
koran di 

advertenti 
dm 

  

— Directeur—Hoofdredactsur M. TABRANI. 

HERAN 

- FONDS KEMATIAN 
Abonn€s jang meninggal, asal 
tidak menoenggak dapat uitkee- 
TN ae Karna 
Abonnes jang dapat ketjilakaan 
badan sampai tidak bisa beker 
dja- lagi selandjoetnja terima 
»Pemandangan” Gratis sela 
ma Hidoepnja selama ini 

koran terbit. 

1. . . 

KANTOOR: 

“Senen 107, Batavia - Centrum 
Telefoon redactie 1440 WI. 

Administratis 1810 WI. 

Roemah Hoofdred. Matraman- 
laan 17 Mr.C. Tel. No. 368 Mr.C, 
aa aan Me Maa Maan Me eNNN 

Ba NE 

Ae ARENA BANK   

    

  

: s rat kiriman Inheemseke Fractie 
maren mendapat samboetan rawai.| | 
Baik dengan soerat, macepoen de-| Hah. 

an telefoor dan dataag sendiri, orang | sn lahir 
takan kegirangannja. "2 

atoe matjam soeara perloe kita koe 

'sedikit! Boenji soeara itoe: saja 

maoe melihat doeloe. Mana garan: 

— bahwa Fractie akan menetapi djandj) 
| Sekian” soeara tidak sedap itoe! 

Soeara demikian memboektikan k 

“tidak -sadaran dari jang bersoeara 

| sendiri. Soenggoeh enak standpunt : 

saja m2oe melihat doeloe. Melihat apa 

| Melihat lain orang bekerdja ? Sedang 

tocan' sendiri doedoek enak enak 

- 

z 

korsi malas ? 3 

| Garansi tjoekoep, bahwa Fractie 

“akan menetapi djandji! 

Pertama: ana bi Kena TaskuN ' Pendoedoek kampoeng jang berke- 
an Fractie, sedang Fractie tid 

erdja, adakanlah rapatzapat, bai 

Pinokio vidak meraka ajah 

| Perasaan 
“kehormatan “dari segenap anggota 

tan : soeara tidak sedap itoe dja 
ah diperdengarkan. Sekarang jg 

: bekerdja, bekerdja dan se 

Fractie dengan permoefakatan |, 

'kampoeng. Semoea haroes ber 
akang Fractie. Djangan sam- 

alan, apalagi bersikap: 

oe. Comite2 haroes| 

gan langsoeng dengan Fractie pra t: 
Bennan saka : Ang 

-Status 

a pembatja menjamboet oe- 
maren  penting-ringkas 
boekti sekarang lebih 
ahwa kebenaran ada 

Apa tidak sebaiknja, 
mbali dalam per: 

, partij-strijd, jaitoe 

ajat Indone- 
Sa 

3 pe : sama 

, bahwa tjara bekerdja dan| 

(poo 
Iperlocasan mana djoega telah menda 

tingan, Djika mereka memenoehi | 

| keloeark ast landbouw dang 
- Ivisscberij dikoerangi dengan f 11.320,| 
Isedang pengbasilannja dienst teseboet 
Iditoeroenkan oleh karenanja, ja'ni del 

ngan f 3400, jaitoe penghasilan dari | 

gianvj a provinsi2. 

  

binatang di Bandoeng 
en binaiang di Bandoeng pada 

Di mendapat keoentoengan de- 
nbah 3 &kor anak Singa 

jar alam keboen binatang itoe. 
Seekor singa laki dan 2 ekor 
perempoean. Ta' lama lagi binatang? 
itoe boleh dipertontonkan kepada ve- 

Selain dari pada 'itoe ada syaak 

a, bahwa sekarang orang sedang 

. meloeaskan keboen terseboet, 

"pat persetoedjoeannja gemeente disana, 
: La 9 — 

Ka . Decentralisatie $ 

| Kemarin telah kita beritakan, bahwa. 
idalam Diwan Ra'jat telah dimasoek 

n anggaran Belandja tambahan 
boeat tahoen 1937 berhoeboeng dengan 

enjerahan oeroesan. landbouwvoor- 
| Hichting kepada provinsi?. 

“Lebih djelas diterima berita rentjana 
'ltambaban belandja itoe adalah dari 
afdeeling IV dan VI. 
Dengan adanja tambahan ini maka 

tambahan belandja f 8.364 bagi pro 
-vinsi2 :Djawa  Timoer, berhoehoeng 

engan penjerahan proeituinen. 
' 'Belandja-belandja jang haroes di 

carkan oleh dienst landbouw danj 

ada pendjoealan “benih2 sajoeran2 
|, jang selandjoetnja mendjadi ba 

YAI am Gp came 

E Kapitaal-kapitaal mana jang tidak 
ngiler boeat ditanam 

di Indonnsia?. 

Marsman-concernakan 
menanamkan kapitaal- 
njaGilIndonesia, 

Dagblad ,, Telegraaf“ ada mendapat 
kabar bahwa moengkin sekali Mars- 
man-concern (Manillajakan mendapat 
djalan dalam pekerdjaan exploitatie 
dan exploratie atas berbagai-bagai: 
concessie tambang di Indonesia, Ada 
harapan besar didapat toentoenannja 
oentoek maksoed terseboet. 

Ongkos-ongkos (oeang) akan dipikoel 
lebih doeloe oleh Marsman-concern dan 
kemoedian katanja baroelah publiek 
diberi kesempatan djoega oentoek toe 
roet tjampoer, 
Sekian itoe berita dalam ,,Telegraaf“, 

  

lain-lain golongan. Djadi tjoekoep ala- 
Isan boeat mempertahankan P.R,I. ter- 
hadap siapapoen djoega. 

Tetapi soenggoehpoen demikian, ki 
ita merasa perloe ada pembagian pe- 
kerdjaan. Gerakan kebangsaan mem: 
boetoehi pers jang teratoer. Atas didi 
kan dan aanleg kita merasa sajang, 
'djika tenaga kita tidak dipakai goena 

kita tidak dapat memenoehi keingi- 
Inan beberapa toean tocan pembatja 
jang telah memperloekan menoelis soe 

Dan poela keterangan lebih dari 
tjoekoep, bahwa dalam lingkoengan 

I pemimpin pemimpin kita sekarang te- 
lah ada geest baroe, aliran jang meng- 

'Igembirakan hati kita. Dari itoe soal 
actieve politiek lebih baik kita pas- 
rahkan kepada pemimpin pemimpin 

2 itoe. Sedang kita sekedar mendjadi 
'. Ipembantoenja atau pendjaganja, 

| Pembagian pekerdjaan perloe ada! 

Mu.   I, itoe diambil over oleh! 
Geray 

bagi belandja decentralisasi mendapat | 

pers nasional. Dari itoe sajang sekali, | 

| Dengan sesoenggoehnja Indonesia 
ini tanah "jang bavjak bahan-bahan 
jang boleh di exploiteer, sehingga 

kapitaalnja. 
Bangsa disini sendiri tidak maoe 

tahoe adanja bahan2 doeit dinegerinja, 
karena maboek ke-indahan alam Indo 
nesia, sebab dipersajang dihipoek dan 
diajoen-ajoen “oleh kemolekan Ind 
Bapa at isl 

: ema 0 oi 

Tanah2 goegoer hebat 

Banjak jang mendjadi 

Kor ha Mt 
Disebabkan oleh hoedjan lebat, 

didistrict Kalisat dan 'desa2 Ardjasa, 
Rowosaridan Randoeagoeng telah ter 
bit tanah goegoer jang sangat hebat 

nja, dimana didoega ada 21 orang 

jang mati karenanja. Kini soedah di 
k€temoekan 10 mait. 

'Di Bedadoeng terserang bandjir be 
sar sehingga djalan antara “Ardjasa 

dan Kalisat sebagian dihanjoetkan air. 
Dikira bahwa'perdjalanan kendaraan 

disitoe akan terhambat boeat waktoe 

jang lama. Perdjalanan ke Banjoewa 

ngi bisa dilakoekan via Djember. 
Beberapa poeloehan bahoe sawah 

(boleh djadi ratoesan) terendam air 

sama sekali, , : 

(Asib memberikan pertolongan. 
Di Goenoeng Kidoel 

Disebabkan oleh hoedjan jang lebat: 
maka didesa Nglipar telah terdjadi ke 
goegoeran tanah. Desa Nglipar itoe 

letaknja di Goenoeng Kidoel. 

Menoeroet kawat Anip Aneta dari 
Semarang, beberapa roemah tertim- 

boen tanah itoe. : 

: Seorang mati oleh karenanja sedang 

ada banjak lagi jang mendapat loeka 
loeka. 

——ig — 

. G.G. hendak ke Bandoeng 

Pada B.B. di Bandoeng ada diterima 
berita, jang menjatakan bahwa Wali 
Negeri dengan Njonja Starkenborgh 
serta doea poeterinja di-iringi oleh Aig. 
Secretaris hendak membikin perkoen: 
djoengan opisil ke Bandoeng kelak tg. 
24 sampai 28 Ferbuari. 
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Antara beberapa soal jang termasoek 
dalam perkataan ,,kampoengverbete- 
ring“ adalah so'al hak tanah pendoe- 
doek dikampoeng. 

Boekan maksoed kita membitjarakan 
hak2 pendoedoek itoe setjara juridisch 
alias menoeroet ilmoe wet. Biarlah 
komisi hak tanah dibawah pimpinan 
nja t. M, H. Thamrin dikemoedian 
bari soedi meroendingkannja setjara 
juridisch itoe. Kita akan koepas soal 
hak tanah itoe berhoeboeng dengan 
soal perbaikan kampoeng sadja. 

Hak pendoedoek atas tanah dalam 
garis garis besar dapat dibagi atas 3 
bagian : 

|. hak eigendom : 
2. hak oesaha (Ini. verponding): 
3. hak menjewa. 

Masing masing hak itoe "berlainan 
harganja, baik diwaktoe mendjoeal 
maocepoen diwaktoe membeli. Akan 
tetapi jang pasti: harga ada, Seseo- 
rang tidak dapat mempoenjai salah 
satoe hak itoe dengan tidak menge- 
loearkan oeang, 

Hak eigendom terang ads harganja: 
oesaha djoega. Karena oentoek men- 
dapatnja kita haroes membeli. 

Hak menjewa harganja tidak begi 
toe terang roepanja, oleh karena sering 
hanja ternjata dari wang sewahnja, 
Artinja: oentoek mendapat menjewah 
sebidang tanah tidak oesah membajar 

...|oeang pembelian, akan tetapi harga 
. Isewah sadja, baik boelanan maoepoen 

tahoenan, Akan tetapi rata rata harga 
sewah tanah itoe ada lebih mahal dari 
oeang sewah jang dibajar oentoek ta- 
nah oesaha (Inlandsche verponding). 
Ini berarti, bahwa oeang harga tanah 
soedah dimasoekkan dalam oeang se- 
wahan, de grondprijs is in den huur- 
prijs verdisconteerd, kata Belanda. 

:k 

Kita ketahoei betoel2, tidak sedikit 
pendoedoek jang mengeloeh berhoe- 
boeng dengan soal hak tanah dalam 
gemeente ini. Djika kita mesti menja 
djikan pengadoean satoe persatoe, ten 
toe tidak ada habisnja. Sari dari se- 
moea pengadoean itoe memboektikan 
pada kita, bahwa soal hak tanah da- 
lam gemeente- ini haroes dibongkar 
kembali dengan maksoed, soepaja ma 
na jang tidak adil dilenjapkan dan 
mana jang adil seepaja diteroeskau 
dan diadakan. Tiap-tiap waktoe roea 
ngan ,Pemandangan” terboeka bagi 
semoea pengadoean, jang mengenai 
soal ,gemeente dan kampoeng“ dan 
»masoek kampoeng keloear kampoeng" 
Biar kita bisa bikin pembersihan jang 
betoel2, djadi soepaja djangan beker- 
dja setengah2, 

Bagaimana sikap dan pendirian ge 
meente terhadap tanah tanah jang ia 
boetoehi boeat dipakai goena perbai- 
kan kampoeng? 

Gemeente dan kampoeng. 
(tidak mengherankan concern2 loear| 
(negeri ngiler dan menanamkan poela 

Losse nummer 10 cent 
-3 

Ketika  membitjarakan begrooting 
gemeente baroe2 ini jaitoe begrooting 
1937, oleh beberapa anggota gemeente 
raad telah diminta soepaja oentoek pe 
makaiax tanah oleh gemeente dipakai 
satoe oekoeran: satoe matjam  tinda- 

(kan, Artinja: soepajas djangan dia 
dakan perbedaan antara bangsa Eu 
ropa, bangsa Indonesia atau bangsa 
manapoen djoega. 

Kalau gemeente perloe pakai tanah 
dari bangsa Europa haroes dibajar, 
gemeente haroes bajar djoega, djika 
ia perloe pakai tanah bangsa Indone- 
sia. Gelijke monniken, gelijke kappen: 
djangan memilih boeloe ! 

Anggota Indonesia memadjoekan 
kegandjilan pendirian gemeente terha 
dap golongan Indonesia itoe. 

Ketika gemeente perloe pakai tanah 
oentoek melebarkan djalan besar Oud- 
Gondangdia misalnja dibeli potongan2 
tanah dari orang jang poenja. Dari 
harga f 2,50 sampai f 10.— per M. 
pesegi. 

Djoega oentoek melebarkan djalan 
besar di Tjikini jg lagi dikerdjakan 
sekarang, gemeente telah kasih keroe 
gian pada jang poenja pekarangan. 
Burgemeester menerangkan harga ini 
tidak seberapa dan moerah oleh kare 
na poekoel rata harga tanah itoe f 2,50 
per M2. Adajang mendjoeal tanahnja 
boeat beberapa meter sadja, mendjadi 
ocang pembelian sebetoelnja tidak ber 
arti boeat jang poenja gedong2 besar 
itoe. 

Akan tetapi mereka berpendapatan, 
bahwa perbaikan dan melebarkan dja 
lan itoe adalah kepentingan oersoem. 
Oentoek kepentingan oemoem haroes 
djoega oemoem jang bajar alias kas 
negeri, 

Gemeente akoei kebenaran pendiri 
an ini, sebab memang pokok dasar 
dari negeri oentoek membajar sekali 
an keroegian jang perloe oentoek se 
kalian pekerdjaan oemoem, baik di In“ 
donesia, maoepoen di negeri Belanda 
atau dinegeri manapoen djoega, 

Tetapi. bagaimana sikap gemeente 
terhadap tanab2 jang diboetoehi oen 
toek kampoengverbetering? Tanah? 
mana ocemoemnja kepoenjaan bangsa 
Indonesia ?. 

Gemeente tidak memberikan keroe 
gian | 

Adilkah “ta sikap gemeente demikian 
itoe ? 

Pertanj : aan ini akan kita djawab la 
in kali. 

Inilah salah satoe keloeh-kesah pen 
doedoek jaitoe : 

Tamahnja diambil begitoesadja oleh 
gemeente zonder mendapat 'keroegian! 

Sabar sampai besok ! 

M.T. 
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    Djoem'at 
        

Sekarang tanggal moeda. Pembatja 
persilahkan periksa kalender diatas. 
Djika diantara toean toean ada jang 
beloem memenoehi kewadjibannja, di 
harap dengan hormat lekas-lekas ki- 
rimkan oeang langganan kepada Ad- 
ministratie. 
Sebeloem dan sesoedahnja, 

kasih banjak. 
terima 

ADMINISTRATIE   LE. V. dan program politiknja. 

Diterima berita oleh Aneta tentang 

permintaan I, E. V. tjabang Semarang 
'eentoek menentoekan sikap politik 
dengan djalan merobah statuten jang 

mengenai soe'al itoe. 

Didoega bahwa didalam Konggeres 

jang akan datang, maka oesoel itoe 
akan diroendingkan dengan tjara koe 

|rang imperatief, ja'ni demikian roepa 

da Hoofdbestuur oentoek merentja- 
nakan program terseboet, jang haroes 

mengandoeng keinginan siasah (staat- 

kundige verlangens) jang terkandoeng 

Galam hati sanoebari segenap angyauta 
LE,V., jang toedjocannja ialah goena 

mentjapai zelfbeschikkingsrecht (hak 
mengoeasai diri sendiri) atas Hindia 
Nederland, tetapi tetap dalam lingkoe 

ngan Rijkseenheid fikatan Keradjaan 
Blanda).   mena Yg mewan 

sehingga diberikan kekoeasaan kepa| 

Pan Pacific-tentoonstelling 
»Perdamaian" 

Di Japan 
Dari Bogor Aneta mengawatkan 

dengan officicel bahwa dari departe 
ment yan Economische Zaken telah 
diperintahkan pada t. D. F. Blok- 
huis soepaja pada tg, 10 Februari 
ja.d. ini berangkat ke Japan oentoek 
memimpin rombongan Indonesia pergi 
ke itoe Pan-Pacific-tentoonstelling Per 
damaian. 

' Pada beliau dihoeboengkan toean 
H. Hagenaar,” ambtenaar terbeschik- 
king sebagai adviseur oeroesan Arziati 
sche Zaken, jang sekarang berhoeboeng 
dengan studie tinggal di Petping. 

my Yi sanam 

Djalan ditoetoep, 

Di Benkoelen. 
Dari Benkoelen Aneta kawatkan 

bahwa karena pergeseran tanah maka 
djalan antara Tjoeroep dan Redjangle 
bing ditoetoep. 

ma GO) 0m    



   

  

  

   
    

   
   
   

    

  

   
     

    

   
   

  

   

    

   | daerah- mandaat, 
bah mendjadi negeri jang 
diri atas kekoeatan ver 
“ega dan bangsa Arab 

x 

   

  

| apa jang dikehendakinja. 
“kita tiliki soeara belakangan 

kemaoean keras dari golo: 
— itoe, soepaja Palestina merd 

Ti sendiri sebagai negeri 
itoe sekali ini Inggeris £ 

     mendapat kemenangan, 
 Inggeris sedang mengb    api 

  

      

   

  

: 2 orang Banana r 

      

x Palestinz es 

  

   
     

   

   
  

xx 

   

   
   

ri negeri lainnja, jan 
djadjahan j: Ta! 
loek: ea be 

   

   
   

   

   

   
   

   

Pi beam Hang an lagi mel 
alestina aoes dir | 

Berita diatas ada Sena 
bian golongan Arab ha | 

ngan teliti, maka tampaklah kokatoa 
- an Pub 

    

(  kesoel 
tan dimana mana. Sikap tidak baik 

“terhadap pihak Arab di Palestina itoe 
dapat meroegikan kepentingan Ingge 
ris jang lebih besar dari - kenanj 
tingan kaoem Jahoedi itoe.: 

Or tidak & oeah memben aa "£ 

    

   

              
       

    

    

    

                  

    

  

     
      

   
   
   
   

    

2 2 (diri, 

h Na 

     

  

    

    
dapat mentjegah apalagi Pa 
gerakan Arab di Palestina itoe. Djika|' 
keras lawan keras, Pan An tentoe| 

: ganoet agama 
— lain. Djadi so'al Palestina itoe 
| so'al agama, Islam contra Jahoodi. Bo 

        

   
   

   

  

Ta h Pn pe- 
can oleh seorang 

epara Orang toea 
en oenja isteri ada 

161 poniija anak dari soeaminja jang 
» mana 

   

  

      sia j 
ni ek jg Sayan dan boeas, ia 
hendak perhatikan dahoeloe, dan 
lang koerang pendidikan, laloe me 

golok, orang toeanja jg sedang 
'adapi rezeki diserangnja beroe 

lang2 hingga ta' sempat membela diri. 
gan keadaan Iga parah orang 

      parat itoe jg tjoba melarikan 
achirnja ena ke onderdis 

  

Pa mapan 

— Perkara Mandau politie jang 
di tembak. 

“Tentang penembakan kepada man- 
Idor politie jang kemaren di wartakan| 

di daerah Tjimanggis, kini dapat di 
wartakan poela, bahwa waktoe dila- 

'Ikoekan penjerangan oleh kawanan 
pendjahat ini, mandor masih bisa 
membela diri 'sebeloem ia roeboeh. 
Malah katanja satoe antaranja itoe 
pendjabat telahkena batjokan. 

Pengedjaran politie jg 'dibantoe oleh 
|pibak bestuurs dari beberapa daerah 
jg berdekatan disitoe, sampai tni hari 
'masih beloem kembali, dan kabarnja 
doea orang jang tersangka telah di 
tangkap. 

PE ana 

' Memperbaiki djalan Priok 
1 Pada sa'at ini orang sedang hiboek 

2 “abal beberapa pertjobaan2 boeat 
memperoleh tjara jang baik bagi mem 
perbaiki djalan Priok. Perbaikan dja- 
lanan ini dalam tahoen ini djoega 

an jakan dimoelai. 
Menoeroet apa jang didengar oleh 

2 IJB, maka onkost pekerdjaan ini akan 
wpengjoamalah SIA 000. 

0 —o— 

| Bangoen dan Pen tnibirakak. 

Stand up and cheer. 
| Dalam zaman jang sesoekar ini 

a 'perloe sekali orang djangan tinggal 
2, |termenoeng melajangkan pikiran kian 
1|kemari dengan tiada berketentoean, 
melainkan bangoen dan bergembira. 

oe- 'Walaupoen banjak hoetang, banjak 

    

kolonemu Arab ta Patkinn 
p bersatoe, tidak berpetjah be 

sja “Allab, sebagian banjak dari 
intaan mereka akan dikaboelkan 
nggeris, djika tidak semoea. Ing 

ris pada masa sekarang memboetoe 
| keadaan tenang dan entepaa da- 

mem- 
Bandpavek 

  

Itanggoengan maka sangat perloe ber 
ig gembira, sebagai obat terganggoenja 

newmperta- | kesehatan akalnja, 
rena In 'geris 

pat mendj ankan taktik divide 
negeri Kemal 

, tentoe Toerki itoe 
moesnah dari peta boemi | 

Na Islam jg berdiri sendiri. 

Menoeroet tjeritera film ,Stand up 
and cheer“ ditoendjoekkan dengan 
njata, bahwa achirnja segala kesoeka 
ran itoe lenjap, karena orang sangat 

ga toekang2 besi bernjanji mengajoen 
Ikan paloenja jang hebat itoe, 

Djongos2 bernjanji sedangnja mere 
ka membawa baki akan melajani tamoe. 

Warner Baxter, bintang film jang 
terkenal menambah menariknja fjeri 
tera itoe. 

Djika orang memperloekan datang 
ini malam di Albambra Bioscoop 
di Sawah Besar, nistjaja dapat mem 
|persaksikan sendiri. 

sm G9 sama Pt 

Perkara Nasehat Dokter" 

| Dari pihak jang boleh dipertjaja di 
sampaikan berita kepada kita, bahwa 

. Ikabaran tentang adanja perkara ci- 
Iviel dan crimineel tentang madjallah   

'»Nasehat Dokter“ itoe tidak benar. 

  

idak dengar apa pa bahwa 
Pa diperkarakan oleh t. Siagian. 

— 9 — 

: | Tentang pelaboehan Priok 

Anggaran belandja 
boeat tahoen 1938 

5 “Kelak achir boelan ini atau awal 
Ha jang akan tiba, commissie Bij 
stand dalam kekogasaan pelaboehan |m 

n melangsoengkan, vergaderingnja 
oentoek meroendingkan anggaran be 

: Handja boeat tahoen 1938. 

   
      

Menoeroet berita jang diterima oleh 
Be! maka anggaran itoe tidak akan 

-rbad berk oerhposl 
) Tn itoe, 4 

djaoeh bedanja dengan tahoen ini, hal 
mana berarti bahwa tidak akan dia 
dakan tambahan biaja ongkos2 boeat | 
'pekerdjaan2 baroe, tetapi diadakan 
djoemlah jg loemajan bagi perbaikan   — Ipekerdjaan 'jg soedah ada. 

| Oeang Nirom dan oeang Sekolah. 

| Ikerdjaan2 kassier di kantor2 pos ber- 
'Itambah dengan adanja penerimaan 

“jang kini dilakoekan dengan perans 

3 agak besar| 
namanja, mereka sefamilie 

a sangat Tg Naat 1 ke 

- |menoelis sebagai berikoet: 

i, | mereka 'jang soedah memperloekan 

bergembira dalam segala-galanja, hing 

Itingginja k.l. 5 meter sehingga si kor 

ocean dokter Moewardi sampai sej 

Sebagaimana diketahoei, maka pe-| 

kontribusi Nirom dan oeang2 sekolah, 

taraan post, 
Djoemlah oeang Nirom dan sekolah 

jang diterima dengan perantaraan post 
dalam tahoen 1936 ada 570.000 roe- 
piah, sedang tahoen 1935 ada 37.000 
roepiah, 

mmm o- — 

Loterij barang boeat penderita T.B.C. 

Damescomite Bogor dari pada lote- 
rij barang2 boeat keperloeannja roe 
mah sakit “Tjisaroea“ dan “Patjet" 

Oleh karena sekarang tgl, 15 Jan, 
.Ikita poenja loterij soedah habis waktoe 

nja, kita merasa berkewadjiban  me- 
, |njampaikan terima kasih kita kepada | 

ilikoet membantoe pekerdjaan jang suc 
ces besar ini. 

Penghasilan netto daripada loterij | 
ini adalah f 1690, oeang mana akan di 
goenakan bagi 'permoelaan soeatoe 
fonds boeat membeli seboeah Rontgen 
toestel boeat ditaroeh dalam sanato- 
torioem ,, Patjet“, jang sangat memboe 
toehi alat terseboet. 
Adapsen sebabnja maka 

terseboet bisa - berdjalan 
pesat, ja'ni karena menariknja roepa 
atau bentoek hadiah2 (prijs), jg dibe 
rikan kepada kita oleh KPM, Good 
Year, SS, KNILM, Direksi Hotel des 
Indes, Hotel Dibbits, Hotel Wanasari, 
Bioscoop Maxim, Toko Albers, Borsu- 
my, Lindeteves Stokvis, Van Kempen, 
Begeer en Vos dan lain2 firma. 

Adapoen sebabnja maka saldo bisa 
sangat besar, ialah karena derma wang 
antara lain2 Gebeo, General Motors, 
BPM dan lain2 badan atau orang 
partikelir. 
Daripada beberapa banjak njonja2 

jg sama bergiat mendjoealkan lot2, jg 
kalau tidak karena mereka ini tentoe 
kita ta'dapat mentjapai itoe, maka ki 
ta mengoetjap terima kasih kepada 
njonja J.L. Verbunt di Bt.C, njonja 
Prof. Boomstra di Bandoeng dan njonja 
Kuntze di Tjeribon, 

—9 — 

loterij 

Tidak menanggoeng djawab 
kehadapan Toehan 

Voor God niet ver 
antwoord. 

Dari N.V. Viribus Unitis Katholie- 
ke Boekhandel, Citadelweg 38 Bat.C., 
kita telah menerima 1 exemplaar boe 
koe jang pakai titel ,Voor God niet 
verantwoord : dikarang oleh toean Dr. 
Jos Kurris Sj. yan memakai mot- 
to: 

,Sebagai seorang memeloek agama 
Katholik, .maka saja tidak boleh 
Na melandjoetkan actie oentoek 

B, “ 

Ini penerbitan boekoe roepanja me 
nentang brochure jang beberapa wak- 
toe jl. banjak disiarkan oleh kalangan 
N. S. B. di Indonesia, ialah brcchure 
»Voor God verantwoord“ jang dike- 
Ioearkan oleh , Raad van Katholieken 
dari Pena N.S.B. di Nederland. 

— 9 — 

Lantaran koerang ati2 

Kemarin kira djam 1) pagi soedah 
terdjatoeh seorang koeli Indonesier | 
jang sedang mengerdjakan atap disa- 
lah satoe gedong di Choulaanweg jang 

ban terhempas di lantai batoe jang 
achirnja mendapat loeka jang sangat 
mengoeatirkan pada bahagian kepala 
sehingga dibawa ke O.BZ. 

Soedah digiling oleh seboeah auto 
didjalan perapatan Tanah Abang pa 
da kemarin sore djam 4 seorang pe 
ngendara sepeda bangsa Indonesier 
sehingga mendapat loeka dikepala 
dan terpaksa dibawa ke C,B Z. 

Soedah dibawa ke CB. seorang 
peremponan bangsa awak pendoedoek 
kampoeng Selemba Oetan pada kira 
kira djam 7 pagi kemarin, lantaran 
soedah ditoebroek oleh seorang pe 
ngendara speda di Mstramanweg se 
hingga tangan kanannja patah. 

" Kesalahan terdapat pada pengendara 
Peak 

—0— 

Labrtkirakapaja pembongkar 
sentiong. 

' Sedjak beberapa waktoe lamanja pi 

dibikin poesing oleh perboeatan-per 
boeatan pentjoeri - pentjoeri dengan 
membongkar sentiong-sentiong (koe- 
boeran-koeboeran Tionghoa) dikam 
pveng Kawi-Kawi dan Oetan-Pandjang. 

marhoem kapitein Oen Hoey hingga 
pada sa'at ini beloem diketahoei sia 
pa dia jang melakoekannja, demikian 
poela sentiongnja marhoem  toean 
Tjung Boen Tek, hingga pihak ke- 
loearga soeka mengelocarkan hadiah   bagi siapa jang dapat menangkap 

Inja, 
isedang. meronda dapat mempergoki 
| mereka ini. Dengan diam2 ia pergi 
minta pertolongan orang kampoeng |' 

dengan | 

hak polisi Tjempaka Poetih senantiasa | 

Pembongkaran terhadap makamnja | 

EN an gue un ear ea PMA PENAMAAN 

Tetapi kelihatan itoe tiada ada 

ter beloem djoega mendapat peti mait 
maka pendjaga sentiong jang 

oentoek mengepoeng pendjahat2 itoe. 
Seorang pendjahatnja dapat mele 

Injapkan diri, tetapi malang bagi jang 
seorang, poekoelan orang banjak men 
djadi pahlanja, sehingga tertangkap 
dengan mandi darah. 

Ia dibawa ke CO.B.Z,, dan dalam 
keadaan itoe beloemlah ia bisa di. 
dengar keterangannja, sehingga be- 
loem poela diketahoei siapa jang men 
djadi kawannja. Hanja ternjata bahwa 
ia ada seorang berasal dari lain tem 
pat di Rawa Belong. 

Wijkmeester diminta pertolongan 
oentoek menentoekan siapa jang mem 
poenjai sentiong itoe, hal mana masih 
soekar, karena oemoer sentiong itoe 
soedah 30 tahoen. 

Seorang pendjahatnja dapat mele- 
njapkan diri, tetapi malang bagi jang 
seorang, poekoelan orang banjak men 
djadi pahlanja, sehingga tertangkap 
dengan mandi darab. 

Djatoeh kedalam kamar mesin. 

Didalam kapal pengangkoet barang 
dari. Inggeris ,Rio Azul“, jang kema 
rin di Tandjceng Priok berlaboeh goena 
membongkar moeatan, maka antara 
djam 9 dan 10 telah 'terdjadi ketjela 
kaan jang menjedihkan hati. 

Salah seorang Eropah, kata JB, jang 
bekerdja sebagai stoker, sesoedah laroet 
waktoenja mendjaga, bermaksoed hen 
dak naik di-dek, keloear dari kamar 
mesin, Ia memandjat tangga, dan ke 
tika hampir sampai diatas, tingginja 
12 meter, sekoenjoeng? ia tergelinfjir 
dan djatoeh kembali kebawab. 

Kepalanja terbentoer stookplaat se 
hingga loeka parah, sedang lengannja 
patah dan banjak mendapat keroesakan 
didalam badannja. 

Dengan keadaan ta' sedarkan diri 
ia dibawa ke C.B.Z. 

—O — 

N.I. Plantersbond 

Olek tjabang2 Betawi, Bogor, Penga- 
lengan dan Tasikmalaja, maka daripada 
anggauta2 H.B. Ned. Ind. Plantersbond 
jang dalam th. ini sama "meletakkan 
bestuur bestuurschapnja di kandidat 
kembali t.t. : Schotman sebagai bonds- 
voorzitter, Hondius van Herwaarden 
sebagai anggauta bestuur harian, J.H. 
Houwing, idem, dan CH. Pilaar dan 
D. Stadt sebagai anggauta2 hoofdbes- 
tuur, demikian kita batja dalam J.B. 

Oleh karena tidak ada ditentoekan 
lain lain kandidaat, maka anggauta2 
Hoofdbestuur tsb. pada candidaatstel- 
ling dipilih kembali, oleh karena mana 
nanti didalam rapat tahoenan di Solo 
banja akau dibatjakan proces-verbaal 
daripada  stem-commissie, 

aa Cc —.. 

Kepentingn saboet kelapa 

Aneta mendapat kabar bahwa moe 
lai tg. 1 Jan. jbl. oentoek sementara 
soedah diterima dalam dienst oleh de 
partement Economische Zaken, t. Dr. 
A. Heins, seorang bacterioloog dari 
Rockefeller foundation. 

Toean tsb, dikirimkan (dioetoes) 
pergi ke Djawa Tengah oentoek mela 
koekan kelandjoetan pertjobaan2 mem 
perbaiki soal saboet kelapa, soepaja 
dipimpin oleh itoe achli, begitoe djoe 
ga oentoek kepentingan bisa djadinja 
itoe saboet2 kelapa dikerdjakan men 
djadi Hibiscus, boeatmana tanaman2 
jg sangat loeas soedah dilakoekan oleh 
Concern2 besar diatas jg doeloe dipa 
kai oentoek menanam teboe. 

  

  

Sim Gwat Nio 
Ind. Tandarts 

Kramat 130  Telf. 5677 Wel. 

, sa 8— 12 pagi Djam bitjara 439 —6,30 eh   

jang kekal. Demikanlah tadi malam TAHOEN 1936 TIDAK AKAN Re 

|doea orang pendjahat sedang asjik | « 
|membongkar sentiong dekat kapitein 
terseboet, dan soedah menggali 1 mel 

  

  

Dames en Heeren Kapsalon 

SER & 

v h POPULAIR 

“TJIWANGIWEG No. 8 

sOEKABOEMI       pentjoerinja. 

TANG KEMBALI 

Banjak kedjadian2 ba Tah 
patoet di tjatet. 

  

perti berikoet : 
Tahoen 1936 soedah liwat, 

pembatja soedah bertambah 1 th lagi. 
Waktoe jang soedah liwat tidak akan 

datang kembali, hanja tinggal mendja 
(di kenang-kenangan dan achirnja apa 
jang terdjadi dalam tahoen 1936 itoe Te 
mendjadi sedjarah, 

ceroesan. 

Segala kedjadian2 itoe ditjatet oleh 

man jang soedah laloe itoelah jang 
membikin manoesia sadar. “ 

Dari pengalaman banjak didapat 
peladjaran jang bergoena oentoek wak 
toe jg dihadapi, 

djarah-sedjarah, 
soedah-soedah, banjak mendjadi pedo 

reka jang terkemoedian. 

Apakah tidak lebih baik pengemoedi 
atau redactie ini s.k, melangkahkan 

soedkan. Oempamanja menerbitkan 
boekoe. ,Kenang-Kenanzan tahoen 
1936“, berisi segala kedjadian2 pen 
ting di seloeroeh doenia dan Indonesia 
selama tahoen 1936, 

Boekoe sematjam ini boleh dinama 
kan Encyelopaedie 1936, tentoenja ber 
isi hal dan kedjadian jang banjak 
mengandoeng peladjaran dan tjermin 
penghidoepan. 

x 2 2 

Nootredactie: 

Oentoek menerbitkan boekoe jang 
penoelis maksoedkan diatas ini, sebe- 
toelnja boekan pekerdjaan gampang, 
dan memakan waktoe boekan sedikit, 
Sebab bundel soerat kabar kita dalam 
setahoen mesti diboelak balik, dipela 
djari, dirantjang, dikasih boemboe,, 'ke 
moedian baroe dimasak dan baroe' bi 
sa disoegoehkan kepada publiek. 

Sementara itoe mesti ditimbang djoe 

sepadan dengan kemampoean 'ra'jat 
bangsa kita disegala lapisan, ialah har 
ga moerah, oempamanja djangan le 
bih tinggi dari 25 cent per boekoe. 

Hal ini dapat: ditjapai dan maoe 
kita zerdjakan djika oempamanja sege 
nap langganan inisoerat kabar soeka 
menjokong dan beramai ramai me: 
mang menghendaki boekoe jang -di 
maksoedkan. 

tja kita menjatakan lebih doeloe, apa 
kah benar di ingini boekoe jang me- 
mang sangat berfaedah itoe. 

Kita harap pada pembatja2 jtb, dji 

Encyelopedie 1936 itoe, baiklah sege 
rakan memberi tahoe pada kita, Hal 
ini perloe oentoek menetapken bera- 
pa banjaknja kita haroes mentjitak 
itoe boekoe. 

tas 25 cent per boekoe, asal rata rata 
pembatja kita toeroet ambil bagian. 

Kita bersedia oentoek mengerdjakan. 

Zn. Sb. 

  

  

  

Boeat ,Sinar-Pasoendan Ban 
doeng. 

Soerat aangeteekend toean, dimana 
copy origineel dari pembantoe tocan: 
di Bogor dilampirkan telah kita teri- 
ma. Atas pengiriman itoe kita mengoe 
tjapkan terima kasih. Kebetoelan kita 
kenali toelisan pembantoe toean itoe, 
karena dia tidak asing bagi kita. Djadi 

Iperboektian dari pihak toean tjoekoep, ' 
lebih dari tjoekoep, bahwa toedoehan 

betoel. 

Kepada toean kita bersama ini sam 
paikan permintaan maaf, karena ter- 
njata tegoran pembantoe kita di Bogor 

ada oeroesan dalam, disini kita perloe 
ocemoemkan, ,bahwa pembantoe kita di 

kita pakai. Dasar journalistiek kita 
djoedjoer, 
tidak dapat mengikoeti djedjak jour- 

njesal tidak dapat kita pakai.   — Gp ewan : » 

Seorang pembatja kita menoelis se 

oemoer 5 

Banjak kedjadian2 jang menggem- : . 
parkan seloeroeh doenia selama tahoen 
1936 jbl. 

Tidak koerang poela tanah kita 
Indonesia ini mengalami berita2 
dan kedjadian2 penting dalam segala 

toekang bikin sedjarah, dan pengala- 

Dari sebab itoe kita tidak heran se 
tjatetan-tjatetan jang 

man atau petoendjoek djalan bagi me 

tindakan kedjoeroesan jang saja mak - 

ga soepaja boekoe demikian harganja 

Baiklah penoelis diatas dan pemba- 

ka bersetoedjoe dan soeka mempoenjai : 

Seberapa boleh djangan meliwati ba i 

pembantoe kita di Bogor itoe tidak 

itoe tidak benar. Dan soenggoehpoen 

Bogor itoe moelai bari ini tidak lagi 

Pembantoe jang ternjata 

nalistiek demikian itoe, dengan me. 
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lam so'a 1 per 10 
» KA gang. Uu 

ri  Pemerentah | 
ekan, sedang oedjc 

Kapal Inggeris ditahan 
min 

: Oleh Treiler Nasional 8 

| Masih perloe 80.000 orang ? 

2 'reiler nasional jg bersendjata. 2 . 

— Diberitakan poela bahwa Treiler tsb 
oelanja telah meletoeskan tembakan 

. sebagai tanda memperingati“ pa 

| maksoednja dengan 
ill poetar kemoedinja. | 

lahnja- Gezagvoerder Kapal 
| kaoem nasio 

lah padanja diberikan | 
meneroeskan pelaja| ' 

| ,Bramb 

gan Duitschland Italie 
akdiperlemaholeh 
eEngeland....: 

ne, 13 Janu. (Aneta-Reuter). 
ma berita bahwa semalam Pre-| 

Mussolini dan minister Ciano 
aengadakan pembitjaraan2 jang 

bitjaraan2 terseboet termasoek 

Itali aoet Tengah. 

ng kembali akan 

e-Duitsch 
Ya peker 

|. hoe pada Hitler? 
I Londen, 13 Jan. (Aneta Hayas). 

“lorang banjaknja, baroelah kemena- 

0... NB-mengawatkan bahwa minister oe- 
'kapal|roesan locar negeri Toerki Tewfik 

" menggambarkan tentang pendirian 
. IToerki jang mengenai soal Sanjak 

Tn sbraMDl! jakan dapat dimoengkinkan, begitoe- 
semoea soerat-soerat itoe | 
aa, TR Rak “inul 

Idari Ankara ke Istambul djoega di 
(pandang sebagai soeatoe boekti, bah- 

telah tiba, Jangsoeng de | 

tentang na perdjandjian Enge| 

'tan2jg telah berdjalan beberapa hari 

Ma |di Rihaniyah, dimana 2 orang Arab 
iltelah terboenoeh, sedang 8 orang a- 

(Anete Reuter). 
1 membantah ke 

R 

ng Premier| 
Spaansche Marokko 

Terboekaoentoeksiapa 
“Gema t Pa 
Atau hanja pemboeka 
Ajal an ta 

Salamanca, 13 Janu. (Aneta 
Havas). Nota officieel dari fihak nasi 

T | onalisten membantah keras kebenaran 

0emp: ng Kapal 
rtayunguera”. 

ahkan pada pembe 
rintah Spanjol. 

er-officier kapal- 
“ telah menjerah 
pal ,Martayun- 
tahan oleh kapal 

pada tanggal 3 Januari 
en Lantres pada pembesar2 

rah: 0 

anstad, 13 Jan. (Aneta 
roepanja semalam tidak 

er njenjak lantaran sakit 
lah kanan, sedangkan pe- 
& roepanja kadang2 bertam 

akit, hingga baginda makin 
ea, i 

akangan: Paus kelihatannja baik 
jang soedah2, hingga baginda 
sanggoep berdrii bueat perta 

n: inja sedjak 6 minggoe jang 
lampau ini tadi, 

0.0 Speciaal memberi ta 

Correspondent dari s.k. , Newschronic 
Je“ di Parys mengoemoemkan berita 
bahwa wakil Duitschland di Burgos 
Feupel telah memberi tahoekan 
pada Hi r, bahwasanja Pemerin- 

'tah FRANCO masih perloe 80.000 

ngan itoe dapat ditjapai-nja. 

2. Oesoel republiek Toerki 
Ao SOAL Alexandrette, 
“ Dari Londen, 11 Jan,  Transocean- 

Rustu Aras kemaren ketika diada 
an conferentie pers Toerki telah 

dan ia poen menocendjoekkan pengha 
rapannja soepaja soeatoe penjelesaian 

lah boenji telegram dari Istam- 

Kembalinja President ATATURK 

wa kegentingan itoe roepanja telah 
berkoerang. “Tg 5 

Diterima berita bahwa oesoel2 Toer- 
ki jang mengenai soal Sanjak dan 
Alexandrette sebagai berikoet : 

le. Kemerdekaan dan Pemerin ta- 

han sendiri oentoek Sanjak : : 
2e. Pengambilan Sanjak didalam 

rie dan Libanon : 5 
3e. Hal kemilitair-an Sanjak : 
4e. Penjewaan sebagian dari pela 

boehan Alexandrette kepada Toerki. 
'Transocean dari Damascus menga- 

barkan lebih landjoet, bahwa keriboe 

lamanja di Sanjak dan Alexandrette 
roepanja makin mendjalar. 

Demonstratie2 di Antiochie di ikoe 
ti poela oleh kedjadian begitoe djoega 

innja mendapat loeka. Banjaklah 

tangkapan2 jang telah dilakoekan. 

(Pantai oetara Spanjol) 13 Jan | 

kabar jang mengatakan bahwa tentara 
Duitsch ada di Marokko itoe. 

. Demikian disamboengnja poela be- 
rita itoe bahwa “pintoe Spaansche 
Marokko adalah terboeka oentoek se- 
moea orang, jang akan mengoendjoe 
ngi daerah itoe, dengan itoepoen . da- 

| patlah ditjiptakan bahwa kabar2 angin 
.JaNg |terseboet sama sekali tidak berdasar 

"Ikan kebenaran". 

Ketjelakaan mesin terbang, 

Los Angeles, (Pantai Barat A- 
|merika Serikat Red.), 13 Jan. ( Aneta 
Reuter) Martin Johnson telah mening 
gal doenia, sedang istrinja roepanja ti 
dak berbahaja. (Ketjelakaan mesin ter 
bang pada tanggal 12 Jan. jbl. jg telah 
terbang darj Saltlake-city, dan dite- 
moe di boekit, 5 myl djaoehnja dari 
San Fernando (California Red). 

Pemogokan makin loeas. 

Keterangan President 
Com. reorganisatie. 

' Washington, 13 Janu. (Aneta 
Havas). President Commissie reorga- 
nisatie dari Industrie John Lewis 
menerangkan tentang pemogokan pada 
Industrie-automobiel, demikian : ., Pe- 
mogokan telah berdjalan dengan baik, 
setiap bari makin loeas“, Iapoen mem 
beri tahoekan, bahwa  Gouverneur 
Michigan Murphy telah memberi 
ikan kepastian padanja bahwa , 
—.8. Politie tidak akan bertindak keras 
goena mengosongkan fabriek2 (jang 
telah didoedoeki oleh kaoem pemogo 
kan), 

'mendoedoeki fabriek2 tsb. akan dika 
'sih makan, sedang lokaal2 (fabriek2 
itoe) akan dihangatkan. 

c, Mobilisatie dari- nationale-garde 
sama sekali tidak beroepa antjaman 
bagi kaoem boeroeh itoe. 

—0— Su 

Keriboetan di India 

“Dari New-Delhi, 11 Janu, Reu 
ter-JB-kawatkan bahwa masih sadja 
teroes meneroes dilakoekan oleh ang 
gauta2 keloearga jang mengadakan 
pemberontakan terhadap pada pasoe 
kan2 Inggeris dengan djalan bersem 
boenji-semboenji, dilembah, Khaisore 

Ini hari ada doea Officier2 Britseh- 
Indie dan 7 orang dibawahnja menda 
'pat loeka, sedang seoraggi soldadoe 

r. Indie mati terboenoeh. . 

'ki doea boeah doesoen, dimana penga 
noet2 FAKIR van IPI jang berontak 
itoe tinggal, oleh karena anggota2 ini 
beloem menjerahkan dirinja. 

: ampar rn 

. De Vryheidsbond dan 2e kamer 

Permintaan Knottenbelt 

Senator Kn ott en belt telah memberi 
tahoekan pada De Vryheidsbond (Li- 
berale Staatsparty, de Vryheidsbond 
Red.), bahwa ia tidak lagi mengharap 
namanja ditjantoemkan dalam pemili 
han2 jang akan datang. 

Baginda Ratoe 

Ke Baarn. 
| Baarn, 13 Janu. (Aneta). Pagi2 
baginda Seri Ratoe telah tiba, mak- 

b.. Kaoem Pemogokan ketika mereka | 

| Tentara Inggeris telah mendoedoe|. 

'Den Haag, 13 Jan. (Aneta-). | 

kembali pada Generaal Chang Hsueh 
Liang, soepaja ia mengepalai tentara 
'Shensi lagi, maksoednja kalau2 ten- 
itara itoe akan berbalik kembali kefi 
hak Nanking. . 

Orang asing dilarikan 
Dengan djalan oedara: 

Shanghai, 13 Jan. (Aneta Reu 
ter). Perdjalanan kembali dari mesin 
terbang Pemerintah jang kemaren da 
ri Nanking telah berangkat ke Sian 
Fu maksoednja oentoek mentjoba mem 
bawa lari sedjoemlah missionarissen 
Inggeris, roepanja telah mendjoempai 
kesoekaran2, / 

Manakala perijobaan itoe dapat di 

akan diadakanlah poela pertjobaan2 
oentoek membawa lari semoea orang 
orang asing dengan djalan oedara. 

Spanjol 
Api peperangan 

Menoedjoeke Malaga 
Parijs,13 Jan. (Aneta Transocean). 

Menoeroet berita berita jang telah di 
terima dari Spanjol, ternjatalah bah- 
wa fihak nasionalisten ini hari telah 
mengadakan serangan serangan jang 

|hebat sekali, dan banjak poela djalan 
nja, kedjoeroesan Malaga. 

Tentara nasionalisten jang telah be 
rangkat dari Estepona, roepanja hanja 
berdjalan madjoe dengan tjara berlam 
bat lambat, karena dihadapan mereka 
selaloe ada pertentangan hebat dan 
djoega teroes meneroes dari fihak ten 
tara ,werah“. 

Seorang publicist Belanda 

Ditoedoeh mendjad 
spion. 

Madrid, 13 Janu. (Aneta-Reuter) 
Pada tg. 13 Janu. j.l, seorang publicist- 
Belanda dr. J. Brouwer telah ditangkap 
dan ditahan (gearresteerd) karena di 
toedoeh mendjadi tjitjoengoek. 

Sesoedahnja diperiksa, lantas dikirim 
lahia ke Valencia, dan dari sana dapat 
lah berangkat teroes ke Nederland, 

ngenai perintah jang akan diberikan | 

lakoekan dengan beroentoeng, maka 

. Kapal perang nasional 
. Membombardeer pantai 
Valencia. s 

Barcelona, 13 Janu. (Aneta Reu 
ter), Kapal perang nasional telah mem 
bombardeer pantai Nazareth di Va- 
lence u, 

(Valencia sekarang tempat kedoe 
doekan Pemerintah Spanjol Red.) 10 
orang mendapat loeka, Kapal perang 
Pemerintah membalas menembak. 

Djawaban Nasionalisten 

Atas protest Inggeris 

Salamanca, 13 Janu, (Aneta. 
Reuter). Sebagai djawaban atas protest 
dari fihak Inggeris, jaitoe jang menge 
nai soal bombardement digedoeng per 
wakilan Inggeris, maka pembesar2 
nasionalisten menerangkan dengan pas 
ti, bahwasanya mesin-mesin terbang 
kaoem merahlah jang telah melakoe 
kan bombardement tsb. 

Delegatie Baskisch. 

Membantah keras. 
Bayonne, 13 Janu, (Aneta Havas). 

Delegatie Baskisch membantah dengan 
pasti tentang kabar2 jang mengatakan 
bahwa di Bilbao teiah timboel s0ea 
toe pergerakan menentang kekoeasaan 
didaerah itoe. 

Asturie tenang 

Gyon, 13 Janu. (Aneta Havas). 
Medan perang Asturie sembeanja te- 
nang. Dari saat ke saat letoesan sena 
pan terdengar digarisan perang Oli- 
varesberg, 

Kegemparan di Valencia 

Valencia, 13 Janu. (Aneta Ha- 
vas). 50 kali banjaknja telah terdengar 
soeara letoesan meriam dari djoeroe 
san Laoetam, dari djoeroesan Garo (pe 
laboehan di Valencia). 

Lucht alarm dikerdjakan, pendoe- 
doek dengan segera mentjari tempat 
berlindoeng, sedang mesin2 terbang 
pemboeroe kepoenjaan Pemerintah ber 
terbangan melaloei kota itoe, tetapi 
mesin2 terbang nasional sama sekali 
tidak tampak.   

  

Petodjo Djaga Monjet 2 

  | ! | 

LL 

Electro Technische School 

Cursus baroe moelai 1 Februari 1937 
Mintalah keterangan pada Directie, Prospectus gratis, 

Batavia-Centrum. 

  
  

Pen en AN KANAN RE MAA KAT IK RE 

didalam kota Betawi. 

Weltevreden. : 

ngan harga pantas. 

memoeaskan, 

HOTEL SOERABATA (Osman Hotel 
Senen 44 Telf. No. 2105 Weltevreden 

Inilah satoe2nja Hotel Indonesia jang terbesar dan termasjhoer 

Batavia-Centrum. a— 

Letaknja dimoeka djalan tram, dan berdekatan dengan station . 

Menerima tetamoe segala bangsa, djoega tetamoe boelanan de- 

Perkara tarief oleh berdamai. Tempat bersih dan rawatan 

Menoenggee dengan hormat 
De Directie 

  

1 jitaktan pada Drukkerij 
Tn 2 

"Pemandangan" — 9 — 

4 

soednja akan melihat pekerdjaan2 di 
Istana jang akan didiami oleh kedoea 
baginda Penganten-Agoeng. 

Sore harinja baginda poen berangkat 
lah kembali ke Den Haag. 

mena G9 ceuman 

Tiongkok 
Chang Hsueh Liang 

Akan diangkat kembali? 

Nanking, 13 Janu. (Aneta-Reu- 
ter, Generaal Chang Hsueh Liang 
bersama leider2 militair lainnja telah 
meninggalkan Nanking dan dengan 
'mesin terbang teroes menoedjoe ke 
Feng Hua (Chekiang) maksoednja oen 
toek mengadakan pembitjaraan dengan 
Chiang Kai Shek. 

Didoega dapatlah diterangkan dari 
(keadaan itoe, moengkinlah soal ini me 

Terima segala matjam pekerdjaan 

tjitakan seperti: Organen (Madjal. 
lah), Programma dan sebagainja. 

Pekerdjaan ditanggoeng rapih 
tjepat dan memoeaskan. Harga 

menjenangkan. Sebeloem .toean 
pergi pada Drukkerij lain, datang 

dahoeloe pada Drukkerijj 

Seorang Entomoloog 

Ke “Meninggal doenia. 
| Sydney, 13 Jan. (Aneta-Reuter). 

. ISeorang achli pengetahoean tentang 
“ Ibinatang2-ketjil finsectenkenner) R o- 

“ Ibin Till yard telah meninggal doe. 
| Inia, karena ketjelakaan auto. 

— 0 — 

Kapal perang “Duisch (?) 

de Tibadi Tanger! 
Tanger, 13 Jan, (Aneta-Havas). 

»Pemandangan" 
Pa na aa 

Ni perang Duitsch ,Karlsruhe” te 
ih tiba di Tanger.        



  

  

  

| Acteur dan Actrice jang baroe populair 

DOUGLAS FAIRBANK bersama ELISA LANDI io DAN : 

tadi Malem moelain kasi liat permaennannja dalem film. ELEKTRIS ? 

Telah bertahoen-tahoen pengalaman 
memasang Antenne, bel listrik, mema- 
sang pompa soemoer, demonstratie 
radio, mendjoealradio toestei 2de hands 
jang masih baik d.l.I, boleh Toean2 

The Amateur Gentleman“ 
  

nicus dari roepa2 oeroesan elektris. 
Vertegenwoordiger Pemandangan, afd. 
Drukwerken Tel Weit. 1810. 
  mana 

  

   
  

  

Maoe djoeal 
dalem keadaan baik 

1935 Renault Sedan 
1934 Chevrolet 

1934 Ford 8-cyl ,, 

1931 . Piymouth , 
1931 Essex 2 
1932 Ford Touring 4-cyi. 

1932“, 2-zits “4-cyl. 

dkt, 

Bisa bajar menjitjil 

Autohande! Batavia 

Siuisbrugsir, 55 Bat.c.     
  

  

  

  

    

" Batal 

Bi “2 B A KRI — 
N | KLEERMAKER VAN PEKALONGAN 

    CINEMA PALACE 

2e en 3e rang uitverkocht. Dari itoe ini malem kita harep'toean- 
toecan penonton dateng lebih siang boeat saksiken ini film jang 
ada harganja diliat. : 

AWAS!! Anak2 tida boleh liat 

Kindervoorstelling: Sabtoe dan Minggoe soreh djam 4.30 

Minggoe djam 10 

      

    

      Bila toean ingin potongan netjes — 
rapi — tjepat dan moerah, tjoba datang 
pada adres diatas. 

Sedia matjam2 kain jang bagoes 
boeat djas, boeat, sekarang. 

Dioega disini sanggoep menerima 
mendjahit badjoe perempoean — mem- 
borduur — pasang renda enz, peker- 
djaan ditanggoeng rapi, harga mela- 
wan. Bikin pertjebaan moelai sekarang. 
poedjian tidak perioe. 

Harap diperhatikan oleh segenap “ 

  

       
         

       

  

      Satoe film jang nanti bikin semoea penonton djadi kegoem 

»DE GRAAF | VAN | MONTE GRISTO" 
     

       

            

   

  

   

   

     
   
   

    
     

      

   

  

    
  

  

Abonnes 
HAMPIR - HABIS 

| Oentoek keberesan administratie, toean-toean abon- 

j | nes djangan bajar wang abonnement sama siapapoen, 

i bila tidak dikasih rekening origineel dari administra- 
tie compleet dengan stempelnja. 
“Lain rekening tidak kita akoe sjah. 

»Krisis Economi 

dan Kapitalisme” 

OLEH 

MOHAMMAD HATTA 

tebalaja XI! -f- 90 moeka 

formaat 16 X 24 c. 

ISI KITAB: 

Hg IL. Indonesia dalam krisis. 1 8 
B C roe : l roma e II. Dari hal pengertian ,,krisis". 

Administratis 

III. Tingkat-tingkat zaman per- 
ekonomian, 

IV. Soesoenan — perekonomian 
dan krisis. 

V. Keterangan kunjuktur dan 
cyklus. 

IV, Depressi sekarang. 
VII Politik kunjuktur. 
VIII. Penoetoep 

PENERBIT t. LEMBAO TOEAH 
Gg. Kebon Djeroek 37 

Batavia-Centrum. 

Pesanlah' iekas, ditjetak tidak 

  

  

Djas oedjan Gabardine (Proofedj, 

bikinan England, kwaliteit No. 1. Har- 

ga moerah, boleh bajar menjitjil. 

Firma ,IJONG & Co" 
HOOFDKANTOOR:     SAWAH BESAR 13-15 —0— TEL. 390 BATAVIA-C. banjak, harga tjoema f 0,50 -|- 

FILIALEN: dita f 0,10 ongkos kirim. 
Kramat 16 : Tel. 1632 Bat.-C. 
Tg. Priok Tel. 77 Tg. Priok REMBOURS TIDAK DIKIRIM, 

Bandoeng Groote Posiweg West 13A Tel. 556 Bd. Di Betawi boleh dapat pada: 
:Oost 245 A/B Tel. 2274 ,, 

Builenzorg. Grooteweg 338 Tel. 391 Biz: Administarie Pemandangan 
126 Senen 167         

    

     
    
      

   
     

: a. 

Sa b an bo ela ID di tanah Hindia bertambah satoe orang kaja! $ 
Oleh karena tiap2 boelan adalah seorarig pemegang lot jang beroenfoeng mendapat itoe hoofdprijs dari 
f 75.000. 
Dan beloem teritoeng lain2 prijs lagi jang bisa didapat dari LOTERIJ WANG BESAR. 
Tiap2 boelan ditariknja prijs2 di bawah ini: 

Tem Take Va valas dut5000 TO petis Ten: tete IGO 

Lg Ka Geo UN dn TO O0O DU Mba A Ha IIO 

1 33 . we . Hana 5 ya 72 19 5.000 ! 250 1, WA « 3 F . ” 1” 100 

Djoemblah 313 prijs — f 150.000 

LOTERIJ WANG BESAR 
goenanja oentoek 

»Het Algemeen Armenfonds voor Nederlandsch-Indie” di Batavia-Centrum 
49   

  

bitjara pada T. A. Hakim gedipl. Tech- | & 

Vga ai | 

  

k Molenvliet Oost 42 - - Batavia-Centrum |$ 

    

  

     
    

      

Boeat hari REBO 
dan KEMIS 13-14 

Januari 1937 

    Sawah Besar Ba Bat-C. 

STAND UP AND CHEER 
(BERDIRILAH DAN BERSOERAK) 

      

         
 w N 
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Wara Baxter sad M daa Hana dad the ur of 25 stars in 
the cast of Fox Film's stupendous patut ibution to the world of ene 
tertainment, “Stand Up.and Cheer!" 2PA 

ANAK-ANAK BOLEH NONTON 
  

Moelai besok malem dan malem brikoetnfa 

THE CRUSADES 
(PERANG SALIEB (KRUIS) DJAMAN DOELOE) 

KN liat ini film seoemoer Mgep ian 

  

  

  

Nasehat kita boeat 
toean 

Kaloe toean ingin taoe be- 
toel tentang keada'an dan ke 
perloean mata toean, biarlah 
kita preksa. Kita akan kasi na- 
sehat sedjoedjoer-djoedjoernja 
dan sampe abis. 

Dan kaloe kita kasi nase- 
hat boeat goenahkan sematjam 
katja, kita akan boektikan 
pada toean apa sebabnja djoes- 
troe katja itoe ada perloe. 

i Gedipl: d Specialist katj t 
Ch FIELIEN, O. D. Nan Ne an Ky 

  

  

TOKO COOPERATIE ,,BOED! ISTRI" 
PRIBOEMI MANONDJAJA 

  

Selamanja kita sedia ketjap blekan dan botolan no. 1 
dan no.2, keloearan C,B,I. Manondjaja jang soedah 
terkenal dimana- -mana tempat. Rasanja dan haroemnja 
kita teroesah seboetkan lagi. 

Harga boeat djoeal lagi, direken harga jang pantes, 
Atoer pesenan selamanja dengan REMBOURS. 

Monster djika diminta, dikasih pertjoema, ketjoeali 
onkos kirim, Djoega kita mendjoeal minjak klapa, 
jang tida kalah sama minjak Tjiamis, 

Moenoenggoe dengan hormat Njonja2 dan Toean2 
poenja pesenan. 

Pengoeroes C. B.I. Manondjaja 

rikat f 1 
P Kan DS O A | 

  

  

    
Djaman malaise ini di tiap roemah tangga me- 

ngoerangkan ongkosnja dengan menggoenakan 

»KETJAP" oenfoek teman dahar nasi. 

Tidak heran lagi fabriek maoepoen jang 
djoealan ditisp ploksok margkin banjaknja 

Tapi tidak semoea kefjap baik ada djoega 

jang hanja namanja sadja ketjap, tapi rasanja 

"tidak keroean, djadi dahar djoega fidak 

napsoe!!! 

Sebeloem U goenakan keljap jang lain, 

lebih doeloe tjobalah U minta tjonto : : 

Ketjap ..PETANI" 
Harga per V1 bier flesch f0,45 

Oentoek abonnes Pemandangan f 0.40 

Bisa pesen pada U poenja looper. 

    SA   

      

     

    
  



  

  

  

“jang “"menjatakan atau 
in, bahwa bangsa kita tidak 

“politiek atau 
inggi, tetapi oetja- 

mpoernanja. Baharoe, djika kesem 
tan tadi diberikan kepada kita, ma 

ubliek baharoe boleh mengambil! 
u memberi pemandangannja terha 

p kepandaian kita boeat soal itoe. 

. k kita jalah vergaderingen 
terdjaga lengkap, dimana segala 
aan dapat pendjagaan dan pe- 

mn jang tjerdik atau teliti, se- 
boeat pembitjara jang tidak 

ja melawan pendjagaan, perka- 
aroes didjaga dan dipilih, soe 

ean dapat Jangsoeng. Te 
bekerdja jang 

segala sari dan 
an soedah ten 

lak2nja akan koe 
dapat pengarti 
berlainan. Ini 

eatoe factor, 

mbe: 

i, |deradjat politiek dan diplomatie zaman 
itie | sekarang. 

2 Got? 1 

5 rang. 

an kita boeat mengemoe-| 

»Imoeroet keadaan, kebiasaan dan dera 
Gl | djat politiek dan diplomatie zaman se 

AD | karang, jang didalam waktoejang ka 

Ijang besar, tetapi tjontoh2 jang ketjil 

"(ga terhadap ini kedjadian2 ketjil soe 
LIrat kabar penoeh dengan ramalan dan 

,|han semoea orang sekarang mengata 

Isoedah moestinja terdjadi. Lihatlah 

Ikan sanctie terhadap perkoeatan Italie 

rampasan Italie terhadap Abessinie. 

  

  

  

  

| kesempatan  (vryheid) 
loearkan segala boeahj 

ama, di Europa. De- 
djoega mengemoeka 

po s dan diplomaat 
| sendiri meloeloe soepaja 
angan memperbandingkan 
Europa dengan bangsa ki 
ini perbandingan soenggoeh 

an adanja, cen heel manke 
ng. 

siapa gemar membatja perkaba 
| Mace ta' maoe, mereka 

njai perasaan takoet ba 
.doenia. Bath 

i, djika kita menjelidiki dan 
perhatikan segala kedjadian2 jang 

maka dengan besar hati, kita 
akan " dapat mengatakan, bawa walau 

, doenia politiek, di. Europa begi- 
e kaloet, dengan adanja diplomatie 

g sekarang, kita soenggoeh djangan 
lekas takoet timboelnja perang doenia. 

doenia ta'akan tim| 

'Manchukuo, di Abessinie 
g ang jg memperhatikan tjaranja 

| lerdjadi dan-reactie jg kita takoetkan, | 
. Finembenarkan persangkaan kita. " 

. Siapa sangka, bahwa dengan adanja | 
"Volkeubond satoe negeri anggauta Vol- Fmendjawab Ding? 

“Ikenbond akan dapat dirampas oleh 3 
Ilain negeri, djoega anggauta Volken 
bond? En toch, itoefeit, itoe kedjadian | 
telah berlakoe. sa Ss 

|. Dan bagaimanakah perasaan seloe- 

'lakoekan perampasannja? Kita semoea, 
zemoea - mathloek Toehan, jg fikiran | 
aja tidak terganggoe, jg” mengetahoei 
adanja Volkenbond,. jang ' membatja 
segala verslag dari pembitjaraan di 
| Volkenbond, merasa takoet sebentar 
lagi perang doenia akan terbit. Dan 
bagaimanakah kesoedahannja? Kita 
semoeanja kelirce sangka, oleh karena 
politiek dan diplomatie djaman seka- 

'Tiap: tiap bari, semoea soerat ka- 
bar, berisi penoeh dengan berita jang 
membifjarakan babaja politiek dau pe 
|perangan di Europa, sehingga mem- 
bosankan, Beberapa conclusie, bebera 
pa persangkaan, telah dioemoem dan 
diramalkan, tetapi semoea menakoet 
|kan pembatjanja akan terbitnja perang 
doenia. Kita sendiri tetap mengata 
kan, bahwa boeat waktoe jang dekat, 
perang doenia ta" akan terdjadi. Oe- 
'tjapan kita ini boekannja sahadja per 
mintaan kepada 'Toehan jang lebih 
'berkoeasa, djoega boekan profeti atau 
kira kira, tetapi oetjapan kita ini ber- 
dasar keadaan jang soenggoeh2 dan 
tiap2 kali kita lihat dan alamkan, me- 

loet ini soenggoeh dengan ter 
noendjoekkan sifatnja. 

Diatas kita menjeboetkan so'al Man- 
chu-kuo dan Abessinie sebagai tjontoh 

ang me- 

ketjil masih lebih banjak adanja. Djoe 

persangkaan, tetapi sesemoeanja ber- 
jalan dengan rapih, sampai pembatja 

loepa dengan perkabaran tadi, mala 

'kan, bahwa 'kedjadian tadi memang 

poetoesan2 negeri-negeri anggauta Vol 
kenbond jg dahoeloenja mengandjoer 

terhadap Abessinie, sekarang satoe pr 
satoe soedah moelai mengakoe sah pe 

Inilah keadaan, kebiasaan, sifat dan 

Idi Tasikmala 

roeh doenia, waktoe Italie moelai me| 

  

Karen 
Tasikmalaja, 

Orang beloem loepa 'akan kedjadian 

soerau telah dimasoeki oleh seorang 
-|Jahoedi dengan isteri dan andjingnja, | 

disertai antjaman dan makian kepi- 
|haknja orang-orang Islam jang sedang 
berada dalam soerau itoe. 

| Kini soedah tenteram kembali, ka- 
rena perkara itoe telah berada dita- 
ngan Justisi. Kaoem Moeslimin tam- 
pak tenteram, boekan tenteram karena 

| meloepakan, tetapi menanti-nanti poe 
tcesan jang berwadjib. 

Tetapi sajang, soenggoeh sajang, ka 
rena pada hari-ari Perajaan, perkara 
ini ditimboelkan lagi oleh seorang 
koelit poetih di Bandoeng. 

Demikian kissahnja : 
Seorang pemoeda, ambtensar ge | 

meente disini, telah datang menemoei 
kita dan bertjeritera, bahwa pada ha 
ri-hari Perajaan beliau pergi ke Ban 
doeng, oentoek mempersaksikan beta 
pa roepanja keramaian itoe, 

Pada hari Sabtoe j.l. beliau mem 
persaksikan perarakan (optocht) jang 
kebetoelan djalan melintasi Bragaweg. 
'Disitoe berdesak manoesia, boekan 
boeatan penoeh-sesaknja, sehingga se 
bagian ketjil dari publiek terdesak 
masoek dalam pekarangan (halaman, 
erfj seboeah geredja didekat Pieters- 
park, Ag 

Pemoeda terseboet dengan seorang 
kawannja kebetoelan berpakaian tjara 
Barat, berpantalon dan. berdasi. 
"Seorang koelit poetih tiba-tiba meng 

bampiri beliau ini dan dengan bahasa 
Belanda beliau ditanja, apakah beliau 
itoe orang Islam ataukah orang 

Wo | Kristen. 
| Kita merasa, dengan ini oetjapan, | 

Jbarangkali kita berdiri sendiri, tetapi, 
| Ikita jakin, perang 
Fhoel, Jihatlah. 

Pemoeda terseboet demi mendengar 
pertanjaan itoe, sangat tertjengang, 
sebab terkeloear dari. moeloet seorang 

'Ikoelit poetih jang tampaknja “alim 
poela “dalam agama, djoega diterang- 
kan kepada pemoeda terseboet, bahwa 
orang koelit poetih itoe beroemah ber 
sampingan dengan geredja itoe, serta 
bahwa pekarangan itoe dia-lah jang 
mempoenjai kekoeasaan, atasnja, 

Pemueda terseboet agak goegoep dan 
I Ana se 
Islam, Poen ta" loepa beliau menanja- 
kan alasan?nja maka beliau? ini :ta' 
boleh berdiri didalam pekarangan ge- 
redja, karena toean itoe melarang me 
Ireka berdiri disitoe, karena mereka 
semoeanja orang Islam. 

Pertanjaan pemoeda 'itoe didjawab: 
Apakah kamoetidak tahoe 
akan kedjadian di Tasik- 
malaja? 

“ Pemoeda tsb. segera memberi per 
ingatan kepada toean tsb., bahwa ke 
djadian di Tasikmalaja itoe soenggoeh2 
soeatoe pelanggaran kesoetjian agama 
dan sangat tidak patoet kedjadian di 
Tasikmalaja itoe didjadikan sebab oen 
toek. melarang orang sekedar berdiri 
didalam pekarangan geredja. 

' »Toean seolah olah hendak memper 
pandjangkan sesoeatoe perkara”, kata 
pemoeda itoe. Poen masoek dalam pe 
karangan itoe sekali kali tidaklah de- 
ngan niat hendak mentjemarkan kesoe 
tjian agama atau geredja, tetapi semata 
mata terpaksa, karena terdesak orang 
orang jg beriboe riboe itoe, jg semoea 
nja merajakan Hari Nikahnja Toean 
Poeteri Juliana, 

Tetapi alasan pemoeda ini sia sia, 
karena toean itoe laloe menoendjoekkan 
»Gjalan keloear“ kepada orang-orang 
jang disitoe, ja'ni mengoesir dari 
pekarangan. , | 

Sekian tjeriteranja. 
Roepanja toean terseboet hendak 

menjalakan api jang telah padam, 
Kita sesali perboeatan toean itoe, 
djika berita ini benar. la rvepanja 
seorang pengoeroes geredja dan orang 
jang dianggap toea-toea geredja, tiba2 
menoendjoekkan, bahwa sesoenggoeh 
nja ia ta" dapat membedakan, mana 
jang hak dan mana jang bathil. 

Seorang jang alim: boekan mem 
'bantoe soepaja didapat ketenteraman 
kembali, bahkan mengoesik lagi se- 
akan-akan hendak menjakiti hatinja 
orang Islam. Tidak djoega ia insjaf 
roepanja akan kesalahan Jacobs itoe, 
(dan bahwa soedah mendjadi kewadji 
ban tiap-tiap Moeslimin oentoek mem 
bela tempatnja bersoedjoed kehadhirat 
Allah, walaupoen tempat itoe hanja 
beroepa seboeah soerau ketjil jang 
meroepakan kandang ajam sekalipoen. 
Petapi ia tempat soedjoed, tempat 
toendoek  ta'loek, menjerahkan diri 
kepada Jang Maha Koeasa. Soedah 
tentoe tempat jang soetji itoe dianggap 
baram oentoek dimasoeki barang na- 
djis, sebagai se-ekor andjing, jang     

Ti 

ja jaitoe bahwa seboeah | 

Tjabang ,Perserikatan Pensioen 
Boemipoetera“ Batavia- 

Centrum 

Toesan Dahlan St, Lembab Toeah 
menoelis: Lita 

Pada hari Ahad 3 Januari 1937 te 
Ilah diadakan oprichtingsvergadering 
(rapat pendirian) Tjabang P. P.B, 
Batavia Centrum . diroemah no. 161 
Defensielijn van de Bosch. 

Rapat dimoelai diam 9 pagi, akan 
tetapi karena menanti2, sehingga djam 
10 baharoelah rapat diboeka, 

Rapat dipimpin oleh toean Dahlan 
gl. Soetan Lembag Toeah gepensio- 
neerd schoolopziener Palembang. 

Diantara 34 pensioenan jang telah 
meneken lijst dan berkirim soerat, 
jang menjstakan persetoedjoeannja, 
hanja 20 orang sadja jang hadir. 

Jang ta? datang, kebanjakan karena 
berhalangan, ada djoega jang tiada 
sampai dikoendjoeegi lijst atau jang 
tidak terbatja olehnja oendangan jang 
tertera dalam Pemandangan ini No. 
1216 tg. 31 December 1936. 

Setelah pemimpin rapat memboeka 
vergadering dengan mengoetjapkan se 
lamat datang dan terima kasih atas 
kedatangan jang hadir, maka atas 
permintaan orang banjak telah diba 
tjakan Statuten (Peratoeran Besar) dan 
Kuishoudelijs Reglement (Peratoeran 
Roemah Tangga) dari P. P. B. 

Dalam waktoe membatjakan itoe, 
rapat telah dikoendjoengi oleh p.t. R, 
Prawoto Soemodilogo,  Gedelegeerde 
lid Volksraad, Voorzitter Hoofd best uur 
jang kedatangan beliau itoe telah di 
minta oleh pemimpin rapat. 

Setelah selasai dari pada membatja 
kan itoe, maka beliau telah menerang 
kan pandjang lebar dengansedjelas2nja 
barang sesoeatoenja tentangan berdiri 
nj PbB, s 

1. Belian menerangkan bagaimana 
ketjiwanja beliau ketika mempertahan 
kan dalam sidang Volksraad, soepaja, 
pensioen djangan sampai terpotong la 
gi sesoedah penghabisan tahoen 1935, 

Akan tetapi karena belandja Negeri 
jang tidak berketjoekoepan djoega, 
maka beliau telah menjatakan kerela 
an hati menolong kesoesahan Negeri 
itoe sampai penghabisan tahoen 1936. 

Sekarang menoeroet begrooting 1937 
Negeri tidak berkekoerangan lagi, ma 
ka tidaklah pada tempatnja lagi, dji 
ka pensioen dipotong djoega. Apalagi 
lebih tidak patoet rasanja djika pemo 
tongan pensioen itoe dilakoekan djoega, 
karena mengingatkan penghidoepan 
pada masa dewasa ini soedah serba 
mahal jang disebabkan oleh devaluatie, 
dan anak tjoetjoe jang nganggoer te 

orang (lah kembali dalam tanggoengan orang: 
toea jang telah pensioen. 

Sebab sekalian jang terseboet inilah, 
maka atas nama Noofdbestuur PPB., 
pada pertengahan boelah December 36 
beliau telah mempersembahkan soerat 
permohonan, soepaja pensioen djangan 
dipotong lagi dalam tahoen 1937 ini, 
kepada masing2 lid Staten Generaal 
di Negeri Belanda dan salinan soerat 
permohonon  itoe dipersembahkan 
djoega kepada J.M. Minister- President 
dan kepada Sp. T.B. Gouv. Generaal. 

Meskipoen disoerat2 kabar telah ter | 
seboet bahwa pensioen teroes akan di 
potong sampai 1 Mei 1937, tetapi ke 
'pastian kabar itoe beloemlah diperoleh 
oleh Volksraad. 

Bank“ jang telah disahkan dengan 
besluit tgl. Il Nov. "36 No. 358. 

Menoeroet pemeriksaan beliau dari 
pada 60.000 pensicenan Boemipoetera 
adalah 35.000 orang jg telah menda- 
pat pertolongan dari Algemeene Voiks- 
credietbank sedjoemblah 1.000.000. 
Berapa riboe roepiah banjaknja ke 
oentoengan jang diperoleh AVB, dari 
pensioenan Boemipoetera, dapalah kita 
memikirkannja sendiri. 

Peratoeran2 tentangan PB. itoe da- 
patlah kita mengetahoeinja dalam or 
gaan PPB No, 2. 

Sekadar. jang  perloe diketahoei, 
jaitoe: 

a. PB dapat menolong anggauta2 
PPB lebih banjak dari pada pertolo 
ngan jang dapat diperoleh dari AVB, 
Mereka jang ber'oemoer sehingga 59 
taboen boleh mendapat 6 boelan pen 
sioen, jang beroesia dari 60, s/h 62th, 
5 boelan dari 63 ssh 65 th. 4 boelan, 
dari 66 s/h 68 th. 3 boelan, dari 69 
sh 71 th. 2 boelan dan jg beroesia 
dari 72 keatas 1 boelan. 

Mereka jang telah meloenaskan hoe 
tangnja mendapat 25 pCt. dari keoen 
toengan jang bersih. Oeang ini disim 
pan dalam PB sebagai oeang tjele 

jang perloe sekali dapat dipindjam. 
Itoepoen haroes dikembalikan dalam 
3 boelan. Diantara perbahagian keoen 
toengan itoe jll., ada jang didjadikan 
studiefonds bagi. anak  tjoetjoe pen 
sicenan. 

Kelebihan pensioen ta' oesah datang 
menerima -sendiri, boleh diterima di 
roemah . dengan postwissel, sekadar 
mengeloearkan ongkos hanja 12 sete 
ngah sen sadja. 

Pikirkanlah djika kita sendiri pergi 
menerimanja, berapa lama mesti toeng   'soeka memakan nadjis. (K.V goe menoeuggoe, berapa ongkos jang 

2. Tentangan pendirian ,,Pensioenan | 

jngan mereka dan hanja-dalam hal 

mesti dikeloearkan, dan kebanjakan 
kali djoega mereka mengalami hal2 
jang tiada menjenangkan, 

b. Baloe (weduwe) pensioenan jang 
patoet meridapat persioen atau jang 
'boleh beroleh onderstand seboleh2nja 
(ditolong oleh HB,, soepaja pensioen 
atau onderstand itoe dapat diterima 
nja dengan segera, ta' oesah me 

noenggoe sampai berboelan2 lamanja, 
ja, ada kalanja sampai setahoen. 

3. Contributie jang teroentoek bagi . : 
H. B. hanja 5 sen seboelan dengan men 
dapat orgaan gratis tiap2 boelan. En 
treenja boekannja beroepa wang, me 
lainkan adalah perhatian sepenoeh2nja 
atas pendirian P. P. B. dan kesetiaan 
kepada sekalian peratoerannja, sehing- 
ga tiada sampai menjoesahkan bagi 
pengoeroes2nja. Entree inilah jang wa 
djib ditjamkan benar2 dalam hati ma 
sing2 anggota. Dengan tidak adanja 
entree ini sia sialah mendjadi anggo- 
ta Pb. 

Discipline. Anggota jang tiada setia 
kepada sekalian peratoeran PPB. dipe 
'tjat, dan sesoedah 3th, lamanja ba- 
baroelah boleh diterima poela men- 
djadi anggota. Demikianlah djoega 
halnja anggota jg mohon berhenti. 

Sesoedah beliau mengoeraikan seka- 
lian jg tsb. diatas ini, laloe beliau 
poen meminta diri, Tiadalah baix, ka 
ta beliau, djika beliau menghadiri ra 
pat boeat memoetoeskan djadi tidak- 
nja tjabang didirikan dan pemilihan 
bestuur. Karena beliau tiada soeka 
orang mendjadi anggota. djika banja 
karena terpaksa dan karena maloe dan 
memandang kepada beliau sadja, me- 
lainkan sebenar benarnja hendaklah 
karena entree jg tsb. tadi. 

Sepeninggal beliau, sebab sekalian 
jang hadir telah sekebat ba' sirih se 
tampoek ba' pinang, akan mendirikan 
tjabang PPB, Batavia C maka dilakoe 
kanlah pemilihan bestuur. 

Menceroet soeara jg terbanjak, maka 
toean2 jg terpilih mendjadi pengoe- 
roes, jaitoe : , 

1. Dahlan gl. Soetan Lembag Toeah, 
gep. schoolopziener Palembang, ting- 
gal Gg. Kebon Djeroek No. 37 BatC, 
Voorzitter. 

2. R, Soehardja, gep. schoolopzie- 
ner Menggala, Gg. Karet Goenoeng 
Sari-Oost, Vice-Voorzitter. 

3. Safioe'ddin gl. Soetan Palembang 
gep, Inl. Onderwijzer Padang, tinggal 
di Gg Kampak BtC., Secretaris, 

4. Mhd. Saleh gl. Angkoe Machoe- 
doem Sati, gep. onderwijzer Normaal 
school Padang Pandjang, tinggal di 
Pasebanweg No, 2 BtC., Penningm. 

5. M. Basari, gep. le Ini. Onderwij 
zer Betawi, tinggal di Djangkongweg 
No. 6 Petodjo, BtC., Commissaris. : 

6. Jacoeb gl. Soetan Andjoeng, se 
karang bernama Hadji Jacoeb, gep, 
schoolopziener Inl. Onderwijs Fort de 
Kock, tinggal di Gg. Lontar I No.19 
B, Kernolongweg BtC., Commissaris. 

7. Marah Abd. Djalil, gep. district 
hoofd Betawi, tinggal di Gg. Pa' Siam 
Krekot BtC. Commissaris. 

Menoeroet keboelatan soeara eontri 
butie ditetapkan 10 sen seboelan, jai 
toe 5 sen oentoek H.B. dan 5 sen 
ventoek tjabang, penoetoep ongkos ad 
ministratie dll.sbg. Laindaripada itoe, 
maka permoelaan ini dipoengoet djoe 
ga derma -boeat penostoep ongkos 
oprichtingsvergadering. 

Karena tiada jang akan dibitjarakan 
lagi, maka vergadering berachir de- 
ngan selamat djam 130 

Sebagai penoetoep rentjana ini ma- 
ka diminta kepada toean2 jang telah 
mendjadi anggota akan berpropagan- 
da, soepaja banjaknja anggota bertam 
bah tambah, 

Toean2 jang hendak mendjadi ang- 
gota boleh menjatakan maksoednja de 
ngan soerat atau dengan lisan pada 
salah seorang pengoeroes serta bertan 
da tangan pada seboeah lijst. 

Sebeloem rentjana ini dimasoekkan 
kedalam soerat kabar, maka banjaknja 
anggota telah mendjadi 48 orang. 

pama Pisu 

Perpindahan Thabib 

Dari Bonthain dipindahkan ke CB4 
Soerabaja toean O.H. Kiliaan, thabib 
pada DV G. 

Dari. CBZ. Soerabaja dipindah ke 
Bonthain toean Pamenan Harahap, 
thabib DVG, 

Bana 

Steun-comite werkloozen. 

Menoeroet pelapoeran dari steun- 
comite bagi kacem penganggoeran di 
Mataram, maka dalam boelan Decem- 
ber 1936 jang laloe ini oeang jang 
diterima ada “djoenilah f 5,252,68 di 
antaranja dari itoe ada subsidie jang 
f 4.250,— dan f 723,44 ada contributie 
dari beberapa golongan, 

Adapoen oeang jang dikeloearkan 
selama boelan itoe boeat memberi 
sokongan kepada kacem penganggoe- 
ran segala bangsa dan  terhitoeng 
djoega  boeat. bekas pegawai Nivas 
ada f 5.094,52, 

Pada penghabisan boelan itoe dalam 
kas masih ada saldo f 11.353,20. 

santan OP om.    



      

   

    

   
   

  

     

     

    

—. Dengan adanja ove 
han sekolah klas I 
“meenschappen m4 

| dah chawatir dans 

  

    
      
         

     
   

      

B. “tinggal dinegeri 
“njinja : h dewe 

— Melihat begrooting 6 
| gor subsidie jang di 
Gemeente terseboet 

| kolah kelas II. itoe 
“vervolgseholen dan 

“Dengan ringkas kita 
ingan ini, teroes kita 
apakah sesoenggoehn 'poetoesan 

| ini dalam hal membagikan oeang ke 
|. pada Gemeente Buiten Sean 
»... Memang betoel. Maka « 
—. itoe, - kita sekarang memboeat pe 

| dangan kita terbadap so'al ini. Per 
diperhatikan!! 

   
    
   

   
   

    

     
     

     

      

  

ngan adanja pembagian ini menoeroeti : 
- Gjandji perkataan Wakil peme- 
rentah atas pertanjaan Toean Kers- 

ergoeroean disidang ra'jat di 
Petamboa" 2 Ata khan 

Pemerentah telah berdjandji, bah- 
|. wasanja dikota kota besar, mana s0e 

. dah adastandaardscholen, 
tidak keberatan diteroes- 

bezwaartegen, om, waar in 
roote steden standaardscholen 
'estaan, dezetehandhaven 
handelingen Volksraad 1936 blz 1235), 
Dengan keterangan dari pemerentah 

atas pertanjaan anggauta terseboet, 
kita soedah beri tahoekan didalam soe 
rat chabar ini, bagaimana riang-hati 
kita terhadap poetoesan dari pemeren 
tah, karena dengan poetoesan ini, ti- 
dak ada lagi goeroe-goeroe bangsa Iv- 
donesia jang dikeloearkan dari djaba- 
tannja, karena kelebihan pegawai. 

Dan pada tahoen jang laloe, banjak 
sekali kaoem goeroe jang diangkat 
kembali. bae 2 

Djika dalam pembagian oeang be- 
gitoe roepanja tentoe moesti ada peng 
hematan lagi dan moesti ada lagi 

“kaoem goeroe jang djadi korban dari 
sang Matan. | 

| Kita ada disampingnja wakil pewe: 
rintah bagian pergoeroean, beliau ta- 
hoe, bahwasanja kedjadian ini tidak 
boleh didjalankan, sebab bertentangan 
dengan perdjandjian beliau pa'la wak 
toe djawab pertanjaan dari T. Kerstens. 

— Apakah perintah dari lain bagian ? 
Moestahillah djika betoel ada perintah, 
boekan main sikap dari pemerintah, 
tjepat berobahnja, beloem 6 boelan sa- 

 dja soedah ada peratoeran lain. 

Sesoenggoehnja boekan main, kaoem 
goeroe kini mempikirkan nasibnja ! 

Kita bertanja disini, apakah oeang 
'sokongan jang diberikan kepada Ge- 

| meente Buitenzorg, soedah difikir de- 

   

        

     
   

   
     

    
    
     

     
     

    
      

   
    
     

    
    

    
   
   

     
    
    

   

    

   
    

     

  

     
     

   

  

   
   

   
     

   
    

     

   
    

   
   

    

    

menjingkiri 

Pertama kita tidak setoedjoe de-| 

tens ketika membitjarakan begrooting | - 

kan, (Zij heefterverder geen| 

  Dai mann ean oknjani hakikasi posja 
Japa jg telah dioeraikan dalam sidang 

jat ? Djik pembagian seperti diatas, 
entoe tidak 

  

oesti ada penghematan lagi. 
Jatau ada djalan lain, mereka tidak di 

emat   

lan itoe, beginilah. Pemerentah 
eri ceang itoe dan jang koerang Ge 

e Buitenzorg jang haroes bajar. 
petan kita, tidak moengkin da- 

  

  

  
  

ada waktoe sekarang belosm boleh 

ban jang berat seperti jang kita loe 
iskan keadaan ini, sebagai di Gemeen 
Batavia mengadakan ,,overbevoegde 

leerkrachten“, jalah mereka dikerdja- 
san di Volksschool, tetapi dapat ga- 

| seperti diterapatkan di bovenbouw 
sekolah kelas II. 

Djalan ini dapat dilakoekan oentoek 
nasibnja kaoem goeroe 

bangsa Indonesia jang bekerdja di 

  

| Ipergoeruean Boemipoetera di kota 
na | Bogor. 

Dapatlah didjalankan ini? Masih 
e| teka-teki, karena Gemeente Buitenzorg 
djoega perloe pakai oeang oentoek 
lain hal, Kasian sekali kaoem pen 
didik ra'jat, kasian kita katakan disini, 
sedih sekali kita dengar sensatie jang 
kita dapati dikalangan mereka. 

Pembagian oeang itoe kita dari 
Pers Indonesia, tidak setoedjoe, 
karena bertentangan, apa jang di 
oeraikan oleh wakil pemerentah bagian 
pergoeroean. Boekankah pemerentah 
berdjandji akan memberi oeang apa 
jang mereka dibajar pada tahoen 1936? 

Tjobalah kita lihat begrooting 1937 
'tentoe sesoenggoehnja ada menerang 
kan, sekolah kelas II di Buitenzorg 
'itoe pakai kelas lengkap zonder boven 
dan onderbouw, asal kita maoe hi 
toeng satoe-persatoe. 

Kegandjilan betoel. Djika hal ini 
didjalankan tentoe ada penghematan 

|lagi, keanehan baroe sadja ada jang 
Idiangkat, sekarang mesti dapat meng 
hematlagi. 

Teroes terang kita katakan lagi per 
atoeran ini gandjil sekali. Peratoeran 
boekan pada tempatnja. Kita pertjaja 
kepada kebidjaksanaannja pemerentah, 
tjoekoep adilnja dan tentoe akan direc 
|tificatie lagi pembabagian tsb, beloem 
'kasip, beloem telaat, masih optijd, dan 
oentoek membetoelkan itoe, moedah 
sekali, karena tidak bertentangan de 
ngan ordonnantie penjerahan sekolah 
kelas II kepada locale gemeenteschap 
De 
' PGI, O.K.S,B., P.N.S. dan P,G,B, 
bersatoe-hatilah oentoek hal ini, nasib 
goeroe sekarang dioedji lagi dan patoet 
dapat perhatian dari semoeanja orang. 
Mana wakil ra'jat Indonesia dalam 
Vo!ksraad, bekerdjalah dan ingatlah 
Inasibnja kaoem  boeroeh bangsa 
Indonesia. 

Harap ditolong ! Kita katakan disi- 
Di, selamanja kita tidak setoedjoe de 
ngan peratoeran jang mervsegikan ke 
pada kaoem boeroeh Goebernemen! 

REALIST. 

  

     

   

      

   
     

    

   
     

   

   
   

    

   

   
    

K. Ratoe Timoer telefoon pada 
G.P, Tedjokoesoemo 

" Djoega R. A, Siti 
Menoeroet Mataram, R. Ratoe Ti 

..moer, jaitoe permaisoeri dari Z: H. 
vorst Mangkoenegoro VII dan poeteri 
nja, GBLA. Siti Koesoemo Wardani 
telah berbitjaraan dengan radio tele 
foon bersama G. Pangeran Tedjokoesoe 
modi Djokja. Ns 
“G. P. Tedjokoekoemo ada saudara 

dari K. Ratoe Timoer dan oom dari 
. itoe serimpi agoeng. : 5 
| Baravgkali orang masih ingat, bah 

.. wa jang pimpin tari serimpi itoe G, 
R.A. Siti jalak GP, Tedjokoesoermno 
terseboet. KY Har 

Itoe pembitjaraan telefoon kedjadian 

28 December. pat 
— Pada itoe malam K. Ratoe Timoer 

     
. Muhlenfeld, telah mengoendjoengi ver 

gadering dari Kartinifonds dan Van | 
. Deventer's stichting di Hotel Witte- 

. brug. EKA So 
.. Sebabisnja vergadering, lantas pada 
'itoe prinses-prinses disoegoehi thee, | Kan Mp Kena UDA Ta 

   

    

  

'Pengoeroes Parindra tjal sirik €' 

“'Pengoerces baroe ini Par Indra tja 
ang Makassar, telah mengadakan pe 

robahan bestuurnja boeat tahoen 1937, 
“Dimana tersoesoen dari toean toecan 

dibawah ini, On ea AA 
. Suenarjo . Ketoea 

Wakil Ketoea 
Penoelis I 

W . Penoelis II 
jokrodihardjo Bendabari 

Sastrodihardjo, Sikado Dg. Nai Com- 

        

  

   

“pada tanggal 30 December jl. dusse-| 
“soedahnja tari serimpi pada tanggal 

“dan G,R.A. Siti, diantar oleh njonja| 

'beli widik dan ongkos2 
Djoem'atnja arakan moerid2 sekolah 

Berita dari Arosbaja (Bangkalan) 
— As: menoeli , 
Bernoeboeng dengan kawinnja H 

K.H, Princes Juliana dengan Z,D H. 
Prins Bernhard Leopold von Lippe 
'Biesterfeld pada tg. 7 Janu, 87, di- 
mana mana tempat soedah diadakan 
penghormatan keramaian, djoega didja 
lan2 besar dihiasi dengan bendera 
belanda jang kelihatan pada oemoem 
amat girang dau senang. 
'  Begitoe djoega di district Arosbaja 
soedah tidak ketinggalan toeroet meng 
hormat dan atas djasanja 'Toean M. 
Wirodiredjo Wedouo Arosbaja soedah 
mengadakan Comite boeat mengada- 
kan wang derma sedistrict, pendapa 
tan wang setelah didjoemblah jaitoe: 
onderdistrict Arosbaja dapat f 26.— 

“». Boeloekagoen f 38.— 
Aga Geger f 20.— 
Dari Masigitfonds Bangkalan ..f 10.— 

Djoemblah f 94.— 

5 Dengan kekoeatan ini wang f 94,— 
dikawedanan Arosbaja pada malam 

(Rebo tgl, 5— 6 Janu soedah menga 
|dakan keramaian ketoprak ambil tjeri 
tanja Damarwoelan ongkosnja 

If 60,— jang amat loetjoe jaitoe badoet 
nja nama P, Tjeret boeat penonton 

.. Jiang sama menjaksikan amat girang 
Makassar” sekali: hari Kemisnja di Masigit Aros 

| baja betoel sembabjang hadjat dengan 
dipersediakan berkatan nasi ditempati 
krandjang jang sebeloemnja membo- 
rongkan pada R. Soerotroeno seharga 
f 32— Ketinggalan f 2,— dibikin 

lain bari 

desa djoega vervolgschool Arosbaja ti- 
dak ketinggalan, bermoela moerid2 
bersedia dikawedanan dan teroes me- 
ngarak ambil djalan liwat djalan ke 
kidoel teroes keliling !iwat dimoeka   

, didjalankan karena oeang Gemeen | 

ilang sehat dan dapat memikoel | 

lan tidak ketinggalan, sesoedah teroes 
| menoedjoe lagi ke kawedanan, 

Dikawedanan moerid2 “dapat tjato 
k! | nasi jaitoe soembangan dari ASIB, dan 

.|. Sensatie ada dalam kalangan kaoem | 
1g |goeroe. Dengan adanja peratoeran ini 

lagi anak2 sekolah jang madjoe penga 
'Gjarannja dapat sesetel pakaian, apa 
lagi anak2 orang miskin dari masing2 
desa djoega dapat pakaian satoe stel. 

Kemoedian “setelah moerid habis 
makan lantas bersorak2 menandakan 
jang amat senang,”lagi boenji gamelan 

saman GY cema : 

BERITA MAGELANG 
Perarakan loear biasa 

Pembantoe kita raengabarkan : 
Pada perajaan kawin poeteri Juliana 

Prins Bernhard, jg dilangsoengkan di 
Magelang bersifat besar2an. Moelai 6 
sampai 9 Januari, djadi 3 bari, 3 ma 
lam bertoeroet2, orang orang di Mage 
lang hiboek menjaksikan pertoendjoe- 
kan2 itoe, 

jang pandjangoja kita2 doea k.m, da 
ri matjam golongan2 dan bangsa. 

Djawa koeno, mempelai perampoean, 
dioesoeng dalam djali: sedang mempe 
lai laki laki naik koeda, lengkap de- 
ngan pengiringnja berpakaian hitam 
tjara Solo. 

Dari moerid moerid Mosvia, teman 
tinnja Ngr€ni, menoempang kertta, 
keemasan lengkap dengan pengiring- 
nja poela, ' 

Dari bangsa Japan : seboeah vracht 
auto dihiasi dengan boenga-boenga jg. 
indah, seboeahi vrachtauto lagi dipasang 
peta Nederland dan peta Japan dari 
papan, jang dihiasi djoega, 

samsoenja jang terkenal, serta berma 
tjam-matjam perahoe jang didalamuja 
dihiasi sangat permai. 

Dari bangsa Arab, meroepakan sepa 
soekan serdadoe “Arab, dengan pengi 
ringnja onta. 

an lagi pensioenan militer menga- 

ga beratoes2 orang banjaknja. 
Kira-kira 2 djamlah lamanja orang 

menjaksikan djalannja perarakan be 
sar itoe baroe. habis. 

Harga garam4 sen 
- Pada hari perajaan perkawinan A- 
goeng, orang telah dibikin riboet oleh 
kabar angin harga garam toeroen 4 
sen. Djam 6 pagi pagi hari dimoeka 
goedang garam telah penoeh sesak o- 
rang dari segala pendjoeroe, masing? 
hendak memborong semoea isi goe- 
dang itoe, Tetapi sekaliannja itoe poe 
lang dengan tangan hampa, karena 
keterangan dari manteri goedang sen 
diri, bahasa itoe kabar djoesta ! 

Ada2 sadja. 
sen Gp Sa 

BERITA DARI SOERABAJA 

Centraal Bestuur Parindra. 

Corr. kita ,0.K.“ mengabarkan : 
Nanti pada hari Saptoe jang akan 

datang ini, Cehtraal Bestuur Parindra 
tmengadakan rapatnja poela, bertem- 
pat di Soerabaja. Baroe baroe ini se- 
bagai telah dioemoemkan di s.k. ini 
telah mengadakan rapat gedelegeerde 
di Solo, dan sekarang melandjoetkan 
pembitjaraannja dalam rapst biasa di 
Soerabaja dengan bertempat di Pavil- 
Ijoen Gedoeng Nasional, 

' Antara lain-lain jg akan dibitjarakan 
ialah: - f 

a. Sikap tentarg halsean non dan 
co, g 

b. tentang hak tanab : 

Sebagai orang tahoe Parindra ada 
lah pergaboengan dari partai jang ber 
haloean co (Boedi Oetomo, Tirtajasa) 
dan. partai jang tidak mendasarkan 
toedjoean x0u atau co(P BI). Oleh ka 
rena itoe, sesoedah bergaboeng men 
djadi satoe, haroes menetapkan salah 
satoe sikap diantara doea, ialah : 

1. sikap co, sebagai B O. dan Tirta 
jasa, 

2. tidak bersikap non dan tidak 
poela co sebagai almarhoem PB I. jg 
bekerdja dengan dasar ketjintaan itoe, 

Sikap jang haroes diambil ini akan 
diremboeg dan dipostoes didalam korg 
geresj.a.d. Kalau kabaran jang kita 
terima betoel dari soember jg terper 
tjaja, ada gelagatnja jang partai baroe 
ini akan bersikap sebagai mendiang 
P,B.i. jaitoe dimana kesempatan mem 
bolebkan dan memberi laba akan ber 
sikap bekerdja bersama sama, tetapi 
kalau tidak ada kesempatan jang me- 
ngoentvengkan bagi pergerakan nasio 

bagai jg sekarang ini. 
“Tetapi poetoegan dalam konggeres akan 
dioendi, Djadi ketentosan salah soea 
toe sikap akan bisa dipastikan tjoema 
oleh konggeres sadja. 

Madjallah boelanan baroe   Di Soerabaja telah terbit poela ma- 
missarissen. | Mesigit Arosbaja, djoega boenji game djallah baroe , Kemadjoean Ra'jat”, jg    

  

dan sesoedahnja masing2 boebaran. | 

Diantara pertoendjoekan jang sangat | 
menarik perhatian, ialah perarakan 

- Perarakan mana dari moerid2 Mu- 
lo meroepakan sepasang mempelai | 

ari bangsa Tionghoa: liong dan| 

daken barisan, berpakaian poetih, hing | 

e. pengoempoelan derma nasional. | 

Pa BEM MNNMAN GEMA Setan pan ana PRP MANUN ORA 

diterbitkan oleh Gebr. Graauw, boek- 
handel jang terkenal itoe. 

Jang memimpin madjallah ini se 
orang journalist jang baroe sadja ter 
dengar namanja, ialah R.M, Hardjo- 
koesoemo. Isi madjallah itoe bermatjam 
matjaim pengetahoean, jang memang 
baik bagi kemadjoean bangsa kita. Me 
lihat siapa penerbitnja, ada harapan 
madjallah ini akan pandjang oesianja. 

  

Poelisi berkendoeri 
Sebagai dimana mana tempat, pada 

waktoe keramaian besar baroe2 ini, 
orang poelisi sangat repot pekerdjaan 
aja mengatoer djalanan dan mendjaga 
keamanan kota, Lebih lebih berat pe 

Ikerdjaan mereka itoe, karena “baroe, 
sadja (1 Januari) mereka melakoekan 
peratoeran stop-pan baroe, lantas ada 
keramaian besarjang loear biasa itoe. 
Bagi poelisi di Soerabaja, sesoedah 
mendjalani pekerdjaan berat, Jaloe di 
adakau selamatan bagi mereka itoe, se 
'kedar oentoek meloepakan lelah pa- 
jahnja. 
Selamatan ifoe telah dilakoekan di 

kazernenja masing masing, sedang 
dari pemerintah didapatnja sokongan 
goena ongkosnja. : 

Seorang journalist ditangkap 

Toean Djabar Bendaharo, doeloe per 
nah bekerdja di ,Keng Po“ Batavia, 
itelah beberapa tahoen ini tinggal di 
Soerabaja, belakangan ini menerbitkan 
soerat kabar bernama , Perobahan" dc 
ngan seorang lain temannja. 

Toean ini sekarang ditahan oleh po- 
litie dan hendak dimadjoekan didepan 
Landraad, karena perkara jang ber 
sangkoetan dengan oeroesan penerbit- 
an s, k. terseboet, sebab mereka jang 
menanggoeng djawab atas ungkosuja, 
kabarnja telah. melarikau diri. 

Sberat kabar ,Perobahan”“ baroe sa 
dja terbit beberapa nomor, dan seka- 
rang tidak dapat terbit lagi. 

c—i —. 

Pertjampoeran Pemerentah dalam 
hal menetapkan harga harga 

barang 

Apakah hal itoeada 
faedahnja bagi pem- 
beli? : 

Dalam Keng Po ada kita batja 
lintervieuw B.N. pada Dr. W.A.F, 
Stokhuyzen, jang perloe diketahoei 
oleh pembatja kita, seperti berikoet : 

Baroe ini B.N, soedah membikin 
pertemoean pada dr. W.A.E. Stokhuy 
zen, voorzitter dari Ni vig dan tanja 
bagaimana ia poenja pikiran tentang 
kesoedahan devaluatie berhoeboeng de 
ngan perdagangan import dan tentang 
penjampoeran tangan dari Pemerentah 
dalam oeroesan penetapan harga ba- 
rang barang. 

Sebagaimana orang ketahoei begitoe 
lekas telah terdjadi devaluatie lantas 
Pemerintah telah tjampoer tangan 
boeat bikin soepaja djangan harga 
barang-barang dinaiki terlaloe tinggi. 
Pelahan2 itoe peratoeran2 telah dile 
njapkan, tapi sebagian ketjil sekali 
dari peratoeran2 itoe sampai sekarang 
masih ada. 

Menoeroet anggapan toean Stokhuy - 
zen memang ada alasan boeat Peme- 
rentah toeroen tangan akan bikin har 
ga barang2 tidak dinaikkan setjara ka 
get, banja sedikit dengan sedikit. Tin 
dakan2 jang diambil oleh Pemerentah 
memang mengandoeng maksoed boeat 
dibikin beriakoe sementara waktoe sa 
dja. Sekarang tentoe sadja orang'bisa 
bertjektjokan itoe so'al sementara wak 
toe“ tapi ada banjak factor jg meng- 
oendjoekkan,bahwa pembesar2negeri te 
lah tidak menaroeh perhatian sepenoeh 
nja pada feit jg dioetarakan sendiri 
olehnja, bahwa tiap-tiap devaluatie ti 
dak boleh tilak mobesti membikin bar 
ga barang import djadi naik. 

Sampai diini waktoe terkadang orang 
masih bisa dengar dinjatakan angga- 
pan dibeberapa kalangan, bahwa itoe 
pernsikan harga sebenarnja ada koe- 
rang perloe, Berhoeboeng dengan itoe 
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maka toean Stokhuyzen ingin oendjoek 
lagi sekali bahwa tiap tiap devaluatie 
membawa doea matjam kesoedahan, 
|jalah: pernaikan pendapatan pendjoe- 
jalan barang barang di itoeng dengan 
iwangroepiah dan disebelah itoe ada 

  pernaikan harga barang2 import, jg. 
ar bagaimana djoega tidak akan bisa 

angkan. 
  

  

| Tentoe sadja tidak bisa disangkal, 
bahwa adalah mendjadi kewadjibannja 
Pemerentah akan lindoengi kepenti 
ngannja pembeli, jaitoe kita orang se 
moea terhadap pernaikan harga jang 
meliwatkan batas. 

Tapi berbareng itoe Pemerentah ber 
auggapan, bahwa masih ada banjak 
voorraad barang2 jang harganja soe 
dah dibajar dengau oeang roepiah pe 
noeh dan ini dianggap tidak perloe 
orang lantas moesti ambil keoentoe- 
ngan devaluatie, 
anggap ini sikap tidak benar, karena 
Isiapakah jang soedah ganti keroegian 
nja importeur, ketika harga pasar te 
roes-meneroes telah toeroen ? Kenapa 
kah sekarang orang mesti rintangi 
fihak importeur menarik keoentoe- 
ngan? 1 2 

Sampai beloem beberapa lama berse- 
lang telah berlakoe satoe harga maxi 
mum boeat mentega dan tepoeng. Ini 
limiteering sementara itoe soedah di. 
hapoeskan moelai tanggal 1 Januari, 
tapi selama boelan December impor- 
teur sama sekali tidak bisa djoeal de 
ngan barga limiet. Keadaan dalam 
pasar tidak mengizinkan ifoe dan saja 
lantas snaoe tambahkan di sini, bahwa 
saja tidak merasa menjesal, karena 
dengan begitoe djadi terang sekali, 
bahwa kapan sadja orang djaga jang 
barang teroes dikirim sebagaimana 
meestinja bisa ditetapkan harga jang 
benar di bawah pengaroehnja persa 
ingan merdika. 

Selain itoe moestilah diakoeh, bah- 
wa departement van Economische 
Zaken poen insjaf ini dan telah ha- 
poeskan itoe limiteering. 

Dalam pembitjaraan lebih djaoeh 
toean Stokhuyzen bahwa orang sama 
sekali telah loepa, bahwa sekarang ini 
sesoedah devaluatie berdjalan tiga 
'boelan lamanja sama sekali tidak ada 
tertampak  didapatnja keoentoengan2 
devaluatie sebenarnja, tapi bahwa per 
naikan harga barang2 import sebenar 
nja ada di sebabkan oleh prijsniveau 
di dalam pasar doenia, dus sama se 
kali tidak bergantoeng pada itoe feit, 
apakah di soeatoe lapangan 'afzef 
telah diadakan devaluatie atau tidak, 

Tentang pernaikan barang2, toean 
Stokhuyzen oendjoek harga barang tex 
tiel dari Japan boleh dibilang terves 
meneroes telah naik. 

T. Stokhuyzen oendjoek pada satoe 
keadaan jg tidak pantas, Limites me 
lainkan berlakoe bagi transacties jg 
terdjadi diantara importeur dan ia 
poenja afnemer jaitoe apa tsb sebagai 
perdagangan ditangan kedoea. 

Begitoe lekas barang soedah sampai 
ditangan kedoea, boleh dibilang sama 
sekali tidak bisa dirintangi orang 
menaikkan harganja. 

Maka djoega kita bisa lihat, bahwa 
pada importeur importeur selamanja 
ada banjak permintaan pada barang2 
jg harganja dikenakan limiet oleh ka 
rena jang djadi afnemer mempoenjai 
kepastian, bahwa dengan begitoe ia 
bisa tarik keoentoengan ex- 
tra karena kapan itoe barang2 soe- 
dah djatoeh di tangannja, tidak ada jg 
rem lagi. 

Dengan begitoe keoentoengan jang 
sebenarnja menjadi bagiannja impor- 
teur telah diserahkan pada lain fihak, ' 
jalah golongan dagang pertengahan. 

Sekarang ini soedah tidak ada tekert 
lagi barang2. Teroetama sehabisnja 
pocasa orang dapat kenjataan bahwa 
nermintaan barang2 telah mendjadi 
koerangan lagi dan dengan koerangnja 
permintaan harga2 poen djadi me 
rosot sedikit. 

sn ta 

  

Toean Stokhuyzen . 

  

             

    
        

nal, akan bersikap non cooperatie se | 
       WATSON'S BABY WATER bisa sem- 

boehken penjakit anak-anak. Sedia sa- 

toe botol di toean poenja roema sama 

djoega toean dapat satoe vrij dokter 

boeat: djaga toean poenja anak-anak. 

Sole Agent: 

N.V. Handel My. Seng Tjiang 
Batavia-Centrum  — Tel. 972 Bat. 
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nak anak haroes membogat ka 

ra. mengerdjakan ta- 
dll. 4 didalam peladja 

nak 
itab atau soerat berkala 

aa hal padi, dalam meng 
id disoeroeh menggambar 

" goeroe baroe menerangkan 
aman palawidja, moerid2 disoe 

a menanam padi, dan dipeladja 
erhitoeng soaiannja haroes mem 

1 |boeat rentjana biaja menanam palawi   

dja dan uitlevering2 tanaman2 itoe, 
e | begitoelah selandjoetnja. 

Peladjaran pertanian diklas VI tani 
“ litoe, seperti pembatja telah melihat 

VI diatas, dibahagi atas doea matjam : 

    
   

    itoe bavjalah ditemj 2. 
nja sebagian besar 

    

: : ada ig pa 
Se tb 1ho3 Aaja 1930 dan ada djoe | 
ga jang pada th 1932. Dan dimana 
mata pentjarian pendoedoek sebagian 
besar dari berniaga,. disanalah diada 

| kan kelas VI berniaga oempawanja : 
. di Koedoes, Tegal dan di Djokjakarta. 

0 “Ja haroes mengadjar dikelas VI ba 

(oentoek kelas pertanian) jaitoe goeroe 
casal dari Normaalschool jg meneroes 

(kan peladjarannja di Landbouwcursus 
“di Tegalganda atau Batoe (Bogor), se 
| tahoen Jamanja, dan goeroe abah 
mendapat acte kleinhandel matjam la | 

(oevtoek kelas. VI berniaga). Sebe 
— Joem ada goeroe keloearan Landbouw 

jg diwadjibkan mengadjar di 
k /I pertaniaan itoe moela-moela | 

| 'goerve asal Jari Kweekschool dengan 
| tidak mendapat toelage apa-apa. 

Jang boleh memasoeki kl VI per 
— tanian: itoe hanjalah anak2 jg soedah 

“dari kelas V sekolah 
wi, jang ingin . mendjadi peladang, 

nak belntipa atau orang desa jang 
'mempoenjai tanah (halaman, sawah 

u tegal), jg agak besar serta roe- 
bnja tak begitoe djaoeh dari kelas 
pertanian. Anak2 perempoean bo- 

“leh djoega diterima masoek, asal ma 
sih ada tempat. 
| Sekarang tentang peladjaran ie 
las VI pertanian. Walaupoen saja ti- 
dak menerangkannja, sidang pembatja 

'tentoe telah ma'loem, bahwa peladja 
| ran jg dipentingkan sekali bal perta- 
— nian. Leerplanrja moela2 leerplan per 

tjobaan. Selama saja ada dikelas VI/ 
— itoe leerplannja sebentar2 dioebah, 
meroebahnja sampai 4 kali. Poen perf 

| atoerannja tak bebas djoega akan pe 
— roebahan, Peroebahan2 itoe maksoed- 
| nja tak lain dan tak boekan akan me 
. njempoernakan peladjaran dikelas VI 

| tadi, dan boeah peroebahan itoe ada 
f menjenangkan sekali Sekarang kelas 

» NI itoe satoe2nja kelas atau sekolah 
| rendah jg practisch sekali, jg bisa men 

#jotjoki keperloean dan permintaan 
|. ra'jat didesa2 seoemoemnja. 

Jang diadjarkan dikelas VI perta- 
itoe, tidak hanja hal pertanian | 
pelajaran lain poen di adjar 
.misalnja : berhitoeng, veeteelt 

TI kkan hewan j jang bergoena | 
ilmoe boemi, 

    

  

   

  

   

    
   

   
    

  

    

.Ibaiki tanah koeroes, 
sfhal moesim, hal mengairi ladang dan 

sebagainja. 

   

        

   

roe doea matjam itoe ialah goeroe2 jg | 
soedah mendapat didikan pertanian | 

| dienst. 
an | memperingan pekerdjaan goeroe dike 

illas VI jang berat itoe, Kitab batjaan 
y: | Djawa dan Latiju (oentoek di Ujawa- 
or| Tengah dam Vorstenlanden) sampai 

an| $ “pertanian theorie, 
practijk, 

Dipertanian theorie moerid diadjar 
ilnja hal ilmoe atau pengetahoean per 

|tanian dan tanam2an, tjara memper 

matjam badja, 

Semoea pekerdjaan haroes 

goeroe, oempama mengerdjakan tanah 
nljang akan ditanam, memboeat pese- 

Imian, menanam, memelihara tanaman 
ani | mengambil boeahnja, mendjoeal hasil 

tanamannja dsb. Soepaja moerid dapat 
|tanam menanam dan melakoekan pe 
kerdjaan pertanian, Pemerintah me 

.lajediakan wang tiap tiap seorang moe 
rid f 050 dalam 1 th. Wang 'itoegoe 
nanja oentoek menjewa tanah, mem 
beli akar pertanian, seperti: tjangkoel 
'sekoep, membeli badja bidji dan ke 
perlocan lainnja. 

dibawa ber-excurtie melihat keadaan 
desa2 dan tanaman dikeliling tempat 
tinggal anak2, 

Kalau dilihat dan dipikirkan betoel 
betoel terlaloe berat pekerdjaan goe 
roe diklas VI itoe. Oentoeng ia dibe 
ri kelonggaran, atau ada merdeka sedi 
kit hal mengadjarnja, djadi tidak beri 
katamat-amat pada leerplan seperti goe 
roe2? lainnja jg mengadjar diklas lain 
Menoeroet pemandangan saja jg men 
derita kesoekaran dan kepajahan jang 
ta' sehingga ialah goeroe2 jg  moela2 
mengadjar diklas VI tadi, sebab klas 
(VI jang dipegangnja fitoe masih dja 
oeh dari sempoerna, baikpoen peratoe 
rannja, macepoen alat pengadjaran 
nja atau kitab2bnja. Kalau mereka a- 
kan memberi peladjaran berhitoeng 
haroes selaloe mengarang soal2 jang 
berhoeboengan dengan pertanian dan 
peladjaran lain, sampai kadang2 mere 
ka bertanja' kepada bermatjam2 kitab 
dan kepada siapa sadja jg kiranja da 
pat menolongnja. Sjoekoerlah mereka 
dapat bantoean dari  Adjunct Land- 
bouwconsulent jg kewadjiban menoen 
toen dan mengamat2inja.- Dalam pe 
ladjaran membatjapoen begitoe djoega 
sebab kitab batjaan ig semata2 diboeat 
kelas VI tadi beloem mendapat pela 
djaran landboyw (boekan keloearan 
landbouwceursus seperti sekarang) serta 
tidak mendapat toelage apa apa. 

Oentoenglah Goebernemen tidakting 
P3 diam dalam kal itoe, .sebaliknja 
Pemerintah senantiasa berichtiar akan 
mentjoekoepi keboetoehan atau keper 
loean kelas VI itoe, dan ichtiar itoe 

beloem sempoerna. 
Moelai tahoen: 1934 keloearlah ber 

'toeroet2 kitab2 oentoek kelas VI tadi, 
jaitoe IndischeCultures Ilmoe toemboeh 
toemboehan, dan pada penghabisan 

Itahoen 1936 keloearlah kitab hitoengan 
jang soedah di toenggoe2 begitoe lama 
oleh goeroe kelas VI tani, Kitab hitoe 
ngan itoe dihimpoen oleh goeroe jang 
soedah ber tahoen2 mengadjar dikelas 
VI tani dengan pertolongan seorang 
adjunct-landbouwconsulent serta mem 
boeatnja diamat-amati oleh Tuspecteurs 
dan Departement Onderwijs dan Eere 

Moedah2an kitab itoe dapat 

sekarang beloem ada. 

Sekarang hal berboeah tidaknja kelas 
IVI pertanian pertjobaan itoe. ' Menoe 

ka » roet pemandangan saja kelas VI perta 

    m padi, 
haroeslah | 

   

  

     

   

di peladja- 
 “haroes di 

a menabam 
toeng uitle- 
jika soedah 

atau ditoem- 
“dipeladjaran 

   

  

    

  

     

nian soedah gelukt, walaupoen beloem 
100 pCt. Madjoe moendoer atau ber 
'boeah tidaknja kelas VI tani itoe seba 
hhagian besar tergantoeng kepada ke 

jalactiefan goeroe2 dikelas VI itoe. Dari 
itoe toean2 goeroe kelas VI, bekerdja 
lah dengan bersemangat itoe atau tam 
bahlah keactiefan toean jang telah toean 
Jakoekan itoe, walaupoen | berat djoea 
poen, sebab madjoe-moendjoer perta 
nian kita, atau bertambahnja banjak 
nja kelas VI pertanian itoe boleh di 
katakan sebahagian besar tergantoeng   C pama : dja- 

         
kepada toean2 “ semoea, Moedah2an 

| 8, kotla, kedele, kn teroeng, | 

anak: haroes mem | 

dilakoe 
Ikan oleh moerid dengan toentoenan 

Lain daripada itoe kadang2 moerid| 

sekarang soedah berboekti, walaupoen | 

5 aka Orkest Nirom 
San Opera ,Madame Butter- 

. fly“ disingkatkan 
Ian Pemandangan oemoem 

tentang loear negeri 
ba Lagoe aneka warna 
10— Lagoe danasa 
10, '30 si Toetoep. 

Djoem'at 15 Jan. 
6,30 pagi. Gymnastiek 
GAS Lagoe gembira 
8, — yuni Toetoep, 

11,03 ,,  Serieus programma 
1140 Nasihat boeat orang 

| sakit 
12,05 siang Lagoe makan 
Ne, Berita s. k. 
BU aan Lagoe aneka warna 

12,20 , Mengoelagi soerat kabar 
2,30 ,,  ' Toetoep 
6,03 sore  Lagoe sore 
6,30 ', | Peladjaran bernjanji boe- 

at anak2 
7,— malam Berita soerat kabar 
BU ih Zangrecital 
Bag Gevarieerd  programma 
10— Lagoe populair 
10,30 ',.  Toetoep. 

Pemerintah menghargai dlsan toean2 
itoe, 

Lain dari itoe semoea saja akan me 
noelis djoega barang doea-tiga hal jg, 
menghalang2i madjoe atau berboeah 

Inja kelas pertanian tadi misalnja : 
1. hal koerangoja kitab dan leermid 

delan. Tetapi seperti telah diterangkan 
diatas. Goebernemen masih selaloe 
berichtiar dalam 
halangan ini lekas hilang. 

dikatakan beloem pernah anak2 meng 
ambil boeah tanamannja dengan 100 
'pCt. banjaknja, sebab boeah tanaman- 
nja itoe selaloe didahoeloei oleh sang 

pentjoeri, jang memetik boeah tana 
man jang besar2 dan baik2 (makloem, 
pada malam hari ta'ada seorangpoen 
jang mendjaga 
anak2 koerang senang. hatinja, 

Apakah tidak bisa diichtiarkan, agar 
Isoepaja kelas VI pertanian itoe terhin 
(dar dari ganggoean orang djahat ? 

3. wang ketinggalan (saldo kas) dari 
kas pertanian haroes dikembalikan pa 
da boelan December, padahal terima 
nja pada boelan September. Djadi 
moelai boelan Januari sampai Juli ke 
las VI itoe ta'mempoenjai wang perse 
diaan lagi, padahal dalam waktoe itoe 

waktoe itoe beli keperloean pertanian. 

Apakah tidak dapat diichtiarkan 
wang saldo itoe mengembalikannja pa 
da penghabisan tahoen adjaran (cur- 
susjaar)? 

Sepandjang pikiran saja soedahlah 
tjoekoep oeraian saja tentang kelas VI 
pertavian itoe. Sebeloem saja menoe- 
toep toelisan ini, saja mengharap moe 
da2han banjak kelas VI tani jang 
bergoena dan practisch itoe lekas2 di 
tambah, sampai ditiap tiap district 

terdapat kelas seroepa itoe, sedikit2 
uja seboeah, sebab mata pentjaharian 
anak negeri disini 70 pCt dari perta- 
nian. 

hal itoe. Moedah2han | 

2. hal ganggoean orang djahat pada | 
waktoe petang dan malam hari. Boleh | 

tanaman) sehingga ! 

masih memperloekan wang itoe boeat 
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BISA DAPAT BELI DIANTEROR 
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) Sa bisa 
Balsem japMatjan, sekatang | 

: ea loearkan Balsem dalar lam 
blik kefjil. 
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0, TEMPAT 

Radio 
  

PROGRAMMA NIROM 

Penjiaran Barat 

Archipelz. “99 (dari 11.00 tm 12.00 
atas 05 m). West-Java: Batavia 126, 
Bandoeng,120 Buitenzorg 182, Cheribon 
108, Pekalongan 3, Soekaboemi 192: 
Oostdan Midden—Java: Soerabaja 131 
dari 7.30 sampai 2.00 atas 25 m.) Soe 
rabaja III 196, Semarang 122, Malang 
1, Djokja 181, Solo 188, Tjepoe 186. 

Kemis, 14 Jan. 
6,03 sore, Lagoe sore 
6,30 Boeat pandoe-pandoe 
7,— malam Berita soerat kabar 

PENJIARAN TIMOER 
. Ibjawa Barat) 

(Band II. 103 PLP. 27)   
Djoem'at 15 Jan. 

(Band) 

b,— sore  Lagoe Tiong Hoa 
po Lagve Soenda 
6.— Boeat anak-anak 

(Bat 
Na Lagoe Soenda 
hk Boeat pandoe-pandoe 
6,— Lagoe Djawa B 
6,45 Lagoe Tiong Hoa 

(Band. Bat) 

7,— malam Berita soerat kabar 
515 ', “ Lagoe Arab 
Da0 ig Pemandangan loear 

negeri 
8,—. Krontjong oleh ,J.LM. 
9— Lagoe Seematera 
no Gambelan Djawa 

(Band. Bat) 
10,30 , Gamelan Djawa 
TO, Toetoep 

PENJIARAN TIMOER 
(Dajwa Timoer). 

Kemis 14 Jan. 

6.30 pagi  Gymnastiek 
6,45 Krontjong 
al 3 Toetoep 

(Soerabaja) 

5,— sore Lagoe Bali 
2130 Opera Melajoe dari Si- 

ngapore 
(Djokja, Sem. Sb. Solo.) 

6,— Lagoe Arab dan adzan 
6,15 Krontjong 

1,— malam Berita soerat kabar 
tb Gamelan 
NO “13 Membalas soerat—soerat 
1,65... Lagoe Arab 
8,— Batjaan @oer-arn 
8:45 $ Lague Arab 
DD Na Lagbe gamboes 
1l— Toetoep. 

Djoem'at 15 Jan. 
(Soerabaja) 

6.30 pagi Gymnsatiek 
G4 Lggoe Arab 
NA Tg Toetoep, 

12:— siang Pingiriman dari Solo 
de »  Toetoep. 

IDjokja, Sem. Soer Soloj 
5,— sore  Gemelan (Hanja Soera- 

baja) 
6.— Lagoe Arab dan Adran 
6,19, Krontjong 

Berita soerat kabar 

  

  
Kemis 14 Jan, 

(Band) 
5.— sore Lagoe Japan 
500.1 Krontjong 
aa 5 Ketjapi 
6,380 Adzan 
6,40” Batjaan @oer'an 
6,45, Hawaiian lagoe Timoer 
Be Krontjong tidak Tan 

njanjiau 
bi30 3 Lagoe Siam 
6,— Lagoe Soematera 
6,30 Gambang Kromofig 

(Band. Bat,) 
1,— malam Berita soerat kabar 
Melong Lagoe Djawa 
Koh Batjaan @oer'an 
S0 A4 Lagoe gamboes 

10,— Lagoe Hawaiian oleh 
»The Joly Players" 

IL, Lagoe Bali 
blog Lagoe Tiong Hoa Modern 

na Toetoep 

Lagoe Tionghoa 
Wajang orang 
Lagos Ambon oleh Pluit 
orkest “Jong Ambon" 

501   Tembang Djawa 
Toetoep. 

5 sore  Lagoe gramophoon 
25 3 Sa soerat kabar 

Bo agoe gramophoon 
Got Titan MA 

KAA Soal Boeat anak anak 
| 2 sa Haa 

,“ malam Koersoes Stonografie 
FI Operetto 
816, Orkest dan xang 
M0. , Benny Carter and his 

English Piek-up outfit 
OAD: Phohi Relay 

10,05 Lagoe 'minoem cooktail 
10.40 , Phohi Relay 
Ik... “Teetoop 
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PROGRAMMA V.ORL. 
Zender YDH. 7 golflengte 

107, 53 meter 

Kemis, 14 Jan. 

5, — sore Pertjakapan dan njanjian 
anak2 

8.— Lagoe Soenda 
G3 Berhenti 
7,— malam Lagoe Toerki 

CAD Mengadji 
PAS Berita soerat kabar 
8,— Lagoe krontjong 
8,45 ',.  Lagoe Djawa 

10— Toetoep. 

Djoem,at 15 Jan. 

5,— sore Lagoe Djawa 
DAn Lagoe Soenda 
030 Berhenti 

7,— malam Lagoe Krontjong 
Pap AEy San Berita soerat kabar 
8,—, Lagoe Barat 
erlbn ng Membalas soerat2 7 
8,45 Lagoe Djawa 
9,30 5 Lagoe Soenda 
IMA Toetoep 

B. R. V. 

Batavia I 157,89 m. Batavia HI Oi 
66 m. Buitenzorg 156,25 m. Soeka- 
boemi 142,18 m. 

Kemis, 14 Jan. 

7,01 pagi Lagoe pagi 
230.4 Toetoep : 

LO Oky Lagoe gramophoon . 
2,30 siang Toetoep 
5,01 sore Lagoe gramophoon 
5,30, Berita 8. kabar 
545. Lagoe gramopboon 
6,01 Peladjaran gymnastiek 
6,30 Lagoe aneka warna 
1,80 malam Lagoe2 Perantjis 

"Bl3 Yy Lagoe roepa roepa 
9,— ,. Beethoven Symphony 
Ki TT 

En agoe. gramophoon 
10.25 MW Phobi Talas 8 
10,45 Beberapa lagoe lagi 
Filan »  Toetoep 

 Djoem'at 15 la 

7,01 pagi Lagoe pagi 
830, Toetoep 
10,01 Lagoe gramophoon 
2,30 siang Toetoep 
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— ykebetoelan“ mengenal 

| ngan”, tetapi sebab mengenai @era 
| djat corps journalisten, kita rasa 
| tidak ada halangan kalau bitjarakan 

| bal ini dengan tjara jang oemoem! 

Dus kalau ini soal menjangkoet na 

| ma lain sk. 'poen kita bitjarakan 

seperti ini djoega. : $ : 

Nah, bang Bedjat djadi ketawa besar. 
ng Bedjat masih was-was, apa Nir 

arada masih ada hak boeat, bitjara 
tentang ,deradjat corps journalisten”? 

Kapan soedah down ! Kalau maoce ba | 
goen sih boleh djoega, tetapi mesti 

pari PIA ana 

'Bang Bandjat kog agah-ogaban 
pat adpis tentang ,deradjat Corps. 

dari Nir Parada, biar 

” Bedjat journalist masih idjo, 
alisten" 

| djangan Tajoe seperti Nir 

sih tjaranjaaa, bekas the 
-of the Java-Press? £ 

soedah toeroen tachta ! 

BANG BEDJAT. 

    

NIVAS 
Soerabaja diberitakan, bahwa | 
menaikkan dengan 20 sen ke- 

semoea exportlimites. 
0 — 

Kissah seorang pengembara 

aka Islam“ di Medan telah 
seboeah kitab dengan titel 

h seorang Pengembara”. 
Segala kissah perdjalanan pengem- 

se ditoelis dengan bersja'ir da- 
Indonesia jang baik dan 

lipahamkan. Diloekiskan per 
darat, dilaoet, digoenoeng, 

an rimba dan laip2 lagi. Segala 
dalah goebahan dari pada toean 

Ilie Hasjim (A. Hasjim), 
ea 

perkara pejatlikan id Parlement 
| di Tiongkok : 

roet B.N, pemeriksaan jang 
kan berhoeboeng dengan itoe 
pemilihan anggota . anggota Ma se 

g. : -1 kota, 

boenoeh perampok. 
oleh Anip Aneta, bahwa 

y diregentschap Toeban 
mpokan diroemahnja 

g Hadji. Oleh 5 orang perampok 
toean roemah diserang sehingga 

, dan ta" lama kemoedian mati 
arenanja. 

pok2nja melenjapkan diri da 

Kie 

“Ischolen), 
| Parindra, jang ada Kans dapat koer| 
Isi, sampai sekarang beloem moentjoel, 

ia sang 00 

Iroemah peseban. Di mesdjid diadakan 
| sembahjangan, 

: POERWOKERTO 
Harap pembesar S.S, memperhatikan 

: ikita Std. menoelis : 

baanwerk 

lihat tingkah la 
r bi boleh djadi be 

t semboeh dari penjakit 

eloe ketika ia baroe be 

K jang mendjadi korban 
sgera rapport pada politie, 
akan dihadapkan dimoeka 

i sebab M. memang mempoenjai 
" Isakit ingatan, diharap pembesar S. S, 
Isoeka 2mbil tindakan, agar djangan 
|terdjadi hal jang meroegikan, : 

itar kota Poerwokerto soedah 
kelihatan panen padi, sedang 
tanaman padi baroe beroemoer 
a boelan, Biarpoen tanaman 
loepoet dari ganggoean tikoes, 

'lem.toch hasil padi boleh dikata me 
- Imoeaskan. 

Propaganda pilihan anggota R.R. 
- “Ini tahoen “37 adalah penghabisan 

priode a i 

pertengahan th, “37 jang kedoea 
ai sekarang soedah ada propa- 

ga persoonlijk sematjam huis bezoek 
dari djago djago trondol jang ingin 

(diatas koersi RR, Seorang 
pada merekajang ngiler koersi 

IRR. pernah kami tanjai perloenja doe 
doek di raad. Toean jang terhormat 
ini, ingin mempoenjai eer dimoeka ha 

model Poerwokerto ! : 
. Kami bisa terangkan dan kenal de 
kat tabeat toean ini! Ia tidak lebih 
tidak koerang daripada gel djager 
'(pemboeroe  foeloes). Dari itoe ra'jat 
Poerwokerto, awas! Soedah doea ka 
li ra'jat diaboei matanja oleh propagan 
da jg manis2, doea/kali semendjak R. 
R. berdiri, tjoekoeplah boeat pengala 
man. 

| Tosan2 Martosoepono, Arismoenan 
das, anggauta R.R. sekarang adalah 
tenaga jg bisa dan tjoekoep dipakai 
dalam R.R., dari sebab itoe orang ta" 
akan keliroe, djika toean2 tsb. dipilih 
kembali. Hanja kami koeatir t. Marto 
ta'akan diidzinkan doedoek lagi diatas 
koersi RR. karena moelai 1 Jan. '37 
djabatan beliau dibawah tangan Re 
'gentschap (overdracht dari Vervolg 

boleh djadi menoenggoe plopornia, 
atau menoenggoe propagandanja Cen 
'traal- bestauur. 

Pengharapan kami, R. R. Banjoe 
mas- Raja, dalam pemilihan jg akan 
datang mendapat anggota2 jang ber 

. Igoena bagi ra'jat djelata, begitoepoen 
Idjika kiesman2 terboeka matanja dan 
tidak kesilauan oleh  goemebjarnja 
kepangkatan, kedoeniaan enz. Amin! 

'Keramaian perkawinan Agoeng 

. Moesim keramaian, dari sana-sini 
Redactie terima verslag keramaian, 
jang sari dan matjamnja “seroepa. 
Soepaja ,Pemandangan“ djangan ter 
laloe penoeh berita keramaian maka 
kami sengadja hanja menoelis jang 
perioe dan dibikin sematjam ,obra- 
|lan gado-gado". 

Dari plosok goenoeng-goenosng da 

tang berdoejoen-doejoen dengan mem 

bawa bekal nasi dan ketoepat, agar 
orang goenoeng ini tidak keloearkan 
wang, jang memang mereka tidak 
poenja. Mereka berangkat sore hari 

“IRebo, dan bermaiam di Poerwokerto 

Idimoeka toko-toko dan ada poela di 

Jaloen-aloen. 
|. Orang-orang ini kebanjakan beroe- 

Imah lebih dari 10 K.M. dari Poerwo 

Kemis pagi boekan main 
knja manoesia, sebingga kenda 

' Keramaian hanja arak-arakan anak 
lah dan permainanja, malamnja 

p dll, Berhoeboeng dengan 
K. Boepati baroe satoe hari 

d 
di aloon2 sebelah oetara bekas 

Hari Djoemoeat diadakan perhia- 
san kendaraan, dll. permainan, djoem 

liah penonton koerang, karena moelai 
|hari Kemis siang toeroen hoedjan te 
'roes meneroes, hari Djoemoeat malam 
'dipertoendjoekkan bioscoop dll. penon 
ton banjak berdiri dengan basah koe 
'joep oleh hoedjan.   

kim Justitie, katanja ! Satoe leloetjon | 

distop, politie hampir dibatas 

nam pobon Wringin sepa-| 

— Hari Saptoe permainan ra'jat, koen 
'djoengan berkoerang lagi, takoet hoe- 
djan agakunja. Malamuja tontonan bi- 
asa ! , 2 : 
Toekang djoeal bendera, pendjoeal 

'boekoe perkawinan poeteri Juliana, la 

Bintang peringatan jang ada gam 
barnja kedoea mempelai agoeng, ba 
injak dipasang didada orang dibawah 
warna Oranje: Semoea senang ! 

| Karanglewas ke Pasarpon, ia terima 
setalen, sedang biasanja segobang. Ke 
naikan 10.00 pCt. Senang' bang koetsir, 
karena hoedjan hebat. : 

Senang “kang Sapari, dan Modi, 
karena si penonton dalam tjape ber 
dansi, 
kan kami paling djitoe. Senang semoea 
senang, banjak orang, kaoem pedagang 
oentoeng. Si penfjari oentoeng senang, 
si penonton boentoeng, soesah, Lebih 
soesah lagi jang djatoeh dari pohon 
wiringin, karena ingin menonton dja 
di di tonton, mereka jang tidak poe 
nja foeloes anak menangis, bini me- 
rengoet. Achirnja apa boleh boeat 
toch tidak saban tahoen ramai2 hor- 
mat radja, barang2 seadanja djoeal... 
moerah boleh asal terima wang. 

Pindjam wang rente, ta" perdoeli 
seperak, mendjadi seringgit ... asal 
ada wang, boeat ramai2, senang2!! 

Sijsteem ,ngidjo“ lakoe keras, moe- 
sim boetoeh wang ! Tg ag 

Ramai2, senang2, kacoem wang se- 
nang, ramai, banjak tamoe memberi 
oentoeng ! 

Soedah kehendak alam, ada oen- 
toeng ada boentoeng, tapi kita wong 
tjilik haroes bersorak, beramai ramai, 
Senang, Senang ... en sekali lagi 
Senang. 

— OH) —— 

Pengambilan minjak di N. Guinea 

Tentang pekerdjaan explorasi minjak 
di N. Guinea Oetara, diterima berita 
bahwa pemboeatan peta (kaart) oedara 
Duchtkaarteering) sekarang telah sele 
sai, dan sekarang diboeatlah peta2 itoe 
Goena memboeat itoe maka orang 
mempergoenakan soeatoe alat jang sa 
ngat teristimewa. Pekerdjaan ini kini 
kabarnja soedah 3/4 selesai : djoega re 
liefnja sangat bagoes. 

Pada sa'at ini jang bekerdja ada l,k. 
12 geoloog, dari B.P.M, dan Standaard 
Oil, berganti ganti. 

Kemoedian diteroeskan mengerdja- 
kan goelogische kaarten dengan anticli- 
nalen dan structuren, Djika telah se 
lesai pekerdjaan itoe baharoelah chef 
geoloognja bisa menentoekan, dimana 
mesti dikerdjakan mengeboor (boren) 
boeat permoelaan. t 

Deesoen Babo sekarang mendjadi 
soeatoe tempat jang agak berarti dengan 
80 pendoedoek Eropah. 

—— ig ma 

Pengantin Agoeng di Polen. 

Dari Warschau Anip-Aneta mewar 
takan, bahwa Gravin van Sterreuberg 
tentang beristirahatnja di Polen telah 
menerangkan sebagai berikoet : 

»Kita sangat soeka disini, dan ki 
ta sangat ta'adjoeb mempersaksikan 
keindahan "alam serta tjaranja orang 

. melakoekan wintersport. Kita ber- 
-harap-harap soepaja kita bisa lebih 
lama tinggal tidak dikenal orang". 

Toean Poeteri Juliana menerangkan 
lebih landjoet, sebeloem berangkat ke 
sitoe, baginda itoe memang telah mem 
peladjari sedikit bahasa Pool dengan 
pertolongan woordenboek, sehingga se 
karang moengkin bagi baginda oentoek 
bertjakap2 sedikit dengan bahasa itoe 
kepada persooneel hotel ditambah lagi 
keterangannja, bahwa ketika baginda 
mentjoba bertjakap2 dengan koesir 
slede (kereta ta' beroda boeat djalan di 
tanah tanah es), maka pertjakapan itoe 
gagal, sehingga baginda Poeteri ter- 
paksa memakai isjarat dengan tangan 
sadja. : 

Diberitakan, poela bahwa Seri Ba 
ginda Ratoe tg 16 ini akan tinggal di 
hotel ,Iglerhof“. 

'koe keras. Banjak bendera berkibar | 
poen diatas dokar dan lain2 kendaraan. | 

Senang bang. koetsir, karena dari | 

minta soto dan goelai. Teba/ 

  

  

Pertempoeran Braddock-Schmeling 

: Maoce diboycott. 
New York, 8 Jan. (Reuter). Or- 

ganisatie jang koekoeh bernama Non 
secretarian anti nari league ada mema'- 
loemkan bahwa ia. maoe boycott per 
'tempoeran boksen antara Braddock 
dan Schmeling pada tanggal 3 Juni 
ja.d, President dari itoe organisatie 
bilang, ia maoe merintangi perdaga- 
ngan Duitsch. Dengan boycott Schme- 
ling, ia maoe tjegah wang Ameri- 
kaansch mengalir ke Duitschland.   

KAU BISA 
10 TAHOEN 

LEBIH”. 
MOEDAHAN! 

sihan jang te 

MARTA EGGERTH 
Foto Filma 

Menjoetji dengan air dan saboen ada satoe kaber- 
rpoedjitetapi ini boekan perawatan 

koelit! Koelit jang terpelihara mengasih kemoe- 
dahan. Djagalah soepaja kelihatan moeda dengan 
djalan merawat kav poenja koelit menoeroet, 
atoeran Pond's Cream. Sebeloemnja masoek tidoer 

BARGE! Pond's 
Cream Lotion. 
Soeoice barang 
jang terpilih 
oenfoek peme- 
liharain tan- 
gan? 

ATOERAN 8 

pon kepada: 

PEN GTM  lanak ian 

£ co dari 122 sen 
Ini coupon moesti kirim sebagaisoerat dengan pakai 

menggosok sedikit Pond's Cold Cream jang mem- 
bersihkan koelit sampei kedalam boeloe? roma. 
Dengan Ponad's Tissue kau menghilangkan. Cold' 
Cream jang terlaloe banjak. Pagi hari bikin segar 
kau poenja diri dengan sedikit Pond's Skin Freshe- 
neri Siang hari pakei Pond's Vanishing Cream, 
jang membikin kau poenja tjahaja haloes seperti 

beloedroe, dan jang mendjadi 
dasar baik oentoek kau poenja 
bedak. Kerdjakan tiap? hari atoe- 
ran Pond's - dan djadi moeda! 

Goenting ini. coupon dan kirim sebagai soerat kepada 
kita dengan lampirkan franco harga 15 sen boeat ong- 
kos kirim barangnja, dan nanti kau akan terima dari kita 

2 tube tjonto dari kedosanja Pond's Cream dan tjonio2 
semoga dari anam roepa poepoer Pond's. Kirim ini cou- 

Pond's Extract Co. Afa. 43 Batavia. 

Pn na angen SA HAN an laik 2 an 
fran- 

atau 5 sen (kalau didalam kctta Betawi). 

  

Pada wakil-wakil persia terangkan, 
bahwa Schmeling bisa mengalahkan 
Braddock dan reboet kampioenschap 
dan kemoedian akan digoenakan oleh 
Hitler boeat kemoekakan lagi theorie 
tentang supprematie dari bangsa Arisch. 

» Kita akan lakoekan segala apa boeat 
mentjegah itoe pertempoeran dan kita 
akan pasang picket di depan sesoeatoe 
tempat pendjoealan kaartjis.“ 

Pengoeroes-pengoeroes Madison Sgu 
are Garden bilang bahwa jaorang maoe 
teroeskan djoega itoe pertempoeran 
dan kalau perloe itoe pertempoeran 
akau dipindahkan ke Soldiers' Field 
di Chicago. 

  

  

PASAR BETAWI. 

Goela pasir: Harga goela f 8,60 
per karoeng dari 102 K.G., terima 
dari goedang pendjogal. 

Tepoeng terigoe: Boeat djoeal 
etjeran harga tjap Kodok, Boeroeng 
kaleng f 2.75, lain-lain tjap f 2,60 per 
baal, tepoeng Shanghai tjap Kapal 
f 2.45 dan tepseng Japan f 2.25 per 
baal. 

Minjak klapa: Ini hari naik 
20 ct. per blik, boeat minjak keloea- 
ran berbagi fabrik sekarang harganja 
f 3,97!/, per blik dari 24 kati bruto. 

Copra: Oliefabriek poenja harga 
f 875 per picol, noteering Londen 
25-1 3 doll. soedah djadi dan pembeli 

Bawang merah: Bawang ba- 
roe, kwaliteit Tiongliap f 4,50, Tiong 
toa f 5.— per picol, bawang Jama 
Tiongtoa f 6.—, Australit f 6,25 per 
picol. 5 

Katjang tanah: Kwaliteit Bo 
gor f 6.— per picol harga pendjoeal, 

Katjang kedelee: Kedelee 
poetih mata hitam fob Soerabaja atau 
Probolinggo f 2.70, mata poetih fob 
idem f 2.85, Gendjah Tegal fob Tegal 
f 3.10 harga pendjoeal , kwaliteit Am 
penan fob Ampenan f 3.50 nom. 

Tapioca: Machinale Sheeds f 4.85 
Machinale Pearls f 5.10, tepoeng tapio 
ca menoeroet kwaliteit f 3,30 sampai 
f 3,60 per picol nom, 

Lada hitam Lampoeng: 
Jang kemaren paling belakang terde-   

dengan harga f 14,— dan e.k. Telok 
ley, Febr./Maart dengan harga f 13,75, 
Harga ini hari e.k. Batavia lev. Jan.,/ 
Maart f 13,75 pembeli, f 14.— pen- 
djoeal, e.k. Telokbetong lev, Jan./Febr, 
f 13,50 nom., lev. Febr./Maart f 13,50 
pembeli, f 13,75 pendjoeal. Noteering 
Londen naik lagi sampai 3'/2d. pen 
djoeal boeat lev. Jan./Maart, 

Lada poetih Muntok: Boeus 
lev. Jan-Febr, fob Pangkalpinang pem 
beli f 22.— pendjoealf 23.— Londen 
poenja noteering 5'/sd. pendjoeal boe- 
at lev, Jan/Maart, 

KofffeRobusia: Kwaliteit 15 
pCt. e.k. Telok f 13,75 pembeli, f 14,— 
pendioeal, e,k. Batavia kwaliteit sama 
f 14,50 nom. 

Citronella Olie: Boeat lev. 
Jan./Junis harganja f 1,77"2 per Kilo 
nom,, boeat lev. Juli/Dec. f 1,75 per 
Kilo, 

“Karet, Rata2 toeroen '/2 ct, per 
3 K.G., Java Std. Sheets 401/, dan Java 
Std. Crepe 415, ct. per '/, K.G. 

Disconto Java Bank 

Moelai 14 Januari 1937 disconto 
(tjara percentage) dari pada Java 
Bank telah toeroen dari 4 sampai 3pCt. 

  

  

Toean Dj. AG. Batavia-C: 
Menjesal toelisan berkepala ,,Peni- 

poe jang tjerdik“ tidak dapat kita 
moeatkan. Kita ingini kabaran atau 
toedjoean jang njata (tegas). Kalau 
ada jang dibilang penipoe, asal tjoe 
koep 'alasan dan memang berbahaja 
bagi oemoem, baik dipukliceer dengan 
terang-terangan, 
  

Kleermaker 

MOEDAHAM 
ox ftookang ditoko Oger Frores 
Petodja Binatoe No, 18 Gang Batavia-Centrami 

Banjak poedjian dari langganan2 
dari pangkat Ini. Amtenaar2 dan laen 
publiek djoega jang soedah boektikan 
saja poenja potongan dan pekerdjaan 

Harga maakloon menoeroet djaman.   dengar djadi ada s.k. Batavia lev. Febr, 
MOEPAHAM 39 
   



    

  

  

  

  

Kenapakah kita, bentangkan ji 
ngan memakai kata2, teropong 
oeka, lajar kelihatan. Dea 

udara “kita, Zain Sanibar, 
bentangkan pandjang lebar ten 
Crisis pertarian dalam soe 
hari Senen. Kita akan oe 

lagi, apa Keng Po telah Hb 

djoemlah paman tani di - drar 
dan bilangannja lantaran "mereka | 

abnja sedikit sekali jang akauv 
| pindjam oeang idjonan oleh 

ang2 Tionghoa, mereka djadi k 
oengan, kal mana bisa dilihat 

bih tegas, bahwa paman2 tani jang 
yama bisanja saban tahoen 1ne-| 

10 bouw, lantaran tidak bisa 
'pindjam oeang idjonan, ke- 
mereka menjawah sadja 3—4 
'menoeroet masing2 kekoetan.“ 

dengan singkat kita katakan 
, 

lebih baik dapat menjawah| 

. bouw dari (pada dapat oeang 
an systeem jang tidak boleh 

nghormatan didalam per- 
ra'jat. $ : Kk 

: Indramajoe, tempat 
beras dan padi ! 1 

Atap ata t 

ada itoe, hoetang jg. haroes didjaoehkau. |jang.—beroepa-mengo 
dirinja asal lebih d 

'dahoeloe sampai sekarang | 
nsysteem meradjalela dibilangan | 2 majoe, Tp s0 

Sjoekoerlah, Toehan beri toen 

lan kepada bapak tani, | 
'Toehan h ilham kepadanja dan! 
epada mereka jang maoe menolong 
sibnja bapaktani. 
Hidoep regentschapsraad Indrama-/ 

idang regentschapsraad tahoe, 
apa artinja nasib kaoem tani dan si 
dang itoepoen mengichtirkan, agar, 

- dapat menolong nasibnja 

lan memindjam jalah soeatoe 
jaan jang soedah kebiasaan, 
pekerdjaan jang dilakoekan in- 
atig- Tidak difikir oleh kaoem 
apa akibatnja, apa keroegiannja, 

“terdorong oleh sifat ke 

t 

acem tani di Indramajoe tidak 
ih mengeloearkan air mata, tidak 

“mengeloeh, karena ada jg meno 
“mereka, jalah ra'jatnja sendiri 

 memperhatikanlah, 
udara Zain Sanibar, 

ASI ommentaar da 
au sesoenggoeh 
a haroes menga 

e-| 

Ingis minta pertolongan . 

  

  

  

  

'kaoem tani, 

“Indonesia, tidak maloekab 
batja dalam Keng-Po berita jang 

menggemparkan pergaoelan rafjat ki 
ta, pergaoelan kaoem tani choesoesnja. 

ah dengan fikiran jang tenang 
sabar dan setelah difikir pakailah, 

a jang haroes dilakoekan oentoek 
menolong kaoem tani didaerah Indra 
ajoe choesoesnja kaoem tani Indo 
sia oemoemnja. 
Pandanglah berita dari soerat cha 
r terseboet, berita jang menjedar' 

a- Ikan kita, insjaf dan dari kealpaan ki 
“Ita, dan setelah kita insjaf bekerdjalah. 

Na | Ra'jat Indonesia katanja akan ta- 
iskan, djika mereka tidak dapat so 

kongan lagi dari kaoem mindering. 
Apakah maksoed perkataan ini ? 

Betoel ditolong, tetapi disampingpja 

pertolongan itoe, ada ekornja jang me 

'Injedihkan hati kita, menjedihkan ki 
ta semoeanja, karena kaoem tani hi 

doep boekan dalam taman kesenangan, 

'penoeb dengan hoetang dan economie | 
nja koesoet. 

Hidoep dalam hoetang ! 
Manoesia diatas doenia tidak loepoet 

dengan hoetang. Tidak ada seorang di 
atas doenia tidak poenja hoetang. Te 

tapi ada hoetang jang dapat difikir 
ada hoetang jang soesah diloekiskan 
(dihalaman ini. 

Hoetang jang diseboet paling achir 
-... 

Kaoem tani tidak boleh djadi ,anak 
nja“ toekang mindering, kaoem tani: 
moesti hidoep dengan diri sendiri, ti | 
dak bergantoengan dengan orang lain. 
Meskipoen malaise meradjalela, mes 

edah berkoe|kipoen oeang tidak ada, haroes dan 
sewadjibnja kaoem tani, djadi satoe 
bagian dari ra'jat Indonesia jang be 

loearan, haroes dapat penghormatan, 
sepadan dengan pekerdjaan mereka 
djangan sampai mereka diseboet-se 
boet, seorang pengemis, seorang toe 
kang mengeloeh-kesah. 

Boeanglah systeem itoe, boeanglah 
tabeat itoe, dari semendjak dahoeloe 
sampai sekarang, dan hidoeplah dalam 

nja. Oentoek mendapati masjarakat 
'baroe itoe, memang ada soelit sekali, 
tetapi dengan kejakinan jang penoeh 
diiringi dengan kekoeatan sendiri, da 
patlah kita ichtiarkan. 

Di ichtiarkan. Berichtiarlah. Sesoeng 
goehhja sedap didengari perkataan 
'itoe, tetapi, bagaimanakah kita haroes 
ichtiar, ini ada pertanjaan jang ha- 
roes dapat djawaban dari kita semoe- 

Janja dan inilah kewadjiban kita oen- 
toek menerangkan dilain bagian. 

Sedih, piloe hati, kita batja berita 
itoe, boekan main sedihnja, kita toe- 
kang djoeroe soerat, boekan main air 
mata kita keloear dari doea mata kita, 
dan boekan main fikiran kita melajang 
ditempat dekat tepi laoet, tempat dan 

l|daerah jang diseboet, ,rijstschuur“ van 
'Pasoendan, sebab ra'jatnja di seboet, 
waktoe sekarang ada dalam ratap ta 

ke yupe 

  

  

  | #halkan berlakoenja artikel 16 dari 
pada Indische Comptabiliteitswet. 

Didalam Memorie van Toelichting 
takan bahwa Industrialisasi Indo- 
ang berdjalan sekarang ini me 

ceboetoehannja, apakah tidak 
ngkinan dalam tempoh 

jang pendek memberikan keloeasan 
kemerdekaan invoerrecht. 

Kebebasan ataupoen perkembalian 
bea2 pemasoekan bisa diberikan boeat 
material2 dan boeatmembikin barang2, 

Ijang di keloearkan dari bagian2 Indo 
nesia dimana dinaikkan bea2 masoek 
dan bea2 ke.oear. - 

Ini adalau besar artinja bagi iv-   'Idustrie2 export dinegeri ini. Lebih 
"landjoet bisa diberikan kebebasan atas 

tetapi dalam tempat kegelapan sadja, | 

toel dapat penghargaan dari doenia| 

doenia baharoe, serba baharoe dalam | 

dari negeri ini, jang dibelakang men 
'djadi bagian daripada barang2 jang 
dimasoekkan lagi kemari (misalnja : 
band2 mobil),itoepoen kalau bagian? 
ini pada pemasoekkannja tidak me 
nanggoeng bea pemasoekan, atau dji 
ka ia itoe dibikin daripada barang2 
jang memang soedah diberikan kebe 
basan daripada bea masoek. 

Oesoel2 lebih landjoet. melipoeti : 
perobahan bea masoeknja gambir Ri- 
ouw ada f 5— tiap 100 kg dalam ad 
valoremrecht 15 pCt. atau menoeroet 
oekoeran harga sekarang ialah Ik. 
f 2,50 tiap 100 kg. 

Dioesoelkan poeja penoeroenan bea 
pemasoekan batoe-api dari 1 sen dalam 
tiap 1 gram mendjadi f 2,50 tiap kg. 

Selain daripada itoe dioesoelkan poe 
Ja peniadaan bea pemasoekan verkeers 
en bedrijfsvliegtuigen, dan! kebebasan 
onderdeelnja. | 

Kemoedian dioesoelkan soepaja di 
tiadakan bea pemasoekan specifiek 
ada 50 sen tiap automatische aanste 
'ker diatas bea harga ad 20 pCt. 
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Kesehatan dan onderwijs di Zuid 
Tapanoeli. 

T. Sahangmaima menoelis: 
Oentoek mendjelaskan artikel kita 

kemarin, perloe ditoetoerkan, bahwa 

roef itoe tidaklah dapat disalahkan, 
djika pekerdjaan D.V.G, koerang ber 
hasil. € 

Rakjat itoe ingin'sehat, senang linang 
tapi djika ijara2 D.V.G. bekerdja ber 
lainan bentoek dengan tjara berpikir 
dari rakjat itoe sendiri, maka terdapat 
lah hal jang pintjang, 

Dienst kesehatan itoe bekerdja de 
ngan atoeran jg. ditetapkan oleh soea 
toe badan jang oemoemnja bersifat 
barat, hingga hasil jg. memoeaskan 
tidak didapat dari kalangan rakjat 
jg. hidoep menoeroetalamnja 
sendiri. 

Boeat dapat berhasil memasoekkan 
tiap-tiap tjita-tjita baroe (asing) oen 
toek rakjat dinegeri ini, perloelah le 
bih doeloe dipasang fYundament- 
nja jaitoe onderwijs. 

Pertjajalah, dalam tempo j 
dek sadja rakjat itoe akan mengerti, 
djadi pandai“ sebab dasar kesopa 
nannja, oentoek. kerochaniannja dan 
alat pemikirnja jang tjerdik itoe, moe, 
dah nanti meneriwa segala andjoeran 

oepa- 8 5 
oeloe soedah ada 

koentji jang bakal memboekakan 
pintoe kemadjoean modern itoe seloe 
as-loeasnja. 

9 —— 

Vorstenlanden. 

Mutatie politiedi Solo. 

Soedah setaentara bari ini datang 
besluit dari Betawi, bahwa toean J,A. 
Kandou commissaris van politie le, 
klasse pada stadspolitie di Solo .dipin 
dah ke Benkoelen, dimana ia akan 
mendjabat sebagai technische leider 
dari veldpolitie, chef gewestelijke re- 
cberche dan hoofd dari stadspolitie 
(semoea itoe bagi residentie Bengkoe- 
len.. 

Toean Kandou itoe soedah beberapa 
tahoen tinggal di Solo. 

& 'Landraad di Klaten. 

Menoeroet keterangan dari pihak 
jang mengetahoei, maka keadaannja 
oeroesan perkara jang diperiksa oleh 
Landraad di Klaten selama tahoen "36 
jang laloe djoemblah ada 1222 jaitoe 
oeroesan perkara crimineel ada 714 
dan jang civiel ada 508. 

Adapoen oleh residentiegerecht (djoe 
ga di Klaten) ada 80 perkara jang 
dipeciksa olehnja selama tahoen jang 
laloe itoe. ! 

9 — 

Satoe orang Japan mengedjar 
5 agent politie 

Kedjadian jangloe- 
tjoe di Makasser 

Dalam pers di Makasser ada dikabar 
kan bahwa beberapa malam j.l. didepan 
roemalinja seorang toean di Boomstraat 
Makasser telah terdjadi soeatoe hal 
jang menggelikan hati, karena serom 
bongan agent-agent politie Indonesier 
|soedah lari toenggang langgang dike 
djar oleh seorang Japan. 

Hal itoe ada tjoekoep terbitkan 
kegemparan dan boeah tertawanja 
'publiek jang menonton. 

Orang tidak ketahoei sama sekali ini 
ada berhoeboeng dengan sebab apa, 
sampai itoe orang Nippon begitoeb e 
ni mati mengedjar itoe serormb6 

dan sebaliknja itoe politie agenten 
kenapa soedah begitoe keda@r dan 
PE penah 

Tapi menoeroet kabar, itoe malam, 
itoe orang Nipon sedang sinting dan 
bisa djadi lantaran ini, sampai ia men   

barang? jang diboeat dan dikeloearkan 

|djoek pada pembesar politie jang lebih 
latasan ' tentang ',actienja" itoe politie 

Idem bea pemasoekan gemerceri-| 
seerde manufacturen dari 20 sampai| 
H12p6t," , Me 

rakjat sebagian besar jang boeta hoej 

ang 'pen 

"dengan telandjang, 

setjara orang biasa, ia ta“ menjahoet 

ngan (terdiri dari kira 5 orang) politie, | 

Orang-orang jang saksikan itoe ke- 
djadian mendjadi heran dan tertawa, 

Japan  mengedjar itoe serombongan 
hamba-hamba wet jang pada lari toem 
pang sioer. 1 

Djikalau ini hal kita sampsi toelis, 

corps, tapi sekedar boeat mengoen- 

agenten jang note-bene berbati ketjil. 
Dan djikalau betoel begitoe, baik de 

ngan lantas diambil tindakan, soepaja 
pamanja politiecorps Makasser tidak 
akan merosot lantaran perboeatannja 
itoe beberapa politie agenten Indone 
siers jang tidak mengenal kewadji- 
bannja. an 

Kabarbelakangan. 
Persiarnja itoe warta dalam pers di 

atas, dengan lantas pembesar politie 
Makasser jang lebih atasan ambil tin 
dakan dan tangkap itoe orang Nippon 
jang berani mati. : 

Begitoelah beberapa hari jang laloe, 
oleh landgerecht “di sini. itoe orang 
Japan soedah didjatoehkan hoekoe- 
man boete f 10.— sebagai gandjuran 
dari perboeatannja jang bisa terbitkan 
yapa apa" jang tidak bagoes bagi na 
manja politiecorps Makasser, 

Tjoema -beloem ketahosan, apakab 
perboeatannja itoe serombongan poli- 
tie agenten akan ditarik pandjang 
atau tidak ? t 

Gan 

Ampoenan kepada orang 
hoekoeman 

D 

Berhoeboeng dengan perkawinannja 
H.K.H. Prinses Juliana dengan Z.K.H, 
Prins Bernhard di negeri Belanda, 
maka pada hari itoe banjak sekali 
orang hoekoeman jang sama diberi 
ampoenan, dimerdekakan sama sekali 
kalau ternjata koerang sedikit waktoe 
merdekanja atau dikoerangi lamanja 
waktoe dihoekoem, 

Boeat di Mataram pada hari itoe 
ada 243 orang jang dikasih hadiah 
ampoenan, dan pada hari itoe djoega 
dimerdekakan. Djoemblahnja orang 
hoekoeman dalam pendjara di Mata- 
ram ada koerang lebih 1000 orang. 

— 0 — 

Orang hidoep diatas pohon 

Dari Mataram orang mengabarkan 
kepada kita, bahwa didesa Miliran 
ada seorang bernama Ngadijo asal dari 
daerah Mangkoenagaran (Ngawen) 
telah hidoep diatasnja pohon besar, 

: soedah beberapa 
hari. Meskipoen diperintah oleh Loe- 
rah desa soepaja toeroen dan hidoep 

sama sekali, malah barang-barang 
dan pakaiannja dilempar kebawah. 

Orang mengira bahwa orang itoe 
ada skit ingatan, begitoe toelis pem 
bantoe kita S.H. 
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Ketamaian “di Sindanglaoet 

Meskipoen oemoem telah mengeta- 
hoei tentang adanja pesta2 perajaan 
perkawinan Agoeng rasa penoelis ta 
ada salahnja kalau keadaan perajaan 
di district Sindanglacet djoega diben- 
tangkan dimoeka oemoem. Sekedar 
boeat pamer atas kesimpatian pen 
doedoek Sindanglaoet, dan ikoet ber 

besar melihat ,actienja“ itoe orang: 

boekan bermaksoed menghina politie-i 

Pasoendan Sindanglaoet. Perloe pezoe 
lis menjampaikan oetjapan terima 
kasih banjak atas kebaikan boedi 
Mevr, Ranoesoedirdja sebagai voor- 

(zitter dames vereeniging (K.LS) moe 
dah-moedahan Toehan dapat mem 
balasnja. Perajaan mana diatoer demi. 
kian: 

Ddo. 7-1-37 moelai djam 9 pagi 
segala prijaji koempoel di kewadanan 
dengan berpakaian hitam: diterima 
oleh tocan Wedana dengan pakaian 
kebesaran. Poekoel 12 siang mengiring 
toean Wedana ke Mesdjid, goena men 
do'akan selamat perkawinan Agoeng 
itoe. Poekoel 4 sore diadakan optocht 
dari kewadanan menoedjoe ke arah 

Suikerfabriek melintasi lantai gedoeng 
toean besar SF. dengan disamboet 
soeara mertjon gemoeroeh dan dipotret, 

Optocht mana dikepalai oleh A.W. 
Lemahabang “dan Mertapada naik 
koeda, diiring oleh padvinderij Pa- 
soendan Sindanglaoet : anak2 sekolah 
Eng Hap Hwee: P.O. vervolgschool: 
Sambrah Arabier, keboedajan Pasoen 
dan jang direka mempelai djaman 
koena (Madjapait) dengan pandelnja 
Praboe Hajam Woeroek: disamboeng 
oleh volksoptocht. 

Malamnja ddo, 7-8 Januari “37, .di 
adakan tooneel opvoeriag oleh anak2 
sekolah Pasoendan Sindanglaoet jang 
diambil tjerita Praboe Hajam Woeroek. 
Meskipoen tooneel mana hanja sadja 
dikerdjakan soleh anak2, tetapi njata 
taratoer baik, soesah ditjela, perhatian 
penonton besar. Penocelis poedjikan 
kepada tooneel directeur dan kepada 
goeroe2 Pasoendan, begitoe poela ke 
pada bestuur Pasvendanvja, hendaklah 
sa'at jang akan datang dapat bertam 
bah baiknja, sehingga dapat meme 
noehi “oentoek segala  fjita-tjitanja 
Pasoendan. 

Siangnja : ddo $ diadakan matjam2 
permainan anak anak sekolah Pasoen 

pan fiets. 

Malamnja ddo. 8-9 diadakan lagi to 
neelopvoering E.H.H.( Eng Hap Hwee 
jang dikepalai oleh Toean Liem Poen 
Djie sebagai toneel directeur.Penilikan 
penoelis opvoering mana ada teratoer 
baik, istriment “baik, semoea speler 
dan extra2 baik, meszipoen baharoe 
kelihatan dipertoedjoekkan di medan 
ramai. Hanja ada ketjiwa sedikit, ke 
sopanan dan kebaikan opvoering ma- 
sih terganggoe oleh jg beloem tahoe.. 
|Sebab masih -ada penggawai jg keloear - 
masoek dalam podium tempo main, 
ada masoek memasang hiasan: ma 
sa ditaman taman dipasang kalender, 
djoega masih banjak jang melihatkan 
dirinja dan nginte beloem waktoenja 
main sehingga penonton bisa lihat 
moeka dan kepalanja speler speler jg 
beloem paham atas kesopanannja to- 
neel: 

per PX 

Mendjadi mengenai atas 'andjoeran 
nja t. Liem Poen Djie, dengan per- 
kataan: Toneelopvoering ini boekan 
diatoer oleh toneel directie, tetapi ha 
nja oleh sebagai amonteur sadja, akan 
tetapi pasti mentjapai -kunst toneel, 

Inilah pendapatan penoelis sebagai 
penonton biasa. 

an       soeka hati dari segala bangsa. Pera- 
jaan mana bertempat di aloen2 dengan 
mengadakan pendirian2 jang teratoer 
baik. Begitoe poela digedoeng kewa- 
danan dihias netjis, dan di pendopo 
nja disediakan Restaurant jang diben 
toek oleh dames vereeniging (K.I.S) 
dikepalai oleh Mevr. Ranoesoedirdja. 
Restaurant mana ada ditoedjoekan 
pendapatan laba akan dihadiahkan 

Siang: ddo. 9 -diadak matjam2 
seboetan dan permainan kepandaian 
naik fiets dan balap langzaam, 

Malam : penghabisan diadakan, tajoe 
ban dan matjam2 tontonan, poen pes 
ta Arabier 3 malam teroes. teroesan 

Sekian keadaan keramaian perajaan 
Agoeng di Sindanglaoet. 

— 9 — "ah   
  

TERBIKIN DI FABRIEK 
TJAP DEWA 

BATAVIA: C.     djadi hilap ! 

ntar 
Ne aan 
"MN UNI Non 

IA ITO 

Harga 1 blikf0.80,f0.30. en f 0.10: Sediakleur DADOE en POETI, 
Bisa dapet beli di koeliling tempat .Monster gratis   

kepada “ Comite schoolgebouwfonda 

aan dan Vervolgschool, djoega bala



   

         

    

       
    

  

     

  

   
    

  

      

  

    

   

  

       
      

   

   

    

        

bata Ne sura Pr 
.at tahoen restri 
itoe jang 6.616 ton 
-dan Madoera seda 
dari tanah Seberang. 

. Menoeroet gegevens ab 

       

   
jang ditarohkan bahwa pengawasan 
'douane, bocat mana bagi tahoen res- 
trictie 1936 telah dikeloearkan bon pe 
'ngelosaran extra, jg bisa lakoe sampai 
1 Maart 1937. 
NI, Karet Ra'jat. Pengk daan An | 
lam boelan December ada 8.895 ton 

| bagi tahoen restrictie 1936. 
- Djoemlahnja karet ra'jat jang Sa 
dibawah pengawasan douane pada 31 
December 1936 menoeroet tjatatan 
voorloopig ada 181 ton, jang mesti di 

. masoekkan boeat pengelanagan tahoen 
restrictie 1936. 

Berhadapan dengan keadaan, bah- 
'wa pengeloearan December tidak ber- 
arti tidak penting dibawah uitvoergu 
otum boelanan jang diperkenankan 

— dari 13,301 ton, bahwa persediaan pa- 
da exporteur jang diakoei sah telah 
mendapat kemadjoean dari 5,783 ton 
pada achir November sampai 9.278 
ton pada achir December. Jang menje 
'babkan kemadjoean ini ialah bahwa 
kaoem exporteur terseboet sedjak De 
ember, berhoeboeng dengan: adanja 

" ictie individueel atas karet ra'jat 
en 193 Ha sama mempersedia 

    
    

  

       
    

   
    
    

   

      

  

  

  

  

   

      
      
      
      
      
      
     

  

    
      

  

    

     

    

   
   
   
   
    

   

    

  

    
     

   
   
   
   
   

  

     
   
   

   nenge kannja. dalam boelan 3 Ja 
dengan assignaties. 

Pan gN ma 

— Armenzorg di Maak 

Pembantoe kita menga barkan : 
. Menoeroet pelaporannjaj badan Ar 
.menzorg di Mataram, maka dalam 
'boelan Dec 1936 jbl. ini oeang jang di 

' terima ada djoemlah f 1,611,90 ini 
: terhitoeng djoega kontribisi j jg 4 183,40: 
Adapoen soebsidi dari MIpgnaane ar- 
 menzorg-commissie ada f 873,— (ini 
teritoeng djoega f 773,— . oeang pen 
“dapatan pasar-malam dihalaman roe 

| mahnja t, goebernoer Mataram pada 
| 'boelan jl, sedang soebsidi dari 'Peme' 
“rintah Kasoeltanan ada f 450,— dan| 
 Gari pemerintah Pakcealaman ada f83,- 

|. Oeang jg dikeloearkan dalam boelan 
itoe djoemlah ada f 3.816,11 ini soe 
“dah teritoeng f 2.191,75 boeat mem 

— beri sokongan kepada segala bangsa 
jang pantas disokong, sedang jang 
f 1.094,05 boeat sokongan extra ber 
'hoeboeng dengan hari kawianja HKH 
Prinses jatana dengan ZKH Prins 
Bernhard 

“Pada pengabisan boolagi Dec. 4 ada 
| saldo f 324540 

NEK ig —— 

Mutatie SS 

Kantorbaoid J.J. Vodegel telah di 
pindah dari Koetaradja ke naa 

| ' Hoofdcomwies J.D. Manuputy dipi 
| dahkan dari Soerabaja ke Koetara ta. 

Tw masinis? tram Aroen I dan Ha| 
ama dipindah dari depot loko- 
Sigli ke depot di Lho Seumawo,| 

1 “halte chef tram t. Ismail Dja- 
| maran (dipindah dari Sigli ke Bireuen. 

“Tw. trambaltechef Abd. Madjid dipin | 
dari NN e Mr pa 

    

   
   

    

    
   
   

  

   
       

     
     

    

      

   
   
    
   
    
    

    

   

  

   

  

    

ad” II 2 Di. Na moe | 
'36 atas permintaan sen 

gan dengdii, dl 21 

inist (1 Ta 
mmpleet moelai achir Nov. dipe-| 

gan TA Ta hak onder 

Lo dan “bia Beat s1 
| Besar moelai 7 Nov. '36 ka| 
anggoe kesehatan badannja 

bebaskan dengan hormat dari 
ekerdjaannja, 

    

    
    

ing diketahoei |! 
31 December 1936 ada 5. 25 kon 

   

  

Masoek biavonang keloear 
1. kampoeng 

kita di Gg. Sentiong me 

alam k Pemandangan tg. 9 Jan 
“lembaran ke II, kita ada batja 

g dibawahnja ada nampak 
salam Comite kp. Gg. Sentiong 
Jontar IX-Batavia CO. Kramat. $ 

lanja mengambil tjontoh T MT, 
| tentang ,,masoek kampoeng aon 
kampoeng“, berhoeboeng dengan 

Il maka kita sebagai pendoedoek da 
am kampoeng daerah tsb. merasa gi 

g atas teorie teriaknja t,t. pemim 

  

, pin ' comite kp. itoe jang telah mem 
angkan soearanja jang begitoe dji 

In aGtueel critieknja teroetama 
p Gemeenteraad dan ditoedjoe 

poela. terhadap Nationale Fractie        

       
    

      

       

   
   

     
    
   

  

     

       

   
   

ae oepaja mereka bekerdja keras terha 
. Idap toentoetan perbaikan kampoeng, | 

ikian poela tjaranja mengeritik 
1n2 pemimpin comite kp. terba 

|dap pendoedoek2 kampoengnja tidak 
ketinggalan, apggapannja bahwa o- 
rang2 kp. pemaloe, dus pendek kata 
Gemeenteraad, Nationale Fractie dan 

lorang2 kampvengnja, tiga2nja kana 
disalahkan alias semoea di Critiek o- 
Jeh t. comite kp., kalau begitoe jang 
paling tegak teorie critieknja hanja 
De. comite kp. sendiri. critiek t. voor 
zitter comite kp. terhadap Gemeente 
raad, dan seroeau kepada Nationale 
Kractie, kita accoord 156 pCt memang 
sesoeatoe pemimpin walaupoen pemim 
pin apa sadja, apabila perloe ,agita- 
tie“nja boleh dipertoendjoekkan. 

Tapi nanti doeloe sabar toean2 pem 
batja! Didalam keterangannja t, voor 
Izitter comite kp. ada menerangkan 
bahwa K CK. telah mati sehingga t. 
terseboet mengoetjapkan Innalillahi 

getnja sedang comite toean sebagai 
filialnja alias kring K CK. G, Senti- 
ong masih hidoep, kita heran tjara 
bagaimana berhoeboengannja' antara 
centraal comite (KCK) dengan kring2 
nja ? ada jang mati ada jang hidoep, 
apakah karena terdorong oleh artikel 
nja toean M. T. sadja, walaupoen ma 
ti djoega lantas poera2 hidoep? se- 
'bab kalau betoel2 hidoep ta' melem 
pem, masakah orang2 pendoedoek G. 
Sentiong Sawah soedah sekian lama 

| Inja setiap bari menggeroetoe meujeri 
terakan keloeh. kesahnja hal djalan 
betjek dan mereka masing2 mace pa 
da berdirikan roemah baroe boekan 
goeboek soedah masing2 sedia balok 
tiang dll. tapi beloem djoega di izin 
kan oleh Gemeente, karena masih da 
lam oeroesan diantara Gemeente de 
ngan t, tanahnja, sehingga tidak sedi 
kit pendoedoek disitce jg menang 
goeng keroegian sedang t. tanahnja 
disitoe Gjika tidak salah doeloe of se 
karang ia sebagai penvingmeesternja 
dari kring K.C.K. tapi apa pekerdja 
annja Jomite, helaas nul malahan 
sewa tanah dikeraskan, tinggal seka 
rang orang2 kampoengnja jang ditjap 
pemaloe d.LL, baik hal itoe kita ang 
gap sebagai peladjaran. 

Teean M.T, berdjandji apabila hoe 
djan teroes menerces beliau akan 
memboektikan sendiri 
poeng keloear kampoeng, walaupoen 
'beloem mempraktijkkan kita hormati 
atas tjita2nja, demikian beliau berdjan 
dji dan berseroe kepada orang-orang 
kampoeng betjek, soepaja tiap-tiap 
|kampoengnja mengadakan Comite, 
Comite mana soepaja langsoeng ber 
hoeboengan dengan toean M.T. kemoe 
dian. oleh -toean M.T, akan dilang 
soengkan kepada Nationale Frsctie, 

Disini kita mengoetjap sjoekoer 

betoel2 Cormite kp. G. Sentiong masih 
hidoep, kita kombalikan seroean terha 
dap toecan-toean pemimpin Comite kp. 
insjaflah toean-toean pengosroes Comi 
te kp., tjara bagaimana toean beker 
Idja menoeroet sebagaimana kewadji 
ban pengoeroes, singsingkanlah lengan 

Ibadjoe, koendjoengilah setiap kp. di 
Idaerah toean, tanjalab kepada masing2 
"Jorang kp., kasih nasehatlah apabila 
Iketemoe orang2 kp. jang masih bodoh, 
(Iteranglah tjaranja berhadapan dengan 
Gemeente soepaja tidak salah paham, 
kalau soedah selesai pekerdjaan penje 
lidikKan toean dikampoeng, baiklah 

-|toean segera berhoeboengan dengan 
tocan M.T. Hoofdredacteur ,, Peman- 
dangan' 

Kita sebagai pendoedoek kp. akan 
menocenggoe kedatangan tosan-toean, 
Ikarena kita ada dibawah daerah toean, 
dengan djalan 'ini moedah?7an seroean 
kita ini sebagai petjoet kepada toean- 
toean pemimpin Comite kp., jang 
amat tadjam theorienja kita akan lihat 
praktijknja. 

mah Ga   

'loe, 

wa'inna ilaihi rodjioen, alangkah ka 

masoek kam: 

kepada Allah, soenggoeh girang kalau| 

Mn 

'SOERAT “KIRIMAN 
“(Loear tanggoengan Redactie) 

Ong 

  

- Jangterhormat 

toean 8S. Mangkoeprawira 
di Tandjong Priok 

Dengan hormat ! 
Tosan poenja samboetan dalam 

Pem“ No. 5, soedah saja batja de- 
ngan mengarti.Meskipoen toelisan saja 
tempo hari diadreskan kepada komite 
Tasikmalaja, tetapi soenggoeh saja ber 
girang hati tocan soedah ambil kesem 
patan memberi perhatian atasnja. Le 
'bih doeloe terima kasih! 

Toelisan saja tempo hari bertanda 
A.H., boekan sengadja ,,bersemboe- 
aji" 'seperti toean bilang, ijoema saja 
merasa tidaklah nama itoe jang per- 

melainkan toelisannja. Oentoek 
memperkenalkan diri kepada toean,| 
adalah saja ini seorang bangsa Batak 
bernama A, Hasiboean, Zat dari Ta 
panoeli. Sekarang toean ada merdeka 
memanggil saja ,,toean, abang, ang- 
koe d,L.I,“ Tjoema saja barapkan, hiar 
lah kita djoodioer terhadap lawan dan 
Ikawan ! 

Dimana perloe, saja maoe tjoba 

samboetan toean itoe: 
HH Bila seorang Islam dengan ti- 

dak sengadja soedah menjintoeh 
andjing jang sedang basah, menoeruet 
pendengaran saja kalau ja menggosok 
tangarnja 7 kali dengan tanah, ke 
moedian ditjoetji dengan air, itoe soe 

san itoe. ,,Disamak" namanja kalau 
saja tidak chilaf, 

Jacobs itoe, menoeroet jang saja -batja 

dja“ membawa andjing itoe soepaja 
oentoek menadjiskan mesdjid, tjoe 
ma sekedar menemani dirinja sadja. 
Ia ada seorang Djerman jang baroe 

wa andjing tak boleh masoek mes 
djid, Benar tidaknja saja tidak tahoe! 

- Itoelah sebabnja saja minta soepaja 
mesdjid itoe ,,disamak poela. 

Beda 
toean, jahg dengan sengadja 
hendak meloedahi atau menjambit 

menerangkan pendapatkan saja atas 

dah tjoekoep menghilangkan kenadji- 5 

Begitoelah poela tentang” Move) 

didalara ,,Pem' ini, ia ,tidak. .senga- 

datang kenegeri ini, beloem tahoe bah: 

sekali dengan perbandingan | 

Lan sasite, metenn oa Nun Dearetinp se MAMPA ee 

|moeka saja dengan nadjis. Lagi poela, 
saja masih tjoekoep pertjaja akan ke 
sopanan toean, jang toean tidak akan | 
sampai hati memboeta toeli dengan 
sekonjong2 berboecat begitoe kepada 
saja, kalau saja tidak 
memboeat kesalahan terhadap toean, 
Betoel apa tidak ? 

III 

melainkan ,,adat-. Sama seperti ,a- 
dat” chandoeri, batja talkin diatas koa 
'boer. d.Ll. 

Meskipoen soedah berdjalan 1310 th. 
lebih, apa salahnja kalau diboeangkan, 
djika tjoema sekalar adat “? Saja hor 
mati gerakan Moehammadijah jang ber 
bindax menghapoeskan  ,adat“ chan- 
doeri, batja talkin all. dan saja harap 

djoega ,adat“ bedceg. 
Saja voorstel pemookoelan bedoeg 

itoe moelai dari djam 6 sampai djam 
11, mendjadi lamanja 5 djam. Sedang 
boeat lontjeng geredja jang tiba tiba 
diboenjikan tengah malam alias , mem 
bangoenkan” orang jang sedang tidoer, 
tjoekoeplah setengah djam. 
Pjangan t. sangkakan rasa berat se 

belah, lihatlah perbedaan 5 djam de- 
ngan 'setengah djam. Boekan itoe sadja, 
malah saja sendiri ada diloear kepen 
tingan bedoeg dan lontjeng itoe. Doea2 
tidak menjangkoet kepada peragamaan 

lebih doeloe 

Saja senang t. sendiri soedah 
akoei, bahwa pemoekoelan bedoeg sel 
malam?2an itoe boekannja wet Islam, I 

ea APA AAN PAI mmasemaa 

saja, baik. bedoeg jang 5 djam, baik 
lontjeng tengah malam jang setengah 
djam itoe. 

Jang lain2 tidak ogsah saja dijawab, 
melainkan tjoema membilang: 

Sjoekoerlah kalau tidak ada ,baik 
dari moeloet orang Islam macepoen da 
iri s.s.k, bangsa Indonesier mengakoe- 
Ikan bahwa tanah Indonesia ini poenja 
orang Islam semata2.« 

Sjoekoerlah kalau t. soedah akoei 
bahwa ,nama Islam itoe agama“. Dus, 
tidak ada »bangsas Islam. Jang ada, 
jaitoelah agama" Islam. Ini soedah 
betoel dan memang tidak salah lagi ! 

Sjoekoerlah kalau »keliroe“ penger- 
tian saja tentang Hoofdart. no. 211 itoe, 
bahwa dari perkaranja t. Jacobs itoe 
seperti hendak merembet kepada nama 
»geredja“ alias pendeknja agama ,, Nas- 
rani”. 

Sampai disini £. S. Mangkoeprawira! 

Wassalam : 

A.H. 

Tg. Karang. 

Noot redactie a : 3 

Sampai disini kita toetoep pertikaian 
pena jang mengenai so'al igama tsb. 
Karena djika dipertoeroenkan pasti ti 
dak akan ada habisnja.   
  

ta, bila tidak meneri 

     
    
   

   

      Harap diperhatikan oleh sekalian toean2 abonnes (dalam ko- 
koran, diminta dengan hormat sele- 

kas2nja mengasih kabar pada Administratie Telf 1810 WI. 
Berkepentingan dengan Administraties djangan toean-toean 

beroeroesan dengan looper, tapi kirim soerat pada Ad- 
ministratie, soepaja djangan salah faham diachir kemoedian.. 

      

   
     

      

     
    
   

   

    
   

        
       
      
      
  

  

    

    

      

   

    
   

  

   

  

   
     

    

     

  

   
   
    

  

   

    
    

  

   
   

  

   
    

        
        

     
    

     
   

dan prampoeca”, jaitoe : 

     

    

   

    mewa 
kent,ing 

oentoek penjakit 
jang dari     

     

   perti berapi,    

  

       

  

terbakar. 

    

  

OOT: » » » 

   
» »” P2 

     
     

     

   

ngan PERTJOEMAH. 

    

  

      
       

| (OBAT PENJAKIT KENTJING) 
TRIOS goenanja oentoek menjemboehken 

segala penjakit kentjing pada orang lelaki 
Penjakit kentjing 

jaig baroe atau jang sosdah bertahoen- 
tahuen, kentjing nanah jang berwarna poe- 
tih, kentjing nanah jang berwarna koening 
toa, penjakit dialat kentjing, jang teristi- 

penjakit 
(Gonnorhoe), didjalanan kentjirg panas se- 

Sakit pada bidji kemalocan, 
dibagian boeah pinggang (gegindjel) seputi 

HARGANJA : 

per flesch Isi 200 pil... 

Tn 
Ini obat2 bisa dapat beli ditoko-toko 

|. Japan jang mendjosal obat. 
Prijscourant obat-obat boleh diminta de- 

  
digelembseng?n 

prampocan 

AGENT BESAR: 

K. ITO & Co. 
Molenvliet West No. 203-204, 
BATAVIA Telf. 293 Bt. 

(OBAT BIKIN ITAM RAMBOET) 

   

  

   
    

   

    

   

    
     

    

     

    

   
    

      

      

   
    

    
   

    

BAIK BOEAT RAMBOET POE- 
TIH (BEROEBAN), MERAH 

DAN KOENING. 

TEROETAMAN JA INI AOBA 

1. Obatnja hanja sematjem 
dari poeder, hantjosrken sadia - 
pakei air. 

2. Ramboetnja jang hendak 
disemir zonder ditjoetji doeloe. 

3. Pakeinja gampang, ramboet.. 
nja bisa djadi hitam seperti war 
na aseli. 

4. Ini Poeder obat tida bisa 
hilang kekoeatannja, dari itoe 
sanget mengoentoengken, kerna 
dipakeinja bisa dibagi bagi boeat 
bevsrapa kali. 

hgrta per Mesem Ai an ae 0,5 

  
Agent di Bandoeng 

TOKO HAKATA Soeniara- 

dja No, 24,     
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