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T.S. dan loonbsiasting 

OENIA Taman Siswa soedah 
menentoskan sikapnja. Dengan 

' #oeara boelat ia menolak akan mem- 

Apa 

bajar loonbelasting. 

. Apa kabar sekarang ? 
Pada ketika poetossan djatoh, 

kita teroes berdaja oepaja oentoek 
mengstahoei pendirisu pemerentah. 
Dari soember jang haroes mengeta- 
hosinja disampaikan keterangan:.. 
'... pemerentah beloam menetapkan 
pendiriannja. : 

Betapa pendirian kita ? 
Soenggoehpoen kita menolak loon- 

belasting setjara principieel, kita 
mengarti apa sebab pemerentah me 
ngadakannja. Ia memboetoehi peng- 
hasilan jang lebih besar, sebagai 
oesaha oentoek mengoerangi tekort 
tempo hari. 

Dan berbosboeng dengan kegen- 
tingan sekarang, pemerentah tentoe 
membostoehi osang lebih banjak lagi 
jaitoe disebabkan penaikan begroo- 
ting bosat keperloean defensie Dari 
itoe harapan, bahwa lonbelasting 
itos skan ditjaboet praktis tidak 
ada, Walaupoen demikian terhajap 
pergosrocan Taman Siswa kita ha- 
Trapkan, soepaja pemerentah berla- 
kosiojaal ja orang boleh katakan 
rojasal beroepaz memberikan kebe 
basan tentang kewadjiban oentoek 
membajar loonbelastizg itoe. 

Apa sebab ? 

Pertama: soember - penolakan 
Taman Siswa boekan karena tidak- 
maoe-bajar-padjak-habis-psrkara. Ia 
maos membajar padjak (misalnja 
padjak penghasilanj asai boekan 
loonbelasting. Makloem doenia Ta- 
man Siswa Ishir dan bathin tidak 
mengenali madjikan dan pegawai, 
Werkgever dan werkaemer. 
. Atoeran loonbelasting mengamitil 
pokok adanja madjikan dan pegawai. 
Diadi kalau dalam seboeah cesaha 
(T.S. misalnja) dasar madjikan dan 
pegawai tadi tidak ada, dengan sen-| 
dirinja stoeran loonbelasting tidak 
oesah dikenakan padanja. 

Kedoea: kalau dengan djalan 
technis dan juridis pemerentah soe- 
kar memberikan kelonggaran pada 
Taman Siswa, masih didapati alasan 
lain oentoek mengetjoealikan Ta- 
man Siswa dalam pasal loonbelas- 
ting itoe jaitoe. 

"8. pemerentah berhoetang boedi 
besar pada kacem TS. jang dengan 
scoesah-pajah, pahit-getir memper- 
banjak pergoeroeaa disini berdasar 

“ pertjaia pada diri sendiri, zonder 
bantosan ceang deri pemerentah. 

b. dengan tidak mengetjoealikan | 
Taman Siswa dalam soal loonbelas- 
ting itoeorang menggali lobang ma- 
ha lebar dan maha dalam antara 

pemerintah dan masjarakat Indone- 
sia jang soedah mengakoei keber- 
sihan dan kesoetjisn azas Taman 
Siswa. Dan berhceboeng dengan ini 
pemerentah tidak boleh icepa, bah- 
wa Taman Siswa boekan pergoe- 
roean baroe tetapi sosdah lama 
jaitoe beroesia 17 tahoen. 

Lawan dan kawan mengakoei 
keloehoeran azas T.S. Ini boe- 
at pemerentah tentos tidak asing 
lagi. Djadi alasan T.S. menolak loon- 
belasting itoe boekan alasan ,,anak 
anaks, apalagi ,,bikinan“ atau ,.8e- 
kedar mentjari keonaran” tetapi 
boekan lain daripada pertahanan 
azas-bermoela jaitoe seboeah per- 
goeroean jang tidak mengenali ma- 
djikan dan pegawai, Dan azas ter- 
seboet soedah lama dikenal oleh 
doenia internasional. 
Makloem tidak sedikit orang asing 

jang memerloekan acjar kenal de- 
ngandoenia T.S. baik beroepa ber- 
koendjoeng sendiri maocepoen de- 
ngan perantaraan toelisan. 

& 

Menilik kessmoeanja itos adalah 
beleid jang sebaik-baiknja, kalau 
pemerentah membebaskan Taman 
Siswa dari psmbajaran loonbelas- 
tiog. Dan harapan kita ini tentoe 
masih dapat dipenoehi, karena se- 
pandjang hasil penjelidikan kita 
hari ini poestoesan-penghabisan be- 
loem diamb'l Djadi .. .. masih ad. 
waktos osntoek mengambil poetoe- 
san: Taman Siawa bebas dari loon- 

Peperangan di Eropah 
  

Lwow diserahkan kepada Djerman 

Kapal selam siapa dekat Mexico? 

Von Friisch mati di medan perang depan Warschau, 
Berlin, Ssbtos (Transocsanj. Bekas opperbevelhehber tentara 

Djerman, djendral Von Fritsch ketika stormtrosupsn pada 22 September 
melakoekan serangan depan Warschau, telah mendapat kematiannja. 
Ketika itoe beliau toerost sebagai vrijwliliger. ta 

  

Lwow kemaren diserahkan kepada tentara Djerman 
Beriin, Sabtoe (Transocean!. 2 
Makloemat Kwartier Besar menerangkan, bahwa Lwow kemaren 

telah diserahkan kepada tentara Djerman. 

Inggeris menghargai kenetralan Noorwegen 
asalkan Djerman bertindak demikian 

Oslo, Savtoe (Reu.er.| Gezant Inggeris telah menj Ikan nota 
kepada minister Nvorwegen bagian oeroesan loear negeri. Didalamnja 
diterangkan, bahwa Irggeris akan menghargai kenetralan Noorwegen, 
asalkan hai itos oleh Djerman djoega dihargainja. 

Serangan Djerman disebelah timoer Saar dipoekoel 
moendoer : 

Paris, Sabtos (Rcu'er). 
Makloemat pagi pada 23 Sept. menerangkan: pada achir sore ke- 

maren serangan? pehak moesoeh pada daerah2 jang telah dirampas di 
sebelah timoer Ssar dan telah dipoekoel moendoer. Lebih lebih antara 
Saar dan daerah sebelah tenggara dari timoer laoet Zweibruecken dan 
menoedjoe Lauter djoega. 

2 kapai selam dibenoea Mexico apa maksoednja? 
Mexico City, Sabtoe |Reuter| : 
Ssmalam telah dilapoerkan adanja 2 boeah kapal selam dibenoea 

Mexico. Kapal itoe berlaboeh di 3 myl dari daerah negeri Vera Cruz. 
Jang satoe dirapportkan dipelaboehan Vera Cruz dan jang lain dipe- 
laboehan Puerto Mexico. Pelaboehan itoe adalah satoesatoenja djalan 
mencedjoe kelaoet oentoek mentjapsi Tehuantepec, soember tempatnja 
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Penglima perang Von Fritsch tewas 
dimedan Timoer 

Minggoe ivi Djerman akan me- 
ngambil poetoesan penting, 

dimana lantas Hitler 
mencedjoe medan 

perang barat 

Ksunas, Minggoe (Reuter) 
Menoeroet berita dari Berlin, 

dalam minggoe ini pemerentah 
Djerman akan mengambil poe- 
toesan jang penting. Dimana 
laloe Hitler akan menocedjoe ke 
medan perang barat. Berita itoe 
dilandjoetkan poela, bahwa mjs- 
sie militer Djerman jang ada di 
Moskou oentoek membatasi dae- 
rah jang akan didoedoeki di 
Polen akan tinggal disitoe oen- 
toek melakoekan permoesjawa- 
ratan militer. 

Tentara marine melakoekan bom- 
bardement terhadap Hela 

Berlin, Minggoe (Router) 
Maktoemat mengabarkan, bahwa 

gerakan tentara meneroeskan toe 
djoeannja ke garis batas sebagai 
mana ditentogkan lebih doeloe. Ten 
tara marine moelai lagi dengan 
bombardementnja terhadap kedoe 
doekan Polen, Fiela. 

Lebih landjoet diwartakan, bahwa 
banjak sekali pelari2 PRolen jang 
ada di medan perang Warschau. 

Tentara expeditie Inggeris di Peran 
tjis dirahasiakan tempat tinggalnja 

Londen, Minggos (Reuter) 
Pehak jang mengetahoei menja- 

  

Setelah Calinescu mati terboe- 
hoeh, polisi beraktip 

Boekarest, Sabtoe(Reuterj 

Setelah keroesoehan jang di 
sebabkan matinja Calinescu, 
kini polisi melakoekan keakti- 
pan jang besar sekali. Dibanjak 
kota diadakan tindakan boeat 
sementara. Sedangnja itoe ra- 
dja Carol melakoekan permoe- 
sjawaratan, oentoek dengan 
sekceat moengkin pada keada 
an internasional jang sekarang 
ini, pemerintah dapat melakoe 
kan perlawanannja.       

Bangsa Jahoedi mempoenjai wakil 
dalam persidangan locasi 

Londen, Minggoe  (Reuterj 
Menoeroet radio dari Moskou, 

bangsa Jahoedi itoe mempoenjai 
wakil dalam sidang2 locaal menoe- 
roet banjaknja pendoedoeknja. Per- 
wakilan itoe ialah centoek -zelfbe- 
stuur jang didjalankan dalam dae- 
rah2 Roeslan poetih dan.Oekraina, 
jang didoedoeki oleh tentara Roes- 
lan. 

Di Warschau tidak didapat ikan 
daging, selsin dsripada daging 

koeda 

Stockholm, Minggoe (Trans- 
ocean) 

»Nya Dagligt Allehandas mengoe 
moemkan pelapoeran jang tegas se 
kali tentang keadaan di Warsebhu. 
Pelapoeran itoe dibikin oleh legatie 
Zweden jang kini soedah sampai di 
Riga. Keadaan Warschau dapat di- 
bilang sangat mengerikan. Ikan 
daging ketjoeali daging koeda, sa- 

takan, bahwa tentara expeditie Ing. ma sekali tidak didapat. Dan kekoe 
ger.s di Perantjis hingga kini masih |rangan dalam barang makanan sa- 
mengadakan 2 centoek |ban hari nampak bertambah?. Kota 
kemoediannja melakoekan aksi. Deitoe tjoraknja sebagai hantjoer le- 
ngan chawatir didjaga dengan be-|hoer. Hampir tiada katja jang ke 
toel betoel soepaja tempat tinggal tinggalan dan semoea djalan2 tak tentara itoe mendjadi rahasia bagi dapat dilaloei. 
pehak moeroeh. Soldadoe2 dilarang 

nja mengirimkan kartoe gambar|Orang2 jang tidak popoeler dalam hari lagi Raus akan mamadjoekan 

Italia netral, tapi bersiap 

Sebab Hitler dan Von Brauchitsch 
ada dimedan barst, nampak 

tentara berdjosang 
soenggoeh2. - 

Paris, Sabtos (Reuterl. 
Berhoeboeng dengan adanja 

Hitler dan Von Brauchitseh di 
medan perang barat, maka nam- 
pak perdjoeangan jang aktip 

“sekali. Diseloerceh medan pe- 
' rang, lebih lebih diantara Saar 
dan Rijn banjak dilakoskan per 
tempoeran. 
Disini nampak keaktipan jang 

hebat dari patroli Djerman de 
ngan besar-besaran dan djoega 
Gilakoekan bombardement jang 
loear biasa terhadap kedoedos 
kan kedoedoekan Perantjis. 
Terdjadi poela serangan sera- 

ngan jang teratoer, tidak oleh 
kompenie, sebagai dalam sera 
ngan serangan jang soedah soe 
dah tetapi dengan seloeroeh bata 
lioen. Dengan bergeloambang2 
mereka itoe ,melakoekan sera- 
ngannja. Dengan itoe maka nam 
pak sekali kegagahan tentara 
Djerman, tetapi semoeanja itoe 
gagal, karena pertahanan ten- 
tara Perantjis. Djika serangan 
Djerman menggeloembang, ma 
ka selaloe diterima dengan tem 
bakan tembakan oleh kanon ka 
non Perantjis jg disemboerkan 
dari senapan-senapan mesin. 
Menoeroet pelapoeran tentata 
Djerman jang melakoekan sera 
ngan 'itoe selaloe ditembaki 
hingga rebah serempak diatas 
boemi. 

Hongaria moelai lagi berhoeboengan 
diplomatik dengan Roeslan 

Boedapest, Saptoe (Fiavasj 
Hari ini dioemoemkan derganopi 

sil, bahwa Hongaria dan Roeslan 
telah moelai iagi berhoeboengan di 
plomatik. Bekas gezantschapsraad le 
gasi Hongaria di Warschau, Kristof 
fy kini telah diangkat mendjadi 
gezant di Moskou Persahabatan 
jari Moskou ini telah diterima. 

Paus akan menjoerati negeri jang 
berperang oentoek d: mai 

Berlin, Sibtos (Aneta- ANP)J   balasting ! 
M. "Rs : 

TN ea ai —- Dari kalangan Katholiek jang leig 
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soerat kepada negeri negeri jg ber 
perang. Dalam soerat itoe akan di 
madjoekan cesoel2 perdamaian. 

Menoeroet orang orang Paus itoe 
dengan iangsoeng akan memadjoe- 
ae 12 perdamaian jang de- 

itief. 

Pertemposran hebat antara artille- 
rie Djerman-Perantjis. 

Raris, Sabtoe (Havasl. 
Makloemat malam pada 23 Sept 
menerangkan bahwa pertem- 
poeran ditempat setempat anta 
ra artillerie dan tentara bagian 
depan dari kedoea pehaknja te 

- lah berlangsoeng dengan seroe 
|. nja, & & 

Kapal Inggeris ,,Kittiwake" me 
langgar perioek api 

Londen, Sabtoe |Reuterj: 
Admiraliteit mengoemoemkan, bah 

wa kapal patroeli ,,Kittiwake'' pada 
20 September telah melanggar pe- 
rioek api. Kapal itoe berstnja ada 
500 ton. Dengan melanggarnja itoe 
ada 5 nelajan jang hilang, moengkin 
mati dan 2 jang mendapat loeka. 
Kapal itoe kembali ke pelahoehan 
oentoek mendapat perbaikan. 

Djerman teroes mengamoek dengan 
melakoekan bombardement seroe 

di Warschau, 
Londen, Ssabtce (Reuterj. Mak 

loemat tentara di Warschau menga 
barkan, bahwa tentara Djerman 
meneroeskan gerekannja menoedjoe 
Warschau. Lebih-lebih kota bagian 
depan, Prags, dengan bombarde- 
ment artillerie mendjadi bantjoer 
leboer. Kemaren. pesawat pesawat 
Djerman telah melakoekan bombar 
dement hingga dowa kali terhadap 
kota itoe. Dan dosa pesawat oedara 
nja ditembak roentweh. 

Djerman kekalahan pesawat oedara 
sebanjak 1000 boeah katanja 

Londen, Sabtoe (Reuter). Dari 
Riga diterima telegram, dimana di 
njatakan, baliwa menceroet tentara 
Polen jang dibantoekan kepada mis 
sie militer Perantjis, Djerman di 
Polen telah mendapst kekalahan 
1000 pesswat oedara. Jang 600 ter 
tembak djatoeh dan sisanja dipakaa 
oentoek toeroer: keboemi.   

atau kartoe pos kelosarganja. Di 
mana2 tentara mendapat samboetan 
jang gembira. 

Goebbeis member? keterangan 
kepada wakil pers loe- 

ar negeri 

Beriin, Minggoe |Transocean) 
Soepaja dapat menjingkirkan kesa- 
lahan faham tentang sikap Djerman 
terhadap negeri2 netral, maka hari 
ini Goebbels menegaskan kepada 
wakil2 pers loear negeri, bagaimana 
tjaranja Djerman menghargai hak2 
nengeri2 netral. Berhoeboeng de- 
ngan kabar2 jg menjatakan, Yahwa 
Djerman akan melanggar kenetralan 
Nederiand, Belgia dan Luxemburg, 
maka beliau menjatakan, bahwa per 
tanggoengan Djerman terhadap ne- 
tral adalah berlakoe djoega pada 
tiga negeri itoe. 

na bombardement di Warschau 

Paris, Minggoe (Reuteri. 
Menoeroet maklosmat opisil dari 

Warschau dinjatakan, bahwa ada 
1000 orang jang mati berhoeboeng 
dengan artilerie bombardement ter 
hadap Warschau jang dilakoekan 
kemaren, 4 geredja dan 3 roemah 
sakit jang penoeh dengan orang jz 
mendapat loeka, dihantjoer le- 
boer. Di sekitar Warschau Djerman 
melakoekan serangannja dipantai ba 
pian kiri dari Weichsel, dimana oleh 
moesoehnja dipoekoel moendoer. Per 
tempoeran jang seroe berdjalan te- 
roes disepandjang distrik Modlin. 
sPertahanan Warschau dan Modiin 
masih selaloe dilakoekan, dan akan 
demikian poela teroesnja", begitoe 
katanja. 

4 miljoen sterling tambahnja 
boeat defensi nasional. 

pena aaana (Reu 
Fl. 
Ketika dilangsoengkan sidang 

nasional jang besar, maka pe- 
merintah telah memadjoekan 
rentjana hoekoem jang meminta 
4 miljoen sterling sebagai tam 
bahan krediet boeat defensi 
nasional. Dengan ini maka kre 
dlet begrooting extra mendjadi 
kan 20 miljoen oentoek persen   djataan negeri. 

Ba 

1000 orang pendoedoek mati kare- |: 

Hee eka. 

. regiem Polen sama ditangkapi 
M oskou, Minggoe (Transocean) 
Berita2 dari Lemberg menjata- 

kan, bahwa pemerentahan sementa 
ra disana telah dibentoek. Toko2 
dan sekolah2 diboeka kembali. Ba- 
njak orang jang pro kepada regiem 
Polen telah ditangkapi dan diang- 
gap sebagai moesoeh ra'jat Oekraina. 

Italia tinggal netral dan hendak men 
tjegah komplik lebih locas. 

" Londen, Minggoe (Reuter) 
Pedato Mussolini menerangkan, 
bahwa sebenarnja Eropah be 
loem iagi daiam berperang atau 
berselisihan. Moengkin masih 
dapat dihindarkan dengan se- 
tjara kejakinan dan kehendak 

| coentoek memegang tegoeh ke 
doedoskan dan atau perbaikan. 
Jang dalam tambo dan perge- 
rakan jang penting tidak dite 
rimanja oleh ra'jat, Dinjatakan 
poela keterangan setengah opi 
sil, jang menjatakan, bahwa 
Perantjis-Inggeris telah mene- 
tapkan bagi kedoedoekannja jg 
tertentoe ialah sesoeai dengan 
kedoedoekan Polen. 

Menoerost kalangan jg menge 
tahoei di Londen pedato Mus- 
sollini itos adalah tenang. Dan 
meraka itoe menjamboet dengan 
gembira, bahwa Italia akan ting 
gal netral dan hendak mentje- 
gah meloeasnja konplik. Tetapi 
njata Italia telah bersedia me 
nerima keadaan2 jg moengkin 
terdjadi. Hal itoe adalah seba- 
gai tindakan persediaan jg laras 
jang djoega dilakoekan oleh ne 
geri negeri netral lainnja. Pen- 
dirian beliau, bahwa permoesoe 
han itos digagalkan jang dika- 
langan Inggeris dirasakan, itoe 
tidak disangsikan, demikian ka 
ta koresponden Reuter, 

Italia membitjarakan tentang poli- 
tik dalam negeri 

Rome, Minggoe (Transocean). 
Sidang minister pada 30 September 
akan meiangsoengkan persidangan 
nja. Dan jang akan dibitjarakania 
lah berbagai soeal jang mengenai 
politik dalam negeri, 

tas 
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Soenji jang berbahaja 

medan barat, meskipoen kata- 
Ma tetap agak soenji di- 

nja, pehak Djerman lebih giat. Ko- 
non Hirlerpoen soedah beralih ke 
medan barat setelah menjelesaikan 
cercesannja dengan Roesian di me 
dan Timoer. 

Dari berita pembagian, ternjata, 
bahwa Djerman menjerang Rolen 
teroetama sekali oentoek keper- 
loean Roeslan, jaitoe sebagian be- 
sar dari Polen diberikan kepada 

- Roeslan. 8 
Kini perlawanan di Warschau ka- 

tanja -masih diterosskan. Tidak he 
ran, sebab moengkin bahwa pehak 
Djerman berlakoe hati-hati sangat 
terhadap- kota indah itoe, dimana 
barangkali banjak poela pendoedoek 
bangsa Djermannja. 
..Adapoen keadaan di medan-barat, 
seperti kita katakan diatas tetap 

.imasih soenji. 
Orang merasa heran, mengapa 

p€hak Inggeris-Perantjis tidak se- 
g-koenjoeng moelai dengan 

“Offensief tjara besar2an, padahal 
“Offensief seroepa itoe djika dilakoe- 

- kan tempoh hari, terang bisa me- 
| 'ngosrangi tekanan disebelah timoer. 

koenjoen 

“Tetapi. tidak, boekan serangan 
- maha-hebat jang kita dapati dime- 
dan barat itoe, bahkan sebalikrja 

cmenantiasa.... kapal-kapal Inggeris 
dibor, hingga menoedjos kedasar 
laost. 

x“ Menoeroet doegaan, Inggeris ber 
lakoe hati-hati, teroetama sekali 
mendjaga djangan sampai ia koe- 
soat-masoet di Eropah, sebab koe 

- soet-masoetnja — pehak 
moengkin dipergoenakan boeat ke 

-sempatan jang baik oleh lain-lain ne 
“geri jang boekan kawan demokrasi, 
“seperti misalnja Roeslan | boeat mer 
» desak ke India), Italia bosat oeroe 

san Laoetan Tengah, dan Djepang 
- boeat mendjalankan djangka-mak 
soednja dengan Asia ini. 

Moengkin bahwa Djepang menan 
: tk koesoetnja peperagaa di Eropah, 

- sedang Italia menantikan gerak Dje 
- pang disebelah timoer. 

Kini masing-masing agak tenang. 
Peperangan hanja beroepa tembak- 
menembak dengan meriam semata 
antara pehak Maginot dan pehak 
Siegfried. 

2 Roepa-roepanja setelah terboekti, 
bahwa toch sekarang Polen soedah 

- tidak ada, orang ragoe-ragoe, apa- 
. kah peperangan diteroeskan atau- 

kah tidak, sebab djika diterosskan 
: terang bahwa akibatnja akan sangat 

dahsjat Gjoega. 
Sekarangpcen soedah njata, di 

mana Toerki sekarang mengambil 
pihak. Terang poela, bahwa Toerki 
akan bersatoe dengan Roeslan, mes- 
kipoen beloem tampak njata pada 
sa'at ini. 

a 

Bahwa sekarang ini nampak ada 
gerakan anti Inggeris pada beberapa 
neger!, tidaklah bisa disangkal lagi. 
Itoelah sebabnja, maka djika Ing- 
geris tidak berlakos sangat berhati- 
hati, moedah ia hantjoer, apa lagi 
melihat ketenangan negeri-negeri 
jang dahoeloe sangat hebat rasa- 
antinja kepada negeri itoe. 

Soenji tetapi genting. Tenang te 
tapi mengatoer. Poen Italia jang 
“dengan berkata ,,sikap netral kita 
beloem beroebah", ta' oeroeng oesa 
ha mengatoer militernja tetap di-| . 
perbesar. 
- Biasanja soenji jang genting itoe 
mercepakan ,,kata-pendahoeslosan' 
dari kelam-keboet jang sangat besar 

Dari itoe, maka orang menanti 

dari mana kelak datangnja kabost 
itos. 
Moengkin, bahwa disegala pen- 

djoeroe dosnia ,, Merah-Hitam-Koe- 
»Boelan-Bintang 

(Tosrki)“ akan menimboelkan gerak 
bersama. Aksinja moengkin dibikin 

ning“ mosngkin 

serentak. - ? 

1 Selain daripada itoe djika kelak 
Djerman moelai dergar Blizkriegnja 
lagi, maka bahaja jang mengantjam 
negeri netral makin besar. 
- Timboellah pertanjaan orang, ke 
sebelah manakah Nederland dan 
Beigi kelak ? Djika Inggeris melang 
gar terlebih dahoeloe, tentoe Djer 
man jang dipehak, demikian seba- 

2 INN 20 ep BEN La : 

Tetapi -djika Inggeris dilawan, 
tidakkah Indonesia poela terantjam 
bahaja' Inggeris? Dan djika ada 

. bahaja seroepz itoe, moengkin ada 
- Jain negeri mendahoeloei. 

Perhitoengan dan 
“seroepa ini 
kan? 

kesimpoelan 
tidak moestahil, boe- 

A. Tj 

1" 

nan ben DP BRA AN ORARI Hebat KAU EN DNS sn Be Di AK 

Inggeris 

  

Dimiatakan sedikit kesabaran. 

Berhoeboeng dengan bertosmpoek 
nja kabaran, maka toelisan dan 
kabaran ada jang terpaksa kita 
tahan, soepaja dimakloemi dan sabar 
doeloe. 

—-J—— 

lastituut- Journalist'ek. 

Diperma'lbemkan, bahwa nanti 
malam toean Tabranijang mem- 
beri psladjaran dalam Journalis- 
tiek dan Dagblad-bedrijf berhala- 
ngan mengadjar dan waktoenja di 
ganti dengan hari Rebo sore. 
Harap jang barkepentingan mak- 

loem adanja. 
sea 

Communigue 

Centrale Crisis Comite Boeroeh Asia 

20 perserikatan boe 
Yoeh Asia berhadlir. 

Pengoeroes menoelis: 

Pada tg. 22 September jl. dengan 
bertempat dalam gedong B.A.P., 
Petjenongan 33, telah berhadlir wa 
kil-wakil dari 20 persarikatan boe- 
roeh Asia jang ada dikota Betawi 
atas oendangan, Sarikat Boeroah 
Tionghoa Betawi, bosat membitjara 
kan soeal bekerdja bersama-sama 
berhoeboeng dengan soeal2 penting 
jang lagi dihadapi oleh kaoem boe 
roeh di negeri ini lantaran crisis 
doenia di waktoe ini. . 

“ Pertemoean terseboet ada tinda- 
kan lebih djaoeh dari opsnbare 
vergadering jg diadakan oleh SBT 
pada tg 17 September jl. 
Dalam pertemoean itoe ternjata 

dengan tegas keinginan jang besar 
dari itos wakil-wakil boeat bekerdja 
bersama-sama, teroetama terhadap 
itoe soeal-soeal jang penting jang 
meminta kaoem bozroeh moesti me 
ngambil tindakan2 jang tjepat dan 
djitoe. : KEB 

Achirnja dengan socara boelat 
telah diberdirikan satoe comite van 
actie jang memakai nama: Centrale 
Crisis Comite Boeroeh. Asia jang. 
akan bekerdja setjara offensief dan 
defensief, dan toean2 jang doedoek 
dalam itoe comite -ada: 

1. FW. Besalsky, dari BA.P. 
2. F, Laoh, dari Paketvaartbond. 
3. Samjono, dari P.P.S.T. 
4, Tan Hoat Lee, dari C.V.B. 
5. Mr. Hindromartono, dari PPST. 
6. Drs, Ratu Langie, dari Sarikat 

Pelajan Boemipoetera, dan V.O O.B. 
7. E. Rarea, dari Persatoean Boe 

roeh Fabriek Indonesia, dan Per- 
satosan Bosroeh Pertjitakan. 

8. Kho Tiauw Keng, dari Sarikat 
Boeroeh Tionghoa. 

Leden dari Comite terseboet jang 
disoesoen sebagai diatas hanja 
bocat sementara waktos jaitoe ha- 
nja akan menjoesoen werkprogram 
Comite. Sesoedah werkprogram la- 
hir akan diadakan kembali satoe 
pertemoean besar. 
Bsrhoeboeng dengan penting dan 

ja pekerdjaan jang akan dila 
koekan oleh Comite kita minta per 
sarikatan? boeroeh Asia jang be- 
loem menghoeboengkan dirinja pa- 
da pergerakan ini soeka memberi- 
kan namanja pada voorloopige 
secretariaat jaitoe Sarikat Bosroeh 
Tionghoa, Molervliet West 29, telf 
Bt. 1031. 

mp 

Minta digolongkan orang jang 
primitif ? 

Perloediberipela 
djaran. 

Di Tanah Tinggi ada seorang-o 
"|rang Belanda jang hernama D. dan 
mempoenjai perboeatan jg koerang 
senonoh, pengganggoe kesopanan 
dan kesoesilaan, Sebab kerap kali 
ia masoeck ditempat pemandian o- 
rang orang peremposan jang asjik 
ditempat mandi gemeente. 
Dengan sendirinja mereka itoe 

terganggoe, sampai beroelang2. 
Tetapi pada soeatoe hari, waktce 

ia mentjoba oentoek mengganggoe 
kesopanan dengan memasoeki tem 
pat orang orang perempoean dengan 
pakaian jang tak lengkap. Oleh ka 
rena perboeatan ini maka ia diadoe 
kan kepada soeaminja, hingga ter 
djadi pertjektjokan, jang oentoeng 
nja tak djadi teroes. 

Tetapi lebih baik apabila orang 
jang demikian perboeatannja itoe 
diberi peladjaran, kalau memang 
tidak maoe dimasoekkan golongan 
jang primitief. 

mem Yetinin 

Johan de Witt“ melaloei 
. Guessant 

Dikabarkan, bahwa pada tanggal 
22 boelan ini djam 4 sore kapal teb. 
telah melaloci @uessant. 

LA 
  

tambahan goena peperangan 
Volksraad hari Djoem'at pagi te 

lah membitjarakan anggaran belan 
dja tambahan goena departement 
peperangan (jang kabarnja lebih 
doeloe disiarkan pada tg. 16 boelan 
ini). 

Banjak pembitjara jang menge- 
loearkan pendapatnja, antaranja 
toean tosan Soangkoepon, Tadjoed 
din Noor, jang kedoeanja memberi 
kan pemandangan jang mengenai 
soal goal olah nagara. Mereka me 
ngandjoerkan soepaja diadakan pe 
roebahan2 politik, hingga Indonesia 
bisa diperentah oleh dirinja sendiri. 
Dalam pada itoe sebagian besar 

psmbitjara memilih fihak pemerin- 
tah dalam pendiriannja, sedang 'toe- 
an Biaauw (IE V ) menoendjoekkan 
keadaan2 dalam waktoe ini tidak 
mempoenjai alasan oentoek menga 
dakan pemandangan2 jang menge- 
nai kenagaraan. Poen fihak IRV. 
menghendaki peroebahan2 politik. 
Tetapi demikian ini dilakoskan da- 
lam oedara jang sedikit tenang. 
Tjoema tocan Thamrin dari fraksi 

nasional menerangkan dengan terces 
terang oentoek menjetem tidak se 
toedjoe, dengan berdasarkan sen- 
diri? jang praktis, misalnja pertim 
bangan, bahwa ongkos2 pembelaan 
Indonesia dipikoel seloeroehnja oleh 
Indonesia. fAneta). 

Bpom 
Rentjana ordomnani ie perlindoengan 

oedara 
Volksraad telah me- 
nerimanja 

Rentjana ordonnantie goena per- 
lindoengan oedara jang dimadjoe- 
kan dalam volksraad telah dite 
rima dengan tidak mengadakan 
peroebahan apa-apa, ketjosali fihak 
Fraksi Nasional jg tidak setoedjoe. 
Kemoedian jang angkat bitjara 

ialah toean Levelt tentang keadaan 
jang loear biasa ini, jang perloe 
meminta bantoean dari tiap orang 
dengan soenggoeh scenggoeh dalam 
keadaan jang terlaloe soskar bagi 
Indonesia ini dihari kini dan ke- 
moedian. 
Habis ini jang pidato ialah toean 

voorzitter. 
—g— 

Al Mceffidatoel Hag 
Dengan toean Moh. Zsz2rie sela- 

koe ketoea, maka di Mr. Cornelis 
telah berdiri satoe perkoempoelan 
jang terdiri dari beberapa oelama. 
Mempoenjai toedjocan oentoek mem 
beri pendidikan ilmoe kepada pe- 
moeda poetera poeteri, jang ta' 
mampos osntoek melandjoetkan pe 
ladjarannja lebih landjcet. 

Konon kabarnja perkoempoelan 
ini dalam boelan Sjawal akan di- 
boeka dengan opisil. Poen dari se- 
karang soedah didjalankan pemeli- 
haraan anak jatim. Dan dengantja 
ra mengidarkan pengoemoeman 
akan diharapkan dari pendoedosk 
soepaja soeka memberikan sokongan 
sekedarnja goena anak2 jang dipe 
lihara itoe. 

Lp 

Volksraad dan keadaan lIvear 
biasa 

Oleh karena sidang volksraad ki 
ni ditoetoep, maka Collage van Ge 
delegeerden kiranja menoenggoe pe- 
kerdjaan jg sebagai tambshan lagi 
berhoeboeng dengan keadaan loear 
bissa ini. 

Dalam minggoe depan akan diada 
kan sidang doea kali seminggoe. ber 
lainan daripada biasanja. Perloenja 
oentoek membitjarakan mas'alah2 
bermatjam2, antaranja soal apakah 
pembitjaraan giliran goena pera- 
toeran goela akan didesakkan soe- 
paja diperpandjangkan. 

Mosi Smit cs. diterima dalam 
Volksraad 

Hari Djoem'at pagi volksraad te 
lah menerima mosi Smit cs., ketika 
membitjarakan anggaran belandja 
tambahan goena pembanterasan pe 
nganggoeran, dengan tidak oesah 
diadakan perobahan apa apa, ketjoe 
ali fihak Economische Groep jang 
tidak setoedjoe. Mosi itoe ialah soe 
paja pemberian sokongan itoe dia- 
dakan batas gadji, jaitoe dari 100 
roepiah mendjadi ditosroenkan sam 
pai 75 roepiah. | Aneta)., 

V beda 

Pertemosan Balai Pengetahoean 
Masjarakat Indonesia 

Mendengarkan pidato 
“dr. Poerbatjaraka. 

Perkoempoelan kaoem intelek In- 
donesia dikota ini pada hari Selasa 
26 boelan ini akan mengadakan per 
temoean, dengan dimoelai djam 8,15, 
bertempat digedoeng Clubgebouw 
Indonesia, Kramat 158. 
.Adapoen jang akan bitjara ialah 

toean dr. Poerbatjaraka, jg 
akan mempersoalkan Cultuur. Lain 
agenda ialah membatjakan notulen 
rapat pada tanggal 15 Augustus '39, 
sedang setelah toean dr. Poerbatja 
raka habis pidatonja, kepada hadi   madjoekan pertanjaan?. 

v 

Gen El TA NE AN | ba KE MA US Wita : 

Membitjarakan anggaran belardja, 

aa Nara ren 

Taman wa akan bebas 

ENJAMBOENG berita tempo ha 
ri pasal loonbelasting Taman Sis- 

wa Tjiandjoer (Pemandangan, tg.15 
Sept. '39 jang berkepala ,,Taman 
Siswa tidak djadi kena loonbelas- 
ting"), pembantos kita di Tjian- 
djoer menjampaikan oeraian lagise 
perti berikoet : 

Taman Siswa dan loonbelasting 
Baroe-baroe ini kita sosdah me- 

ncelis bahwa Taman Siswa pada ta 
hoen 1940 tidak djadi dikenakan 

loonbelasting. Redactie sk.ini soedah 

memerloekan menanjakan pada pe- 
merintah di Betawi, tetapi kabar tsb. 
disangkal. 

Sekarang kita aoedah mendapat 
kabar jang pasti. Soerat pemerintah 

kepada Taman Siswa Tjiandjoer, 

betoel isinja sebagaimana baroe 

baroe ini kita toelis jaitoe loonbe- 

lasting terseboet ditjaboet kembal!. 

Berhceboeng soerat officieelnja da 

tang dari inspecteur van finarcien 

dari Bogor fdjadi boekan dari di 

recteur van Financ!en Betawi), ma 

ka njata sekarang bahwa boeat Ta- 

man Siswa Tjiandjoer loonbelasting 

terseboet ditjaboet. Boleh djadi 

djoega Taman Siswa2 jang ada di 

residentie Bogor akar terlepas poe 

la dari loonbelasting terseboet. 

Bagaimana sikap Taman Siswa 

Tjiandjoer tentang so'al ini beloem 

dapat kita ketahoei. Tetapi terang 

sekali bahwa T.S. Tjiandjoer geba- 

gai tjabang akan toendoek kepada 

perintah dari hoofdbestuurnja. 

Sebagai orang tahoe, conferentie 
jang baroe2 ini diadakan di Mata- 

ram oentoek membitjarakan tentang 

loonbelasting itoe, dengan soeara 
boelat menolak loonbelasting. 

& 

Sekian pembantoe! 
Oleh karena kita sangsi akan ke 

benaran sari oeraian pembantoe 

terseboet, kita teroes berichtiar 

mentjari perboektian jang lebih 

koeat. Hasilnja ialah soerat seperti 

disebelah 'ni. 

dari loonbelasting? 
Kabar dari Tjiandjoer ! 

Hmmm spata yr. 

Assistent Wedana 
Tjiandjoer 

Tjiandjoer, 7 Sept. 1939 
No. 2648/43.— 
Bijlage : 
-Onderwerp: L.B. Ixer- 
krachten 
Taman Siswa Scholen 

Naar aanleiding van het schrijven 
van den Inspecteur van Finarcien, 
Hoofd der Inspectie te Buitenzorg 
ddo. 21 Augustus jLNo.358/I.F.,deel 
ik U beleefd mede, dat U en de 
onder U staande ieerkrachten voor 
1940 in de jaikomstenbelasting mce- 
ten worden aangeslagen en niet 
meer in da loonbelasting. 

In verband daarmeds verzoek ik 
U mjj in de maand November a.s. 
cen opgave van maandelijksche- dan 
wel jaarlijksche inkomsten te wil- 
len toekomen-yan U en de onder 
U staande leerkrachten. 

De Assistent Wedana 
van Tjiandjoer 

(tidak dapat dibatja| 
Aan 

het HOOFD DER TAMAN 
SISWASCHOLEN 

te 
TJIANDJOER. 

Menoeroet soerat toean A. W. 
Tjiandjoer, Taman Siswa Tjiandjoer 
boeat tahoen 1940 tidak akan dike- 
nakan loonbelasting melainkan in- 
komstenbelasting. Tjotjok dengan 
keinginan doenia Taman Siswa seloa 
roehnja. 

Di Betawi orang menjangkal ke- 
benaran kabar dari Tjiandjoer itoe, 

itoe disini kita bertanja: mana jang 
benar Betawi, Bogor atau Tjian- 
djoer? 

Kita harapkan, moga moga Tjian 
djoer jang benar. Dan kalau T. S. 
Tjiandjoer dibebaskan dari '2onbe- 
lasting. automatis T. S. seloeroehnja 
akan bebas djoega. 

Selandjoetnja kita persilshkan si 
dang ramai membatja hoofdartikel 
hari ini,   

  

Menaikkan harga dengan tidak 
beralasan 

Ketiga terdakwa diden 
da f50— subsidair 20 ha 
ri pendjara. 

Hari Djoem'at tg. 22 September 
Landgerecht Betawi telah memoe 
toeskan perkara 3 orang Tionghoa, 

jang diperiksa oleh karena mereka 
telah menaikkan harga barangnja 
dengan tidak beralasan. 

Ketiga terdakwa dihoekoem denda 
£50— subsidair 20 hari hoekoem 
pendjara. (Anetaj. 

ma Apaan 2 

Pembagian air di 1e dan 2eDwarsweg 

Tak moengkinkah di- 
lakoekan lebihbasik? 

Walsupoen orang2 jang menjewa 
roemah2 petak gemeente di le dan 
2e Dwarsweg mendapat air dengan 
gratis, tetapi masih beloem memoe 
askan tjara pembagiannja itoe. Se 
bab manakala jang seorang masih 
mandi ada datang lain orang hen 
dak mengambil air. terpaksalah jz 
mandi itoe tak bisa memakai air 
itoe. Terpaksa ia menoenggoe sam- 
pai selesai. 
Keadaan demikian ini tentoelah 

mengganggos keadaan roemah tang 
ga djoega, oleh karena waktoe jang 
terloeang bisa djoega dipakai oen- 
toek keperloean jang lain, ketjoeali 
menoenggoe d.tempat mandi itoe. 
Wadjib geme2nte memperhatikan. 

AY—— 

Anggaran belandja tambahan di 
terima Volksrazd 

Anggaran2 belandja jang telah 
dioemcemkan lebih doeloe, setelah 
ada djawaban pemerintah dan ter- 
mija kedoea jang pendek, telah dite 
rima dengan soeara 35 lawan 4. 
Jang tidak setoedjoe ialah tosan2 
Mochtar, Wirjopranoto, Tamrin, dan 
Iskandar Dinata. 

: ten 
Tak ada periotk api dekat 

Singapoera 

Sangkalan fihak Ing- 
gerias. 

Wakil Kongsol Djenderal Ingge- 
ris di Betawi menerima berita dari 
pembesar-pembesar marine Inggeris, 
jang menjangkel, bahwa didekat Si 
ngapoera diketahoei perioek2 api 
jang terapoeng. 

aa IG   rin diberi kesempatan oentoek me- 

Pa Yan Beikabs sela Re anita 

Pemboenoehan di Tji'edoek 
Pemboenoehtelahkena. 

Kira2 seminggos jl. di Pondok 
Katjang Tjiledoek Kebajoeran telah 
terdjadi psmboenoehan. jang kini 
soedah tertangkap pemboenoehnja, 
bernama Tobrani. Polisi telah me- 
meriksa dia dan dspat sedikit terang 
djoega. 

Jang diboenoeh ialah Madan, se 
bab ja telah membakar roemah 
rosmah pemboenoeh, ketika ia dan 
isterinja tak ada diroemah. Sebab2 
nja pembakaran itoe ialah oleh ka 
rena Madar dilarang oleh pemboe 
noeh oentoek mengarit roempoet 
ditempat jang banjak tanaman ba 
roe, jang menjebabkan roesaknja. 
Dergan larangan ini Madan men- 
djadi dendam dan membakar roe 
mah Tobrani, jang kemoedian di 
bognoeh olehnja oentoek membalas 
pembakaran roemah tadi (Rep). 

Aa 

Tjita-tjita soerit kabar 
,Parindra" 

Oemoem masih ingat, bahwa he- 
loem selang berapa lama telah di 
oemoemkan tentang tjita-tjita 
»Parindra“ oentoek mendirikan se 
koegah soerat kakar, jaitoe oentoek 
mengadakan soeatce editie spesial 
dari .,Sosara Osmcem“ di Djawa 
Barat. Berita itoe dibantah kebena 
rannja. 

Pada sementara itoe kita mende 
ngar kabar, bahwa Parindra“ me- 
neroeskan tjita2nja oentoek men- 
dirikan sebosah soerat kabar. Seti 
dak-tidaknja oleh pengoeroes besar 
partai politik terseboet disiarkan 
@engu@te-formulieren (sehelai soerat 
jang haroes diisi ) kepada anggota 
»Parindra“. di Djawa Barat, agar 
dapat mengetahoei dari mereka 
jang soedi mendjadi langganan. 

Maksoed ,,Parindra", jang soedah 
disiarkan sevegitoe djaoeh dirobah, 
jaitoe bahwa tidak lagi akan me- 
ngadakan editis spesial dari ,,Soeara 
Ozmoem", akan tetapi dengan beker 
dja bersama-sama dengan s.k. ,,Be 
rita Priangan“, jang diterbitkan di 
Bandoeng. Nama soerat kabar ini 
akan diganti mendjadi , Berita 
Oamoems, 

Sk. ,,Berita Oemoem" tetap di 
terbitkan di Bandoeng dan djoega 
tetap dikeloearkan atas tanggoe- 
ngan tosan Ali Ratman, seorang 
anggota ,,Parindra“ dan jang mem 
poenjai doea boeah s.k. di Ban- 
doeng. 

Tentang toedjoean dan sikap ,,Be   bagian Per Perinfrs. (Aretaj. 
rita Osmoem" dioeroes oleh badan 

demikian djoega di Bogor. Dari : 

HD. “Tama



   

  

    

    

Tungchen diserang hebat oleh Djepang. 
erangan besar Djepang akan datang 

     

  

Maman ana ab 
“ 

“ 

| Kaoan terampas kembali. a 
ungking, 24-September (Recuter): 6 

telah pehak Djepang melakoekan manah di Kiangsi sebelah 
Sarat-Laoet didekat Kaoan dan Fengsin jang letaknja disebelah Barat 

i kota Nanchaag, maka pasoskan pasoekan Tionghoa pada malam 
nggal 21 September jang baroe lalo» soedah melakoekan perlawanan 

t, s#esoedahnja mendatangkan bala bala bantoeannja. . 
Hal inipoen menjebabkan kembalinja kota Kaoan ketangan pehak 
ghoa pada tanggal 22 September pagi. 

Pa Barisan Tionghoa terkepoeng! 
at Pan an Tionghoa, dalam mana diwartakan tentang pose 
koelan di Kaoan, m kan, bahwa ketika pasoekan-pasoekan Dje- 

pang Ji Nanchang memoelai dengan serangannja kearah kota Kaoan, 
sebosah colonne Djepang #oedah melakoekan serangannja kepada 
Kaoan dari djoerossan Timoer-Laost, sedangkan colonne Djepang jg 

nja soedah berhasil mengepoeng barisan Tionghoa dan teroes madjoe 
h kota Kaoan itoe. Pada tg.19 Sept. jang baroe laloe pasoekan 

ekan Tionghoa jang memperlindosngi dirinja dengan sekoeat- 
cosatnja telah terpaksa meninggalkan kota terseboet, dan memoen 

 dcerkan dirinja dari pegoenoengan jang letaknja didekat kota itoe de- 
ngan menoenggos noenggoe kedatangan bala2 bantoean. 

    
        
     
     

      

     

   

    

     

     

            
           

  

       

  

      

        

     

     
      
     
        
     
    

    

    
   

    

  

Serangan dari pehak Tionghoa : 
Sementara itoe pasoekan? Tionghoa jang berkoempoe' disebelah 

— Oetara dari district Fengsin telah melakoekan perlawanaunjaoentoek 
membalikkan perhatian pehak Djepang kepada serangan 
ssraagan di kota Kaoan, dimana pasoekan2 Tionghoa pada targgal 

” 20 September, berhasil merampas beberapa kedoedoekan2nja oentoek 
— 'melangsoengkan perlawanan jarg dimoelai pada tg. 21 September, 
|. ketika pasoekan2 Tionghoa moelai dengan melakoekan serangannja 
000 diseloeroeh medan peperangan. 

   

   

     
    

F —.. Kata Djepang: Italia akan ikoet 
Sa - berperang” 
    

PRehak Djepang teroesir dari 
. - Kaovan 

5 Setelah diadakan pertaroengan 
PR He oleh kedoes belah pehak itoe, dalam 
Bat Brown Bomberlawanjna pehak Tionghoa mendoega, bah 
00.0. Eddy Marekx. wa pehak Djepang soedah tentos 
Pena “3 Ha mendapat kekalahan besar, maka 
| Kemarin malam dengan perhatian | sehak Tionghos achirnja poen soe 

agak besar, di Priksen Park bagian |gah herhasil mengoesir pehak Dje 
Arena dilakoean pertandingkan bok | rang dari Ksoan pada tanggal 22 

| sen, atas oesaha promotor Jahn | September paginja. 
| jang terkenal. : 

| Pertandingan boksen di Prinsen- 
o San na Pap 

at? z 

: : Pada paginja itoe djpega pehak 
i : : . Tionghoa teroes memasoeki pintoe 

00. Pertandingan sebagai partii Per gerbang sebelah oetara dari kota 
| tama ialah antara Brown Bom-|Kaoan. 
| ber lawan Eddy Marckx. Banjak| Selandjoetnjapoen diterangkan, 
| antara penonton jang merasa Sedi | hahwa sekarang masih teross mene 
000 kit ketjewa melihatnja karena te-| roeg timboel pertaroengan hebat di 

| .roes meneroes dari awwal hingga sebelah Timoer-Laoet dari pada ko 

|achir masing-masing berpoetar2,|ta Kaoan. : 
| seakan akan takoet sama takost. Selain dari pada itoe diterangkan, 
|. Dalam ronde kedelapan Bomber |hahwa tentara Djepang jang me- 
— Ginjatakan menang. ngambil bahagian dalam penjera- 

PEN Denga Na |ngan jang telah dilangsosngkan pa 

— Little Bernallawanjga tanggal 21 September itoe, soe 
KidDarlim dah memoendoerkan diri ke Nan- 

— : 3 : | Ichang dan Fengsin, 
—. Kemoedian dimadjoekan dalam| "8 8 
gelanggang Little Bernal dan Kid 

'Darlim. Sedjak moela Bernal jang 
— lebih ketjil nampak lebih oenggoel 

|. permainannja, sedang Kid Dariim 

| kelihatan Sanga -. dirinja 

| soepaja djangan roboh teroes. sam 

3 5 N Maa kedelapan ia masih pan- 

: 2 mempertahankan diri, artinja 

dak roboh, tetapi achirnja Little 
rnal dinjatakan menang. 

|. Rio Gill-Primo Oesman | 

   

                  

   

    

    

    
   

  

Tuagchen diserang Djepang 
.“ Sementara itospoen diwarta- 

kan djoega, bahwa pehak Dje- 
pang di Hunan-Ostara soedah 
poela menjerang kota Tungchen 
jang pada tanggal 21 Septem- 
ber jang baroe laloe djatoeh 
kembali ketangan pehak Tiong 
hoa lagi. . 01an 

Poen diterangkan djoega, bah 
wa pada hari Djoem'at sore di 
kota jang letaknja diloear kota 

BA Sa | Tungchen telah terdjadi pertem 

| Partij ketiga ini agak mempoe-| ocran hebat sekali. 
| askan. Primo Oesman nampak sa- sin 

ngat koekoeh badannja. Pertandi- 

|Kaoan sebelah barat dari Nanchang 

    

| - ngan makin lama makin hebat. Sa 

| jang bahwa Oesman tetap memper 

| goenakan taktik jang sering diper 

“lihatkan, sehingga Rio Gill tahos 

rahasiarja, Pn 
Sebaliknja, Rio Gill nampak sa- 

ngat gesit, sangat tjepat permainan 

nja. Doeakali Oesman mentjoba ber 

| tempoer dengan tjara mendesak, | 

0. merapat. Senantiasa disingkiri de- 

ET ngan litjin sekali oleh Gill, jang 

Pa 1 menjingkir itoe hoedjan poe 

“ 'koelannja tidak poela diloepakan. 

— Achirnja Oesman jang tegoeh 

  

   
    

    

—.. djoega. Kemoedian diarahkan poe- 

''koelan Gill jang dahsjat kemata 
Oesman, sehingga didalam ronde ke 

lima Primo Oesman menjerah kalah. 

| Louis Blanco—Bat- 
tling Oesman. 

— Pertandingan antara Louis Blan- 
co, bokser jang tjakap dan manis 

itoe lawan Battling Oesman hanja 

  

— memakan tempoh sang 

—. Meskipoen Blanco lebih ringan tim 

bangannja, tak oeroeng ia lebih tje 

pat. Berkali kali tindjoe kiri jang 

datangnja seperti kilat itoe me- 

njinggoeng moeka Ossman. Berkali| 

| kali poela Bianco bisa lolos dengan 

itoe tidak tahan lama. Ia grogey | 

h sangat sedikit.i 

Pehak Djepang moelai menjerang 
la : : g Ga 

Tokio, 24 Sapt. (Trans-Oceanj : 

Pada hari Sabtoe didengar kabar, 
bahwa Djepang didaerah Hunar 
soedah moelai melakoekan serangan 
nja. 5 . 
'Seboeah ma'loemat dari tentara 

mewartakan, bahwa pada tanggal 
23 September jang baroe laloe, ki- 

ra2 djam 6.25 pagi telah melakoe- 
kan serangan2nja lagi dimedan pe 
perangan jang . loeasnja 100 mij 
jang letaknja sebelah Selatan dari 
Teloek Tungting, dimana pehak 

  

Dalam ronde kedoea, Ossman men 
tjoba bertaroeng dengan tiara me 

rapat, tetapi sekali lagi Blanco Io 

los, dan ... disitoelah ia menghoe 

djankan poskoelan sangat hebat. 
Pada achirnja, dosa poekoelan 

ig datangnja hampir bersamaan 
tiba dimoska Oesman, sehingga ti 

dak dapat lagi Oesman memperta 

hankan diri. . 

Ia roboh. bernang diatas geladak 

| Dalam hitoeng sembilan, ia tegak 
tetapi seperti mabok, sehingga ka 
Tau diteroeskan ia tentoe lebih ma 
lang lagi nasibnja. 

Tetapi pada sa'at itoe reffree de 

tang memisah, dan bianco menang 

an dirampas kembali oleh Tionghoa | | 

Djepang mendapat bantoeannja dari |. 
kapal2 meriam jang dipergoenakan 
disoengai dan dilaoetan. 

Ketika itoe pasoekan pasoekan Ti 

onghoa soedah diserang diseboeah 

daerah jg letaknja dipegoenoengan 
dari district antara Tungshan, Wu 

ning dan Siu-Shul. 
Serangan ssrangan ini soedah di 

lakoekan bersama-sama dengan se- 
rangan serangan cemoem jang kini 

terdjadi disekitar kota Changhsa 

Ba
 

Ta 

Gerak Djepang jang terbesar 

Tokio, 24 Sept. (Transocsan): 

Gerak Djepang dengan tiga boeah 

barisannja dari Telok Tungting dan 
dari Tungcheng dibahagian sebelah 
Tenggara daerah Hupeh dan dari 

itoe dianggapnja sebagai serangan2 

militer jang terbesar sendiri semen 

djak timboelnja peperangan dengan 

Tiongkok itoe. ” -— 

Menoeroet bsrita 2 Djepang, pasoe- 
kan2 Djepang soedan mendapati 

seboeah tempat bertemoenja soengai 

Mi dan soengai Siang dan disana 
teroes mendarat, walauposn mereka 
itoe mendapat perlawanan hebat 

dari pehak Tionghoa. 1 

       

Sebahagian besar dari pasoekan2 

Djepang itos teroes bergerak ma- 

djoe didekat djalanan kereta-api 

Canton—Hankow dengan maksoea 

hendak memoetoeskan pasoekan2 

Tionghoa dari sajap-bejakangnja. 

Teroes madjoe ke Siuhsi 

Poen pasoekan pasoekan Djepang 

jang berkoempoel disekosah distric. 

jang letaknja disoengai Hsintiang 

soedah moelai menjerang djoega 
Pasoekan pasoekan jang ada didae- 

rah Kaoan teroes bergerak madjoe 

kearah Siush- ———— — 5 

Beritaberita Djepang menegaskan 
bahwa segenap serangan itoe, seloe 

roehnja-seedah selesai. 

Menteri loear-negeri baroe 

Lebih djaoeh dari Tokio di- 

wartan, bahwa admiraal Kic hi- 

saburo Nomuratelah diangkat 

mendjadi menteri Oeroesan Loear 
Negeri. 28 5 

Selandjoetnja diwartakan poela, 
bahwa kini soedah dimadjoekan 600 
boeah toentoetan Amerika kepada 

Djepang oentoek menghantjosrkan 
bak-hak miliknja jang mengenai 
keroesakan persoonlijk di Tiongkok 

Itali akan ikoet perang djcega ? 

Tokio, 23 Sept. (Domei): 
' Menoeroet ,,Nichi-N.chi Shimbun", 
Orang soedah memoetoeskan, bahwa 
Itali akan ikoet perang djoega dan 
akan berdiri disamping Djerman. 

. Soerat kabar terseboet mengoe- 

langi poela segala doegaan2 militer 
dan berkenaan dengan ini poen di 

ramaikan, bahwa roepa2nja masih 

soelit dan soekar sekali bagi Itali 
oentoek mentjampoerkan dirinja 

dalam tahoen ini kedalam pepera- 
ngan, oleh karena persediaan2 mi- 
njak tidak bisa didapat dengan 
setjepat-tjepatnja. 

Lebih djaoeh sk. tsb- menerangkan 
djoega, bahwa sebagai akibat per- 
djandjian ekonomi jang pada boelan 
Febr. jl. telah dilakoekan oleh Itali 
dan Roeslan itoe dan dalam mana 
dinjatakar, bahwa Itali akan men- 
djoeal kapal2 perangnja kepada 
Roeslan dengan harga satoe miljard 
lires, soepaja dengan djalan demiki- 
an 'itoe dapat Itali mendapat mi- 
njak dari Roeslan, maka berhoe- 
boeng dengan itoe posla Itali soedah 
berkejakinan, bahwa Itali soedah 
tentcoe akan bisa menjediakan mi- 
njak minjak itoe. 

Poen ditegaskan posla soerat-ka- 
bar itoe, bahwa Itali itoe tidak 
akan meminta keroegiannja dari 
pada pehak jang menang, biarpoen 
kemenangan itoe didapat oleh p- 
hak Inggeris dan Perantjis jang 
soedah tentos mengira bahwa Djer 
man itoe moesoeh jang terbesar da 
ripada mereka itoe jang tidak ha- 
nja akan mendoedoeki pantai—laoe 
tan Adriatis, tetapi djoega akan 
menjerboe ke Itali-Ostara. ' 
Menoeroet soerat- kabar itoe, Itali 

setiap-tiap waktoe bisa akan men 
dapat Joego-Slavia dan Griekenland, 
bilamana didalam peperangan ini 
Itali akan berdiri disamping Djer- 
man. 

Aja 

dahoeloe, PP DP. '(Perkoemposlan 
Penghoelos Dan Pegawainja| me- 
agadakan congresnja jang ketiga 
di Bandoerg. 
Malam Minggoe kemarin tgl. 23/24 |s&psi dengan oetjapan terlms kasih 

September 1939, congres tsb. telan rporla kepada mereka jg patoet dite 
mengadakan resepsi, bertempat di Ke 

ngan kertas2 kembang, — sederha- 

“ Ihoeloe Landrasd. Soerakarta, 

  

P. D. P. 

  

  

Diatas ini tertera 
P.P'D P. jang berkenan datang singgah dikantor ,,Pemandangan" 

Dari kanan kekiri: t. RM. Hadjip Tjonarosoedarmo, oetoesan 

gambarnja 

Pamekasan: t. H.M. Abdoelgani 
eigenaar Pemandangan : 

R.M. Kamil Pamekasan : dan t. I 

Congres P.P.D.P, ke III 
Malsm resepsi 

Pembantoe mengabarkan: 

Seperti telah diberitakan terlebih 

pendopo Kahcepaten Bandoeng. 
Pendopo Kaboepaten dihiasi de- 

na tetapi menjsdapkan mata. 

Perhatian.... , 
Resepsi tsb. mendapat perhatian 

jang sangat besar sekali. Autoritei 
ten jang toeroet menjaksikan re- 
sepsi itos, kita lihat diantaranja : 
Kg. Penghoelos Tapsir Anom, Hoofd 
penghoeloe Keraton Soerakarta, t. 
de Vrles dari Ini. Zaken. Regent 
Tasikmalaja, Ass Res. Stoppelaar, 
Patih... Pensioen Soemedang, Patih 
Bandoeng dan banjak lagi. 

Congresisten jang datang amat 
banjak poela diantaranja tidak se- 
dikit jang datang dari tempat2 jg, 
djaoch, seperti dari Banjoewangi, 
Bangkalan, Soerabaja, Serang dan 
peratoes ratoes lagi jang datang 
dari segala pendjoerce tanah Djawa, 
teroetama dari Midden Java. 
Perkoempoelan2 dan soerat2kabar 

jang mengirimkan wakilnja banjak 
sekali. Agaknja tidak oesah dise- 
boetkan satoe persatoenja. 

Tempat jang terpisah .... 
Bagi kaoem poeter1 jg ikoet kadir 

dalam resepsi itoe diaaakan tempat 
jang terpisah. Peratoeran tersekoet 
roepanja masih dianggap perloe o- 
leh R.P.D.P. 

Welkomslied .... 
Ssbeloem resepsi dimoelai,— bebe 

rapa orang anak perempoean dari 
sekolah. ,,Permoefakatan Islam" jg 
dipimpin oleh doea orang goeroenja, 
menjamboet kedatangan Congres 
P.P.D.P. dengan lsgoe2 jg merdoe. 

Disiarkan oleh Vorl.... 
Perloe diterangkan, bahwa pem- 

bitjaraan2 dli. dari resepsi tab. di 
siarkan oleh Vorl. : 

Toean D. Ardiwinata, 
Ketoea dari Comite van Ontvangst 

membatjakan doeloe soerat2 dan 
telegrammen jang diterima diantara 
nja diterima telegram dari pemimpin 
harian ,,Pemandangan”. 
Kemoedian dioetjapkan selamat 

datang dan terima kasih kepada 
sekalian jang hadlir. Choesoes ke- 
pada Regent Bandoeng dioetjapkan 
panjak2 terima kasin, jang telah 
memberikan pendoponja oentoek di 
pergoenakan tempat resepsi Congres 
PPDP jang ketiga itoe (Karena ke 
loepaan kepada wakil wakil soerat 

kan goebahan boenga, dioetjapkan 
terima kasih kemoedian) : 

Disercekan oleh spr. kepada 
penghoeloe2 dan pegawainja — ter- 
coetama — jang ada di West Java, 
soepaja ditempat? mereka dengan 
segera diadakan tjabang tja- 
bang PRDP, karena di Pasoendan 

tjabarg FPDP, ialah di Bandoeng, 
Tasikmalaja, Madjalengka, 
bon, Tangerang dan Koeningan. 

t..M. Tabrani 
Pemandangan: t. MS. Adhan (dibelakang) idari Sid»hardjo : t. 

kabar dan mereka jang mengirim 

beberapa “oetoesan ke Congres. 

Soerabaja, R.H.O. 'Djoenaedi 
directeur-hoofdredacteur 

smail Mahfoed dari Bangkalan. 

Pembitjaan. Koerin! 2 

Sebeloemnja ketoea PB. PPDF 
berpidato, terlebih dahoeloe dipersi 
lahkan Kiai H. Sabana (?) oentoek 
membatjakan ajat2 Koerin. 

Maksoed dan tosdjoean 

Kemoedian ketoea memboeka re- 

rima kasihkan. .— Z 
Laloe spr. menerangkan tentang 

makzoed dan toesdjoean P P.D.P. 
dengan terlebih dosios msusrang- 
kan tentang perloenja berkosmpoel 
(mengadakan persatoean) menoe- 
roet perintah Islam jtetapi aneh, 
persatoean dari kaoem penghoeloe, 
jg boleh dikatakan pemimpin atau 
pendekar sgama Islam, baroe didi- 
rikan tahoen 1937? Versl 1. 
Dengan sosara jang berdengoeng, 

didjelaskan oleh spr. bahwa apbila 
kita tidak bersatoe, akan hantjoer 
loeloehlah kita sebagai deboe, bahwa 
apabila hidoep kita tidak didasarkan 
atas roech persatoean, akan roesak 
lah penghidoepan manossia ini! 
Bsrdasarkan atas kejakiran? tsb. 

kata spr. maka pada tgi 16 Mei 1937, 
oleh para pengiosloe di Soerakaria 
Adiningrat telah disdakan perte- 
moean, Gimana dikitjarakan ten- 
tang kegoenaannja diadakan persa 
tosan antara kaoem2 penghoslos 
dan pegawairja, pertemocan mana 
jang kemoediannja dapat mentjip- 
takan RP DP. itoe. 

Adapocen jmaksoed dan toedjoean 
PPDP., kata spr, tercetama sekali 
akan memperbaiki keadaan dan pa 
sib anggotanja dan akan ikoet men 
djoendjoeng, mempertinggi agama 
Islam. 

So'al jang moesjkil.,..(?) 

Sebagai tjontoh, apa jang haroes 
mendjadi perhatian dan harces di 
petjahkan oleh PRDP, — ialah — 
cempamanja go'al perkawinan. 

Spr. mentjeriterakan sesoeatoe ke 
djadian: soeami isteri jang masing2 
memeloek agama Islam. Si soeami 
masoek Kristen. Si isteri pergi min 
ta fasah kepada raad agama, teta- 
pi raad agama tidak dapat memoe 
toeskan, Hal ini kemordian djatoeh 
dilandraad. Pengadilan landraad 
poen tak dapat memoetoes. 

So'al jang sematjam ini, tentoe 
sadja mendjsdi perhatian jang pe- 
noeh dari PPDP, 

Spr. menerangkan djoega dengan 
djelas, tentang kepentingannja iman 
dar ilmoe bagi kemadjoean agama 
Islam. . 

Begitoelah keringkasan pidato. 
Ketoea PB. PPDP. itoe. 

Ververscbing....- 
Kemozdian diadakan pauzs. Dida 

lam pauze ini diedarkan soegoehan 
kepada tamoe2. 

Regert Bandoeng 
Sesoedah diadakan pauze setjoe 

koepnja, laloe pertemoecan diboeka 
lagi, dan dipersilahkan Kg. Boepati 
Bandoeng centoek berpidato. 

Spr. membitjarakan tentarg ,,ma 
nocesia jang berhati-dan bersifat 
Islam". 

Spr. menoelis pidatonja dengan 
ini, kata spr. baroelah ada 6 boeah terlebih doeloe mentjeriterakan ke- 

djadian alam dan Adam (dari Noer 
Tjire-| Moehammadj. Alam ini, kata spr, 

adalah bajang2.ja ke Toehanan. 
Laloe pimpinan diserahkannja ke| Kehidoepan kacem Mjeslimin ha- 

pada Ketoea Rengoeroes Besar dari |roes be 
beDP € Ri Aduk, Tootdoonpelpeh Male” an TEAM dalam we         6 litjin dari desakan Oesman. 

  
dengan technisch knockout. 

ie 

- GAkan-disamboeng), 
AJ 

  

   

  

     
   

         



PNPM NL AAN ML ma 

EMAILLE ENTJER 
Itoe product paling baroe dalem matjem2 
warna menoeroet kaari warna? jang spe- 
ciaal dari fabriek tjat. 

LINDETEVES PIETER SCHOEN & Zn. 
FABRIEK TJAT DI BATAVIA. 
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Savrah Besar —— Bat. 

sSMOTHER CAREY' s 
CHICKENS 

INASIBNJA SEORANG IBOE DENGAN 4 ANAKNJA)J 

Ini dia lagi satoe Meesterwerk keloearan R.K.O.-Radio jang 
soedah menggemparken diseloeroeh Amerika, dan Europa. 
Lagi satoe film jang soedah mereboet record recette di 
RADIO CITY MUSIC ma satoe bioscoop jang paling 
besar diatas doenia ini.. 

238 Sept. 1939 

Heart of the North 

DAR 1700 .naa 

GARPOE DAGING 
Ini,jang disepoeh, 

perak 
DAN BOEAT 10 2€GEL DAPAT SiTtoe 

GSTEL JANG LENGKAP (4 LOESIS ) 

   

  

  

PERTOENDJOEKAN PERTAMA Di 
BATAVIA 29 SEPT. 1939 

CINEMA -ORION sativa 
Djangan Kasi Liwat 

Tai satsre-satesja »Kans« bosat bisa liat s-toe Komedie 
besar dari AMERIKA, jang kesohor namanja diantero Doe- 
nia, dar relih mamp2»2 bisi goemb.rakea NEW-YORK 
sDOBAs t3201 lamanja:! 
Lantaran pepranga, MAMPIR di Jav”, tetipi tjoema boeat 
sedikit hari sadja! Tanggal 6 Oct. 1939 moesti brangkat ka 
SINGAPORE, .... men di BATAVIA.... 6 malem. 

Tak GRFAT : 23 Sinamesnsatntenn 

NICOLA 
Harga tempat sengadja dibikin kliwat Ringan, 
boeat mengentengken tindesan ekonomi2, 

F1.50, 120: 0.90: 0 60: 9.39, - Anak? F 9.75: 0 6 « 0.45: 0 31: 0.30, 

  

  
  

Empang' Goebernemen 
Akan dipersewakan 

boewat lamanja 6 tahoen empang? 
  

  

    

  

    

| kepoenjaan Goebernemen. di desa 
GU KE EN PHKA PER Tegalangoes dan Moeara, bekas ta- 

da 3 malam lagi 25—27 Sept. 1939 nah Pn CnTan (Tange- $ rang) besarnjakira:28 bouw 334 R.R.2 Chang Wei Chung Magic SN Keterangan? boleh dapat dan s0e- 
Na LB 5 aa aa rat sana haroes dimascekkan 

F 0.75 0.50 025 — anak2 F 0.40 0.25 0.15 5 BN Ona Dam nba Ona Denai Indiiankt dikantoor KRSIDEN BIAN not |. Satoe horloge Sterling kasiken pada toean Nean ena” EREN Manna GLORIA BIOSCOO PANTJORAN “ai anem poeloe minuut penee per djam dan Molenvliet Oost 3. : BATVIA tida satoe seconde lebih £ banjak atawa lebih 
5 , » Sa MA EA Tanggal 25 dan 26 September 39, 2 malem sadja matah tas Pala sa aa Perma aan 

United Artists Of China Bantalan Kiklenkter ON “ Baroe sampe dari Shanghai $ kin horloge Sterling anang mvaaaa idoa» cermaker ,, JAN FOO 

Cabaret ! Acrobat ! Dansa ! Soenglap! Leloetjon! , |tevens Chem. Wasscherij & Ververg, 
Ditanggoeng 100 pCt. Memoeasken! Ditanggoeng 100 pCt. ae , Kramat 66 — Telf. 2697 

. Goembira! Ditanggoeng 100 pCt. Menjenangken ! : : AG — 
Harga tempat F 1- 0.75 0.50 0.30 anak? F 0.50 0.40 0.250.15. AN KER Mn MEA: — Ipotongan menoeroet djaman 
  

Harga pantas 

Redia roepa2 kain tussor 

Gabardine d.l.i. 

PATJAR 
Boekoe GELDSCHIETERS-ORDON- 
NANTIK bisa pesen pada adm. Pe- 
mandangan f 0,50 franco f 0,04 1 
f 0,54. 

OENDANG2 .SEWA . MENJEWA 
ROEMAH perloe sekali oentoek ei- 
genaar dan penjewa roemah harga 
tjoema f 0.90 ongkos kirim f 0.08 
bisa saga di Adm. Pemandangan. 

& TOURISTEN-GIDS 
VAN JAVA: Nahan aAr bij adm: 
Pemandangan par stuk f 0.94 incl, 
portokosten, 

BAROE TERIMA LAGI: Boekoe 
penoentoen boeat bikin Obat Gosok - 
(Balsem), Hoofdpijn Eaude Cologne 
dan Minjak Poko harga f 0.50 dan 
ongkos f 0.04. Boekoe penoentoen 
bosat bikin Obat Njamoek dan 
stroop harga f 0.75 ongkos kirim 
f£ 0.04 pesen pada adm. Pemanda- 
ngan Senen 107, Batavia-C. 

    

Pasar Malem Amal Cheribon 
29 September —- 9 October 1939 

PROGRAMMA TONTONAN 
SABAN MALAM: 

Miss Boon's Opera, satoe stamboel modern dari Malakka. 
Beloem pernah datang di Djawa, menandakan didalam ne- 
gerinja ada disoekai. 
Ini Opera bisa main dalam Pasar Malam, karena speciaal 
Gioendang oleh Comite. 
Ketoprak Wajang Orang ,,Darmo Kondo”, jang scedah ter- 
kenal kebagoesannja, sekarang ditambah acteurs dan actri- 
cesnja jang pandai main Wajang Orang. 
Gambang Kromong ,,Ngo Hong Lauws, jang sangat dige- 
mari publiek, lantaran kotjak, loetjoe serta mengembirakan 
hati. 
Cabaret ,, Mimi adalah tontonan jang bisa ilangkan piki- 
ran tjape serta tida bisa bosen oentoek dilihat. 
Dancing dalam Restaurant Besar. 
Tentoonstellingen dari berbagai-bagai Nijverheid. 

EXTRA ATTRACTIES: 
Djoemahat 29 Sept.: Pertoendjoekan »,Petilan” dari Mardi- 

Goeno. 
Saptoe 30 Sept.:. Speciale dansavond. 

Concours Tandak tjara Koelon (Cheri- 
bon). 

Minggoe 1 Oct. : Tari Srimpi oleh Gadis - gadis dari 
Vereeniging Mardi-Goeno. 

  

  

    
  

  

  

  

  

Senen abi 2 lot 9 STADSBKAART 
Siasa 3 Oct. : Concours Krontjong ) boeat mereboet GEMEENTA BATAVIA, 
Rebo 4 Oct. : Concours StamboelII) Kampioen Java, (Betawi- —- Tg. Priok — Mr. Corua 
Kemis 5 Oct. : Pertandingan Worstelen-Besar. lis). Tjitakan baroe-tebai 88 pagina- 
Djoemahat 6 Oct. : Pertoendjoekan,,Petilan” oleh anggauta- 

anggauta Mardi-Goeno. 
Speciale Dansavond. 

Saptoe 7 Oct. : Boksen diantara Boksers Kampioen Java - 
dengan seorang Bokser oeloeng dari 

dan berikoet platte grond Gemeenta 
Betawi. Memoeat nama dGjalanan? 
besar-ketjil diseloeroeh Gemeente 
Gemeente Betawi. Gedoeng3 jang 
terpenting-(Partikoelier dan Goe- 

    loear negeri, pasti hebat. Ini anggosr ada bergoena besar sekali boeat djaga kasehatan. pernemen). Perloe sekali centoek 
5 Daneura ana tjara Wetan. Badan bisa tinggal fit, makan dan tidoer djadi enak.  |liaoem pedagang dan kaoem pelan- 

Minggoe 8 Oct. :? ? ? ? Parhatikan kabar menjoesoel. ja Pendeknja badan bisa tinggal koeat. Haroes di tjoba, tiong. Persediaan tjoema sedikit. 

Senen 9 Ost. :? Intan? ? Peang dengan Extra2 jang « Fabriek .,TJAP DEWA" Nana Pa sekarang Hargs 
isti menjenangkan. ai f1.10 franco di roemah. p J £ Molenvliet Oost 84. — BATAVIA-CENTRUM. Adm: PEMANDANGAN         

   



    

| Indonesia dalam menghadapi peravg di Eropah : 

Bertjakap2 dengan kepala 

— Dept. Economische Zaken 

Dalam segala hal pemerentah sedia 
. dan toeroen tangan 

II (Penoetoep) 

    

Oleh Hamid, Reizend Journalist. 

Licentieering membikin 

moedahnja E. Z. ber 
gerak 

KO disini kita katakan, bah- 

wa dengan adanja atoeran licen 

tisering itoe doeloe sekarang. men- 

djadi membikin sedikit moedahnja 

Departement Ecorom'sche Zaken 

bekerdja atau setidak tidaknja mem 

bikin lenjapnja tanggoengan dari 

Pemerintah kepada kaocem impor- 

teurs jang sebetoeinja memang Pe- 

merintah sendiri tiiak ada toeroet 

tanggoeng kepada sesoeatse stock 

voorraad dari tiap tiap importeur, 

maka adalah kita maoe hoeboeng- 

kan djosga dengan kita poenja per 

tanjaan, jalah: 
Apakah barangkali Pemerintah 

tidak ada kandoeng maksoed osn- 

toek merobah atau menghapoeskan 

nja sama sekali atas itos licentiee- 

ring dan sebaginja agar soepaja ne- 

- geri ini tidak akan kekosrangan ba 

han barang dan satoe kenaikan har 

ga jang sampaiabnormaal misalaja. 

Kita soenggoeh bergirang hati, ka 

tanja kepada kita, bahwa atosran 

licent.eering itoe soedah dilakoekan 

Sebagaimana mosstinja. Kalau sa 

dja tidak begitoe, maka boekan sa 

tos moestahil kalau sekarang pe- 

noempoekan atas barang2 dalam ka 

jangan kaoem importeurs mendjadi 

satos perkara jg soecsah ditilik be- 

tosi? djoemlahnja.Poen terhadap me 

Fobahnja atas dasar dari itoe atoe- 

ran, sama sekali tidak ada dikan 

doeng oleh fibak kita. Tentoe 

sadja dalam praktyk sshari hari kita 
haroes bisa bekerdja sedemikian 

roepa agar soepaja bisa memberi 

perimbargan dengan djalannja dja 

man dan keadaan jang selalos bero 

bah robah, — lebih lebih dalam wak 
toe seperti sekarang ini. — Tetapi, 

bosat menghapoeskan atoeran lic»n 
tisering terostama dalam keadaan 

pedara interngtionsal sebagai seka 
rang, akantentos Pemerintah bisa 

disosroeh pikoel satoe matjam risi- 

co jang terlaloe berat, djika kaoem 
importeurs minta pertanggoengan 
atas mereka poenja persediaan ba- 
rang jang oempamavja tidak lakoe 

atau haroes didjoeal dibawah harga 

gal 19 ini boelan. Maka macelah 

djoega kita mendengar “keterangan 

nja fihak jang wadjib terhadap oe 

roesan terseboet jalah: sikap aps 

jang hendak diambilnja'nanti.” 

Karena, menoerort tahoenja kita, 

fabriek kertas di Padalarang beker- 

dja hanja oentosk ia poenja lang- 

ganan jang tertentoe, diantaranj: 

djoega Pemerintah sendiri, sedang 

djosmlahnja atau capaciteitnja oen- 

tosk meloeloeskan semoca permin- 

taan dari drukkerjjen jang ada da- 

lam negeri ini akan tentoe beloew 
tjoekoep. Boeat di Letjes soedah 

didirikan fabriek kertas baroe, akan 

tetapi, seperti diatas kita soedab 
terangkan, fabriek itoe baroe moelai 
bisa bekerdia pada nanti boelar 

Februari 1910. Ssdaog kabar ten- 

tang tjita-tjita mendirikan fabriek 
kertas di Ploembon dekat Cheriton 

jang katanja ada oesaha dari Fac- 
tory, beloem djoega kita bisa men- 
dapatkan satos kepastian kapar 
akan moelai dikerdjakan gedoeng- 

nia, 
"Bsrhosboeng dengan ini, maks 

adalah satos perkara jang boekan 
perkara ketjil, sedang Pemerintah 
sendiri katanja beloem moelai mem- 
bikin satoe pemahaman jang psst 
dan teross beroesaha bosat menje- 
lidikinja lebih djaosh. Segala oesah: 
akar dikerdjakan dengan oempa- 
manja sadja mendatangkan exira- 
aanvoer dari loear negeri ataume- 
ngambilaja dari negeri mana poer 
djoega dengan tempo pendek. 

Selandjostnja adalah sedikit ter- 
lahir satos critiek atas kacem druk 
keryen sndiri jang dari moelanj: 
“doeloe tidak maoce atau soeka mem 
bikin persediaan kertas sampaitjoe 
koasp. menda 

Kalau seandai kata kertas tidak 
lagi bisa didapat menosroet keper- 
losan semosa dyukkeryen jang ada 
disini, maka koekan satoe moesta- 
hil posla kalau diantaranja ada jang 
akan menjengir karena maos men- 
tjitak, tetapi kertas tidak ada. 

,/ Diantara Japan dan   
Tan 5 
Satoe toendjangan bagi 

weverijen dan batik 

—- Atas pertanjaan kita, apakah ter 
hadap tjita tjita Madjalaja dan 

- Solo jang kini kabarnja akan sege 
ra mendirikan badan badan centra 

les jang hsndak mengosroes sendiri 

atas barang barang bahan keperloe 
.an jang oleh mereka dibostoehkan. 

|. oleh Pemerintah akan djooga men- 
| dapat bantoean sstjoskoepnja, ke- 
pada kita diberikan keterangan 
bahwa dalam osroesan bahan bahav 
barang keperloean tenoen dan batik 
memang selaloe mendjadi perhatian 
nja Pemerentah dan s:laloe didjaga 
gebarapa bisa terhadap persediaan 
bahan boeat satoe waktoe jang ter 
batas. 

Pendek kata, dalam kekaloetan 
tenoen dan batik, Pemerentah ten 
toe tidak akan hanja menggojang 
kaki diatas koersi, tetapi teroes ber 
cesaha seberapa dapat goena djoe- 
ga keperlosan itoe doea matjam 
badan. 5 

Fabriek kertas di Letjes 
akan segera bekerdja 
Sebagai 'intermezzo, maka -di 

«sini boleh djoega kita sedikit kabar 
kan tenteng itoe fabriek kertas di 
“Letjes dekat Probolinggo jang me- 

' Dosroet keterangan jg tentoe, akan 
moelai bekerdja membikin kertas 
pada nanti boslan Februszi 1910. 

Boleh djoega didoega, bahwa fa- 
brlek kertas terseboet akan membi 
kin kertas koran. 

Bagaimanakah kedoedoe- 
“kan drukkerijen? 

Dalam kalangan drukkerijan di 
kota Betawi pada waktoe sexarang 
Ini #soedah ternjata satoe ksloehan 
jang maha hebat terhadap soal ker 
tas. Hal ini adalah terboekti dari 
mereka poenja motie jang tertang- 

  

Indoneisa 

Daiam beberapa soerat kabar 
orang pernah dapat membatja ten 
tang satoe niat baroe dari fihak pe 
merintah dalam negeri ini terhadap 
Japan dalam oeroesan politiek da- 
gang. , "Eee ES - ipa 

Diantaranja ada jang mengatakan, 
bahwa dengan timboelnja kekaloe- 
tan oedara internationaal sematjam 
sekarang ini, sehingga dikatakan In 
donesia akan merobah taktiek dap 
politieknja terhadap perdagangan 
dengan Japan. Lebih djaoeh soedah 
dikabarkan, bahwa sementara wak 
toe ini Dapartament van Economi- 
sche Zaiken sedang asjik membikir 
panjelidikan tentang balans perdaga 
ngan Japan—Indonesia. Satoe ,bar- 
tersysteem", ialah atosran atau tja 
ra toskar menoekar barang sini de 
ngan barang sana. 

Oleh karena ini adalah satoe hal 
jang oleh kita beloem terdengar Ia 
gi tjaranja dipergoenakan pada ma 
sa sekarang dan membikin kita la- 
loe bertanja didalam hati: ,,Betoel- 
lah Pemerintah akan bekerdja ke 
itoe djoerossan dengan Japan?" ma 
ka sengadja kita tanjakan kepada 
fihaknja Departement van Econo- 
mische Ziken, apakah barangkali 
kabar tadi adalah betoel begitae. 

Dengan socara jang pasti kepada 
kita diterangkan, bahwa sama seka 
H kebar jang kita dapatkan itoe 
adalah tidak benar. Departement 
Economische Ziken sendiri roepa- 
aja mendjadi kaget karena tersiar 
oja kabar terseboet, satos berita 
jang dengan teross terang betoel- 
betoel tidak dikandoeng oleh Peme 
rintah disini. 

Oleh karena ini poela maka ha- 
bislah pertanjaan kita sampai disi 
toe, karena tidak adalagi alasav 
bosat menanjakannja terlebih dja- 
oeh tentang perdagangan Japan- 
Indonesia, sithars jang tadinja ki 
ta maoce hoeboengkan dengan ada-   nja warta demikian, 

Industries dalam 
tahoen. an 
da sekarang. 
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Senen 25 

ROEKIAH..... 
   er 1939 

enja biniang 
film jang tjantik,kata: 
  

“Palmolive membikin koelit 
lebih lemes dan fjaniik.” (ye? 
  

Palmolive tidak mengondoeng 

dan bergiranglah djoega, karena p 

PALMOLIVE BOEAT MANDI DAN BJOEGA BOEAT T! 

Banjak orang prampcean mempoenjai koelit jang berfjahja, sehing- 

ga kau merasa iri-hati, karena disebabkan mareka ifoe goenakan 
saboen Palmolive boeat merawat ketjantikan, dimana kau bisa 
dapatkan keterangannja dalam tiap-tiap boengkoesannja. 

Dokter” pakai Paimolive boeai koelit jang haloes dan anak baji. 
disebabkan ini saboen toilet dibikin meloeloe dari minjak olijf 

dan lain-lain minjak tetoemboehan jang bersih. 

tang. Belilah sekarang djcega beberapa potong 

disebabkan mempoenjai koelit jang sehat dan fjantik. 

   
gadjih bina- 

akai selaloe.   SETH RAMBOET 

  

 Indusirialisatie di Indo 
nesia. 

Bersangkoetan dengan soesahnja 
seroesan import pada waktoe seka 
rang ini, maka tidak poela kita loe 
pakan centoek menanjakan pertim 
bangsen Departement van Economi- 
sche Zaken terhadap industrialisatie 
ialam negeri ini. 
Dalam keadaan jang sangat gen 

ting seperti sekarang, mska baiklah 
ijoega rasanja orang moelai mem 
bikin rentjana pertjobaan dari pen 
firian atas beberapa industries jang 
sekiranja bisa mentjoekoepi dianta 
ranja keperloean didalam negeri 
Ojadi tidak selamanja orang di In- 
Ionesia haroes selalas tergantoeng 
kepada lain lain negeri di losar da 
lam segala hal. 

Tentoe, begitoelah permoelaan 
kata dari fihak EZ. kepada kita. 
Perang doenia jang pertama adalah 
satoe ketika jang soedah memba- 
1goenkan fikiran oentoek membikin 
Indonesia tidak lagi tergantoeng se- 
zala galanja dari loear negeri. Se- 
aendjak itoe lalos mendjadi satoe 
peroendingan jang perloe perloe 
dalam kalangan jang berwadjib. 
Akan tetapi, keadaan roepanja 

beloem djoega sampai memaksa 
orang lantas bekerdja setjara giat, 
sehingga berk glah maksoedta 
ii dari sedikit kesedikit. Sjoekoer 
ijoega, bahwa ini tidak seteroesnja 
begitoe, hal mana bisa diboektikan 
dari berdirinja roepa roepa matjam 

egeri ini dari se- 

  

   

Teroetama dalam soral penargka 
pan ikan dan mengerdjakannja itoe 
orcductie sehingga meroepakan sa 
toe productie ikan kering jang pada |Kin motie seperti berikoet : 
masa ini soedah bolsh dibilang ba- 
ajak dan tjoekoep djoega dalam ne 
geri initerhadap ksperloean pasar 
pasar, orang soedah bisa saksikan 
satoe ossaha jang mencedjoe ke djoe 
roesan persediaan sendiri. Beloem 
lagi terhadap industries lainnja jang 
diharapkan akan bisa teroes men- 
djadi besar serta bertambah poela 
djoembiah dan matjamnja. 

Ketika seperti sekarang ini, aidus 
keterangan dari fihaknja E.Z ada- 
lah satos ketika jang sangat baik 
boeat orang teroes membikin bebe 
rapa penjelidikan jang perloe2 ter 
hadap industrialisatie dalam negeri 
ini. Tidak setjara main serba roe 
aa akan tetapi dengan teliti seka 

Demikianlah jang djoega mendja 
di pengharapan kita, jalah, soepaja 
Indonesia dengan sstindak kesetin- 
dak bisa meroepakan satos negeri 
jang berindustrie sendiri dalam ba 
ajak rospa matjam dan djoemblah 
aja. Karena dengan tjoekoep banjak 
Industries dalam negeri ini, lapang 
perboeroehan poen mendjadi bertam 
bah loeas. 5 

Sekianlah dosloe sadjian dari ki 
ta poenja varslag singkat terhadap 
berso'al-djawah dengan Departe- 
ment van Economische Zaken, sam 
pai ada lagi apa apa jang kita ra 
sa perloe kita bertemoe lagi, 
Meskipoen tidak memoeaskan ke 

pada oemoem, seperti kita soedah 
terangkan pada permoelaan dari ki 
ta posnja toelisan ini, toch sedikit 
nja kita bersama bisa djoega seke 
dar mendapat penerangan atau raba 
'rabaan atas beberapa hal jang 
memang kita maos raba, boskan ? 

— Aj 
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schenhandelaren, bersama sama de 
ngan pembesar polisi oentoek me- 
riksa apa benar benar tokotoko 
itoe kehabisan voorraad atau 
tidak. Djam 12 malam rapat ditoe- 
toep dengan selamat. 

  

Djawa Tengah 

SOLO. 

dakan I. B.B. 
Pada malam Djoem'at ,,IBB“ telah 

mengadakan pertemoean antara ks 
oem batikkerijen Soerakarta. Rapat 
terseboet mendapat koendjoengan jg 
memosaskan, kl. 60 orang jang da 
tang osntoek bersama sama mem 
bitjarakan kesoekaran2 jang dideri 
tanja dalam hal membeli boemboe? 
dan bahan bahan batik. 
Djam 9 malam rapat diboeka o- 

leh t. A. Moengin dengan oetjapan 
seperti biasa. 2 
Kemoedian dipersilahkan t. S. Har 

dIjosoemarno oentoek membitjara- 
kan beberapa soalsoal jang didapa 
tinja darf conferentie-ekoromi di 
Djakarta ,,IBB“ dengan mosiah men 
dapat perhosboengan dengan bebe- 
rapa badan Pemerentah, misalnja 
Volksraad dan Dept Econ. Zaken. 

Tosan. T. Kertodiatno osntoek 
membitjarakan tentang keadaan pa 
sar-pasar batik di Djawa-Barat. 

Selandioetnja para hadlirin diberi 
kesempatan centoek mengemoeka 
kan nengalamannja masing2 dalam 
kesoekaran mentjari boemboe2 dan 
bahan-bahan batik pada waktoe 'se 
mendjak perang di Eropah ini, jang 
Gipergoenakan oleh beberapa orang. 

Kepoetossan rapat ialah membi- 

Telah mendengar: 

a. Beberapa kesoekaran2 kaoem 
batikkerijen dalam hal membeli 
bahan-bahan dan boemboe2 batik : 

b. Beberapa tjara-tjara dari tus- 
seanhandelaren bahan-& boemboe 
batik jang sama mempermainkan 

Rapat kacem batikkerijen jang dia- 

Mr. R.M. Widodo Sastrodiningrat 
Moelai 16 September ini Prins 

BKPH. Mangkosdiningrat meletak- 
kan djabatannja sebagai inspecteur 
agrarische zaken, dengan hormat, 
dan telah 25 tahoen bekerdja dienst. 
Boeat sementara waktoe jang diwa 
djibkan mewakili pekerdjaan itoe 
jalah Mr. R. M, Widodo Sastrodi- 
ningrat, jang telah sementara wak 
toe ini bekerdja dibagian itoe seba 
gai ambtenaar terbeschikking. 

2S Dari journalistiek ke radio 
Atas poetoesannja bestuursverga- 

dering ,,Persatoean Perhimpoenan 
Radio Ketimoeran“ jang diadakan 
pada hari Minggoe pagi 17 Septem 
ber ini dan dibawah pimpinan gede 
legeerde voiksraad tosan M. Soetar- 
djo Kartohadikoesoemo, maka toean 
R. Sadono Dwidjowirojo redacteur 
iagblad ,,Darmo Kondo" diangkat 
mendjadi commies-redacteur, dan di 
sbantoekan kepada secretaris Ir. R. 
M. Sarsito Mangoenkoesoemo. 

Pergantian Rijksbestuurder 
Dalam soerat-kabar ini telah di 

kabarkan, bahwa K,P.A,A. Djojo- 
nagoro akan meletakkan djabatannja 
sebagai rijksbestuurder Soerakarta 
dengan pensioen. Sekarang telah di 
tetapkan, bahwa berhentinja itoe 
moelai permoeiaan November di 
moeka ini. Adapoen jang akan di 
angkat mendjadi gantinja, jalah 
Drs. KRMT. Sawarno Tjondronagoro 
regent najoko bekel, poetranja 
KPAA. Djojonagoro sendiri dan 
poetra-mantoenja almarhoem Sri 
Soenan X. Beliau akan bernama 
dan bergelar K.R.A.A. Sosro- 
Gininggrat. 

Penghematan dalam Kraton 
Moelai 2 October dimoeka ini 

K.R.M.T. Widaningrat akan meletak 
kan djabatannja sebagai regent   harga barang-dagangannja : 

Cc. Beberapa importeur bahan-& 
boembos batik jg merobah politiek 
leveringnja daripada barang daga 
ngannja itoe: 

Berpendapatan 
a. Bahwa percesahaan-batik itoe 

mendjadi salah satoe pokok soem- 
ber-penghidoepan sebagian rakjat 
Indonesia, teristimewa didaerah2 
Vorstenlanden, Pekalongan, Pria- 
ngan, Betawi, Madioen dan lain2 
tempatnja lagi : 

b. Bahwa merosotnja peroesaha- 
an batik berarti posia merosotnja 
pasar boeroeh batik jang tidak se 
dikit djosmlahnja, sehingga dengan 
automatis menambah poela djoem- 
lahnja kaoem penganggoeran di In- 
donesia. 

c. Bahwa oleh karena tambahnja 
kaoem penganggoeran itos, kewadji 
ban Pemerintah Indonesia dalam 
hal memakmoerkan Indonesia men 
djadi tambah berat dan soelit : 

Memoetoeskan: 
a. Mempermakloemkan Pemerin- 

ini: 

sa itoe. 

raad, 

nssia.   tah akan adanja kesoelitan kesoeli- 
tan peroesahaan batik pada waktoe 

b, Mengandjoerkan kepada peme 
rintah soepaja mengambil beberapa 
tindakan dan mengadakan beberapa 
peratoeran osntoek masatjegah men 
djalarnja keadaan jang loear bia 

c, Mengirim mos ikepada Volka- 
Departement Economische 

Zaken, Gouverneur Sosrakarta, Ba- 

dan Permossjawaratan Economie 
Indonesia dan segenap pers di Indo- 

Selain dari itoe ,,1.B.B.“ menjetoe 
djosi sikap dan langkah soeatoe Co 
mite di Soerakarta, jang pada :hari 
Sabtoe 16 September mengadakan 
controle disekalian toko toko tus- 

shoerdenas" dalam Kraton dengan 
pansioen, dan lowongan regent itoe 
tidak akan diisi lagi. Bergama de 
ngan beliau, djoega onder-regent 
R.M T. Wirjodipoero dan onder- 
ragent R.M T. Djojodarsono djoega 
akan sama meletakkan djiabatannja 
dengan pensioen, jang djoega lowo 
2gan itoe sama tidak akan di isi 
agi. 

Maoe tidak maoce harvses didjoeal. 
Kemarin tgl 20 Sentember-'39, di 

Solo lebih koerang 60 orang toekang 
batik dengan diiringkan oleh bebe 
rapa orang polisi telah menggrebek 
toko bahan batik ,.Kwik Hwat 
Tjiong“ di Tjojoedan dan toko ba- 
ban batik lain, jaitoe ,/The Bing 
Swie", 
Kedosa toko terseboet ternjata 

masih menjimpan bahan batik, jg 
moela moszla mengatakan tidak mem 
poonjai lagi. 

Jang posnja kedoea toko dipaksa 
mengeloearkan bekal bahan batik 
nja dan haroes mendjoeal itoe de- 
ngan harga biasa. |Anetaj. 

— aj —— 

TJILATJAP 

Pembantoe menoelis. 

Nasib kacem boeroeh. 
Kaoem bosroeh koelie koelie bo- 

rong, jang bekerdja di fabriek NV 
Mexolie Tjilatjap, sama berkeloeh 
kesah menderita nasib hidoepnja jg 
sangat malang. 

Rertama, karena oepah boeroehan 
sangat rendah, sedang harga keper 
loean hidoep soedah selaioe naik se 
djak achir tahoen 1936, 
Kedoea, masih ada pekerdjaan jg 

dikerdjakan oleh koeli2 borong tadi . 
jg tidak dapat bajaran. 
Kalau koeli koeli minta bajaran, 

laioe ditakoet takoeti akan diganti 
dengan koeli jang baroe, alias akan 
dilepas.   
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Keadaan doenia dan negeri 
kita 

    

   

  

Keterangan pemerintah dalam Volksraad 
ea geni 

II (Pe 

D ALAM pada itoe Pemerintah hen 
daklah dapat bersandar kepada 

kesadaran pandoedoek negeri, jaitoe 
sadar bahwa lebih lebih dalam ma- 

sa kesoesahan inilah kepentingan 

osmoem haroes lebih diostamakan 

dari kaoentoengan diri sendiri sen- 
diri. Apa apa jang dalam keadaan 
biasa tidak menjalahi hoekosm eko- 
nomi masjarakat, pada waktos ini 

boleh djadi sekali mercegikan ke- 

pada masjarakat. Dalam hal menga 

. dakan atoeran persediaan makanan, 

pendjagaan harga, pengangkoetan, 
pembagian hasil pendapatan dan ba 
njak lagi jang lain lain, scedah se 
mestinja Pemerintah menghendaki 
dan soedah pada tempatnja djika 
diharapkannja, soepaja atoeran2 jg 
diadakan osntoek kepentingan ber- 
sama itos ditoeroet orang sedapat 
dapatnja dengan rela hati. 

Dalam pada itoe Pemerintah akan 
teroes meneroes bermoesjawarat ba 
njak banjak tentang berbagai bagai 
perkara, dengan membawa serta te- 
naga dan organisasi dari "masjara- 
kat, dimana berpaedah dan moeng 
kin dikerdjakan. 

Akan tetapi hasil jang baik dan 
tetap dari oesaha jang demikian 
itoe hanja dapat diharapkan apabila 
besar lingkoengan orang jang insaf 
pada ini: bahwa keoentoengan sete 
ngah orang biasanja dapat diper 
oleh hanja dengan medatangkan 
keroegian kepada banjak orang lain, 
dan bahwa dari orang, jang peroe 
sahaannja mendapat keoentoengan 
dari keadaan zaman sekarang ini, 
bolehlah diharapkan bantosan jang 
lebih besar dalam hal memikoel 
beban bersama. Lebih lebih lagi 
perloenja hal jang terseboest kemoe 
dian ini, sebab dibeberapa tahoen 
jang silam ini bagi amat banjak 
orang. beban itos soedah banjak 
posla tambah beratnja. Dimana ada 
sadja kesempatan, baik pada pedja 
batan Negeri, baik pada peroesaha 
an partikcelir, hendaklah dimasa 
jang akan datang ini orang beroe 
saha mendjalankan penghematan 
sedapat “dapatnja, tetapi dengan 

  

noetoep| 

tiada meroesakkan kekoeatan eko- 
nomi. 
Rasanja tiada perloe lagi akan 

mengosraikan apa jang telah ter- 
djadi dalam hal ekonomi dibeberapa 
minggoe jang lalos ini dan apa jang 
soedah dapat dikerdjakan dalam 
oeroesan ekonomi itoe, berbagai- 
bagai oesoel jang telah dibitjarakan 
dalam Volksraad soedah tjoskoep 
memberi pemandangan tentang per- 
kara itoe. Jang dipertimbangkan 
lagi: dengan djalan mana hal-hal 
itos dapat dioemoemkan oleh Pe- 
merintah dengan lebih losas dan 
lebih teratoer. 

Tosan Voorzitter, Dalam keadaan 
jang soelit ini soedah pada tempat 
nja Pemarintah meminta bantoean 
dari sekalian anggota Masjarakat 
Hindia. Bagi tiap-tiap orang dian- 
tara kita, baik ia bekerdja pada 
Goebernemen, baik pada peroesa- 
haan partikoelir, ataupoen dalam 
lingkoengan keloearga, baik tempat 
kedoedoekannja diatas, baik jang 
rendahan, soedah tersedia kewadji- 
bannja. Masing-masing kita men- 
djadi bahagian jang penting dalam 
roda-roda mesin, jang mendjalankan 
kehidoepan masjarakat dan peme- 
rintahan : dan mesin itoe baroe da- 
pat djalan dengan baik, djika tiap 
tiap bagiannja bekerdja memenoehi 
kewadjibannja. 

Banjzk jang haroas dikoerbankan 
oleh banjak orang, baik dalam pe- 
kerdjaannja, baik dalam peroesa 
baannja, dan djoega penghidoepan 
sehari-hari dalam lingkoengan ke- 
loearga boekan akan terasa akibat 
perang jang soedah menjala itoe. 
Tetapi dengan hati jang tetap kita 
akan meresa diri kita koeat. Apa 
kila tiap-tiap pendosdoek negeri ini 
telah insjaf akan hal ini dengan 
seinsjaf2nja, dan menjokong Pe- 
merentah dalam ichtiarnja jang ta' 
postoes2nja, memelihara masjarakat 
Hindia sekosasa2nja, maka adalah 
alasan bagi kejakinan, bahwa kita 
dengan pertolongan Jang Maha- 
koeasa, akan dapat melawan ke- 
soekaran jang soedah dan jang ba- 
kal datang. 

  

. Sepandjang penjelidikan jang 
telah dilakoekan oleh Persatoean 
Kaoem Boeroeh Penjadar, adalah 
sebagai dibawah ini : 

Koeli kosli diN, V. Mexolie itoe 
sangat ketjil djoemlahnja, tidak se 
padan dengan beratnja pekerdjaan. 

Oentoek memboektikan, apa jang 
kita terangkan diatas ini, kita sa- 
djikan matjamnja pekerdjaan me- 
reka itoe. 

Pertama, membongkar copra dari 
wagon SS, laloe dibawa ke tempat 
timbangan, jang djaoehnja koerang 
lebih 2 m. Sesoadah ditimbang, la- 
loe dibawa ke tjosrahan (tempat 
Genan diatas pleister|, djaoehnja EK. 
1. 15 m. 

Ospah boeroehnja dalam 100 kg. 
(rata rata 2 karoeng| hanja 1'/, 

.sen, djadi 1 karoeng. jang beratnja 
rata rata 50 kg., oepahnja tjoema 
3/4 sen. 
.Kedosa, mengambil copra dari 

tjoerahan, dibawa ke tempat ga- 
rangan, dimana mereka haroes ma 
soekan copra itos dalam karoeng, 
mendjaroem karosng laicoe dibawa 
ke tempat timbangan, jang djaoeh 
nja k.l. 15 m. Sesoedah ditimbang 
laloe diangkat lagi dibawa ke gse- 
dang atau tempat garangan, jang 
djaocehnjs kl. 15 m. 

Ospai boeroehnja tiap tiap 100 
kg. (rata rata 2 karoeng) hanja 
3/, sen. Djadi 1 karoeng tjoema '/, 
sen koerang. 

.. Ketiga, membawa copra dari tem 
pat sirihan (tempat toempoekan 
karoeng copra) ke "tempat timba. 
ngan, djaoehnja kl. 10 m. Sesoedah 
ditimbang laloe diangkat lagi diba 
wa ke tempat tjoerahan atau di 
tempat garangan, djacehnja kl. 6 
m, atau dibawa ke goedang, jang 
djaoehnja k,1 15 m. Ospah boeroeh 
nja dalam 100 kg (rata rata 2 ka 
roeng) '/, sen, atau 1 karoeng tjos 
ma '/, sen koerang. 

Dengan adanja boeroehan jang 
sangat rendah ini tentoe sadja hi- 
Kn koeli itos sangat menjedih 
an. 
Dimanakah rasa keadilan ? Dima 

nakah pogsla geestelijke dan moreele 
'herbewapening ? 

Terima kasih perloe kita oetjap- 
kan pada N.V: Mexolie atas kemoe 
rahan hatinja, jang sekarang soe- 
dah soeka membajar kosli-koeli jang 
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bekerdja mambersihkan tempat ga- 
rangan copra, walaupoen sesoeng- 
goehnja bajaran itos masih dalam 
oekceran jangrendah, karena doslos- 
koeli-koeli jang membarsihkan, ga 
rangan itoe tidak mendapat bajaran 
sama sekali. 

Walaupoen begitoe, sampai saat 
ini masih djoega ada pekerdjaan 
koeli koeli jang tidak ada bajarannja. 

Nasib kaoem boerosh koeli jang 
sengsara. Boeroehnja sangat rendah 
masih ada tenaga jang disoeroeh 
prodeo. 

Adapoen pekerdjaan koeli-koeli 
borong jang tidak dapat bajaran, 
jaitoe: 

1 Kirim karoeng. Rata rata tiga 
hari sekali, koeli membawa karoeng 
berposloeh poeloseh pak (tiap tiap 
pak 20 karoeng|, dibawa dari fa- 
briek ke kantor Soekaposra dan di 
timbang sama sekali. Itoe karoeng 
akan dimoeat di kapal ,,Soekapoe- 
ra". $ 

2 Atau membawa karoeng tsb da 
ri fabriek ke goedang SS dipelaboe- 
|han dan ditimbang sama sekali. 

3. Mengambil copra dari goedang 
83 di pelaboshan, dibawa ke fabriek 
Mexolie. 

Semosea pekerdjaan jang tersebost 
dalam 1 sampai 3 itoe, ada tenaga 
gratis. 

Baginilah keadaan nasibnja koeli 
koeli borong dalam N V. Mexolie 
pada sekarang ini. Nasib jang se- 
bosroek ini sesoedahnja diperiksa 
oleh fihak arbeidsinspectie dari 
Djokja pada beberapa boelan jang 
laloe. Sebeloemnja dioeroes oleh ar- 
beidsinspectie, ada lebih menjedih- 
kan lagi. 

Doeloe, membersihkan tempat ga- 
rangan tidak ada bajarannja, tetapi 
sekarang 'pengoeroes Mexolie goe- 
dah soska membajarnja, jaitoe 3 
tempat garangan, jang dibikin ber- 
sih oleh koeli koeli borong, dapat 
ospah f 250, : 

Olsh karena itoe, kosli koeli bo- 
rong sangat mengharapkan atas 
kebidjaksanaan arbeidsinspectie, soe 
di apalah kiranja memperhatikan 
hal ini, kemoedian ssepaja pembe- 
sar NV. Mexolie soeka memberi 
oepah pada pekerdjaan jang diker 
djakan oleh koeli koelinja, jang se- 
karang ini tidak mendapat oepah, 
begitoelah toelis pembantoe kita.   

Kapal Stassfurt 

Pernah kita kabarkan, bahwa se 
bosah kapal dagang Djerman telah 
masoek dipelaboehan Tjilatjap de- 
ngan mendadak,berhoeboeng dengan 
tidak bisa meneroeskan perdjalanan 
nja pada ini waktoe. Kapal terse- 
boet jalah kapal Stassfurt, dimana 
ada penoempang dengan anak kapal 
nja sedjoemblah 70 orang 
Menoeroet kabar jang kita dapat, 

diantara penoempang penoempang 
itoe ada terdiri dari orang orang 
Inggeris dan P.ool. 

Bosat sementara hari, semendjak 
datangnja itoe kapal, biarpoen anak 
bosahnja maocepoen psnoempangnja, 
dilarang toeroen kedarat, tetapi se 
karang mereka itoe dikclehkan. 

Perkoempoelan ketjapi 
Atas oesahanja t. R. Djajadining- 

rat, ini waktoe di Tjilatjap soedah 
didirikan perkoemposlan Ketjapi, 
jang pengosroesnja terdiri dari tt: 
R Djajadiningrat, ketosa Soemarjo, 
penningmeester dan Soekardi secre- 
taris. 

Boeat sementara, hari peladjaran 
diadakan pada malam Minggoe di 
roemah t, Djajadiningrat. 

Export goela 
Kapal Iaggeris ,,Alende“ ini wak. 

toe datang di ini pslaboehan boeat 
moeat gosla. 

Boeat ini th., boleh djadi moeatan 
ini ada jang penghabisan, karena 
kapal tsb, akan membawa goela 
dari sini dengan penoeh, jang kira 
kira 8000 ton banjaknja. 
Be Pa ada firma Mc Neill & 

Oo. 
Ry ran 

MATARAM. 

Kembali ke Hindoestan . 
Setelah 4 boelan lamanja toean 

Mr. Santi Dev Ghose, tetamoe Ta- 
man Siswa Djokja dari Hindoestan, 
jang datang kenegeri ini centoek 
mempeladjari tari dan moesik Dja- 
wa, maka tanggal 23 September 1939, 
akan kembali lagi kenegerinja. 
Belom selang berapa lama toean 

Santi Dev Ghose pergi mengoen- 
djoengi poelau Bali, dimsna ia me- 
Ka sebocah pembakaran ma- 
at. 
Di Hindoestan toean Mr. Santi 

Dev Ghose akan mendjalankan lagi 
djabatannja sebagai goeroe tinggi 
sekolah Santi Niketan. fAnetaj. 

Perempoean jang djadi sebab 
Dari Soerabaja diwartakan, bah- 

wa baharoe sekarang diketahoei ter 
djadinja sosatos kesedihan ditangsi 
pelpolisi di Toeban. Seorang agent 
polisi, bernama Siswa telah menem 
bak seorang kawannja Goenawan 
dengan pestol dines, sehingga jang 
belakang ini mendapat loeka be- 
rat. 

Moela-moela Siswa telah melari 
kan diri, tetapi ia dapat ditangkap. 
Pengamoekan ini disebabkan oleh 
iri hati dalam perkara pipi litjin. 
|Aneta). 

Programma Congres V.O B. 
jang ke XIV 

I.Congres VO3. diadakan bersama 
sama dengan congres PGI. di Djokja 
pada 24 t/m 29 October 1939. 

II. Gieno HB leden pada 24 Oct. 
“39, moelai djam 8.30 malam. 

III. Sekalian oetossan haroes da- 
tang di Djokjakarta pada 25 Oc, '39. 
dan boleh poelang pada 30 Oct. 39, 

Rapat kel 
Pada hari Kemis tanggal 26 Oct. 

"39, moelai djam 9 pagi. 
agenda: 

a. Pemboekaan 
b. Mengesahkan notulen Congres 

VO3. jang baros laloe di Malang 
c. Mengesahkan verslag pekerdjaan 

HB.VOB. dalam tahoen jbl. 
d. Mengesahkan vaerslag pekerdjaan 

Pengoeroes TamanPoestaka VOB 
jang baroe lalos. 

e. Memilih verificatie commissie 
kas H8.VOB. dan Taman Poes- 
taka VOB. 

Rapat II 
Pada hari Djoem'at tg. 27 Oct. 39 

moelai djam 9 pagi. 
agenda : 

a. Melandjoetkan agenda rapat ke1 
b. Verslag verificatie commissie kas 

HB.VOB dan T. Poestaka VOB. 
c. Congresvoorstellen hal organisasi 

d. Congres voorstellen hal orga- 
nisatie T.P. VOB. 

e. Congres voorstellen hal Nasib. 
Rapat ke III 

Pada hari Minggoe tanggal 29 
October 1939, moelai djam 9 pagi. 
Agenda: 
a. Melandjoetkan agenda rapat 

jang ke II. 
b. Congres voorstellen hal Onder- 

wijs. 
c. Congres voorstellen hal kese- 

hatan. 
d. Beleid H.B. V OB. dan pengoe 

roes T.P. VOB. 
e. Beleid tjabang VOB.   

  

f. Rondvraag. 
g. Penoetogp. 

PAN na: 

  

lieren Bond jang ke IV 

Dari tg. 20sampai 
tg. 23 Oct. 39. 

,Antara“ menjiarkan programa 
Kongres Normaal Scholiren Bond 
jang ke IV jang akan dilangsoeng- 
kan dari tg. 20 sampai tg. 23 Oct. 
39, di Mataram. 

I. Hari Djoem' at malam Saptoe 
tg. 20-21 Oct. 89, bertempat diroe- 
mah t. Darmosoebroto, Langenar- 
djan, Djokja, moelii djam 8: Rapat 
Pengoercoes besar NSB. lengkap I. 

II, Saptos tg. 21 Oct. 39, bertem 
pat diroemahnja t. Darmosoebroto, 
Langenardjan, Djokja. moelai djam 
8 pagi: Rapat Pengoeroes besar 
NSB. lengkap II. 

III. Hari Saptcoe malam Minggoe, 
tanggal '21-22 Oct. "39, bertempat 
di Schouwburgzaal Hwa Kiauw s0 
cieteit Mataram, moelai djam 8: Re 
ceptie. 

IV, Hari Minggoe tanggal 22 Oct 
"39, bertempat di Schouwburgzasl 
Hwa Kiauw sccisteit Mataram,moe 
lai djam 8 pagi: Rapat tahosnan 
anggauta NSB. 

V. Hari Minggoe malam Senen 
tanggal 22-23 Oct. “39, bertempat di 
Schouwburgzaal Hwa Kiauw socie- 
teit Mataram, moelai djam 8: Ra- 
pat tahoenan NSB., 

VI. Hari Senen tanggal 23 Oct. 
39, bertempat dircemahnja toean 
Darmosoebroto, Langenardjan, Djok 
ja, moelai djam 8: Rapat Pengoe- 
roes Besar III. 

Studio - Comissie- P.P.R.K. 

Conferentie P.P.R K. (Persntoean 
Perkoempoelan Radio Ketimoeran), 
jang beloem selang berapa lama di 
|langsoengkan di Djokja, telah me- 
ngangkat Ki H. Dewantara sebagai 
anggauta Studio-Comissis boeat Dja- 
wa Tengah. 

Doea orang lainnja akan diambil 
dari Solo dan dari Semarang. |Ane- 

ta). 
maan 

PEKALONGAN 

Tosbroekan perahoe wangkang 
dangan motorboot 

Perahoewangkangnja 
karam 

Pada hari Sabtos malam Minggoe 
16-17 Sept. j.l. kira2 djam 10 ma- 
lam terdjadi toebroekan antara pe 
rahoe wangkang fHok-Soonj dan 
motorkost, dilaoet djosroesan Pe- 
kalongan. 

Perahos wangkangnja karam dan 
7 penosmpangnja dapat mendarat 
dengan seboeah sampang. Keesokan 
harinja mereka pergi ke Havanmees- 
ter Tegal oentoek mengadoekan apa 
jang telah terdjadi malamnja. 

Kareng anak bosah kapal 
itoe tidak mempoenjai paspoort, ma 
ka diserahka»nja kepada polisi jg 
laloe mendatangkan jang mempoe- 
njai kapal itoe, t. T. Laij Kian Hi- 
an dari Semarang oentoek mengam 
bil 7 orang itoe. 

Perahoe jang tenggelam itoe dari 
Pontianak dengan moeatan boeat 
Semarang dengan harga k.l.f 7000, 
dan harga perahoenja f 1.400,— 

—Ap— 

Djawa Timoer 

SOERABAJA. 

Penjakit pest 

Dari Soerabaja diwartakan, bah- 
wa semendjak 28 Augustus sampai 
hari ini di Tengger telah 11 kedja 
dian kematian, jarg mengchawatir 
kan. Dari tiga orang meninggal, 
jang soedah diperiksa setjara ilmoe 
pengetahoean tentang koaman koe 
man, terboekti bahwa orang-orang 
itoe soedah diserang penjakit pest. 

Doea kedjadian lain sedang ada 
dalam pemeriksaan. 

Daerah jang diserang penjakit 
psst termasoek onderdistrict Soem 
ber, dan didalamnja terdapat bebe 
rapa desa. D strict Soskapoera telah 
diasingkan dari perhoeboengan de- 
ngan daerah daerah lain. 

Dienst pembantras penjakit pest 
telah mendirikan seboeah peroema 
hao jang terasing dari doenia logar, 
sedangkan perhoeboengan laloe lin 
tas dengan desa desa jang diserang 
penjakit pest dilarang. (Anetaj 

mei joorea 

BLITAR 

Pegawai post jang memakai ceang. 

Beheerder Hulp-postkantoor di 
Ganoem bilangan Blitar, telah da- 
tang kepada polisi, dan menerang 
kan, bahwa ia telah memakai osang 
sebesar doea riboe roepiah. 
Sekarang pegawai post itoe di 

tahan preventief. (Aneta). 
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Djawa Barat 

CHERIBON. 

Pasar malam Tjirebon. 
A. G.8, menoelis : 
Djoega tahoen ini dilapangan an- 

tara Soos dan bioscoop Rex (Cheri 
bonj akan diadakan Pasar Malam, 
jang lebih besar dari Pasar Malam2 
jang soedah laloe. 
Badan jang mengatoer Rasar Ma 

lam itoe ja'ni Perkoempoelan Aga- 
ma ,,Kong Djos Koan,“ jang soedah 
dapat idjin dari Jang Wadjib oen- 
toek mengadakan Pasar Malam itoe 
dari tgl 29 boslan ini sampai tgl 9 
October 1939. 

Pendapatan bersih akan dibagikan 
ssperti berikoet : 
Perkoemposlan ,,Kong Djoe 

Koan” 30 pCt. 
Ned. Ind. Rcode Kruis 14 pCt. 
S.C.V,T. (Pembasmian batoek 

kering) 14 pCt. 
Moehammadijah SM pOt. 
Tiong Hoa Hwee Koan 14 pCt, 
Fonds Amal Tiongkok 14 pCt. 
Kemoedian Comite goena peno- 

long Korban? Kebakaran di Tjang 
kol mengharap poela sebagian dari 
pendapatan itoe, permintaan mana 
djoega dikaboelkan jani 10pCt. 
Goena itoe diambil 2pCt dari ba 
gian2 5 perhimpoenan tsb. diatas. 

Tentang Pasar Malamnja sendiri, 
jang diatoer oleh Comite jang amat 
lengkap atas pimpinan Toean Z.L. 
Kwee, pasti lebih lengkap, besar 
dan menjenangkan dari pada tahoen 
jang soedah laloe. 

Lapangannja kini lebih loeas, se 
dang dengan pertolongan dari loear 
akan dipertoendjoekkan misalnja 
Pertoendjoekan Keradjinan Indone- 
sia (Tentoonstelling van Indonesi- 
sche Nijverheid| jang menarik sa 
pgat penonton ,waktos itoe diper 
toendjoekkan di Pasar Gambir. 

Poela akan dipertoendjoekkan 
»Tutabouws. 

Dari tontonan2 kita seboet disi- 
ni: Pertandingan Boksen. Boeat per 
tandingan itoe soedah diadakan per 
djandjian djangan promotor boksen 
jang terkenal jg akan mendatang 
kan djago2 jang oeloeng (prima). 

Boleh diharapkan pasti, bahwa 
djago2 jang akan bertanding ja'ni 
djago2 boksen jang tjakap, oeloeng, 
sehingga para penonton akan poeas. 

Poela kita seboet disini Concours 
Krontjong jg tak sedikit memakan 
ongkos, akan tetapi goena kesena 
ngan para penonton tak mengapa 
Comite mengeloearkan ongkos ba- 
njak. 5 
Kesemoeanja pasti akan lebih he 

bat, lebih menarik, lebih bardjenis2 
dari pada Pasar Malam2 jang pu 
bliek Cheribon soedah saksikan dita 
hoen jang laloe. 

Penerangan akan lebih terang tjoe 
atja sebab Ned. Ind, Gasmaatschap- 
pij akan memberikan stroom listrik 
2'/, kali djoemblah stroom jang di 
pakai diwaktoe Pasar Malam jang 
laloe. 

Kita berkspertjajaan, bahwa Pa- 
sar Malam jd. akan lebih berha- 
sil dari pada Pasar Malam2 jang 
Soedah laloe. 

Pertoendjoekan Keradjinan Boe- 
mipoetera. 

Commissis Pasar Malam afd. Per 
toendjoekan akan memberikan soea 
toe goebosg (stand) goena tentoon 
stelling barang2 dari Keradjinan 
Boemipoetera. 

Djoega badan2 ,,Renerangan Tani“ 
(Landbouw voorlichtingsdienst) dan 
»Pendjagaan Osdara“ (Luchtbe- 
schermingsdienst) memberikan per 
tolongannja. 

Poela akan diadakan tempat loeas 
bosat KNIMC, soeatoe badan jang 
mengatoerkan perdjalanan laloe lin 
tas (Wegverkeer). Disana penonton 
dengan djalan grafreken dan papan? 
mendapatkan keterangan dan pene 
rangan tentang tjaranja pengatoer 
djalan bekerdja. 

Landbouw voorlichtingsdienst: 
Dirosangan Landbouw voorlich- 

tingsdienst akan dipertoendjoekkan 
berdjenis djenis hasil tjotjok tanam 
Indonesia misalnja padi, tweede ge- 
wassen, hasil tuinbouw, bosah2an 
dan sajoeran2. 

Poela akan diberikan peladjaran 
dalam menanam sawah. Goena itoe 
akan diadakan roeangan speciaal jg 
sesoeai dengan kepericean terseboet 

Luchtbeschermingsdienst 
Djoega tahoan ini Luchtbescher- 

mingsdienst terseboet poela. 
Badan goena memberikan penera 

ngan kepada pendoedoek diwaktoe 
bahaja ini pantas mendapatkan per 
hatian sepencehnja dari penonton. 

Barang2 Keradjinan: 
Barang2 jang dibikin dari koelit, 

logam, tenoenan, batikan, anjaman, 
dari toelang, penjoe, soelaman, d.liI. 
para penonton akan melihat diroe   angan Inheemsche Nijverheid, 
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'ALAU: orang ngomong Na 
'ajam bertempcer, jang satoe 

menang, jang satoe kalah. : 
Perkataan Kamar pe ea: 

la begitos Sgoega. 
an an »kalahs“. 

1 gan boksen. 
Tapi perkataan? ,menang“ sama 
»kalah“ sering djoega dipak 

   

  

      

          

    

   

Be ala di ak pada tempatnja, nja di 
dalam Tan aana Sega. dari 

  

   
   

  

   

  

ertap Dan misalnja, lantas 
timbangan anggota2. Kalau | 

1 | secretaris jang dianggap 

r, lantas orang bilang ,,secre- 
dan nvoorsitter 

        

   

      

  

  

  
  

     

  

€: Lantaran perkataan menang:ka- 
Jah“ lantas timboel pikiran kepada 

: sikalah maoe bikin ,,revanche". 
| Tjarl tjari akal soepaja berdebat | 

Jadi, sampai men 
da Magada lid lidnja kalau dianggap 

Sebaliknj ja sisecretaris of lain lain | 
kalau dianggap kalah lantas men 

   
    
   

    

    
    

     

      

    : £ con anggapan menang kalah 
— dalam debat, lantas timboel kema- 
0. coean jang satoe maoe djatoehin jang 

0. debatnja. Nggak kare 
2 Sok oesoel jang ba- 

| goes, se poeas, kalau debatnja di 

: “atau ata timboel niat dja- 
, lantas timboel niat maoe re 

Anaba dari pehak jang kalah. 
Lama-lama bestuur sama bestuur 

timboel dendem2an, berehoet me- 

   

  

           

    

  

     
   

  

     

     

     

      

   
    

  

    

    

     

  

   

   

    

  

   

   

  

| nja mendjalar keloear. 
“5 Nggak tjoeman di satos per- 

: koempoelan, lama-lama penjakit be 
pa “ate mendjalar kemana-mana, sam 

: i,.... pemimpin sama pemimpin 
. tjoeman oebek-oebekan pikirannja 

mengandoeng niat maoe djatoein 
kawa meloeloe, nggak lain. 

|. Wel, itoe asal asalnja memang di 
2 perkataan “kalah -menang", sebab 

33: Manggep seperti “ajam adoean", lan 
siajam | mensaasaang 

sadja, nggak perdoeli stellingnja sa 
lah of betosinja. « 
3 2 Makan moesti berobah, boekan 
si A menang of si B kalah, tapi, 
«... rapat maocenja begitoe. 
. Kalau oesoel A ditrima dan oe- 
#oel B ditolak, boekan berarti A me 

ang lantas B kalah, nee, tapi.. 
rapat memostoeskan begitoe. Kapan 
kita ini demokrasi, boekan ? 

Kalau perkataan “mensng-kalah“ 
dimasoepin dalam rapat, tanggoeng 
sana didikan jang paling boe- 

   

  
  

ja Ea : kalah berdebat diroemah, 

rapat 1 gan apa, dan lagi jang sa 
. toe nggak ada kans boest ngadja- 

BANG BEDJAT. 

S CV 0» 

C. V.T. jang bermaksoed ain 
mbasmi sekoeat moengkin penja 
T.b.c,, socatoe penjakit rakjat 
Ban ta 2 

Sg pentpooc dihoskoem 
     — ontjipto alias Djoemadi alias Sar- 

djoe, bekerdja sebagai saudagar dan 
bertempat tin 

  

ggal dikampoeng Leng 
. kong Paledang Bandoeng,pandai se 

. kali berboeat sebagai orang harta- 
| wan dan bangsawan. Ia dapat ber- 
o“Iakoe sematjam ini sampai pada 

— #oeatoe hariia dibekoek oleh polisi, 
| karena ditoedoeh soedah memboeat 

' palsoe. 
— Dengan sangat pintarnja ia telah 
jiapat menipoe seorang kepala kam | m 

. dib an Semarang dan se 
'toekang mendjalankan oeang 
aa, Antara lain ia mentjeri 
aa ia dapat yong 

ang seroepa dan ba- 
| sate — an 

  

   

  

    

    

  

   

  

  

  

   

  

    

   
   

  

  

      

   Tionghoa 6 San 2 ang 21 

  

    

        

  

        

  

  

  

    

  

TIANDJOER. 

ta djiwa manoesia di onderdistrikt 

da dan » penjelidikan yoemah fAneta). 

3 GAROET | 

penolong (hulpzlekenhuis) bertem 

5 boelan lagi akan selesai dan dapat 

posnjai 10 boeah polikliniek dan 1 

ang, sebab maloe| 

nang didepan lid2nja, djoega achir : 

ang misalnja bilang: bang : 

ilmakian dan penghinaan dari moe- 

Ni dani tidak Minal ia haroes 

    

  sana jan meta ioeka Landraad Se- 

“kebatinan roemah 
Berhoeboeng dengan banjak ke 

Gjadian pest jang berakibat memin 

Waroengkandang  PUan Tone , ma 
ka tak lama lagi n dimoelai de 
ngan mengadakan perbaikan roemah 

an Ah ate 

'Roemah sakit oentoek Garoet 
Kita mendengar kabar, bahwa re 

gentschap Garoet kini lagi hiboek 
(mendirikan sebosah roemah sakit 

pat didistrikt Tarogong. 
Didoega bahwa roemah sakit ini 

dipakai oleh osmosm. 
Sekarang regentschap Garoet mem 

- 

rosmah sakit penolong jang masih 
didirikan itoe. —. PAneta). 

BOGOR 
ba Oia 

Saudagar kesi dihoskoem 
Karena menaikkanhar 
gatidak beralasan. 

Dari Bogor diberitakan, bahwa 
Landrechter Bogor telah mendja 
toehkan hoekoeman denda kepada 
seorang saudagar barang besi, sebe 
sar f 40. 
Saudagar ini telah menaikkan har 

ga barangnja kepada seorang lang jp 
gansn, jaitoe harga lijnolie (sema 
tjam minjak boeat ngetjet), Kenai 
kan ini besarnja tidak koerang da 
ri 20pCt. |Aneta). 

Koerang sehari 

TindakanPemerintah 
jangkeras. 

Bebagai kita mendengar kabar da 
ri Bogor sebosah toko provisien en 
dranken (barang makanan dan mi 
noeman) telah dikenakan prcces 
verbaal, oleh karena telah menaik- 
kan harga barangnja dengan tidak 
beralasan. 

Perkara ini doedoeknja sebagai 
berikoet: 
Pesanan barang? makanan itoe 

dilakoekan pada tanggal 20 Sept. 
jang baroe laloe Djadi sehari se- 
beloem harga roti, soesoe dan barang 
makanan gemoek diperkenankan di 
naikkan dengan 5 pCt. Barang2 ma 
kanan itoe disampaikan oleh toko 
kepada jang mesan pada tanggal 
21 September. Tetapi pegawai jang 
memeriksa berpendapatan, bahwa 
toekang toko haroes ingat kepada 
tanggal pesanan. JANETAJ). 

Tjandoe dideesoen 

Digerebek polisi, 
Dibawah pimpinan mantri polisi 

Tjampea (Bogor) beloem selang be 
rapa lama, menoeroet berita jang 
disampaikan kepada kita, dibilangan 
Tjampea telah dilakoekan tindakan 
jang hebat oentoek membasmi ke- 
boeroekan tjandoe.! 

Polisi telah mengadakan beberapa 
gerebekan didalam roemah roemah 
jang tersangka, dan berhasil bagoes. 
“Hasil tindakan ini jaitoe bahwa 

polisi dapat membekoek seorang- 
orang boemipcetera dan seorang- 
orang Tionghoa, jang sekarang ha- 
roes menghadap hakim oleh karena 
telah mengadakan seboeah peroema 
han tempat orang mengisap tjan- 
doe. Lagi poela beberapa orang me 
ngisap tjandoe, jang diketemoskan 
dalam peroemahan ia dita- 
han oleh polisi. 

Selandjoetnja polisi telah mem- 
beslag beberapa tjandoe dengan per 
kakasnja. (Aneta). 

sma yoona 

PAROENG PANDJANG 

Pembantoe menoelis: 

Diontslag dengan mendadak 
Kita dapat kabar, Selasa 19 Sept. 

39, toean T. B. S, Managing-sales- 
man pada S, SMC, Paroeng Pan- 
djang telah diontslag dengan men- 
dadak oleh S.A.-nja. 

Apa apa kesalahan toean T. B, $, 
itoe, kita tidak terang. tetapi kita 
dapat tahoe betoel. bahwa sebeloem 
ia meninggalkan kantooranja, lebih 
dahoeloe dapat psersenan makian 
dan penghinaan jang meliwati ba- 
tas. 

Tindakan Chef itoe terhadap per 
soneel sebawahnja, sebenarnja soe 
dah tidak asing lagi bagi pendoe- 
doek disitoes saban-saban kali ia 
datang terdengarlah roepa roepa 

tanggal 24 Sept. 39, kira kira djam 
4,45 sore, dilapangan voetbal VIJ., 
Poeloe-Pioen Petodjo, telah dilang- 

Ikepehak kesebelasan Ster oleh kese 

(hingga lama sekali milir-moedik, se 

“Voetbal 
Ster twai Setiaki 2 — 0 

Kemarin, ja'ni pada hari Minggoe 

soengkan pertandingan voetbal anta 
ra keekelasen SterdanSetiaki. 
Adapoen orang orang jang menjak 

sikan pertandingan ini agak menje 
nangkan djosga. 

Kira kira pada djam terseboet di 
atas tadi maka dimoelailah pertan- 
dingan antara kedosa kesebelasan 
itoe. 

Moela mosla orang beloem menge 
tahoei benar, kesebelasan jang ma 
nakah jang paling koeat diantara 
kedoea kesebelasan itos dan jang 
manakah jang akan bisa dikalahkan 
terlebih dahoeloe. 'Memang, ketika 
itoe orang rcepa roepanja agak soe 
karoentoek membandingkan tentang 
kekoeatan jang ada pada kesebelar 
san masing-masing 

Hingga lama p oela bola ditendang 

    
   
   

belasan Setiaki. Kemoedian bola di 
balikkan oleh kesebelasan Ster ke- 
arah kesebelasan Setiaki. 

Perlos posala diterangkan disini, 
bahwa ketika pertandingan itoe ba 
roe dimoelai, maka Soecharna, seo- 
rang pemain” daripada kesebelasan 
Ster, soedah dapat membelok2an 
bola dari kaki moesoehnja, sehing- 
ga ia dengan me a bola itos 
hampir bisa memboeat doelpunt per 
tama, oleh karena keeper Setiaki 
agak kebihgcengan, setelah melihat 
gerak-geriknja Soeharna itoe jang 
moengkin membahajai goalnja. Soe 
dah tentoe keeper jang sadang ke- 
bingoengan ini, teroes madjoe hing 
ga ia meninggalkan kewadjibannja 
dan hendak menangkap bola jang 
sedang digiring oleh Soeharna itoe, 
tetapi Soeharna soedah tahoe benar 
benar akan maksoeinja dan kemoe 
dian bola dikelokkannja, sehingga 
bola itoe tidak tertangkap oleh 
keeper. 

Tetapi sajang, ketika bola men- 
dekati goal Sstiaki, bola itoe tidak 
teroes digiring oleh Soeharna keda 
lam goal Setiaki, melainkan disodok 
sedikit dengan kakinja, oleh karena 
ia mengetahoei, hahwa bola jang 
disepaknja itos soedah tentoe akan 
masoeknja. Entah oleh karena itoe 
waktoe soedah oentoeng sekali bagi 
kesebelasan Setiaki, bahwa bola 
jang disodok oleh Sceharna itoe ti- 
dak teroes masozk, melainkan s€- 
rong sedikit dan tidak masoek ke 
dalam goal Setiaki itoe. 

Demikianlah seteroesnja, bole 

hingga stand dalam waktoe pauze 
masih tetap 0—0. 

1—0 oentsek Ster 

Setelah pauzs liwat dan partandi- 
ngan dimoelai lagi, maka pertaudi- 
ngan ini roepa2nja makin lama ma- 
kin bertambah hebat daripada se- 
beloem pauzs itoe, maka kira2 pada 
djam 545 Soeharna mendapat ke- 
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Pembesar: peroesahaan S.8.M.C. 
jang lebih tinggi, tidak akan mem 
biarkan salah seorang pembesar 
bertabe'at (demikian, didjalankan 
penjelidikan atas dirinja jang ber 
sangkoetan, goena pendjaga dera 
djat sekalian personeelnja dimata 
cemoem.— 

Akibat menaikan harga 
barang 

hadapan 

naikkan harga barang2nja. 
—A— 

TANGERANG 

Doenia P. R.I. 

noelis : 

terdapat dalam 
No. 210 lembar ke il, bahwa dari 
Tangerang dipindah Toean Dr. Roes- 
lan dan saja dan disitoe diterang- 
kan poela, bahwa wang kas PRI. 
te Kort f50.— dipakai oleh bekas 
pengoeroesnja. 
Berhoeboeng dengan kepindahan 

»beliau“ wang itoe akan dimintanja 
kembali, maka dengan djalan ini 
saja memperma'loemkan, bahwa,,be 
lau“ itoe boekan saja dan saja 
atau isteri saja doeloe atau seka- 
rangpoen tidak berhoeboengan de- 

tlitoe dari lapangan). Pertandingan 

Tanggal 26 Sept.'39 beberapa 
orang saudagar Tionghoa akan di 

kemoeka Pengadilan di 
Djasinga, karena mereka telah me 

Toean Padmadidjaja me- 

Dalam perkabsran dari Tangerang 
ini sk. tg. 18-9-39 

Isempatan banjak oentoek mewa | 
soekkan bola kedalam goal Setiaki. 
Kesempatan ini dengan segera di 
pergoenakannja, sehingga Soeharnas 

bola kedalam goal itoe. 
- Roepa2nja, setelah Setiaki men- 
dapat poekoelan ini, dengan segera 

tetapi oleh karena tangkisan jang 
dilakoekan oleh Ster kepada Setiaki 
itoe agak tepat djoega, maka tiap- 
tiap poekoelan atau tiap-tiap desa- 
kan jang hendak dilakoekan oleh 
Setiaki Naa maka dengan moedah 
poela dapat ditolak oleh kesebelasan 
Ster. 

Sesosdah itoe lama 'poela hola 
milir-moedik kembali. Kira : kira 

ngan antara kedoea kesebelasan 
hampir habis, maka Soeharna lagi 
jang soedah dapat menambahkan 
kemenangan kesebelasan Ster itoe, 
sehingga stand jang moela2nja 1-0 
itoe soedah diroebahnja mendjadi 
2—0 oentoek kemenangan kesebe 
lasan Ster. 

Disini roepa2nja kesebelasan Se- 
tiaki soedah tidak bisa meneboes 
kekalahannja itoe, karena waktoe 
pven soedah sempit baginja, Tetapi 
walaupoen demikian, mereka itoe 
tidak poetoes asa. 
Dengan sangat giat pertandingan 

ini masih terces dilakoekan oleh 
kedoea belah pehak. memang pada 
sa'at ini soedah malang sekali bagi 
kesebelasan Setiaki, bahwa mereka 
itoe dikalahkan oleh kesebelasan 
Ster dengan stand 2 — 0. 
Kemoedian kira-kira pada ajam |, 

6.15. maka selesailah pertandingan 
antara kedoea2 kesebelasan ini dan 
berkesoedahair dengan stand 2 — 0 
oentoek kemenangan Ster. 

nam 

Pertandingan Klas Il dari V.IJ. 

s.v. Legol—s.v. Anda- 
lasil 2 —0. 

Pada hari Saptoe 23-9-'39 dilapa 
ngan Waterlooplein telah dilang- 
soengkan pertandingan klas Il dari 
VIJ antara sv. Lego 1 contra sv 
Andalas2 Permainan terpimpin baik 
oleh Tosan Aboejadi. Setelah tanda 
tanda main diboenjikan dari kedoea 
pihak mengelosarkan pasangan se- 
perti dibawah: 

sv. Legoil. 
Rameli 

Soetamadi Soedjani 
. Soebismo Tabrani Kamil 
Wawan Basoeki Manowo 

Soedirso Memet 

& 
Dalimi Josnoes 1! Anwar Iljas Roesli 

Soab Degol Mcekti 
J. Jahja Aminoedin 

Joenoses I 
s.v. Andalas Il. 
Remain-pemain dari kedoea pihak 

memperlihatkan permainan jang 
sportief (ketjoeali dari pihak s.v 
Andalas ada satoe speler jang telah 
melanggar dan terpaksa Toean 
Aboejadi mengambil tindakan jang 
keras dengan mengelosarkan speler 

ada spannend dengan s.v Andalas 
ada lebih kosat, akan tetapi pada 
sait itoe tidak moedjoer. Kerap 
kali Joenoes II sedjak membikin 
doorbraak dibenteng Lego. Teross 
menerces voorhoede Andalas mem- 
bikin penjerangan jang mendjadikan 
kotjar katjir achterhosde Lego akan 

#tetapi benteng-s.v. Lego jang didja 
ga oleh Soetamadi, Sosdjani dan 
dengan Tabrani sebagai palang pin 

pauzs bola masih mondar-mandir 

kembali. 

nolak, bola ditendang ke Memet dan 
diterosskan dengan voorzst jang ne 

neroes. 

lah poela jang dapat memasoskkan | 

hendak membalas poekoelan itoe, | 

toe dapat menolak bahaja. Hampir 

dari pihak Andalas ke Lego dan 

Setelah pada penjerangan vv An- 
dalas jang hebat, Tabrani dapat me 

tjes, Bola diterima oleh Basoeki dan 
dengan soloren dapatlah ini pemain 
bikin toblosan jang keras dalam ben 
teng Andalas 1—0. Sampai pada 
waktoenja pauze voorhoede Andalas 
tak dapat merobah stand itoe se- 
dangkan penjerangan2nja terces me 

Pada ronde jang kedosa voorhoe 

    

Dengan piso tjoekoe 
tocan bertjoekoeran 
dan bersih betoel. 
jang baik menga sih pe G- 

goengan koelit litjin betoel. 

pada djam 6.10, ketika pertandi- 2 
    

  

PASAR BETAYWI, 

Goela pasir: per karoeng dari 
102 kg. terima di goedang pendjoeal 
CI 25, 
Tepoeng terigoe: Tjap Ko- 

dok f 1.90 Koeda merah Boeroeng 
kaleng Harisson f 1 85 dll. tjap £ 1.75 
perbantal. 
Minjak kelapa: per blik dari 

14'/, kg. bruto dari f 1.60 sampai 
1.62! /g 
Bawang merah: Australie 

f 10.50, dan Toaliap f 9.— Tiongtoa 
f 1.50 dan Tiongliap f 7.— per 100 kg. 
Katjangtanah: per 100 kg. 

dari f 9.50 sampai f 9,75. 
Emping menindj O: Laboean 

no. 1 f 28.—, no2f 23,50, Tjllegon 
no.l. f 2450,no2 f 1950 per 100 kg. 
Kentang: per 100 kg. dari 

£ 6.75 sampai f 8.— 
Damar: A-E Pontianak f 26,— 

Sumatra f 2650 per 100-kg. bruto 
berikoet peti. 
Copra: meliat kwaliteit dari 

f 5,10 sampai f 5,35 per 100 kg. 
Katjang kedele: Gendja 

Tegal/Cheribon cif Pasar ikan Sept,/ 
Oct. pendjoeal dari f 559 sampai 
f 5.75, Panaroekan fob Panaroekan 
f 5.26 pendjosal dan franco wagon 
Djember f 5.18 pendjoeal per 100 kg. 
Tapioca meel: kwaliteit Me- 

dium boeat roepa-roepa merk dari 
f 9.10 sampai f 8.10: AA f8.50per 
100 kg, pendjoeal, 
Lada hitam Lampong: 

e.k. Telok kemaren djadi Sept-Oct 
f 9.- hari ini Sept.-Oct. f 9.- pembeli. 

9. 25 pendjoesi dan Nov.-Dec. f£ 9.10 
pembeli, f 9.35 pendjoeal E k. Bata- 
via Sept./Oct f 9.35 nom. per 100 kg. 
London noteering 2'/, d. p. Ib, pem 
beli. 
Lada poetih Muntok: fob 

Banka Sept.-Oct. kemaren, djadi 
f. 2125, ini hari f 2050 pembeli, 
f 2150 pendjoesal per 100 kg Lon- 
don noteering 5'/, d.p. Ib nom. 
Koffie Robusta Lampong 2: 

15pCt. ek. Telok Sept. Oct. £ 105 
pembeli, £10,25 pendjoeal per 100 kg. 
Citronella olie: A-contract 

kemaren djadi Sept. Oct. £ 0,97'/,, 
Oct. Dec. f£ 1— dan Jan. Dec. '40 
f1.02'/,: ini hari Sept. Dec, £ 1.— 
nom. Jan. Dec, f 1,05 djadi perkg. 
Karet: sedia Sneets32'/., Crepe 

34 cta, per '/, kg. pembeli. 
  

olah skan meneboes kekalahannja. 
Seperti ronde jang kesatoe achter- 
hoede sv Lego kalang kaboet, akan 
tetapi penjerangan2 itoe tak berha 

sil apa apa. Setelah Memet dapat 
bola ia membikin penjerangan pada 
achterhoede Andalas. Bola diten- 
dangke Soehismoditeroeskan dengan 
vuorzet. Bola diterima oleh Bagoeki 
dan dengan gesit didapatkan oleh 
speler ini doelpunt centoek kedoea 
kalinja, stand 2—0. Setelah sampai 
pada waktoenja toean Aboejadi me 
nioep ploeitnja tanda pertandingan 
selesai dan stand tidak berobah 2-0 
oentoek kemenangan sv Lego. 
Kapan speler-speler Lego datang 

compleet dilapangan dan sebeloem 
pertandingan dimoelai ?   

TINGGAL SEDIKIT 

PENOELISNJA : 

dangan",   ngan P.R.I,     
    

- |loetnja. 
sewa Jemean 

      jesaa Bp cemom 

tidak kehabisan! 

  

de Andalas kelihatan gesit seolah 

Mr. Notosoesanto, 
kamah Islam Tinggi" 

PENERBITNJA: M.Tabrani, Tolbrugweg ,8 Mr C.-Tel.610 Mc. 
HARGANJA: 50 sen seboeah, terhitoeng ongkos kirim. 

Boeat abonne ,,Pemandangan“ jang tidak ada toenggakannja: 
30 sen seboeah, terhitoeng ongkos kirim. Pemesanan haroes. 
diadreskan pada toean Anwar Tjokroaminoto 'p/a ,,Peman- 

Senen 107 Batavia - Centrum, telefoon 1440 WI. 

Djangan menoenggoe lama-lama oentoek membelinja, soepaja 

men aa 

n»Atoeran Pengadilan Agama Islam 
ditanah Djawa dan Madoera" 

(Dalam bahasa Indonesia) 

Griffier pada ,,Mah- 

1. 

  

 



   
     

V.O.R.O. : 

Zender V.D.G.8 golflengte 89,32 M. 
Studio Kramat Y6 

Senen, 25 Sept. 
5.— sore Legse Ambon - 
530 ,, Lsgoe Hindoestan 
6— Lagoe Soenda 
630 ,, Berita sk. 
7.— malam Perdjawaban soerat2 

oleh pengorroes 
Nk Lagre Arab 
8&— , Kr. Ok. ,,/Mustika" 
I1— Berkenti 

Selasa 26 Sept. 
7 — pagi Lagoe Soenda 
1380 Lagoe Arab 
8— ,  Ligoe Djawa 
830 ,, Berhenti 
12— siang Lagoe Krontjong dan 

Stamboel 
12.380 ,, Lagoe Tionghoa 
l— Lagoe H:waiian 
Kan Gimbang Kromong 
2— Berhenti 

5.— sore Keterangan tentang A- 
gama Islam 

5.30 ,,  Lagoe Belloni 
6.— Lagoe Hindustan 
630 Berita sk. 
7.— malam Lagoe Soenda 
8— ,  Manaen-Koor,,Colibry" 
LG Berhenti 

Rebo, 27Sept. 
T,— pagi Lagoe Ambon 
7,380 ,  Lagoe Djawa 
8.30 ,, pa - 
12.— siang Lagoe Tionghoa 
1230 ,,  Lagoe Krontjong dan 

Stamboel 
1,— , - Lagoe Hawaiian 
130 Lsgoe Arab 
LA Berhenti 
5,— sore Lagoe Sosnda 
6— ,, - Lagos Belioni 
6.30 .. Berita 3k. harian 
7.— malam LsgoeMelajoe Seberang 
7130 ,, Gambang Kromong 
8— Kr-O'k. ,,/Mana Soeka" 
1.— Berhenti 

BENJIARAN NIKON TIMOER 
Djawa Barat 

Senen25sept. 
Bandoeng il, Batavia II PMH. 
5.— sore Ketj. Orzs. ,,Sekar Fa- 

milie” 

6.30 ,, Lagoe Siam 
7.— malam Pemandangan Oemoem 

TO ah Lagoe Krontjong 
TAU Berita pers 
8— Tanda waktoe 
Ol “5 Kaboedajean Karoehoe 

—. nan Radiotoneel 
9.30 ,, .Ngo Hong Lauw” 

1Il— Toetoep - 
PMN 29 

10.— malam ,/Nzo Hong Lauw" 
12— ,  Toetoep 

Selasa. 26 Sept. 
PMH 45 

Bandoeng II, Bandoeng III, PMH 
Batavia II. 

6.— pagi Ligoe Krontjong 
630 ,, Lagoe Melajoe I 
6410 ,, Berita pers Il 
6.45 ,, Lagce Melajoe II 
T— Tacoda waktoe 
TOL. Lagoe Gamboesmoderr 
KU aa Berita pera II 
C3 Toetoep 
“Bandoeng II, Bandoeng III. 

alas siang Tanda waktoe pemb. 
1203 ,, G2ading Djawa I 
1,30 Berita pers I 
140 »  Gending2 Djawa II 

12 — 

0
0
6
0
6
0
6
0
 
2
0
0
6
0
0
0
0
1
 

2.20 9. 

2380 
Berita pers II 
Toetoep 

Batavia II 2 
siang Tanda waktoe pemb. 

12.03 , Gamelan Soenda 
245 » Lagoe Arab modera 
115 .» Gambang Kromong 
Ik Berita pers I 
140 ., Kr. dan Stamboel 
220 ,, Berita pers LI 
2.80 » Toetoep 

Bandoeng II. Batavia II, PMH. 
5.— sore Studio-Orkest 

6.30 ,, Pemb. Kitab Indjil 
7.— malam Lagoe Menado 
115 ,  Lagoe Soenda 
7140 », Berita Pers 
8&— Tanda waktoe 
8.01 ,,  Klenengan Mana Soeka 
l— » Toetoep 

PMN 29 

10-— malam Klenengan Mana Soeka 
WL— » Orkest Melajoe 
20— Toetosp 

B.R.V, 

Stadszender 15 89M, Archipelzen- 
der 61,66 M. 

Senen, 25 Sept. 

b.— sore Tandawaktoe pemb. 
502 ,, Marsch pemboekaan 
505 ,, Berita pers £ 
540 Lagos Hawajijan 
6— Soeara dari ether 
6.30 Berita Pers 
6,45 Concert 

7 45 malam Lagoe piano 
SB. Ballet muziek 
815 » Phohi-relay 
8.40 ., Kwartet 
905 » Programma vocaal 
940 Lsgoe militer 

10,— Sseara Maxine Sul- 
livan 

Lb 3 Toetoep 

Selasa, 26 Sept. 

6.— pagi Tanda waktoe pemb. 
6.02 ,, Soeara pagi 
Oi Berita pers I 
6,30 ,,  Programma pagi 
Ne 35 Berita Pers II 
30 “5 Lagoe roepa-roepa 
9— Lajos kiss Orkest 
930 » Soeara Paul Robesson 
10— Lagoe Hawaiian 
10 “5 Geraldo Orkest 
1l,— »,  Soeara Tino Rossi 
11.380 Lagoe roepa-roepa 

12.— siang Lagoe2 Orkest 
12. Ft Programma roepa2 
230 » Toetoep 
5.— sore Tanda waktos pemb. 
502 Marsch pemboekaan 
5,05 Berita Pers 
5.30 Commedian Har- 

monists 
545 Symphonie 
625 5 Jaterm'zzo 
6,30 », Berita Pers 
6.45 , Lagoe Operette 
7.45 malam Viool soli 
8— Pembitjaraan boekoe2 
8390 Phohi Relay 
840 Concert 
10— »,  »&u Chat Noir" 
L— yu Toetoep 

—npamn 

kita, maka mereka diberi kelongga 

  

  

CET LLL LA COOLOOOKALLOOLOLL 

FONDS KEMATIAN 

Abonne's lamanja paling sedi- 
kit 6 boelan, djika meninggal, 
asal tidak menoenggak, dapat 3 

uitkeering f 25.— (doea poe- 
loeh lima roepiah) 

TPPOLOLLISIOOOLLLOL KN OI Loe 

  

       

    

  

(Locar tanggoengan Redactie): 
Disekeliliag Bestauc Vergidering 

V.O. Tjabang Kraksaan 

Toesan Hoofdredacteur jang ter- 
hormat ! 
Dalam sk. toean Pemandangan ter 

bit pada hari Djoem'at 8 Sept. '39, 
lembar ketiga ada m'moeat versisg 
ringkas dari Bestuur Vergadering 
N.O. Kraksaan, dalam mana ada me- 
nerangkan incident ? jang terdjadi 
dalam rapat, jaitoe tentang soal 
Dasi, kita sebagai orang jang ber 
badiir dalam rapat tsb, merasa wa- 
djib memberi penerangan pada O-- 
moem agar djangan salah mengarii 
hingga menimbor Ixan perasaan jang 
tidak ssbenarnja, dan kita mohon 
pada toean soedi apalah kiranja t 
memberi tempat dalam toean poenj: 
sk. jang mana sebeloemnja terlebih 
dahoeloe kita oetjapkan diperbanjak 
terima kasih. 
Berhosvoeng akan terlangsoeng- 

nja Conferentie Daerah NO Dja- 
wa Timoer jang akan diadakan d 
Kraksaan, maka kita dari Madjelis 
Consul Pasoeroean ada memerloe 
kan datang disana oentoek mem. 
bentoek Cumife van Oai vargat C D 
dan pada malam Miaggos dd. 26 27 
Augt. '39, itoe terdjadilah Bastuur 
Vergadering jg bers fat tertoetoep 
(meskiposn tertoetoep, datang djoe 
ga Wakil Pemereatah t. A.W. ber 
sama satoe orang lagi Oleh karcns 
itoe, kita bertanja pada Voorzit- 
ter N.O. sang tentang isi, maka ki 
ta mendapat-djawabar: bahwa me 
mang t. AW. diberi tahoskan. Toch 
ini besloten, sahoet kita, boskan 
openbaar, maka beliau mendjawab 
lig:s jah saja tahoe, tetapi kalau 
tidak diberi tahoekan, nanti kita 
mendapat moeka ketjoet diri toean 
AW, sebab beliauadalah Chef kita, 
Pen:). 

Daiam itoe rapat kita menerang 
kan pokok jang ditoedjosoleh NO 
dan seteroesnja kita menerangkan 
bal hal jang bersangkoet dengan 
Conferentie Daerah. 

Disebabtan di Kraksaan akan d 
adakan C.D. terseboet, maka goena 
menolong pekerdjaarnja C v/O. ma 
ka disana akan dirikan djcega Tja 
bang Ansor NO, jaitoe Gerakan 
Pemceda N.O. Oleh karena itoe, 
maka diminta oleh Bestuur NO 
soepaja kita menerangkan O-gani- 
satienja Ansor N.O, Kemoedian 
Saudars Hidji Hssim kita persilah 
kan oentoek menerangkannja, da- 
ngan pandjang lebar belisu mene 
rangkan dengan bahasa Maidoera 
tentang Gerakan Pemoedae, karena 
merekalsh jang akan mengganti ke- 
doedoekan kita kaoem toea, berhoe 
boeng dengan kesenangannja kaoem 
Moeda itoe adalah berlainan dengan 

ran oentoek beij:dlah isportj, di 
antaranja, jalah berbaris. Goena 
bal terseboet, maka pemoed:2 itoe 
dimest kan berun form : paksi tje- 
lana pocth pandjarg, Hemd dar. 
dril begitoe djoega pitjiaja, ada 
poen dasi maka beloem ditentoekan, 
ja'ni beloem d.mestikan pakai dasi, 
(sampai disiai toein Roeglan ke'oear 
dari roesngsn vergadering, entah 
apa sebabnja) dan pembitjara mene 
roeakan pidatonja sampai habis, se 
telah pembitjara akan toeroen, laloe 
tosan Roeslan bertanja: berhoeboeng 
ieogan toean pyornja keterangan jz 
mengenai dasi, mak» s ja bagaimana 
dalam kalangan NO ? Sebab saja 
senang memakai dasi, mohon ke- 
t:rangan. » 

Kemordian didjawab oleh pembi 
tjara seperloenja: jang maksoed 

  

  

Obat Moestika Kesehatan 
Berarti mempoenjai 1 Docter jg setiap waktoe bersedia disamping toean 

Djika Tvehan j.m.k, telah mendjadikan kita hidoep di ini doenia, 
soedah tentoelah disertakannja poela apa2 jang mendjadi keperloean 
kita goena meadjaga penghidoepaa jz1ng bertali dengan kesehatan 
jang tjotjok dengan keadaan iklim. MUSTIKA KESEHATAN, adalah 
satoeznja obat jaaz dibikin dari bermatjam2 ramoean toemboehzan 
100”/, berisi sari2 dan zat2 jang bergoena oentoek kesehatan badan, 
menoeroet penjelidikan keadaan fitrahnja soesoenan anggauta badan 
bagi jang hidoep dinegeri panas. Sedang chasiatnja boeai : 

Membersihkan kentjing, mendjalankan darah, sakit pinggang, 
mata kaboer, badan berasa tjapek, biri2, entjck, moeles dan semelit, 
nafas sesak, makaa tidak bernafsoe, perempoean koerang darah, ha- 
mil, habis beranak dan tidak tetap datang kotoran, sakit djantoeng, 
batoek2, lemah sjahwat, mani entjer, kentjing menetes. 
Oleh karena ini obat soedah banjak mendapat poedjian dari orang2 
jang telah memboektikan kemoestad jabannja, bisalah mendjadi soea- 
toe tanggoengan atasnja, boekan karena semata2 mentjari oeang. 

Harganja I fls. f 0,30, beli banjak dapat speciaal harga. 
Ditjari agent dimana2 tempat. 

Memoedjikan og. hormat, Hoofd Depot OBAT MUSTIKA KESEHATAN 
MOHAMAD ALI Djalan Pasar Baroe No. 96. Palembang. 

eno   

SANDAL 

3 

MATJAN 
West Java Agent 

oja: bahwa ia) atoeran hanja me" 
ngenai Ansor sadja, adapoen kaoem 
N O. maka merdeka, pakai of tidak 
itoe terserah, tidak apa. 

Setelah itoe, laloe kita meuerang 
kan kewadjibanoja bestuur Comite 
jang baroe dibentoek itoe, dan se- 
teroesnja kita menerangkan lagi hal 
dasi jang di soalkan tadi, kita te- 
rangkan bahwa ketentoean tidak 
memskai dasi boeat A.NO itoe, 
boekannja N O. mengcharamkan da 
si atau membentji itoetidak, sebab 
dalam Congresnja N.O sendiri jarg 
ke Il di Sosrabaja jang soedah ber 
selang 12 tahoen sampai sekarang, 
soedah memoetceskan : bahwaorarg 
islam memakai dasi bahkan walau 
poen pakaian komplit setjara Ero- 
pah itoe hoekoempja boleh, moe- 
osch. Lihatlah poetoesan Congres 
NO. itoe, disini kita tambah, ada 
aja ketentoean terseboet itoe, boe- 
kan apa melainkan centoek melihat 
dan mempsiadjari: mana jang 
patoet bagi Aoror, dasikah 
atau Zakdoek, hingga dapatlah 
diambil jang terpandang baik dan 
netjis boeat pemandaogan, sebab 
Asoggaran Tetangga ANO masihda 
lem panjelidikan, oleh karenanja se 
karang ini Pemoeda2 Ansor ada jg 
memakai dasi seperti di Soerabaja, 
P.soeroean dii. dan ada jang tidak 
pakai dasi, diganti dengan Zikdoek 
demikian itoe oentogk memilih mana 
jang lebih patoet, kemoedian akan 
disahkan dalam Cogres jang akan 
datang, mengerti ? meadjadi terang 
lah sekarang. dalam NO tidak ada   larangan memakai dasi itoe. 

TOkKO ORIO KRAMAT 14 
BATAVIA-C. 

EN EA AN 
Diri pada itoe, maka ternjata 

pe:chabaran dalam Pemandangan 
jsng mengatakan Vice Voorzitter 
NO Kraksaan mendapat dampratan 
itoe, adalah tidak benar alias bo- 
hong semata-mata, apalagi-katanja 
setika itoe toean Roesian akan ke 
loear dari NO itoe tidak didasarkan 
atas kebenarar, teroetama di achir 
aja itoe chabaran ada dinjatakan 
bahwa Secretarisnja meletakkan 
djabatannja dengan tidek diterang 
kan sebabnja. Roepanja penoelis 
akan main kajoe, mentjari-tjari 
alasan goena mengoeatkan fitaahan 
uja, merghoehoergkan jang hoekan2 
pada kedjadian dalam ini rapat, kita 
katakan begitoe, sebab dalam verga 
dering itoe kita tahoe, jang toean 
Secretaris memang tidak datang, 
mendjadi terang tidak bersangkoet 
pacet dengan soal dasi ini. 

Perioe agaknja diterangkan lagi, 
bahwa ini rapat adalah besloten, 
soedah tentos kaoem Wartawan 
tidak dapat masoek, mendjadi koeat 
doegaan kita, bahwa jang menjiar- 
kan perchabaran itoe adalah salah 
satoe lid NO, apabila kedjadian jg 
sedemikian. maka kita sesalkan se 
bab sampai begitoe botjor menjiar 
kan hal jang semestinja tertoetoep, 
lagi poela n engenai dalam, mendja 
di kalau dikatakan chianat pada 
perkoempoelannja tidak djaoeh. Se 
sianlah doeloe keterangan kita, se 
kali lagi kita membilang terima 
kasih. 

Wassalam 
H.M. Dacblan, Consul HBNO 
Djawa-Timoer I. Pasoeroean. 

Pasoeroean, 19 September '39. 

  

  

  

»Goejoer-Bandoeng” 
208 : 

Oleh: Nami Badarma 

»Tadi Neng mengatakan, bahwa 
Ereng ada memberi pengharapan 
kepada kakak Gadjalie.... 

vla seorang pemoeia jg banjak 
berbocat kebaikan terhadap diri s2 
ia,.. och amboe... apakah haroes 
saja patsahkan hatinja dergan goes 
toe penolakan atas keinginannja 
itce...? 

»Djadi raaksoed Neng... akan ni 
kah dengan Aden Soeria ? Aps 
jg Neng harapkan dari padanja....?« 
tanja Ambos Soeta. 

nitoepoen beloem tentoe,"' sahoet 

  

Nji Mintarsih, ,,dan.... kalau poen 
saja terima lamaran kakak Soeria, 
.... tak ada jg saja harapkan da 
ri padanja lain dari pada,.. kasih 
sajangnj. kepadakoe..,." 

.Och..... kalau Neng tolak keingi 
nan kakak Gadjalie,.. alangkah sa 
kit hatinja. Ia maoe mengorbankan 
apa sadja jg ada padanja, osntoek 
Neng. Ia berikan roemah jg bagoes 
dan besar ini kepada Nang, teatoe 
makaoednja boskan oentosk Neng 
dengan Aden Sbaria, tetapi..., bagi 
Neng dengan dia! « 

»Kalau demikian maksosdnja, ten 
toe tidek akan saja terima pembe 
riannja itoe. Saja maoe menerima 
aja, karena ia mengatakan kepada 
saja, bahwa ia tidak mengharapkan 
pembalasan aps2 dari saja..." 

Bia ia mengharapkan sesoeatoe 
pembalasan dari pada saja, biarlah 
saja kembalikan lagi roemah ini ke 
padanja...“ 
»Kalau begitoe Neng akau manja 

kitkan hatinja kakak Gidjalie ...« 
Nji Mintarsih berdiam diri. Ia ter 

menoeng beberaps lamanja.   »Ach soeiahlah ambos,“ katanja 
kemoedlian, ,kalau saja soedah sam 
pai kepada sa'at itoe, tidak lain jg 
saja dapatkan, hanjalah ,,kebingoe- 
agan“ semata-mata...) 

Kalau sekiranja agama kita mengi 
djiaokan kepada kaom perampoean 
oentoek bersoeamikan lebih dari se 
orang,... Soenggoeh amboe, .... 
aa koedjadikan soeami kedoea- 
nja..." 

,Ach, pikiran Neng jg boekan2 .. 
...“ djawab Amboe Soeta sambil 
tersenjoem. 

Ketika Itoe Achmad Gaidjalie da- 
tang. Is disamboet oleh Nji Mintar 
sih dengan tersenjoem. 

»Sslamat datang... baron! kata 
nja dengan berolok-olok. 

“Terima kasih,“ djawab.Achmad 
Gadjslie, laloe ia doedoek diatas di 
van disebelah Nji Mintarsih. ,,Apa 
kabar Min ?- 
»Tidak ada kabar apa-apa," sa- 

boetnja. ,,kau jang dari Bandoeng, 
tentoe banjak membawa kabar ba   gikoe sx , 

»Kabar,.,. banjak, tetapi tidak   

ada kabar jang penting." 01 
Bagaimana halnja dengan penja 

kit bapakmoe ?“ 
Hampir tidak berkoerang ... 

Bapa sering bertemoe dengan Sos 
a 68 

»Tidak..,., ken toch tahoe skoe 
tidak dapat bepergian kemane2, ka 
rena sehari harian akoe haross men 
djaga bapakkoe diroemah. Apakah 
ia tidak sering mendapatkan kau ke 
mari...?-4 : 
»Soedah Isma ia tidak datang...." 
Achmad Gadjalie termenosng. 
»Ada apa toch dengan Soeria ?: 

tanja Nji Mntarsih. 
»Boleh djadi,... karena ia dila- 

rang oleh orang toeanja, oentoek 
mendapatkan ksu kemari. Akosada 
mendapat kabar, bahwa tidak lama 
lagi ia akan kawin .,..« 

»Dengan sispa ? tanja Nji Min- 
tarsih, hatinja terkedjoet. 
»Dengan siapa,.... akoe beloem 

mendapat keterangannja jg djelas, 
tjoema ... bakal isterinja itoe kabar 
uja masih be: familie kepadanja ...“ 
»Kalau begitoe, ... pantas ia tidak 

  

datangdatang kemari. ,..“ djawab 
Nji Mintarsin dengan menoendoek 
kan kepalarja. $ 

,Den,.....“ kata Amboe Soeta, 
»apakah Amboe haroes menjediakan 
santapan ?“ 

»ACh,....... seperti biasa sadja 
Amboe !« 
Amboe Sostc pergi kebelakarg. 
»Akos ma'loem“, kata Achmad 

Gadjalie poel3, ,hahwa pada sa'at 
ini didalam hatinja Sosria sedang 
timboel crisis jang hebat, Crisis 
itoe, tidat moedah baginja oentoek 
menjelesaikannja. Serba soesah ba- 
ginja: ia toeroetkan kemaoean orang 
toeanja, berarti kau teriepss dari 
dalem tangannja, dergan jain per- 
kataan:: tj.ta-tjitanja dan pengha- 
rapannja skan beristerikan ksu 
tidak dapat ditjapainja. Bila ja 
menoeroetkan kata hatinja, ini ber- 
arti postoes perhoeboengannja de- 
agan orang toeanja. Bapa'aja teroe- 
tama, tidak menjetoedjosi bila Soe- 
ria mengambil kau oentoek didjadi- 
kan isterinja . ...«   

SIN RN BN Hen aU 2 

(Akan disamboeng ), 

Ma maan Jaa 
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