanten dapat wenerima wapg 
lebih doeloe dari bandar djoedi 6 tem 
pat a f700X6—f4200,— berarti ke 
oentoengan jg diterimanja ada f 1200 
beloem djoega terhitoeng dari peneri 
maan persewaan stand-stand, pendjoe 
alan barang2, pendjoealan | kartjis 
dan sebagainja. 

Maka teranglah dengan keadaan jg 
demikian ini boekan sadja dengan 
tjara jang demikian itoe akan mew 
bawa akibat koerang baik terhadap 
keselamatan pendoedoek tentang eco 

.. nomienja, poen dapat djoega meuon 
| ton Rajat kearah#djalan pendjoedian. 

Bisikan dari orang mengatakan, 
oempama tiap-tiap Pasar Malam tidak 
diperizinkan memboeka tempat djoedi, 
maka dapat ditentoekan bahwa kaoem 
speculanten tak akan berani membo 
rong pekerdjaan tsb. 

Sosatoe tjatatan jang kita terima 
dari soember jang dapat dipertjaja 
ini dj.ka betoel dan njata, perloelah 

— kiranja pihak jang lebih tinggi me 
“ ngambil perhatian, kalau njata akan 
— meraperbaiki dan menoentoen rajat 

ke arah kemoeljaan dan ketertiban, 

   
3 - ah dilangsoengkan pera 
- jaan bertempat di Gedoeng Nasionaal 
' Indonesia dengan dikoendjoengi oleh 

kl. 300 orang diantaranja wakil wa- 
kil perhimpoenan dan Pers diantaranja 
Pemandangan, dan diramaikan oleh 
muriek dari Persindo, 
“Djam 830 malam pertemoean di 

moelaikan, sebegai comite perajaan 
t. Pamoedji tampil kemoeka dengan 
oefjapan sebagai mana biasa, laloe me 
nerangkan, bihwa ioi malam ada- 
lah doea th, oemoernja Parindra, dan 
ditoendjoekkan poela pekerdjaan dan 
oesaha oesaha jg telah dikerdjakannja. 

Sesoedah 'itoe, maka besiuur tja 
bang. jg diketoesi oleh Mr. Soewono 
tampil kedepan, maka sebarisan dari 
Surja Wirawan berbaris menoedjoe ke 
arah bendera Party dengan warna 
hidjau merah poetih, dengan disam 
hoei oleh lagoe (Indonesia Raja, dan 
sekalian jg hadir bersiap berdiri. 

Sebagai mana biasa pemboekaannja 
dengan menoendjoekkan pekerdjaan 
partynja, maka diperkenankan bagi 
jg badir msojatakan pendapatannja, 

T. Wondoamiseno sebagai wakil dari 
PBPSII sesoedah mengatoerkan sela 
matnja kepada Parindra, kemoedian 
menerangkan persamaan bekerdja di 
antara kedoea party itoe, sekalipoen 
dilahirnja berbedaan asas dan toedjoe 
annja, tetapi hakekatnja hendak men 
tjapai tjita2 memerdekakan tanah air 
nja. 

1 Git vesttan wakil dari PBS njonja 
Goenawan poen menghatoerkan sela 
mat berdjoeang dan memoedjikan 
moedah moedahan tertjapai maksoed 
nja. 

'#anebin pembitjaraan, maka ketoea 
Parindra t. Dr. Soetomo dengan laga” 
lagoenja sebagai biasa, menerangkan 
dengan seijelas djelasnja,-betapa kea 
daan masjarakat.kita pada sekarang 

“ini, lerihlebih djika dibanding de 
| "gan loear negeri sebagai Turky dan 
“Hindia teroetama Japan. 

Diantaranja itoe, spr. mengandjoer 
kan, perloe sexali di Indonesia ini di 
dirikan sekolahan sebanjak banjakoja, 

f dan sekolahan sekolahan itoe boekan 
vja anak moerid membajar bea seko 

"lab, bahkan sewadjibnja Pemerintah 

   

      

     

   
   

   
   

itoe sesoenggoehnja adalah perkakas 
dari orang sana (asing). 

Ie idjandjikan kepada golcngan Parin- 
dristen, apakah mereka soeka bekerdja 

Sebagai penoetoep pidatonja, maka 

centoek mendjoendjoeng Noesa dan 
bangsa, sedang dalam pekerdjaan itoe 
sangat banjak rintangan2 jg mengha 
langi kemadjoean kita, maka hadlirin 
menjamboet dengan soeara gemoeroeh 
sSoeka", 

Begit»epoen djoega, spr mengharap 
soepaja Tempat Digoel itoe lekas2 di 
hilangkan, sebab menoeroet perdjan 
djian Pemerentah sendiri dengan ada 
nja Digoel itoe banja boeat sementara 
waktoe, dan ditjaboet apabila keadaan 
aman kembali. 

Poen tentang kesehatan rajat dinege 
ri kita ini amat djaoeh dapat meme 
lihara kesehatan rajat, sehingga bebe 
rapa negeri (kota) jg pendoedoeknja 
terserang oleh roepa-roepa penjakit. 

Sebagai penoetoep perajaan djam 11. 
30 ditoetoep dengan serosan ,hidoap". 

Perajaan Anak Moerid) 
Pada hari Saptoe tg 25 ib. ditanab 

lapang SIVB. telah diadakan hari ke 
gewbiraan oleh anak anak moerid Per 
goerogan Parindra dan PPAJ. 

Pada waktoe itoe, telah disadjikan 
beberapa permainan anak2 jg sebagian 
mendapat sokongan dari JJ, Stokvies 
di Soerabaja. 

Perajaan mana dikoendjoengi oleb 
golongan Parindristen dan beberapa 
banjak perkoempoelan2 dilnja. 

BERITA TJILATJAP 

Doenia Parindra. 

Oleh pembantoe kita : 
Dengan mengambil tempat di per 

goeroean Wiworotomo, dan tidak koe 
rang dari 300 poetera dan poeteri Ir 
donesia jg mengoendjoengi, maka pa 
da bari malam 19 ib. Parindra disini 
t:lah mengadakan rapat dengan oen 
dangan, dimana t. Soekardjo Wirjo- 
pranoto mendjadi sprekernja. 

Dari fihak Pemerintah kita lihat 
Ass.-Wedana mantri politie PID, 

Dalam rapat ini t. Soekardjo mene 
rangkan azas toedjoean dan tjara be 
kerdja Parindra. 

Djoega oleh spr diterangkan sikap 
Parindra terhadap Petitie Soetardjo 
dan ordonnantie perkawinan. 

Sebabis ini laloe diadakan kesem 
patan pada hadlirin boeat bertanja, 
dimana diadjoekan tidak koerang dari 
40 roepa pertanjaan jg mengenai soal 
sociaal economie dan pnlitiek, antara 
mana djoega jg mengenai instellingen 
dari Parindra sendiri. Pertanjsan mana 
oleh t. Soekardjo dibalas sebagai moes 
tinja, : 

Kita terangkan di sini, bahwa da 
lam permoelaan rapat, lagoe Indone 
sia Raja diboenjikan, dimana hadlirin 
atas permintaan Ketoea rapat, berdiri 
semoea. 

Rapat dimoelai pada djam 8,45 sore 
sampai djam Il malam dengan sam 
boetan jg pengabisan : Hidoep Parin 
dra ! 

Pertemoean anggota. 
Harinja minggoe tg 19 ib. pertemoe 

an anggota dengan t. Soekardjo telah 
dilangsoengkan, djoega bertempat di 
pergoeroean Wiworotomo. 

Antara lain lain t. Soekardjo mene 
rangkan, bahwa beliau akan teroes 
berdjalan propiganda ke lain lain 
tempat, oempamanja Poerwokerto, Ke 
boemen, Koetoardjo, Poerworedjo, Ma 
gelang dan Pati. 

Tentang oranje comite, t, Soekardjo 
menerangkan bahwa anggota Parin- 
dera jg terpaksa doedoek dalam itoe 
comite, haroes berkirim oerat pada 
Pengoeroes Besar minta dispensatie, 

Selain dari itoe laloe membitjarakan 
oeroesan tjabang sendiri, 

Luchtberschermingsdienst 

Kabar jg terang telah sampai pada 
kita babwa oentoek keperloean lucht 
berschermingsdienst, maka disini akan 
diadakan pertiobaan membikin gelap 
kota pada waktoe malam. 

Herap pendoedoek Ji sini tidak men 
djadikan terkedjoet, karena ini tidak 
membahajakan apa apa seperti banjak 
orang doega, katanja kota Tjilatjap a 
kan di bom,   

MADOERA 

Wabah malaria berkembang di 
bahagian Soemenep 

Dwarskyker Pemekasan menoelis: 
Dibahagian district Barat laoet, Ti 

moerdaja dan Baratdaja banjak orang 
Orang jg didjangkiti penjakit malaria, 
Maatregelen goena mentjegah mendja 
larnja penjakit terseboet jg wadjib te 
lah mengambil tindakan bagaimana 
moestinja. Ditemput2 dimana banjak 
orang dihinggapi penjakit malarija di 
sanalah ditempatkan soeatoe Mantri 
goena menilik dan mendjaga orang jg 
sakit. Pembahagian kininetablet didja 
lankan dengan loeas sekali, Baroe2 ini 
Residentie Arts toean Doktor STAM 
BORL telah datang diBanding district 
Baratlaoet goena memeriksa keadaan 
penjakit tsb. lebih djaoeh. Menoeroet 
warta jg diterima oleh penoelis maka 
djoemlah orang jg sakit dibagian On 
derdistrict Canding sadja ada 246 o 
rang. Tindakan goena mentjegah men 
djalarnja penjakit terseboet teroes di 
djalankan oleh jg wadjib. Atas keactie 
fannja Bestuur jg bersangkoetan kami 
baroes memboeka topi teroetama kepa 
tocan Dokter STa mboel jg senan 
tiasa memperhatikan kesehatannja ra' 
jat poelaa Madoera. Warta lebih 
djaoeh menjoesoel. 

Hoedjan lebat. Ratap tangis bapa 
tani 

Toeroennja hoedjan dalam minggoe 
belakangan ini amat lebatvja Dengan 
keadaan begitoe tiap2 golongan sama 
mengeloeh teroetama bapak taninja, 
Sebab keadaan hoedjan terseboet mem 
poenjai invloed jg tidak baik terhadap 
tanaman teroetama djagoeng jg baba 
roe sedjak ditanam. Banjak tanaman 
djagoeng jg baharoe sadja beberapa 
bari oemoernja terendam air, 

Baroe2 ini penoelis telah mengoen 
djoengi beberapa tempat dibahagian 
Sampang Pamekasan, Bangkalan dan 
Soemenep. dimana2 penoelis melihat 
keadaan begitoe matjam, Ditiap2 tem 
pat penoelis sevantiasa dengar ratapan 
serta keloehan dari bapa2 tani jg telah 
merasa bahwa hasil tanamannja da 

lam oogst jg akan datang akan men 
dapat keroegiannja. Dengan toelisan 
ini penoelis mengharap soepaja jang 
berwadjib memperbatikan tentang ini 
bal. Teroetama pengaliran air disawah 
serta ditegalan soepaja diadakan de 
ngan loeas. 

Kaoem pelajaran Madoers baharoe 
insjaf 

Baroe2 ini di Kawal telah diadakan 
perk, diantara kaoem pelajaran, Perk 
ts5 mempoenjai nama ,Perkoempoe- 
lan Pelajaran Kamal (PPK),Biar begi 
toe moeda oemoernja tapi perk tsb te 
lah mendapat perhatian baik. Disege 
nap pesisir seloeroeh poelau Madoera 

“|telah ada perk goena menjatoekan di 
rivja, fihak bestuur telah berichtiar 
djoega goena memperbaiki keadaan ka 
oem pelajaran diseloeroeh Madoera, te 
roetama mengoeatkan organisatie dari 
kaoem tsb. 

Kapankah Roepeilin mengem 
bangkan sajapnja di MADOE 
RA??? 

GANDING madjoe 

Atas pimpinanoja M Pringgodiwir- 
jo dan R Setjonegoro maka 6 bl ber 
selang di Ganding telah dapat mendi 
rikan seboeah perk. Muziek dengan di 
beri nama Muziek Veriniging ,SAPA 
NJANA"' 

Sekalipoen eentree dan contributie 
nja dengan sangat ketjilnja, akan teta 
pi dengan ketjerdasan pemimpin dan 
anggotanja, dapatlah perk tsb mem 
poenjai perkakas jg tjoekoep. 
Moedah2an sadjalah perk tsb kepa 

ringan sjoekoer dan pandjang oesianja 
Da 2 ag 

Samboetan perchabaran “Banten” 

Toean Mob. Nawawi atas nama 
Sekolah Tirtajasa menoelis: 

Dengan terperandjat kami memba- 
tja Sk. “Pemaudangan” No. 279 ter 
tanggal 14 Dec “37 lembaran ke 3.— 
Atas boeah kalamnja “Penoelis“ M 
jang ditoedjoekan pada sekolah HIS 
Tirtajasa m/d Guran di Serang jang 
setengah modern, Penoelis menoelis 
bahwa sekolahannja hampir tak ber 
njawa lagi, bestuurnja poen pada lari 
dan goerve goeroenja bekerdjanja'pada 
tidak betoel.— 

Kami bertanja pada “Penoelis“ Apa 
kah maksoed penoelis dengan kalam 
jang sedemikian itoe ? Tjobalah lihat 
dalam Statistiek sekolah terseboet dari 
moelai diadakan sehingga pada masa 
sekarang ini. Sekolah Tirtajasa sam- 
pai tjoekoep madjoe dengan soeboer, 
moerid2nja poen banjak, sehingga men 
dapat erkenning dari Pemerintah. 

Apakah itoe satoe tarda kemoendoe 
rau ? 

Lagi poela pada ini tahoen telah 
mevgeloeurkan beberapa anak jang 
mendapat diploma dari klas toedjoeh   dan menempoeh oedjian goena seko-   
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lah Mulo dan djoega ada jg meneroes 
kan sekolahnja di Vakschool dan Han 
delsschool,— 

Perichal Bestuurnja dari moelai ada 
nja sekolah sampai kini masih tetap, 
kemoedi dipegang oleh T, Soeriakoe- 
soemah dan lain2nja, djadi berarti ta 
ada jg lari atau meninggalkan kala 
ngan bestuur, semalak lebih actief di 
sebabkan sekolahnja telah berboeah ba 
ik dan digemari oleh segenap oemat 
Islam, Tjobalah “Penoelis“ terangkan 
siapakah diantara Bestuurslid jg lari 
itoe? Sebab apakah beliau itoe lari ? 

Sekolah Tirtajasa beralasan dari 
Cbadis NABI. “Barang siapa jg ingin 
moelia didoenianja toentoetlah ilmoe 
doenia“ dan barang siapa jang iugin 
moelia diacherat toentoetlah jilmoe a- 
Cherat" djadi njata sekali bahwa seko 
lah Tirtajasa itoe beralasan DOENIA 
WIJAH dan OECRROWIJAH. —   

Tentang Gberoe goeroe sekolah Tir- 
tajasa semoeanja bekerdja dengan 
soenggoeh2, betoel menoeroet Organi 
satie sekolah dan djoega semoeanja 
lelah mendapat Oplsiding jang tinggi 
jang sepadan dengan zamannja jaitoe 
keloearan dari HIK, Kweekschoo! dan 
Frobelkweeksechool. 

Djoega jg mendjadi Goeroe Agama 
(Oestad) keloearan dari HIS dan ke 
loearan dari sekolah Arab (Djamsat 
Gaar) di Botawi, djadi berarti Oestad 
jang modern. 

Djadi pendapatan ,,Penoelis“ itoe 
semoeanja atas isapan djempol belaka 
alias tidak betoel. Kami minta dengan 
sangat pada ,,Penoelis“ sebeloemnja 
menoelis perchabaran selidikilah ter 
lebih dahoeloe djangan hantam kromo 
sadja, tidakiah jg betoel, lihatlah de 
ngan kijker jg terang, agar soepaja 
boeah kalam ,,Penoelis" tidak tersia 
sia (ketjele) adanja. 

  

  

  

PROF. TABIB 

di Pintoe Besie no. 108 

    

dari HIMALAJA 

sebelah Giobe Bioscoop 

Special mengobatin penjakit Bawasir, Peloe, Kentjing nanah, 
Radja Singa, (Sakit perampoean) Kentjing manis, Batoe di da- 
lam, Kentjing of Kentjing darah, perampoean jang salah kotoran 
boelanan, of keloear kotoran poetih, atawa jang tida dapat anak, 
aftawa jang beloem sampai tempo goegoeran, T.B.C. dan se- 
'bagainja. Sedia obat2 tjoekoep, tanggoeng sampai baik betoel, 
“Dan djoeal minjak boeaja baik boeat pelesiran bangsa laki pe- 
rampoean tida kena penjakit kotor, dan badan tinggal segar se- 
hat, tida merasa tjapai, senang dan lama, | aa 

per fl. 20 gr: f 5.— lain ongkos kirim.“ 

3 
N. M. KOKER 

Bat.-C. 
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