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Ta 

ko! tie 
    

dh dalam kemelaratan| "| Perdagangan dengan Toerki 

    

    

       

san kolonisatie di 
engan segala senang hati 

dilain bagian toelisan 

g dari 

. mempoe 

   

     1 15 kan sembara- 
yg tenaga jang 

jai pe- 
djawab terhadap 

. merneliharanja, 
aan kolonisatie 
aceh .dari beres. 

aan kolonisatie 

Sari dari semoea' 

2 tidaknj i 
ja bc bekas consul itoe, sebab moekanja bo- 

    

engan tjara demikian |sjawa : aa 
yan oentoek bera-|dan perloeasan oemoem bagi perhoe 

'atie. Soedah baja 

33 : Prof. Bruins dan dr. Rutgers. 

| Wetensehappen prof,'-dr. J.R. Slote 
| maker de Bruin menerangkan, bahwa 

Lampoeng. ij 

Malahan olehnja| 

Jang berwadjib, 3 
ak kita meneri-| bahwa  Rijkskanselier Adolf Hitler 

  

    ja bekas Oanul Inggeris 
(04 diboenoeh: 

h kewa- . Dari eiping Tiongkok Reuter me 

    

| bahwa poeterinja bekas 
aa poedjikan tin consul Inggeris bernama Werner di 

| ke-arah pemindahan: 
Knas " Ama Pa 

Foochow, jang baroe beroesia 17 tb. 
Itelah terdapat mati terboenoeh dide- 
kat Kota Tartar, , 

        
      

semoeanja itoe ha-| 'Terang'sekali, bahwa ia diboenoeh 
|| orang. Moela2 orang sangsi betoel atau 

siterboenoeh itoe  poeterinja 

  

leh dikata” roesak karena dianiaja, 
— 0 — 

| | Anip-Aneta mewartakan dari Den 
Haag, bahwa delegasi Nederland, di 
bawah pimpinan toean van Kleffen, 
pada malam Djoem'at jl. telah berang 
kat menoedjoe Toerki bocat memoe 

'aratkan oeroesan tekortnja clearing'     

  

oengan dagang, Antara lain lain jang 
oedoek dalam delegasi itoe adalah      

: Ea Jambore Conflict 

. Dari Den Hang Anip Aneta mewar 
takan demikian: 
Minister Onderwijs, | Kunsten: en 

perantaraan jang diberikan olehnja 
boeat Jambore Conflict (selisih paham 
dalam oeroesan djambore) telah di 
boa | 
'Sokongan Pemerintah akan tergan- 
eng kepada socatoe badan urganisasi, 

1 jang memberi pertanggoengan 
akan berhasilnja pekerdjaan. Dari 
boekti2 jang ada, ternjata, bahwa ke 
'soekaran2 dalam hal ini beloem lenjap. 

— 0 — 

   
   

Penjakit hewan. 

Dari Padang Sidempoean AnipAneta 
mewartakan, bahwa di Portibi telah 
berdjangkit soeatoe penjakit ,, miltvuur« 
ig menjerang kepada binatang2 xerbau. 

Kini soedah ada 40 binatang jang 
mati karenanja.  Veeartsenijkundige 
dienst menoendjoekkan keaktiefannja 
oentoek mentjegah mendjalarnja penja 
kit ini. 

“ disitoe menderita . : ayang 

seharoesnja lekas2 
£ ah Rijksdag di Djerman, 

Reuter mengawatkan dari Berlijn, 

mengeloearkan perintah soepaja nanti 
pada tanggal 30' Januari diadakan 
Rijksdag. .goena. merajakan hari ta- 
hoennja ,,Machtsergreifung“ (kekoea- 

kai saan membesarkan daerah atau penga- 
Iroeh dengan kekerasan sendjata, Red.), 

aksi | Kalangan2 'politiek berpendapatan, 

   
mp ng merasa ter 

Hsitoe 

      

     

  

   

    

   

   

  

         
       

    

      

  

   

  

“Dari itoe orang . 

(bahwa Hitler akan mengoeraikan ke- 
va Iterangan tentang pekerdjaan jang 

'Itelah selesai” dalam 4 tahoen jang 
achir-achir ini, sedang boeat tahoen- 
ahoen kedepan boleh djadi ia akan 

minta volmacht.    
   

   
   

  

    

ang diderita oleh ra'jat sekarang 
djaoeh dari bagoes. Dalam goe- 

alang-alang besarnja 4x3 meter 
     

  

bo 
Ki mereka tinggal. 'Tentoe salah seorang 

jang sakit, djika tidak semoea. 

ppoenjai padi atau minjak, 

    

i | Djika moesim “hoedjan botjor. Badan 
D |sakit, peroet lapar dipaksa bekerdja. 
i-|Siapa 'koeat? Banjak orang jang 

| minggat, banjak jang mati, ada Gjoe- 
pi|ga jang djadi gila dari soesahnja. 

x 

Sekian pengadoean ! 
Kepada jang berwadjib kita pasrah- 

| Gl|kan, soepaja semoeanja itoe mendapat      

  

   

“Idiadakan perobahan soeatoe apa da- 

. Ibocat dioeroes oleh seorang controleur. 
Oleh karena itoe, maka onderafdeeling 

Mama maa 

LE BPPN KA SAOS ARSA 3 VER PIN MEMANEN ALAN 

Losse nummer 10 cent. 
  

Lebih djaoeh dikira, bahwa dalam 
'Rijksdag itoe Hitler akan berpidato 
|djoega tentang politik loear negeri. 
Ditegaskan poela bahwa tidak akan 

lam Pokok Oendang2|Grondwet) dan 
djoega :ta” akan diadakan perobahan 
Galam soesoenan kabinet. 

Dari lingkoengan setengah opisil 
ada disangkal keras berita-berita jang 
menjatakan. bahwa Hitler akan me 
njeraikan pangkat ,kanselier“ kepada 
,Goring“ dan bahwa ia sendiri selan 
djostnja akan berpangkat , Fiihrer“- 

Larantoeka dibagi doea 

: Berhoeboeng dengan beberapa ke 
njataan, bahwa ondersfdeeling Laran- 
toeka sesoenggoehnja terlaloe besar 

ifoe sekarang, kata JB., dibagi men- 
dia”' doea resorten. : 

k.esort jg satoe, jaitoe Maoemere 
tetap dibawah kekoeasaan gezaghebber 
jg sekarang, sedang resort jang satoe 
lagi akan diserahkan pimpinannja ke 
pada controleur Hangelbroek, jg ta' 
lama lagi akan kembali dari verlofnja, 
ja'ni laloe diangkat mendjadi contro- 
leur Larantoeka, : 

mom 9 a— 

Accijns tembakau. 

Mesti memakai bande- 
rolle baroe.: 

| Tentang accijns tembakau kita men 
2 : .» Jtingan oemoem. 

dapat Kenangan sebagai berikoet:” | "Salah doegaan orang, bahwa kita se 
Diberitakan kepada kita, bahwa ber nang memboeka rubrik »gemeente dan lakoenja kenaikan accijus tembakau, kampoeng“dan tidak lama lagi, masoek 

moelai 1 Februari 1936, ja'ni kenai 
kan dari 20pCt mendjadi 30 pCt har 

maka boeat overgang, ditetapkan bah 
wa djenis hasil tembakau seroepa ini 
jang itoe waktoe soedah mendapat pa 
sar pendjoealan dan jang ada tempe 
lan banderolle 20pCt berwarna bi 
roe (blauw) boleh didjoeal, ditawar 
kan, dilever, selama satoe tahoen. 

Djadi termijn overgang setakoen ini 
akan habis nanti pada tanggal 31 
Januari jang akan datang ini. 

| Sesoedah tanggal itoe, djadi berarti : 
moelai 1 Februari jang akan datang, 
maka sigaret2 dan tembakau lempeng 
dalam pak ketjil hanja boleh didjoeal 
atau dipersediakan oentoek didjoeal 
djika sigaret dan tembakau seroepa 
'itoe ada mempoenjai banderolle hi- 
Idjau (groen) dari 30 pCt. 

Banderolle jang biroe jang vada 
pada sigaret dan tembakau itoe di 
anggaptidakada, artinja: hasil 
tembakau seroepa itoe, walaupoen soe 
dah ada banderolle biroenja dianggap 
seakan2 tidak ber-banderoile, sehingga 
pendjoealan atas itoe bererti soeatoe 
pelanggaran atas sendang2 accijns 
tembakau, 

Bagi kita adalah tidak asing, bah 
wa dalam beberapa banjak waroeng2 
dan toko2, dimana rokok atau temba 
kau didjoeal dengan ketjil ketjilan, 
masih ada sigaret2 atau tembakau da 
lam pak pak ketjil, misalnja: shagtabak, 
tembakau pipa dll, jang kesemoeanja 
itoe terimasoek persediaan la ma dan 
disertai banderolle biroe. 

Boeat kepentingan mereka sendiri, 
maka kita peringatkan kepada orang 
orang jang mempoenjai waroeng2 ro- 
kok atau toko2 soepaja mereka soeka 
menjilidiki persediaannja, dan melihat 
apakah masih ada rokok2 atau tem- 
bakau jang masih berbanderolle biroe. 
Djika masih, soepaja djangan sampai 
liwat dari 31 Januari persediaan itoe 
disingkirkan, ketjoeali kalau sebeloem 
tanggal itoe bisa didjoeal habis, atau 
mengembalikannja kepada importeur 
atau paberik jang bersangkoetan. 

Maka  importeurs-importeurs dan 
paberik-paberik ini sewaktoe-waktoe 
bisa mengganti banderolle jang biroe 
dengan jang hidjau, 

Boeat mendjaga soepaja djangan ada 
salah paham, perloe agaknja kita 
terangkan, bahwa kenaikan accijns 
itoe tidak mengenai lisong (seroetoe) 
dan strootjes (rokok kawoeng atau   Lal perhatian sebagaimana Pe 

memang bagoes Tetapi 

ga Ikleimhandel daripada sigaret2 dan |(nanja bertoempoek toempoek. Koerang 
tembakau lempeng (gekorven tabak)itidoer dan koerang makan. Waktos 

Dalam artikel jang soedah2 kita te- 
lah meloekiskan pendirian gemeente 
seoemoemnja terhadap perbaikan kam 
poeng dan bermatjam2 soal jang ter 

| masoek dalam oeroesan kampoengver- 
betering, Sebeloem kita roendingkan 
hal hal jang mengenai kampoengver- 
betering, ada baiknja, djika kita ma- 
djoekan sedikit pemandangan tentang 
perhoeboengan anggota Indonesia dari 
gemeenteraad dengan pendoedoek kam 
poeng. 

Kita telah periksa dengan teliti no- 
tulen notulen dari gemeenteraad ten- 
tang so'al terseboet dari permoelaan 
gemeente didirikan sampai notulen 
jang paling belakang berhoeboeng de 
ngan pembitjaraan tentang begrooting 
1937. Pekerdjaan demikian memakan 
tempo tidak sedikit. 

Tetapi tidak mendjadi apa, karena 
memang kewadjiban kita. Dan poela 
tjotjok dengan dasar joprnalistiek kita 
jaitoe menoelis dengan ' perboektian 
setjoekoep-tjoekoepnja, agar peil jour- 
nalistiek kita tinggi dan tidak rendah, 
Djika perboektian beres, siapa sadja 
boleh marah dan boleh gembira. Jang 
marah jaitoe mereka jang merasai ke 
pedasan tjaranja kita menoelis sedang 
jang gembira ialah mereka, jang in- 
sjaf, bahwa kita menoelis tentang se- 
moeanja itoe boekan oentoek kesena- 
ngan kita, melainkan oentoek kepen 

kampoeng keloear kampoeng'. Bagai 
mana akan senang!Pekerdjaan olehkare 

oentoek mengasoh boleh dikata tidak 
ada, mengasoh goena kegembiraan isi 
roemah, jang berhak djoega atas wak 
toe jang biasanja lowong itoe. Pikiran 
dan perhatian senantiasa diborong 
oleh aksi jang sedang kita boeka dan 
moelai ini. 

Sesoenggoehnja, pembatja! 
Djangan toean kira, bahwa kita se- 

nang memakai perkataan jang pedas 
pedas. Djika kita menoelis seperti kita 
toelis itoe, itoelah sebabnja tidak lain, 
karena lain djalan tidak ada. Mana 
jang patoet dirombak akan kita rom- 
bak, mana jang perloe dikoepas akan 
kita koepas sehebat-hebatnja. Biar se- 
moea jang gelap mendjadi terang, biar 
jang tidoer mendjadi. bangoen, biar 
jang melempem mendjadi actief, biar 
jang berdosa merasai atas dosanja. 

Kesemoeanja itoe boekan 'oentoek ke 
senangan kita, melainkan oentoek ke 
pentingan gemeente dan kampoeng, 
kepentingan oemoem ! 

Dan poela kita boekan berani me- 

(lisong dan strootjes) ini masih toen 
doek kepada accijns 20pCt. Djadi 
masih tetap boleh memakai bande- 
rolle biroe. 
Rokok2 jang termasoek golongan 

strootjes, ialah jang digoeloeng dengan 
daoen kawoeng, daoen (koelit) dja- 
goeng, dacen nipah dan sebagainja. 

Kita merasa perloe poela menam- 
bah keterangan tentang memakai ze: 
gel, jang dinamakan ,toeslagzegels” 
Oleh orang2 jang memegang restau- 
rant2 atau hotel2 dan sositet2 dimana 
rokok2 atau tembakau hanja boleh di 
djoeal djika disertai toeslagzegels itoe. 

pada kantor2 pos, ada dibikin doea 
matjam berlainan warna, ja'ni : merah 
sawo (bruin) boeat zegel jang 30 
pCt. dan merah boeat jang 20pCt, 

Maka jang. berwarna merah-sawo 
itoe mesti ditempelkan pada boeng- 
koesan rokok atau tembakau jang mem 
poenjai banderolle berwarna hidjau, 
sedang zegel merah 20pCt, jang ber- 
warna merah mesti ditempel pada 
boengkoesan rokok dan tembakau 
jang memakai banderolle biroe, mi- 
salnja seroetoe dan strootjes, 

Kalau ada sigaret2 dan tembakau   daoen djagoeng). Melainkan rokokljang memakai banderolle hidjau di 

Toeslagzegels ini jang bisa didapat | 

bni anon AI antena 

alat dan kampoeng. 
rombak sadja tetapi berani poela mem 
beri pedomau oentoek  menjoesoen. 
Djadi kritik kita, bagaimana djoega 
tadjam dan pedasnja boekan af bre- 
kende critiek, jang meroesak 
melainkan opbouwende critiek, 
jang menjoesoen, kritik jang menge- 
djar dan menoedjoe perbaikan. 

Apa dan bagaimana hasil penjelidi 
kan kita tentang notulen?2 dari sidang 
gemeenteraad dari doeloe sampai se- 
karang itoe? 5 

Kita haroes akoei, bahwa anggota In- 
donesia selaloe membela kepentingan 
pendoedoek. Mereka itoe tidak djemoe, 
tidak bosen, tidak merasa tjapai da- 
lam memadjoekan dan membela ke- 
pentingan si Abang, orang ketjil, wong 
tjilik, pendoedoek kampoeng. Semoea- 
nja dilakoekan dengan terang dan 
gembira. Oleh karena itoe, keadilan 
dan kedjoedjoeran mewadjibkan pada 
kita oentoek memboeka topi dan mem 
beri eeresaluut kepada mereka 
itoe. 

Kita mengalami sendiri — sebagai 
anggota R. R, dan Provinciale Raad — 
bagaimana soelitnja 'melakoekan per- 
lawanan dengan conseguent jang di 
sertai dengan kesabaran, dengan berani 
jang disertai dengan atoeran, dengan 
nekat jang disertai tahoe Sopan santoen 
parlementer. 20 tahoen bergoelet boe- 
kan sedikit tempo. Dan poela meng- 
hadapi lawan-lawan jang pintar, tjer- 
dik, litjin, lawan-lawan jang selaloe 
awas dan senantiasa dapat memadjoe 
kan alasan-alasan jang baroe dan terka- 
dang-kadang alasannja itoe mengan 
doeng kebenaran djoega. 

Litjin haroes dilawan dengan litjin, 
tjerdik dengan tjerdik, pintar dengan 
pintar ! 

Tetapi walaupoen kita dalam tiga 
fasal itoe sama koeatnja dengan la- 
wan2 kita, kita toch tetap lemah, 
selama djoemlah anggauta Indonesia 
ada lebih sedikit dari pada djoemlah 
anggauta boekan Indonesia. 

Soesoenan gemeenteraad Betawi se- 
karang ialah : 24 Belanda: 6 Timoer 
Asing dan 12 Indonesia. Motie-Thamrin 
sentoek menambah djoemlah anggauta 
Indonesia ditolak dengan 17, lawan 
10 soeara, seperti dibitjarakan dalam 
hoofdartikel . jang berkepala »Tiga 
motie“ dalam »Pemandangan" tgl. 18 
December 1936. Jang loetjoe, waktos 
stemming anggauta Tionghoa lari ke- 
loear alias tidak ikoet, 

Bagaimana kita dapat memperkoeat 
barisan kita dalam gemeenteraad itoe ? 

Pertanjaan. ini .akan kita djawab 
lain kali ! 

M.T. 

tempel dengan zegel jang 20 pCt. me 
rah (mestinja jang 30 pCt) maka 
rokok2 atau tembakau itoe dianggap 
tidak berzegel. 

aa GG Siti Sea 

Bandjir di Brebes. 

Aneta mewartakan bahwa di Brebes 
djalanan kereta api 8.0.8, terendam 
air 20 centimeter, tetapi kereta api 
djalan teroes. 

semu 9 aw Sh 
# 

Pemboenoehan di Kraton Diokja 

Menoeroet berita kawat dari Aneta 
dinjatakan, bahwa pada malam Sabtoe 
jl. dibagian depan dari Kraton Djokja 
ada seorang Tionghoa hendak memak 
sa masoek dalam Kraton, jang oleh 
seorang cavalerist Djawa ia ditcembak 
hingga mati. 

lidikan, apakah pemboenoehar itoe 
betoel2 pemboenoehan, apakah karena 
hendak membela diri. 

suci G9 Hata      

' tidak menoenggak dapat uitkee- 
i 5 0 P5. 
Abonnes. jang dapat ketjilakaan 
badan sampai tidak bisa beker 

Sekarang sedang dilakoekan penje 

    
     

    

       
    

      

    

   
   

  

   

   

   

     
   
   
      

  

    

  

        

          
      

   

        
           

       
         
   

       
    

       

  

   

      

   
   

      

      

  

   
   

     

        
     

        

  

     

    

  

    

  

    

   
    
   

  

   

    
   
   

    
    

        

   

   
    
   

    

   

              

   

   
   

  
  

    

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

  
  
 

 

 

 

 

 
 

  

   

   

   
    

2 Natan Dan aan 
nama »Tolong Sakit dan 

sa Lansia fakir 
cit dengan djalan mem- 
poen merawat dengan 

bajaran soeatoe 

3oekit Doeri perkoem 
ini telah mendirikan seboeah 

»bulp-ziekenhuis" jang 
ngat rapi dan bersih, semata-mata 

h dengan maksoed goena mempelihara 
e' fatau merawat orang2 berpenjakit jang 

cbronis jang tetap terawat diroemah sa 

Perawatan soedah tentoe sangat se 
| derhana, tetapi mentjoekoepi, karena 
semoea biaja tergantoeng kepada sede 
kah-sedekah dan derma orang atau 

. Ipoen perkoempoelan. 
Pertolongan dari Asib telah didapat 

poela. 
Maksoed lebih djaoeh, djika sjarat2 

$ memperkenankan, maka dilain2 kam 
'poeng djoega akan didirikan roemah | 

| Isakit seroepa itoe, ja'ni oentoek mera 
- Iwat orang2 sakit dengan pertjoewa, 

'Roemah sakit jang di Boekitdoeri 
litoe bisa memoeat 12 orang, sedang 
sekarang soedah ada poela jang dira 

— Iwat disitoe, 

“Kemal —“Attaturk za 

ia Kendal sakit", Toerki tidak 
aja apa apa: dari itoe tinggal 

im. Sekarang dibawah pimpinan 
P Daan Kem Attaturk, Toerki hido 

Pemeriksaan thabib (medische assis- 
'tentie) dilakoekan oleh toean dr. M. 

| Goewie. 
| (Pendirian-pendirian seroepa ini pa 
toet sekali mendapat samboetan dan 

Ibantoean orang kampoeng, perloenja 
soepaja dilain-lain kampoengpoen da 
pat poela didirikan roemah sakit 
pertolongan seroepa itoe, Red), 

— GG — 

Anak ketjil dapat 1e prijs. 
Tadi malam di Tandjoeng Priok 

Isoedah diadakan Krontjong-concours, 
.Idimana antara lainvja ada toeroet am 

bil bagian muziekvereeniging Sidoda 
di dengan zangernja anak ketjil na 
ma Abd. Rahman (anak dari toe 

.Jan Dios). 
Ini anak ketj il tadi malam djoega 

mendapat le prijs dalam itoe concours. 
'Tidak heran karena dalam krontjong 

 Ieoncours di Pasargambir tahoen jbl. 

ba sin dengan Itali 
daratan Eropah 

loem dapat poekoelan. Dari 
ita tidak heran, bahwa Toerki 

gakai kesempatan 
1 ini padanja. Jnggeris perloe 

rtolongan Toerki, se ! 

k kepentingannja di Timoer | 
disekeliling Pacific. Dan Toer| 

sedia o0entoek menerima tangan 
eris jang nb nga Sea" 

jang deberikan | 

peri sebagai | 
satoe negeri Islam jang teratoer | 

a » Ipoen ini anak mendapat prijs. 
— 0 — 

Pandoe Djakarta 

“Akanmengadakan Per 
temoean tahoenan. 

'Tangbal 16 Januari j-a.d. Pandoe 
K.B.I. Djakarta akan mengadakan 
Pertemoean: Tahoenan dengan pesta 
dipekarangan jang ditoetoep (overdekt 
tuinfeest), moelai djam 7,30 bertempat 
di Gedong Pergoeroean Rakjat Kra- 
mat 174. 

Berbagai pertoendjoekan dan kera- 
maian akan menggembirakan. 

Na £ 

| Darah Atjeh 

Tiga agent politie d 
amoek. 

Berhoeboeng dengan pemberian am 
jalpoen orang-orang hoekoeman dalam 

perkawinan Agoeng, dalam commis 
? Isariaat Tandjoeng Priok kemaren doe 

loe terdjadi drama hebat, jang dise 
ba-|babkan mata gelap seorang lepasan 

| hoekoeman bangsa Atjeh, 
Kedjadian ini ada memboektikan 

satoe hoekoem takdir, nasibnja satoe 
  

   
Nana 

   

torang hoekoeman jang beloem ditak 
dirkan Allah Soebahanahoe Wata'ala | 
moesti kombali ditempat kelahirannja, 
dan agaknja itoe orang hoekoeman 

   

    

' senang hidoep dalam pendjara| 
pada hidoep diloear gedong ter| 

ja “pemberian ampoen kelepa- 
m djoemblahnja orang hoekoeman 

| masih 'menoenggoe kapal, ada ditaba| 
'ah (nan Rn Priok ea 

toe An disiabeta hoe 
malam hingga pagi hari, 

  

   

   

   

  

g2 hoekoeman jang berada | 
Neh dicommissariaat, 
ta“ bisa pergi kepasar dan me 
toekang'djoealan jang liwat 

an itoe kantoran. Satoe toekang 
kebenaran datang dan mereka 

asing2 berbelandja, apa imaoe, wak- 
“Itoe mereka sedang makan tahoe, satoe 
mandor dari NISHM jang koerang 

toe | adat Ialoe ditempat itoe sambil mem 

   
   
    
   
      

      
      

  

bceang reak. 
Ini orang hoekoeman jg agak bra- 

Ingasan, telah marah dan maki itoe 
(mandor, ketika mana terbit pertjektjo | 
kan moeloet, Dasar darah Atjeh, de-   yag tidak sabar poela, ia na piso 

  

pw nngrase 

|toekang tahoe itoe, dengan itoe goga- | 
man ia serang itoe mandor. Jg dise- 
rang soedah djadi begitoe ketakoetan 

M8 | sesoedahnja dapat loeka, laloe lari 
masoek dalam itoe kantoran  politie 
boeat minta pertoeloengan. Parah | 
Atjeh jg biasanja tidak poeas kalau 

| moesoehnja beloem mati, kedjar teroes, 
(8 agent politie jg tahoe segera menje 
.|gat akan mentjegah pengedjaran itoe 
ilorang Atjeh. Dasaran darah Atjeh, 

itoe hamba wat poen diserang hingga 
binasa seketika satoe antaranja, dan 
jang lain loeka2 parab. 

Tambah mata gelap itoe orang: 
TAtjeh, tapi lain-lain politie jang djoem- 
blahnja membikin itoe orang Atjeh 
kepaksa moendoer dan tjoba tjari 
perlindoengan atau tjari gegaman lain 
di pasar. Sebeloem dapat lain sendjata | 
telah terdjadi pertempoeran heibat, 
dan itoe orang nekat telah dapat di 
bikin roeboeh sesoedahnja dapat be- 

Iberapa loeka batjokan. 
Itoe hamba wet jang djadi korban 

doea antaranja nama Moehamad Nasir 
dan Kromomihardjo, jang di seboet 
kemoedian mati ketika itoe, Lain-lain 
korbannja di asoeng ke C.B.Z. dan 
Millitair hospitaal. 

Partij Sjoebanoel muslimin di Mesir 
dan H. A. Salim 

Toean Hadji A. Salim telah mene- 
rima soerat dari Djam'iat Sjoebanoel 
Muslimin dari Cairo sebagai berikoet 

|,alinannja : 

Jang terhormat T. H. A. Salim, 
Assalamoe'alaikoem ww. 

Kemoedian dari pada itoe dengan 
amat senang bati saja mema "loem- 
kan kepada toean, bahwa dalam ra 
pat oemcem pada 20 Ramadan 1354 
(26 Dec. 1936j telah mengoeasakan 
kepada Dewan Pengoeroes akan 
mempersilahkan kepada orang be- 
sar2 jang telah mendapat kenamaan 
karena mementingkan oeroesan2 ke 

paja menerima mendjadi anggauta 
dengan hak, pertama, bahwa, mere 
ka boleh menghadiri segala persida 
ngan Dewan itoe dan bahwa pen- 
dapatan toean toean anggauta jang 
terminta sematjam itoe mendjadi 
poetoesan dalam oeroesan oeroesan 
Islam oemoem, 

Maka telah djatoeh pilihan Dewan 
Pengoeroes itoe atas padoeka toean, 

Sjahdan amatlah senang hati De-| 
wan teb, djika toean soeka menerima 

kedoedoekan anggauta itoe, jg mak | 
soednja jg teroetama ialah maksoed | 
moelia akan mendapatkan pendapa 
tan Islam oemoem (algemeene Isla- 
mitische publieke meening) dalam 
segala perkara Islam jg penting2, 

Kami memohon kepada Allah, jg 
amat meninggi godratNja, soepaja 

“Ia mengaroeniakan taufig kepada 
sekalian xita kepada amal bagi ke 
badjikan Islam dan Muslimin. 

President oemoem 
atas segala Perserikatan Sjoe- 

ABDUL HAMI» SAID. 

Cairo, 24 December 1936, 

Soerat ini njata sekali tertoelisvja 
Isesoedah tersiar poela di Mesir sikap 
.Idan pendapatan Hadji A. Salim jang 

diterangkan dalam ,,Pedoman Poli- 
tik“. Dengan Perhimpunan Indonesia 
di Nederland soedah doea party poli- 
tik diSeberang, jang mempoenjai pe- 
mandangan locas atas politik doenia 
dan 'atas politik nasional, jang me- 
njatakan soeka dan setoedjoenja de 
ngan perobahan sikap dan program per 
gerakan #ampada Ketoea itoe, 

9 — 

“Lelang di Betawi 

Selasa 12 Januari lelang commissi" 
di Pasar baroe 43 oleh @G.A,A. Krynen. 

“lelang di roemah toean N. B. Spoor 
di Soerabajaweg 15 oleh Weltevreden. 

lelang di roemah toean Greene di 
Koningin Emmalaan 23 oleh John 
Rentan ai 

Lelang di roemah toean Wong Liang 
'Tjoen di Financienstr. 10 oleh Deur 

| waarder Blom. 

di Pasar Baroe 43 oleh @.A.A. Krynen. 

Kemis 14 Januari lelang di roemah 
toean Martens di Soerabajaweg 12 oleh 
John Pryce, 

lelang 'di roemah njonja F. Hartog 
di Noorwyk Flatw. 381 k. oleh Deur 
waarder Blom, 

Djoemahat 15 Januari lelang com 
missie di Na 8 oleh @. A.A. 
Krynen, 

Saptoe 16 Januari lelang perceel di 
vendulokaal Bat. oleh Mr. J. v. Harre 
iveld. 

lelang pe Opa Mr. L. van Dom 
or   

perloean Islam, seorang atau doea| 
orang dari pada negeri2 Islam, soe| 

banoel Muslimin, (tertanda) | 

Rebo 13 Januari lelang commissie |: 

    

“Klik 
- M, Sankadit didaerah. 

'Lampoeng 

Centraal Comite (jaitoe Centang: 

|karta—Raya) memberitakan : 
Dalam perdjalanan toean A.M. Sa- 

ngadji didaerah Lampoeng berhoeboeng 
dengan oeroesan AIPO ia telah berte 
moean dibeberapa tempat afdeeling2 
PS dengan 
kacem PSII, jang sengadja henda 
meminta keterangan jang djelas ten- 
tang Tan jang telah menjebab- 
kan bangoenan beberapa Comite Pe- 
njadar itoe. sn 

Didalam  pembitjaraan 'itoe telah 
'terboekti, bahwa dalam oemoemnja 
barisan kaoem partij disitoe telah terbit 
ragoe2, jang tidak mendapat ketera- 

'hal mereka tidak menerima beberapa 
ma'loemat dari Comite di Djawa Pi 
moer ( Notopoerojo dan M, Zain Arief). 

Maka setelah mendapat keterangan 
dalam pembitjaraan bertoekar pikiran 
|dibeberapa tempat, telah djelas dan 
teranglah kepada kaoem PSII disitoe, 
bahwa dalam pertikaian itoe, sekali- 
|poen ada orang mentjampoer2kan, ma 
lah mengemoekakan oeroesan mengenai 
orang2(persoonlijk) njatalah hakikatnja 
menang kepentingan dan keperloean 
partij dalam asasnja dan peratoeran 
nja dan sikapnja dan daftar pekerdjaan 

oetama sekali mengenai hoeboengan 
dan pertaiian partij dengan oemmat 
Indonesia dan masjarakat Indonesia 
oemoemnja. 

.Setelah mendapat pemandangan dan 
pengertian jang terang itoe, telah le- 

disitoe dan pastilah segenap barisan 
didaerah itoe boeat kedepan akan ke 
pentingan pekerdjaan Comite Penjadar 
dalam perhoeboengan tetap Cengan 
C.C.P, adanja. 

Ba ag 

Diwan Rajat 

Ini hari Voorzitter Diwan Ra'jat 
memboeka sidang biasa jang ke doea 
dengan pidato pendek dan dibatjakan 
poela telegram oetjapan selamat keha- 
dhirat Seri Baginda Maharadja Ratoe 
serta kedoea Pengantin Agoeng. 

Kemoedian beliau menjampaikan 
kepada toean Yo Heng Kam anoe- 
gerah Seri Baginda jang baroe-baroe 
ini dikeloearkan, 

Sesoedahnja dimoesjawaratkan bebe 
rapa afdeeling, maka sidang oemoem 
ditoetoep. : 

meman 9 c—— 

Kawat dari j.mm. Poeteri Juliana 

Padoeka jang dipertoean Besar Goe- 
pernoer Djenderal telah menerima ka- 
wat jang boenjinja sebagai berikoet : 

Kami merasa bersjoekoer terhadap 
pada semoea pernjataan ikoet gem- 
biranja segenap Hindia Nederland 
dalam peroentoengan kami, djoega 
bersjoekoer atas oetjapan oetjapan 
selamat atas nama Hindia Neder- 
land dan dari pendoedoek. 

Maka kami mengoetjapkan diper 
banjak2 terima kasih kehadapan 
Uwe Exelentie atas itoe : djoega 
atas oetjapan persoonlijk serta dari 
boediman njonja Tjarda Starken- 
borgh/ poela. 

Djoega kami ingin sangat Hama 
kan sebesar2 terima kasih atas soem 
bangan gelang jang sangat indah jg 

Nederland, dan terima kasih boeat pe 
rasaan ikoet gembira kami berharap 
soedilah kiranja menjampaikan terima 

da segenap pendoedoek. 
JULIANA 

Acbirnja siapa jang baling 
kenjang ? 

dah selesai, begitoe djoega segala pe- 
nerangan penerangan dan keramaian2 
soedah beres. 

Hari 'Saptoe jbl, 

kenjang liat. dan nonton, antaranja 
seperti berikoet : 

Empe Tongkeng-kenjang adan 
meliat perhiasan2 Factorij, Javabank, 

konde litjin ! 

baoe kringet dan tenggoroknja ke- 
njang aboe dan asep 1 

kenjang, jaitoe N,I.G:M. dan B.P.M. 
sama Socony, sebab sederas-derasnja 

deras ! 
Mereka dapat doeit dan dipoedji 

lagi lantaran begitoe setia pada 
pemerintah, sedang empe Tongkeng 

L jang dompetnja mendjadi kosong 
boeat ramaikan pesta, tidak dikasih 
bintang sama sekali ! !   

mite Penjadar Barisan P.S.LI. di Pja- 

  

  

  eberapa banjak an 

ngan djelas daripada pimpinan ,pada|! 

(persilahkan periksa 

nja segenapnja didalam politik, ter| 

njaplah ragoe2 daripada kaoem partij | 

diberikan atas nama segenap Hindia |. 

kasih kami dengan toeloes hati kepa 

Pesta dan arak arakan sekarang soe |. 

Sambel Gcreng. 
Keng Po ada toelis siapa jang paling 

"Tapi idoengnja djoega kenjang 

Tapi achir-achirnja jang paling | 

hoedjan air, hgedjan, henzine lebih | 

Soepir2 djoega losmajan dapat doeit| 

  
  

  

  

           
TANGGAL MOEDA 

Sekarang tanggal toea. Pembatja 
alender diatas. 

Djika diantara toean toean ada jang 
beloem memenoehi kewadjibannja, di 
harap. dengan hormat lekas-lekas ki- 
rimkan oeang langganin kepada Ad- 
ministratie. 

Sebeloem dan sesoodabnja 
kasih banjak. 

terima 

ADMINISTRATIE. 

  

  

  

BISA n N KOMIDI"     

  

Dilembaran ketiga ini hari ada kita 
moeat artikel jang berkepala , Segala 
ceroesan memang mesti min of meer 
komediant", Artinja orang hidoep ini 
memang agaknja mesti. bisa main 
»komidi". 

Perloe dibetoelkan tgelisan jang ter 
moeat dalam kolom ketiga antaranja 
seperti berikoet : F3 

Tetapi? rajat sodiah kosmpoel 
menoenggoe dari tg.'19 sampai 20 
Dee., jang dipertoean Pasirah tidak 
moentjoel. : 

Dibawah kalimat ini Benoa ditam 
bahkan, bahwa tg, 24 Dec. baroe toe 
an Pasirah datang di itoe desa meme 
riksa itoe tanah oentoek sawah dan 
ia mintak wang banjaknja f 4,50 ke 
pada rakjat, katanja oentoek ongkos 
mendjalankan komisi./ 
Wang itoe soedah '/diberikan oleh 

pendoedoek desa Pag inega tsb. 

Toelisan kita siaktan penostcep, 
sesoedah naik di pers, kenjataan masih 
perloe dibixin tsgas seperi berjkoet.: 

Tindakan Pasirah | terhadap anak 
negeri ra'jat daerahnja jg. 20 tahoen 
lamanja meminta idzia boeat mem- 
bikin sawah diatas (tanah jang me- 
mang vrij, tetapi tidak djoega 
dikaboelkan. Dan 'sesoedah raat 
minta idzin dan 'memperdengar- 
kan keberatan dan 'permintaannja 
pada. Pemerintah 'Tinggi, rekest 
ra'jat tadi kembali pada Pasirah 

djalannja pemeriksaan njata mem- 
belakangkan kepentingan pendoe- 
doek desa Pagarkaja dan memerloe- 
kan pendoedoek lain desa, jang nota 
bene djoega maoe: bikin sawah di 
atas itoe tanah. 

Ini sikap jang kita anggap 
svbidak pada tempatnjas 

sirah tsb. ,main komidis" atau 
»kongkalikongs, sebab oentoek 
itoe kita beloem memegang ,boek- 
Lai 

Hanja kedjadian djalanuja peme- 
riksaan, kasih oendjoek tegas bagai 

- mana pengaroeh Pasirah itoe dalam 
 gemeenschap dimana ia sebagai 
Burgemeester 'itoe Inl. Gemeente jg 
tidak berdasar Decentralisatie. 

oentoek diri 'itoe Pasirah 
sbidak kasih iz 
kia sawah. 

koet, an tegaskan, 

Zain Sanibar. 
Hotel des Indes KPM, janhwee dan |. . 

JANUARI 1937. 
Minggoe|1o| NET AN - 

Senen j1 TeBajan bohai 

Selasa. Ia Panand | emandangan' 

Rebo NIH IT 

Djoem'at D | 

Saptoe hi ! 
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terseboet ter fine van advies, maka : 

. Dengan begitoe maksoed kita boe- 
kannja menoedoeh soedah terang Pa ' 

Kita tidak tahoe apa faedahnja 
jang 

zing rakjat, bi- 

Dengan keterangan tambahan diatas, 1 
toelisan kita di lembaran ketiga ini 
hari jang mengenai Pasirah tersang 

  

nja. mengangkoeti 

Importeur kain kain boeat bendera 

toengan dari kain bendera djoemblah 
ada 80,000 m menoeroet berita J,B. 

Philips boeat penerangan selama pesta 
agoeng jbl. ada 10.000 banjaknja, 
sedang lain merk ada terdjoeal 100. O0a 
bidji 

Pendeknja bagi orang jang ,tao   selama ram€ rame dari Tanahabang 

j 

   
mentjari ,doeit" boekan sedikit men- 

  

ke Betawi sewa nandjak sampaif2,50 
per rit, begitoe djoega tarief autolet. 

B.V.M. djoega boekan sedikit hasil- 
orang menonton : 

(batja verslag dimoeat dilain bagian). 

djoega boekan sedikit ambil keoen- 

Djoega pendjoealan bola2. lampoe 

  

    

       

       

    
    
         

  

   
   

  

    

   
   

    

          

   

     

      

   
    

  

    

   

  

   
   

  

   
   
   

  

   

   
   
       

   

  

   

  

   

    
      

      

    

    

   

        

   

    

  

   
   

    
   
     

    

    
     
    
      
    
    
    
    
    
    
   
    
    

  

   
    

    
   

    
    

   
   
   
   
      
         

  

          
     
     
        

          

   

  

        
        

        

  

       

     

    

      
      
     
      
    

        
    
       
          

      
   
   
     
  



  

     
     
     

  

   

    

   
    

      
     

      

   

  

     
   

  

  

    

  

  

  

    

  

  

  
   

  

   
   

  

  

  

  

    

   

    

  

      

  

        

   
  

              

   

      

  

  

  

                        

   

            

  

  

  

          

  

    

   
   
    

    

   
    

  

   
   

     
    

  

   
   

   

      

    

   
     

    

            

   
    

      
    
    

  

    

      
   
     
     

   
    
    

     
     

  

    
   
   
    

  

   

  

   

    

   

    

  

   

  

     

  

   

  

   

    

   

      

   

    

   

  

Di Harmonie 
ihggoe di Harmonie 

“bal jang menda 
n sangat penoeh| 

g hadhir memakai 
sam, sebagian besar 

an njonja2 jang 
aptoe koetarak2 zaman 

n datang disitoe mekai pa 
ang Pa ada malam Sap- 

“Kemarin. 

nggoe: 
'hoogmis, dimana | 

    

Ini dalam mana dinjatakan bahwa se- 

$ bergerak dipantai Afrika, adalah soe 
Ipaja mendjadi sebab makanja departe 

'a.|ment van marine dengan officicel me 
s Iojatakan penoelakannja, 
»Ipasti diterangk | 

8 Sana ebn aen  mengeloearkan ongkos2 dari kantong 

im- |soeatoe kedjadian, jaitoe pergabwoe 
5 nga n armada2 Fransch di Laoet Te | 

Hah dipastikan, adalah  kedjadian dan 
keadaan setjara biasa sadja, 5 

r Premier telah menjoeroeh kabinet bersi 

al | Ed. en lebih doelve mengadakan pem 

“soal penahan kapal ,Palos“ terseboet 

pagi dil 

hampir #moea pembetar2 Pt 

ag 

Idi Aula dari pada Canisius-College, 

andang oleh 
easa di Frank 

pk Men jang. 

  

    
D pongaoa Duitechland itoe 

n beroepa soeatoe 
sem pembelaan ne- | 

1 jang dasarkan atas 
“2 kerboaka: di Ana 

   

ryk sekarang se 
| dalam oeroesan itoe 
pen .haroe Pan 

ca Bata, 10 Haa (Aneta 
ap. ih Selah Te Hanan 

. Menjelami Tunalan politiek 
terlaloe dalam. 

“Atau ada cedang d i 
pa balik batoe? : 

Parys, 10 Janu. (Aneta-Transo 
cean). Kabar2 pers jang disiarkan disi 

bagian dari armada Frankryk telah 

'angin itoe adalah mendjadi akibat dari 

ih dan armada di Laoetan Atlantic, 
sebagai biasa dalam tiap tiap boe 

D mengadakan manseuvres di 
tan Tengah dan Laoetan Atlantic, 

hal” mana sebagai djoega memang te 

  

  

land tidak maoe tjampoer. 

“Dau oeroesanDuitsch 
“Spanjol. 

'Lond en, 10 Jan. (Aneta-Havas). 

dang djam 12 di Downingstreet. Sebe 
oemnja kabinet bersidang minister 

a. | bitjaraan dengan Ambassadeur Spanjol 
Nan djam lamanja. 

Iwa Engeland berpendapatan, bahwa 

Jrasanja tidak moengkin akan dimadjoe 
ikan dihadapan, commissie-non-interven 
tie. 
Diterima berita, minister Eden ne 

|nerangkan bahwa kapal ,Palos“ telah 
ditahan sesoenggoehnja diloear Iaoet 

argumeut2 Duitschland. 
. Oleh karena Engeland (menolak de 
mikian roepa, maka Pemerentah-Spa- 
njol merasa terpaksa 'akan  mengoe 
tan hal itoe dengan Op ena sen 

BEBAN 

  

B. V.M. dan hari2 perajaan. 
Djoemlah pendapa- 
tannja. 

| Memang ta' dapat dioengkiri bah 
Iwa dalam kota ini selama hari-hari | 
Iperajaan adalah sangat ramai. Ternja | 
ta poela dari penghasilan tram B.V.| 
|M. dari tanggal 6 sampai tanggal 9| 
Januari 1937, ja'ni dalam hari-tari 
'itoe ia telah mengangkoet 171445 pe 
'noempang dengan hasil f 10.509, se- 

angka2 pada tanggal itoe tahoen 
hanja 58,627 penoempang de-|: 

ngan penghasilan 3.231 roepiah. 
— ym 

da malam Sabtoe 15 Jan. 

2 tentang ,,De Grond 
et Recht“ (| Pokok2nja 

) f “idepengonlinja pidato 
hanja ditoedjoekan kepada kaoem 
1 ladjar2 dalam ilmoe hoe 

16 ni mereka jang ada 
entang ilmoe fhoekoem. 

kan mendjadi 5 bagian, 
| 'dan tiap2 bagiannja akan dichoetbah | 
ikan tiap2 Djoerm'at (malam Sabtoe?) 

. liang 
tidak melarang pengiriman2 vrijwil- 

dan dengan | 

Minister terseboet menerangkan bah | 

larangan, karena itoe ia "membenarkan | 

date tentang pokoknja hoekoem 

. akan memoelai pidatonja | 

siapa sadja boleh datang | 

'Engeland dan oesahanja - 
“Dalam soal perang- 
saudara di Spanjol. 

Londen, 10 Jan. (Aneta Havas). 
Sesoedahnja sidang kabinet negeri2 

tersangkoet djangan sampai 

ligers ke Spanjol. 

Dari benih jang dua dipertjaja di 

.Imemoetoeskan soepaja moelai minggoe 
i|depan akan mengerdjakan itoe demar- 

che Inggeris. Kabinetpoen beloem 
akan mengadakan alat2 oentoek me- 
langsoengkan pengadaan  Controle, 
tetapi telah memoetoeskan akan mem 
perlekas djalannja commissie non 
linterventie. 

| Daitechland tetap Tathihantah 

Hana 10 Jan. (Aneta-Havas). 
Penoelakan jang officieel menentang 
kebenaran kabar jang menjatakan bah 
wa beberapa barisan tentara Duitsch 
telah tiba di Spanjol atau Spaansche 
Marokko, adalah katanja diterangkan 
dalam keterangan jang dioemoemkan 
oleh D,N.B, dalam mana diterangkan 
bahwa baix menoeroet siaran D.N.B. 

a| maoepoen kabar2 jang tersiar diloear 
r (negeri jang mengenai penetratie 

Duitsch si Spaansch Marokko, sama 
5 sekali tidak benar. 

Lingkoengan2 politiek berpendapa. 
tan babwa halitoe adalah seolah2 per 
tjobaan jang dioelangi oena mera- 

1 (tjoen raltie internationaal dan djoega 
ilsebagai boeah dari impi-impian jang 

terlaloe melipoeti fikiran manoesia. . 

Vrywilligers Party Labour Inggeris 

Berangkat membela 
pemerentah Spanjol. 

Londen, 10 Jan. (Aneta-Reuter). 
25 pasoekan' dari party. Labour jang 
merdeka telah berangkat oentoek me 
ngambil dienst fikoet) dalam tentara 
Pemerentah (Spanjol) dimedan perang 
Aragon. Mereka tidak menerima gadji 
'atan oepah apapoen djoega. 

Kebanjakan daripada mereka itoe 

nja sendiri, 

Vrijwilligers Japan dan Spanjol 

Gibraltar, 10 Jan. (Aneta Reu- 
ter). Diterima berita bahwa Gouver 
neur Malta, telah tiba di Gibraltar 
dengan menoempang « ta @ueen 
Elizabeth“. : :1 

Sementara sekarang dinda sedang 
(berdiam 4 orang admiraals, jaitoe Sir 
Dudley Pound Geoffrey blake, Ken- 
nedey Purvis, Pipon. 

Diterima berita bahwa sekarang 
telah diadakan tindakan2 persediaan 
di Cadiz dan Jerez oentoek menjamboet 

jang dibawa dari Uadiz sebagai pe 
lantjongan. 

h i Engeland — Spanjol 

'Londen, 10 Jav. (Aneta Trans- 
ocean). “Menoeroet berita-berita pers, 
ternjata bahwa Ambassade Inggeris di 
Madrid, ketika adanja serangan oedara 
pada tanggal S Januari ini tadi telah 
dikenai bom-bom. . 

Dalam djoemblah mereka jang loeka, 
terdapat djoega  attache-militair Ing- 
geris. 

Engeland Pemerintah Burgos 

Dalam oedara genting! 
Londen, 10 Jan. (Aneta Havas). 

Engeland telah memadjoekan protest 
pada pembesar2 negeri “Burgos 
menentang adanja bombardement2 
terseboet diatas. 

Kapal-kapal perang Duitsch 

Tiba:di Melilla, 
Ia 10 Jan. (Aneta Havas). 

Dari Casablanca diperkoeatlah 
berita, Ng ang tibanja tentara Duitsch 
jang sangat koeat-koeat demikian 
'djoega dengan disertai 3 kapal des- 
troyers dan beberapa Sapna silam, di 
Ta 

terima poela berita bahwa. Kabinet) 

kedatangan 5000 vrijwilligers Japan | 

Commissia dari Volkenhond sedang kerdja keras 

  

Ankara, 7 Jan, Reuter, 2 
Ada sangat diresiakan hasil dari con 

ferentie jang kemaren dibikin di Es- 
kishehir dalam kreta api officieel an- 

Ismet Iinu, minister oeroesan loear 
negeri Tewfik Rustu Aras dan chef dari 
generalen staf Turkye. 

Sehabbisnja itoe conferentie jang 
berdjalan 4 djam lamanja tidak dike- 
loearkan communigud apa2. 

Transocean kabarkan dari Parijs ssk. 
disana koeatirkan jang Turkye akan 
angkat sendjata boeat reboet Sanjak 
Alexandrette. 
Madame Genevisve Tabouis toelis 

dalam ,l/Oeuvre“, ia dapat ketera- 
ngan tentang pergerakannja balatenta | 
ra Turkye di tapal batasnja Tuan 
Alexandrette, dan didekatnja sitoe ka 
tanja soedah bersedia doea divisie sol 
dadoe Turkye boeat menerdjang ma 
soek di Sanjak. 

Menoeroet katanja Madame Tabouis 
Frankrijk sebaliknja dalam itoe dae 
rah hanja sedia tiga bataljon,' sedang 
satoe antaranja berada di Antiochia. 

Soerat kabarnja kaoem kanan di 
Parijs , Le Jour, tanja, apakah Turkye 
nanti betoel goenakan kekoeatan sen 

ja bisa bereskan itoe soal Fransch-Tur 
kye jg banjak dibitjarakan. Lebih dja 
oehitoe courant bilang. Frankrijkpoen 
soedah ambil poetoesan pasti akan 
lakoekan segala tindakan jang perloe 
boeat membalas. 

»Petit Parisien“ oendjoek »bahasa | 
loear biasa sengitnja“ jang digoenakan 
oleh ss. kabar Turkye terhadap Fran 
rijk, dan ia bilang, demonstratie2 | 
jang telah diatoer pada datangnja com 
missie Volkenbond jang neutraal di 
Alexandrette mengoendjoekkan de- 
ngan tegas, jang perkara2 itoe mesti 
dibatasi dengan hati2 agar bisa ditje 
gah djangan sampai timboel hal2 jg 
tidak enak jang ada diloear doegaan 
orang. 
Redacteurnja ,Le Journal“ oeroesan 

loear negeri, Graaf de Saint Brice, toe 
lis, bahwa teroetama ada penting sekali 
djika Frankrijk menjatakan jg iapoenja 
soedah ambil poetoesan pasti boeat 
tidak menjingkir atas sesoeatoe per 
boeatan jang bermaksoed menakoet2i. 

Havas kabarkan dari Antiochia, 
maskipoen ada diogok2 oleh pendoe 
doek 'Turkye sebagai kaoem minder 
heid disana, toch kota itoe kelihatan 
seperti biasa sadja, 

Beberapa orang telah tjoba mengan 
djoerkan demonstratie2 dan pemogo- 
kan, tapi pertjoba'anitoe gagal dan se 
bagian besar ,soukhs“ disitoe tidak 
tertampak ada perobahan apa2 

Commissie neutraal jang diangkat 
oleh Volkenbond landjoetkan peperik 
sa'aannja dan koendjoengi daerah di 
tapal batasnja Turkye-Syria. 

Dari Istamboel dikawatkan soerat2 
kabar Turkye memprotest keras atas 
anggapannja so@rat2 kabar Frans jang 
bilang, pemberesan dari itoe soal Sa- 
njak meloeloe tergantoeng pada Vol- 
kenbond. Malahan beberapa s,k. mene 
rangkan bahwa perkara itoe tidak bi 
sa dibereskan dengan damai. 

- Parijs 7 Jan (Havas) Dalam kala 
ngan pembesar Fransch orang tidak 
begitoe pertjaja sama itoe kabar2 jang 
mengoeatirkan tentang oeroesan Sa 
»jak Alexandrette, sebab dalam pem 
bitjaraan2 jg dibikin di Parijs dan di 
Ankara wakil2nja Turkije kelihatan 
soeka bereskan 'itoe perkara dengan 
damai, 

tara President Kemal Attaturk, Premier | 

Orang tidak pertjaja jang itoe ke 
roewetan bisa timbool pada-ini waktoe, 
sedangnja satoe commissie neutraal 
berada di Sanjak Alexandrette, 

President Attaturk barangkali sesoe 
dahnja koendjoengi Konya akan be 

40 K.M. dari Alexandrette, sedang 
minister-mininsternja poelang ke Anka- 
ra, 

Soerat2 kabar 'Turkije mendesak 
keras soepaja diadakan confederatief 
systeem Syria, seperti baroe-baroe ini 
telah divoorstelkan di Parijs. 

Pendoedoeknja Antiochia kelihatan 
anteng dan pertjaja penoeh pada wa 
kil2nja Frankryk. 

Doea-per-lima bagian dari kaoem 
minderheid 'Turkije koekoehi azas- 
azas jang ditetapkan oleh mandaat 
dan mereka tidak moefakat dengan 
pemberesan jang nanti terbitkan pero 
bahan dalam keada'an sekarang ini. 

Hanja kaoem Kemalist (penganoet 
nja Kemal Attaturk) jang dinamakan 
»Chapistes“ sebab mereka pakai topi, 
ada kedjar tjita-tjita kemerdika'an, se 
dang kaocem traditionalist, jang pakai 
terboesj (kopia) masih teroes bersetia 
(pada igama Islam. 

djata dengan harapan setjara demikian | 
Parjijs, 7Jan. (Reuter). 
Dalam kalangan jang berkoeasa di 

|Parijs tidak ada diterima kabar2 ten 
|tang berkoempoelnja balatentara Tur 
kije di tapal batas Selatan dekatnja 
Sanjak Alexandrette. 

Dalam kalangan itoe orang cendjoek, 
Turkije tidak minta Alexandria dan 

WI Antiochia soepaja digaboengkan pada 
negerinja, tapi hanja mendesak soepa 
ja pada Sanjak Alexandrette diberikan 
kemerdeka'an. Oleh karena demikian 
maka orang (pembesar Fransch) ang 
gap tidak boleh djadi jang Turkije 
akan angkat sendjata boeat paksa da 
patkan maksoed keinginannja. 

Dengan tandes diterangkan, Frank 
rijk tidak mempoenjai keberatan soe 
atoe apa jang perkara itoe diserahkan 
atas poetoesannja Volkenbond, dima 
na toch pembitjaraan sama Turkije se 
karang masih berdjalan teroes dan di 
harap sadja nanti bis4 diadakan djalan 
pemberesan jang bisa diterima ba 
ik oleh kedoea fihak, demikian kata 
»H.M,4, 

Parijs, 7 Jan. (Transocean), 
Satoe hal penting dalam perselesa- 

ian Frankrijk Turkije tentang Sanjak 
Alexandrette telah terdjadi ini hari, 
koetika onder staatssecretaris oeroesan 
loear negeri dari Frankrijk, Vienot, 
lakoekan pembitjaraan sampai lama 
sekali, bermoela dengan generaal Oe- 
singer, panglima perang besar dari 
balatentara Fransch di Asia Ketjil dan 
kemoedian sama ambassadeur Turkije 
di Parjjs. 

Pembitjaraan dengan itoe ambassa- 
deur Turkije berdjalan tidak koerang 
2 djam lamanja dan kabarnja disitoe 
dengan tandes Vienot oendjoek . atas 
besarnja  kekoeatiran  pemerentah 
Fransch tentang toelisan? jang sengit 
dalam soerat-soerat kabar Turkije peri 
hal 'Sanjak Alexandrette, 

Meskipoen karena toelisan2 itae pem 
bitjaraan Frankrijk—Turkije tidak a- 
kan dibikin poetoes, toch kedoea pe- 
merentah sedang pertimbangkan hal 
Volkenbond oendoerkan pembitjaraan 
itoe perkara sampai nanti tg. 18 Jan- 
dan dengan tjara demikian bakal 'ter 
boeka boeat teroeskan pembitjaraan 
setjara langsoeng poela, 

  

Spanjol 
Semoea Burgers dewasa. 
Moesti masoek dienst 

“militair. 

Madrid, 10 Janu, fAneta-Reuter). 
Semoea burgers jang tidak ikoet me   ngambil bagian di dalam tentara pem 

belaan Madrid, diperintahkan soepaja 
dengan segera berangkat. Pada ketika 
itoe “djoega Burgemeester memerintah 
kan soepaja semoea orang jang telah   dienst militair. 

  

' malam toean dr. Nie.| 1 
  

  

T     Idi Menteng 40. 

  

  
PASAR BAROE 80—80 A 

Moelain ini “Har 
Balans Opruiming 
DJOEWAL MOERAH: 

TOKO EUROPA. 

  

BATAVIA- CENTRUM 

  

rangkat ke Adana, jang terletak kira2 

beroemoer 20 tahoen keatas masoek 
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| CINEMA PALACE 
. tida koerang djoemblanja publiek 

“jang dateng meliat film 

EDMUND LOWE dan WERA 
se ENGELS 

  

    

    

   
   

  

   
   

    ES dalem 

'»The Great 
. Inpersonation“ 

|. dari itoe kita poenja Directie per 
“sembahken lagi ini film, Ini ma- 

| lem dan besok malem, 
'Siapa belon dateng liat ada keti- 
ka boeat saksiken. 

AWAS |, 
“Anak2 tida boleh nonton    

      

  

Djaga tanggal maennja 

. DOUGLAS FAIRBANK— ELISA 
| LAND! 

daiem 

The Ama- 

teur Gent- 

—N leman 
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PULAIR 
TJIWANGIWEG No. 8 

IIIsorkaBormi 
  

    Kalender 200 jaar ... 

  

    
   
   
   

Djangan toeng- | 
goe lagi 

Dan Sekarang djoega kirim postwissel 

Beladjar ilmoe falak . . . 70,75 
3 » magnetisme ,, 0,75 
2 5 Spiritisme: 1, 0.75 
ga »' Kebatinan . -.' 0,75 
3 » Abdied "050 

, “mimpian «1, 0775 
"Oo 

Terkarang oleh Prof Tabib . 

K. HASRUT $ 
f Jang terkenal Noordwijk 6 B Telf. | 3 

WI. 3340. Batavia-C. Bisa dapet beli pa|4 

da ADM. PEMANDANGAN en uitgev.|8 
8 |,Sinar” FORT DE KOCK (Sumatra). |4 
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f 0.10. 

  

     Faillisse menten 
  

: “No.3 

—. DIPOETOESKAN dengan vonnis 6 Jan. '37 (R.Cs. Mr. A. Boeye): 
| AC. Blahowetz, onder officier 12e. batalion, Mr.-Cornelis, 

 W. yan der Groen, ambtenaar pensioen, Mr.-Cornelis, 
M.J.B. Kanaar, portier Opiumfabriek, Batavia-C., 
Varisan Jong Tjoek Khoi alias Jong A Koi, Pontianak, 

R.A.M. Ritter, Techniker, Bandoeng, : 
J. Murayana, berniaga pakai nama toko Tokyo, Bandoeng. 
DIHAPOESKAN dengan vonnis 80 Dec, '36: 
W.D. van Eck, Betawi. 

   

   

   

  

   
   

    

  

   

Rv.J. tg. 30 Deo. '36: 
Firma Tek Hoat Siong, Betawi. ine 
Kheng Hap Lie merk Seng Seng, Palembang, 
J.N. Koopman, Bandoeng. 

BERACHIR sebab 'dihapoeskan karena tidak ada milik apa2, poetoesan 

4   
  

   
   

tentoe menjenangken. | 
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Moelain ini hari sampe 27 Januari 1937, di djoeal obral besar boeat 

pertama taon 1937. harga2 Balans taon 1936, den di kasi korting be- 
isar, lebi djaoe harep Toean2 Njonja2 dateng bersaksiken sendiri 

OBRAL BESAR 

pasArsenn | (OBRAL 
(BESAR 
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: TOKO ,,PAS ARSENEN” ! , 

di Rasar Senen No, 159-159A Tel. No. 2467 

ical, serge, gabardine, tussor, dan matjem2 kaen djas, 
: Saroeng2 plekat, topi, koffer2 dan banjak lagi laen2 barang jang tida 

al! bisa di bilang satoe per satoe. Kita menoenggoe dengan hormat, 

     
    

   
       
      

     
  

2 al Toean2 Njonja2 dan sekalian langganan2 kitasoe di dateng persaksiken. 

DI LOEAR KOTA BATAVIA   
  

  

  
OTT BISA DI KIRIM DENGEN REMBOURS 
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TJAP DEWA 
BATAVIA Cc 

Molenvliet Oost 73 — Telf no, 1019 Bat 

N.B. Orang jang belon kenal BEDAK 
DEWA bole minta Monster di 
kasi pertjoema. 
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EDAK-DEW 
Harganja paling mahal, sebab: 
Kwaliteitnja paling baik dan paling 

bagoes. Merknja paling toea. 
Poedjian lebi djaoe tida perloe. 
Semoea ora .g soeda kenal. 
Bisa dapet veli di toko-toko din 

diwaroeng-warosng di koeliling tem- 

A 

Harga 1 Blik dari f0.80, f0.30 dan 

   

    
    

    

   

  

      

  

   

   

    

   

  

    

   

Sawah Besar TO Bat. | 
usa mma PAR o man | 

1 
Boeat wi Senen 

dan Selaca 11-12 

| Januarr 1937 

ANAK ANAK TIDAK BOLEH NONTON | 

€ 
  

  

  

TOKO 

FEN 

   
Mendjoeal roepa-roepa barang ba AA 
roemah tangga, glas, porcelein, aluminiim, Z5 
emaille, bakelith en blik, kramerijen, him- 
den, pyamas, roepa2 merk parfumeritn. 
Sportartikelen, arlodji', muziekinstrumerien.    
  

  

  

Diatas oedara, dalam hoetan besar, dalam kebcin 

boenga, dircemah pondok, dilaoetan........ dll. 

Semoeanja ini orang bisa bikin fotonja pata:   
  

    

| Fotograaf sTHE SUN" Senen 121 Batavia-C. 

Tidak oesa pergi, djaoeh2, bikin fotonja dilam 
Studio-nja THE SUN, fotegraaf jang tjoekoepter- 
kenal, 'tatoesah dipoedji dan direclamekan 'agi. 
Multifoto jarg rir gkas- tjepat dan bikirannja cjoe- 

ga sempoena (natuurlijk)roepa2 oekoeran bisi di- 
ambil semcea badan, 

      

  

  

        

Onderlinge Levensverzekering Maaischappy 

"BOEMI- POETERA" 

Inspecteur: Tw. Notoanmiprodjo, Verlengde' Regentsweg 30 

Adj. Inspecteur Tw. Njonja Prawoto, Pasebanweg 3B. Batavia-C, 
Adj. in Opl. Tw. Moh Dardiri, Kaoem-kidokl Soekaboemi 
Colporturs: Tw. W. Kadis, Kemajoran Bendoengan 869 Bat-C. 

DIOKJAKARTAs 5 
Banana rt 

    

Boeat West-Java boleh minta ceterangan atau 
prospectus dengan pertjoema kepada: 

Bandoeng. 

Tw. Prawoto Mangkoesasmito, | Defensielijn v./d, 
Bosch Batavia- Centrum. K8 
Tw. Soepadi, Sindoroweg 16 Batavia-C, 
Tw, R, Achmad Wongsosewojo, Gang Aliasman 
Pintoebesi Batavia-C. 1 : 
Tw. Soedarman, Tegallega Noord 69 A/A 20 
Bandoeng. 
Tw. H. Sastroamidjojo, Gang Collecteur Bandoeng, 
Tn R.5, Soerjoatmodjo, Tjiateulkidoel 46 Ban- 
loeng.     
  

  

Tw. Wiraatmadja, Gang Pagarsih 21/89 Bandoeng 1 
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7 tahoen ke 5 
  

  

  

  

      

  

         
   

      

  

   rlah, kamoe ra'jat Inggeris !“ 
alau ra'jat Inggeris ta“ maoe sa 
alau rajat Inggeris ta' maoe| 
ikan sebagian daerah kepada 

jepang jang perloe expansie itoe? 
ra'jat Inggeris ta“ maoe ,give 

? Dari Nihon banzai !,—djangan- 
kita takoes! Djanganlah kita ta-| 

t, asal kita bangsa Djepang tehoe | 
ma“ peperangan itoe. Djangan 
takoet, asal kita bangsa Dje- 
mperbatikan adjarannja Sung| 

Pu bahwa : ,pablawan jang oeng- 
e  merentjanakan lebih doeloe 

ja kemenangan dan baroe ke- 
noedian ia berkelahi : pahlawan jang 
Or lebih doeloe berkelahi, dan ba 

roe kemoediap mentjrri kemenangan“ 
Albion soedah menjelesaikan: 

ja pangkalan laoet di Singapoe 
ng njata boeat melawan Djepang 

biar ia soedab menjempoernaZ 
dan menambah nambahkan iapoe 

K2 mada, biar ia dengan djalan di 
| plomatie soedah beroesaha menge- 
poeng Djepang dengan politiek encir- 

— clement,—djanganlah takoet, asal kita! 

          

  

      

  

    

  
   

            

  

      

  
  
  

  

  

  

  

  

  

        

   

    

     

   

    

  

      

      

      

   
     
    

      

  

me .Comdr. Tota Ishimaru Beta 11 
lebih perloe daripada militair despotisme. 1 

Oleh Ir. Soekarno 

(Dilarang : mengoetip) 

IT LPenoetoep) 

hasilnja. Inilah tjaranja Inggeris ber 
'bocat sesoeatoe apa" | 

»Sebaliknja, orang jang kotjak, jang 
menggemerentjangkan pedangnja, jang 
menjengkelitkan belati di ikat ping 
gangnja,/ jang melompat ditengah2 
kalangan dengan bergembor-gembor. |: 
»Ini laki-laki doenia !“, — orang jang 
demikian itoe benar  mengagoemkan, 
tapi toch tjilaka nanti dikalangan 
kacem diplomaat. ,,Tots Ishimaru 
takoet, jang bangsanja akan mendjadi, 
atau soedah mendjadi, orang jang 
kotjak“ itoe. Ingatkan, ingatkanlah 
keasoran Djermania ingatkanlah keben 
tjanaan Djermania, ingatkaniah se- 
babnja kebentjanaan Djermania 
itoe! Djanganlah mengabaikan diplo| 
matie, djanganlah main militair des- 
potisme sebagai Djermania doeloe | 
itoe, ,mengabaikan diplomatie, men 
dirikan satbe militair despotisme, — 
adalah berarti mengoelangi kesalahan 
jang soedah membawa Djermania ke 
pada kebinasaan : itoe boekan djalan 
nja kita membikin kita poenja negeri 
mendjadi besar",       

   
   

        

       
   
   

   
      
    
    
    
     
    
   
    
    
     
   
    
    
     
   
   
    
     
     
     

     
       

       
   
     

     

    

     

     
   
    

    

   

    

  

   

  

   
    

  

   
   

    

   
    

  

   
    
    

          

     

djaran2 dari PON peperangan doe 
ia 1914—1918. 
Apa pengadjaran peperangan doe 

ia 1914—1918 itoe? Pengadjaran pe 
rangan ini ialah, bahwa keadaan 

ri —Djepang : rang ini 2 
£ : i keadaan 

: “ dahoeloe. 
sekarang terb p kepada Die 

ng, maka Inggeris adalah terperan 
elihat kenaikannja negeri Djer 

man diatas segala lapangan , sebagai 
ekarang terhadap kepada Djepang, 

Inggeris adalah diam2 berkema 

  

  

   

Djepang sekarang maka Djermania ada 
satoe negeri jang koeasa maha koe 

J 
@ Pjermania njatalah kekoeasaan 

ling koeasa diseloeroeh doenia. 
n toch,—apa sebab Djermania itoe 

koel djoega pada achirnja? Apa 
b jermania itoe  goegoer. djoega 
oer-binasa pada achirnja ? "De 
satoe kata : ia soedah terpoekoel 
moelanja diatas lapangan 
omatie“, begitoelah djawab| 

maru dengan jakin dan tan 
Kaoem militaire Kliek ta“ ma 

dan berboeat sadja apa maoe 
gan politiek loearan Djerman, 

lau, disesoeatoe negeri, kaoem 
loe dan kaoem |laoetan main 

tidak Ita) politiek loea 

toe peperangan" , 
rena itoe pentingkan- 

diplomatie itoe!  Djanganlah 
nilitair-wilitairan sadja seperti 

re “ea di La nia Tana 

ta 
Nai aah ta ala 
lagi, magoareh Djepang 

an Roessia toe, sedang 
elihat sadja (dengan me 

dan pala achirnja 
djoega apa jang dia 

ahwa peptrangan de 
. moesti Sajang, lebih 
ra. sikap neu- 

2 ssia Jai Peran- | 
perang dengan Djer- 

oe emoediin, tatkala 
jadi, 'mowntjoel me 

kkan noeka jang sebenarnja 
jatal rang djoega ? 

2 
ta jag tidak 

bangsa Djepang bisa menarik penga| 

ah dia dpega, jang, 

' Albion soedah njata sutoe moesoeh 
'jang mahakoeasa. Beloem terhitoeng 
'djoega moesoeh2 lain jang nanti 
mendjadi serikatnja Albion itoe. Kalau 
Djepang tidak memperhatikan adjaran 
ladjarannja sedjarah, nistjaja tjelakalah 
Tankang nanti. 
«Tetapi kalau Djepang memperhati| 
kan adjaran2 sedjarah itoe, ta" oesah 
lah Japan takoet. Dai "nikon banzai ! 
Moga2, —begitoelah Ishimaru mendo- 
“a—, moga2 rakjat Inggeris sedar, mo 
ga2 mereka mendengar i iapoenja pang 
gilan ,wake up, people of . England” 
Tapi kalau ra'jat Inggeris ta maoe 
mendengar panggilan itoe, kalau ra'- 

ifjat Inggeris ta' maoe mengarti keper 
loeannja Djepang kepada sebagian da 
ripada daerah doenia, kalau ra'jat Ing 
geris ta“ maoe give way", kalau pe 
perangan toch mesti datang,—djangan 
lah takoet. Satoe-per-satoe dididikinja 
oleh Tota Ishimaru segala tiang2nja 
kekoeasaan Inggeris, Satoe-per-satoe | 4 
didapatkanrja oleh. Tota Ishimaru 
bahwa 'tiang2 itoe bisa dipatahkan 
Djepang : iapoenja pangkalan2, iapoe 
inja teroesan2, iapoenja armada2, ia 
poenja pasoekan2- oedara, iapoenja tak 
tiek2 dan sirategie2. 

selama2nja 

.Wake up, people of Britain" ! 

dah berganti. 
an berboeat seperti jang soedah2! 

2K 

loeannja ,kaoem moeda“ jang membi 

tempo hari. 
loean kaoem diplomaat", 

ini. 

toca, kaoem militair atau kaoem di 

pang", 
djiwa   

  

    
akan mendapit djoega anggapan Dai Nihon Banzsai 

Tidak selama2 
nja Albion bisa oenggoel sadja dida 
lam segala iapoenja tindakan2, tidak 

Albion bisa tetap sadja 
mendjadi tjakrawarti doenia. Kini a- 
dalah satoe ra'jat baroe jang sedia 
mematahkan kedoedoekan Albion itoe 
kini adalah poetera2 Batara Soerya 
Ama Terasoe jang dengan mengindah 

Ikan adjaran-sedjarah, 
njoedahi ketjakrawartian Albion itoe. 

The 
times have changedI You cannot go 
on has you have done in the past !“ 
»Sadarlah ra'jat Britannia ! Zaman soe 

Kamoe ta' bisa teroes : 
"" 2 : 4“ mereka mengatakannja,? 

sanggoep me- 

Begitoelah kata2 Ishimaru jang 
penghabisan . . , 

Politiek dinegeri Djepang memang 
doea haloean. Satoe haloean2nja ,,mi- 
litaire kliek“ jang maoe mendirikan 
'militair absolutisme. Haloean ini ada 
lah haloean djenderal Araki, dan ha 

kin pemboenoehan2 atas minister2 
ain haloean adalah ha 

haloeannja 
»kaoem foea“, jang maoe fbertindak 
sedikit »Sabar". 'Tota Ishimaru terang 
termasoek haloean jang nomor doea 

Tapi, kaoem moeda atau kaoem 

plomaat, kaoem ,panas“ atau kaoem 
»Sabar" ,—doea2nja adalah kaoem ex- 

i pansie, doea2nja adalah ,, berdarah Dje 
doea2nja adalah kaoem jang 

semangatnja menjala dengan 

  

  

  

lam 
  

PERS BELANDA DAN PERSCOM 

MUNIOUE . 

»sIndonesische Volk“ tidak ada ? 
Benar PI. itoe ,politieke fantas 

ten“ jg hidoep diloear 
realiteit ? 

Berhoeboeng dengan adanja Dr. 
Soetomo di Negeri Belanda, P I., per- 
'koempoelan politiek dari stoeden2 
Indonesia di Negeri Belanda, telah 
mengadakan beberapa pembitjaraan 
dengan pemoeka Parindra ini. Hasil 
dari pembitjaraan2 ini, ialah soeatoe 
'program-politiek, jg berisi permin- 
taan kultureel, sociaal- ekonomis dan 
politiek dari Ra' jat Indonesia. Mak- 
soed dari kedoea pihak ini ialah ,soepa 
ja program ini bisa didjadikan dasar 
oentoek mempersatoekan segala tena- 
ga2 nasional di Indonesia". 

Program ini dikirimkan kepada 
pers belanda dan beberapa soerat2 
kabar telah memoeat communigu€ 
PI. ini, ada jg memboeboehinja de- 
ngan kommentar, ada jg tidak. 

Dibawah ini kita koetib ,Com- 
mentaar“ dari ,Handelsblad“ dan 

»Haagsche Courant". 
»Handelsblad“ menoelis : 

» Walaupoen kita moesti meman 
dang 'pemoeda au serieux“, kita 
djoega moesti berpikir, bahwa mereka 
itoe tidak loepoet dari perkataan2 jg 
besar2 I|grote woorden|, kebanjakan 
tersebab diloear kesanggoepan mereka 
oentoek ,oordelen“. Didalam toedjoean 

tang, 

kan diroeang, Indische Kroniek" kita. 
Dr.Soetomo,pemoeka dari Parindra par 
tai dari Ra'jat Indenesia, orang bisa 
mengira soeatoe pergerakan masa jg 
menoeroet keterangan Dr. itoe sendiri 
tempo hari dalam ,,Het Volk“ ada 
soeatoe partai elite, jg, diantara lebih| w 
dari 60 millioen djiwa, mempoenjai 
5000 anggauta dan jg djoega menoe- 
roet pemoekanja, tidak menghargai 
propaganda kelocarn (uitwendige pro 
pagandal, akan tetapi voorzitter ini 
telah membohongkan dirinja boeat 
kedoea kali, jaitoe dengan menolong 
membikinkan soeatoe program poritiek 
boeat pemoeda2 beladjar. 

Hasil dari pertolongan ini ialah 
communigue jg diatas walaupoen se 
bagian dan berisi permintaan2 jang 
mendesak dari ,Indonesische Volk". 
Satoe golongan ketjil dari kaoem stu 
dent dan seorang dokter 'goepermen 
mewakili ,Indonesische Volk“. Apa 
kah orang orang itoe mengira, bahwa 
kita teroes pertjaja dan menerima ba 
ik perkataan2 itoe, oleh karena 

  
Kita bisa menghabisi satoe2nja, oleh 

karena .,Indonesische Volk“ itoe tidak 
ada: djika kita tidak merasa sajang, 
bahwa sering sekali ,,veelbelovende 
Inlandse jongelieden“ dengan tjara de 
mikian berbangga diri dan mengha 
bis?kan waktoe dengan politiek, wak- 
toe jang mereka bisa goenakan de 
ngan baik, boeat menambah rohaninja 

i|dan oentoek mengoempoelkan penga- 
laman dan ilmoe. pengetahoean mere 
ka: agar soepaja mereka dengan itoe 
dapat mengabdi Rakjatnja dengan 
,raad en daad”, selainnja dengan o- 
mong2an politiek kosong". 

Seteroesnja dibitjarakan, bahwa per 
mintaan2 itoe, jang djoega ada men 
djadinja ,,einddoel“ nja dari pemerin 

- tah Hindia Belanda (seperti: algemee 
ne leerplicht) dan dikatakan bahwa 
satoe2nja tidak bisa dikaboelkan ber 
hoeboeng dengan tidak ada wang. Se 
soedah itoe dikatakan: , Dan inilah se 
karang jang , Kinderachtig“ dan ,on 

'Imannelijk“ didalam banjak oetjapan2 

njai 

dari     

djelas. 
boeat onderwijs 
kemerdekaan oentoek 
soet2 politiek “dis 
partikelir? Apakah ini berarti on 
derwijs papoeas, dajaks,atjehs, soenda 
nees, javaans—dan demikian seteroes 
nja? 

»Handelsblad“ menoetoep komentar 
nja, sesoedah memberi nasehat kepada 

Indonesia oentoek mempela 
djari baik2 ,.ilmoe pengetahoean Barat 

di tjita2 itoe“ dengan: 
»Dan achirnja pikirkanlah, bahwa itoe 
ada soesatoe ,dIwangbegrip“ dan ,drog- 
reden“ bahwa hanja kemerdekaan po 
litiek jang lebih loeas jang bisa menga 
sihkan dasar oentoek membangoenkan 

rohani dan djasmani. 
Kemadjoean rohani dan 

djasmani jg didapat —dan inibisa ka 
moe dapat dan tolong mendapatnja— 
pelahan2 akan tetapi tetap, menoedjoe, 
djika waktoenja .betoel2 soedah ma 

kearah kemerdekaan politiek 
jang lebih loeas.. ... 

,Haagsche Courant“ menoelis seper 
ti dibawah ini: 

»Sampai disini communigue, “jang 
melihatkan sekali lagi berapa djaoeh 
nja golongan ,,politieke fantasten“ jang 
begitoe ketjil ini berdiri “diloear.,reali 

Selainnja kenjataan,: 
bahwa artinja ,,Indonesische Volk“ itoe 
beloem lagi diterangkan dengan dje 
las, beberapa program punten itoe sama 

kekoerang 
» werkelijkheidszin", sehingga itoe kita 
tidak goena lagi mengadakan peman 
dangan jang pandjang. (Inperdi dari 

stoeden2 

jang begitoe 

kemandjoean 
Sebaliknja! 

'teit der dingen". 

sekali 

wetan, 
kan api maoe 

sehingga badan 

toebari, 
kawin prinses 

noehi 

tertentoe, 

rangannja. 

menoendjoekkan 

politieknja, mereka sekarang mentjari Den Haag) 
sokongan sama Dr. Soetomo. Perdjala — 9 — 
nan Dokter ini tempohari kita bitjaraj POERWOKERTO 

(oleh Std.) 

Taman Siswa dan ke- 
perkawinan. 

Pada, 1 Jan, 37 'TD.S. vacantie sa 
begitoepoen pada perajaan 

Juliana, pergoeroean 
itoe akan di toetoep sekedar meme- 

keinginan pihak kekoeasaan. 
Poen T.S. di minta memasang ben- 
dera Belanda (si tiga warna), dari 
sebab pergoeroean ini tidak mempoe- 

maza T.$. 
akan terima dari pembesar Negeri. 
Dari fihak T.S. tidak keberatan me- 
masang bendera Belanda asalkan di 
samping itoe di pasang poela bendera 
T.S, Kepoetoesan T.S. di beri kelong- 
garan memasang benderanja berdjedjer 
dengan bendera Belanda, Dengan ini 
kaoem 'T.S, merasa di 
nja. Begitoelah kabar dari orang jang 
sangat dekat kepada T.S. 

ramaian 

bendera terseboet, 

Djatilawang 

maka di 

Kroon 

  

jang ,Indonesiseh", jaitoe mereka me 
minta dari pehak jang berkoeasa ba- 
rang2 jang tidak bisa dikaboelkan de 
ngan segera Gan hanja bersenangkan 
diri dengan melihat sadjadan menga | 
dakan ,afbrekende kritiek“. Djoega da 

toedjoeennja mereka itoe tidak 
Apakah artinja , kemerdekaan 

nasional“? Apa ini 
menga 

sekolah2 

. Terbakar hidoep-hidoep 

Seorang anak perempoean, boedjang 
dari seorang goerde desa Dawoehan 

waktoe djam 5 pagi menjala- 
memasak air, soedah 

terdjilat api kainnja sehingga menjala 
di toeboehnja. Orang jang melihatnja 
djadi begitoe bingoeng sehingga ta' 
mengerti pertolongan apakah jg akan 
di berikannja. Kabarnja api jg menja 
la 'itoe segera di siram air dingin, 

si tjilaka mendjadi 
letjet koelitnja. Pada siangnja korban 
api itoe di bawa ke Zending Zieken- 
huis Poerwokerto. Waktoe kabaran ini 
maoe di kirim, anak jang malang itoe 
mati di roemah sakit. — 

akoei bendera 

Boeat menghormati perkawinan di |: 

Selainnja keramaian2 jang soedah 
daerah Djati 

lawang semoea orang di haroeskan 
memasang kroon diatas pintoe. peka 

itoe di boeatnja 
pada bamboe, diatas sek€teng 

bamboe djoega, 
Boeat orang Djatilawang jang ter 

kenal kemiskinannja, memboeat sek€ 
teng itoe kiranja terasa berat. karena 
bamboe2 itoe haroes di 

beberapa glintir pitjisan. 
beli dengan 

Ganggoean tikoesbe 
loem lenjap. 

Meskipoen di beberapa desa soedah 
diadakan peratjoenan tikoes, tapi ma 
sih banjak desa lainnja jang beloem 
menoeroet ini tindakan. Ganggoean 
itoe, walaupoen tidak boleh di bilang 
djahat, en toch jang wadjib haroes 
sedia pajoeng sebeloem hoedjan, agar 
ganggoean toe djangan hendaknja 
makin hebat, 

Patoet kami peringatkan di sini, 
bahwa tjara menarceh ratjoen haroes 
di tilik jang keras, agar djangan 
sampai oebi jang beratjoen itoe di 
makan " ajam, sebab bisa kedjadian 
ajam jang mati karena rafjoen, orang 
masih dojan dagingnja, 

Keramaian dengan muziek militer 

Pada keramaian agoeng, kaoem 
pensioenan seldadoe penamboer keba 
gian . memboenjikan muziek setjara 
militer, Moelai beberapa minggoe jg 
Faloe beberapa pensioenan soedah me 
ujiapkan diri oentoek itoe dan tiap2 
pagi sore mereka training di tempat 
jang tentoe. 

Poen diroemah sendiri mereka ba- 
wa slompretnja boeat dapatkan lagoe 
lagoe jang akan diboenjikan. 

Banjak ketela (oebi kajoe) jang 
memabocokkan 

Banjak orang jang sesoedah makan 
ketela lantas moentah2 dan berasa 
maboek, kepala poesing dan sebagainja. 
Sekian lama kami hanja alamkan ka- 
daan sampai begitoe sadja, artinja ta" 
kedjadian membawa kurban. 

Akan tetapi sewadjibnja, djika fihak 
atas menaroeh perhatian kepada pen 
djoeal ketela, jg terdapat disepandjang 
djalan dimana sadja, dipikoel orang 
dari sana sini. Kami doega ada sema 
tjam ketela jg banjak mengandoeng 
blauwzuur, ehabarnja ketela itoe 
diseboet orang STP (es te pe). Pada 
masa ini pemakaian ketela oleh pen- 
doedoek begitoe banjak, berhoeboeng 
dengan moesim beloem panen padi. 

Patoet mendjadi perhatian pem- 
besar Pandhuisdienst. 

Waktoe menghadapi keramaian per 
kawinanagoeng, disana sini, dari kota 
sampai dioedik, orang boetoeh oeang 
goena bekal menonton, sedang lainnja 
boetoeh pakaian oentoek (tjakap2an) 
Tidak heran di erf roemah gedai ban 
djir orang, menggadaikan dan mene 
boes barang. Orang dari desa kerang 
kat djam 5 pagi dan pvelang hingga 
djam 8 malam. 

Pegawai pegadaian jg sedikit djoem 
lahnja ta” bisa melajani semoea orang, 
dalam tempo jang pasti, sehingga ba 
njak orang poelang dengan 'tangan 
kosong. Mereka jg datang pada hari 
itoe hanja terima sepotong soerat, goe 
na dibawa kembali esok harinja. 2 
hari soesah pajah, oentoek keperloean 
satoe barang, soenggoeh kasihan, 

Boekan karena personeel teledor 
atau koerang tjakap, akan tetapi dari 
sedikitnja tangan jg mengerdjakan. 
Kefdlahan terletak dalam bezuinigings 

tsysteem“ tjara menghemat jg loeas, 
Oentoek mendjaga kesoesahan orang 
sejogijanja bureau Pandhuisdienst me 
naroeh kasihan pada si miskin dengan 
menambah banjaknja personeel. Moe 
dah moedahan, 
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“lam keadaan jg demikian 
2. 2e. Mereka 

haroes mengemt 
permen ongkos 
f 12,50 saban sa 

|... wang haroes terbajar 

—. Djoega dalam tb jg pe n 
—. haroes membajar f 4.50, dimana mer 
— ka masih haroes memboeka oetan, mem 

    
   
     

  

   
   

  

    

    

   
    
   

     

    

| bertjoetjoek tanam. Itoe wang boleh) 
'djoega dibajar dengan padi, saban 

| satoeroepiah satoe pikoel 
padi (satoe datjin). Dari mana 

| kah orang dapat padi sekian banjaknja, 
| sedang sawahnja sendiri beloem djadi? | 

Sedang mereka sendiri djoega haroes 
'makan? Bean en 

'Djika ada panen (moesim potong 

      

kesana dengan dihantar politie. Dan 
pendapatannja tidak oentoek makan 
anak-bini, tetapi oentoek membajar oe- 

tang Goepernemen, sedang diroe 

“mahtidakadapadioentoex 
dimakan. : 

8. Orang k 
dan Teng dalam kampoeng jg 

| ampir djadi, dapat sokongan makan 
tiga bari. Setelah itoe mereka haroes 

mentjari nafkahnja sendiri dalam kam 
poeng2 orang Lampoeng. Orang orang 
Lampoeng sendiri tidak kaja dan ti 

dak tentoe dapat memberi pekerdjaan 
kepada kolonisten itoe, atau memberi 

| nafkah jang agaknja tjoekoep dimakan 
nja dengan anak bininja pada waktoe 

iharoeskan bekerdja dalam 

    

   
     
    

  

   
   
    

   

    

   

  

   

     

    

   

     

    

   

   
   

        

    

     

    
   
   

    

   
       

   
   

   

  

     

  

   
     

   
   
     

    
   
   

olonist jang baroe datang 

    

| hoetan atau didjalan raja. 
6... Tanah Lampoeng memang tanah 

loh djinawi soeboer makmoer. Apa 
jang ditanam toemboeh baik. Kolonist 

| jang telah tinggal ampat atau lima 
.. tahoen tidak kekoerangan makan. ' 

|... Memang orang mendjadi kolonist 
 haroes bekerdja keras, haroes mende: 

rita kesoekaran doeloe. Na 
— Tetapi kesangsaraan jang sebesar di 

—. 'Lampoeng itoe tidak haroes ada, bisa 

— banjak dikoerangkan, djika organisatie 
dibikin soepel dan sokongan partike- 
lir diperbolehkan. Ma 

. Propaganda oentoek kolonisatie jang 

| tidak dengan diterangkan kesoekaran2 
| jang “haroes diderita dan atoeran2Z 

“jg ada, boekan propaganda namanja. 
Le i 

6 x 

  

1 — Djika terlaloe fanatiek 
“Seorang pedagang di Poerwokerto 
' bernama Madkasan, pada soeatoe hari 
kedatangan seorang kjai. Disamping da 
gangannja jg roepa2 itoe, terdapat wa 

| jang kertas mainan anak2 jg diperda 
'gangkan poela. Kjai itoe tidak senang 

“haram. “Keroean sadja dengan contant 
loeh poeloeh wajang kertas itoe 
edagang terseboet diangkoet ke 
akan dibakar. Anak2 jg mengeta 
toe bereboetan mengambil wa 

' 'itoe sama sekali. Satoe keoentoe 

bagi anak2 jg ingin wajang, maar 
| poenja foeloes. Sajang kjai ter 

t tidak menegor itoe pedagang 
mendjadi tengkoelak ,ngidjos, 

melepas oeang sedikit dengan 
Saing PN An LIP tag 

       

   

. Djamiatoe'I-ansor - 
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. senda j 

Ipoelan sela 

jang soedah diambil oleh rapat Pengoe- 

“Itetapi dengan sangat, soepaja semoea 
"'janggauta2nja beserta saudara-saudara 
Joendangan, soeka mementingkan meng 
(Ihadbiri rapat terseboet, 

|. Sebeloem kita menerangkan bagai- 
Imana keadaannja perajaan pada hari 

|(Rebo 6 Januari) moelai djam 5 sore 

roeh kota Solo toeroen hoedjan. 
oe-|Kipoen tidak besar, :tetapi toeroennja 

i|ga adanja pertoendjoekkan 
| tb. Ijang diadakan dibeberapa tempat, mi: 

Isalnja di Sriwedari, Partini-tuin, Pasar 
|Nongko, Koesoemowardhani-plein, so- 

'itoe boleh dibilang ,, boebroek“ karena 
bikin ladang, djalan2, roemah, haroes amat sedikit sekali jang memperloekan 

'selaloe toeroen dan hawa sangat di- 

padi) di lain desa — jang tidak dekat| 

“letaknja — mereka diharoeskan derep| 

an menegornia, bahwa dagangan itoe | 

lorang masoek. Tetapi pada pagi itoe 

Ibeloem diadakan , 

Irena permainan oelah raga dlil.-nja 

     

“1, Pemboekaan. 
| 2. Mengesahkan notulen j. 1, 

3, Mengoemoemkan verslag perkoem 
lama tahoen 1936, , 

' 4. Mengesahkan beberapa poetoesan2 

  

oes. 
' 5, Voorstel2 dan pilihan pengoeroes: 
an Yana 
6, Pertanjaan keliling. 
Pengoeroes dari perkoempoelan ter- | 
boet mengharap dengan hormat,   

Oa 9 

& Perajaan "Perkawinan Juliana 
- di Solo. 

Ha ri jangketiga. 

- Bembantoe H S. menoelis : 

ang ketiga, maka perloe kita terang: | 
kan disini lebih doeloe, bahwa pada 
hari jang kedoea dari perajaan itoe 

sampai djam 1 tengah malam diseloe 
Mes 

teroes-teroesan tiada berhentinja, hing 
matjam2 

cieteit Mangkoenagaran dan lain2nja 

datang melihat, Djangan lagi melihat 
pertoendjoekkan pada tempat jang 
terboeka (openlucht) sedang keloear 
dari roemah sadja rasanja orang soedah 
merasa segan, disebabkan hoedjan 

ngin atau ,,kekes“. 

Hari Kemispagi tgl. 
7 Djanoeari: 

Hari perkawinan-agoeng ini dalam 
kota Solo dan diseloeroeh daerah goe- 
bernemen Soerakarta dianggap sebagai 
hari besar. Semoea kantoor (baik kan- 
tor Kasoenannan dan Mangkoenegaran 
|macepoen kantor goebernemenan) sa 
ma ditoetoep, moelai hari Kemis itoe 
sampai hari Ahad tanggal 10 Djanoeari. 
Begitoe djoega semoea sekolahan. Anak 
moerid jang baroe sadja masoek dalam 
roemah sekolabnja, karena berhenti 
liboeran Kerstmis dan tahoen baroe, 
sekarang berhenti diroemah lagi 4 
hari lamanja. 

Moelai djam 6,15 pagi di aloon aloon 
Oetara diadakan ,,groote parade" dari 
militer garnizoen dan Legioen Mang 
koenagaran jang lebih 1000 orang sol 
'dadoe banjaknja, begitoe djoega ada 
koerang lebih 150 orang poelisi, baik 
algemeene maoepoen veld-politie. Be- 
kas militer (pensioenan serdadoe) jang 
keerang lebih 200 orang banjaknja 
djoega toeroet dalam parade itoe. Se- 
moea itoe sama berpakaian biasa, 
hidjau atawa dagelijksche tenu, sedang 
bekas #militar sama “berpakaian djas 
tjelana poetib. 

Setelah di periksai (inspectie) oleh 
plaatselijk militair commandant toean 
Luitenant-Kolonel L. van Rekum, ma 
ka semoea itoe laloe berdjalan mar- 
cheeren keloear dari Alcon-aloon dari 
Gladag ke Timoer Jlaloe ke Oetara, 
berdjalan dimoekanja Societeit Harmo 
Die, di Ketandan ke Barat melaloei 
Pasar-besar ,, Hardjonagoro“ sampai di 

Soerakarta, dimana toean Goebernoer 
|itoe sekalian dengan njonjah dan se- 
mentara tamoe pembesar lainnja te- 
|lah noenggoe dimoeka roemahnja, Pa 
rade berdjalan seperti biasa, dengan 
diiring muziek garnizoen dan Legioen 

Legioen poelang ke Mangkoenegaran. 
Dalam Taman Sriwedari pada pagi 

masoek. Pagi itoe selainnja diadakan 

wedari pagi itoe koerang lebih ada... 

penonton soedah sama poelang, per- 
'|toendjoekan telah dibikin habis. Se- 
“lama keramaian perkawinan teman- 
1 | ten-agoeng hanja pagi ini sadja 

Sriwedari diboeka dengan gratis. 
Di Partini-tuin djoega banjak sekali 

pertoendjoekan, ka 

boeat di Partini-tuin baroe akan di 
moelaikan nanti siang djam 3,30. Mes 
kipoen beloem. ada pertoendjoekannja, 

tetapi penonton poen djoega soedah 
banjak. ' 

Djam 10 pagi ada arak2an , bloemen 

« jang sangat menarik hati dan 
beriboe riboe penonton. Berangkat dari   at. itoe adalah seperti di | 

      

dan Geladag laloe masoek dimoeka 

dimana telah t. goebernoer dengan njo 

moeka roemahrja toean Goebernoer 

djalan ke Selatan, laloe boebaran, jg 
garnizoen masoek dalam henteng dan 

hari itoe diboeka boeat segala bangsa 
dengan tidak oesah membajar kartjis 

pertoendjoekan ketoprak, djoega diada 
kan ,sedekah-reboetan“ atau dikata- 
kan ,volksspelen” jang sangat mem- 
bikin senangnja beberapa penonton, 
teroetama jang dapat mengambil prijs 
nja. Adapoen jang masoek dalam Sri- 

30.000 orang dari segala bangsa, baik 
moeda maoepoen toea, lelaki dan pe- 

Irempoean. Pada djam 2 siang semoea 

2 

roemahnja t. goebernoer Soerakarta, 

njanja dan baberapa kaoem pembesar 
lainnja. Sesoedahnja dari roemah goe 
bernoer arak-arakan laloe menoedjoe ke 
sociteit ,Harmonie“. Dari sini laloe| 
kembali lagi ke Mangkoenagaran. 

Adapoen matjamnja arak2an itoe 
sementara kereta besar jang ditarik 
oleh koeda Australie dengan dihiasi 
boenga dan boental, dimana ada doe-| 
doek ,Serimpi“ dan ,Bedaja“ dida- 

wajang, begitoe djoega pengiringnja 
sama berpakaian wajang, diantaranja 
ada raksasa". 

Oleh karena pada malam Kemis di 
seloeroeh kota Solo hoedjan teroes, 
hampir tidak ada orang melihat per- 
toendjoekan dimana tempat, maka 
pagi ini hampir semoea diseloeroeh 
kota Solo sama keloear dari roemah- 
|nja, memperloekan melihat pertoen- 
Gjoekan jang ada pada pagi hari itoe, 

masoek dalam Taman Sriwedari, 

riboe penonton jalah di Geladag ke 
roemah goebernoeran, dimoeka Astana 
Mangkoenegaran dan di moekanja | 
societeit Mangkoenegaran. 

Pagi djam 9 toean goebernoer Soe 
rakarta dengan diiring oleh beberapa 
pegawai negeri dan kaoem partikelir 
sama masoek dalam geredja, oentoek 
menetapi kewadjibannja sebagai orang 

selamat atas pernikahannja Prinses 
Juliana dengan Prins Bernhard itoe. 

Dari pagi sampai pada waktoe me 
ncelisnja verslag ini (Kemis 7 Dja- 
noeari djam 3 siang) diseloeroeh kota 
Solo terdengar soeara bersoeka raja. 
Tetapi awan di oedara selaloe gelap, 
karena akan toeroen hoedjan lagi, Satoe 
hari ini orang ta" dapat melihat tjaha 
janja Matahari. 

ain 0 — 

BERITA DARI VORSTENLANDEN 

Goebernoer Soerakarta berhenti 

Pembantoe H,$ menoelis : 

Berhoeboeng' dengan berhentinja t. 
M.J.J, Treur sebagai Goebernoer Soe- 
rakarta pada tg 26 Januari dimoeka ini, 
maka tg 19 Januari ini dalam Kraton 
Soerakarta akan diadakan malam per 
pisahan, dengan diadakan makan besar 
bersama-sama (diner), jang selainnja 
toean dan njonja Treur itoe akan di 
oendang djoega beberapa t.t. kaoem' 
pembesar bangsa Belanda dan kaoem 
bangsawan di Kasoesannan. 

Pada tg 17 Djanoeari (hari Ahad ' 

dakan pertemoean-pamitan bertempat 
dalam roemah goebernoeran itoe, dima 
na semoea tamoe diterima dengan sega 
la senang hati. Pada tg 15 Djanoeari go 
longan Buropeesche B,B. ambtenareu 
akan mengadakan afscheid-diner ber 
(tempat diroemahnja t-. G.A. Burger- 
houdt assistent-resident kota Soerakarta 
sedang pada tg 23 Djanoeari dalam 
roemah goebernoeran akan diadakan 
lelang: besar, : 

Begitoelah kalau ada pembesar jg 
berpangkat. 

Penjakit menoelar 

Menoeroet- pelapoeran opisil dari 
pembesar D.V.G. bagi goebernemen 
Soerakata diterangkan, bahwa dari 
tanggal 27 December 1936 sampai 2 
Djanoeari 1937 j.l. ini di daerah goe- 
bernemen 'itoe ada 3 orang jang ter- 
kena penjakit typhus abdon, jaitoe di 
daefah kota Soerakarta (Kasoenannan 
dan Mangkoenegaran), dimana ada 
seorang jang laloe meninggal doenia 
karena itoe. 

Lain dari itoe ada seorang jang ter- 
kena penjakit Mening. cer. spin. (kin- 
|dersiekte) jang mendjadikan matinja. 

Radja-Djawa pergi ke Bogor 

Sebagaimana jang telah diwartakan 
dalam ,Pemandangan” ini, maka pa- 
da penghabisannja boelan ini dan 
permoelaannja boelan dimoeka ini t. 
besar goebernoer-djenderal di Bogor 
akan menerima perkoendjoengannja Z. 
V.H. Sri Soesoehvenan di Soerakarta 
dan Z.H. Sri Soeltan di Mataram. 

Hari perkoendjoengan itoe sekarang 
ini telah ditetapkan, jaitoe boeat Ra- 
'dja di Soerakarta pada hari Saptoe-pagi 
tanggal 30 Djanoeari dan berangkat 
nja dari Solo pada hari Kemis-pagi 
tanggal 28 Djanoeari dengan kereta- 
api ,eendagsche“. Sedang bagi Radja 
di Mataram diterima pada hari Sela- 
sapagi tanggal 2 Pebroeari, dan be 
rangkat dari Djokjakarta pada hari 
Ahad-pagi tg. 31 Djanoeari dimoeka 
ini- 

.. Penjakit andjing gila 

Berhoeboeng dengan adanja penjakit 
andjing gila didesa Pidekso dan Selo 
marto (daerah onderdistrict Giriwojo, 
distrik Batoeretno dan kaboepaten 
Wonogiri), maka moelai tg: 6 Djanoe 
ari ini didaerah distrik Batoeretno 

lamnja, koesirnja memakai pakaian| 

diantaranja ada beberapa riboe jang 

Bagian kota jang menarik beberapa | 

Kristen, bersembahjang mendo'a poedji | 

pagi)t goebernoer sendiri akan menga | 
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Gea Matja        
    

    

    

   

    

    

      

   

   
    
   

    

   

“Yap Matjan ada.paling mari- 
djoer bocat semboehken sakit 

' bafoek: sakit peroei, bocang” | 
aer, pentjernahan makan fidak-I 
back, ilangken hawa boesoek da 
ti.moeloet dan lain: 

1 Selamanja, sedia Balashin Sai jap 
n dalani 

        

    
    
   
    
      

    

kanfong atawa dalami tasch. 
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derdistrik Tirtomojp) diperloekan per 
atoeran — ,hondsdolheidsordonnantie 
1926“ atas titahnja t. C, A, Burger- 
houdt sebagai hoofd van plaatselijk 
bestuur di Soerakarta. 

Perlue diterangkan disini, bahwa 
bagi daerah kota Solo soedah semen- 
tara boelan jl -ini telah diperlakoekan 
peratoeran ordonnantie andjing gila 
itoe. 

Harga kelapa naik keras 
Orang mengabarkan kepada kita, 

bahwa telah beberapa hari ini harga 
kelapa dipasar Mataram mendjadi na- 
ik. Sekarang ini nomer satoe harganja 
f 5.— dan nomer doea f 4,— per100 
bidji. 

Oleh karena boeah kelapa dari da- 
erah Mataram itoe banjak sekali jang 
didjoeal ke Solo, Semarang, Magelang 
dan bavjak tempat lagi lainnja, maka 
soedah tentoe harga boeah kelapa bagi 
pasar ditempat itoe masing masing 
sama wendjadi naik lebih banjak, 

Malah beberapa kaoem saudagar di 
pasar telah dapat memberi bertahoe 
kepada kita, bahwa harga itoe boleh 
djadi “masih akan dapat naik lagi. 

Kenaikan harga jang begitoe keras, 
itoe boleh djadi disebabkan banjaknja 
toeroen hoedjan pada sementara ming 
goe terbelakangan ini, hingga orang 
merasa lebih soekar akan memetik 
'boeah kelapa itoe, 

Tembok Kraton roeboehi 

Dari Mataram kita menerima warta, 
bahwa pada hari Djoem'at j,l. ada 
sebagaian tembok dari pagar Kraton 
Mataram (jang sebelah Barat) ada jang 
roeboeh. Bersoeka sjoekoer kita jang 
roeboehnja tembok jang tingginja koe 
rang lebih 4 M. itoe tidak mendatang 
kan. korban, karena terdjadinja pada 
waktoe siang djam 12. 

Roeboehnja tembok koeno itoe orang 
mengira ngirakan karena toeroennja 
air hoedjan jang sangat besar pada 
sementara minggoe j,l, ini. 

sea Ah Ank 

Penerimaan S.S. 
Anep Aneta, mewartakan, bahwa 

penerimaan S.S. dalam tahoen 1936 
boeat tanah Djawa ada sedjoemlah 
f23.271.884 sedang penerimaantahoen 
1935 ada f 23.248.790. 

Hani On 

Post oedara Holland Indie 

Tentang niat akan membawa pero- 
bahan dalam pengangkoetan soerat2 
atau barang post dengan perantaraan 
pesawat terbang dalam traject Holland 
Indie, maka JB bisa mewartakan se- 
bagai berikoet : 

Bahwa Hindia tidak setoedjoe de 
ngan oesoel Damme, ja,ni soepaja se- 
moea post diangkoet dengan pesawat 
terbang dengan tarief rendahan, 

Tetapi orang moepakat djika ditoe 
roenkan sampai 20 sen, tetapi dengan 
mempertahankan adanja mail2 kapal,     Mangkoenagaran djalan di Pasarpon terseboet diatas (selainnja daerah on- dengan beberapa sjarat, 

Ilah anak 

BANJOEMAS 
Pesta Perkawinan Agoeng 

Pembantoe menoelis : 
Pada hari Kemis tg, 7 Jan. 1937 

disini ada toeroen hoedjan amat lebat, 
boleh di katakan ini hoedjan loear biasa 5 
pagi pagi pk. setengah 7 orang berasa , 
ada lindoe, tapi tidak terang dari djoe- 
roesannja. Berhoeboeng dari besarnja 
hoedjan tadi, maka persediaan perajaan 
boeat besok pagi boleh di katakan ke 
tjiwa sekali, banjak perhiasan dari ker- 

Eh
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a 
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tas sama rocsak, dan bendera bendera 
merahnja djadi loentoer, Lebih lebih 
toekang2 djoealan jang soedah sedia 
setjoekoep2nja, sama kebandjiran, dan 
pada malamnja di aloon2 tidak banjak 
jang wmengoendjoengi sebab terlaloe 
betjek, dansolder jang soedah dibikin 
begitoe sederhana djadi amat kotor, 
aloon2 tidak begitoe terang, sebab me 
mang koerang penerangan. 

Loods besar jg berdiri dialoon2 ada 
5 boeah, oentoek Wajang orang, Ke- 
toprak, Loerab2 Prijaji dan Tentoon- 
stelling, dipinggir aloon aloon keliling 
waroeng ketjil2 amat banjak. : 

Kira2 poekoel 1i siang, ada banja 
orang hoekoeman jg lari2 keloear de- 
ngan pakaian pendjara sadja, kami 
tanja mereka sama dapat ansepoenan, 
boleh bebas dari hoekoemannja, kira2 
semoea ada (150 orang sebab kabar : 
itoe diterima'dengan tiba tiba Ldjam 
tidak terboeroe ambil pakaian dari 
roemah. Orsng orang jg dapat am- 
poenan kelihatan amat girang. dan 
dapat berikoet. merasakan bersenang 
senang seperti lain lain orang pada 
ini waktoe. | , 

Hari Djoera'at pagi-pagi moelai djam 
6 anak anak sekolah soedah sama,ber 
sedia pakaian tjelana blauw anak perem 
poean “ber blauw, hemd mereka poe 

    

   

          

       

      

   

       

tih dan berdjalan menoedjoe berkoem 
poel sama feman2 golongannja sekola 
han sendiri, kira poekoel setengah 7 
terdengar trompet dan muziek dari 
Geps. Inhsemsche militairen berpa- 
ikaian poetih, topi helmhoed poetih 
poela, mereka berbaris berdjalan di 
moeka dlilingkan oleh anak2 sekolah 
akan menvedjoe ke Keresidenan, sete 

) sekolah berkoempoel kira 
kira 2000 banjaknja, maka dipersilah 
kan masoek di pekarangan keresidenan, 
dimana padoeka K.T, Resident, K.P.H, 
Gondosoebroto, K, Boepati telah sama 
bersedia sekalian dengan Njonja2 dan 
poeteri pbeteri berdiri dipendopo Ke- 
residenar akan menjamboet anak anak 
sekolah, djalan oeroetnja anak sekolah 
kami lihat dibelakang muziek Geps : 
militairein  moerid  Kuropa « Lagere 
School, disamboeng oleh HIS Vervolg 
scholen, Kopscholen, Dessascholen dan 
semoea particuliere Scholen (TH Ne 
traal din MD Scholenf, 
Oleh Meisjes vervolgschool dihias gat 
bar Baginda Prinses Juliana dan Pring 
Bernhard dibikin tjorak tangan ta 
kelihatan baik dan molek sekali, m 
kipoen pembikinnja dengan sebenta 

   

      

            
   

    
        

          
     
    

      

   
   

   

         
   

  

     
    

     

djadi, tetapi gambar itoe soedah pan



  

2. Bapa Tjempoko, berhoeboeng de- 
| ngan perajaan2 

rim soerat demikian: 
-YI Poetrakoe R. Bedjat jth:! 

Meskipoen ini waktoe ada sedikit 
lambat, tetapi 

ih termasa 

kabadlirat poetra Be- 
2an. sadja dengan san 

n poetra dalam podjokraad 
kiaibeedbnja, 3 tuna 

. Begini jang bapa maksoedkan: 

“Beberapa har 
Inja, dalam rbeangan pemandangan 

Pe ii membatja, berhoeboeng de- 

ngan ini Perajdan agoeng, salah satoe 

Maatschappij li. 8 1 
ngah asik (memboeat gambarnja 

— itoe keramaiar2di segala podjok Indo 

“jang liwat ada mengi 

mengingati ini soe'al 
ek hal jang masih ha- 

da salahnja bapa kemoe 

berselang loepa tang 

Im di Indonesia sini, | 

'nesia, film mina apabila soedah se- 
| lesai di bikin| selain akan di persem | 

Agoeng, sebarian akan di pertoen- 
joekkan di mana2 roemah sakit, soe 

oe sedekahan jang speciaal, 
k. poelkan seantero itoe 

mis di segala podjok 
toeroet merasakan 

3 apa, 

TJEMPOKO. 

at banget pa' Memang 
Bedjat djoega begitoe. 
ini sebetoelnja boeat 

m bang Bedjat, wah to- 
t koerang enak. Ma' 

oenja mobil boeat keli- 
'Betawi-kotta nonton 
n sadjasoedah “nggak 
em miskin sengsara. 

.ikoet beramai2, tapi pajah dja 
caki, apa lagi kalau pakai nggon 

yng anak, maoe keliling sekitar Be- 
Wi, jaaa minta ampoen, deh. 

$ oehnja menoeroet paham 
jat, pesta ini adalah pestanja 
aja“. Nonton arak2an sambil 

obil, atau monton dari Hotel 
pesar2“.. Wah senang banget. 

si kantong kosong“ nongkrong 
pinggir djalan. Djalan2 djaoeh2, 
bis teroes aoes, maoe beli es, oeang 
“beloem ada ditangan. 

“Djalan2 di Noordwijk, Rijswijk ma- 
m hari, 'nggak ada jang di tonton, 

ketjoeali ,listriiiifiiiiiiiiiiiik“ meloeloe. 
Muziek jang ada, wah jang dengar 

ja jang doedoek di koersi2 hotel, da- 
'djalanan tjoema terdengar ,ngik, 

#ngik, ngiks. 
“| Dari itoe, bang Bedjat moepakat 
Isama voorstel bapa Tjempoko, tapi 
boeat sekarang, sih soedah laat, me- 
lainkan nanti tanggal 30 April, hari 
Maulid j.m.m. Juliana. 

Sambil makan2 sedekah (natuurlijk 
|ongkosnja di ichtiarkan oleh komite) 
lantas liat film , Pernikahan Agoeng". 

— Dengan begini, baroe boleh dikata: 
»Segenap pendoedoek ikoet merasakan“. 

Boleh djadi empo Bedjat marahnja 
djoega ilang, ma'loem dia nggeroetoe 
abis-abis, pajah-pajah gendong anak, 
djeboel jang diliat reklame listrik“, 
maoe nonton arak-arakan, wah kedja 
oehan, 'nggak koeat djalan kaki dari 
Senen ke Kota. 

Ih poetra Bedjat voorstelkan 
ah satoe badan comite jang: 

koetan, Alangkah bagoesnja di | toba 

aja 
menjaksikan 
djoednja itoe 
. Kalau benar a dikit 
pendapatan, alangkah lebih oetamanja 
alah satoe balan comite Perajaan 

itoe skan memikirkan, ke 
itoe orang fakir miskin 
.sepaja mereka dapat 

erasakar 

bsa djoega melihat woe- 
pesta keramian, 

sar ini, kami 
i.sana sini telah 

mn Pesta #dekahan (kedaharan) 
mn atau bolh di pastikan jang 
oet ambil barian hanja termasoek 

gan pertenyahan kalau maoe di 

 tentoe terdopng kebelakang. 

knja, bivwga K.T, Resident 
tan menjanboet itoe dengan 
a sekali ftmoek tangan). 
2 poekoel 3 anak2 KE.L.5. dan 
madjoe dinoeka dibawah pim 

an 'toeah  Miider Hoofd KE L.5. 
njanji  Wilheluus,  laloe di ganti 

sh anak2 vervdgschgol nembang 
'Kinanti, pakaian hnak2 perempoean 

Meisjes vervigschool di bagi 

gemb: 

3 groep, jang mercepakan war-| 
tiga, groep pertama badjoe kebajak 

h, kedoea petih dan ketiga 
blauw, soenggoeh saik sekali menga 

ernja. Benar H3 
da waktoe dak2 beraubade, 
ada 5 anak prempoean moerid 
dan Moehannadijah sama dja 

fiauw, roepani dari tjapai ber 
, pagi-pagi besem makan, sebab 

sanja anak-anak ite sama bergirang 
ati dan loepa maka, dalam hal ini 

b djadi peringtan orang toea 
anak-anak sendi:, sebab biasanja | K. , 

1 ngan sefamilie ke Poerwokerto, dari pagi sebeloem btangkat 

doeloe, djadi rat sedikit ti 

.itoe oring2 jang tidak dapat 

atah bapa ada sedikit 

a 

etapa keada:! 

in perter 
a-dia djoga, si toekang penge 

. Sekarang 'njeselnja 'nggak abis2, 
dari itoe voorstel diatas, baik betoel. 

Memang boekan pestanja ,,sikantong 
bolong". 

Di Masdjid2 jah, bisa makan keboe 
li, maaaar nomor boentjit alias paling 
belakang, : TA 

| Boleh diselidiki, boleh apa 'nggak 
menoeroet sjara'. 

— Terserah. 

BANG BEDJAT 

laloe permainan dan pertoendjoekan 
di moelai dengan lebih doeloe pada 
djam 10 dengan dipasang 1 bom, 

— Boeat nanti malam dan seteroesnja 

pertoendjoekan dan permainan tetap 
tidak ada perobahannja, djadi koerang 
perloe di chabarkan poela. 

PP Di 
Oleh fihak jang berkepentingan, al 

gemeene Vergadering P. P. B. di Poer 
wokerto di oendoerkan sampai tanggal 
17 Januari 1937, hari Minggoe, tempat 
dan djamnja tetap tidak ada peroba 
hannja. Haraplah mendjadi periksa 
bagi leden P.P.B. teroetama para pen 
sioenan jang berkepentingan. 

Bojongan. 

“ Kami rasa perloe ditjatat dalam ri 
wajat Kaboepaten Banjoemas, bahwa 
sada hari Rebo lagi tg 6 Januari '37 

RK Boepati Banioemas berangkat bojo 

Banjoemas diantarkan oleh 35 auto 
Jteritoeng dengan 2 autobus dimana 

partij Roekoen Wanita ikoet mengan- 
ar tarkan, 

| selesai di pidopo kares 
selang 

on-aloon, menagm poehoen! 
2 boeah, seboeg peringatani 

daj ang seboeah 

rarak arakan|poen : 
bekas 

Djikalau orang melihat letaknja 
| Kaboepaten dan Keresidenan, roepanja 
orang doeloe kala telah bibin ontwerp 
. lig baik sekali, tetapi keadaannya seka 
rang akan djadi desa jg sepi, soenggoeh 
oen orang 'merasa amat sajang djika 

gedoeng2. 
boepaten dan Keresidenan diting 
gitoe sadja kosong, apakah orang 

|Althans boeat kaoem ,,kromo“, en ma 
sih djadi soe'al, apa orang maoe bi 
kin senang mereka apa 'nggak. Kalau 
'ngz3ak, ja, terima sadja. Nasiiiliib. 

tidak perloe di chabarkan poela, sebab | 

vema ajak district, 
poela dicetjapin oleh Co 

ta bahwa ini tidak ada timboel initiatief baroe, jg. 
boleh mempergoenakan gedoeng2 ter- 
seboet?, djadi walaupoen tidak oen 
toek kediaman Boepati atau Resident, 
tetapi gedoeng2 itoe dipergoenakan 

ieloleh Vereeniging jang berfaedab oen- 
toek Ra'jat, seperti gedoeng Adminis- 

|trateur S.F, Klampok sekarang dipakai 
 oentoek Landbouwschool. Moedah2an 

pengharapan kami dapat perlindoe- 
t(Ingan dari Toehan jang maha koeasa, 

« 

m beringi padoeka| 
Ferwokerto, 

“ Y 

epati poclang ke 

soepaja negeri Banjoemas tinggal Ba 
njoe—mas selama lamanja.—   

: ? 

| Ledenvergadering ,Dono Darmo". 

Den ana Di Djatinegara 
Pada hari Saptoe jbl. telah dilang 

soengkan  ledenvergadering Dono 
Darmo bertempat diroemahnja t. Ra 
den Satio Kanonlaan 20 Mr, Cornelis 
dengan dikoendjoengi oleh k.l. 60 
orang diantaranja aaa : seorang wakil 
pemerentah 7 orang dari wakil-wakil 
'perkoempoelan jang mendapat oenda 
ngan dan 3 orang sebagai tetamoe 
(persoon) jang djoega dioendang. 

Rapat dipimpin oleh t, R, Soekar- 
djo (voorz.| dan diboeka pada poekoel 
10 pagi. 5 

Sebeloem rapat dikoeka sebagai bia 
sa spr. mengatoerkan terima kasih dan 
salam bahagia kepada sekalian jang 
hadlir dan teroetama kepada t. roemah 
dan t. Badjon jang soedah menjedia- 
kan tempat oentoek rapat ini. Spk. 
menerangkan bahwa perkoempoelan 
DD soedah beroesia2 windoe (16 
tahoen) dan minta. kepada sekalian 
soepaja berdiam beberapa menit dan 
mendo'a soepaja perk. D D dapat ter 
tjapai toedjoean dan soeboer hidoepnja. 

Rapat lantas dimoelaikan menoeroet 
agenda. : 
Agendakel. 
Membatja notulen rapat anggauta jl. 

oleh t. Prawirodarsono secret. 
membatja verslag dari D,D.th, 1936 

oleh vice voor, t, Raden Satio. 
membatja verslag keoeangan oleh Pen 

'Ningmeester t, Resowidjojo dan 
membatja verslag inventaris oleh Be- 

heerder t, Atmowirono. 

Agenda ke II. 
Membatja riwajat perk, D, D. oleh t, 

voorzitter. 
voozitter. t. Raden Soekardjo. 

agendakelIlI 
Ketoea badan pengawasan telah me 

nerangkan bahwa soedah melakoekan 
kewadjibannja dan semoea terdapat 
accoord, dan membilang diperbanjak 
terima kasih dengan adanja atoeran 
baroe dalam administratie. Sesoedah 
t,t. Adviseuren memboeka soeara maka 
pada poekoel 10.45 telah diadakan 
pauze 15 menit. 

agendake IV, 
Oleh Secr. dibatjakan soerat dari 

Comite perajaan jang mengoendang 
sekalian anggauta D.D. oentoek me- 
'ngoendjoengi. Ketoeg mengatoerkan 
diperbanjak terima kasih kepada wakil 
comite perajaan jang hadlir. 

Agenda ke V. 
Menerima. pembitjaraan2 tetamoe2 

dari wakil perkoempoelan maoepoen 
persoon soedah selesai pembitjaraan 
tetamoe2 tadi, t. voorzitter djoega ti- 
dak loepa mengatoerkan diperbanjak 
terima kasib. | 

Sehabisnja menerima pembitjaraan 
tetamoe tadi, maka lantas dibitjarakan 
do'a oleh t. Prawirosoedarmo soepaja 
perkoempoelan ,D.D.” dapat hidoep 
dengan soeboernja. 

Poekoel 12.30 pauze 15 menit. 

  

  

KEBOEROEKAN - KEBOEROEKAN 

KAMPOENG DI GEMEENTE 

Terima kasih pendoedoek wijk 
Ambon 

Berhoeboeng dengan toelisan dalam 
ini s. kabar pada tg. 8 Jan. kemarin, 
oleh seorang penoelisnja ada diseboet 
nama A. Murad dan pembangoen co 
mite, Dengan terang-terangan penoe 
lis akoei, jang djatoeh pada hari Sab 
toe jl. dengan berpakaian poetih ha 
njalah diri penoelis jang bertanda ta 

sedang dioesahakan, hal ini boleh di 
harap akan terdjadi pada pertengahan 
boelan Januari dan oemoemkan pada 
pertengahan boelan Februari j,a. d. 
waktoe moesim hoedjan, 

Maksoed penoelis, agar sekalian ke 
loeh-kesah pendoedoek dessa Ambon 
dapat disaksikan oleh jang Berwadjib 
dan , Pers,“ seteroesnja oleh Toean2 da 
ri , Nasional Fractie" jg dioendang oleh 
Cornite. Dengan ringkas sebagaimana 
jang telah ramalkan oleh penoelis pa 
da 8 Janjl, penoelis pandang benar 
adanja dan anggap biarpoen nama 
penoelis ada diseboetkan, hal ini ada 
lah boekan satoe critiek, moedah2an 
penoelis pada 8 Jan terseboet, soeka 
bekerdja bersama sama dalam badan 
Comite. 

Toean2 Pembatja. Berhoeboeng de 
ngan toelisan2 dalam ini soerat kabar, 
serosannja dari pihak , Pemandangan" 
ta'akan dibiarkan sahadja soeara jang 
peuting itoe, hal ini oentoek menjak   sikan boekti2 betjek —litjin, pada 

ngan dibawah ini, dan tentangan pem: 
bangoen badan comite, oleh penoelis 

Tiara pakenja Colgate ada 
terdapei dalem ..ap-tiap 

doos 

Djangan toenggoe sampe orang bilang: 

»Napas jang tida enak baoenja disebabkan oleh gigi jang tida 
dipiara betoel”. Kenapa moesti bikin orang sampe bilang begitoe, 
sedang ada bagitoe gampang boeat tjegah orang bilang begitoe? 
Tjara bagimana bisa tjegah? Dengan sikat njonja dan toean poenja 
gigi dengan tjara jang betoel. Djangan sikat seperti biasa, tetapi 
sikat menoeroet tjara pakenja Colgate. Tjara begitoe 
semoea sisa makanan, jang bikin roesak gigi, dapet disingkirkan 
dari lobang-lobang jang paling ketjil. Toeroetlah tjara pakenja 
Colgate moelai hari ini djoega. 

HARGAI 
SATOE 
TUBE 

W 15 ct 

DAN 30   et 

Ei 

OBAT GOSOK @IGI COLGATE DIPOEDJIKEN 
“OLEH DOKTER? GIGI' DI: SELOEROEH DOENIA 

Rn 
Bal 

  

hari Minggoe kemaren, kebetoelan 
ada waktoe jg sedikit baik hoedjan moe 
lai dari Saptoe, telah datang seorang 
dari Redactie lid ,,Pemandangan“ di 
kampoeng Djawa Tjempaka poetih 
Wijk Ambon dan teroes masoek keda 
lam kampoeng, 

Toean terseboet berpakaian pantalon 
dengan tiada boeka sepatoenja dan pa 
kai tongkat, Hal ini mendjadi pendoe 
doek itoe kampoeng tertjengang lihat 
satoe, toean moendar mandir diwaktoe 
hoedjan dan betjek, Sebagaimana toeli 
san toean M,T, ,,/Masoek kampoeng ke 
loear kampoeng“, -penoelis sebagai 
abonne Pemandangan bergirang dan 
akoei ,Acc” toelisan dalam ini soe- 
rat kabar jang memakai hoofil artikel 
terseboet. 

Seteroesnja mengatoerkan terima ka 
sih kepada Redactie Pemandangan 
dengan pengharapan moedah-moeda 
han pendapatan Toean Redactie-lid 
itoe tentangan djalanan Kp Djawa Tjem 
paka Poetih jang sekenannja belok-be 
tjek-litjin dapat di oemoemkan, agar 
mendjadi boekti jang sjah terhadap jg 
Berwadjib, teroetama Gemeente, 

Hormat penoelis 
A. MOERAD NAZIR, 

Samboetan langganan Mr. Cornelis. 

Mr, Cornelis 10/1-37 

Jth, 

Toean Hoofdredacteur ! 

Besar benar hati kami membatja 
hoofdartikel toean, jang beroelang-oe 
lang tentang ,Gemeente dan kam- 
poeng“. Andjoeran2 toean memboeka 
kan pikiran kami pendoedoek kam- 
poeng ' hendak memboekakan nasib 
kami jang tinggal didalam kampoeng 
waktoe sekarang, Rasa-rasanja toean 
tentoe akan mema'loemi betapa tjela 
kanja keadaan kami dalam moesim 
hoedjan begini. 

Kampoeng, halaman, teroetama dja 
lan jang akan ditempoeh pergi men- 
tjari penghidoepan pagi dan petang, 
soesahlah akan memberi namanja'jang 
patoet. Entah akan dinamai djalan 
manoesia, entah djalan bebek ftjom- 
beran) entahpoen djalan kerbau. Akan 
tetapi nama kedoea jang achir inilah 
jang kena rasanja. Sebab djangankan 
akan memakai sepatoe dan sendal, se 
dang kain atau tjelana perloe diang- 
kat diatas loetoet, djika ta? hendak ber 
loemoeran loempoer, 

Boekan itoe sadja jang sangat me- 
njengsarakan ' kami: tetapi keadaan 
djalan air (selokan) jang lebih2. Se- 
lokan: dan djalan soedah mendjadi 
satoe, airnja melimpah kepekarangan 
membawa segala matjam benda dan 
baoe-baoean jang djarang bertemoe 
diwijk2 jang baik. 

Lebih tjelaka lagi djika sesoedah 
hoedjan toeroen, datang panas barang 
sebentar, Benda2 jang memang telah 
membawa baoe-baoean, semakin me- 
njebarkan baoenja jang lebih2 bebat, 
sehingga dapat memoesingkan kepala. 

Sabagai extra malam hari, malahan 
siang, keloearlah njamroek jg sebesar? 
lalat menambah siksaan jang ditang- 
goeng. 
“Sebetoelnja masih banjak lagi wma- 

tjamnja siksaan2 jang kami tanggoeng 
dalam waktoe sekarang ini, jg patoet 
djoega kami tjeriterakan kepada toean: 
akan tetapi sekedar jang atas ini soe- 
dah tjoekoep oentoek djadi tjermin o- 
leh toean, ataupoen Gemeente apalagi 
bagi pengoeroes kesehatan dinegeri ini, 
jang amat bertentangan dengan toe- 
djoeannja. 

Jang lebih menjedihkah hati lagi, 
djika kampoeng itoe terletak diantara 
doea wijk jang bersih dan indah. Te- 
tangga2 keloear melaloei djalannja 
dengan moeka jang riang, berseni-seni, 
meskipoen baharoe toeroen hoedjan, 
tetapi kita , . . . keloear dengan moe 
ka bertekoek dan asam. Sepeda jang   semestinja melarikan toeannja, seka   

rang mesti naik kepoendak, sebab di 
tengah djalan ia ta' dapat bergerak 
dipegang loempoer. 

Beginilah poela keadaan dikampoeng 
Rawahbangke, teroetama di Gang jang 
bernama Gang Sterk. Kampoeng Gang 
ini terletak diantara doea wijk jang 
indah, wijk Gemeente dan S.S, Laan, 
ditepi djalan raja, disebelah kaboepa- 
ten, Mr, Cornelis, Akanotetapi djika 
bertindak barang 5 langkah dari tepi 
djalan jang elok dan rata sebagai 
oebin katja itoe . . . . a'oedzoebillah 
“. «.. beroelah keliatan tjap kam- 
poeng jg soenggoeh2. Sesoenggoehnja 
wijk ini wijk jang mabal, sebab baja- 
ran tanahnja ta” kalah rasanya dengan 
kampoeng2 manapven djoega, 

Sekianlah perasaan hati kami seka- 
rang :. hanja kepada toeanlah kami 
serahkan nasib kampoeng2 kami itoe. 
Moedah2an karena desakan2 toean 
dapat menggerakkan hati toean2jang 
berwadjib. 
Djika toean soedi memboeang-boe- 

ang langkah, betapalah akan girang 
hati kami, djika toean melantjong 
kesana barang sekali. Tetapi dengan 
hormat soepaja toean membawa 2 pa- 
sang sepatoe, atau tiada bersepatoe 
sama sekali. 

Wassalam kami, 

A. 

Seorang langganan 

»Pemandangans 

  

  

PERTANDINGAN SEPAK —RAGA 
DI SOLO : 

H.W. versus LM. (5—0) 
Pembantoe H.S. menoelis : 

Pada hari Djoem'at tanggal 8 Dja- 
noeari j.l. ini di station Sriwedari te- 
lah diadakan pertandingan sepak-raga 
kompetisi oleh ,, Persis“ di Solo, anta 
ra H.W. klasI'I dengan I,M. klas III. 

Njam 4,45 sore pertandingan dimoe 
laikan. Pada permoelaan telah keliha 
tan bahwa pertandingan ini tidak se- 
timbang kekoeatannja, barisan H. W. 
ada lebih koeat dari pada moesoehnja, 
karena I.M. ada banjak pemain jang 
baroe..Hanja taktiknja I,M. ada baik, 

Meskipoen  begitoe permainannja 
ada kelihatan baik djoega, ramai dan 
spannend, masing2 dapat berganti bi- 
kin doorbrak. Setelah bermain semen 
tara waktoe, djala I.M. (dapat kemasoe. 
kan bola oleh barisan H. W. barisan 
kiri loear. Hampir sadja kekalahannja 
I. M. ditambahi lagi, tetapi back me- 
mang ada lebih koeat, hingga bola se 
laloe dapat dikirim kembali. 

Sampai pada waktoe megaso stand 
ada 1—0 boeat kemenangannja H.W, 

Sesoedahnja mengaso pertandingan 
dimvelaikan lagi, tetapi pemain TI. M, 
banja tinggal 8 orang sadja. Dari itoe 
maka pada babakkan jang kedoea le- 
bih tidak setimbang lagi pertandingan 
ini, Soedah tentoe barisan I. M. sela- 
loe digeropjok oleh H. W. sedang ten 
dangannja pihak I.M. selaloe ,retour 
afzender“. Bola selaloe mertamoe pada 
lapangannja I.M. sadja. Dalam babak 
kan jang kedoea ini djala LM, dapat 
tamoe—bola sampai 4 kali. 

Djam 8 sore pertandingan diboebar 
kan dengan stand 5 — 0 boeat keme- 
nangannja H,W, 

Moelai main sampai achirnja selaloe 
toeroen hoedjan, meskipoen tidak be- 
sar dan keras, tetapi soedah menjedih 
5 Penonton boleh dibilang tidak 
ada. 

Y  



  
  

     CRISIS ' PERTANIAN 

Kalau orang Tionghoatidak tolong 

paman2 tani bakal kehilangan 
sesocap nasi ?? : 

Dalam ,Keng Po“ kita ada batja 

kabaran seperti berikoet : 
Kita soedah toelis dalam ini s.k, 

sedjoemlah paman tani di Indramajoe 

dan bilangannja lantaran mereka 

djoemlahnja sedikit sekali jang akan 

dikasih pindjam oeang idjonan oleh 

orang2 Tionghoa, mereka djadi kebi- 

ngoengan, hal mana bisa dilihat lebih 

tegas bahwa paman? tani jang cempa- 

ma bisanja saban tahcen menjawah 

10 bouw, lantaran tidak bisa dapat 

pindjam oeang idjonan, kepaksa me 

reka menjawah sadja 3—4 bouw, me 
noeroet masing2 kekoeatannja. 

Sedjoemlah besar paman tani tidak 

mengarti ketika mereka datang pada 

orang2 Tionghoa dan njatakan mace 

pindjam oeang idjcnan soedah ditolak. 

Mereka memaksa soepuja dikasiani 

dengan alasan, kalau orang2 Tiong- 

hoa tidak soeka keloearkan oeangnja 

goena ongkos menjawahnja paman2 

tani, berarti mereka akan kehilangan 

sesoeap nasinja dan banjak pesawahan 

jang bakal tidak digarap, tapi mereka 

poenja ratapan tidak digoebris, sebab 

orang2 Tionghoa akan alamkan apa 

apa jang tidak enak dikemoedian dji 

kalau mereka loeloeskan permintaan 

nja paman? tani, itoe ada lantaran 

ambtenaar belastingkantoor poenja 

actie terhadap orang2 Tionghoa. . 

Kalau sampai dipertengahan Janu- 

ari 1937 permintaan paman tani tidak 

diladeni waktoe mana djoestroe ada 

moesim menanam padi, di Indrama: 

joe 'dan bilangsunja kita tentoe akan 

libat ,hoedjan tangis“ kalau sampai 

hegitoe, tentoe jaug herwadjib akan 

tjari tahoe sebabzuja." 

Sekian itoe kabaran, jang memang 

boekan dilebib?kan, tetapi keadaan 

sebetoelnja. 
Orang tani bangsa kita di itoe bi 

langan boleh dibilang wati akal kalau 

tidak ditoeloeng doeit oleh Toekang2 

mindering bangsa Tionghoa. . Mereka 

soedah begitoe serasihan, soedah ke 

rasan, Seperti rapport Commissie Mem 

bantras Woeker ada mengatakan, bah- 

wa toekang djoealan dipasar2 jang 

beroetang pada toekang2 renten, me 

reka sama sekali tidak mengakoe dan 

tidak merasa jang mereka ,di isep“, 

malah mereka merasa ,,ditoeloeng", 

Djadi tidak salah kalau orang Tiong 
hoa boleh tepoek dada: ,,Itoe orang2 

tani di Indramajoe merangis2 mintak 

toeloeng, sebab mereka poenja sesoeap 

nasi ada bergantoeng pada itoe orang2 

Tionghoa (orang asing jg datang dari 

lain negeri). 
Precies seperti orang Arab dikota 

Betawi boleh melemboengkan dada : 
»Dikota Betawi kalau tidak ada orang 

Arab bikin ramai pendirian2 gedoeng2 
dan roemah2, boleh djadi negeri Be- 

tawi beloem begitoe banjak roemah 
nja, dan soesah bangsa Indonesia maoe 
tjari roemah sewahan. 
Membatja berita dari /Keng Po di 

atas, maka kita heran djoega, sebab 

katanja Java Bode sekarang soedah 

banjak cooperatie anak negeri jang 

bergaboeng dalam hoofdcentrale |ada 
870 cooperaties), dimana wang tang- 

goengan Pemerentah ada diberikan 

banjaknja f 10.000. Katanja itoe cen 
trale poenja maksoed betoel2 akan 
membasmi peratoeran lama jang ada 

kedapatan dikalangan bangsa Indone- 
sia jg soedah teradapat pakai systeem 

ngin dj on (systeem mintak voorschot 

dari toekang renten, sebeloemnja ta- 
naman memberi hasil). 

Berapa banjak tanaman anak negeri, 
jang sebenarnja sebeloem dipetik 

boeahnja soedah dipoenjai oleh toean 

oeang, jang membajar contant lebih 

doeloe dengan harga jang semoerah- 
moerahnja. 

Oempamanja, 80 pCt, dari boeah 
mangga di Indramajoe itoe tadinja 
smoedah lebih doeloe digadaikan, se- 

hingga dari hasilnja itoe tidak ada 

lagi boleh dikata kepoenjaan Paman 
Tani. 

Djoega di Garoet demikian dengan 

mangga dan djeroeknja, Dengan ichtiar 

cooperatie, bersama-sama dengan Alg. 

Volkscredietbank maka bisalah diichtiar 
kan melepaskan mereka dari tjengkera 

man perhoetangan itoe, dan achirnja 
cooperatie tadi jang meneboes dan 

sitani membajar rente jang seenteng- 

engtengnja, berikoet angsoeran, sehing 

ga lama-kelamaan, dengan tidak terasa 
padanja, habislah hoetangnja. 

Poen di Bantam Barat moelai Jan. 
ini akan dioesahakan dalam kalangan 
tanaman kelapa. 

Tjara jang demikian ada dimaksoed 
oentoek mendjalankannja di Banjoe- 
wangi dan Minahassa. 

Pada doea tahoen jang laloe di 
Indramajoe telah dimoelai oleh Regent 
sehapsraad memberikan bantoean, me- 
neboes oetang mereka, maka kesoedah 
annja sangat menjenangkan, sebab 
mereka bertambah radjin memelihara 

Foochow Road! Tetapi 

jang mengganggoe. .. 

mengeloearkan 

herankan ini. 

Pengoeraian tentang 

Superheterodyne jang barve 

mah toean. 

kepada Importeurnja. 
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middenklas 

F.245.— 

ngetahoei hasilnja akan djatoeh dita 
ngannja sendiri" 

Begitoe kata berita Java Bode. 

"Orang lihat bagaimana dari kaoem 

tani, sampai kaoem boeroeh, kaoem 
dagang d.l.I, dari bangsa kita semoea 
nja bergantoeng nasibnja kepada bang 

sa asing jang ada di ini negeri diri 

sendiri. 

Orang lihat poela bahwa Pemerin- 
tah poen bekerdja keras oentoek men 

dirikan Centrale, goena melindoengi 

Begitoe terang dan njaring terdengar se- 

perti kita mendengar Sing -Song-girls di 

ini 

penjiaran Timoer dari Nirom. 

Erres jang baroe tidak memberi soeara 

. Erres jang baroe 

soeara jang terang dan 

ujaring tetapi empoek di dengernja. 

Tidak ada satoe pendapatan jang modern 

dalam kalangan radio-techniek jang tidak 

dipergoenakan pada toestel jang meng- 

technieknja 

memenoehken satoe hoekoe, 

ciaal di bikin boeat di ini djaman. 

Seloeroeh doenia - Amerika - China - Phi- 

linpjjnen - Europa - Afrika, 

antenne jang haloes masoek kedalam roe- 

Mintalah demonstrat:e pada radiohande- 

laar jang terdekat dari roemah toean atau 
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sebetosinja 

                

  

            

  

                                

bisa 

karena ini 

memang spe- 

via kawat 

                  

  

  

  

    

   

Al Wave 

F 310.— 

pereconomian bangsa kita. 
Tetapi segala bantoean Pemerintah 

itoe tidak akan seberapa djika diban 
ding dengan initiatief dan activiteit ke 
sadaran bangsa kita sendiri berdiri 
koekoeh dalam Centrale jang diatoer 
sempoerna. 

Kapan lagi orang Indonesia maoe 
bangoen dari tidoer . ... entah kapan 
hari kiamat barangkali. 

Zn. Sb.   
  

Penjiaran Radio 
  

PROGRAMMA NIROM 

Penjiaran Barat 

Archipelz. 99 (dari 11.00tym 12.00 
atas 05 m). West-Java: Batavia 126, 

Bandoeng,120 Buitenzorg 182, Cheribon 
108, Pekalongan 92, Soekaboemi 192, 

Oostdan Midden—Java: Soerabaja 131 
dari 7.30 sampai 2.00 atas25.m.) Soe 
rabaja III 196, Semarang 122, Malang 
1, Djokja 181, Solo 188, Tjepoe 186. 

Senen ke Dn 

sore  Boeat anak-anak dengan 6,03 
membalas soerat soerat 

  poehoen mangganja, disebabkan me- 

Aa Mata, BPA baka ana, En anal en Una aa KE Yaa 

7,— malam Berita soerat kabar 
120115 Lagoe aneka warna 
BiTO yg Peladjaran bahasa Ing- 

geris 
B0 an Orkest Nirom 
9,30, Berita sport dari Phobi 

OBO Hi Lagoe dansa 

1020125 Toetoep 

Selasa 12 Jan. 

6,30 pagi  Gymnastiek 
DADA Lagoe gembira 

7 Toetoep : 

TS Pertjakapan tentang ma 
sak-masak 

deeh ig Lagoe Opera 

12,05 siang Intstrumentaal 

12380: Orxest Nirom 
0 13 Berita soerat kabar 
16013 Lagoe populair 

220 Mengoelangi - berita soe- 
rat kabar 

20 Toetoep 

6,— sore Peladjaran bahasa Iug- 
geris 

Ou 3 Fritz Domina dan or: 

kestnja 
1,— malam Berita soerat kabar 
10201 9 Serieus muziek 

8.10... Avondwijding 
IU 9 Orkest Nirom 

BU.» Main bridge 

    

9,650 Lagoe populair 
10,— Lagoe aneka warna 
AO Toetoep 

PENJIARAN TIMOER 

(Djawa Barat) 

(Band. II 103, PLP. 27) 

Senen, 11 Jan. 

5,— sore .Lagoe Soenda 
bO: 3 Yang Khim 
0, Krontjong 
Oi3U ip Lagoe Djawa 

(Betawi) 
5 — Lagoe Djawa 
Mau Lagoe Soenda 
6,30 Krontjong 

(Band. Betawi) 

7,— majam Berita soerat kabar 

  
Tale th Mana sueka 
8. Gambang Kromong 

10,5” 5 Kronijong 
10,30 - , Idem 
1,— Lagoe Djawa 
1430 4 Toetoep 

Selasa, 12 Jan. 

(Band.) 

5,— sore  Krontjong 
aa Gambang Kromong 

On Lagoe Djawa 
(Batavia) 

5,— Lagoe Ambon 

530 Lagoe Djawa 
6,— Krontjong 
630.5 Gambang Kromong 

(Band. Bat.) 
7,— malam Berita soerat kabar 

Fa Bapa Yang Khim 

180.» Pidato Indjil 
NO Lagoe geredja 
8— Lagoe Soenda 

10,— Lagoe Arab 

1030. 3 Menjamboeng lagoe Soen 
da 

M,30 Toetoep. 

  

PENJIARAN TIMOER 

(Dajwa Timoer) 

Senen, li Jan. 
(Soerabaja) 

6,30 pagi Gymnastiek 
6,40. Krontjong 
(AL ai Toetoep 
5,— sore  Loegoe Soenda 
Hsu Krontjong (Djokja, Sem, 

b, Solo) 
6— Lagoe Arab dan Azan 
Ol pa, Wajang orang 
7.— malam Berita soerat kabar 
noer Lagoe India 
7.30 , Pidato tentang pendidikan 
Tn 3 Hawaiian 
830 Ketoprak 
9, — Yang Khim 

10,30 Toetoep. 

Selasa, 12 Jan. 
6,30 pagi Gymnastiek 
6,45 Gamelan 
Dug Toetoep 

5,— sore  Loedroek Soerabaja 
5:2 1 Gamelan 

(Djokja, Sem. Sb. Solo) 
6.— Lagoe Arab dang adzan 
AE Kronijong 
7.— malam Berita soerat kabar 
TA IDN an Lagoe Tionghoa 
Ta Pidato tentang Roemah 

Tangga   

  

7.56 
8.— 

12.— 

” 

” 

” 

  

    

  

        

   
   

      

Lagoe Hawaiian 
Wajang Orang dari Solo 
(S.R.L)) 
Toetoep 

PROGRAMMA V.O.R.L. 

Zender YDH. golflengte 

5,— sore 
6,— 
6.30 

7 ,— 
7.45 
8.— 
8.30 
9.— 
10.— 

»” 

107, 53 meter 

Senin, !1 Jan. 

Ketopak 
Lagoe Soenda 
Berheiti 

malam Lagoe Krontjong 

80re 

» 

Berits soerat kabar 
Lagoe Hawaiian 
Lago Barat 
Lago Soenda 
Toetep, 

Selasa12 Jan. 

Lage Soenda | Degoeng 
dan Gamelan) 
Genlingan Djawa 
Berenti, 

malam Lape Melajoe 

» 

»” 

»” 

»” 

Berta soerat kabar 
Lape Toerki 
Mehbalas soerat soerat 
Gadingan Djawa 
Totoep. 

  

  

  
  

Sole agent : 

N.V. Handel Mij. SENG IJIANG & Co. 
Molenvliet West No. 155 Batavia-&ntrum Tel. Bt. 972 

Directeur NIO PENC LONG 

HARGA MOERAH 

A.S. WATSON & (O., Hongkong . 

MINOEMAN JANG IESOHOR 

Orange (Boewa djeroek ada mengandoeng ba- 
njak VITAMIN. Ini VITAMIN ad perloe boeat sesoe- 
watoe orang, maoepoen anak-ark atawa orang toea. 

Bogat anak-anak jang sering mipem ini orange sguash 

| badan bisa djadi koeat dan gsit. Sebetoelnja saban 
iW roema moesti ada sedia ini 1inoeman, rasanja enak 

dan manis. Djikaloe soegoekerpada toean poenja te- 

tamoe, dia tentoe senang seka. 
f 

4 Bisa dapet beli di Provi€n & dranken dan res- 
taurant-restaurant. 
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£ a | diberi izin oleh Pasirah. 

    

   
   

        

   

    

   

      

   

  

   
     

   

      

   
"“Ieba    

  

   
   
    

   

    

    
   
   

    
   

   

        
   

  

    

  

banja 
Pan en, sawah oentoek kolonisatie tadi, meski 

'sipoen sama-sama dibawah satoe ben) 
z/dera keradjaan Belanda. . 
:| Kita rasa kalau pendoedoek desa| 

'Pagarkaja itoe ada jang berpengaroeh, | 

oean Koloni: 

: | igra 
partement B p bersama toean 

lemba. begat membitjara 
t Tang 3 tie Loeboek Li 

k sawah Kolo- 

        

     
      

   
   

  

   

            

   
   

      

   

  

   

  

   

3 

   

ta giat dau activiteit ke 
a osroeein sawah boeat 
langsoen? dicontrol dan | 

Pemelintah. Dari ini 
b'ekti kebena 

“Penerintah jg di 
alam Volks- 

| toe beliau djad 

ri | wah oleh orang desa Pagarkaja. 

C2) Orang lihat! 

ja rajat berdjoang meminta izin 
kembikin. sawah, .basilnja mul be-|moem, kebanjakan ,n onse-nss:..... | pentoek-medja2 buffet, bakoel2nasi dll: | 

:|Margahoofd disitoe atau lantaran ,k e 

tentoe mereka boleh bikin sawah oen 
Itoek kema'moeran negeri, boekan boeat 

aw | kerdjaan merobah djalanan antara Loe 
sIboek Batang dan Kedaton. 

3 Waterstaats-ingenieur di Palembang. 

laannemer itoe anaknja Voorzitter ,Pa 
sirah-Bond” jang notabene berpenga 

  

pewesten di dep. BB) terdjadi 
Juli 1922, dan disjahkan"(be- 

ig) oleh Res. Palembang boe 
Sept. 1922, poetoesannja pendoe 

esa Pagar Kaja boleh pakai 
nah Nakau oentoek sawah, se 

4 amilie Margahoofd jg membi: 
| kin djalan air siring tadi dilarang 

ikin itoe pengairan, 
Th 1924 Margahoofd berganti, te 

tapi kembali pendoedoek desa Pagar 
kaja tidak diberi izin oentoek mem 
boeka itoe tanah Nakau oentoek di 
djadikan sawah, sedang orang dari 

“LL desa memboeka keboen kopi dll 

   

    

    

. Lambat Jaoen itoe tanah Nakau 
soedah penoeh oleh keboen kopi 
orang2 dari lain desa,.. hingga se 

. karang. Nan ra 
'T. Dr W Hoven didep. B3 barang. 

| kali menjangka itoe tanah Nakau | 
| soedah mendjadi sawah, karena wak 

bel li Controleur di Pa- 

4 

    

'semahlanden, ialah memoetoeskan 
itoe perkara tanah boleh dibikin sa | 

x 

Doea poeloeh tahoen lama 

at 5 
Hitam diatas poetih bedanja dengan 

baik lantaran oempama familie sama 

tjerdasan" tidak akan sampai 20 
tahoen menoeng£oe rekest permohonan, 

bikin roeboeh Pemerentah ! ' 
Tetapi dalam perkara tanah demi 

kian boeat di daerah Palembang, dja 
ngan lantas orang mengira akan dapat 
'»perindahan” dari Pemerentah, 
sebab mesti ,disaring"“ doeloe me 
laloei berbagai instanties, sehing 
ga sampainja ditangan Pemerentah, 

tinggal jang ,baiknja" sadja. 
Kalau oeroesan kepentingan menge 

inai keloearga Pasirah (Margahoofd) 
jang rasanja tersinggoeng, disitoe baroe 
lekas soeara kedengaran dikoeping Pe 
merentah. 

Tjontonja menjolok mata! ! 
Toean Mohamadiah Bekaroni, anak 

nja Pangeran Bakri dari Loeboek Ba 
tang (Batoeradja Palembang) ada min 
Ita djadi aannemer boeat lakoekan pe 

Ini permintaan ditolak oleh B. A. 

Orang mesti tahoe, jang minta djadi 

oeh besar boeat pilih Lid Volksraad 
oematra-selatan. 
Lantaran itoe toean Boestan    

    
  

    

  

   

  

   

  

       

   

  

     

  

   
    
    

   

  

   
   
   
    

»komidi“ meloeloe! 

Ygaroeh" itoe jang banjak. 

oeroe2 madjoekan pertanjaan pada 
verintah tanggal 3 April 1936. 

djitoe Pemerintah djawab 
nja maka familie Pasirah 

seat djadi aannemer, antara 
merentah djawab begini : 

& telah dipoetoeskan begini 
pa pengalaman ada meng 

k, bahwa tidak semoea kepala 
angsa dan mereka poenja familie2 
ang dekat diwaktoe lakoekan peker 

an aannemer bisa lepaskan diri 
| dari perboeatan sesat akan goenakan 

| mereka poenja pengaroeh didalam 
| 'gemeenschap jang tersangkoet goena | 
“ kepentingan2 mereka sendiri. 

  

Soenggoeh doenia penghidoepan ini 

Bekerdja tjari na madan tjari ,p e- 

- Jikoet. 

  

Perajaan diseloeroeh Indonesia 

Di Menado. 
Perajaan Perkawinan Agoeng di 

amat bagoes dan banjak sekali jang 

“ Pada malam harinja maka kera- 
| maian mentjapai poentjaknja, ialah ke 

'bagai2 warnanja- itoe  dinjala- 

listrik, lebih lebih djalan dekat roemah 
(resident. Kedoea belah pinggir djalan 
dihiasi dengan oranjezuilen dengan 

— Pendoedoek Japan sama memasang 
kembang api jang berwarna2 matjam. 
nja dan sangat banjaknja, sedang pen 
kdoedoek Tionghoa dan Bombay sama 
memberi penerangan listrik kepada 
tokognja” Lu 

Pada hari Kemis pagi besar sangat 
perhatian orang terhadap parade dari 
pasoekan garnizoen, dari resevekorps 

|diadakan  cepatjara sedikit tentang 
ridders Willemsordedragers dan Kruis 
bagi kegagahan dan oleh majoor Wa 
langitang dan toean resident. 

Demikian poela kapal2 ta' ketingga 
lan memboeat perajaan. 

Pada malam Djoem'at resident me- 
ngadakan resepsi disertai Gala Oranje 
bal dalam sositet. 

“Di Pontianak 

Di Pontianak djoega sangat ramai 
nja. Dalam roemah resident telah di 
langsoengkan banjak sekali oetjapan2 
selamat. Banjak orang wakil2 berba- 
gai golongan sama berpidato, disoe 
|dahi dengan djawaban jg sangat mena 
rik hati oleh t, resident. 

Semoea zelfbestuurders dan amte- 
nar2 Eropah sama datang di kota, se 
dang kotanja sendiri sangat indah ter 
hias, 

  

ik 

Kita kembali lagi pada so'al tanah 
oentoek sawah rafjat desa Pagar Kaja 
tadi. : 

Disitoe pasti ada djoega iets in “ 
spel, ada apa apanja jang Pemerentah 
tidak bisa lihat. Kalau tidak, moesta 
hil sampai 20 th. ra'jat maoe bikin 
sawah tidak dikasih izin ? 

Tjontonja djoega menjolok mata 
kali. Z 

Dalam bl. Nov jbl. pendoedoek 
itoe desa kirim rekest pada Resident 
Palembang, sementara salinannja me 
reka kirim pada Adviseur Inl: Zaken 
dan seorang 'anggauta Volksraad di Be 
tawi. Tg. 18 Dec. rajat desa tsb, da- 
pat perintah dari Pasirahnja soepaja 
berkoempoel besoknja 19 Dec. sebab 
Pasirah maoce periksa sawah. 

Tetapi? ra'jat soedah koempoel dan 
|menoenggoe dari tg. 19 sampai 
20 Dec, jang dipertoean Pasirah tidak 
moentjoel. 

Kenjataan Pasirah pergi kelain desa- 
desa jang sekarang djoega mace bikin 
sawah diatas itoe tanah jang diminta 
orang desa Pagar Kaja soedah 20th. la 
manja. Orang lihat ,k omidi“ meloe- 
loe jang main rol. 

Semoea ini Pemerintah tidak bisa 
tahoe, ketjoeali rapport jang soedah 
gesellecteer, disampaikanjg ba- 
iknja sadja. 

Optreden itoe Pasirah dan bagaima 
na njata kepentingan pendoedoek desa 
Pagar Kaja ditaroeh dibelakang, ada 
typeerend, membenarkan boekti 
perkataan Pemerentah :- 

se 

. . perboeatan sesat menggoe- 
nakan mereka poenja pengaroeh di 
dalam gemeenschap jang tersang- 
koet boeat goena kepentingan2 me 

| reka sendiri. 

seperti tsb. dalam djawaban perkara 
aannemer diatas. Soenggoeh kekoesoe 
tan perkara tanah mengenai kepenti- 
ngan kepentingan anak negeri daerah 
Palembang ada banjak sekali. 

Siapa mentjoba bongkar2 itoe, dja 
ngan harap akan dapat nama atau 
pengaroeh, malah bisa dianggap 
toekang ,bikin koesoets, 

Asal kepentingan2 ra'fjat itoe bisa 
melanggar sedikit kepentingan2 kepa 
la Marga, baik pangkat dan kedoe 
doekannja, harapkanlah sepotong kaki 
kita soedah didalam pendjara, sebab 
segala apa moengkin terdjadi . , , 
katanja ! 

Zain Sanibar, 
me 9 stan     

   

Menado dimoelai pada Rebo siang dan 
'Idiboeka dengan bloemencorso jang 

tika penerangan2 listrik jang ber- 

Ikan. Hampir semoea roemah dan ge/ 
doeng gedoeng sama memakai tamba 
han penerangan, sehingga pandjang- 
nja Lk. 2 km. penoeh dengan tjahja| 

"penerangan listrik, sehingga menga-| 
|goemkan orang tampaknja. 

dan oudstryders, setelah mana laloe | 

  

gai keramaian, tetapi karena Kemis 
dan Djoem'at teroes meneroes hoedjan, 
maka beberapa nummer dari program 
ma tak dapat dilakoekan, melainkan 
ditanggoehkan sampai bl April tx 30 

|(Hari Mauloed Poeteri Juliana). 

' Jg mendapat hasil besar ialah kin- 
deraubade dan openbaar gehoor dari 
zelfsbestuurders semoeanja memakai 
pakaian adat.  Njanjian2 dilakoekan 
dalam Oranje Bal didalam soos, Di 
adakan poela tari dansa, djoega histo 

. Selain daripada itos dilakoekan poe 
la tooneel , Kloris Roosje“. 

Walaupoen hoedjan, tetapi karena 

indah dan gembira. 

Roepa2 dari Parcengpandjang 

Moesim penjakit 
kerbau. 

Pada waktoe, di dessa Tendjo onder 
district P, Padjang, soedah mendjalar 
penjakit kerbau jang berbahaja sekali, 
didalam ini boelan ada kira kira 6 — 5 
kerbau jang mati, anehnja itoe penjakit. 
kalau satoe kerbouw soedah dihinggapi | 
(matanja lantas boeta dan 5 of $ hari 
teroes mati. 

Soepaja djangan sampai menoelar 
ke lainlain dessa, harap soepaja jg wa| 
Gdjib dengan segera am bil tindakan jg 
perloe. 

“Penoeroenan tarif kar 
tjis SSjg. menggoembi 

.rakan. : 
Oemoem soedah mengetahoei, jang 

moelai 1 Jan, '37, SS soedah menoe 
roenkan barga kaartjis oentoek Bantam 
lijn, dari ini penoeroenan olek publiek 
teroetama sekali pedagang2 ketjil dite 
rima dengan kegoembiraan, hal ini 
tidak heran lagi halte Paroengpandjang 
kebandjiran penoempang. 

Mintaperhatian d 
dienst S.S. 

Halte Paroeng Pandjang, boleh di 
bilang satoe halte ramai djoega, oen- 
toek pengangkoetan barang2 dan pe 
noempang2, Akan tetapi, menilik ke 
adaan di dalam halte ada mengetjiwa 
kan sekali, sebab roeangan wachtka- 
mer ada begitoe sempit, tiga perapat 
dari itoe wachtkamer di pergoenakan 

arj 

Djadi pemimpin2 waktoe menoeng 
goe datangnja trein itoe tida dapat tem 
pat doedoek, terpaksa pada berdiri di 
halaman halte, kasian sekali kalau ke 
betoelan hoedjan besar. 

Oentoek kepentingan penoempang2, 
perloe sekali S.S. menambah roeangan, 
speciaal oentoek wachtkamer. Djoega 
penting sekali di sediakan W.C, (ka- 
mer kefjil) oentoek boeang air besar, 
jang sekarang ada, melainkan goena 
boe ang sir ketjil. 

.— 9g — 

Berita Perajaan. 

Samboengan Semarang. 

Pada malam Sabtoe sedang orang 
ramai-ramainja sekoenjoeng2 toeroen 
hoedjan jang amat lebatnja, sehingga 
orang2 berlari-lari kian kemari men 
tjari tempat menedoeh. 

Walaupoen demikian arak-arakan, 
bangsa Arab: dengan gagah tetap ber 
baris, tetapi sajang pakaian mereka 
agak koesoet masoet karena terserang 
air itoe, padahal moela2 tertampak pa 
ling bagoes. Moelai djam 8 kota telah 
soenji, karena hoedjan toroes sadja. 

Di Padang. 
Pada hari Djoem'at perlombaan 

bloemencorso mendapat perhatian be 
sar dan berlakoe dengan baik, djoega 
kembang-api mendapat koendjoengan 
amat padat. 

Pada hari Sabtoenja diadakan per 
lombaan mendajoeng perahoe perahoe, 
perajaan anak-anak sekolah, behan- 
digheidswedstrijd beroeprijders. Sore 
nja diadakan arak-arakan Boemipoe 
tera, Tionghoa. Pada malamnja dia 
dakan Oranjebal dalam Pasar Malam. 

oa 9 5 

BERITA KALIDJATI 

Ketjelakaan 

Sekarang: koeli bernama Djoemasin 
asal dari Poerwakarta telah mendapat 
ketjelakaan, pada waktoe ia bekerdja 
diloteng roemah militair jang baroe 
dikerdjakan. Salahnja ia mengindjak 
karton pada loteng terseboet, hingga 
orang itoe dengan moedah dapat ke 
malangan djatoh dalam kamar. 'Ta- 
ngan dan sebelah kaki kanannja da 
pat loeka jang agak berat. Baiknja   

DiMakassar| 
Djoega di Makassar diadakan berba | 

Iriseh Optocht dari pendoedoek Tiong 
Hoa. 

penerangan listrik, maka kota tampak | 

    
»Pats“ adalah nama pendirian c00 

peratie ,, Persatoean Anak Taman Sis 
wa“ Kalidjati jang sedang dioesaha 
kan sendiri atas kekoeatannja sendiri. 

»Maksoed , Pats“ ialah membeli alat 
pengadjaran bersama-sama, soepaja 
ada lebih 1moerahan dan lain-lain ke 
perloean. 

Pengoeroesnja :” 

Warja — ketoea.. 

Soegarno—penoelis, 
Johanna — bendahari dan 

Penasehat diambil dari Pemimpin 
Pergoeroean. Inilah soeatoe oesaha jg 
baik. Hidoeplah! 

Hari Perajaan Agoeng 

Hari Perajaan Agoeng di Kalidjati 
adalah satoe hari didahoeloekan dari 
pada lain lain tempat jaitoe djadi pa 
da hari Rebo. tg, 6-1-'37. 

Pagi pagi benar, kl. poekoel 5 ke 
dengaran boenji mertjon jg dipasang 
dimoeka roemah A.W. Kemoedian di 
samboeng dengan boenji lesoeng pada 
dalam kampoeng itoe. Soeara amatlah 
ramainja, hingga setengah djam lama 
nja. Ini 'alamat pemboekaan perajaan 
Agoeng, matjam Kalidjati. 

Poekoel 10 pagi optocht moelai 
menggerakkan kakinja, dan penontom 
soedah tak terhitoeng lagi. Matjam2: 
kemodelan boeah tangan“kampoeng di 
perlihatkan sepandjang djalan Pasar 
sampai dimoeka roemahnja penoelia 
sendiri, Diantara jang menjedapkan 
dilihat adalah bcoeatan gambar boe- 
roeng ,Garoeda oelar, kapal ala Tji- 
peundeuj dan gerobag jang penoeh 
dengan” “bakakak. 

Perajaan sampai poekoel satoe, dan 
boebar. 

Goeroe2 tidak bisa djadi lid RR 

Pembantoe kita penoelis : 
Berhoeboeng dengan "pengoperan 

pergoeroean klas Il vervolg dil. kepa 
da dewan Kaboepaten, maka goeroe2 
nja lantas termasoek art 7. sub f- RR 
ordonnatie. 

Mereka dianggap ,ondergeschikts 
RR jg mana lantas ,onveerenigbaars 
oentoek mendjadi lid RR, 

Semendjak RR berdiri, sebagian be 
sar jang mendjadi lid BB ambtenaren 
dan goeroe2 dipilih oleh ra'jat, 

Sekarang djalan keperijaan ra'jat 
oentoek memelih goeroe2 sebagai wa 
kilnja moelai Januari “37 jad. soedah 
tertoetoep. 

Ra'jat sebagian besar beloem menger 
ti akan goenanja RR oentoek mereka 
itoe. Pemilihan, kiesman di dessa2 pe- 
milihan lid di districi2 mereka masih 
beranggapan menoseroet perentah dari 
atas semata mata djika tidak di toe- 
roet berpendapatan berbahbaja bagi di 
rinja. 

Maksoed Pemerentah membentoek 
badan Dewan Kaboepaten, agar pen- 
doedoek itoe daerah dengan langsoeng 
dapat madjoekan apa2 kepada badan 
perwakilan itoe oleh”perantaraan lid, 

Sekarang dengan Gitoetoepnja djalan 
mengangkat goeroe-gveroe, soedah ten 
toe nanti akan menambah lebih besar 
djoemblahnja B.B, ambtenaar jang 
akau mendoedoeki koersi R.R. itoe, 

Dengan keadaan jang sematjam ini 
pastilah maksoed Pemerentah hendak 
membangoen pemerentahan dari ba- 
wah (Decentralisatie) sia-sialah. Karena 
rakjat haroes memadjoekan segala se 
soeatoe jang berhoeboeng dengan ke 
pentingan rakjat, kebanjakan tentoe 
hal keberatan kesoesahan kekoerang.- 

moepakatan tentang atoeran R.R. jang 
akan djadi beban rakjat. 

Sekarang misalnja seorang B, B. 
djadi lid Raad rajat didalam daerah 
hendak madjoekan kesoesahannja da- 
lam dessa. Bagaimana itoe lid .B.B. 
dapat meneroeskan hal itoe ke sidang 
R.R, sedang hal itoe meskipoen tidak 
djadi lid soedab mendjadi tanggoengan 
nja, barangkali tidak seorang poen 
djoega oleh lantaran itoe akan soeka 
dapat tjap ,ongescbikts. 

Lain dari pada itoe selama voor- 
zitter R.R. ditentoekan Boepati, orang 
moedah mengerti bahwa ambtenaar 
Isebawahnja tidak akan bersikap di 
moeka Raad, sebagai lid R.R, meng 
hadapi voorzitter Raad. 

Oentoek mentjapai maksoed Peme- 
rentah hendak me-oedjoedkan decen- 
tralisatie jang toelen. Seharoesnja itoe 
art. 7 dari ,Regentschapsordonnantie« 
ditambah dengan sub 9. RB. perso- 
neel en ambtenaren, Djika Pemeren 
tah masih keberatan masrahkan palbe 
R.R. kepada lain orang. 

Moedah-moedahan hal ini akan 
mendapat perhatian jang berwadjib 
ngoeroes  Decentralisatie choesoesnja, 
cemoemnja kepada leden Volksraad, 

x   ia dapat pertolongan dari dokter.     
  

    
    

          

   



  

   

  

   

    

   

    

   
   

   

    

   

  

   

          

   
   

  

   

    

   

                

   
   

  

   

    

   

    

   

Pertanian, sekolah 

  

— Oleh 

1 mM: Nda SA Ka Da AA AT 

' Sebeloem melandjoetkan pembitja 
raan, perloe kita membetoelkan sedi 
kit kesalahan, : 
“Di soerat - chabar hari Djoemahat 

“ada tampak kesalahan dibagian peng 
“babisan, sebetoelnja boekan Technische 
-Sehool, tetapi Technisehe Hoo- 

1 'ges cbool Bandoeng jang kita 
— “maksoedkan. 

Kaoem tani haroes dan semes 
tinja dapat pertolongan dari ra'jat 
“Indonesia. Kita berseroe keadaan ini, 
sebab kita tahoe, bahwasanja sedikit- 

. 'sekali tampak pertolongan dalam bal! 
"pertianian dibarisan keraja'tan kita. 
“ Perloe dapat pertolongan ! 

Pemerentah mengadakan landbouw 
'voorlichtingsdienst. Dengan adanja 
“bagian ini bapak tani dapat pencen 
djoek djalan tentang bagaimana me 
reka haroes memperhatikan keadaan 
tanahnja. 

:. Sesoenggoehnja pekerdjaan mereka 
amat berat sekali. Masoek ladang, ke 
loear ladang, masoek sawah dan ke 
boen, keloear sawah keloear keboen, 
begitoelah pekerdjaan ambtenaar ini. 

Betoel kita mengandjoerkan dalam 
karangan kita kemaren, agar soepaja 
mereka balik lagi ketanahnja sendiri 
setelah habis peladjaran mereka, asal 
soedah banjak kaoem jang kasih toe 
doeh djalan kepada bapak tani. 

Pada waktoe sekarang, karena ma 
sih koerang djoemblahnja ini, sepatoet 
nja pemerentah memikirkan lagi, apa 
kah tidak dapat ditambah corps amb 
tenaar pertanian apakah tidak ada 

| djalan oentoek hal ini, sebab ra'jat 
Indonesia perloe sekali pakai mereka 
oentoek tanahnja sendiri dan achiruja 
djoega membahagiakan pemerentah. 

— 3s Perloe diperhatikan, perloe diadakan 
ini oentoek ra'jat Indonesia jang ber 
tani. 

. Bapak tani baroes ditolong ! 

Menmemetgd eling aa ning nana ae banana sunan nela Sl Ka SKP KA Tn Pa 

tani, kaoem tani, 
peroesahain tani. 

Realist 

  

Dirikanlah Landbouweooperatie. Di 
rikanlah Bank tani. 

| Dengan adanja landbouwcooperatie 
dapatlah kaoem tani bekerdja bersama 
sama dapatlah kaoem lani pengartian 
apa goenania pertanian. 

Toean N, Spykman toelis dalam ki 
taboja “Hindia Zelfbestuur“ beginilah 
boenjinja “Cooperatieve samenwerking 
opeconomiseh gebied is het middel, 
waardoor de Inlandsche bevolking zich 
ziju econowische zefstandigheid moet 
veroveren.« 

Artinja: , Dengan adanja bekerdja 
bersama sama dalam soal economie, 
jaiah icbtiarjang boleh mereboet ke- 
merdekaan Boemipoetera dalam hal 
economie. 

Kenapa begitoe roepanja? Ra'jat 
Indonesia tidak tergantoeng dalam hal 
pindjam memindjam sama orang jg. 
selamanja memindjamkan wang de- 
ngan boengajang tidak patoet fdipin 
tanja. 

Kita pernah mengoendjoengi berapa 
daerah kaoem tani dan memang oe- 
djaran dari beliau itoe pada tempatnja. 
Tjobalah kita lihat, beloem padi toem 
boeh, mereka soedah djoeal kepada 
orang lain. Tentoe sidang pembatja soe 
dah tahoe apa artinja “idjonsysteem" 
jang dilakoekan dimana tempat jang 
hal keoeangan masih beloem dibilang 
sempoerna adanja. 

Soeatoe keanehan lahi pada mereka 
seperti beras akan'dibeli oleh kaoem 
tani jang tanam padi itoe. Tentoe de 
ngan harga jang lebih mahal, tentoe 
dengan harga jang boekan tempatvja. 

Padi didjoeal, tetapi berasnja nanti 
didjoeal oleh kaoem jang beli padi itoe. 

Kebanjakan keadaan ini, karena ra' 
jat Indonesia bagian tani moesti pin- 
djam oeang kepada mereka jang ada 
ocang. Dengan adanja ini atoeran pin 
djam memindjam bapak tani selama   Rajat Indonesia djoega, teroetama 

dari perhimpoenan2 haroes melangkah 
kakinja dalam soal ini. Kasih dan be 
ri tahoekan kepada bapak tani, apa 

- jang mereka haroes kerdjakan dan 
achirnja dapat bahagia atas andjoeran 
kita. 

Masih banjak jang perloe diketahoei 
oleh bapak tani masih banjak jang 
perloe dapat pertolongan dari ra'jat 
Indonesia dari perhimpoenan bangsa 
Indonesia. 

Werkprogram dari bangsa Indonesia 
hendaklah sekarang ditoedjoekan da 
lam ini. 

Bagaimana  werkprogram perhim 
' poenan bangsa Indonesia tentang per 
tanian ? 

Tanah kita “ada, maksoed dan toe 
djoean ada oentoek bertani, kemaoean 
ada, hanja sjarat satoe jang masih 
gandjil dikalangan bangsa Indonesia, 
jalah keceangan. 

Oeang itoelah jang djadi sjarat jang 
oetama ! 

Kebanjakan ,diantara bangsa Indo 
nesia jang tidak kapitaalkracbtig, ti 

dak mempoenjai oeang tjoekoep. Ka 

rena tidak ada oeang lambat-laoen 

mereka haroes mentjari oeang, haroes 

dapat toe oentoek modal membeli 
: benih, oentoek  memboektikan basil 

| mereka. 
“Nah, oentoek dapati ini kita haroes 

“'bekerdja, djika maoe menolong ke 
adaan ra'jat Indonesia, keadaan nasib 

| nja kaocem tani. 

   
   
   

  

   

  

   

  

   
   

  

   
   

  

   
   

  

   

  

   

    

   

  

   

  

   
   
   

  

   

  

   

      

   

    
   

  

   

    

   
   

  

   

        

   

  

   

  

   

    

   

  

  

SinarPasoendanBandceng! 
Pembantoe kita di Bogor menoelis : 

“ Roepanja toean2 masih beloem ma 
oe mengakoe ketidak djoedjoer, jg t.t. 
'seboet satriaitoe. 

. Baik! 
“ Petapi toedoehan kita tetap seperti 

“'moela :. tidak djoedjoer. 

. 'Padinja kita tidak akan meman- 
djang2kan ini bal ,tk tjaplok"tjoekoep 
sebegitoe sadja djika tt. djoedjoer. 

pala batoe dan bandel, jg terpaksa 

— itoe: 
|. Selain dari chabar jg tidak t. akoei 

| itoe, kita toendjoekkan poela Re man 
“dengan 29 Dec. No ,214. lembar 

ke III memoeat programma Perajaan 
di Bogor (Oranje FeestJ, diantaranja: | 

"Karena keras isang, jg diseboet ke |. 

djoega kita perlihatkan kekeliroean tt| 

aja ada dalam hoetang sadja. Habis 
padi oeang tidak ada, sebab selamanja 
masih mempoenjai hoetang. Waktoe 
maoe tanam lagi padi, ra'jat soedah 
berhoetang. Achir kata hoetangnja ra" 
jat boekan djadi koerang, tapi bertam 
bah. 

Oetjapan kita ini boekan kita main2, 
tidak oetjapan kita iniada boekti dan 
memang kita soedah bertjakap tjakap 
dengan kaocem tani dari jang kaja, sam 
pai jang miskin. 

Apakah perhimpoenan Indonesia 
moesti tinggal diam sadja. Bekerdja 
lah, tolonglah ra'jat Indonesia, berilah 
peladjaran dan pengadjaran kepada 
mereka. Djangan diamkan sadja penja 
kit ini, sebab djika kita diamkan sadja, 
bersalahlah kita sebagai pemimpin 
perhimpoenan ra'jat. Pemerintah sen 
diri soedah bertindak keras terhadap 
“idjonsysteem”, tidak pandang siapa 
sadja diberi hoekoeman sepadan de- 
ngan kesalahan mereka. 

Ra'jat Indonesia moesti bersedia se 
karang. Boektikanlah semoeanja itce 
dan kita selamanja bersedia boeat mem 
berikan keterangan2 jang menolong 
keadaan kaocem tani. Kita haroes tjinta 
kepada bapak tani, dan sebaliknja ba 
pak tani selamanja mengharapi ,perto 
longan dari kita, karena mereka semoe 
anja tidak ada daja lagi, karena soe- 
dah bertoempoek toemposek- dengan 
» «. hoetang. : 

Sirene dari Gasfabriek dan disahoeti 
boenjinja taboeh, dari satoe tempat 
kelain tempat. 
. Sedang Sn. Pasoendan 5-Jan 
37 No 3 moeat begini: 

Pk. 6 sore isoek2 pemboekaan di 
mimitian masang petasan bom, di 
tema koe sore Sirene ti Gasfabriek 
sateroesna sili tema koe sora bedoeg 
ti saban tempat. 

Karena t. ako ei menoeroet boe 
nji programma dari Comite Peraja 
an, baiklah-kita toeroenkan poela 
apa boenji programma dari Comite 
itoe,Jada begini : 

Pk. 6 pagi, Pemboekaan (permoe 
laan) dengan pasang bom petasan. 
Sebegitoe sadja dari Comite, 

Seboeah lagi. Dalam berita itoe djoe 
ga, kita toelis deng an styi correspon 
dent kita begini : 

Hari pertama, kedoea dan ketiga 
moelai pk 8 malam banjak pertoen- 
djoekan dan Jain2 keramaian diada 
kan dihalaman kantor . Kaboepaten 
dalam Hotel Bellevue seperti wajang 
golek, bioseoop dll. 
Begitoe kita toelis. 

' Haroes diterangkan, bahwa perkata 
Poekoel 6 pagi, Pemboekaan (perlan dalam Hotel Bellevue itoe ada 

moelaan) dengan pasang bom peta (salah zet, mestinja begini: da hoeloe 
san, jg disamboet dengan boenjinja | Hotel Bellevue.   

    

. Sn. Pasoendan moeat begini: 
Powe ka 1-2-3 mimiti pk 8 peu 

ting, loba keramaian2 diajakeun di 
hareupeun kantor Kaboepaten (di 
djero hotel Bellevue). 

Sedang dalam ' programma Comite 
Perajaan berb oenji : 

Hari pertama, kedoea dan ketiga: 
1-8-9 Jan. "37. Moelai pk 8 sore. 

Banjak pertoendjoekan, dan lain2 
keramaian dihalaman kantor Kaboe 
paten doeloe Hotel Bellevue seperti 
wajang golek, bioscoop dll. 

Toean2 djangan lari, dan tidak akan 
dapat lari ! 

Menoengkan doeloe, dan banding2 
soepaja djangan menoedoeh kita, P e- 
mandangan jg tidak djoedjoer. 

Kalau maoe, masih banjak lagi ! 
Boekan kita berkehendak monopolie 

atau menjeboet satoe keactifan dari 
Correspondent kita di Bogor, tidak, te 
tapi disoesoennja sedemikian roepa, me 
ngeloearkan keringat mentjari chabar 
lebih djaoeh, biarpoen dihadapannja 
terbentang programma dari Comite 
Perajaan. 

Tentoe sadja dia merasa heran, boe 
ah tangannja ditjaplok denganti 
dak menjeboet nama Pemanda 
ngan. 

Ini baroe chabar2 officieel sadja, 
soedah. sedemikian tidak tjotjok, apa 
poela dengan jang lain ? 

Sebetoelnja tidak perloe lagi dita 
nja, dari mana dapat, selain dari Pe 
mandangan. jang tidak dapat di 
sangkal lagi. 

irToba 4". 2 bantah! 
Njata2 kita toelis: dala m hotel 

Bellevue. Laloe Sinar Pasoendan toe 
lis dengan seboetan tjaplok: djero 
hotel Bellevue, biarpoen perkataan 
dalam itoe, mestinja dahoeloe. 

Apa inikah jang dinamakan djoe 
djoer dan satria wahai toean2 da 
ri Sinar Pasoendan? 

Berhaklah kita akan berkata, satoe 
djoesta besar jang sebesar2nja diantara 
toean2 plus toekang tjaploknja. 

x 

Tentang c habar loterij Armenzorg 
Parindra. 

Kita tidak menjeboet hanja corres 

ini Pil Bidadari jaitoe bisa 

maloeannja berbaoe, 

ngan SOEAMI-ISTRI. 

Pakeinja 

    

  

'Ipondent Pemandangan sendiri jg me 
ngatakann keadaan Parindra di Bogor, 
seperti kata toean, Sebab boekan itoe 
jang kita maksoed. 

Hanja chabar loterij ! 
Itoe toch officieel, ditonton oleh ba 

1 orang jang boekan orang Parin 
ra. 
Malah orang Parindra akan berteri 

ma kasih atas penjiaran toean itoe. 

Jg mengherankan correspondent ki 
ta,kenapa ser oepako' boeah tangan 
nja jang dimoeat dalam Pemandangan 
dengan Sinar Pasoendan. tidak obah 
nja seperti dengan programma comite 
Perajaan itoe. poela, 

Sedang lain2 soerat chabar memoeat 
berita officieel dari Parindra, lengkap 
menjeboet nama barang2 dan nummer 
nja sekalian. 

“Tetapi kita tidak. Dipendekkan sa 
dja: dengan angka2nja disoesoen. 

Percies seperti itoe poelalah jang 
ada pada , Sinar Pasoendan", 

Siapa tidak heran? 
Keheranan itoe diboektikan oleh 

perboeatan Sinar Pasoendan sendiri, 
seperti diterangkan diatas- 

Apa masih pertiajakah orang kalau 
toean boeka batjot ? 

Apa poela hampir terpedaja djika 
disiarkan verklaring correspondent Si 
nar Pasoendan berlaga—lagaan bisa 
mentjari chabar itoe. 

Kalau ditanja . . . ja melompong, 
Tidak moedah orang mengakoe dja 

di djoeroekabar, 
Menartiii !? 
Kita tidak minta soepaja toean2 ber 

loetoet dihadapan dan dibawah tela 
pakan kaki orang Pemandangan, se 
perti kata toean. 

Hanja kita minta dengan djoe 
djoer dan satria kata toean. La 
in tidak !   

  

  

  

  

  

Maandblad Bergambar dari persatoean Priaji 

Bestuur Boemipoetera di Hindia Belanda 

Oplaag 6000 Exempiaren 
Dikirim perfjoemah kepada leden P. P. B. 8. dan dibafja oleh langgensa2 
segala bangsa dan Ambtenaar2 Europa. 

Harga abonnement! boeat Hindia, 

f 5— setaon atawa 12 nomer, f2.50 setengah taon atawa 6 nomer, pem-' 
bajaran doeloe: berlangganan paling pendek setengah faor afawa 6 nomer. 

Lapangan bagoes dan loeas oentoek reclame dan advertentie. 

Menghadepi hasil besar dan menjenangkenj tariefnja rendap yeni 
ganan dapet rabat banjak berhoeboeng dengar djaman na Te 
Ingetlah, kalangan Regenischapsraad atawa Reg. Werken datekeaneat 
oleh Regenten, jang kebanjakan memimpin tjabang P.P.B B hisa men- 
djadi lapangan advertfentie djoega. tc : 
Perminta'an langganan atawa pertjonioan Pemimpi, 
fenfie afawa farief, serta masoek lid P, P. B. B. toelis dad, MAAN, 

Administratie. 
Batavia-Centrum (R, Salehlaan 18 Paviljoen) Telefooy No. 3017 WI.     

PIL BIDADARI 
(OBAT. KEPOETIAN) 

Obat paling sampoerna boeat ketentre- 

man jang beroemah-tangga. 

Adapoen kekoeatannja jang teroetama dari 

». segala matjem penjakit jang dari djalannja 
darah dan penjakit-penjakit 
seperti: jang (kepoetian), bengkak dikoelit 
dalam peranakan, peranakannja kekedjoetan, 
datang boelan tiada tentoe, keloear darah 
dari peranakan dilain waktoenja, jang ke- 

gatel 
peranakannja letjet serta pedih, tangan kaki 
dan pinggangnja sakit Seperti ditarik-tarik, 
sakit sesoedahnja bersalin dan selainnja 
dari itoe oentoek mengekelken perhoeboe- 

obat jang boleh dibilang SOEMBER JANG 
INDAH OENTOEK PERTJINTAAN. 

ini PIL BIDADARI tida dimi- 
noem, 1 bidji boeat 1 Minggoe. 

HARGA SEKARANG: 
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Goena kamoe poenja kese- 
hatan, pilihlab obat jang 

soedah termashoer: 

PIL BIDADARI. 

menjemboehkan 

diperanakan 

      

Djangano keligegi 

Pakei sadja ini PIL BUSA SIN 

jang sanget teroetam ea 

djabannja hoeat Tamboehken 

Njonja-njonja dari gak lAN 

dan kesoesahan jay Mods 

hoeboeng dengan p YEN 

orang prampocani 
seperti kepoe: 

tian d.L.!. 

  

   dikemaloecan, 

   

    

   
Pendeknja inilah 

   jang breai terpskai 10 Minggoe per 
» » 5 ” 2 ” 

» » 3 ” ” ” , , 

»7 ” 1.10 "fan F 0.55 ” ” 2 2 » 

  

  

  
NA sa DNAN ON Anda 

Semsea. orangpoen. tentos telah ketahoei kesengsarat 
diterdjang pernjakit bengek, hingga apabila pada saat jat's keliwat pajah 
hilanglah orang. poenja adgen-angen atau keinginan oentt 'x dapetken ke- 
oentoengan. 
: bangat” kemosstadjabannja ada jang Special boeat Te penja- 

enggorokannja tida kepempet lagi, napasnja djadi #ga-. 
Hao berenti Ra bisa enak Ada Pn Ig 2 Tn 

Ini obat djika dipakei sebeloemnja timboel koemaj 

tertjegah datangnja itoe penjakit, oleh kerna itoe bisa terloepoet dari pada. 
dipakei pada waktoe timboel koematnja penjakit, bisa ternjata khasiatnja “/perti obat soentik 
sadja, demikian poela boeat hilangken batoek bisa dengan gampang, pendekije 
ngobati bisa sampai sampoerna menoeroet kita poenja kemaoean. y 

TJOTJOK PENJAKITNJA: Boeat bengek, sakit didjalanan napas, anterobatoek, batoek re- “ 
djan (batoek sesek), berkeringet diwaktoe tidoer, mengompol (kentjing diwaktoe tidoer), sakit 
wasir dan boeat antero penjakit djantceng jang membikin lelah. Tar 

HARGANJA: per flesch isi 20 tablet . . . . 

Ini obat2 bisa dapat beli ditoko toko Japan jang mendjoeal obat, kapal tida ada atau ke- 
habisan boleh teroes pesen dikami poenja toko. | 

# 2 

Prijscourant obat-obat boleh diminta dengan PERTJOEMAI. $ 

SNN BESAK 

  

Molenvliet West No, 203-204 

  

PENA GA ANE KA Ai BN 

SENTOS 
OBAT BENGEK (ASTHMA) 

inja orang jang 

   

     

  

ja penjakit, bisa 
ss0oesahan. Djika 

j 
! 

| 

dipakaenja me- 

f 0,65 

K. ITO & Co,| 
Telf. 295 Batavit ' 
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