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7 October 1938 
    

oleh : Diterbitkan Drukkerij , 

“Loear Indonesia 

Eigenaar : R. H. O. DJOENAEDI 
“Kantoor: Senen 107 Batavia-Centrum. Telf. 1810 Wi. 

2 HARGA LANGGANAN: 
“Indonesia satoe Kwartaal. . |. . 

PEMBAJARAN DI MOEKA 
Boleh dibajar boelanan, tetapi berhenti 

haroes diachir kwartaal. 

PEMANDANGAN” 

f 4.50 
f 5.50 

  

   

emandangan 
Directeur-Hoofdredaeteur M. TABRANI 

    

2' lembar Harga Lossenummer 10 cent 
  

Abonne's lamanja 

- Redactie Tel. 140 WI: Administratie 1810 WI. 
Sesoedah djam "4.50 sore Tel. 2620 WI. dan 4968 WI, 

FONDS KEMATIAN 
paling sedikit 6 boelan, djika me- 

ninggal, asal tidak menoenggak, dapat uitkeering f 25.— 
Tarief Advertentie, keterangan kepada Administratie. 
Pengadoean tentang pengiriman koran dan Advertentie 
sesoedah djam 4.30 Telf 4968 WI. Petodjo Ilir No. 25 
dan boeat bahagian Mr.-C. 529 Mr.-C., Drukkerijweg 22 

  

BOEKOE 

. Boekoe, ialah tempat kita mentja- 
ri ilmoe pengetahoean, pengasah 
otak kita, sahabat kita dalam soeka 
dan doeka! Soedah tentoe: boekoe 
ini bermatjam-matjam, sebagian 
baik dan berharga dan sebagian lagi 
tidak baik dan tak berharga. Jang 
kita maksoedkan bagian pertama 
jaitoe: boekoe jang baik baik! 

Poen tebalnja bermatjam-matjam. 
Ada jang tipis, ada jang tebal. De- 
mikian djoega dengan harganja. Ada 

5 jang moerah, ada jang mahal. 
Jang diboetoehi oleh masjarakat 

kita pada masa ini ialah: boekoe 
jang baik dan moerah, dan... 
moedah dimengarti ! 

Sehingga sekarang bangsa kita 
tjoema pandai membeli boekoe 
bikinan orang lain dan tak sanggoep 
membikin dan mendjoeal boe- 
kos bikinan sendiri. Inilah salah 
seboeah kekoerangan jang haroes 
kita perhatikan. 

LA 
2 : 

Dilain bagian kita sadjikan oe- 
raian pembantoe Wisnoe tentang 
”Publica tie-Commissie P.P.PI.” Sari 
dari toelisannja: masjarakat kita ha- 
oes pada penerangan dan ketera- 
ngan beroepa taman-pembatjaan se 

.perti boekoe itoe! 

Oentoek ikoet memenoehi keboe- 
toehan masjarakat kita itoe, maka 

: moelai boelan ini kita telah ambil 
poetoesan: kita akan menanam be- 
nih menoedjoe badan penerbitan 
(Uitgevers-Organisatie)! Langkah 
pertama ialah: pada masa ini sedang 
ditjitak boekoe ketjil tentang ,,Atoe- 
ran Pengadilan Agama Islam dita- 
nah Djawa dan Madoera”. Penoelis- 
nja: toean Mr. Notosoesanto, 
Griffier pada ,,/Mahkamah Islam 
Tinggi”. 

Paling lamanja hari Kemis tg. 20 
boelan ini boekoe terseboet soedah 

| selesai dan dapat dipesan pada adres 
jang diseboetkan dalam advertentie 
dilain bagian. Poen lain lain kete- 
rangan dapat dibatja dalam adver- 
tentie terseboet, misalnja tentang 
harganja. 

Dari tocan Drs. S.H. Soebroto 
Idokter hewan partikelir di Betawi) 
kia telah menerima copy tentang 
»Pemeliharaan Ajam” : dari toean 
Soeardiman (figuur terkemoeka 
dalam kalangan K.B.I.) tentang 
»Mendjaga diri oentoek kaoem Iboe” 
dihiasi dengan tidak sedikit gambar, 
dari toean Abdul Soekiman 
(pengarang di Kediri) tentang ,,Per 

“atoeran, tehniek dan taktiek Bad- 
minton“dll. copy jang beroepa roman 

—— dsh-nja. 

Pendek kata! 
Benih soedah kita tanam. Moga 

moga ia akan toemboeh dan meroe- 
pakan diri sebagai organisasi jang 
dikemoedian hari dapat dibangga- 

"kan. Goena mentjapai maksoed ter- 

    

-. 

  

seboet diboetoehi paling sedikitnja : 
1. Pengarang (seberapa da-j 

“ pat mereka jang ahli tentang apa 
“Jangdikarangnja). Kita sendiri se- 
dang membikin boekoe tentang 
»Journalistiek dan dagbladbedrijf”. 
Dalam tahoen 1940 tentoe akan 
soedah siap. Kita maksoedkan se- 
bagai Standaard-werk jang dipakai 
sebagai hoekoe-peladjaran bagi me- 
reka jang ingin adjar kenal de- 
ngan 'journalistiek dan dagblad- 
bedrijf, djadi boekan ontspannings 
lectuur. 

2. Pembeli. Hal ini tidak per: 
loe diboeboehi komentar. Segala 
oesaha akan patah ditengah djalan, 
djika boekoe boekoe jang soedah 
ditjitak itoe tidak terdjoeal. Goena 
mengoerangi resiko ini, maka oleh 
kita akan dipilih soal soal jang 
hangat, aktueel dan 'jang soenggoeh 
diboetoehi oleh tidak sedikit orang. 
Djika faktor faktor terseboet dipe- 
noehi, baroe akan kita menerbitkan. 

3. Penerbit. Boeat sementara 
waktoe kita oeroes sendiri. Djadi 
ada tanggoengan, bahwa pekerdjaan 
akan tjepat dapat dimoelai dan di- 
oeroes sebagaimana mestinja. Djika 
dari pihak lain timboel perhatian 

e 3 “sepenoehnja, tiap tiap waktoe kita 
.memboeka djalan oentoek bekerdja   

“ bersama-sama menoedjoe Uitgevers- 
:  Organisatie jang serapi-rapinja. 

  
M.T, 

PERISTIWA POLITIK PENTING 
  

Hoekoem perang didaerah 
Owakia 

Vrijwilligers Itali poelang dari 
-. Spanjol 

Reuter dari Cadiz (Spanjol) 15 
Oct. mengabarkan, bahwa kapal2 
jang pertama goena mengangkoet 
pasoekan asing, telah berangkat 
djam 5.15 sore. Diantaranja ialah 
kapal-kapal Itali jang memoeat vrij- 
Iwilligers Itali 10.000 orang jang 
poelang kembali. Setelah itoe maka 
banjak djoega lain-lain kapal jang 
mengangkoet serdadoe?' poelang. 

as 

Agen-agen Jahoedi keloear dari 
beurs Itali. 

Reuter dari Rome 16 Oct. menga 
barkan, bahwa segala agen bangsa 
Jahoedi telah keloear dari beurs, 
karena oentoek hal ini ada perentah 
jang opisil. 

Csaky dan Ciano bermoesjawarat 

Dari Rome 16 Oct. Transocean 
mengabarkan, bahwa pada tg 15 
boelan ini Csaky telah diterima 
oleh graaf Ciano dan mengadakan 
moesjawarat dengan dia jang la- 
manja doea djam. 

Hari siangnja ia telah kembali 
terbang kembali ke Boedapest. 

Persetoedjoean boelat 
Rome—Boedapest 

Kalangan-kalangan jang mengeta- 
hoei benar-benar mengatakan, bah- 
wa kini telah ditjapai persetoedjoe- 
an boelat antara Rome dan Boeda- 
pest tentang batas sama antara 
Polen dan Hongaria. 

— Oo —— 

4.000 boeah kapal terbang Amerika 
baroe ? 

Havas dari Washington 16 Oct. 
mengabarkan, bahwa kalangan2 mi- 
liter disana mendoega akan adanja 
oesoel baroe dari fihak Departement 
Peperangan jang akan dimadjoekan 
dalam kongres. Oesoel itoe ialah 
akan memintakan 4.000 boeah kapal 
terbang baroe goena angkatan oe- 
dara militer Amerika. Kalau ini di 
teroeskan, maka boleh djadi akan 
mendjadi hampir doea kali banjak- 
nja dari pada anggaran belandja 
(begrooting) jang laloe. 

1940 rentjana selesai 
Dalam pada itoe lasjkar mengha- 

rap soepaja rentjana ini dikerdja- 
kan dalam boelan Juni 1940. 

Haroes ada 
padjak baroe 

Lain fihak lagi, jaitoe ahli keoe- 
angan Baruch, jang dalam zaman 
perang doenia j.I. mendjadi komis- 
saris alat perang, memadjoekan 
oesoel, soepaja diadakan poengoe- 
tan padjak baroe, goena menoetoep 
pengeloearan jang ditetapkan ren- 
tjana baroe goena persediaan itoe. 

Kesoedahan pemilihan oemoem 
Dari Wellington 16 Oct.  Reuter 

mengabarkan, bahwa kesoedahan 
pemilihan oemoem adalah sebagai 
berikoet. : 

Partai Boeroeh mendapat 55, Par 
tai Nasional 23, dan Golongan Mer- 
deka 2 boeah koersi. 

Dan ketika Parlement diboebarkan 
perbandingan koersi itoe sebagai : 
Partai Boeroeh 55, partai Nasional 
19 dan Golongan Merdeka 6 koersi. 

Pelajaran pelaboehan New York 
terantjam pemogokan. 

Dari New York Havas mengabar- 
rkan, bahwa berhoeboeng dengan 
penolakan.dari fihak kaoem.madji- 
kan, maka Joseph Ryan, voorzitter 
Bond boeroeh Pelaboehan, jg ma- 
soek djoega mendjadi anggauta ba- 
dan 'perikatan boeroeh ,,A. EF. L.« 
memerintahkan pemogokan oemoem 
dengan segera. Dengan ini maka 
2000 bocah “kapal penarik teran- 
tjam. Pemogokan itoe melemahkan 
pelajaran-seloeroehnja dipelaboehari 
New York.   

- Amerika menambah pengeloearan 
persendjataan 

  

Demonstrasi pemoeda nasional Oekraina mendjadi 
5 perkelahian 

  

Meninggikan anggaran belandja 
persendjataan 

Havas dari Washington 16 Oct, 
mengabarkan, bahwa president 
Roosevelt telah memoetoeskan 
akan memadjoekan oesoel kepada 
kongres nanti, jaitoe akan :me- 
minta tingginja pengeloearan goe 
na persendjataan Amerika. 

Akibat kedjadian di 
Eropah. 

Minta tingginja —pengeloearan 
oeang ini oleh kalangan-kalangan 
pembesar diartikan sebagai soea- 
toe langkah kembali politik Ame 
rika herhoeboeng dengan kedjadi 
an kedjadian di Eropah. Dan ka 
langan-kalanganjang mengetahoei 
berpendapat, bahwa tindakan- 
tindakan ini sepesial diperoen- 
toekkan kepada politik Amerika 
Serikat terhadap Amerika Sela- 
tan perloe oentoek mempertahan 
kan adjaran politik president 
Monroe (Monroe-leer). 

—0o— 

Radja dan permaisoeri Inggeris 
akan ke Washington 

Transocean dari Londen 16 Oct. 
mengabarkan, bahwa setelah nanti 
habis perdjalanannja ke Canada, 
maka radja bersama permaisoeri 
Inggeris akan mengoendjoengi Was- 
hington dalam tahoen depan. Demi- 
kianlah kabar kabar angin jang ter 
siar di Londen kini. 

Voorschot pindjaman geris kepa Kang Inggesin 
Transocean dari Londen 16 Oct. 

mengabarkan, bahwa pemerintah 
Inggeris telah memerintahkan ke- 
pada bank Inggeris dengan segera 
soepaja memberikan oeang sedjoem- 
lah 10 djoeta pond sterling jang 
mendjadi voorschot pindjaman Ing- 
geris kepada Tsjecho Slowakia se 
djoemlah 30 djoeta pond sterling, 
jang baroe-baroe ini ditetapkan da- 
lam perdjandjian antara kedoea ne 
geri itoe. 

Doeta angkatan oedara Inggris 
poelang 

Havas dari Paris 16 Oct. me- 
ngabarkan, bahwa doeta angkatan 
oedara Inggeris dibawah pimpinan 
Newall pada tanggal 15 boelan ini 
telah kembali terbang ke Londen. 

Fonds goena orang pelarian Tsj. 
Slowakia 

Reuterdari Londen 16 Oct. me 
ngabarkan, bahwa fonds Lord. Ma- 
yors goena orang orang pelari bang 
sa Tsjecho Slowakia, kini djoemlah 
nja telah lebih dari 100.000 pond 
sterling. 

. 

'Serdadoe asing kembali dari Spanjol 
Menteri Dominions Inggeris mati 

Reuter dari Londen16 Oct. me 
wartakan, bahwa lord Stanley, jang 
mendjadi menteri dominions Ingge- 
ris, telah meninggal doenia. 

— 0 Ka 

Mentjogah pertempoeran Ho- 
ngar—Slowak 

Pengoemoeman hoe- 
koem perang. 

Dari Pressburg Transocean me 
ngabarkan 16 Oct., bahwa hoe- 
koem perang moelai hari itoe te- 
lah dioemoemkan dalam 18 dis- 
trik Slowakia, antaranja Press 
burg, Komorn, Kaschau berhoe- 
boeng dengan pertempoeran? da- 
lam distrik ini antara bangsa 
Hongar dan Slowak. - 

Demonstrasi Slowak 
depan menteri2. 

Hampir semoea manteri Slo- 
wakia bepergian mengoendjoengi 
distrik-distrik ini dikampoeng2 
goena mengadakan propaganda. 
Dalam antara itoe pendoedoek 

Slowak mengadakah demonstrasi 
dikota-kota jang mengoendjoengi 
oleh menteri2 tsb. 

Moesjawarah Hongaria—Tsjecho 
Slowakia 

Menoeroet kabar Reuter dari Lon 
den 15 Oct. kalangan? jang menge- 
tahoei mengatakan akan adanja 
moesjawarah Hongaria — Tsjecho 
Slowakia kembali atas kehendak 
mereka kedoea sendiri. 

Chvalkowsky dan Darany kembali 
dari Muenchen 

Transocean dari Meunchen 16 Oct. 
mengabarkan,bahwadr Chvalkowsky 
menteri loear negeri Tsjecho Slowa- 
kia, pada hari Sabtoe jl. telah ber 
tolak menoedjoe ke Praag. 

Lain dari pada dia, poen Darany 
dari Hongaria terbang kembali ke 
Boedapest pagi itoe djoea, dengan 
diantarkan oleh gezant Djerman 
von Erdmannsdorff. 

ea Yo — 

Ambassadeur Perantjis di 
Rome dibenoem. 

Dari Paris Transocean 16 Oct me- 
ngabarkan, bahwa Andre Frantois 
Poncet, jang moela-moela mendjadi 
ambassadeur Perantjis di Berlin, 
dengan opisil telah dibenoem men- 
djadi ambassadeur Perantjis di 
Rome menoeroet poetoesan Radja 
Itali dan Kaisar Ethiopi. Benoeman 
itoe pada Sabtoe jl. 

— 9 — 

Benoceman baroe di Roemenia 
goena persendjataan 

Transocean dari Boekarest fiboe 
kota Roemenia) 16 Oct. mengabar- 
kan, bahwa radja Roemenia telah 
membenoem komandan pada korps 
lasjkar jang ketiga, jaitoe djenderal 
Ciuperca, mendjadi menteri pepera- 
ngan, sedang komandan korps lasj- 
kar jang kedoea, jaitoe djenderal 
Jacobici, mendjadi menteri persen-   djataan. 

KERIBOETAN DI PALESTINA 
  

Empat orang dihoekoem mati 
Menoeroet berita Reuter dari 

Haifa, djalan-djalan raja jang ter- 
Pen Eneng didalam 24 djam 
jang ac 
orang. Parit-parit, seloeran air di 
bawah tanah dihantjoerkan dengan 
dynamiet, sedang didalam tanah 
menjoesoer djalan orang memboeat 
parit. Segenap doesoen Safaar di 
kenakan hoekoeman denda 700 pond 
sterling. 

Safaar letaknja sebelah timoer 
dari Haifa. 

Lebih djaoeh Reuter mewartakan, 
bahwa 4 orang Arab jang 8 harij.l. 
didakwa memboenoeh seorang Ja- 
hoedi di Tiberias didjatoehi hoekoe- 
man mati oleh pengadilan Krijgs- 
raad. Ketika mereka' setelah per- 
tempoeran besar ditangkap didekat   ir-achir ini diroesakkan | 

terantjam 

  

|bahwa mereka itoe bersendjatakan 
revolver (orang membawa sendjata 
api disana bisa dihoekoem mati). 

Tiga orang Arab dihoekoem 
mati lagi. 

Reuter mewartakan dari Jeruza- 
lem, bahwa 3 orang pendoedoek 
desa, jang pada awwal boelan ini 
disebabkan mengangkoet senapan2 
dan mesioe “setelah pertaroengan 
dekat Ramallah, dimana seorang 
iuspektoer polisi mati, telah sama 
ditangkap, dan oleh - pangadilan 
Aka rana dikenakan hoekoeman   

—
g
 

Perioek-api meletoes dibawah 
vrachtauto. 

Dari Jeruzalem diberitakan oleh   danau Galilea, "maka: didapatilah 
KE. 
Ag Ka 

ee 

Reuter, bahwa pada tanggal 14 
October j.L, ada doea orang pen- 

  

Apa jang meroesakkan mata 

tosan meroegikan penghidoepan 
tnaan 

  

Lampoe jang hemat. 

  

Protest jang mendjadi perkelahian. 

Havas dari Warschau 16 Oct. me- 
ngabarkan, bahwa baroe-baroe ini 
timboel banjak protest dari fihak 
bangsa Oekraina. 

Mereka tidak setoedjoe dengan 
permintaan Hongaria dan Polen ten 
tang batas jg sama jg dimadjoekan 
pada tg. 15 boelan ini dikota Lwow. 
Sebagai djoega pada hari-hari j.l. 
protest-protest jang hebat itoe men- 
djelma mendjadi perkelahian, lebih 
lebih protest jang dimadjoekan oleh 
pemoeda nasional. 

ae 9 — 

Penggelapan pada bank 

Terdakwa2 meng: 
akoeisemoeanja 

ANP dari Amsterdam mengabar- 
kan, bahwa pada pemeriksaan pe- 
sakitan-pesakitan Wiegerinck dan 
Muschter, jg ditoedoeh telah meng 
gelapkan pada bank, telah menga-   koei, bahwa effecten jang disimpan 
dalam bank itoe telah hilang. An- 
tara lain-lain ialah effecten milik 
maskapai pertanggoengan djiwa 
»Nationale Lloyd”. Tetapi dalam 
pada itoe beheerder beheerdernja 
telah mendoega akan datangnja 
krisis dalam bank itoe, hingga 
verzekeringsposten dipindahkan ke 
maskapai Deen jang besar. Dengan 
ini kepentingan kepentingannja te 
lah dapat dilindoengi. 

— G— 

4 orang dari kabinet Praag 
ke Berlin 

Reuter dari Praag 16 Oct. me- 
ngabarkan, bahwa wakil Tsjecho 
Slowakia jg terdiri dari anggauta- 
anggauta kabinet 4 orang, permoe- 
laan minggoe ini akan menoedjoe 
ke Berlin goena memoelai lagi pem- 
bitjaraan2 dengan Djerman. 

nk   
Kedoedoekan Inggeris di Palestina 

doedoek doesoen-batas' tewas djiwa 
nja disebabkan “ada perioek-api 
meletoes dibawah seboeah vracht- 
auto. 

Perioek-api itoe dipasang orang 
didjalanan  pegoenoengan dekat 
Jenin. 

Amerika mengambil tindakan 
Sepandjang oedjar Reuter dari 

Washington, departement Oeroesan 
Loear Negeri disana mengoemoem 
kan, bahwa Amerika Sjarikat akan 
melakoekan segala tindakan goena 
memperlindoengi kepentingan2 bang 
sa Amerika jang ada di Palestina. 
Tindakan ini ialah selakoe djawaban 
atas soerat-soerat jang banjak sekali 
masoek ke departement berhoeboeng 
dengan peroebahan politik Inggeris 
di Palestina itoe.   (Lihat samboengan di pagina 3). 
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| Pertemoean anggauta P.R.S. 

“ Pada hari Minggoe baroe ini (16| . 
10-18) Perkoempoelan Kematian) - 
P.R.S. mengadakan pertemoean ter| 

'Ihadap anggauta2nja bertempat di 

djoengi 30 anggauta, begitoe djoe| 
ga wakil pemerentah ta' ketingga- 

  

an. sedang 10 anggauta mengirim € 

soerat berhalangan, lainnja tidak. 

oleh Vice-Voorzitter, toean 
separno. sebagai biasanja 

oeka rapat, dan menerangkan 
,  'berhoeboeng  Voorzitter 
kesehatan badanja tergang- 

, maka pimpinan di serahkan 
1 beliau, dan lantas di moelai 

jang kesatoe memperkenan 
antara anggauta baroe dan 
lama berganti2, setelah sele 

lantas mengoeraikan agenda 
ang kedoea, keadaan P.R.S. P.R.S. 

IK.P. dan Badmintoh P.R.S. dengan 
djelas dan - pandjang 
rangkan 
|(Comm. v. Toezicht di minta boeat 
(menerangkan hal keoeangan. 

lebar di te 
satoe. persatoe, laloe 

Togan'Indrawinata mengoeraikan 
:Idengan pandjang lebar, dan terda- 
.Ipat wang kas f 203.66 dengan di 

kasih. lihat pada anggauta seoe- 
moemnja. Lantas Vice-Voorz. mene 

“Iroeskan pembitjaraannja, jaitoe me 
T-|netapkan ie Secretaris, memilih 2e. 

  

   

          

     

  

       .maka pem 
ketoea Soemi| 

Selain dari pada pembitjara2 di- 

      

    
   
       

      
     

     
    

   
    

       
    

   
   

    

     
      

   
    
   

    

  

   
     

  

     
     
   
    

      
   
   

    
    

     

     

   
    

  

   

    

       
        
         

      
   

       
        
        

      

   

   

    

    
hadlir jang memkerikan pemanda- 
ngan?nja tentang pertanian.— 

: Aan 1 — 0 Laman 

Rapat angganta PPJLE. 
|. 5Kemaren telah Gilangsoengkan 

rapat anggauta PPHB tjb. Petawi 
bertempat di sekolah Md., Gang 
Boengoer 23 dan dim   oelai djam £ 

raan dengan, bahwa jang diberi 

jaarkaart hanja pegawai vaste 
“dienst dan maandlooners. 

T.M. Soekri Hs menerangkan ten- 
“tang oesoel2 PPHB jg soedah di 

bitjarakan di Dewan-Rakjat. Menoe- 
roet verslag D.R. pegawai rendahan 

“dapat djoega jaarkaart seperti di 
atas ito 
. T. TB. Hoesni menerangkan sega-| 

pintjangan dalam dienst sehari- 

2 nta soepaja diperbaiki. 
ian tentang ondersteunings- 

| kepada anggauta jang di- 
pleet dari dienst, t. Kanim 

   

     

  

  

Sab $ Oi Ui 

$ Darmo Kondo. 

Pata 3 “Di Unie-Theater Mr-C. 

|. Moelai tanggal 14 October '38 di 
. 'Unie-Theater Mr.-C. telah berma 

in Javaansche Tooneelgezelschap 
,DARMO KONDO“. Pada malam 

October 88) akan mengam 
eritera Babad Kartosoero jang 
I (R.M. Soediro Brandal). Le 

soedilah melihat ad- ““bih landjoet! 
 vertentie hari 

D0 de HL S. Moshammadijah 
PA, TEMA Corel 

(0 Pada hari Minggoe tanggal416 ini 
. hoelan sekolah tsb diatas telah me- 
| ngadakan pertemoean wali moerid, 

|. Boeroe? beserta anggota Moeham- 
—. madijah dan Aisijah, bertempat di 
sn gedong eekalahgk "han nh Ea 
0... Perhatian memoeaskan, begitoe 

poen kaoem iboe tidak maoe ke- 
tinggalan. Pada djam 9.30 Toean 

    

  

0... gcerce memkoeka pertemcean dan | 
| .doea anak moerid ' membatjakan| 
— Al-Goer'an dengan artinja. Kemoe- 

0. dian kepala sekolah toean Soetadi 
—... membitjarakan : Peladjaran moerid 

  

     | didalam dan diloear sekolah, laloe disamboeng oleh tocan Wagimin jg 

  

'menjeroekan bekerdja bersama? an- 
| tara goeroe dengan wali? moerid 
-oentoek kepentingan anak-anak... . 
— Toer membitjara- 

pendidikan s: Balet, eh 
an Sardjono voorzitter afd. 

0... Onderwis Moehammadijah Tjabang 
. Betawi membitjarakan Kemoeham- 
— madijahan dengan ringkas laloe di 
samboeng oleh toean Al. Bachri 

| tentang pocasa dan hikmahnja. 
Seorang wali moerid mengoesoel- 

“kan soepaja 'pertemoean sema- 
. tjam ini hendaknja sering? diada- 

“kan, dan diterima dengan baik. 
.. Pada djam 12.30 pertemoean di 

     

      

   

     
    

meletakan djabatannja, 
:Ilih boeat menambah Commissaris 
'Igoena bagian di Petodjo, dan terda 

pagi. LA ea | aa 
| Rapat dipimpin oleht. TB, Hoesnij 
Gan sebagai pembitjara Jang, perta-| 

. ma t. Moehd. Saad dari H.B. mem- | kejjau mengoeraikan, sebetoelnja be 
bentangkan tentang hatsil pembitja | iau tidak aa “'ikoet Pitana 

'Tirtaamidjaja atas nama madjelis | 

Secretaris, berhoeboeng T. Hoesen 
dan memi 

pat le. Secr. T.R.M.S, Hadiv inoto, 2e 
Seer. t. Moersidi, dan Comm. T. 
Azhari. Laloe menerangkan tjara2 

“atas djoega banjak dari fihakjang |nja memakai inventaris, sebagai 
toetoep oeroeng batang, atau schrijf 
machine, setelah mengoeraikan hal 
toetoep oeroeng batang, rapat me 
nanjakan terhadap loear angzauta, 
maka- lantas di terangkan dengan 
pandjang lebar, tapi sebagian had- 
lirin roepa2nja tidak begitoe poeas. 
imaka sdr. S.D, Soenoto minta boe- 
jat bitjara goena mendjelaskan hal 
itoe. sen 

berhoeboeng kesehatan badannja 
terganggoe, tetapi terpaksa karna 
telah mendengar soal tsb, tjoema 
sadja beliau tidak sebagai Voorz. 
melainkan sebagai anggauta biasa, 

kan, goena djangan sampai anggau- 
ta seoemoemnja salah faham, sete- 

atas pikiran beliau, seharoesnja 
P.R. S. membeli satoe toetcep oe- 
roeng batang lagi jang harga moe- 

rah, karena beloem ada wang tjoe 
koep goena membeli jang harga ma 
hal, goena menolong terhadap loear 
anggauta djika mendapat kematian. 

Begitoe djoega, djika terdapat 
| 'satoe hari 2 anggauta jang menda- 

pat kematian, soedah tentoe bisa 
menjoekoepi keperloean itoe, tjoema 
Isadja asal hadlirin setoedjoe yaia 
pendapatan tsb., soedah tentoe P. 
R.S. akan membelinja. Hadlirin de- 
ngan boelat setoedjoe pada pemke- 
lian itoe, karena tidak menggangoe 

dari wang haknja, melainkan dari 
wang Contributie semata-mata. 

3 Lantas Vice Voorzitter, mengoe- 
raikan hal schrijfm., djika semoea 
anggauta bisa memakainja, asal 
sadja tidak dibawa poelang keroe- 
mahnja, tapi haroes dipakai tempat 
vengoeroes jang kerketempatan lan- 
tas diadakan pauze. Setelah selesai, 
agenda ketiga, maka Penningm. T. 
R.A. Azis minta bitjara, dengan 
imengoeraikan pandjang lebar hal 
pekerdjaan, begitoe djoega memper 
ingatkan, soepaja kewadiiban ang- 
'gauta djangan sampai dilalaikan. 

| Lantas sdr. Soenoto, minta bitjara 
lagi kerhoeboeng waktoe masih ada 
dengan menerangkan azas dan toe- 
djoeannja P.R.S. terhadap anggauta 

dengan pandjang lebar diterangkan 
dengan djelas kegitoe djoega hal 
hak-haknja anggauta P.R.S. dan 
djoega hal kewadjibannja, djika te- 

Ilah doea rekening tidak dibajar, 

maka rekening jang ketiga tidak 
Jakan dikirim pada anggauta lagi, 
tapi pengoeroes akan mengirim soe- 
'rat sadja, dan djika tidak diperha- 
tikan, soedah tentoe anggauta tadi 
dikeloearkan dari P.R.S. sebagai 
melalaikan kewadjibannja. 

Vice-Voorz. lantas menanja pada 

terang, tapi terdapat tidak ada, 
maka rapat ditoetoep djam 11 siang      

toetoep dengan gembira. dengan selamat dan gembira. 

kali kita war t 

ilhoa di Kamp. . hoe: 
barang-barang perak jg didalam 
'itoe koeboeran.: 

“aloe diterangkan, lebih doeloe, | 

maka sebisa-bisa akan memkberes-j 

lah dioeraikan pandjang lebar dan) 
sedjelas-djelasnja, begitoe djoegaj 

P.R.S. lebih-lebih anggauta baroe, | 

hadlirin, djika ada jang akan me-| 
nanjakan hal apa-apa jang koerang | 

  

    

    
   
   
   
     

  

    

  

t.« mengabarkan. 
a jg disampaikan 

| pasti, di Kp. 
C seperti sering 

an dalam ini sk, 

hat2 soeka mem- 

n bangsa Tiong- 
boeat mentjoeri 

kepada kita & M3 
Kota Bamboe Bat 

  

sikapnja pendj 
bongkar koeboei 

Begitoelah pada hari Kemis ma- 
lam Djoem'at tgl. 6/7 Oct. 1938, 
didalam satoe malam Sadja, 5 koe- 
boeran bangsa Tionghoa jg dibong 
kar, sehingga petinja simati it»e, 
telah dilemparkan keloear oleh pen 
djahat. Oentoeng poela waktoe itoe 
salah seorang pendoedoek disitoe 
bernama Loewis, telah bisa mem- 
pergoki pendjahat jg sedang asjik 
melakoekan perboeatan itoe. 

Pada hari Djoem'atnja pagi pagi 
benar, maka pihak politie telah me 
lakoekan penangkapan atas dirinja 
seorang pendoedoek diatas djoega 

bernama Kaiminalias Akoy bin 
Djainan, jang dioendjoek teroes te 
rang oleh Loewis terseboet diatas. 
Waktoe dilakoekan penggeledahan, 
maka terdapat dibadan Kaimin tsb 
wang sebanjak f2.32'/, jaitoe wang 
pendjoealan barang barang tjoerian 
itoe. Tentoe sadja wang itoe, dibe- 

slag oleh politie. Tambahan poela 

oentoek mengoeatkan perkara itoe, 
maka pada badan Kaimin, terdapat 
satoe golok pandjang, jang berlepot 
tanah merah, dan didalam saroeng 

golok penoeh dengan pasir kapoer 

koeboeran belaka. 

Atas tertangkapnja Kaimin al. 
Akoy terseboet semoea pendoedoek 

dikampoeng terseboet sangatlah ber- 
girang hati, karena selam1 ia me- 
ringkoek di Bivak politie Paalmerah, 
tidak terdjadi sesoeatoe apapoen. 

Sedangkan temannja jang ikoet 
melakoekan pembongkaran itoe, 
ja'ni Sainin bin Raiman dan Djahadi, 
sekarang lagi ditjari oentoek diver- 
baal poela. Tg. r 

Saksi-saksi jang telah diperiksa 
oleh politie oentoek mengoeatkan 
ini perkara, adalah berdjoemlah 6 
orang, dan bagaimana kepoetoesan- 
nja nanti, kita akan sadjikan poela 
dengan lengkap. 
Konon kabarnja, pendjahat- ini 

jang telah dibekoek, tiap-tiap ke- 
vergok oleh..p: idoedoek, selaloe 
mereka mengedjar dengan golok, 
atau menjamb»it orang dengan batoe. 

— Os 

Kalangan monjaboeng ajam 
digerebek 

6 orang telah tertangkap. 

     

      

    

   

Corr. kita ,,M. St.” mengabarkan: 
Pada hari kemarin tg. 16 ini boe- 

lan. kl. djam 2.30 siang, di Kp. Kota 
Bamboe Bat-C. seromYyongan jang 
terdiri kl. dari 50 orang jang sedang 
asjik menjaboeng ajam, telah dige 
rekek oleh politie Paalmerah, sehing 
ga 6 orang diantaranja telah bisa 
Jibekoeknja pada ketika itoe djoega, 
dengan mendapat banjak boekti, se 
perti wang tarohan, perabot jang 
digoenakan boeat menjabbeng, dan 
3 ekor ajam djantan. Orang-orang 
jang begitos banjaknja, boekannja 
sadja terd'ri dari orang-orang jang 

tinggal diitos kampoeng sadja, me 
Mainkan orang jang dari lain kamp 
datang kesitoe. 

'Itos penjaboengan, ialah bertem- 
pat dipekarangan roemahnja salah 
seorang pendoedoek disitoe nama 

Soei bin Oemar, termasoek bilangan 
Wijk Petodjo. Sedangkan ajam jang 
lagi disaboeng itoe ketika politie me 
njerboe kedalam kalangan, dengan 
'gesit telah bisa dibawa lari oleh 
bebotohnja (toekang ados ajam), 
sehingga tidak bisa ditangkap 

Tentoe sadja itoe orang orang jg 
tertangkap, semoeanja digiring ke 

politie Bivak Paalmerah boeat di 
verbaal, dan nanti pada hari Kemis 
tg 29) ini boelan, Landgerecht akan 

mengambil tindakan seperloenja. 
— G— 

  

  

Sportweek Indonesia di So'o. 

Oleh pembantoe kita M.di Solo 
telah disampaikan pada kita ver- 
slag selengkapnja tentang perdja- 
lanan sportweek disitoe. Sidang 
'pembatja hendaknja sabar sampai 
besok. karena kesemoeanja itoe 
akan disadjikan be3ok, dalam ,,Doe- 
nia Sport". 

   

  

    
    

elah ditetapkan 
Mesir,Groot-Brit 

  

     '. 8,82 N.L.C. 

Maling b | 
Sat alam 5 koe- b geram klonghon dil an : 

2 

2 mn 

banjak sekali. Misalnja nj. Tjoa 

Maricar, Palani, manager V. G. 

     
          
    

  

   

ada hari Sabtoe 15 October djam 5'sore Prof. Pandia M.A. 
(oxon) Ph. D. telah berlajar dari Tandjoeng Priok menoedjoe ke 
Singapoera dengan kapal ,,Op ten Noort”. Jang mengantarkan 

mengantarkan dari Rex Hotel 
sampai kepelaboehan, toean Tabrani dari ,,Pemandangan” bersama 
isterinja dan dioega beberapa orang dari Bombay Merchants As- 
sociation, sambil memberikan karangan? boenga kevadania. 

Jang memberikan koenga dioega ialah toean? Noer Mohamad 
Sons, dan K.A. Abdul Wahid. 

Lain dari pada itoepoen toean Wahid menjampaikan beberapa 
| oetjapan atas koenijoengan Prof. Pandia, moga-moga bisa meng- 
gembirakan dan memoeaskan hmndaknja samboetan? itoe. Oetja- 
pan penoetoepnja ialah ,,Bond Voyage” (selamat berlajar). 

Dan Prof. Pandia poen membalas djoega dengan beberapa patah 
kata, dan menoendjoekkan kegembiraannja melihat banjak orang 
jang menaroeh perhatian dipelaboehan itoe. 

  

Tentang H. Toha jang melanggar 
adab dalam pergaoelan dan 

melanggar adab dalam 
mesdjid 

Menggoenakan na- 
ma Wykmeester de- 
ngan tidak seidjin 

. Orangnja. 

Dilain bagian ada diberitakan ten- 
tang H. Toha Chatib mesdjid Tjikini 
mentjoba membikin gadoeh dalam 
mesdjid, dengan melanggar haknja 
Nadhir, waktoe Nadhir mesdjid itoe 
mewakili toean Oemar Hadi oentoek 
berchoetbah bahasa Indonesia, de- 
ngan melanggar adah dimoeka ramai 
melanggar adab dalam mesdjid dan 
hoekoem Agama sebah hendak mem 
bikin gadoeh, ia moreboet kewadji- 
ban Chatib jang diwakili oleh tosan 
Oemar Hadi, dangan meneroeskan 
berchoetbah dengan bahasa Arab. 
Perboeatan dan kelakoean itoe ti 

dak dapat di sangkal, boekan sadja 
disebabkan tjoema pahamnja jang 
sempit, malah njata dan tegas per 
boeatan itoe memboektikan dendam 
sakit hatinja kepada Nadhir dalam 
itoe mesdjid. 

Kenjataan ini di boektikan pada 
malam kemaren, pendoedoek Tjixini 
hampir rata-rata di perentahnja da 
tang ke mesdjid. Akal dan tjaranja 
soepaja jang di perentah itoe me- 
noeroet, ini kali pben iatelah oen 
ljoek perboeatan jang dapat di 
toentoet kalau Wijkmeester disitoe 
hendak menoentoet. Sebab orang- 
orang jang di perentah itoe, kata- 
nja di perentah oleh Wijkmeester. 

Tentoe sadja dengan sekedjap, 
mesdjid itoe ramai orang, achirnja 
masing-masing sangat menjesal, 
sebabmerasa dibikin per- 
mainan oleh H. Tohaitoe, 
padahal maksoednja H. Toha itoe 
hanja ingin mendjadi Imam jang 
di ma'moemkan oleh orang 

banjak. 
Demikian saja sendiripoen telah 

teng jang digoenakan nama dan 
djabatannja oleh H. Toha itoe, be- 
toelkan beliau jang perentah orang 
berkoempoel, djawabnja,,tahoe poen, 
tidak“. 
Sebagai seorang Moeslimin saja 

njatakan penjesalan atas sikap dan 
kelakoean H. Toha itoe jang menga 
koei sebagai Chatib, ketjogali me- 
langgar adab dan melanggar kehor 
matan Mesdjid, djoega melanggar 
ocendang-oendang negeri. Moedah- 
moedahan ia insjaf dan bertobatlah 
atas perbosatannja jang sesat itoe. 

Kadar. 

Ega 

Lelang di Botawi. 

Selasa, 18 Oktober '38. 

Di Salemba 2, tosan V. v.d.£ 
oleh Feniks. 2 

Rebo, 19 Oktober ”38. 

Di Kramat 1975, lelang Komisi 
oleh Veritas. 

Kemis, 20 Oktober'38. 

Di Lembangweg 20 a, t. Mr.J.G 
Bouma oleh John Pryce & Co. : 

Di Gedehweg 5, t. C. Davidsz oleh 
Feniks. 

Djoem'at, 21 Oktober '38 

Di Djoharlaan, 17, t. J. Smit Roe- 
ters oleh Weltevreden. 

Di Reaecistraat 5, Mr. C., Nona F. 
Beck oleh T,K. An. 

Sabtoe 22 Oktober '38. 

Di Petodjo-plein 21/25, lelang ko- 
misi oleh Feniks. 

Di Pasoeroeanweg 2, Njonja Wd. 
E. A. Meelhuysen-Naudin oleh Wel- 
tevreden. 

Di Matramanweg 177a, t. J.F. 
Pessy oleh Hooper.   menanjakan pada Wykmeester Men- 

  

  

Sedang ditjetak 

    

3 ,Atoeron Pengadilan Agama Islam 
” ditonah Djowa dan Madoera" 

(Dalam bahasa Indonesia) 
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Afrika-Selatan 

Penoe'isnia: Mr, NOTOSOESANTO, Grilfier pada ,.Mah- 

“3 kamah Islam Tinggi" 

Penerbitaja: M. TABRANI, Laan Kadiman 4, Batavia-C. 

75 sen seboeah, terhitoeng ongkos kirim. Boeat abonnee larganja: 
: »Pemandangan“ jang tidax ada toenggakannia: 50 sen 

seboeah, terhitoeng ongkos kirim. Pemesanan haroes 

diadreskan pada toean ANWAR TJOKROAMINOTO pya 

» Pemandangan" Senen 107 Batavia Centrum, tel. 1810 WI. 
   
Djangan menoenggoe lama-lama oentoek membelinja, 

soepaja tidak kehabisan ! 

      
   

    

   

   

  

  
  

        

  

   

   



agr 
jang penting poela 

i dan memetjah soall|: 
ge Pan 

masih terlaloe gelap boe 

P3 Waichow. 

  

  

ng minta kana 
“@iverahkan ? 

Nana telah menerima bet 
di daerah-daerah jang letakn, 

sekitarnja Swatow akan terdjadi pe 
e keradjaan2 Loear-Negeri telah 

ia Gaimusho, 
km sekitarnja 

mpoeran hebat. 
mberi tahoekan. 

2 naa bahwa adalah sangat berbahaja sekali, 
.akan m 1 elakoekan perdjalanannj 

a Djepang itoe tidak ber: 
j loengi mereka ini, semak saka toe mereka : 

erah-daerah. 

“bertanggoeng 

sa oa babinera ada 46 orang jang na 116 orang 
roemah roe3ak-poekak. Lalos pa 2 'ketika itoe 

ikan pasoekan?nja di Teloek-Bias. 

pihak 

i bettor dan Hankow poe- 
sat perhatian doenia 

Hongkong terpoetoes 1 

Gerakan Djepaazg mendapat 
serangan hebat di Waichow. 
Lebih landjoet diwartakan, 

bahwa gerak Djepang menda- 
pat serangan hebat didekat 
Waichow, demikian djoega di 
dekat Tamshui. 

Changtaikwan dan Waichow 
terampas oleh Djepang. 

Menoeroet berita? dari me- 
- dan peperangan, - pada hari 
3 Sabtoe pagi jang baroe laloe 

pasoekan? .Djepang sodah me- 
rampas Chantaikwan, 20 k.m. 
sebelah Oetara dari Sinyang. 

. Selandjoetnja, menoeroet 
k communigue tjabang jang me- 
| ngoeroes pengiriman tentara 

Kwartier-Besar Kaiser 
an epang, Giwartakan, bahwa 
pada hari Sabtoe pagi, tg. 15 

| Oktober 1938 jang baroe laloe 
pasoekan - pasoekan Djepang 

“telah berhasil PAN 

|. Dalam pada itoe diwartakan 
1 dari Hongkong, bahwa pasoe- 
| kan-pasoekan terseroet kini 

 soedah bergerak madjoe hing- 
ga sampai kesebsbeah tempat, 
dimana mereka itoe moedah 

| sekali akan menembaki djala- 
Il. nan kereta-api Canton—Kow- 

Toon. 

t—5 Pihak Djepang madjoe teroes 

(Reuter) ' Hankow, 16 Oct. 

- Pada tanggal 15 Oktober jang ba 
« 1 roe laloe,sesoedahnja pasoekan pasoe 

1) 
soeka maka 

moelia 'itoe akan ter 

altar studentnja sendiri pel 
rdjaan Comm' se itoe berfaedah | 

ga. Mereka beladjar bekerdj a| 
'dengan systematisch dan ernst. Ke 
Jak asabila mereka soedah bisa meng | Dar 
Na titel dan terpaksa masoek|T 
dalam masjarakat maka mereka 
'soedah mempoenjai sendjata jang | Sa tur 

| tadjam jaitoe biasa bekerdja Sena 
, yete matisch dan ernst. 

endek. 

boeat mas jarakat Indonesia | maoe- 

loe ioook Bagan atau 
an menjokong sepenoehnj 

  

“Toean Dome &G. metidjabat 
: pekerdjaan lagi 

gor dikabarkanoleh Aneta, 
1 Besar G.G. hari ini 

nc jabat. kembali peker 

kata pekerdjaan Publica- |d 
. tie-Commissie P.P.P.I. bergoena baik | 

Ikan Djepang dapat merampas Tam- 
shui, pasoekan pasoekan Djepang 
ini telah madjoe Nean. kearah 
Oetara. 

Pasoslikn pasoekan ini terbagi 
jatas tiga colonne. Salah satoe dari 
3 colonne terseboet soedah menoe- 

e|djoe ke Maanyu dari Pangshanyen. 
Dari ri 'Tamshui colonne kedoea dari 

oekan pasoekan Djepang ini soe 
| mi san djoega menoedjoe ke 

g Kar ea .. 

Pihak Tea mendaratkan pasoe 
'kan-pasoekannja 

| Sementara itoe diwartakan, bah- 
wa pihak Djepang soedah menda- 
ratkan pasoekan pasoekan ditepi 
Oetara dari soengai Yangtze, sebe- 

r lah oedik dari Kichun. Pada ketika 
pasoekan ipasoekan Djepang jg 

ada ditepi Selatan dari soengai Yang 
i an soedah. bersatoe dan bergerak 

joe ke Yangshin, seboeah kota 
tegisch didjalan jang me- 

oedjoe ke Tayeh. 
'Lebih landj Ck diwartakan djoe 

ga, bahwa Abbekh colonne Djepang 
soedah moentjoel disebelah Oetara ' 
kota Sintan ngpu dan boleh djadi co-| 
lonne ini akan menoedjoe kearah 
Yanghin,   

soedah menjerang tentara-laoetan Djepang didekat pa 

Man Nana dari 

Kai saw g. sama telah menghoedjani bia kepada Hu- 
hang, Sa bocal tempat dimana pihak Dje»ang mpela-mbelanja menda 

Bat djo2z2 
intai. Tetapi s2 

Ll momo kan 

Pesiwat? terban 

Ti213192 ah 

Kedoedoekan? ' . rhoa di 

Sisaishan terampas. 
Poen diwartakan, bahwa pasoe 

kan-pasoekan Djepang jang telah 
didaratkan ditepi selatan dari soe 
ngai Yangtze soedah berhasil djoega 
merampas kedoedoekan? kepoenjaan 
pihak Tionghoa didekat Sisaishan. 
Dengan seketika itoe djoega pasoe- 
kan? Djepang ini madjoe keoedik, 

dekat 

Isambil berdaja -oepaja menerdjang 
kedoedoekan-kedoedoekan Tenganan 
di Yanghsin. 

Perte ce 
Didekat Yuanchiahu, sehocah da- 

“ Inau ketjil disebelah selatan dari 
kota Sisaishan pasoekan - pasoekan 
Tionghoa soedah bertempoer dengan 
sehebat-hebatnja dengan pasoekan 

dari 
pasoekan Djepang. 

Poen comm militer 
Triongbsa mewartakan, bahwa pihak 
Tionghoa soedah mengakoei, bahwa 
kota Sinyang didjalanan kereta-api 
'Pinghan soedah djatoeh ketangan 
Djepang. 

Canton diminta dengan keras 
. oleh Djepang 

Menoeroet berita? dari Can- 
ton, Penglima-Besar dari pasoe 
kan? Djepang di Tiongkok-Sela 
tan soelah memadjoekan per- 
mintaan keras kepada pembe- 
sa? di Canton, soepaja kota Can 
ton itoe diserahkan kepada Dje 
pang. Kepoetoesan tentang hal 
ini soedah dapat diselesaikan. 

Pada waktoe pagi? sekali pe- 
sawat? terbang Djepang soedah 
menjiarkan dan soedah mendja 
.toehkan beberapa pamflet? di- 
atas kota terseboet, dalam ma- 
na diberitahoekan kepada pen- 
doedoek?nja, bahwa pembesar2 

“ itoe soedah diberi ultimatum. 
Djaka ultimatum ini tidak diloe 
loeskan oleh mereka itoe, maka 
kotaCanton akan dibombardeer. 

Pasoskan-pasoekan Inggeris monoe- 
-. djoe Tientria 

Shanghai, 16 Oct. (K.P. Hj 
Di bataljon pertama dari ,,Durham 
Light Infantry” ramai sekali oleh 
sorakan orang-orang banja "ketika 
pasoekan-pasoekan dari bas 
tsb, soedah berbaris diseloer 
kota Shanghai oentoek menoedj 
kepelaboehan, oleh karena mereka 
ini akan menoempang kapal-kapal 
transport ,,Lancashire”. 

uda Ini kapal tsb. soedah bertolak 
enoedjoe ke Tientsin, dimana ke- 

datangan-kedatangan pasoekan itoe 
akan diterima dan disamboet oleh 
bataljon Lancashire Fuseliers disana 

Ertinja perampasan Canton 
Tokio, 16 Oct. (Domei): 
Dengan berkepala ,,Beteekenis van 

de Bezetting van Canton”, maka 
soerat kabar ,,Asahi Shimbun” di 
dalam hoofdartikelnja telah mene- 
rangkan, bahwa kota Hongkong itoe 
adalah soeatoe pangkalan Inggeris 
dan dari tempat 
moedah memberi pertolongan kepa 
da Djenderal Chiang Kai Shek. Da 
ri tempat tsb. djoega pihak Dje- 
pang moedah sekali akan melakoe- 
kan serangannja kepada kota Can- 
on itoe. 
Perampasan atas daerah Wuhan 

oleh pihak Djepang, kini masih di   bitjarakan dengan soenggoeh2 dan 

inilah Inggeris 

C 

tiba. 
  

| beberapa kalangan- ena jang 
bersangkoetan telah menerangkan 
|djoega, bahwa pemerintah Djende- 
ral Chiang Kai Shek itoe akan ter 
'timpa bahaja besar jang disebab- 
kan oleh perampasan atas daerah 
Wuhan itoe, walaupoen pemerintah 
tsb. akan diganti oleh bestuur pro- 
vinciaal, 

Selandjoetnja diwartakan, bahwa 
bilamana Hankow soedah djatoeh 
kedalam tangan genggaman Dje- 
pang, maka dengan segera pihak 
Djepang akan menjerang Canton. 

Kini Djepang sedikit kesedikit soe 
dah moelai menjerang Canton, se- 
dangkan,seloeroeh doenia ini mem 

pada serangan jang dilakoekan oleh 
pihak Djepang di Hankow. 

Selandjoetnja soerat- kabar tsb. 
menegaskan, bahwa Tiongkok itoe 
mendapat pengiriman beberapa sen- 
djata2 dan alat-alat perkakas pe 
rang dengan melaloei Hongkong, 
agar soepaja pemerintah nasional 
di Tiongkok itoe bisa melandjoet- 
kan peperangan oentoek me'awan 
Djepang. 
Dengan tjara jang sedemikian 

itoe, maka dari Tiongkok dengan 
melalogi H ongkong akan dikirimkan 
beberapa besi-besi dan badja-badja 

agar Soepaja segala daja oepaja 
ini dapat menambah fonds oentoek 

Shek. 
Soerat kabar terseboet selandjoet 

nja mengharap djoega, soepaja dji 
ka pihak Djepang ini sosdah ber- 
hasil merampas Harkow, mika de 
ngan segeralah soepaja pasogkan- 
pasoekan Djepang ini menggerebek 
Canton oentoek mendjatoshkan 
kota ini djoega, 

Poskoelan h2bat osntoek 
Inggaris 

Tokio15 Ost (Domei) 

Didalam commontaar sk. ,,Yo 
miuri Shimyun” menjatakan 
bahwa terdjatoghnja Canton 
ini, boskanlah dipandang se 
bagai sosatoe poekoelan ogn- 
tosk pemerintah Djenderal 
Chiang Kai Shek sadja, akan 
tetapi hal jang demikian itos 
adalah soeatos poekoelan he 
bat pozla bagi Inggeris, oleh 
karena Inggeris ini mempse 
njai kepentingan spesial di 
Tiongkok-Barat daja. 

Menoeroet sk. tsb. seorang 
Ambassadeur Inggeris, ja'ni 
Sir Clark Kerr, telah ber- 
tolak menoedjoe ke Hong- 
kong dan kemoedian dari 
pada itoe dengan segera 
akan menoedjoe ke Hankow, 
dimana ia akan berkomperen 
si dengan djenderal Chiang 
Kai Shek. 

Bantoean Inggeris-Perantjis 
poetoes ? 

Tokio, 16 Oct. (Domei): Di 
dalam commentaar soerat-kabar 
.Chugai Shoyo“ jang dipimpin oleh 
Tokkichi Tanaka, bekas ambassa- 
deur Djepang di Moskou, dinjata 
kan, bahwa bersama-sama dengan 
penjerboean Djepang di Tiongkok 
Selatan, maka akan terhentilah atau 
terpostoeslah segala bantogan2 Ing 
g2r.s, Perantjis dan Roeslan. 

Lebih landjoet s.k. tsb. menegas 
kan poela, biarpoen pemerentah 
Djenderal Chiang Kai Shek itoe 
djatoeh, maka Inggeris dan Peran- 
tjis itoe akan teroes-m3neroes me- 
landjoetkan bantoeannja kepada 
Djenderal Chiang Kai Shek ini. 

Pesawat2 terbang Djepang aktief: 
Tokio, 16 Oct. (Domei) : Kwar- 

tier-Besar  Kaizer pida hari 
Minggoe sore jang baroe laloe soe- 
dah mengeloearkan communigue jg. 
boenjinja sebagai berikoet : 

Pesawat2 terbang marine Djepang 
soelah menoendjoekkan keaktivan- 
nja di Tiongkok-Selatan. 

Pesawat2 terbang ini telah me- 
ngambil bahagian, ketika disekitar 
nja Waichow dan Hanglachu dipro 
vincie Kwantung. 

Sebagaimana telah diwartakan, 
kota kota terseboet soedah djatoeh 
kedalam tangan genggaman Djepang. 

Selandjoetnja pesawat pesawat 
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ACCOUNTANCY 

Lid v/d Ver,   Gevormde 

ke Inggeris dan Amerika-Sjarikat, | 

pemerintah Djenderal Chiang Kail 

terbang soedah  membombardeer 
tempat tempat koentji keloedoegkan 
Ikedoedoekan Tionghoa, djembatan 
djembatan, mobil mobil dan wagon 
wagon barang. 

Djoega Shaklung, - Changmutow 
dan Rsengshing soedah dibombar 
deer djoega. 
  

(Samboengan dari pagina 1). 

Palestina 
Selisih paham di Londen. 

Transocean mewartakan dari Lon 
den, bahwa didalam kabinet Ingge 
ris tidak bisa didapat kata semoe 
pakat tentang politik Inggeris di 
Palestina. Hal itoe terboekti dari 
'berita-berita jang dimoeat didalam 
soerat-soerat kabar Inggeris. Satoe 
golongan ingin soepaja diteroeskan 
plan Inggeris oentoek membagi-ba 

perhatikan dengan soenggoeh2 ke- 'gi Palestina, tetapi satoe golongan 
poela ingin soepaja dipertahankan 
mandaat-stelsel seperti sekarang ini 
dan dikoeatkan dengan tangan besi. 

Kedoedoekan Inggeris dalam 
bahaja 

Walaupoen di Cairo sangat 
sedikit berita tentang Palestina 
jang masoek, disebabkan oleh 
Sencuur, toch orang sana bisa 
menerima kabar2, dan sekarang 
pendapatan oemoem disana, ia- 
lah bahwa kedoedoekan Ingge- 
ris di Palestina kian-hari kian 
terdesak. Di segala soedoet 
negeri itoe bersimeradjalela 
perkelahian2 dan dalam 3 hari 
jang achir2 ini sadja soedah 
terdjadi 28 perkelahian jang 
terogs-meneroes. 

Kekoeasaan pehak Pemerin- 
tah kini terbatas pada kota-kota 
dimana ada garnizoennja seperti 

. misalnja: Jaffa, Tel Aviv, Haifa 
dan Jeruzalem. 

Dikota-kota jang lebih ketjil 
keadaan sangat membahajakan 
Kata Transocean lebih djaoeh, 
kaoem pemberontak Arab soe 
dah mendapat kekoeasaan di 
seloeroeh bahagian oetara ne- 
geri Palestina, termasoek djoe 
ga Hebron, sedang daerah segi 
tiga dekat Nablus dan Tulka- 
rem, meskipoen pernerintah Ing 
geris melakoekan tindakan ke- 
ras, seperti misalnja berlakoe 
nja ,,lontjeng-malam” dll. 

Kini diakoei, bahwa tindakan 
oentoek memadamkan kelam- 
kaboet itoe tidak tjoekoep, ja" 
ni tidak tjoekoep pasoekan2 
oentoek mengirimkan bala— 
bantoean. 

Kekoerangan Inggeris ini be 
sar artinja, sehingga timboel 
ultimatum jang dikirimkan 
oleh comite-pertahanan Arab 
kepada dr. Weizmann. 

Pers Jahoedi menamakan ul 
timatum Arab ini sebagai tan 
tangan kepala imperium Ing 
geris, sedang soerat-soerat ka 
bar Arab sendiri menganggap 
nja sebagai boekti bahwa di 
sana ada kekoeasaan besar de 
ngan adanja perlawanan2. 

Pendirian Amerika. 
Menoeroet berita KPH, 16 Oct. 

Sedjak beberapa hari ambassadeur 
Amerika di Hof St. James, Ja'ni 
Joseph Kennedy bersama-sama Lord 
Halifax mengadakan permoesjawa- 
ratan tentang peri-keadaan di Pa- 
lestina, tentang mana dipeladjari 
dengan teliti oleh Pemerintah Ame- 
rika. 

Kabarnja, pemerintah Amerika 
meminta, Soepaja Amerika diberi 
tahoe tentang tiap-tiap tindakan 
jang akan dilakoekan oleh Inggeris 
dalam mentjari penjelesaian soal 
besar ,,Jahoedi—Arab”. 
Goebernemen Amerika memadjoe- 
kan permintaan ini berdasar kepa- 
da perdjandjian Inggeris—Amerika, 
jang menentoekan, bahwa politik 
Inggeris di Palestina, djanganlah 
hendaknja bertentangan dengan ke 
pentingan Amerika disitoe, dan ti- 
ap-tiap peroebahan atas politik Ing- 
geris perloelah diminta kata-moepa 
katnja Amerika. 

Amerika Serikat mempoenjai ke- 
pentingan besar di Palestina, kare- 
na lebih dari 50 miljoen dollar di- 
taroeh sebagai modal disana. 
Konon: pekerdjaan bersama an- 

tara Inggeris dan Amerika kini di- 
tjari lagi perse joean atasnja, 
sehingga moengk. Inggeris haroes 
melakoekan politik jang lebih sem-   

— 

pit lagi. 
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(cinema patace 

    

    

   
   

      

    

   

      

   

Ini malem dan malem berikoetnja 

»Rebecca of Sunnybrook Farm" 
(SI LEUTIK ANAK TANI) 

Anthony Kent (RANDOLPH SCOTT) soedah poetoes asa, sebab 

lama ja tidak mendapatkan penjanji jang ia tjari, oentoek pe- 

ngiriman radio goena »Krackly Grain flakes“ Maatschappii. 

Soenggoehpoen banjak orang jang melamar pekerdjaan itoe. 

- 'Kemoedian orang jang di'jari itoe terdapat dan orang ini ta' 

“Jain, ialah Rebecca Windstead (SHIRLEY TEMPLE), tetapi ber- 

hoeboeng dengan kesalahan pembantoenja Anthony Kent, jang 

bernama Orville Smithers KEreK HALEY) Rebecca. dan bapak- 

a Harry Kipper (WILLIAM DEMAREST), tirinja bernam 
bekas pemain tonil, dioesir. 
  

Djaga tanggal maennja 

PETER LORRE 

dalem tjerita K5 Pan 

Fe F 
over of Lovers 

»MR. MOTO GAMBLE" PN Para 
ae Da 

  

Baroe datang Ri Baroe datang 

: JAVAANSCHE TOONEELGEZELSCHAP 
sDARMO KON DO" 

'Ketoprak perampoean dari SOLO jang aseli main di gedoeng 

UNIE—THEATER Meester-Cornelis. Dari moelai main tg. 14 Oct. j.l 

dengan dapat banjak perhatian. 
2 Ini malam mengambil tjerita ,BABAD KARTASOERAS serie tiga 

“RM SOEDIRO BRANDAL dan tg. 18-10-38 serie ampat R. SOEDIRO 

ketangkap PANGERAN POEGER masoek pendjara. 

Marilah dateng saksikan dan boektikan 
Rame Kotjak Gembira     

SATRIJA. 
Dalam lingkoengan Kraton, bat kaloesan 

seperti digambar ini biasa agam para Satrija. 

Dan mis h ada lain lain tjakr:k jang sedjadjar. 

Moesti sadja sepatoetnja mendjadi pakaian 

para Amtenaar dan jakinlah tidak zkan me- 

ngoesoetkan kehormat-n deradjadnja. Sedeng 

pembikinan diperhaloes, teliti bersih terang 

tjoeatja toelis dan titik-titiknja jang berkelip- 

kelip. Soenggoeh heibat tampaknja. 

Harganja boekan f 12- dan boekan 

f8.. tetapi TJOEMA f 3.50 sepotong: 

Kalau ditilik b-nar-benar morinja jang 

haloesan dan tjakrik jang zakelijk serta 
misih ada lain2 jang heibat. 
SOENGGOEH moerah sekali harga tersebret, 

lebih tegas: NJATAKANLAH! BOEKII 
MENDJADI GARANTIE. 

Pesanlah lekas-lekas kepida: 

Firma TOZ 
Djokjakarta. 

  

  

  
  

  

Maandblad Bergambar dari persatoean Priaji 
Bestuur Boemipoetera di Hindia Belanda 

Oplaag 6000 Exemplaren 

Dikirim pertjoemah kepada leden P.P.B. B. dan dibafja oleh langanan2 

segala bangsa dan Ambtenaar2 Europa. 

Harga iborkehes baca Hindia: 

"#5,— sefson afawa 12 nomer, (2,50 -selengah taon atawa 6 nomer, pem- 

'bajaran doeloe: berlangganan paling pendek setengah taon atawa 6 nomer. 
Lapangan bagoes dan ioeas oentoek reclame dan advertentie 
Mengh-dapi hasii besar dan menjenangkan: tariefnja rendah dan berlang- 

ganen dapet rabal banjak berhoeboeng dengan djaman soesa. 

Ingellah, kalangan Regentschapsraad atawa Reg, Werken jang terkemoedi 

oleh Regenten, jang kebanjakan memimpin tjabang P.P.B.B, bisa men- 
“ djadi lapangan advertenlie djoega, 
Perminta'an langganan at-wa verijontoan Pemimpin, moeat adver- 
tentie alawa arief, serta masoek lid P.P.B.B. toelis psda. 

| Administratie, 

Batana Centrum (IR. Salehiaaa 18 Paviljoen) Telefoon No, 3071 WI.       
  FLASH GORDON JANG KE 8 

soedah sedia, Ickaslah pesan pada: 

PA T J A R' Adm: ,, PEMANDANGAN 
Senen 107 

SIAPA ITOE PERAMPOEAN ? 
' Menoeroet tilikan lahir . dan bathin 
" beralasan ilm:.e dan agama, soenggoeh | 

amat menjesal sekali, orang jang tida 

  

Dimana-mana Tocan maoe pa- 
sang ADVERTENUIF, periksalah 
dozloe keadaan OPLAAGNJA., 

y 

P 

Batavia C. 

  — mengetahosinja. Hanja. sedia beberap: 
beekue sadju di Administrane Peman 
"dangan d-eloe harga f 1.25 sekarang 
"ET - ongko8s 1 OKG. 

  

VEkKtkbks &  TOURISKEN-GIDS 

VAN JAVA: Verkrijgbaar bijadm Pe- 
mandangan per s:uk f 0.94 iact. po 
tokosren. 

ISTADSGEMEENTE KAARI BA TAVIA 
Pesanlah sekarang djoega. Memoeat 
djalan2nan diseloeroeh Gemeente Be- 
tawi (Weltevreden — Mr. Cornelis dan 

| Tg. Priok), ged eng-gedoeng jang ter 

  

|. Dimana Toean bisa dapat per- 
tjetakan jang rapi dan moerah. 
Lain tidak tjoema di Drukkery 
Pemandangan.   “Rapi, 'moerah dan tjepat. 
  

DIOJOEAL Reisschrijfmachine splin- 
: ternieuw harga f 60. — contint. Boleh 

dilihat dikantoor Pemandangan tiap 
| tiap waktoe, 

    

penting- Lapangan terbang di Kema- 
joran- pelabuehan di Tg. Priok din 
Iin lainnja. Persediaan tjoema sedi- 
kit perloe sekali oentoek kasem pe- 
dagangdan . kaoem pelantjong. 

Adm: PEMANDANGAN.   
  

Ini malam 

dan malam 

berikoetnja 
Rat.-£. 

sTHE ADVENTURES 
OF ROBIN HOOD”" 

(RIWAJATNJA ROBIN HOOD) 

Sawah Besar 

   

  

   

Hero of Heroes! 

   
   

3 ERROL FLYNN 
NA 

& 

3 2 PATRIC KNOWLES » EUGENE PALLETTS 

2 ALAN HALE " MELVILLE COOPER 

IAN HUNTER " UNA O'CONNOR 

    

    

  

   

OLIVIA DeHAVILLAND 
BASIL RATHBONE 7 

LAUDE RAINS 
Pecrtotod by WARNER BROS 

NB 
“ 

  

a Miller « Basedrupon Ancizni Robin Hood Le, 
R 

Ini dia satoe MEESTER WERK keloearan dari WARNER BROS, 

dan berwarna menoeroet kepinteran techniek film dalam tahoen 

1938 ini, dan mengambil tjeritera jang soedah termashoer 

sekali diseloeroeh doenia ROBIN HOOD. 

  

HARGA TEMPAT BOEAT INI FILM SADJA NAEK SEDIKIT. 

Loge F 0.75—1e Klas F 0.60—2e Klas F 0.40—3e Klas F 0.20 

VRIJKAARTEN TIDA BERLAKOE 

Anak-anak & Militair Tida separo Harga 

         Aa. 

  

Toean akan berpakaianme- 
noeroet aliran zaman ? 

Datanglah aan Tjobalah 
i 

Kleermaker NJAN FOO 
en Wasscherij 

Kramat 66 Telefoon Wel. 2697. 

  

       

    

PISOTJOEKOER. 

Dengan piso tjoekoer Minors 

toean bertjoekoeran tida szkii 

dan bersih betoel. Wa 

jang baik mengasih 

goengan koelit litjin betss' 

  

SOUVENIER 
SELAMA .POEASA" 

Pergoenakanlah waktoe vrij toean 
oentoek membatja boekoe2 jang ber- 
faedah. Selama POEASA sen-adia kita 
berkan keringanan harga pada pem- 
seli: 

1 dengan ocang f 3.30 dapat 3 boekoe. 
f5. 

LI » » » 6 » 

aa sera » Sama sekali 
(13b ekbe) 

Pililah srepaja kami kirimkan 
Tiap2 pembeli dap-t hadiah 1 al- 

manak dinding 1939 jang indab dan 
pesanan dengan oeang f 10- kami beri 
Iigi dengan pertjoema boekoe risalah 
»Tjara poeasi nabi Moehammad". 
|. Islam doeloe din sekarang. 2. Ta- 
rich agami Isl:m. 3. Merawat anak2 
baji. 4. Roepa2 recept penting. 5. Ter- 
vembang amning dalam pertjintaan. 

6 Buekoe masakan. 7. Rahsia Karem I. 
8. Rahsia Karem II. 9. Kasjim Effendie, 
I0 Perang Sjanghai. 11. Islam dita- 
nah Djawa. 12. Asal oesoel perempoean 
13 Mr. Sumpsoon sekarang Hertog:n 
yan Winasor, 
Pesanlah sekarang, sebab persediaan 
hanja sedikit. 

Boeat tanda mata sama teman se- 
djiwa pada waktoe hari raja Lebaran 
kami sediakan briefkaart dari potret 

kota Betawi. Semoea indah Belaka. 
5 photo's f 090 

4) f190 
20 5 1 2.50 

Pesanan bersama ceangnja pada: 

,PENABOER”" 
Kramatp!ein 19 - Batavia-C. 

» 

  

HANDELS-AVONDCURSUS 

s" KASATRIAN" 
Kadjiweg No.48 Batavia-C. 

VAKKEN : Nederlands, Engels, Handels corr., Boekhouden Han- 

dels rek.,Handels kennis & Handeis recht. 
TOELATING: Diploma K. E., H.I. S. of Schakelschool. 
SCHOOLGELD: t6.— per maand. 

AANMFELUINCEN : Dagelijks v66r 1 Nov. 8— 12 u.m. en 6—8 u.m. 

De Directie, 

TOKO MAYAM 
SENEN 97 BATAVIA-C, 

dimoeka roemah gadai 
Tel. 5247 WI. 

' Pasang pompa diatas soemoer 
atau bikin soemoer pantek (grond- 
water boring), berarti: bikin gam- 
pang pakerdjahan angkat air dan 
ecoromisch, 

Sedia roepa2 matjam pompa 
dan onderdeeinja. 

Sedia Monteur boeat pasang 
pompa dan boeat bikin reparatie. 

Siapa jang berkepentingan de- 
ngan itoe, harap soekalah kiranja 
minta katerangan jang terlebih 
djelas kapada adres diatas 

an aa PA RA 

      
   
   

   
   

   

      

   

  

Baroe terbit 

OEKOE ROMAN ,,KEMOEDI HI 
Siapa ingin mengetahoei soeasana romantisch di Tjirebon ? Siapa ingin 

kenal dengan tjinta asli? Sapa ingin mendoeya perasaan wanita ? Siapa 

ingin mengelahoei hati pemoeda woekerpraktyken serta akibatnja ? Siapa 

ingin membatja tragedie dikota Bandueng dan Garoet ? 

  

LANG” 
Jet iniban eka 

  

Membelilah roman ,,€emoedi Hilang” 

Harganja hanja F 0.30 (porto 4 cent) 

Bisa pesan kepada: 1 Administralie Pemandangan Senen 107 Batavia-C, 
2. tv Choesen Agent Pemandangan T'irebon. 3. Boekhandel ,,Gazali" di 
Kedjaksan Tjirebon. 4. Bekhandel Fguator Tjirebon. 5 AG. Sserio- 
koesoemo Taman Siswa Tjirebon. 6. t. Achmad Soemadi Taman Siswa 

Poerwokerto. 7. Moh. Gani Taman Siswa Djokja. 8. Hadisoenarto Ta- 

man Siswa Semarang. 9. Moh. Sjamsoel Arifin kmp. Dhoeko Pamekasan. 

  

Boekh: ,SOETJIATI” 
DI KOENINGAN 

Mengoendjoengi kepada sege- 
nap langganan. 

Diperma'loemkan kepada toean2, Si- 

ti2 dan saudara2 sekalian jang sama 
toeroet berlomba lomba mengoedji na- 
sibnja dalam lapangan hadijah jang 

kami adakan. Bahwa pembagian ha- 
dijah tetap akan dilakoekan nanti pada 

tg. 6 November 1938, seraja mengi- 

ngat dari banjaknja perhatian dari 
toean2 dan siti2-jang amat besar Se- 
kali terhadap Boekh. ,Soetjiati“,. Ma- 
ka sebagi pembalas djasa dan boedi 
kesetiaan itoe, Alhamdoelillah dapat 
kami sadjikan hadijah2 jang lebih pa 
toet dan lebih manfa'at sebagi tanda 
mata oentoek menjamboet “Idil Fitri 
jang akan datang ini. Tjobalah toean2 
dan siti2 perhatikan perob-han hadis 
jah dibawah ini: Haraplah toean? dan 
8 ti2 jang beroentoeng nanti: mendjadi 

lebih soekoer. 

Hd: kel boekannja kitab2, tapi di 
ganiid.nyan sepasang gel. ny mas. 
ke 2 sesele (sebela") gelang mas. 
ke 3 se-ee (sebelah) gelang m:S. 

ke4 sepasang giwang mas mata 
inten Hd: ke 5 satve kalueng 
rantai mas Hd: ke 6 satve hor- 
loge dengan rantai. Hd: ke 7 sa- 
te horloge Hd: ke 8-10 masing 
satoe vulpen dan vu'po looanj:. 
ke 11-50 tetap, "alah masing men 
dapat seroeah kitab. 

Bagi segenap langganan nistjaja akan 
mendapat “ketersngan pada ini suerat 

Hd: 

Hd: 

|Ikabar nanti, seba» verslagnja akan 
kami moeatkan. Insja Allan. ' oeng- 
goe ah dengan ridho dan tawakal ke- 
pada Allah: jang mendapatkan keoen 
toengan, agar lebih takwa kepada 
Allah, adapoen jang tidak, harep sa- 

bar, dan wadjib memperbaikan sang 
kaan kepada Allah. 

Wassalam bil Chair 

Ma'afkanlah dalam 'Idil Fithri.     10. Goemilar Taman Siswa Tjikampek. 11. Dirdjosoebroto Taman 

Siswa Krawang.     Boekhandel ,SOETJIATI" 
KOENINGAN 

  

   



                

   

    

   

  

   

            

  

   

  

   

      

    
   
    

  

      

   
     

    

  

    

  

apata 
3 baik poel 

oemkan. Sajang, bahwa ber- 
dengan itoe terpaksa saj 

an doeloe tjeritera per 
a kebenoea Eropah. 

    

soal jang hang 
ihoeloekan ? Se 

                        

   

   

  

   rapa orang anggota Madjlis Kaboe- 
paten, dimana desa saja termasoek 

  
   

  

jang k: 
'kan didalam soerat kabar ini de-' 
ngan sedih, roepa-roepanja ternjata 

| boekan teriakan jang diperdengar- 

| kan dalam goeroen pasir jang loeas. 
Inilah boektin: Ta 

      

    

     

          

    

        

stus 1938. Boenjinja: 

  

— Toean Darmoatmodjo mengoen 
'djoek: ,,/Menoeroet atjap kali di 
perbintjangkan“ di dalam ,,Pe- 

    

  
    

    

      

  

   

      

   nte memprrtjajai perka 
an itoe tidak boleh djadi, oleh 

penoelisnja seorang jang 
mertabat dan pe- 
Oleh karena itoe 
ragoe? dan dapat 

1 tidak atau betoel- 
'itoe dan soenggoeh 

bahwa penghoeloe-peng- 
menggoenakan kelonggaran 

inkan oleh Huwelijks- 

  

   
  

      

   

  

  

  

     

  

   

      

  
   

  

  

    

a djika tidak keberatan af- 
   

  

  
     

         

     

      

    

  

 tocan Hasan tadi 
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ng tertoelis oleh P. A.A 
   

   
       

           
       

        

          
     

     

   

    

   

   
   
    

   

   

  

    
   

    

   

   
   
    

     
  

  

la'an padatahoen ini (1938). 
2 1 3 

mesdjid”. 

ga Kalau 

  

    

    

"| Tetapi toean itoe akan menje- 

“pandang sebagai seorang sederhana, 

| | Sesoenggoehnja kita memang tjoe 

—.. Ima dapat menoeroenkan oeang ong 

rat|kos kawin (oeang ipekah) begitoe 

& Kemoedian dalam notulen itoe 

didalam ressortnja. Soeara saja| 
5 kadang kadang saja perdengar| 

djlis Kaboepaten tsb. dari 20| 

£ Iternjata, bahwa kedjelekan itoe 
Idjangkit poela didaerah-daerah lain- 

maka saja moehoenj 

dari tjatatan-tjatatan pem- | 
ran wang kawin soepaja da-| 

etahoei dan ditimbang bah-| 
apa jang telah dikatakan oleh | 

itoe selaloe 

rang disoeroeh bajar wang kawin 
“ diambilkan maximum sadja dan 

diketahoei bahwa oesoel| 
asan itoe jang tersandar 

DJ grat dapat dipikirkan 

oentoek 'kebadjikan di kemoedian 

“Toean I. Singadilaga memoe- 
hoen berhoeboeng dengan permoe| 

— hoenan toean Darmodihardjo, soe 
paja P.T. Voorzitter soedi mengoe 
sahakan agar College ini mendapat 

djoega keterangan selainnja dari 
“pada berapa banjaknja perkawi- 

nan jg dapat dilangsoengkan de- 

ngan pertjoema, berapa dapatnja 

—. oeang dalam kas mesdjid dan bera 
pa keloear masoeknja dari pada 

| oeang itoe dalam setahoen2nja jai 
—. toeboeat sekarang dalam tahoen 

. 1937 dan dalam 6 boelan permoe 

| Beliau anggap keterangan ini| 
perloe, agar soepaja Raad ini. jg| 
sekarang berkewadjiban menetap| 
kan perongkosan kawin itoe, se-| 

— nantiasa dapat mempertimbang | 
kan kalau-kalau perongkosan jang 

. ditetapkannja sewaktoe - waktoe 
| oleh ra'jat terasa berat, sebagai 

|. sekarang ini, sehingga College ini| 
| dapat mengambil kepoetoesan jg | 

baik, baik bagi ra'jat baik bagi 
keselamatan keadaan keoeangan 

jang tertoelis diatas 
iki lebih djaoeh, maka 
ja meminta kepada toe| 

p dengan hormat, 

Senen 17 October 1938 
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tan 
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Oleh P.A.A. Pjajadiningrat 

ar kabar, djangan dipandang 
gai seseorang, jang dalam peng 
pannja telah mendjabat dja- 

batan jang tinggi dan jg 

mendapat pengalaman2 dan 

engetahoean jang loeas. 

nangkan hati saja, kalau saja di- 

jang tjinta kepada tanah air dan 
bangsanja dan goena ini menghor- 

mati djoega toelisan- dalam kitab 
soetji @uran : ,,Sesoeatoe keradjaan 

bisa kekal dalam kekoefoeran (mak 
soednja disini tidak Islamitis), te- 
tapi tidak kekal dalam keadaan ti- 

dak adi. 

roepa, kalau dalam sesoeatoe wak- 
toe kita tahoe betoel-betoel oeang 

masoek dan oeang keloear dari kas 

mesdjid. : 

Inampak sebagai berikoet : 

Toean Mas Hasan mengoendjoek 

bahwa berhoeboeng dengan serie- 
artikelen dalam ,,Pemandangan” 

karangan P. A. A. Djajadiningrat, 
“tentang perkawinan didesa-desa, 

beliau telah mentjari sedikit kete- 

rangan tentang itoe pada beberapa 

tempat. Hasilnja pemeriksaan itoe 

menoendjoekkan bahwa sebagian 
| besar dari apa jang tertoelis da- 

“lam ,,Pemandangan” itoe soeng- 
| goeh ada”. 

Kalau saja moela-moela mengira, 

bahwa kekoesoetan perkawinan Is- 

lam itoe tjoema terbatas sampai 

lingkoengan saja sadja, maka dari 

penoetoeran toean M. Hasan itoe 

nja dalam Kaboepaten terseboet. 

Beloemkah goena ini tjoekoep di- 
toendjoekkan, betapa perloenja pe- 

njelidikan jang dalam dan teliti 
dari fihak bestuur ? 

: Lagi poela dalam notulen tadi 
tertera djoega : 

P.T. Voorzitter mendjawab 
bahwa djoemlah jang diseboetkan 
oleh toean Hasan itoe jaitoe ma 

- ximumnja dari pembajaran jang 

ditetapkan oleh R.R. Semalah se 
betoelnja maximum pembajaran 
boeat kawin itoe tjoema f 2.50. 
Jang lainnja itoe sebetoelnja ong 
kos2 boeat Amil danlain ke- 
perloean di 
(spasi dari penoelisj. Akan tetapi 
jang tidak koeat membajar tidak 
diwadjibkan membajar sebegitoe 
banjak. Begitoe djoega jang mis- 
kin tidak oesah membajar apa2 
asal sadja mereka membawa soe 
rat keterangan dari Loerahnja 
jg. menerangkan orang itoe be- 

. toel miskin.“ 

Barang siapa jang mengetahoei 

keadaan didesa dan derdjat fikiran 

kepala kepala desa, akan mengada 
kan, bahwa pendapat demikian itoe 
tepat benar. Antara lain orang bi- 

sa bertanjakan diri: Sampai berapa 

besarkah",,lain-lain keperloean“ itoe 
kalau didjadikan oeang ? Oleh ka- 
rena itoe menoeroet pendapat saja 

tidak salah oetjapan toean Hasan 
jang berboenji: ,,Bahwa jang mis- 

kin itoe dalam praktek sering dirin 

Isoerat miskin atau' boeat kawin“. 

Kewadjiban kepala kampoeng boe 

kanlah hanja memperhatikan keboe 

toehan satoe-satoenja orang dalam 

desanja melainkan kepentingan lain- 

lainnja djoega jang banjak itoe. . 

Saja mengoetjap sjoekoer, bahwa 

perkara itoe soedah diroendingkan 
sedjaoeh itoe. Tetapi dalam pada 
itoe saja tidak akan poeas, selama 

saja beloem jakin akan hapoesnja 
segala kekoesoetan2, jang bersang- 
koetan dengan perkawinan Islam 

dalam desa, sampai kekoetoe?nja. 

Djomin, 14 October 1938. 
sa 0 

POEGER. 

December 1938 j 
Voorlichting dienst, 
Cursus pertanian dibeberapa desa 
didalam district Poeger. Lamanja 
Cursus, jang tadinja 2 tahoen, di 
oebah mendjadi 1 tahoen. Segala 
biaja Cursus mendapat vrij. Sedang 

pengadjarnja iala 
derwijzers jang tela 
didikan hal itoe. 

djo (Poeger) pada 
melahirkan 3 orang anak laki-laki 
dengan selamat. Tetapi selang se- 

Irapa pidato dioetjapkan. 

kampoeng.| 

tangi dan soesah boeat mendapat 

Cursus pertanian 
Nanti moelai per 

  

   
    

eh Landbouw 
akan diboeka , 

  

    
para Volkson- 
mendapat pen 

Ap, 
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     DAPET DIA 

DOEH,/ —— 
Toeloenglah saja ini dari 

penjakit entjok. Sekoedjoer 

badan mendjadi kakoe... 

Kaki rasanja seperti 

     

  

   

  

Obat JANG PALING MANDJOER BOEAT PENJAKIT INI ADALAH. 

Pe AAN 

  

“di toesoek? dengan 
pisau jang tadjam |      

      

   
NTER 

  

Kembar tiga 

Seorang perempoean di Mlokore- 
.6/10-38 telah 

  

hari-semalam, anak jang terkemoe- 
dian sekali lahirnja mati. Segala 
rawatan dilakoekan oleh doekoen 
desa. 5 

Malam penghormatan. 
Toean R. Soekarta Ass.-Wedono 

Goemoekmas (Poegerj telah diang- 
kat mendjadi Wedono di Besoeki. 
Beliau adalah seorang A. W. jang 
amat terkemoeka dan dihormati 
oleh hambanja. Segala perkoempoe- 
lan sociaal didaerah ond: distr. 
Goemoekmas, didirikan atas daja 

oepaja beliau, misalnja: ,,Djoem- 
“atan« (pertemoean tiap” hari ma- 
lam Djoem'at|, Landbouw Coopera 
tie, ,GOEROE.“ ,,Roekoen Wanita" 
,Arian“ dari masih ada lagi. Dan 
baroe? ini beliau telah melakoekan 
pemberantasan boeta hoeroef dika 
langan polisi desa. 

Oentoek menghormati hari berang 
kat beliau, telah dibentoek comite 
jang terdiri dari perkoempoelan2 
terseboet, dan telah berlangsoeng 
pada hari malam Minggoe 9-10-'38, 
dengan didatangi beberapa oetoesan 
perkoempoelan. - 

Tanda mata jang dihoendjoekkan 
adalah tempat boenga, tempat da- 
wat, tempat rokok, foto beliau se- 
familie,.dan dari ,,Roekoen Wanito” 
adalah tempat teh compleet. Bebe- 

Paginja banjak jang mengantar- 
kan beliau sampai di Besoeki hingga 
mendjadi 4 opelete. 
Moedah2an t. A.W. terseboet da- 

pat membentoek doenia baharoe di 
dalam pangkat dan kediamannja jg 
baroe nanti.— 

1 — 9 — 

SOERABAIA 

Keroesakan kapal ,,Piethein« 

Dari Soerabaia Aneta mengabar- 
kan, bahwa s.k. ,Indische Courant” 
mendengar lebih landjoet tentang 
ketjelakaan kapal ,,Piethein” pada 
hari Kemis pagi, ketika diadakan 
peladjaran-peladjaran mendapat ke 
roesakan pada oedjoengnja, 

Kapal itoe oentoek menjerang 
Java", tetapi salah peladjaran pem 
boeroe torpedo, jang mentjoba akan 
berlajar disebelah “kanan kapal 
Java" : 
Dalam pada itoe kapal ,,Java" ti 

dak dapat keroesakan jang besar. 
Tjoema sadja bagian bagian jang 
mengandjoer dibelakang dari fihak 
kiri, hilang sama sekali. Dan masih 
ikoet poela dalam peladjaran-pela- 
djaran tembakan lebih landjoet. 

Lain poela hidoeng kapal ,,Piet 
hein” mendapat loeka dalam dan 
lapisannja robek djoega jang letak 
nja diatas batas air. Poen keliha- 
bia bekasnja belakangnja kapal 
Java”. , 

Koemisi memeriksai kapok fonds 

60.000 boengkoes ka- 
pok baik 

Oleh koemisi pemeriksa kapok- 
fonds jang telah diperiksa baik ada 
lebih koerang 60.000 boengkoes sam 
pai kini. 
Dalam pada itoe boengkoesan jang 

masih disimpan ada lebih koerang 
20.000 boengkoesan dalam goedang. 
Poen masih banjak djoega jang 
akan diperiksa kembali. 

— 2 — 

Diamanten Jubileum zusters 
Urselinen 

Banjak koendjoengan. 
Pada hari Djoem'at malam j.1. di 

Soerabaia telah diadakan perajaan 
»Diamanten-Jubileum zusters Urse- 
linen jang banjak koendjoengannja 
dari fihak Katholik dan pembesar? 

(Aneta) 
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Pertanjaan Dewan Rarjat. 

Pertanjaan toean Blaauw, terkirim 
tg 14 October 1938, 

. Berhoeboeng dengan keterangan2 
jang telah diterima, dimana dikata 
kan antara lain di keresidenan Se- 
lebes dan Daerahnja akan diadakan 
padjak sendjata api windbuksen 
maka penanja mohonkan diri mema 
djoekan pertanjaan kepada Peme- 
rentah, apakah berita ini benar dan 
djika benar dengan didasarkan pera 
toeran manakah, tahoen kapankah 
dan telah berapa kali oentoek me 
ngambil tindakan seroepa itoe. 

Djika padjak itoe ta' ada tempat 
nja diadakan, maka penanja ingin 
sekali mendengar tindakan-tinda 
kan goena restitutie dan peroela- 
ngan apakah jangjakan diadakannja 
atau jang telah ada. 

Achirnja penanja mohonkan diri 
memadjoekan pertanjaan apakah di 
lain daerah djoega diadakan padjak 
sendjata api dari windbuksen. (A- 
neta). 

  

POERWOKERTO 

P. B. gempar! 

Pada tanggal 1 October jl. per- 
koempoelan dari kaoem pensioenan 
(Pensioenbank) telah melangsoeng- 
kan rapat anggauta bertempat di 
kamarbola Panti Soemitro. Toean 
R. Prawoto Ketoea H. B. djoega 
berhadlir. 

Kemoedian pada beberapa hari jl. 
dikabarkan kepada kita, bahwa aki- 
batnja rapat tsb. jalah dengan ke- 
loearnja toean Darmosiswojo dari 
Penningmeesterschap. Lebih djaoeh 
kabar terseboet sebagai berikoet. 

Sebagaimana telah  diketahoei, 
Pensioenbank ini sengadja didirikan 
oentoek memberi pertolongan kepa- 
da para anggautanja dengan mem- 
berikan pindjaman oentoek selama- 
lamanja 9 boelan (sebrakan) dengan 
boenga 31/,. 

Peratoeran ini poen didjalankan 
djoega dengan beres boeat para ang- 
gauta di Poerwokerto, dengan di 
poengoet poela 1'/,, goena pemba-     — Oo —— 

Dipindah ke Siboehoean 
Toean Ali Besar, Gouverne- 

ments Indisch arts pada Dienst der 
Volksgezondheid di Praja (res. Ba 
li en Lombokl telah dipindah ke 
Siboehoean (res. Tapanoeli). 
Adapoen jang menggantikan kedoe 
doekannja di Praja moelai achir 
boelan October, ialah toean R. Soe 
atmadji, Gouvernements Indisch 
arts pada Dienst der Volksgzond- 
heid, jang ditempatkan di Regent- 
schap Keboemen. 

Jang menggantikan toean R. Soe 
atmadji di Regentschap Keboe- 
men (res. Kedoe), ialah toean S oe- 
tjipto, tijd. wd. Gouvernements 
Indisch arts pada D.V.G. jang di 
tempatkan di Gouvernements C.B.Z. 
Semarang. 

—0— 
| Resident Meinderstma sampai di 

Telok Betong. 
Resident Meinderstma pada hari 

Djoem'at siang telah tiba di Telok- 
betong dengan banjak perhatian 
dari beberapa fihak. Dalam pada 
itoe resident Pauw pada hari ma- 
lamnja telah mengadakan resepsi 
perpisahkan dan sesoedah itoe laloe 
naik kapal ,,Wega” ke Koetaradja 
dengan banjak pengantarnja. 

(Aneta). 

Lam bad sihh 
Persamain Kebangsain. 

Oleh Pengoeroes perkoempoelan 
Pro Juventute“ di Semarang dima- 
djoekan permintaan sodt'ja kepada 
anak pemeliharaannja — bernama 
Sahidjang masih diba ah oemoer 
dilakoekan peratoeran | .ng diper- 
oentoekkan kepada bangsa Belanda 
dan soepaja djoega diberi idzin       an | 

      soepaja saja jang mendjadi orang| | —0-— 

jaran sewaan kantor, atau semoea- 
nja berboenga 4 pCt. 
Kemoedian setelah pada beberapa 

boelan jl. t. R. Soemarno |gep. Ka- 
pitein) mendjabat Voorzitterschap 
ternjata, bahwa oeang boenga 4pCt. 
jang diterima oleh penningmeester 
boekannja dimasoekkan dalam kas 
P.B. tetapi semoeanja mendjadi hak 
nja penningmeester. 

Kedjadian ini kemoedian menim- 
boelkan sedikit incident, dengan pen- 
ningmeester memberi keterangan, 
bahwa oeang boenga dari anggauta 
jang tidak menitjil pokoknja, me- 
noeroet perintah T. R. Prawoto, da- 
pat dipakai semoeanja oleh Penning 
meester sebagai oeang lelah. Dengan 
alasan jg demikian itoe Voorz. PB. 
beloem maoe  mengarti, karena 
bilamana t. Prawoto sebagai Ketoea 
H.B. telah memberi perintah jang 
demikian, soedah tidak moestahil, 
poela, bahwa semoea tjabang? atau 
penningmeester dengan moedah akan 
mengeloearkan semoea oeang kas, 
dan mereka tinggal poengoet sadja 
boenganja saban boelan, sedangkan 
PB, haroes menanggoeng roegi. 

Dengan tjara jang demikian, ba- 
rangkali saban anak-anak maoe 
djoega mendjadi Penningmeester. 
Keterangan dari Penningmeester 
jang demikian itoe, dalam rapat tsb 
diatas, diperkoeatkan djoega oleh 
Toean Simeon, bahkan tatkala akan 
dipoengoet soeara tentangan salah 
dan atau tidaknja Penningmeester, 
beliau memberi suggestie, bahwa 
oecang itoe sesoenggoehnja pantes 
djoega djika dianggap sadja seba- 
gi oearig lelah.Poengoetan soeara ber 
kesoedahan pembebasannja penning 
meester dari kesalahan dan tang-   memakai nama famili, Aarts“. goengan. Tetapi Voorzitter dan toean 
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Kegadoehan di Timoer Djaoeh 
  

Dipandang dari djoeroesan 
Ekonomi 

  

Oleh: Soemitro 

II (Habis) 

Pindah pasar Indonesia 

' Disebabkan oleh adanja factor- 

“factor itoe peri keadaan boeat 

Djepang mendjadi demikian roepa, 

sehingga terbit stagnatie didalam 

exportnja ke Tiongkok, dan Djepang 

terpaksa mentjari pergantian pasar 

lain bagi tempat mengeloearkan 

exportnja di Asia ini. 
Pasar India boleh dikata soedah 

tertoetoep, karena disana sendiri 

soedah mempoenjai industrie koeat, 

jang ditoendjang oleh dinding 

tarief tinggi2. Djadi jang masih 

terboeka ialah pasar Indonesia, dan 

structuur paripada industrie Dje 

pang sangat baik bagi menimboel 

kan peroebahan koers dengan tjepat, 

adalah diboektikan dengan hal-hal 

sebagai terseboet dibawah ini.” 

Sekeloem oeroesan export Dje- 

pang ke Tiongkok itoe roesak, ba- 

njak onderneming? export Djepang 

soedah lama memoelai bekerdja oen 

toek Indonesia, sehingga dalam oe- 

roesan technisch orang Djepang soe 

dah tahoe benar-benar seloek-beloek 

nja keadaan di Indonesia. Disiplin 

industrie di dalam ,,Japan Cotton 

Spinner's Association“ sangat ba- 

goes, dan baik poela pekerdjaan ber 

sama-sama dengan toko-toko export 

jang lain-lainnja. 

i poela, afzet-organisatie boeat 

Tiongkok jang bersangkoetan me- 

mang soedah bekerdja oentoek ke- 

perloean Indonesia. 1 

Oleh karena itoe, maka. hasilnja 

poen ada poela, ja'ni: didalam ta- 

hoen-tahoen sesoedah itoe Indonesia 

dibandjiri barang-barang Djepang. 

Oleh adanja kemadjoean? technik 

dalam industrie? katoen Djepang 

itoe, maka berhasillah ia melakoe- 

kan kongkoerensi dalam perdaga- 

ngan barang-barang jang agak ha- 

loes, sehingga Inggeris dan Neder- 

land lebih terdesak lagi. 

Sampai disini, patoetlah rasanja 

kita toendjoekkan hal-hal sebagai 

berikoet: afzet dari Inggeris dan 

Nederland di Asia-Timoer sangat 

berkoerang, disekabkan soeboernja 

nijverheid Djepang, lebih-lebih se- 

soedah tahoen 1920. Di Tiongkok 

sendiri dalam tahoen 1930 Djepang 

haroes berlawanan dengan kong- 

koerensi industrie dinegeri itoe sen- 

“diri, sehingga Djepang perloe mem- 

banjak-banjakkan exportnja ke In- 

donesia. Keadaan ini menjebabkan 

lebih pajahnja kedoedoekan negeri 

negeri Barat. 

Reactie di Barat. Tindakan negeri2 
jang bersangkoetan 

Moela-moela orang menoedoeh Dje 

pang sebagai negeri jang melakoe- 

kan kongkoerensi jang tioerang. 

Djepang dikatakan melakoekan po- 

litik dumping, Hari kerdja jang la 

ma dan merosotnja oecang.yen di 

anggap sebagai alasan lemahnja 

Eropah oentoek sanggoep berkong- 

koerensi melawan Djepang. - 
Tetapi ada djoega beberapa pehak 

jang tidak begitoe beranggapan tim 

bang sebelah, jang tidak mentjari- 

tjari kesalahan pada partij jg lain, 

tetapi mentjari kesalahan jang ada 

didalam dirinja sendiri. : 

Pada waktoe itoe, orang sadar, 

bahwa ada terdapat hal-hal jang 

lemah didalam structuurnja indus- 

trie2 Barat itoe: seperti oempama- 
nja rendahnja dasar oepah dinegeri 

Inggeris, conservatisme (kekolotan) 
dan lekasnja poeas kaoem bougoisie 
Inggeris, jang menjebabkan moen- 

doernja dalam oeroesan industrie. 

Reactie daripada keradjaan kera- 

djaan dibenoea Eropah meroepakan 

beroebahnja politik perdagangan : 
boeat sebahagian besar dari tanah 
tanah djadjahan Inggeris dibatasi- 
lah pemasoekan kain katoen jang 

tidak berasal dari Keradjaan Ing- 
geris sendiri. 

Di Indonesiapoen dibikin orang 

peratoeran contingenteering dan 

licentieering, sebahagian boeat me- 
lindoengi industrie dan pasar In- 
donesia sendiri terhadap kelebihan 

barang masoek, tetapi teroetama se 

kali boeat kepentingan nijverheid 
Nederland. c 

Djadi Nederland masih tetap me 
poenjai kemoengkinan melakoekan 
afzetnja, dan pemasoekan barang 

jang lain?nja ialah beroepa barang? 

Asia jang sangat moerah harganja. 
Dengan itoepoen berarti bahwa Ne- 
derland dapat poela mempertahan- 

kan lapangan pekerdjaan ditextiel- 

industrie boeat 7000 orang gadji- 

nja. 
Selain dari pada itoe Nederland 

sendiri mengambil tindakan? bagi 

menolong Indonesia, jang berlainan 

benar sifatnja: jaitoe meroepakan 

oesaha oentoek memadjoekan pe- 

masoekan barang dari Indonesia 

dan meroepakan pertolongan dalam 
melakoekan permoesjawaratan' po- 
litik dagang dan perdjandjian? clea 
ring dengan negeri? loearan. 

Perasaan tidak senang di Djepang 

Seperti dapat didoega, segala tin 

dakan-tindakan politik dagang dan 

pembentangan2 tarief, jang dalam 

praktijknja meroepakan alat perin- 

tang bagi masoeknja barang dari 

Djepang, itoe semoea menjebabkan 

timboelnja perasaan tidak senang 

di Nippon sendiri. Djepang menolak 

Djepang melakoekan kongkoerensi 

tjoerang. Menoeroet negeri itoe, ex 

pansie perdagangan Djepang itoe 

sesoenggoehnja boekan disebabkan 

oleh kongkoerensi tjoerang, tetapi 

disebabkan oleh kemadjoean indus- 

trie jang tjepat, oleh organisasi ra 

pih dalam mengatoer afzet dan oleh 

baiknja kwaliteit kaoem boeroeh 

Djepang demikian poela pimpinan 

peroesahaannja. 
Lebih djaoeh Djepang mengha- 

dapkan tjelaan pahit kepada doenia 

Barat jang kalau ditilik dari pen- 

dirian Djepang sangat pantas, ja'ni: 

didalam th. 1854 Djepang dipaksa 

memboeka pelaboehan2nja boeat E- 

ropah dan Amerika. Itoe waktoe 

kepada Djepang dikatakan, bahwa 

perdagangan merdeka dan meradjin- 

kan dalam menghasilkan barang2, 

adalah berarti memadjoekan kese- 

djahteraan peri-kemanoesiaan. Se- 

soedah itoe Djepang soeka mengoer 

bankan beberapa industrie ketjil2, 

jang itoe waktoe tidak koeat ber- 

kongkoerensi dengan mesin-mesin 

barat jang tinggi deradjatnja, ke- 

moedian orang Djepang memoesat 

kan niatnja kepada hal jang bisa 

membikin ra'jat melebihi bangsa 

lain jang djoega ternjata paling baik 
boeat Djepang sendiri. 
Maka waktoe Djepang soedah 

mentjapai kemadjoean dimana in- 

dustrie2nja bisa membandingi in- 
dustrie2 barat, maka semoea pir- 

toe negeri-negeri lain ditoetoep 

boeat Djepang. Demikianlah, maka 

perpisahan antara Nippon dengan 

negeri-negeri barat bertambah be 

sar, jang laloe menimboelkan ,,in 

cident ketjil2” 

Lagi-lagi Tiongkok. 

Sementara itoe Tiongkok dari 
dahoeloe hingga pada sa'at itoe 
tetap teranggap mendjadi negeri 
consumptie (pemakai barang bagi 
Djepang, walaupoen ada ganggoean 
export dan walaupoen perloe men 
tjari pasar lain oentosk mendjadi 
gantinja, Lebih djaoeh, industrie 
Tionghoa, djika diberi kans jang 
loeas, tambah lama tambah meroe 

toedoehan jang mengatakan bahwa): 

  

pakan bahaja mendjadi besar, bah 
kan bisa mendjadi jang paling be 
sar sedoenia, sedang disamping 
itoepoen industrie2 Tionghoa itoe 
tetap bisa mempertahankan sifat 

,Self-supporting” disebabkan factor 
dibawah ini: 

1. bahan-bahan negerinja sendiri, 
2. dikerdjakan dinegeri sendiri, 
3. didjoeal dinegeri sendiri. 

Djadi, tahoelah kita, betapa besar 
tenaga bahaja industrie Tionghoa 
bagi lain-lain industrie katoen, ter 
oetama sekali boeat Djepang. 

Djalan satoe-satoenja oentoek 
melawan ini, maka bagi Dje- 
pang tidak ada lain ketjoeali haroes 

mendirikan industrie2 sendiri di Ti 
ongkok. Demikian maka timboellah 
penjerkoean ekonomi besar di Tiong 
kok oetara, ja'ni dalam district2 
Hopei, Charar, Suiyuan, Shansi dan 
Shantung, setelah lebih doeloe on- 
derneming2 Tionghoa menderita ke 
roegian oleh karena kehilangan pa 

sar-pasar di Manchuria dan Jehol. 

Sebetoelnja kita djanganlah hen- 
daknja . menganggap bahwa keper 
loean pertenoenan Djepang didae 
rah2 ini sebagai soal jg berdiri sen 
diri, tetapi kita haroes memasoekkan 
hal ini dalam kalangan politik loear 
negerinja Djepang. Moedah dipaham 
bahwa oesaha oesaha partikelir di 

bantoe djoega dari pehak jang opisil. 
Antara lain lain pemberian modal 
diandjoer andjoerkan djoega oleh 
South-Manchuria Railway (badan 
setengah opisily dan oleh Oriental 
Development Co. 

Segala ini, menjebabkan roeginja 
industrie industrie Tionghoa sendiri, 
sebab dari pehak Djepang bisa di 
dapat modal jang lebih besar ter 
(oetama sekali oleh keoentoengan2 
dan reserve2 onderneming2 dinegeri 
Djepang sendiri), sedang bisa dida- 
pat djoega boeroeh moerah, levering 
moerah dan transport hemat poela 
disebabkan dekatnja tempat pen- 
djoealannja. 

Oleh adanja modal besar, maka 
industrie-industrie Djepang di Tiong 
kok itoe bisa menghasilkan barang 
sangat banjak dan bisa mendatang 
kan bahan banjak poela. Industrie 
Tionghoa makin lama makin terde- 
sak, dan didalam tahoen 1937 di 
Tientsin (dimana moela? onderne- 
ming Tionghoa bisa lebih bagoes 
daripada di Tsingtao dan Shanghai) 
ada 200.000 spinnerij dan 1500 we- 
verij djatoeh ketangan Djepang. 

Tidak heran, bahwa dari pehak 
Tinghoa timboel perlawanan. Ber 
bagai-bagai petitie dimadjoekan ke 
pada Pemerintah. 

Boyeot dan pemogokan2 dilakoe- 
kan dan bagi Djepang terbajang ba- 
haja kalau sewaktoe2 Pemerintah 
Tionghoa memikoelkan beban padjak 
jang lebih besar lagi atas industrie2 
asing jang ada di Tiongkok. Ber- 
hoehoeng dengan keadaan jang ter 
seboet belakangan itoe, maka ber- 
oelang2 Djepang beroesaha soepaja 
didirikan ,,autonomie” di Tiongkok 
Oetara, jang dibelakangan poen 
berhasil. 

Aksi boycot adalah sendjata he- 
bat dari pihak Tionghoa. Dan oleh 
karena itoe bisa menjebabkan akibat 
jang melebihi daripada jang hanja   merocepakan pemogokan. 

Meskipoen demikian, kaoem pro- 
ducenten toch tidak oeroeng masih 
kisa mengirimkan barang-barangnja 
ke Tiongkok dan di Djepang sendiri. 

Perhoeboengan antara kedoea Pe- 
merintahan, ditambah poela dengan 
factor-factor jang lain, kian lama 
kian genting. Melihat perdjalanan 
demikian itoe achirnja aksi militer 
hampir-hampir ta' dapat ditolak. 

Boeat perkara jang paling ketjil 
sadja, kita nampak ada pengiriman 
pasoekan jang katanja ,,for the 
protection of Japanese lives and 
property in China” (lihatlah pemo- 
gokan Tsingtao dalam 1936, ja'ni 
sala satoe tjontoh). 

Semoea itoe achirnja menimboel- 
kan conflict” Tiongkok—Dj:pang 
jang masih berlakoes sampai seka- 
rang ini, dan nampaknja akan me- 
an kesoedahannja bagi Tiong 

o 

  

R. Prawoto menganggap beloem ha 
bis sampai sekian sadja, karena 
boekti-bcektinja bahwa Toean Pra- 
woto memberi perintah sebagi tsb. 
diatas sama sekali tidak ada (ti- 
dak ada notulennja). : 

Djabatan penningmeester kini ma 
sih lowong, dan baiklah kita toeng 
goe sadja poetoesannja ini lelakon 
jang soenggoeh TREURIG.... 

Belanda semberono 

Toean P. radioverkooper disini, 
pada malam hari soedah mengenda 
rakan autonja demikian hebatnja 
Ikentjang) hingga di Kalibakal ham 
pir sadja menabrak dokar. 

Dengan marah sang koesir me- 
ngatakan Belanda gila, perkataan 

    

mana didengar oleh toean P. jang 
kemoedian memberhentikan autonja 
dan menghadjar mas koesir sampai 
pajah. Seorang Agent politie jang 
akan memberi pertolongan dengan 
zonder pardon djoega dikasih bo- 
gem mentah oleh P., jang kemoedi 
an melarikan autonja. Tetapi didja- 
lanan Sawangan ia dapat diberhen 
tikan oleh lain agent. Toean P. ini 
ternjata tidak mengantongi rijbe- 
wijs, hingga ia kemoedian ditempeli 
roepa2 procesverbaal. 

Dr. Sosrokartono di Poerwokerto. 

Drs. R.M. Sosrokartono intellec- 
tueel occultist di Bandoeng jang 
terkenal, baroe ini mengoendjoengi 
Poerwokerto, dan bertempat diroe-   

    

mahnja toean R. M. Sosroboesono 
Wedono Poerwokerto (neefnja). 

Ternjata bahwa kedatangannja 
tocan Drs. ini soedah membikin 
gemparnja pendoedoek ' seloeroeh 
Banjoemas. Ratoesan orang, baik 
dari dalam dan loear kota datang 
bertoeroet toeroet dipendopo kawe- 
danan dengan membawa air didalam 
botol, soepaja diberinja daja daja 
kekoeatan oentoek orang jang sakit. 

Roepanja kekoeatan bathinnja 
toean Drs. memang loear biasa. Di- 

antara sekian banjaknja orang, ter- 

dapat banjak jang mengatakan ke- 
padakoe, bahwa setelah minoem air 

nja, sisakit lain harinja mendjadi 
semboeh, ada poela jang mendjadi   75 pCt. baik. 

  

Kini toean Drs. Sosrokartono te- 

lah kembali ke Bandoeng, setelah 

mengoendjoengi Tjilatjap dengan 

diantar oleh toean R. Oemarmadi, 

bedrijfsleider Werkcentrale. 

Persiapan Parindra Soekaradja 

Atas oesahanja toean Moechtar 
Ibrahim cs. (anggauta  Parindra 
Poerwokerto) di Soekaradja telah 
berdiri persiapan Parindra. . 

Sedari doeloe Soekaradja terkenal 
sebagai soeatoe distrik jang gemar 
pada perkoempoelan. Tatkala Par- 
tindo sedang hebatnja, kita telah 
mempoenjai anggauta jang actief 
lebih dari 150. Moedah-moedahanlah 
Soekaradja dapat hidoep poela da- 
lam pergerakan politiek. Alangkah 
baiknja bilamana dapat digaboeng- 
kan dengan Poerwokerto, karena 
letaknja hanja 9 K.M. dari Poer- 

wokerto. 

Provinciale Waterleiding diserahkan 
R.R. 

Waterleidingbedrijf Poerwokerto 
seloeroehnja jang tadinja dipegang 
oleh Provincie, kini telah diserahkan 
kepada Regentschap. Demikian djoe 
ga Provinciale Ziekenhuis Juliana di 
Banjoemas soedah mendjadi haknja 
R.R, 

Studenten dengan Professornja 

Tanggal 11 jl, serombongan stu- 
denten dari THS Bandoeng sedjoem 
lah 22 dengan seorang prefessor 
telah tiba di Poerwokerto. Para stu 
denten sama bertempat di hotel 
Preanger dan hotel Besar, sedangkan 
goeroe tingginja di Tramhotel. Ber 
bareng mereka sama mengoendjoe- 
ngi Krojawerken dan moengkin 
djoega waterkrachtwerken Batoe- 
raden. 

Tempat Pasar-malam j.a.d. 

Sebagaimana telah kita kabarkan, 
Pasar-malam di Poerwokerto jang 
bermodal £ 15.900,— soedah boebar 
dan konon mendapat keoentoengan 
Lk. f£ 4000.—. 

Berhoeboeng dengan itoe dimak 
soed boeat mengadakan poela pada 
lain tahoen. 

Dikabarkan bahwa tempat jang 
doeloean itoe koerang loeasnja 3 
baoe hingga terpaksa akan minta 
tempat kepada R.R. jang lebih loeas. 
Sementara ada soeara berdesoes, 
bahwa tempat oentoek itoe jalah 
dimoeka Ambachtsschool berdjedjer 
dengan Wilhelmina plantscen.Rentja 
na lebih djaoeh menerangkan pembi 
kinan zwembassin dan raceterrein sa 
ma sekali. Soenggoeh baik, tetapi ma 
kan ocang banjak. Adapoen jang di 
serahi boeat membikin Pasarmalam 
1939 jalah Inheemse Werkcentrale 
jang ternjata mempoenjai ketjaka- 
pan didalam perkara techniek. 

R.M. Sosroboesono candidaat 
Regent. 

Telah tersiar kabar, bahwa toean 
R.M. Sosroboesono Wedono Poerwo 
kerto, tertjatat sebarai candidaat 
regent Kendal. Kabar ini tersiar de 
mikian roepa, hingga saban orang 
telah mendengarnja. 

Bilamana toean toean R.M. Sos- 
roboesono dapat mengisi itos lowo 
ngan jang tinggi, soedah semesti- 
nja. Beliau terkenal sebagai pengan 
djoer dalam kesocialan dan per- 
gerakan ekonomi. Berdirinja werk 
centrale jang kini soeboer, djoega 
initiatiefnja beliau. Didalamomgang 
beliau terkenal baik dan sering be 
nar memberikan advies2nja jang 
djitoe kepada siapa jang memboe- 
toehkan. Djoega didalam dienst be- 
liau terkabar tjakap dan baik, se- 
dangkan kepada para pegawai dapat 
mengadakan overwicht. 

Beliau tinggal di Poerwokerto te 
lah 4 tahoen, dan moedah moeda- 
hanlah dikeroenia pangkat jang ting 
gi itoe, karena selain daripada tja- 
kap, beliau memang poetera regent 
Ngawi (Madioen). Poen oleh V. A. 
I.B. beliau didjagokan oentoek ang 
gota Volksraad. 

Pasarwageweg akan mendapat 
trottoir 

Kemadjoean kota Poerwokerto ki 
an hari kian kelihatan. Bilamana 
hingga kini djalan jang ditrottoir 
hanja Pasarmaniweg, maka tidak 
lama. poela Pasarwageweg akan men 
dapat trottoir sampai di Prapatan- 
weg fabriek jang pandjangnja 
kl. setengah kilometer. Sajangnja 
djalanan ini beloem mendjadi hak 
nja RR. hingga rawatannja koerang 
mempoeaskan. Lihatlah roempoet2 
jang dipinggir djalanan itoe. Soeng 
goeh tidak pantas. 

2 ad 
POER WOREDJO 

Mars 

Moerih Agawe Roe 
koening Siswa. 

Pembantoe menoelis: 
Boeat tahoen pengadjaran, jang   

  

ditetapkan memimpin Mars jalah : 

.. PORTABLE (Mesin toelis boeat 
: “bepergian). Moedah -dibimpina, 

PA ata ea eren eta aa 

5 Pln bentoeknja,: elok: hoe-. 

PDIP Na Tut ian Pe at 

5 Na Ann Bean 

“ist” sakoe. tiap. orang, Harganja 

moelai -enam poeloeh -roepiah. 2 
An LN Ti Cola daa Tila t ar Sate 4 

TE AU Sen A TAN 5   
  

Voorzitter tocan Soemarjo Soermo- 
pranoto, secretaris toean Soemar- 
man, penningmeester toean R. J. Sa 
deli Dirdjoatmoko, Alg, (Technisch 
leider) tosan Soepardi Wirjokoe- 
soemo. 

Competitieleider — toean Moh. 
Amir, Leider C.C.S,A. toean Soedi- 
janto Soemosoetisno, keuringscom- 
missie toean Nemie Hardjosoesanto 
leidster meisjes afdeeling-Nona Soe- 
warti Ardjosoebroto dibantoe Nona 
Soet'inie Hadisapoetra. 
Peda h:ri Minggoe tgl 9 Octi.telah 
mengadakan O pening kastie com- 
petitie di aloon-aloon. 

Seperti tahoen j.l. anak2 dari se 
poeloeh sekolah ini, digambar oleh 
photograaf Tik Son. 
Pemboekaan oleh Toean Soenarjo, 

dilakoekan dengan singkat dan 
gembira.. 

Soerat dari toean Boepati, me 
nerangkan bahwa beliau berhala- 
ngan mengoendjoengi opening ini. 

Berhoeboeng dengan tahoen ini, 
meisjes-afdeeling soedah berdiri, ma 
ka koendjoengan tiada hanja anak 
anak laki, tetapi djoega perempoean. 

Sekolah jg soedah mendjadi ang 
gauta meisjes-afdeeling jalah: Open 
bare H.I,S. Mardi-Siswa dan Insti- 
tuut Moehammadijah. 
Pimpinan merantjang, bahasa ta 

hoen ini akan membentoek badan 
pemangkoe. Mars, dan jang akan 
diminta doedoek dalam badan terse 
boet jalah: Toean Harbani Direc- 
teur Regentschap-Toean Ardjosoe- 
broto Gep. Schoolopziener-Toean 
Soenoto-Toean Adiwardjo Gep. Man 
tri Goeroe sekarang mendjabat goe 
roe bahasa di Mardi-Siswa. 

Tahoen ini pimpinan menerima 
soerat dari toean F,H.A. Claessens, 
bahwa Mars akan disokong dengan 
20 kastieballen dan 20 slaghout. 

P. G. P. 

(Perkoempoelan Goeroe Poer- 
woredjo). 

Berhoeboeng dengan adanja boe- 
lan poeasa, Pimpinan soedah me- 
rantjang akan mengadakan ,,Gezel- 
lige bijeenkomst“ bertempat di So- 
cieteit Pamitran. 

Goena menggembirakan, akan di 
dengarkan radio toestel dari Tech- 
nisch Bureau ,,Trimuss. 

Kepandoean H.W. 

Dalam Jamborte Daerah Iboe 
tempat jang diadakan pada boelan 
jtl. di Tidar Magelang Poerworedjo, 
dapat mengirimkan pandoenja 40 

dengan naik autobus ,,Tresnos. 
Pimpinan dipegang oleh 'Toean 

Sosjono Atmokoesoemo dan $Soe- 
narjo alias pak Tauwak. 

Dalam pertandingan-pertandingan 
Poerworedjo dapat mereboet bebera 

pa hadiah, jang djoega ada beroepa 
gambar, jang nantinja akan diso- 
kongkan pada Instituut Moehamma 
dijah. 

Dalam Conferentie Moehamma- 
dijah di Temanggoeng telah dipoe 
toeskan, bahwa Jamboree Daerah 
iboe tempat jang ke-4 akan djatoeh 
pada boelan Mei 39 di Goenoeng Woe 
roenig Poerworedjo, tanah lapang jg 
soedah pernah dipakai Jamboree 
KBI Djawa Tengah. Persediaan2 
soedah moelai dibitjarakan. 

Institaut Moehammadijah. 

Tahoen pengadjaran ini mendapat 
koendjoengan anak2 jang amat me 
moeaskan jalah 115 anak2 Goeroe 
jang bekerdja ada 13 orang, moelai 
boelan ini ditambah dengan tenaga 
poeteri Nona Soemariatoen keloea- 
ran H.LK. Moehammadijah Soera- 
karta. 

Pada tgl. 3 Oct. telah diadakan 
Aa goeroe diroemahnja Toean 
Schoolopziener Poerworedjo I. Pim 
pinan oleh Toean Soepardi Wirjo- 
koesoemo, seorang goeroe jang po-   pulair dalam Jeugdvereeniging Mars.
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— DJOEROE TOELIS, RECORD 

Kalau ada orang jang larinja pa- 
— Jing kentjang, dia dinamain record- 

—.. houder. Recordnja misalnja 700 me 
“ter satoe djam. TA 

“ Lantas ada jang bisa lari ken- 
tjangnja 800 meter satoe djam. 

1 Na, orang ini dikatakan bisa pe- 
—. tjah record jang doeloean. Sekarang 
—. dia jang pegang record @lias record- 

. houder: En anita 
Begitoe djoega bernang, lompat 

5 :: K. Poerwo, salah satoe pemba- 
| tja toelis soerat begini : 

—. Djaman-djaman dahoeloe perkata- 
“an reccord asing sekali, dalam ka- 
. langan kita Indonesiers, tapi seka 

rang rogpanja soedah mendjadi boe 
wah bibir oemoem, sehingga di se 
“Soewatoe pergaocelan kalau sadja 
zdi kedjadian jang sedikit lozar 
biasa, dengan sendirinja keloewarlah 
itoe soeara reccord. 

Boeat mentjari itoe djoeloekan, 
tidak djarang orang lantas berlom 

“- ba-lomba berboeat ini dan itoe, ma 
— 8ing-masing kepandaiannja. 

Tapi ada kalanja zonder ditjari- 
tjari, itoe nama djoeloekan datang 
sendirinja, diantaranja lain, jaitoe 
kaoem djoeroetoelis, tiap-tiap ta- 
hoen selaloe memegang itoe reccord 
toeroen gadjinja. : 

Nah! sekarang lantaran itoe titel 
reccord soedah terlaloe kebanjakan, 
kalau bersetoedjoean fikiran, kita 
maoe serahkan pada bang Bedjat, 
tanggoeng dah tidak oesah meng- 

: goenakan conditie apa-apa. 
2 Enfin! soekakah b. Bedjat mene 

rima itoe reccord ? 
K. POERWO. 

TA
G 
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Wel, boeng Poerwo, lebih baik dja 
ngan bang Bedjat jang disoeroe pe- 
gang record itoe, ma'loem bang Be- 
djat nggak tahan peroet moeles, 
idem jr?, inclusief njonja besar di 
roemah. 2 

Kalau kaoem djoeroe-toelis diang- 
gap orang bisa pegang itoe record, 
bang Bedjat maoe voorstel ganti 
nama. Djangan ,,djoeroe-toelis”, ta- 
pi ,djoeroe-moeles” (tjoeman ganti 
2 letter), ma'loem mereka dianggap 
kampioen dalam menahan moeles. 
Anak-isterinja idem. j 
Kaoem djoeroe moeles itoe bisa 

dimisalkan disoeroe berlomba main 
perosot2an di glijbaan B.B.L. 
Bang Bedjat poenja kawan satoe 

djoeroe moeles jang djagoan, lebih 
S record dari record. 
ES ad mn 
: Anak empat, bini satoe, adik 

nganggoer satoe, dus 7 orang sa- 
2 ma dia sendiri. . 
Rn Gadjinja 13 pop. 
. Sewa roema 5, minjak 1, binatoe 

1.50, restan 5.50, dus 1 orang ke- 
bagian oeang makan 78'/, sen, se- 
boelan, dus ...seb€nggol satoe 
hari (pappie zonder rokok,zon- 

0. der fiets, mammie zonder sirih, 
| 00m zonder broek .... eh .. .zon- 

— der pakaian boeat ngelojor tjari 
kerdja). 

Kotjaknja: ... en toch berba- 
semoea. 

- Drs. Soebroto bilang, andjing 
jang dipiara diasyl dapat 25 —175 

z sen satoe hari. 
P Dus djoeroe moeles tjoeman '/,. 
2 dari andjing diasyl. : 

Daarom.... record jang dipegang 
djoeroe moeles ini, nggak bisa di- 
bandingi di doenia ini, jah, biar 
ambil pendoedoek bintang Mirich 

— (Mars) of lain-lain tanggoeng belon 
bisa bikin petjah record itoe. 

Jang aneh... ?... kog bisa idoep. 

      

BANG BEDJAT 

  

Verslag rapat perajaan dibatja 
oleh t. Soenarjo Soemopranoto, dan 
dapat diabsahkan. Goena menghor- 
mat kedatangannja Nona Soemaria- 
toen di Poerworedjo, maka diada- 
kan santapan jang njaman. 

Sebahagian dari poetoesan jalah 
jang mengenai sekolah ftaakverde- 
ling.) 

mmg Oo —— 

TJILEDOEK. 

Pergerakan amal. 

.. Satoe doea hari lagi di Tjiledoek 
“kembali akan diadakan pemborongan 
Pe oehan oleh perkoempoelan 

port dan Kunst Vereeniging Tjile 
doek & S.K.V.T, akan goenanja Kas 
S.K.V.T, Afdeeling Sociaal (goena 
anak-anak jatim dan fakir miskin). 

    

  

Pertoendjoekan itoe akan dimain 
| |jkan oleh Tooneelgezelschap S. O. D. 
Y|Dardaneel jang sekarang) main 
'Idi Tjiledoek. 

Permainannja Acteurs dan Actri- 
ces dari Tooneelgezelschap terseboet 
diatas dimana-mana telah terpoedji 
baiknja. 

Extra'snja, diantaranja Ch aplin 
van Java hampir tiap malam 
membikin penonton tertawa gelak2. 
Java's Hollywoods Girl- 

nja, dengan setengah telandjang 
dan dengan dancenja jang amat 
modern telah mengherankan semoza 
penonton?” banjax dari bangsa 
Eropah, lantaran kepandaiannja me 
reka memainkan rrolnja. Precies 
filmsterren jang ternama? jang ada 
di Europa. Precies seperti Spre- 
kende film. 

Music, perkakas-perkakas Tooneel 
jang baroe, tjeritera?nja, dllnja se 
moea telah menarik publiek Tjile- 
doek saban malam datang di per- 
toendjoekan terseboet diatas. 

Apalagi sekarang akan diborong 
oleh S.K.V.T. dan akan goena AMAL 
menolong anak2 jatim dan menolong 
orang2 toea rempo dan orang2 mis- 
kin, tentoelah pada malam itoe nanti 
DARDANEEL akan mendapat koen 
djoengan penonton banjak. 

Poen di waktoe pemborongan 
itoe akan diadakan persen-persenan 
barang2 goena menjenangkan hati- 
pji p.nonton. 
Moedah-moedahan berhatsillah per 

toendjoekan jang boeat amal itoe. 
Toenggoelah datangnja waktoe 

pemborongan. 
Toendjanglah, dan belilah moelai 

sekarang kaartjis di Toko Barge 
Tjiledoek, barangkali kehabisan 
tempat. 

Boeat Dr. Soetomo Stichting. 

Oleh ,,Parindra” Tjiledoek telah 
dirantjangkan boeat sebentar hari 
lagi mengadakan Tooneel Uit- 
voering dengan bahasa Soenda, 
jang maksoednja akan didermakan 
boeat goenanja Dr. Soetomo 
Stichting. 

Comite boeat keperloean itoe telah 
diberdirikan jang terpimpin oleh 
toean-toean Anas Moenaf Dt. Indo- 
maradjo dan Soemantri sebagai 
Tooneel Directeurnja, sedang boeat 
bagian muzieknja ditanggoeng oleh 
toean Moh. Sjafe-Ie, Voorzitter dari 
S.K.V.T. 
Kira-kira Tooneel-opvoering itoe 

akan diadakannja di Tooneel-gebouw 
li Tjiledoek, jang sekarang dipakai 
oleh Toonezlgezelschap ,Darda- 
nee". 
Moedah-moedahan berhasillah tji- 

ta-tjita itoe selekas-lekasnja. 

Gerakan amal bangsa Tionghoa 

Djoega pada malam Minggoe 15- 
16 October “38 dan malam Minggoe 
nanti 22-23 October “38 di Tjiledoek 
telah dan akan diadakan Tooneel- 
opvoering oleh golongan bangsa 
Tionghoa Tjiledoek. 

Tooneel ini sebagai opvoering bi 
asa jang biasanja tiap-tiap tahoen 
diadakan goena kasnja Ti- 
onghoa School Tjiledoek. 
dan sebagian akan didermakan djoe 
ga akan goenanja Fonds Amal 
Tiongkok. 

Spelers2nja terdiri dari personeel 
onderwijs sekolah terseboet sedang 
moerid moeridnja sekolahan terse- 
boet akan sama toeroet main djoega. 
Moedah-moedahan berhasillah. 

Padvinderij Tionghoa-school 

Pada hari Minggoe jbl. telah ke 
djadian pelantikan berdirinja Pad- 
vinderij Tionghoa-School Tjiledoek 
jang dikoendjoengi oleh wakil-wakil 
sekolah-sekolah jang ada di Tjile- 
doek dan oleh wakil S.K.V.T. 
Tocan Liem Giok Leng, Voor- 

zitter Tionghoa-school tersecboet 
memboeka oepatjara terseboet, se- 
dang Toean Oey Seng Oen, se- 
bagai Groepsleider menghatoerkan 
banjak terima kasih kepada teta- 
moe-tetamoe. 
Kemoedian wakil-wakil perkoem- 

poelan, diantaranja dari S.K.V.T. 
berbitjara. Pada djam 11 siang oe- 
patjara dihabisi. 

Abdoelah djempolan zanger kron- 
tjong akan main. 

- Djika tidak ada halangannja soe- 
atoe apa-apa, nanti diwaktoe pem- 
borongan pertoendjoekan Darda- 
neel oleh S.K.V.T, boeat amal ke- 
pada anak? Jatim dan orang? 
miskin, Abdoelah, itoe djago 
Zanger Krontjong jang populair di 
seloeroeh Indonesia akan menjanji- 
kan Krontjong?nja jang merdoe di 
gedong Dardaneel. 

Toenggoelah mainnja Pembo- 
rongan Dardaneel oleh 
SU Weoka 

Dalanglah saksikan sendiri bagai 
mana Soearanja Abdoelah   itoe merdoenja jg soedah terkenal. 

Miss Putie, zangeres Krontjong jang 
telah mendapat Ile prijs 

Dalam Krontjong-Concours disa- 
lah satoe kota besar, sekarang main 
di Dardaneel, dan djoega akan 
mendengarkan Extra2 Krontjongnja 
jang merdoe bersama-sama dengan 
Mr. Abdoelah digedong Darda- 
neel pada waktoe nanti pertoen- 
djoekan pemborongan boeat amal 
oleh S.K.V.T. 

Datanglah saksikan. 

MAKASSAR. 

Candidaat Volksraad. 

Pembantoe menoelis : 
Berhoeboeng karena anggota Ge- 

meente-raad disini, t. Ahmad Daeng 
Siala, jang dicandidaatkan djoega 
oleh Parindra, telah menolak boeat 
dipilih mendjadi anggota Volksraad 
(1939—1942), maka atas oesahanja 
Partij Sjarekat Selebes (Parsas) 
telah dioendangnja segala perkoem 
poelan perkoempoelan jg. ada dikota 
Makassar, jg. achirnja terbentoek- 
lah seboeah Comite bernama ,,Co- 
mite Pemilihan Volksraad”. Maksoed 
jg. teroetama dari Comite ini ialah, 
mentjahari pengganti dari t. Ahmad 
dg. siala diloear anggota-anggota 
Gemeente-raad “dan soepaja wakil 
Selebes Selatan itoe hendaknja orang 
priboemi (Boegis-Makassar). 

Maka menoeroet kepoetoesan Co- 
mite ini jg berlangsoeng pada malam 
Rebo tg 4/5 Oct. 38, terpilihlah t. 
Nadjamoeddin daeng malewa seba- 
gai candidaat anggota Volksraad. 
Karena t. Nadjamoeddin sekarang 
berada di Soerabaja maka kabarnja 
pada tg. 15 boelan ini telah tiba ke 
mari atas panggilannja Comite pe- 
milihan Volksraad ini. 

Lebih djaoeh menoeroet- kabar, 
bahwa Comite ini akan memadjoe- 
kan permohonan pada G.G. agar 
candidaat ini diterima oleh Peme- 
rintah. 

— 9g — 

Perajaan Indonesia Moeda. 

Indonesia Moeda tjabang Makas 

berdirinja diseloeroeh Indonesia. 

Agenda: 
1. Pemboekaan 
2. Riwajat IL M.- - 
3. Kepoetrian dalam perdjoangan 
4. IM. terhadap boeta hoeroef 

5. Pemoeda dengan pengang- 
goeran 

6. Hak dan milik pemoeda 
7. Kesempatan oentoek ber- 
bitjara 

8. Penoetoep. 
Djam 8 tes, oleh pi' Soeparti Ke 

toea Comite perajaan, memboeka 

kasih seperti biasa serta meminta 
pada hadirin berdiri sebentar oen- 
tvek mengingati djasa2 Almarhoe- 
nat R.A. Kartini dan almarhoem 
Dr. Soetomo, dengan dibarengi la- 
goe Indonesia-Raya oleh muziek-ver 
5CI. Setelah selesai, oleh para ang 
gota IM dipersilahkan menjanjikan 
1g. Indonesia Moeda. Kemoedian pim 
pinan diserahkan pada Ketoea tja- 
bang, t. Marsam. 

Perajaan berdjalan dengan gem- 
bira sampai djam 12 malam ditoe- 
toep dengan selamat. 

Moehammadijah dan Gemeente 

Atas oesahanja Moehammadijah 
tjb. Makassar, dengan bertempat 
li Kantoornja di Diponegoroweg pa 
da malam Senen tg. 9/10 Oct. '38, 
telah dioendangnja sekalian per- 
koempoelan jang berdasar Islam di 
kota ini oentoek membitjarakan: 
Sokongan Gemeente terhadap Is- 

ja “ 4 

Maka menoeroet poetoesan moe- 
sjawarah itoe soepaja Moehamma- 
dijah atas nama oemmat Islam di 
Makassar, meminta pada Gemeente 
soepaja : 

1. Geme2nte memberi sokongan 
pada P.K.O. Moehammadijah, ter- 
masoek Kraamkamer dan Poliklinik 
nja. . 

2. Gemeente memberi tanah oen- 
toek tempat memperdirikan Roemah 
Piatoe dil. jang bergoena kepada 
oemoem. 
Moedah-moedahan permintaan ini 

dikaboelkan oleh Gemeente. 

S. Soerowijono ke Makassar. 

Kita mendapat kabar, bahwanan 
ti didalam boelan Ramadhan ini, 
toean S. Soerowijono Directeur 
Kweekschool Islamijah Soerabaja 
akan mengoendjoengi kota Makas 
sar akan memperdirikan Kweek- 
school Islamijah disini. 
Moedah-moedahan ! -x 

Pembantos H.B. Gerindo. 
Pada hari Sabtoe tg. 9/10-'38, t.   
    

alm. P 

     
  

sehat. 

roma, membikin moeda 
koelit sebab ini Saboen 
terbikin - hanja dari 
minjak papoehoenan 
seperti Tg dipakei 
boeat masa   

LINE: 

Saboen Palmolive dipakei diseloe- FA 
roeh doenia oentoek membikin 
koelit tinggal tetap moeda dan 

Boesanja jang masoek 
dalam sekalika lobang? boeloe 2 

SABOEN PALMOLIVE tida mengandoeng gemoek bi 
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natang. 
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menoedjoe tanah airnja di Padang. 
Beliau adalah Pembantoe HB, Ge- 
rindo disini dan Goeroe Taman 
Siswo Makassar djoega' anggota 
Penasehat Sarekat Sekerdja Parti- 
culier Makassar. Nanti sesoedah 
Ramadhan baroe beliau kembali. 

Selamat berangkat, dan selamat 
balik kembali. 

— (9 —— 

SOERAKARTA. 

Rapat PTPK. 

Pada malam Rebo tgl. 11/12 Oct. 
jl. Persatoean Tjatoer Poetra Kali- 
mantan PTPK telah mengada 
kan rapat anggauta bertempat di 
club-gebouwnja, Djajengan 9 dengan 
koendjoengan 50 orang. 
Rapat dimoelai djam 9 dan selesai 
djam 11,45 malam. 

Fancy-fair oentoeng f 221.23 

Pembantoe M. menoelis : 
Pada malam-Kemis 12/13 Oct. ini 

comite dari semoea perhimpoenan 
kaoem poeteri jang telah mengada- 

sar pada malam Minggoe ts. 8/9g—|Kan fancy-fair baroe-baroe ini, me- 
10-“88 telah merajakan 5 tahven ber |Ngadakan vergadering, bertempat di dirinja di Makassar dan 8 tahoen|"0emahnja njonja Sastrosasmito, 

oentoek menetapkan verantwoording 
Perajaan ini bertempat diroemah s2perti berikoet : pendapatan semoea 
Pergoeroean ,,Taman Siswo“ 1e Belt 896.65 mendapat sokongan dari roe-straat, dihadiri oleh k.l. 100) Oranje comite di Solo f25,— djoem nata . lah f 621,65 adaposn segala onkost 
orang, kapem. pemaita' ketinggalan. semoea ada f 400,42 djadi keoentoe- 

ngan-bersih ada f 221,23 jang laloe 
distortkan kepada bestuur S.C.V.T. 
tjabang Soerakarta. 

Penjakit-menoelar dan pendoedoek 

Menoeroet pelapoeran D.V.G. ma- 
ka dari tanggal 1 sampai 7 Oct. ini 
diseloeroeh gewest Soerakarta ada 
5 orang jang kena sakit typhus 
abdonimalis dan 1 orang jang sakit 
diphtherie, 

Lain dari itoe diterangkan, bah- 
: wa dari tanggal 24 sampai 30 Sept. 

perajaan dan mengoetjap terima|j, dalam kota Solo djoemlah ada 
“3 anak baji jang dilahirkan dan 
66 orang jang meninggal doenia. 

Batik-Bond dengan Textiel-Bond 
Nederland 

Pada hari Selasa 11 October ini 
toean Gelderman voorzitter dari 
Nederlandschen Textielbond jang te 
lah datang di Indonesia, dengan di 
antarkan oleh toean Meyer voorz. 
dari greys-convenant di Semarang, 
telah datang di Solo jang diterima 
oleh bestuur dari ,,Persatoean Pe- 
roesaha'an Batik Boemipoetera Soe- 
rakarta” bertempat diroemahnja 
voorzitter, toean R. Wongsodinomo 
Gi Singosar€n Solo. Hampir semoea 
bestuursleden Batik-Bond itoe sama 
berhadir. 
Dalam pertemoean ini dimadjoekan 

beberapa hal jang mengenai kepen- 
tingan kain poetih (mori), beberapa 
keterangan jang diberikan oleh pi- 
haknja textiel fakrikanten dan dari 
pihaknja Batik Bond Soerakarta, 
jang ternjata sangat soekar men- 
dapatnja barang-barang itoe, atau 
kalau bisa dapat dengan djalan jang 
soesah dan soekar. 

Setelah masing-masing mengeta- 
hoei kesoekaran itoe, dari pihaknja 
toean Gelderman dioetjapkan ke- 
sanggoepan, boeat membitjarakan 
keberatan itoe kepada pemerintah 
dan importeurs di Indonesia dan 
seteroesnja di Holland. 

Makaranja Mangkoenagoro V 

Pads hari Djoemahat 14 Oct. ini 
makamnja almarhoem Prins Mang- 
koenagoro V fajahnja jang bertachta 
sekarang ini) dibikin baik oleh pe- 
merentah Mangkoenagaran, jang di 
hadliri oleh banjak kaoem bangsa- 
wan dan kaoem pembesar. Djam11 
siang diadakan cerimonie oepatjara, 
di Girilajoe, dibawahnja Tawang- 
mangoe. 

Leeszaal & Bibliotheek Parindra. 

Parindra tjabang Soerakarta telah   Anwar st. Diredjo telah berlajar 

  

mengadakan commissie jang diwa- 

djibkan mendirikan openbare lees- 
zaal & bibliotheek, jang dibawah 
pimpinannja dr. R. Moehammad Sa 
leh Mangoendihardjo sebagai voor- 
zitter dan R. Soemarno Wignjosa- 
sono sebagai secretaris. Commissie 
ini telah moelai bekerdja, boekoe- 
boekoepoen djoega telah moelai di- 
himpoen. 

All Indonesian Young Congress. 

Orang mengabarkan kepada kita, 
bahwa sekarang ini di Betawi telah 
didirikan satoe comite, jang beroe- 
saha akan mengadakan congres jg 
meloeloe oentoek kaoem pemoeda 
diseloeroeh Indonesia. Lebih. dja- 
oeh diwartakan, bahwa congres-co- 
mite itoe telah menetapkan, kalau 
bisa, congres itoeakan diadakan di 
Solo. 

Museum voor Onderwijs en 
Opvoeding di Solo. 

Pada hari Saptoe siang jl. di ge 
dong ,,Koningin Emma-school” di 
Margojoedan Solo telah diadakan 
pemboekaan dari museum voor op- 
voeding en onderwys jang diadakan 
oleh Christelijke onderwyzers-veree 
niging. 

Setelah semoea tamoe berha 
dlir, djam 11,30 siang pemboekaan 
dilakoekan oleh dr H.A. van Andel 
sebagai voorzitter, jg mengoetjap- 
kan selamat datang dan terima kasih 
laloe toean D. J. Bosman sebagai 
secretaris dan organisator dipersi- 
lahkan berpidato, jg menerangkan 
riwajatnja museum itoe. 

Lebih djaoeh spr. menerangkan 
bahwa meskipoen jang telah dikoem 
poel sekarang ini beloem seberapa 
banjaknja, tetapi itoe soedah nama 
loemajan, oentoek membantoe akan 
kemadjoeannja 'alat onderwijs bagi 
segala sekolahan, jang biasanja ma 
sing-masing onderwijzers memboe 
toehkan penerangan atau excursie 
oentoek mempertadjamkan perasa- 
an anak moerid, karena dalam ge- 
dong itoe orang dapat melihat be- 
berapa matjam kajoe dan diterang 
kan asalnja oentoek aardrijkskunde, 
tiroean goenoeng diseloeroeh doenia 
dengan ketjil, dioedjoedkan dan 
gambar soember minjak sampai 
mendjadi lilin dan djoega lain-lain 
nja jg bergoena boeat anak moerid. 

Setelah semoea tamoe dipersilah 
kan melihat, dan diadakan perdja 
moean sekedarnja, laloe sama boe- 
baran. Boeat kehormatannja orga- 
nisator, maka museum itoe dinam 
kan ,,Bosman-museur“. 

— 9 — 

Kolonisatie bagi bangsa Djawa 

Dari Leger des Heils. 

Telah 25 tahoen jl. Leger des 
Heils Selebes mengambil over kolo- 
nie Kalawara dari toean Emmerink. 

Dalam kolonie ini jg kerdja bang 
sa kolonisten berasal dari Djawa. 
Lebih landjoet Aneta beritakan 
dari Bandoeng, bahwa pendoedoek 
dari kolonie itoe makin lama makin 
tambah dan sekarang telah tambah 
dan sekarang kl ada 300 djiwa. 

Oleh karena perloeasan tempat 
ta' bisa, maka oleh Leger des Heils 
jg beroendingan dengan pembesar 
Negeri telah diperhatikan dan dipi 
kirkan, apakah tidak bisa djika di 
adakan kolonisatie Pertanian lagi 
bagi bangsa Djawa seperti ditanah 
datar Palolo, jalah ditengah-tengah 
nja poelau Selebes, 

Peroendingan tentang soal tsb. 
pada sa'at ini masih dalam permoe- 
laan. ' 

» ape Ap cape 

Angin topan di Tjepoe 

Dari Semarang dikawatkan oleh 
Aneta, bahwa pada hari Djoem'at 
jbl ini di Tjepoe telah ada angin 
topan. Seboeah roemah kampoeng 
telah roeboeh, sehingga seorang 
anak mati dan seorang anak men- 
dapat loeka. :   HA -—. 
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SPECIALISTEN IN PHILIPS & ERRES-SUPER-TOESTELLEN. 
PRAPATAN-MENTENG no: 20 Batavia C. 
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Sore 6.30u — 8u 
FILIAAL : PETODJO-OEDIK IV no. 2 (sebelah tennis-baan) 
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Dipimpin oleh gedipl. Radio-monteur jang tjoekoep pengalaman. 
Dahoeloe pernah bekerdja lama di Philips radio-atelier dari 
N. V. REVIMY di Soerabaja, Semarang dan Batavia. 

Bagi mareka jang tinggal di Petodjo tetap bisa berhoeboengan 
dengan adres lama Petodjo-Oedik IV. No. 2. . 

Harap semoea langganan makloem adanja. 
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“Techniek melapis mas kekoeatan 10 tahoen 
(Pakai soerat garantie). 

Perhijasan lapis mas tfoca (mas oekon) 22 kris roepa-roepa model 
jang paling baroe dengen pembikinan jang fjoekoep aloes radiin dan 
neljis. Keada'an barang maoepoen kealoesannja pembikinan, ditanggoeng 
tidak akan kalah dengan barang perhijasan mas jang oemoem dan jang 

Gelang tangan boeat orang foea per pasang f 8.50 
Gelang tangan boeat anak-anak per pasang 
Gelang Krontjong 1 stel (3 warna 6 stuks) f 7.50 
Gelang rantei biasa per stuk f 6.— 
Gelang rantei dioekir kembangan per stuk f7.— 
Medaillon Compleet (rantei dan mainan) 1 stel f H5 
Haarspeld (toesoek) roepa2 model per stuk — f 4.— 
Peniti Kebajak roepa-roepa model per stel f 4.— 
Rantei Horloge per stuk f4,— jang besaran f 6.— 
Broch dada roepa2 model per stuk f 3.— 

Harga di atas beloem ongkos, kirim ocang di moeka ongkos kirim 

vrij. Bisa kirim rembours di antero tempat. 

Toko ,T RIO” 
TOELOEN GA GOENG 

f7.— 

  
  

  

  

  
  

11— ,, Pemboekaan 

1103 “5, Concert waktoe pagi 

11,40 Oentoek kaoem iboe 

12.— siang Vioolsoli " 

TENSULS 3) »Toreh light music” 

AOA 3 Studio Orkest 

1.20 lohor Perkabaran 

Oa an Studio Orkest 

2D Populaire pierement 

220 5, Mengoelangi pekabaran 

Dah Toetoep 
5:— sore Pemboekaan 

5108: Gramophoon muziek,| 

6— ,, Genre muziek Inggeris 
GS Gramophoon muziek 

7.— malam Perkabaran 

MO 3 Pemand. programma 

123 Beberapa soli 

(00. 5, Chotbah Agama 

SANA ah Studio Orkest 

8,40. ., Royal Hawaiians 

De in Van Beethoven Cyclus 
17e Concert 

YG 2 uga Berita koers 

10— Gramofoon muziek 

10: Barnabas von Ge€czy 
1l— Toetoep 

B. R. V. 

Batavia I 157,89 m. Batavia II 
61,66 m. Buitenzorg 156,25 m. Soe- 
kaboemi 12,18 m. 

senanakuoati       Lagoe Hawaiian 

Ty '30 5 Berita sk. bh. Indonesia 
145 1 Lagoe Soenda 

8&— , Klenengan dari Poero 

5.— sore Pemboekaan 
5.03 ',, Walter Fenske bermain 
6— Nenek tjeritera” 
6.30... AV.R.O's kinderkoor 

: ea Mickey ! 
—— malam Perkabaran 

7 20 Pemandangan program 
ma 

123 ., Mana soeka (populair) 
750, Causerie M,B. van der 

. . Hoeven 
8.10 ,,  Merkelbachprogramma 
8.40 ,,  Omroep Orkest 
9.30 ',,  Phohi sportpraatje 
950. Sport dari plaat Gram. 

1 9.58, Berita koers 
H0.—. ,,.. Lagoe dansa 
10.30 ',,  Lagoe-lagoe Belanda 
1l— Toetoep 

Selasa, 18 Oct. 

6.30 pagi Gymnastiek 
6.45 Gramofoon muziek 
TB Idem 
8 —..,  Toetoep 5.-— sore  Chansons Perantjis 

5,30 

6.30 

6,49 

1.30 

8.10 
8.30 
9.40 

10.20 
11.— 

1. — 
1.30 
1,40 

2.30 
Or — 

6.— 
6.45 

7.30 

8.—   

1, 

1, 

7.-— malam 

Djam bagi anak-anak 
Pandoe 
Lagoe jang menjenang 
kan 
Berita pers 
Lagoe Zigeuners 
Lagoe Dansa oleh So- 
listen Inggeris 
Beberapa Cithersoli 
Concert 
Symphonie 
Vocaal 
Toetoep 

Selasa, 18 Oct. 

pagi 

” 

lohor 
sore 

1, 

” 

(.— malam 

1, 

Lagoe gramofoon 
Berita pers 
Melandjoetkan lagoe 
gramofoon 
Toetoep 
Marek Weber dan Or- 
kestnja 
Vocale nummers 
Berita pers 
Sous la lampe 
Setengah djam bridge 
B.R. V. 
Barnabas von Geezy 
dan Orkestnja 
Lagoe piano dan viool 
Phohi Relay 
Intermezzo 
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Lahirnja Bond van Inheemsche Gepen- 
sionneerde Militairen dipandang seba 

gai lahirnja djoeroe selamat bagi 

    

djanda-djandanja Oud-strijders 
Satoe perkoempoelan jang mendapat kemadjoean 

jang terpesat diseloeroeh Indonesia 

NN fPenoetoep) 

Kirim kawat pada Sri Ratoe 
Wilhelmina, 

Tetapi keketjiwaan dari mereka 
itoe jg sekarang mendjadi anggota 
dari B.I. G.M., tidak sekali2 mena 
warkan ketjintaan dan kesetiaan me 
reka itoe pada Sri Ratoe Belanda 
dan pada Bendera Belanda, dan dji 
kalau perloe, mereka itoe masih ber 
sedia maoe menjerahkan tenaganja 
boeat mempertahankan pemerenta- 
han Belanda didalam tanah-tanah 
ini. 

Akan mendjadi boekti tentang ke 
tjintaan dan kesetiaan kita kepada 
Sri Ratoe Wilhelmina, maka Hoofd- 
bestuur memadjoekan voorstel, boeat 
mengirimkan tilgram kepada Sri 
Ratoe Wilhelmina, jang boenjinja . 

De Bond van Inheemsche Gepen- 
sionneerdeMilitairen 12 October 38 
opzijn eerste congreste Djokjakar- 
ta bijeen geeft uiting van oprechte 
gevoelens van onwangkelbare trouw 
en verknochtheid Uwe Majesteit en 
spreekt de bede uit dat God Uwe 
Majesteit steeds zijn ryken zegen 
moge schenken. 

Kemadjoean dan kekajaan 
perkoempoelan 

Perkoempoelan ini dilahirkan pada 
tg. 14 Jan. '34. Sebagai biasa, moelai 
dengan sangat banjak soesah, de- 
ngan kontributie 10 cent. 

Orang tidak oesah heran lagi, 
bahwa pada permoelaannja banjak 
sekali orang jang sama tidak me- 
naroeh kepertjajaan kepada kita, 
bahkan ada satoe doea orang jang 

. sama menertawakan kita, sebab me 
reka itoe tidak maoe mengarti, bah 
wa perk. perk. orang jang soedah 
pensioen, bisa djoega berboeat se 
socatoe pekerdjaan jang bergoena 
bagi pergaoelan. 

Meski demikian, maka Hoofbes- 
tuur selaloe bekerdja dengan sekoe 
at-kocatnja tenaga, dan tidak dapat 
diloepakan djoega, bahwa didalam 
soal-soal jangsangat soelit ini, Hoofd 
bestuur selaloe mendapat toendja- 
ngan moreel dari salah seorang Njo 
njah, jang dalam segala apa selaloe 
bekerdja dengan tidak menghitoeng 
lelah pajah, tetapi teroes bekerdja 
didalam scherm. Tidak salah bila 
Njonjah itoe diseboet seolah olah 
Iboenja ini perkoempoelan. Njonjah 
itoe perloelah diketahoei oleh seka- 
lian anggota kita jaitoe Njonjah 
van Londen. 

Dengan bantoean Njonjah van 
Londen, dan kegiatannja sekalian 
promotor kita, maka didalam oe- 
moer 4'/, tahoen, bond kita jang 
moela moela memponjai anggota 
200 orang, sekarang soedah men- 
djadi 220.000 orang , disamping itoe, 
tentoe sadja Bond kehilangan ang- 
 gauta anggautanja jang sama me- 
ninggal doenia, maka berhoekoeng 
dengan itoe, kita harap Toean2 dan 
Njonjah2 sama soeka berdiri seben 
tar oentoek bermohon pada Allah, 
soepaja roch mereka itoe mendapat 
rachmad. 

Rapat berdiri dengan tenang dan 
diam ! 
Adapoen kekajaannja perkoem- 

poelan, moelai dengan saldo pada 
boelan Februari 1934 besarnja 
f 15,68, pada achir boelan Septem- 
ber 1938, bond soedah mempoenjai 
ocang kas f 21.000, sedang didalam 
Algemeene Volks Crediet Bank, bond 
mempoenjai garantiefonds besarnja 
£ 205.000. 

Kalau bond dapat mempoenjai 
garantie-fonds jang sebanjak itce, 
tidak dapat diloepakan djoega dja- 
sanja Toean van Dranen, sebab be- 
lau jang selaloe memberi advies 
dan selaloe soeka bekerdja bersama 
sama dengan bond kita. 
Maka Bond mempoenjai keniatan 

akan mengambil oeang garantie- 
fonds itoe, besarnja f 100.000, oen- 
toek memberi toendjangan pada 
djanda-djandanja Oud Strijders, baik 
jang doeloe lakinja mendjadi ang- 
gota dari Bond ini, baik jang tidak. 

Bond mengangsoerkan tangan, se- 
bab pemerentah tidak memikir- 

kan mereka itoe. 

Maksoednja tiap-tiap boelan ma 

Oleh: Pembantoe D. 

sing masing djanda itoe akan dibe 
ri toendjangan f 2.50: ini sebetoel 
nja masih sangat koerang, tetapi 
bila mengingati djoemlahnja djanda 
djanda jang perloe mendapat toen 
djangan itoe ada 3000 orang, maka 
tiap tiap boelan bond akan menge 
loearkan oeang toendjangannja 
£ 1500. 
Apakah memberi pertolongan ke- 

pada djanda-djandanja Oudstrijders 
jang boekan anggauta dari B.IL.G,. 
M. sebetoelnja ada pekerdjaannja 
Bond ? 

Ini pertanjaan moedah sekali di 
beri keterangan, ,tidak”, itoe 
boekan kewadjibannja bond, tetapi 
bond soedah melakoekan pekerdja- 
an itoe, adalah lantaran merasa 
bahwa tidak dapat membiarkan na 
sibnja djanda-djanda jang djoemlah 
nja 3000 orang itoe. 

Djikalau pemerintah soeka melakoe 
kan peratoeran oentoek memperlin- 
doengi nasibnja djanda-djanda In- 
heemsehe Oudstrijders,sebagai peme 
rintah poenja perlindoengan terha- 
dap Huropeesche Vindere Militairen, 
jang berlakoe moelai tahoen 1909 
dan kemoedian dengan Kon, besluit 
tanggal 7 November 1v24 No. 30, 
maka diboeka pintoe oentoek kaoem 
pensioenan dari golongan itoe, de- 
ngan membajar inkoopsom, soepaja 
dengan demikian mereka jang soe- 
dah pensioen, sama dapat toeroet 
didalam bagian Weduwen & Wee- 
zenfonds, tentcelah didalam kala- 
ngan Inheemsche Militairen jg soe 
dah sama pensioen, tidak terdapat 
3000 djanda jang hidoep didalam 
kesengsaraan dan terlantar, 

Sebab pemerentah roepanja k e- 
loepaan kepada mereka 
itoe, maka bond laloe mengang- 
soerkan .tangannja oentoek mem 
beri. pertolongan. 

Oesaha - cesahanja Bond. 

Achirnja dengan djelas spreker 
toetoerkan tentang segala oesaha- 
oesaha jang telah dikerdjakan oleh 
Bond, beberapa audientie pada Wali 
Negeri, dan djoega sekali bersama- 
sama dengan Gep. Generaal Swart, 
soedah beraudientie kepada Minister 
President Golijn, waktoe beliau ini 
masih mendjadi Minister djadjahan. 

Boleh djadi karen3 oesaha-oesaha 
itoe, maka dengan gouvernements- 
besluit tanggal 29 Juni 1935 telah 
didjalankan atoeran onderstand ba 
gi Inheemsche Oudstrijders, ini pe 
ratoeran moela-moela disamboet de- 
ngan girang sekali oleh sekalian In 
heemsche Oudstrijders, tetapi ke- 
moedian ternjata bahwa peratoeran 
ini, tidak mengenai kepada fehak 
nja kasem djanda-djandanja In- 
heemsche Militairen, 

Kawat pada Gep. Generaal Swart. 

Spreker laloe menerangkan ten- 
tang djasanja Gep. Generaal Swart, 
jang sekarang mendjadi Bescherm- 
heernja ini bond, dan oleh sebab 
itoe, maka hari ini djoega akan 
mengirimkan kawat pada Generaal 
Swart jang menjatakan terima ka- 
sihnja atas djasa beliau” kepada 
perkoempoelan ini, dan mengharap 
moedah-moedahan beliau didalam 
selamat, sehat wal afiat. 

Apakah Minister Colijn loepa 
kepada pembantoe-pem- 

bantoenja ? 

Dengan soeara jang tandas, spre- 
ker menjatakan bahwa Minister 
Colijn adalah seorang jang berhak 
pakai Mil. Willemsorde 3de klasse, 
bahadoeri jang demikian, banjak 
poela dipakai oleh Inheemsche Oud- 
strijders ...... 

Apakah Minister Colijn akan loepa 
kepada pembantoe2-nja ini ? 

»Saja tidak akan bisa mendjawab 
dengan pasti”, kata spreker sebagai 
penoetoep pembitjaraannja, selama 
didalam kalangan Inheemsche Oud- 
strijders masih ada riboean djanda 
djanda Inheemsche Oudstrijders jg 
hidoep didalam kesengsaraan. 

Disamboet dengan tepoek tangan 
rioeh. Djam 10,30 rapat oemoem di 
toetoep.   ska NG sai 

  

Hadji jang berfikir sempit 

Memboeat gadoeh da- 
lam mesdjid. 

Sebagai telah diberitakan, moelai 
hari Djoem'at jbl. di mesdjid 
Tjikini akan dilangsoengkan chot- 
bah bahasa Indonesia. Tetapi soeng 
goeh sangat menjesal bagi sekalian 
jang hadlir bahwa maksoed jang 
soetji itoe terpaksa ditoenda, ber- 
hoeboeng dengan perboeatan seo- 
rang Hadji jang masih berpikir 
sempit, hingga melanggar hoekoem 
agama dengan memboeat gadoek 
didalam mesdjid. 

Hadji Toha fnama hadji jang ber 
pikir sempit itoej, adalah chatik 
mesdjid terseboet. Waktoe toean H. 
Abdoelrachman, madhir mesdjid, 
mempersilahkan toecan Oemar Had 
berchotbah dalam bahasa Indonesia. 
maka Hadji Toha melarang dan me 
ngatakan, bahwa ia sebagai chatik 
lebih berhak memboeat chotbah da 
lam bahasa “Arab. 

Cetjapan H. Toha ini diperkoeat 
kan oleh 2 orang kawannja lagi, jg 
roepanja soedah diatoer lebih da- 
hoelce. Dengan tidak memperhati- 
kan perkataan orang banjak H. Toha 
itoe naik keatas mimbar dan ber- 
chotbah teroes. 

Hadlirin jang banjak jang datang 
nja perloe hendak mendengarkan 
chotbah dalam bahasa Indonesia 
tentoe merasa ketjewa dengan per 
boeatan H. Toha jang demikian 
itoe. Dan oentoeng poela bahwa H. 
Abdoelrachman dan semoea jang 
hadlir diberi sabar dan mengarti, 
bahwa mesdjid itoe boekan tempat 
oentoek berkelai. Oleh karena itoe 
hingga sembahjang selesai - tidak 
ada kedjadian apa-apa. 

Dari keterangan jang kita dapat, 
maka selama H. Toha mendjadi 
chatib, hanja satoe doea kali sadja 
memboeat chotbah sehingga sering 
diperingatkan oleh H. Abdoelrach- 
man, dan malah sering diperiksa 
oleh boepati. 1 

Berhoeboeng dengan H. Toha ti- 
dak sekali sadja meloepakan kewa 
djiban sebagai chatib, maka selama 
ia mendjadi chatib sedikit sekali 
orang jang mengoendjoengi mesdjid 
Tjikini. Dan kalau hari Djoem'at 
jang datang hanja ada 3 saf. 

Alasan-alasan jang menjebabkan 
orang segan datang dimesdjid tsb. 
ialah sebab H. Tohasebagai chatib 
nja, pernah tersangkoet dalam per 
kara penangkapan komoenis pada 
tahoen 1926. Kemoedian ia meng- 
hoeboengkan pada Sjech Hadji dan 
mendjadi ba'dalnja, laloe toeroet 
berlajar ke tanah soetji. Disana ia 
dihoekoem 2 tahoen- berhoekoeng de 
ngan penipoean. 

H. Abdoelrachman jang oesianja 
soedah tinggi, chawatir akan kea- 
daannja mesdjid jang ia bela dan 
djaga itoe. Maka laloe didirikan 
badan pendjaga dan pembela jang 
dipimpin oleh toean Abikoesno 
Tjokrosoejoso. Dan oentoek mera- 
maikan mesdjid itoe kembali, maka 
dimoefakati adanja chotbah dalam 
bahasa Indonesia. 

Berhoeboeng dengan berdirinja 
badan tsb., maka timboel kechawa 
tiran pada diri H. Toha, sebab 
takoet pengaroehnja  berkoerang. 
Maka diadakan pertemoean dengan 
menghasoed kawan-kawannja. Pada 
hal waktoe toean Sd. Salim bin 
Djindan bertabligh ia setoedjoe. 

H. Abdoelrachman dengan ini me 
minta ma'af kepada hadlirin ten- 
tang tertoendanja chotbah bahasa 
Indonesia itoe. Pada hari Djoem'at 
jad. chotbah akan dilangsoengkan, 
sebab H. Toha moelai kemaren soe 
dah ditjaboet haknja sebagai chatib 
dan H. Abdoelrachman soedah me- 
ngirim soerat opisil kepada toean- 
toean Boepati dan Adviseur Inl. 
Zaken. (Rep). 

— Gg — 

Toean Kotani depan radio 
Wa. consul-generaal Djepang t, 

Kotani jang sekarang berada di 
Tokio malam Saptoe jbl. ini te 
lah berpidato depan radio sana 
dengan bahasa Belanda, dimana o- 
rang2 dinegeri sini bisa terang men 
dengarkannja, seperti biasanja pe- 
njiaran dari station2 jang dengan 
teratoer menjiarkan berita, teroeta 
ma dalam bahasa Inggeris. 

Setelah penjiaran berita pers, ma 
ka diperingatkan adanja pidato dari 
toean tsb. Spr. menerangkan, bah- 
wa spr jang telah mendapat giliran 
ba berpidato merasa girang se 

i.   
  

Banjak isteri-isteri tida soeka 

menetekkan anaknja lantaran 

aer soesoenja tida mentjoe- 

koepi. Saban doktor bilang 

bahoea tida ada jang lebih » 

baik boeat baji itoe lain dari 

ser teteknja tjoekoep, 

Minoemlah : 

| 
| 
| 
| 
| 

iboe, moesti mendjaga soepaja Ni 3 € " | 

|   
pada soesoe iboenja sendiri. 

Iboe jang sajang pada anaknja dan 

jang tahoe kewadjibannja sebagei 

DARI VAN VOLLENHOVEN | 
  

Setengah tahoen jl spr telah”be 
rangkat dari Hindia Belanda dar 
lengan perantaraan pidatonja ini 
3pr bisa berhoeboengan dengan k: 
wan dan sahabatnja dan mengat: 
kan djoega, bahwa spr dilingkoe- 
igannja bisa bertemoe dengan ke 
1alannja. 
Antaranja ambtenaar dari burear 

voor Oost-Aziatische Zaken, ans 
3ota Dewan Ra'jat t. Roep, consul- 
yeneraal Italia dengan nonjonja, jz 
lah toean Sempliccini dan (masik 
banjak lagi. 

Siapa jg ingin pergi ke Djepang 
akan diterima dengan baik. Djoega 
jang terkenal dalam permoesjawa 
ratan antara Hindia-Belanda dar 
Djepang jalah toean Ishizawa se- 
karang berada di Tokio. 

Spreker menjatakan kegembira- 
annja bisa bertemoe dengan kena- 
lannja lama dan mentjeriterakan 
tentang peperangan jang sekarang 
masih teroes meneroes sadja. Seloe 
roeh ra'jat beroesaha dengan sepe- 
noeh2nja berkeliling incident Tiong 
kok, agar soepaja incident tsb. bisa 
berachir beres. Berbagai2 peratoe- 
ran telah diadakan, akan tetapi da 
lam sehari2nja orang ta'akan mera 
sainja. Perhatian terhadap sport te 
roes masih seperti biasa. Koendjoe 
ngan stadion selaloe besar dan kar 
tjis teroes kehabisan. 

Sekarang telah tiba ketenteraman 
dan hal ini boleh orang lihat dalam 
perhoeboengannja antara Djepang 
dan Indie, Orang hanja ingin seka 
li akan langsoengnja persahabatan 
jg baik ini, antara doea negeri itoe 
Koerangnja emas telah menjebab- 
kan tidak bisa memasoekkan emas 
jg sebanjak2nja seperti jg dikehen 
dakinja.Memang kekoerangan emas, 
akan tetapi tidak mengoerangkan 
hendak jg koeat. 

Djika incident Tiongkok telah ber 
achir, maka dengan sendirinja ke 
adaan akan mendjadi baik dan da- 
ri keterangan ini maka para pende 
ngar bisa mengambil kesimpoelan, 
bahwa keadaan pada saat ini ada 
lah bersifat boeat sementara wak- 
toe. Spr, sekarang mendjadi pem 
bantoenja toean Ishizawa dan meng 
harap moedah2an minggoe j.a.d. 
ini bisa berpidato lagi depan radio 
goena bertoekar fikiran satoe sama 
lain. 

Radio dengan pimpinannja tvean 
toean Sato dan toean Pabst seorang 
dari pihak Djepang, sedang jg lain 
dari pihak Nederland, akan diteroes 
kan ke microfoon. Jg djoega toeroet 
berpidato jalah wakil Djepang di 
Den Haag dan toean Van Mourik 
di kota sana djoega. Tentang me- 
njalin dalam bahasa lain dioeroes 
oleh toean Kotani. Bisa djoega pe- 
njiaran ini di Indie akan terdengar 
djoega. Djoega program muziek di- 
adakan. 

Spr. menghabisi pidatonja dengan 
mendo'a dan andjoeran ,,goodwill" 
diadjoekan, moedah2an bangsa Dje- 

mengarti hal ichwal kesoekarannja 
satoe sama lain. (ANETA). 

' Roemah Jatim Moehammadijah 
'Boekitdoeri Mr.-Cornelis 

Pengoeroesnja mengabarkan: Te- 
lah menerima derma : 

I, Bermatjam-matjam barang ma 
kanan mentah dan matang dari Njo 
nja-njonja dan Toean-toean pendoe 
doek Mr.-Cornelis. 

II. Rermatjam-matjam boeah2an 
dari beberapa handelaars boeah?an 
di pasar Mr.-Cornelis, perantaraan 
T. Hadji Abd. Hamid. 

III. Beberapa potong pakaian dari   T.M.K. Kartadiredja, Croeslaan No. 1 
Mr. Cornelis. 

pang dan bangsa Nederland bisa |: 

JANDIDAAT VOLKSRAAD 

SUMATRA SELATAN 
  

Setelah membatja beberapa artikel 
lalam soerat kabar ,,Pemandangan” 
hi, dan tertariklah hati saja karena 
nembatja apa jang terseboet dida- 
lam soerat chabar ini pada tgl. 12 
Dctober 1938 perihal candidaat2 lid 
Volksraad boeat S. Selatan, dimana 
liseboetkan poela dalam s. k. ,,Per- 

tja Selatan” tg. 4 October '38 atas 
penambahan dari 4 orang candida- 
ten lagi. 
Berhoeboeng poela dengan selama 

20 tahoen berdirinja Volksraad, be- 
loem pernah ada seorang jang ber 
asal dari Gewest Bengkoeloe man- 
doedoeki koersi di Pedjambon itoe:, 
maka pada pemilihan jing akan 
datang ini, besar pengharapan kami 
soepaja permoehosnannja dari ,,Co- 
mite Rakjat Bengkoeloe” (jang 
beloem berapa lama ini beraudientie 
pada J. M.- Gouvernsur-Generaal), 
akan dikaboelkan. 
Kami pendozloek jang berasal 

dari Gewest Bengkoslos terostama. 
dan dari Sumatra Selatan oemoem- 
nja jang ada di Betawi ini telah me 
ngenal akan nama dan tjoraknja 
candidaat jang dimadjoekan jang 
paling belakang ini dari dekat jai- 
toe T, Mr. Dr. Hazairin, seorang 
poetera Bengkoeloe jang telah ber- 
djasa, beroepa membangoenkan be- 
berapa Persatoszan dari poetera Ge- 
west Bengkoeloe, dan akan meng- 
gaboengkan serta mempertegoehkan 
ikatan silatoerrahim diantara poe- 
tera Sumatra Selatan. 

Beliau adalah seorang jang sabar 
dan berteroes terang, berkemaoean 
jang keras sera mempoenjai per- 
hoeboengan jg rapat pada semoea 
Benkoslenezen jang ada di Betawi 
ini choesoesnja dan pada ra'jat 
Sumatra Selatan oemoemnja. Beliau 
pada pemandangan saja, tjoekoep 
mempoenjai sjarat-sjarat goena me 
wakili segala kepentingan boeat 
ra'jat Sumatra Selatan pada Raad 
terseboet. 
Moga-moga toelisan ini mendapat 

perhatian dari jang berwadjib dan 
ra'jat seloeroehnja. 
Kami mengoetjapkan terima kasih 

atas Toean Red. ampbenja kemoe- 
rahan hati boeat ' memberi tempat 
toelisan terseboet diatas. 

Hormat 

MT De 
Z. Sumatraan. 

  

IV Wanz: f1.— dari T. SardjoPis. 
Lama Mr.-C. 

£0.50 dari Nji Ramelah 
Gg. Solutide Mr.C. 

£1— dari Avondcursus 
K.E, Kerkstraat 49 
Mr. Cornelis. 

0,75 dari T. Nairin Ban 
doeng 

f0.50 T. M.K. Kartadi- 
redja Croeslaan No 
1 Mr-C. 

f 0.44 dari bus No. 7 Wa 
roeng PetroekMrC. 

f 3.005 dari bus No. 6 Gem 
Slachtbedrijf Bt. 

£0.26 dari T. Ahd. Sa- 
mad Mpg Prapatan 

V Penderma boelanan baroe. 
1. T. Rd. Tg A. Koesoemadinata 

Bekassieweg 16 MrC, 2. T. Maika- 
rim, 3 T. Kartaatmadja, 4 T, Saa 
man, 5 T. Samad, 6. T. Moetamad, 
( T. Tamin, 8 T. Adi, 10 T, Rd. Se 
tapradjaka, 11 T. Martadihardja, 12 
T. S. A. Aldjabri, 13 T. Rd. Moeljan 
to, semoea dari Werkplaats SS Mang 
garai, Keb. Klapa, Rw. Bangke dan 
Pis. Baroe. 

Boeat semoeanja dihatoerkan ba   njak terima kasih. 
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Mr ternama berto- 

ak. 
— Pada hari Sabtoe pagi j.l. di Tji- 
lilitan amat ramai oleh karena be 
rangkatnja kapal terbang “Toren- 
valk“ jang ditoempangi oleh Hans 

| Martin dan inspektoer2 P.T.T. Be- 

landat.t. Duynstee dan van Goor 
(jang nanti ditengah djalan akan 
toeroen) bersama Fechner dari “Erd 
mannsieleken”... “3 

- Gadji keurmsesters dalam 
Gemeente Betawi, . 

Orang menoelis: 

Tertarik oleh perkabaran dalam 
Pemandangan jl. atas berita ten 
tang keadaan jang meroepakan in- 
sjafnja Gemeente Bestuur Betawi,fa- 
sal gadji-gadji personeelnja, gadji 
mana jang soedah dialamkan, lan- 
taran mengambil dasar concordant 
dengan pekerdjaan-pekerdjaan pada 

Gowvernement, hingga mentjipta- 
kan mengadakannja satoe peroba- 

han. # GA t 

Agar oemoem bisa mendapat-se 

dikit keterangan dan pemandangan, 
berhoeboeng jang rantjangan pero- 

bahanitoe akan mendjadi pembitja 

raan dalam sidang Gemeente, se- 
. hingga besar harapan kita atas 
kebidjaksanaan pemimpin-pemimpin 
kaoem pekerdja oemoemnja, ter- 

oetama wakil kita dalam sidang 
itoe, jang bisa menggambarkan ke- 

loeh kesahnja kaoem boeroeh, moe 

dah-moedahan kaoem keurmeester 

mendapat djoega perobahan dalam 
atoeran baroe itoe. : 

Karena kaocoem keurmeester itoe 

adalah salah satoe jang telah mem- 

bentangkan djoega permintaan'nja 

boeat merobah pada perbaikan ga- 
djinja, pada Gemeente Bestuur. 

Disini perloe kita bentangkan 

keadaan gadji mereka itoe pada 

tahoen 1926, serta beberapa pero- 
bahan jang soedah dialamkan se- 
soedah didjalankan atoeran gadji 
1934, 1936 hingga timboelnja atoe- 

ran gadji 1938, jang menjedihkan 
itoe. 

Menoeroet atoeran 1926 pangkat 
dan gadji keurmeester pada Ge- 
meente Betawi, dibagi doea, jaitoe : 
2e. kl. f 40,— hingga f 75,— dan 

le. kl. f 80,— hingga f 136,-. Te- 
tapi lantaran desakan concordantie 

| atoeran 1938 dibagi atas tiga ting- 
katan, jaitoe: keurmeester le. kl. 
dan Hoofdkeurmeester dengan gadji 
antara f 18.— hingga f 15—. 

Tidak oesah kita perhatikan mi- 
nimumnja, tetapi maximumnja soe 
dah toeroen hampir 50pCt. keadaan 
mana dalam golongan pegawai ne- 
geri jang bersamaan dengan mereka 
tidaklah demikian, : 

Djika diadakan pemeriksaan jang 
djitoe, maka seharoesnjalah Ge- 
meente-gemeente itoe membajar per 
soneelnja didasarkan atas pekerdja 
an dan bagaimana dilakoekannja 
pekerdjaan itoe, teroetama, gemeen 
te memboetoehkan berdasarkan Wes 
tersch lager onderwijs, jang mana 
tidak pantasdiperimbangkan dengan 
pekerdjaan pada dienst Gouverne- 
ment jaitoe mantri pada B.V.C. 

Akibat jang soedah dialamkan 
oleh kaoem keurmeester sedari moe 
la didjalankannja atoeran gadji ta 
hoen 1936 hingga 1938 ini adalah 
'menimboelkan beberapa keadaan jg 
menjedihkan: Pertama lantaran ti- 
dak koeat menderita kesoesahan de 
ngan koerangnja gadji soedah ada 
8 orang keurmeesters jang teroes 
keloear dan pindah pada lain ker- 
djaan, kedoea haroes paksa men- 
tjotjokan diri dengan pendapatan 
jang diterimanja hampir 50 pCt toe 
roennja itoe, dengan bisa djadi me 
njebabkan mengoerangi keperloean 
hidoep, hingga kesehatan tersiksa , 
dan ketiga jang tidak bisa mentjo- 
tjokan keadaan keoeangannja ter 
paksa mempoenjai beberapa soerat 
oetang. Aa : 

Ini betoel-ketoel menjedihkan. Te 
tapi tambah sedih karena betoelnja. 
Haroes dan tidaknja akibat begitoe 
roepa disingkirkan kita serahkan 
perhatian anggota2 madjelis semoea 
nja! Tetapi mereka minta ditoe- 
loeng S5 

1 —-O — : 

Repotan Soesoe. 

dari tanggal 7 sampai 
tanggal 13 Oct. 1938. 

1 Machkoeb Tjiliitan — Klas 2 
2 Boerderij ,,De Hoop“ Kali- 

2 bata Krobokan 
3 Hamdani Mampang Tegal- 

$ .. parang 
4 Mohd. Ali b. H. Tabri Kali- 

bata Lt. Agoeng 
Hasan Tjempaka 

Poetih. 
6 Raisan Pela Lama 
7 Hadji Moeali Koeningan 
8 Hadji Hoesin Meng 
9 Moehamad b. Robioen Ka- 

ret Pedoerenan . 
10 H. Achmad b. Tabiih Mam 

pang Tegalparang 

», 

” 

5 Hadji 
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H. Abdoelah bb. Piatoe 

Boerderjj ,,/Tjipinangs Tji- 
pinang Mr. Cornelis 

, Hadji Entong Mampang 
Tegalparang 

. Hadji Hamim Mampang 
Tegalparang 

H. Moehamad bb. Tabri 
Hadji Kosim Karet Pe- 

doerenan 

20. Amat bin Oemar Mam- 
pang Tegalparang 

21. Hadji Dehir Koeningan 

22 Hadji Moestopa Kalibata 

sa Doerentiga 
23 Marzoeki b. Entong Mam- 

Ni pang Tegalparang 
24 Hadji Abdoerachim 
25 Hadji Nawi 
26 Hadji Moergani Salemba 

Oetankajoe 

71 Moehammad b. Djaoesin 
Kalibata Krobokan 

28 Moendoe Bangka 
29 Amsir b. H. Amat Kaliba- 

ta Lt. Agoeng 

30 Mohd. Nasir Pengadegan 
31 Ashari Koeningan 
32 Hadji Entong Mampang 

Tegalparang 
— O— 

Kabar dari Comite Penolong 

Kesengsaraan Bangsa 
Arab Palestina, 

Batavia. 

Verslag ringkas dari 
pertoendjoekan film 

2 
12. Sarmili . Kalibata Len- 

tengagoeng ,, 2 

13. Hadji Djaeni Mampang 
Tegalparang ,, 2 

14. Hadji Abdoelah Tjempa- 
ka Poetih ,, 3 

2 

3 
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Film jang didatangkan oleh Co- 

mite goena amal telah dipertoen- 

djoekkan di Batavia 9 kali, antara 

mana sekali goena pers dan orang 

jang dioendang. Penghasilan dari 

pertoendjoekkan2 adalah seperti tsb. 

dibahwah ini : 

Dari pendjocalan kartjis 
derma £ 645,— 

Dari pertoendjoekkan 
di Rex-theater sesoe- 
dah dipotong Gemeen- 
te-belasting f 376,58 
Dari ini dipotong toe- 
karan kaart derma ,, 225,-”15,158 

Dari pertoendjoekkan 
di Alhambra-theater 
sesoedah dipotong Ge- 
meente belasting  f 707,47 
Dari ini dipotong toe- 
karan kaart derma ,, 185,85“ 

521,62. 

Djoemblah £ 1318.20. 

Comite merasa wadjib mengha- 
toerkan terima kasih kepada toean- 
toean dan njonja-njonja jang ter- 
seboet dibawah ini: 

Pada toean Yo Heng Siang, jang 
soedah kasih theaternja dipakai 
dengan gratis boeat tiga kali per- 
toendjoekan serta pada personeelnja 
jang soedah membantoe diloear 
waktoe kerdjanja. 
Pada Gebroeders Shahab jang 

soedah menderma dengan kasih Co- 
mite pakai theaternja (Alhambra) 
dengan gratis boeat 6 kali pertoen- 
djoekan. : 

Dan pada tocan-tosan dan njonja- 
njonja jang soedah membantoe de- 
ngan mendjoealkan kartjis derma 
serta membantoe sewaktoe diadakan 
pertoendjoekan teroetama : 
Toean Hasan Argoebi dan njonjanja 

Salim Nahdi 
: Sjechan Shahab. 

Njonja Goenawan 
A.R. Alaydroes 
A. S5. Alatas 
A.M. Bahasoean 
Basjebeh 

Serta pada toean-toean redactie 
8.8. kabar jang soedah menoelis ten- 
tang kita poenja film teroetama 
pada Dagblad ,,Pemandangan” dan 
.Tjaja Timoer“ jang soedah moeat 
kan advertentie dengan gratis, serta 
Nirom Timoer dan Voro jang telah 
menjiarkan kabar pertoendjoekkan 
film kita dengan Radio. 

” ” ” 

” 

Dan penghabisan pada sekalian 
penderma dan penonton dan seoe- 

moemnja, pada sekalian toean-toean 

dan njonja-njonja jang telah mem- 

bantoe dengan djalan mana djoega 

poen. Djoega Comite mengabarkan 
bahwa pada 8—10—38 telah mengi 
rim kepada j.m. Taat Harb Pasha 
goena disampaikan kepada orang- 

orang jang sengsara di Palestima 

satoe wissel besarnja 200.— pdst. 
sehingga selama terdiri Comite telah 
terkirim oleh Comite 900.—- pbst 

samadengan wang Hindia, f 8052.90. 

Atas nama Penning- 
meester 

M. AFIFF, 

Voorzitter, 

A.M. BAHASOEAN, 
—Mp   

  

INDONESIA 
Seorang serdadoe jang banjak me- 

lakoekan: kedjahatan. 
Langgarandidjalanan 

jg. berat, pentjoerian, 

minggat dari dienst, 
penganiajaan. 

Pada hari Djoemaat pagi telah 

dihadapkan depan Krygsraad Tjima 

hi seorang serdadoe Europa dari 
L.H: 2iste bataljon infanterie Soe- 

rabaja bernama A-M,C.J. de Jong. 

Terdakwa mempoenjai daftar ke 
djahatan jg. pandjang sekali. 

Pertama terd, ditoedoeh pada tg. 

19 Dec. 1937 di Djokjakarta di dja 

lanan Malioboro jg lebarnja ada 

11 meter telah menabrak seorang 

perempoean Djawa jg oemoernja 

kl 70 tahoen. Perempoean jang na- 

manja Raden Nganten Megopranoto 

alias Kartoredjo hendak melintas 

djalan dan kemoedian diserang oleh 

serdadoe tsb. dengan kendaraannja, 

sehingga setelah mendapat loeka2 

berat, si korban mati hari itoe 

djoea. 
Kedoea kalinja pesakitan didakwa 

bahwa hari itoe terdakwa ta' me- 

makai rij-dan nummerbewijs jang 

sjah. 
Ketiga kalinja terdakwa dikena- 

kan perkara karena melakoekan 

penipoean dengan mentjoeri pada 

tanggal 8 Januari 1938 dalam kam- 

pement Soerakarta satoe mantel 

militair poenjanja serdadoe Europa 

W. A. Kraake. Djoega ia didakwa 

mendjoeal mantel terseboet kepada 

seorang nama Martodihardjo alias 

Marimin. 
Ke-empat ia dikenakan pendak- 

waan disebabkan terdakwa pada 

tanggal 16 Januari 1938 telah ming- 

gat dari kamar tahanan L. H. 21 ste 

bataljon infanterie Soerakarta dan 

teroes melarikan diri ke Malang. 

Tetapi politie menangkap dia pada 

tanggal 19 Januari dan pada tang- 

gal 21 Januari terdakwa dikembali- 

kan kekampementnja. 
Achirnja terdakwa dihadapkan 

dimedja hidjau disebabkan perkara 

penganiajaan kepada isterinja jang 

begitoe roepa sehingga isterinja itoe 

mengeloearkan darah dan berloeka. 

(pada tgl. 21 Maart 1938.) 
Tentang nabrak sampai mengam- 

bil djiwa seorang dan tentang pe- 

ngantajaan isterinja, ketika ditanja 

kan president, maka terdakwa me 

njangkal. 2 - 
Tentoenja dengan keterangannja. 

Terdakwa hanja memberi beberapa 

tempelengan kepada isterinja. 

Terdakwa telah minggat —ketika 

perkara ini diperiksa—dari kampe- 

ment disebabkan terdakwa ta' se- 

nang pada hidoep dalam kalangan 

Auditeur-militair minta soepaja 

terd. dikenakan hoekoeman pendja- 

ra 10 boelan dipotong waktoe dita 

han, doea kali dendaan dari £::20 

dan f 1.— subsidair 10 haridan sa- 

toe hari dan diberhentikan dari 

dienstnja dikalangan militair dengan 

tak diberi koeasa pentoek bekerdja 

di gewapende macht. Permintaan 

ini diadjoekan setelah dibatjakan 
beberapa keterangan2 saksi. 

Oentoek mendjaga soepaja terd. 

djangan sampai minggat lagi dari 

tahanan maka auditeur-militair min 

ta agar terd. teroes dimasoekkan 

pendjara oentoek ditahan. Terd. ber 

keberatan. Setelah diadakan raadka 

mer maka permintaannja auditeur- 

militair diterima. 
Poetoesan hakim akan djatoeh 

nanti tanggal 28 October depan ini. 

  

(Aneta). 
Bh Dea 

Ketjelakaan waktoe Manoeuvre 

Seorang militer mati. 
Tidak 'lama berselang dikota 

Bangkalan diadakan manoeuyre be 
sar. Dalam waktoe jang ramai itoe 

soeatoe motorfiets dengan zijspan 
jang ditoenggangi oleh 2 orang mi 

liter telah menoebroek soeatoe do- 
kar( deeleman). Berhoeboeng dengan 
hebatnja toebroekan itoe seorang 
diantara militer itoe mendapat loe 
ka-loeka berat dan tidak lama ke 

moedian meninggal. Djenazahnja di 
bawa ke Malang. : 

Ketjelakaan jang kedoea, ialah 
auto toean Overste van Scholten 

dimoeka kantor Ass. Wedana lama, 
menoebroek seorang perempoean 

bernama B. Tia. Dalam keadaan 
pajah orang perempoean itoe dia- 

soengkanke roemahsakit Bangkalan. 
0 — 

Bandjir penompang. 

Selama ada manoeuvre dan kera 
pan sapi di kota Bangkalan, maka 

dalam 5 hari Madoera-Tram keban 

djiran penompang. Pegawai2-nja 
dalam waktoe hiboek menolong dan 

melajani publiek jang banjak itoe.   
  

  

ILoear tanggoengan redaksi). 

MANIFEST 

Moehammadijah tetap perkoempoe- 

lan jang baik dan soetji 
serta moelia. 

Walaupoen kami sekarang tidak 

mendjadi Hoofd Bestuur lid Moe- 

hammadijah sebagai sediakala, teta- 

pi Moehammadijah tetap mendjadi 

koempoelan kami jang wadjib kami 

djaga kehormatannja, jang wadjib 

kami bela djedjak- langkahnja, dan 

kami korbani segala tjita-tjitanja 

jang soetji dan moelia. 

Affaire Moehammadijah Bg. P. K. 

O. dengan kami, jang ramai men- 

djadi pembitjaraan orang banjak 

dan ramai poela tertera dalam soe- 

rat-soerat kabar jang sama salah 

menangkap, mereka menjangka bah- 

wa affaire Moehammadijah Bg. P. 

K.O. dengan kami. Maka jang de- 

mikian itoe sesoenggoehnja keliroe 

semata-mata : 

Dengan ini kami terangkan, bah 

wa'affaire itog sesoenggoshnja boe 

kan perkara perkoempoelan, tetapi 

perkara persoonlijk diantara kami 

dengan t.t. M. Abdullah dan M. 

Ashari, tentang mereka telah mem 

bikin palsoe verantwoording roe- 

mah Jatim Moehammadijah jang 

kami kerdjakan pada toean 30—31 
jang soedah kami tanda tangani 
pada tanggal 11 Januari 1932. Se 

soedah terang perkara itoe mendja 

di palsoe dan telah lebih 1 tahoen 

mendjadi pembitjaraan soepaja ke 

keliroen itoe di bereskan dengan oe 

roesan sendiri, tetapi dari fihak 

jang berboeat selaloe poeter bitjara 

dan main beloem ada tempo atau 

tidak ada tempo, berachir disoedahi 

oleh mereka dengan singkat, sekali 

poen boekoe jang mendjadi dasar- 
nja verantwoording itoe tidak di- 

anggap afshah, karena verslag ver 

antwoording itoe soedah kami tan 

da tangani, mereka anggap soedah 

shah dan soedah veres: 

Oleh karenanja kami terpaksa 
menoentoet perkara itoe di moe 

ka pengadilan kepada toean-toean 

tt. M. Abdullah dan M. Ashari. Ka- 

rena doea orang tersebeet jang 

memboeat. palsoe verantwoording 

itoe. Sebab kami sebagai bapa' dan 

pengasoehnja Bg. P.K.O. pada ma- 

sa itoe, tahoe dan mengerti betoel 

bahwasanja perboeatan itoe njata 

boekan perintahnja Moehammadijah 

Bg. P.K.O. melainkan kehendak me 

reka berdoea sendiri: 

Adapoen sekarang perboeatan 

itoe mendjadi toentoetan di moeka 

hakim mereka lantas mengakoe, ba 
hasa perboeatannja itoe atas nama 
Bestuur Moehammadijah Bg. P.K.O., 

maka ternjatalah bahwa mereka se 

olah olah main silat centoek me- 
nangkis toedoehan, soepaja” hindar 
dari bentjana toentoetan itoe. 

Tetapi boeat. kami bahkan per- 

boeatan jang demikian itoelah jang 

wadjib. kami lawan, karena perloe 

membela dan mendjaga kehormatan 
dan kesoetjian Moehammadijah jg 

akan ditjemohkan oleh 2 orang 

bestuurnja, jang akan meroesakkan 

nama baiknja perkoempoelan Moe- 

hammadijah oemoemnja dan Bg. P. 

K.O. di Djokjakarta choesoesnja, 

dengan perboeatan mereka jang 

tjemar itoe: 

Meskipoen dalam soerat goegatan 

kami kepada Pengadilan Landraad 

jang tertampak hanja perkara oe- 

roesan oecang, tetapi pada sesoeng- 

goehnja boekan itoelah jang paling 

pokok mendjadi toedjoean, melain- 

kan mensoetjikan Moehammadijah 

teroetama B.G.P.K.O. dari perboea- 

tan jang chianat oleh orang-orang 

jang ada didalamnja. 
Karena kami jagin bahwa jang 

demikian itoe mendjadi penjakit jg 

paling berbahaja dalam Masjarakat, 

teroetama poela dalam kalangan 

Moehammadijah dan Bg. P.K.O. 

Demikianlah Manifest ini kini 

kami oemoemkan dalam soerat2 ka- 

bar hendaknja tt. pembatja akan 

ma-loem “doedoeknja perkara ini, 

dan pendirian kami terhadap Per- 

sjarikatan Moehammadijah jang 

soetji dan moelia. Sehingga tt. 

pembatja tidak akan salah raba 

terhadap kepada affaire itoe adanja. 

Wassalam 
H. M. Soedja 

Kaoeman 
DJOKJAKARTA. 

Djokjakarta den 6-10-'38.   La 0) maa 
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Troeboek 3 0,90 
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Biet bidji 0,02 
Bruine boenen ikat 0,02!/, 
Boontjis kati 0,10 
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Peteh 10 bidji 0,15 
Paree 00 
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Doekoe 100 bidji  — 
Mangga Aromanis » 0,05 
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Mangga Indramajoe 2. 00417, 
Pisang radja sisir 0,15 
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Pisang Tandoek 
Ramboetan Matjan 
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Sawoh 
Zuurzak 
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10 bidji 0,07 
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	Image00369
	Image00370
	Image00371
	Image00372
	Image00373
	Image00374
	Image00375
	Image00376
	Image00377
	Image00378



