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| Kita akan sadjikan ,apa apa“ jang 
telah dan sedang diperboeat oleh Wali 
Negeri sekarang ini ! 

Orang djangan salah faham ! 
Kita boekan seorang jang mempoe- 

njai kekoeatan gaib. Djaoeh .dari itoe, 
kita manoesia biasa. Tjoema sadja, se- 
bagai pendjaga keselamatan miasjara- 
rakat, jaitse beroepa djoeroemoedi 
dagblad oemoem, maka kita selaloe 
awas, selaloe memasang koeping dan 
mata terhadap segala hal jang berta- 
lian dengan soal dan oeroesan cemoem. 

Koeping dan mata , Pemandangan” 
ada dan didapati 'dimana2. disini lebih 

| tadjam daripada disana, disitoe lebih 
tepat daripada disini ! 

- Dari itoe apa jang akan kita siar- 
kan sekarang ini boekan hasil isepan 

sekedar mentjari onar, sen- 
Tidak, sekali lagi tidak ! Ke- 

. itoe berdasar penjelidikan 
'hasil dari pemasangan koe- 

ia tadi. 
2 toe! jan : 

Pada waktoe Wali Negeri jang se- 
karang ini mengover pimpinan pe- 
merentaban negeri, pertjajalah, Toean 
Besar itoes oeduh mempoenjai instroek- 
si setjoekoepnja dari Nederland. 

— Tjorak instroeksi itoe — begitoelah 
hasil penjelidican koeping dan mata 

— »Pemandangan“—: hidoepkanlah kem 
| bali ethische politiek, jang soedah di 

koeboerkan. itoe ! £ ba 23 
hara ap 

“Dan , . . instroeksi itoe tjotjok de 
ngan pembawaan diri dari Wali Ne- 
geri sendiri! Dengan lain perkataan,| 

— Wali Negeri jang sekarang ini adalah 
“the right manon the right 

“place, kata orang Inggeris. Artinja: 
| tenaga jang memang diboetoehinja ! 

Pihak loear tidak dapat mengeta- 
' hoei, bahwa kedatangan Wali Negeri 

jang sekarang ini membawa angin ba- 
roe, ja angin taufan,storm dikalangan 
bureaucratie disini. Koeping 
dan mata , Pemandangan“ mengetahoei | 

|. dengan betoel, bahwa tidak sedikit 

perobahan jang ditimboelkan oleh ke 

'datangan Wali Negeri itoe. : 

Bureaueratie jang selaloe bersifat 

kolot itoe tidak maos mengalah begi- 

toe sadja. Dari itoe sedikit banjak 

'bureaucratie itoe mempertahankan di 

ri, djangan sampai etbische politiek 

itoe hidoep kembali. 

Kita akan sadjikan beberapa tjonto 
jang mengenai perdjoangan Wali Ne- 
geri dengan doenia bureaucratie itoe ! 

“Orang telah kenali oeraian kita pan 
djang lebar tentang ,masoek departe- 

' ment keloear departement“.  Disitoe 

'kita boektikan, bahwa dari doeloe 
sehingga sekarang disemoea departe- 
menten itoe tidak ada tenaga Indone- 
sia, jang ikoet memoetar roda mesin 
departementen itoe. 

Nah, angkatan toean Loek man 
Djajadiningrat mendjadi hoofd- 

“Ambtenaar pada departement onder- 
wijs dan eeredienst misalnja adalah 
desakan persoonlijk dari Wali 

. Negeri. $ 

' Penempatan t. Margono (bapa 
- cooperatie) pada Ministerie van Kolo 

—. nien poen atas persetoedjoean Wali Ne 
— geri, Andai 

tjajalahbu atie disini lebih senang 
melibat tenaga tenaga Indonesia tetap 
mendjadi opas dan mandoer sahadja. 
Jang kita maksuedkan dengan bureau 
cratie boekan sadja jang berpossat di 
Bogor tetapi djoega “ departement 
departement dan bagian-bagiannja. 
Toch boekan resia lagi, bahwa nepo 
tis me meradjalela disini, nepotisme: 
atas keroegian golongan Indonesia. 

Kita dapat seboetkan satoe per sa- 
toe dibagian manakah dari departe- 
ment ini dan itoe, jang didapati ne-| 
potisme itoe, artinja : tenaga Indonesia 

sata boekan demikian, per). 

  

Ia | Perkabaran 
  

KEGEMPARAN DI PA 
: LESTINA 

Gempar lagi 

bangsa Arab timboellah kegentingan 
terhadap kepada tindakan tindakan 

kegemparan di Palestina, tindakan ma 
na jang telah ditindas oleh pembesar 
pembesar mandaat Inggeris dan jang 
telah dilakoekan beberapa denda den- 
da atas orang orang jang menimboel 
kan kegemparan itoe, maka kegenti 
ngan ini makin lama mangkin ber- 
tambah besar keadaannja. 
Dendadenda ini telah dilakoekan 

atas beberapa tempat tempat, dimana 
orang telah menjokong terhadap kepa 
da orangorang jang menimboelkan 
ampar, kata Transocean dari Jeruza 
em, 

| Didalam kalangan2 bangsa Arab 
orang mendoega, bahwa didalam be 
berapa kedjadian?, dimana denda-den 
da itoe telah dilakoekan, disini meroe 
pakan soeatoe tindakan jang radikaal 
jang menjebabkan- timboelnja bebera 
pa penjerangan terhadap kepada tem 
pat-tempat dan dimana orang orang 
peremposan terpaksa oentoek mendjoe 
al barang-barang perhiasan, sedang 
kan kaoem tani bangsa Arab terpaksa 
djoega  oentoek mendjoeal binatang 
ternak dengan harga jang moerah atau 
jang rendah sekali. 

Tindakan2 ini telah menimboelkan 
'kegentingan jang menimboelkan erisis 
baroe djoega, sedangkan crisis jang 
lain-lainnja telah liwat. 
Kebakaran2 jang timboel dibebera 

pa tempat-tempat di Palestina, keba 
'karan mana jang didoega timboelnja 
kegemparan ini, maka telah dilakoe 
kan protest jang concreet atas tinda 
kan-tindakan jang dilakoekan oleh 
pembesar-pembesar Inggeris terhadap 
kepada pendoedoek2 bangsa Arab di 
Palestina. 

Moefti Besar. 

Transocean mewartakan, bahwa, me 
noeroet berita2 jang diterima di Bey 
'roeth, segenap pengikoet2nja Moefti 
Besar jang sama melarikan diri dari 
Palestina ke iboe kota Republiek Li- 
banon berniat mengadakan rapat ter- 
toetoep, SR 

Pada waktoenja rapat ini Moefti Be 
sar hendak memberi beberapa instroek 

nap bangsa2 Arab didalam pertempoe 
Iran oentoek melawan pembesar2 man| 
daat Inggeris di Palestina. 

Lebih landjoet diberitakan, bahwa 
pembesar2 mandaat Inggris hendak 

oentoek mentjegah bangsa Arab di 
Palestina jang hendak atau jang ber 
niat oentoek mengoendjoengi Congres 
di Beyroeth itoe. 

— 0 — 

Pendapatan Passar Malam ,Parin- 
dra di Kediri 

Pendapatan Passar Malam ,Parin- 
dra di Kediri adalah f 1.229.17'/, dan 

patan bersih adalah f 330,59'/,. 10 pCt. 
dari pendapatan ini didermakan pada 
»Parindra“ goena memberantas boeta 
hoeroef. : 

systematisch ditolak, tidak boleh ma- 
soek, karena... disitue bertjokol re- 

familie, partai atau sobat. 

Kita sengadja tidak seboetkan, ka- 
rena kita akan memberikan kehorma- 
tan jang sebesar-besarnja kepada Wali 
Negeri sekarang ini oentoek menjapoe 
bersih penjakit nepotisme atas keroe- 
gian golongan Indonesia itoe. 

M.T,   -— Ko 

| Didalam hati sanoebarinja bangsa | 
bangsa atau pendoedoek-pendoedoek 

oleh orang orang jang menimboelkan | 

si2 jang haroes dilakoekan oleh sege 

| mengambil tivdakan2 jang lengkap 

dipotong lagi f 198,58 hingga penda| 

ferendaris atau kantoorhoofd jang gila 

Seperti pohon jang 
koewat dan tedoe 

begitoelah berdiri 
“dari 1859 

kongsi assuransie djiwa' 

NILLMIJ 

Mengapa diperiksa dalam 
Kerapatan Besar? 

Padahal mestinja 
oleh R.v. Justitie? 

T. Soangkoepon, anggauta Dewan 
Ra'jat dengan soeratnja bertarich 30 
Oct. telah menjorongkan pertanjaan 
kepada Pemerintah sebagai berikoet : 

Didalam vonnis Kerapatan Besar di 
Rokan pada tg 17 April 1937 Tengkoe 
Abdul Nanzam gelar Tengkoe Suetan 
Zainal, kepala Kerapatan landschap 
Rokan dan masih saudara sekandoeng 
dengan zelfbestuurder jg sekarang ini, 
telah didjatoehi hoekoeman 6 boelan 
pendjara, karena mentjoba menjodok 
(omkooping). 

Menoeroet pendapatan jg bertanja 
ini, maka menoeroet artikel 3 sub b 
dari pada Konirklijk Besluit tertang- 
gal 3 Nov, 1866 No. 73, Stbld. 1867 
No.10 hak forum Privilegiatum boeat 
inlandsche vorsten en koofden), maka 
orang jg bersangkoetan itoe sesoeng 
goehnja haroeslah diperiksa oleh pe 
ngadilan Raad van Justisi di Medan, 

Berhoeboeng dengan itoe, perkenan 
kanlah jg bertanda ini menghadapkan 
pertanjaan kepada Pemerintah, apakah 

  

'Ia tidak sepaham dengan jg bertanda 
ini bahwa vonnis tsb, tidak sah, dan 
djika sepaham, maka tindakan apakah 
jg hendak dilakoekan oleh Pemerintah. 

—— ii) — 

Pemerintahan Belgi masih krisis 
teroes 

—. De Mantidaksoeka. 
Sebagaimana kita beritakan beroe- 

lang2 disini, maka orang jg diserabi 
menjoesoen kabinet baharoe di Belgi 
ialah De Man. 

Lebih djaoeh Havas, mewartakan 
dari Brussel, bahwa De Man tidak bisa 
menerima penjerahan itoe. 

Poetoesan ini disebabkan oleh kare 
Ina kaoem liberal tidak soeka ikoet 
doedoek dalam kabinet, karena mereka 
tidak menaroh kepertjajaan kepada 
dirinja De Man, sebab De Man itoe 
adalah orang jg membikin ,plan van 
de Arbeid“ jg terkenal. 

Penggantinja De Man 

Menoeroet berita Reuter, maka kini 
jang diserahi menjoesoen Kabinet ia 
lah Hubert Pierlot, bekas Minister 
Oeroesan Pertanian. 

— GG — 

Pemerentahan Valencia 
soedah pindah 

' Azana telah menanda tangani dec 
reet," dalam mana diojatakan bahwa 
IPemerentah Valencia pindah ke Barce 
lona. 

—0— 
Kapal Inggeris dikaramkan 

Oleh pesawat terbang 
nasional Spanjol. 

Menteri Oeroesan Pembelaan Negeri 
Spanjol mengeloearkan ma'loemat jg 
menerangkan, bahwa seboeah kapal 
Inggeris ,Jean Weems" telah dibikin 
karam oleh seboeah pesawat terbang 
nasional ditempat jg 16 mil djeraknja 
dari pesisir. 

Jang hidoep, 16 orang dengan sekotji 
sekotji berhasillah sampai di Calella, 
dekat Gerona, kata Reuter dari Parijs. 

Aoa 

Kesoekaran perhoeboengan Itali— 
Perantijis 

Ambassadeur Italise- 
koenjoeng2 disoeroeh 
poelang, 5 

Dari Parijs diberitakan oleh Reuter : 
Ambassadeur Itali di Parijs, ja'ni 

Cerruti sekoenjoeng2 dipanggil poelang   ke Itali.   

Directeur-Hoofdredacteui 

M. TABRANI 
— 

Telefoon redactie 1440 WI. 

Administratie 1810 Wi. 

Roemah Hoofdred. Laan Kadi- 

man 4 telefoon WI, 2620 

2 
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Sikap Studenten Indonesia 
  

Terhadap perang Tiong- 
kok-Djepang 

Sedjak timboel peperangan antara 
Japan dan Tiongkok, orang soedah ra 
mai membitjarakan sikap bangsa In- 
douesia terhadap kedjadian itoe. Ada 
jang mengatakan bahwa bangsa indo- 
nesia seloeroehnja memihak kepada 
Djepang,dan memintakkan ke mena- 
ngannja didalam pertempoeran ini. 
Pertanjaan ini sesoenggoehnja ada 
pada sebagian dari bangsa Indo- 
nesia, tapi sebagian lagi jg termasoek 
golongan termoeka dan intelli 
gentsia Indonesia, berpendiriana n 
ti sekeras kerasnja kepada tindakan 
sesoeatoe bangsa jg hendak menakloek 
kan Jain bangsa. Hal inilah jg hendak 
kita bitjarakan, 

x 

Kaoem studenten Indonesia, baik jg 
dinegeri Belanda maoepoen jang di 
Indonesia (Perhimpoenan Indonesia 
dan Perhimpoenan Peladjar2 Indo 
nesia) didalam Conferentie Studenten 
Internationaal di Paris telah menetap 
kan pendiriannja, jaitoe : 

Il Menghoekoem perboeatan 
sesoeatoe bangsa jang hendak meroe 
sakkan menghalangi perdjoangan lain 
bangsa cenfonk kemerdekaan dan ke 
makmoerannja. — 

2. Berdiri disamping tiap tiap 
bangsa hendak mengedjar kemerde 
kaan dan kemadjoean bangsanja, eco 
nomiseh dan cultureel, sebagai factor 
boeat mempertahankan perdamai- 
an doenia. 

Lebih djaoeh dioetjapkan oleh wakil 
Perhimpoenan Indonesia (Nederland) 
dan wakil PPPI Djakarta, antara lain : 

Faktor kedoea jang menjempitkan 
perdjalanan pergerakan Nasional, jalah 
bahaja peperangan jang ditimboelkan 
oleh Djepang, Indonesia adalah salah 
satoe dari object expansie Djepang. 
Kita ingat oempamanja, anti-Komin- 

(Oleh : A.M.S.) 

ternverdrag antara Djerman dan Dje- 
pang, dimana Indonesia didalam theo 
rie telah dibagi bagi. 

Poen di Indonesia Djepang telah 
memoelai expansienja dengan ,,v 00 1- 
arbeid" jg dapat tampak meroepa 
kan pekerdjaan spion2 jg poera2 men 
djadi toekang ikan dsb. Kepada kaoem 
studenten bangsa Indonesia Djepang 
menaroh perhatian jg sangat besar, 
sehingga studenten Indonesia dapat be 
ladjar dengan biaja lebih moerah dari 
pada ditanah airnja sendiri. Ini telah 
terang, bahwa Djepang hendak meng 

'ambil hatinja kaoem studenten Indo- 
nesia. 

Sebagai penoetoep oeraian itoe jg di 
lakoekan dalam bahasa Djerman dise 
roekan : Es lebe der Freiheitskampf des 
Chinesischen Volkes. Es lebe der kampf 
der Spanischen Republik. Es lebe der 
Kampf der Student feur Frieden, Frei- 
beit und Progession. 

Sekianlah sebagian dari isi pidato 
wakil studenten Indonesia itoe, dide- 
ngar oleh 120 orang, wakil dari 35 ne 
geri, jg dilakoekan moelai tg 25 sam 
pai 29 Augustus 1937 jg baroe laloe. 

x 

Terlepas dari pendirin setoedjoe atau 
tidak dengan oetjapan studenten dia- 
tas, orang soedah dapat mengarti, apa 
sesoenggoehnja arti pendirin tsb. 

N.B. Dengan keizinan dari t, Soe - 
prapto,secretaris PPPI kita oemoem 
kan sebagian dari oeraian studenten 
diatas. Barangsiapa jg ingin mengeta 
hoei lebih landjoet tentang pidato tsb, 
dipersilahkan membatja madjallah ,,In 
donesia Raja“ jg bakal terbit dalam 
boelan ini djoega. 

— D0 

  

Menoeroet keterangan opisil, hal ini 
disebabkan oleh tidak adavja ambas- 
sadeur Prantjis di Rome. 

Tahoen jl. De Chambrun meletak- 
kan djabatannja, dan hingga kini ia 
beloem diganti oleh orang lain, kare 
na menjampaikan soerat soerat keper 
tjajaan berarti mengakoei sah, Radja 
Iteli djoega meudjadi Keizer di Ethio- 
pia. 

Mussolini moerka keras. 
Berita berita jang membande! sama 

tersiar, bahwa sesoenggoehnja jg men 
djadi sebab segala itoe, ialah karena 
Mussolini moerka benar2 terhadap isi 
pidato jang dioetjapkan orang didalam 
kongres kaoem radikal sosialis di Rys 
sel. 

Sebab didalam kongres itoe Herriot 
meramalkan tentang moengkinnja ter 
djadi kedjadian2 jg mendahsjatkan di 
Afrika, 

Ia poen bertanja: ,Apakah kita ja 
kin, bahwa bendera Spanjol berkiba 
ran diatas Palma ?“. 

Delbos, kemoedian, memboeat pida 
to djoega mengoeraikan tentang kea 
daan Mandsjoekuo dan djoega Ethio- 
pia. Ia menerangkan bahwa manoue- 
vres manouevres (aksi aksi) perlangga 
ran perdjandjian perdjandjian itoe 
memberi hati kepada imperialisme 
dengan djalan mengetjilkan hati ne 
geri negeri jang terantjam itoe, 

Benarkah kabar itoe? 
Menoeroet kata Reuter dari Parijs, 

berita-berita tentang dipanggilnja Cer 
ruti jang digaboeng-gaboengkan de 
ngan pidato-pidato Herroit dan Del 
bos, tertindis oleh terboekanja rahsia 
nota Itali jang disampaikan kemarin 
malam, jaitos pada waktoe sebeloem 
nja tekst pidato-pidato itoe sampai di 
Rome. 

Pemerintah Volksfront. 

Lebih djaoeh Reuter mewartakan, 
bahwa Kongres Radikal Sosial disoe 
dahi dengan mengeloearkan resolusi 
jang disetoedjce boalat boelat, jani 
menoendjuekkan bahwa semoea perseli 
sihan oeroesan dalam soedah terselesai, 
dan semoea memberi toendjangan tjoe 
koep kepada Pemerintahan Volksfront, 

Perhoeboengan Italie 
—Perantjis jang ber 
tambah boeroek. 

Dari Rome dikabarkan, oleh Reuter: 
Pemanggilan kembali kepada Cer 

ruti ke Italie itoe, menoeroet kalangan 
kalangan jang tidak opisil ialah ber 
hoeboeng dengan tambah lama tam 
bah boeroeknja perhoeboengan antara 
Itali dengan Perantjis didalam bebe 
rapatahoen jang acbirachir ini, jang 
boleh djadi lebih boeroek dari doeloe 
doeloe, sedjak perkoendjoengan Laval 
di Rome dalam 1935, 

Keterangan opisil menjatakan, bah 
wa poelang Cerruti itoe ialah disebab 
kan ,kerstvacantie", 

Ada poela kabarnja, bahwa perkara 
ini dilandjoetkan kepada orang-orang 
kalangan diploma Itali, dimana dinja 
takan, bahwa Cerruti akan dipertempat 
kas ke lain tempat, sedang kantor am 

basade Itali di Parijs itoe akan dise 
rahkan kepada seorang zaakgelastige, 

— 

Ambtenarenverbod. 

Aneta di Den Haag mendengar ka 
bar, bahwa Pemerintah ' berniat hen 
dak mentjaboet oendang oendang amb 
tenaren verbod, dan diganti dengan 
oendang oendang ,individueel onder 
z0ek", 

mem 0m    
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Rapat pengoeroes V 
Nanti pada ig 2/3 Nov 

  

haroe dan verslag tahoen. 
lis, Bendahari dan Co   

                  
    r12 tahoen 

" J Ta Ta - £ 

Kita pernab beritakan didalam soe 
   

      

“ 

Dsn Ta mna epa wanna ana tempe EA 

  

Jang berdiri ditengah ialah t. Soe 

    

  

      

  

      

   
     

     tardjo, sedang disampingnja ialah 
toean Djajamihardja (voorzitter) 
  

| Kemarin malam PTID melakoekan 
perajsan lustrumnja dengan mendapat 

rat kabar ini tentang pemboenoehan |perhatian awat besar sekali. 

di Gang Thalib jang dilakoekan oleh 
Amat bin Djantoek Machboeb atas 
dirinja toean Koning. Pada tgl, 30 Oct | 
1937 Landraad Betawi telah men-i 
djatoehkan hoekoeman dan pesakitan 
dikenakan 12 tahoen. | 

nct Gp ra 

Garam djoega akan didjoeal dengan | 
harga 2cent 

Dient dari Zoutregie soedah moelai 
mendjoeal garam dengan seharga 2 
cent, ialah '/, dari briket garam jang 

besar, : 
Seperti oemoem telah mengeta 

hoei, bahwa zoutregie telah mendjoeal 
garam dengan barga | dan '/, cent, 
sekarang moentjoel lagi 2 cent, Pen 
djoelan garam itoe di Djawa-Barat sa 
ngat madjoenja. 

Dena 

Toko ,Mascotte“ ikoet menderma 

1 Auto Moris Touring 
1937jang masihbaroe, 

Toko ,Mascotte” jang terkenal itoe 

menosroet kabar akan menderma ke 

pada ,,Pasar Malam” 1 auto moris 

model tahoen 1937 jang masih baba 

roe, djikalau itoe moris jang ditaroeh 
didalam standnja lakoe. 

Kita harap soepaja itoe autu lekas 

lakoe. 
mna |3 aa 

7 tahoen tidak makan dan 
minoem, katanja 

Penipoean akal baroe? 
Sebab keadaan pada dewasa ini, da 

pat menimboelkan roepa dan tjara peni 

poean jang dilakoekan dengan tjerdik. 

Begitoelah t. Abd. M. pendoedoek 

Sokkaweg (Kramat G. Sekola). sam: 

“paikan berita pada kita, demikian kis 

sahnja, : 

'Toean terseboet telah kedatangan 
seorang toea menilik roman moekanja' 

bangsa Arab, berpakaian rontang ran) 
ting keada'an koeroes memakai tulban 
saroeng toea dan boetoet, berdjenggot 

pandjang dan bewok. 

Kedatangannjamenoetoerkan, bahwa 

ia ada mengandoeng niat jang soe 

dah lama oentoek berziarah banja pada 
3 orang. ialah Sd, Ali di Kwitang 
Oemar Bahwen di Tn. Tinggi toean 
itoe, di Sokkaweg, sedang berkenalan 

dan melihatpoen beloem pernah. 

Pada hari Saptoe jbl. baroelah ia), 
dapat mengoendjoengi ke “roemahnja 

setelah ia dalam 7 tahoen tidak keloe 

ar dari kediamannja (di Kramat Mang 

ga doea) tidak makan dan -minoew, 
katanja. g 

Ia melahirkan kedatangannja disitoe 
teroetama meminta sjarat ibadat .. Me, 
nilik keada'an jg begitoe roepa poela 

pembitjaraannja jang lintjin dapatlah 
orang mendjadi terharoe, apalagi me- | 

mang mendjadi tabeat di bangsa kita 
jang masib selaloe ada rasa kasihan. 

Maka Jengau ini si toean roemah 
terpaksa menggaroek kantong, diberi 
kannja oeang sedjoemblah 5 sen. Te 

tapi soenggoeb tjerdik tetamoe itoe 
menerangkan , boekan ogang jang Ji 
maksoed (?) tetapi toch diterima djoe 

ga sebab soedah terlandjoer katanja. 

Kemoedian dengan paksa ia mohon 
atas kedermawa'an dan belas kasihan 
toean roemah, di mintai tjelana dan 

djas. 

Si tocan roemah meskipoen menja 
takan beloem atau tidak ada, ia te 
tap tidak maoe pergi, dan tidak maoe| 
mengerti, djoega menerangkan ia ti 
dak akan datang lagi, meskipoen pa 
da waktoe itoe ta' dapat berdjoempa 
dengan toean roemab. . : 

Sebab tidak rela (tega) melihat dan 
memang tetamoe itoe berpakaian ko 

“jak-kojak achirnja si toean roemab 
memberikan pakaian djoega. 

Soenggoeh akal baroe dan tjerdik, 
meminta dengan setengah paksa tetapi 
djoega dapat menghindarkan dari 

jg 

Dari wakil2 Pers antaranya Peman 
dangan. 

Toean Djajamihardja, ketoea: PTID 
setelah mengoetjapkan terima kasih 
atas hadhirin, lebih-lebih kepada jang 
memberi sukongan barang dan tena 
ga, maka beliau mengoeraikan riwajat 
PTID dari sedjak lahirnja hingga be 
roesia lima tahoen ini. 

Toean  Soetardjo (beschermbeer) 
membikin pidato jang sangat penting 
tentang sport, jang pada masa ini soe 
dah sampai disoedoet soedoet desa, da 
ri jang besar sampai jang ketjil. 

Toean Voorzitter PIT (Preanger In 
donesische Tennisbond) menjampaikan 
terima kasih atas kebaikan dan kemoe 
rahan bestuur PTID. 

Achirnja ikoet pidato oetjapan sela 
mat djoega, njonja Iskandar, toean Pa 
nangian Harahap (Horas) dan toean 
Roesli PKID. 

santap dan diramaikan oleh sosara mu 
ziek merdoe dari ,The Hilo Brown 
Babies“. 

Hingga djaoeh malam, perajaan ba 
roe dihabisi. 
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Tjibaroesa-affaire 

Kepala rampok Goe' 
ming dibebaskan. 
Empat pesakitan jg, 
Iainnja mendapat 
hoekoeman dari 3sam 
pai 4 tahoen. 

Hari Rebo jbl. tanggal 27 October 
1937, Landraad Bogor telah bersidang 
poela, melandjoetkan memeriksa ram- 
pok-serie didaerah Tjibaroesa. 

Sidang pertama. 

Koin, 2 Daisan, 3 Djain, 4 Rainan. 
Mereka didakwa telah merampok di 
'roemahnja Hadji Mansoer orang Boe- 
gelsalam (Tjibaroesa). Perampokan tsb 
|dilakoekap pada malam 24/25 Mrt '37. 

— Pesakitan pertama mengakoe akan 
'dosanja, jang tiga orang lagi moeng- 
kir. Sedang didalam vooronderzoek di 
depan Djaksa, manteri poelisi dan Ass. 
Resident mereka itoe mengakoe teroes 
terang. 

Saksi H. Mansoer menerangkan bah 
wa betoel pada malam tsb. roemahnja 
telah didatangi perampok dengan meng 
gondol roepa roepa barang, pakaian 
dan perhiasan. 

Selain dari pada saksi tsb. diperiksa 
lagi 12 orang saksi lainnia dan keba 
'pjakan memberatkan kepada pesakitan 
pertama, kedoea, dan keampat. 

| Landraad mendjatoshkanhoekoeman 
kepada pesakitan pertama (Koin) 3 

pesakitan ketiga Njain) dibebaskan 
dan pesakitan keempat (Rainan) 4th. 

Sidangkedoea 
Diperiksa pesakitan Goeming. 

Seperti sidang ramai telah mengeta 
hoeinja, kepala rampok Goeming jg 
terkenal ini dalam sidang Landraad 
pada tgl 24 Aug. '37 jg diadakan di 
Tjileungsi, telah mendapat hoekoeman 
lamanja 4 tahoen, karena mendjalan 
kan perampokan bersama-sama dengan 
kepala rampok Pa'i cs. 

Kepala rampok Goeming tsb sedang 
mendjalankan hoekoemannja diboei 
Semarang. Kemarin telah dihadapkan 
poela kedepan Landraad Bogor oen 
toek diperiksa perkara kedjahatannja 

lain. Ia didakwa telah mentjoeri 
badjoe djas dan revolver kepoenjaan 
Sin Gie Hauw orang Tjileungsi. 

Pesakitan moengkir akan dosanja. 
Saksi Sin Gie Hauw menerangkan 

bahwa betoel pada tg 8 Masrt '37 te 

lah ketjoerian barang2 tsb, tetapi ia 
tahoe siapa pentjoerinja. 

Saksi Koening tjamat polisi Tjisaat, 
menerangkan telah menerima rapport 
pentjoerian tsb dan ia telah menang:- 
kap pesakitan, 

Perloe diterangkan, bahwa didalam 
vooronderzoek pesakitan mengakoe. 

Poetoesan :   toentoetan | 

  

pesakitan dibebaskan. 
ia Oma 

Djam 9.30 diadakan djamoean ber 

| Diperiksa pesakitan beranama: 1j 

th, pesakitan kedoea (Daisan) 4 th, | 

Pergoeroean Rakjat 

Mengadakan pertemoe 
an orang toea moerid 

Besok malam fSelasa ml. Rebo) 
'djam 8, Pergoeroean Rakjat akan me 
ngadakan pertemoean orang toea moe 
rid, di Kramat 174. 

Jang mendjadi pokok pembitjaraan 
ialah : Pemandangan Konggeres Perg. 

netapkan liboeran boelan Poeasa. 
— if —. 

Pengorbanan seorang journalist 
Indonesier 

Orang soedah biasa tiap tiap hari 
membatja soerat soerat kabar, hasi 

list. 
Baroe sekali ini 

Batavia, 

list“. 

Ini toneelstuk jang origineel, baroe 
pertama keli .., bisa menggemparkan 
publiek Betawi! 

Dalam film film bisscoop ada djoe 
ga diperlihatkan perdjalanan hidoep 
journalisten Kuropa dan Amerika, te- 
tapi sekali ini publiek diperkenalkan 
dengan kehidoepar journalist Indone 
te. 

ea" 
Programma Passr Malam 

Di Molenvliet West 

Senen, 1 November. 
7 malam —JG malam. Blaasmuziek 

oleh MV TNH. 

wa (VORO). 
Tombola dil permainan. 
Schiet-tent. 

“Health & Strength Demontratie. 
Orang Adjaib seperti kemarin malam 
Pantjingan (selaloe dapat). 
8.— malam — 11,30 malam Permai 

nan toeneel oleh ,,Santono Matojo” 
permainan2 jarg loetjoe loetjoe. 

1,30 malam — 10,30 malam Pertoen 
djoekan Film oleh JCJL Dancing. 

Selasa, 2 November, 

7 malam-I0 malam Blaasmuiek oleh 
M.V. Im Gak Hwie, 

7 malam-I0 malam Gambang-Kro- 
mong. oleh Perk Ngo Hong Lauw. 
Tombola dil. permainan, 
Schiettent. 
Demonstratie 
Orang Adjaib. 
Pantjingan (Selaloe dapat) 

18 malam-11,30 malam Ajoe kron- 
tjong Kongkoers 

7130 malam-11 malam Pertoendjoe 
kan film oleh J,C.J.L. 

Dancing. 

Healt & Strength. 
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Toean Sazadi 

Meninggal doenia. 

Bagi orang jang sering mengoen- 
djoengi Gang Kenari tentoe ta? asing 
lagi dengan nawa terseboet. Ia seorang 
marhaen jang tahoe akan kewadjiban 
nja, bidoep selamanja didalam partai 
dan padvinderij Orangnja sederhana, 
radjin, pandai berbitjara bahasa Peran 
tjis dengan lantjar dan bahasa ini di 
beladjarkannjs pada orang orang di 
cursus cursus dengan gratis. Kalau di 
Gang Kenari ada openb, vergadering 
atau congres ia serta toeroet meramai 
kan dengan mondharmonicanja jang 
selaloe dibawanja. 

Dengan mendadak sekali pada ma 
lam Saptos kemarin ia poelang ke 

isteri dan 9 anak diantaravja ada jg 
masih ketjil, Pada hari Saptoe tengah 
hari dari roemahnja di Petodjo Saba 
ngan Gang III djen-zahnja dikoebcer 
dengan diantarkan ora»g banjak. 

Paling belakang marhoem Saadi 
mendjadi ketoes dari Gzrindo T Abang 

Moga moga Toehan mengampoeni 
atas segala kesalahanija, Amin.   cp — 

  

    

      

Indonesia oleh t, Soemanang dan me 

dari tenaga, pekerdjaan kaoem Jour 
nalisten. Tetapi djarang sekali doenia 
cem9ein mempersaksikan bagaimana 
perdjalanan hidoep seseorarg journa- 

toneelgazelschap 
»Borgia" di Thalia Mangga Besar 
ate akan mempertoendjoekkan 

tjerita , Pengorbanan seorang Journa- 

7 malam — 10 malam. Gamelan Dja 

1,30 malam — 9 malam. Hoo Hap, 
Koen Liok Sia, demontratie Barongsai. 

Rahmat Illahi dengan meninggalkan |. 

Rapat C. PKKT. 
Badan penjelidik 
dan pembagi. 

'Padi malam diroemahtoean wijk mees 
ter Tanah Tinggi telah dilangsoengkan 
pertemoean C, PKKT. 

“| Jang hadhir, ketjoeali lain-lain ada 
lah toean Masihono, 

| “Bserhoeboeng dengan banjaknja per 
mintaan korban2 jang sangat mem 

'boetoehi pertolongan dengan segera, 
maka tadi malam disahkan berdirinja 
'badan dan Gedelegeerden, jang ketjoe 
ali mendjadi badan penghoeboeng an 
tara C. PKKT dengan Komite Besar 
(jang dipimpin oleh toean Boepati), 

Oo 
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TJATETAN 

..Bajar koran 

Pemandangan"! 
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  poen menerima segala pengadoear2, 
Badan ini dipimpin oleh t. Masihono, Dijoem'at 
  “Idan diharapkan djoega keridhaan t.t. 

1 M, Tabrani, 
2 Iskandar Brata, 
3 Drs. Soebroto dan 
4 Sagroen 
Oentoek ikoet doedoek dalam badan 

ini, sebab comite dan orang orang ba 
njak sangat  mempertjajai, bahwa 5 
togan ini akau soedi memboeal penje 
lidikan mana mana korhan jang pa- 
toet mendapat pertolongan segera, ma 
pa mana jang boleh menanti dan ma- 
na2 jang haroes dibaugoenkan semata 
mata dari kedjatoehannja. 

Hasil jang menjenang- 
kan. 

Walaupoen boleh djadi orang berka 
ta, bahwa hasil komite ini terlaloe amat 

Isedikit, djika dibandingkan dengan 
djoemlah keroegian, tetapi sebagai o- 
rang orang jang sedar, orang orang 
jang tahoe harga amal, semoea soedah 
merasa bersjoekoer, bahwa kini oeang 
jang soedah distortkan sadja kepada 
Komite Besar ada f 675.— sedang oe- 

ang jg njata njata bisa masoek lagi 
ada banjak djoega, sehingga djika se 
lamat ada harapan sampai f 1000.— 

Verslag. 
Diambil poela kepoetoesan, bahwa 

diachir boelan depan ini komite hen 
dak mengeluearkan boekoe verslag, 
beroepa ma'loemat, soepaja terang dan 
njata bagaimana pekerdjaan komite, 

hadap kesoenggoehan hati komite. 
Diniatkan akan dikeloearkan riboe 

an, jang sekali-kali tidak akan mengam 
bil ongkos dari ceang jang telah di 
perolehnja itoe. 

Djam 10.30 pertemoean disoedahi 
dengan djamoean sekedarnja dari toe 
an roemah. 

Ba 

Perhimpoenan Pemoeda2 Peladjar 
Andalas Selatan. 

Kemaren hari Minggoe sore, ini Per 
himpoenan PPAS telak mengadakan 
rapat - anggauta bertempat di gedong 
sekoleh HIS Moehammadijah Kramat. 

Leden jang terdiri dari pemoeda2 
peladjar dari Soematra Selatan, ialah 
moerid2 sekolahan AMS, Mulo, KWS, 
Ambacht, lager onderwijs, dan lain- 
lain vakonderwijs, masing2 hadir, se 
mentara rapat dipimpin oleh ketoea 
PPPAS toean M. Zain Sanibar. 

Jang diperbintjangkan teroetama s0 
al soal jang berhoeboengan dengan 
peladjaran leden masing masing, nase 
hat dan instructie-instructie agar soe 
paja leden djangan sampai ketjewa 
dalam peladjarannja masing masing. 

Diambil kepoetoesan tiap tiap doea 
minggoe sekali mengadakan pertemoe- 
an persaudaraan, soepaja tali keroekoe- 
nan makin rapat dan satce sama lain 
tilik menilik baik dalam peladjaran di 
sekolahan maoepoen dalam pergaoelan 
diloear sekolahan. 

Masing masing lid dididik soepaja 
mendapat keinsjafan dan ta'loek pada 
discipline perhimpoenan, jang berlakoe 
sebagai wali (voogd) dari ini pemoeda- 
pemoeda peladjar berasal dari Zuid— 
Sumatra. 

Rapat diboeka djam 5 dan berachir 
djam 6 sore dengan semangat gembira. 

Lin 
date, 

MOLENVLET, DST Z/ TELF. DAT, 1674   
agar dengan itoe moedah-moedaban | 
was-was dan sjak-wasangka orang ter, 
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KEMANA PERGINJA ....? 

DAN APA MAKSOEDNJA 

Didalam beberaparhari jang be- 
I-kangan ini, kita dapat menang 
kap berita jg sebegitoe djaoeh be 
loem disiarkan oleh persbureau2 
seperti Aneta, Reuter atau Domei 
dll. Dari fihak off:cieel poen tidak 
kedengaran kabar2 anginnja, 

Kabaran jang kita dapat tang 
kap ini, boleh djadi bisa menim- 
boelkan wasangka atau kegem- 
paran internationaal, tetapi kita 
sebagai journalist Indonesier, 
merasa Wadjib djoega menjiarkan 
“pendengaran kita itoe, baik seba 
gai kabaran primair, maocepoen 
oentoek kebadjikan bagi Peme- 
rintah. 

Beberapa bari jang terachir 
ini, dikalangan bangsa Japan ter 
siar berita bahwa beberapa eska 
der armada laoet Japan, jang 
masing2 terdiri dari beberapa 
slagschepen, kapal2 perang klas 
satoe daa klas doea, telah berang 
kat dari pangkalannja, tidak keta 
hoean kemana toedjoeannja dan 
apa maksoednja. 

| Jang mengetakosi maksoed 
dan toedjoean ini kapal-kapal 
perang Japan, tentoe Admiraal 
dan pembesar2 negeri Japan 
sadja. 

Apakah keberangkatan kapal2 
perang Japan itoe sebagai me- 
nanti poetoesan2 Conferentie 
Sembilan Negeri jang akan di 
adakan di Brussel tanggal 3 No- 
vember jang akan datang? 

Hal ini nanti lambat laoen akan 
memberi boekti. 

Tersiarnja ini berita dikalangan 
bangsa Japan setidaknja oempa- 
ma ada asap tentoe ada api- 
ma... kedin Sh.       
Ajoe Krontjong—Concours. 

Di Pasar Malam goena 
Tiongkok 

Semalam soedah dilangsoengkan itoe 
krontjong-concours di Pasar. Malam 
goena Tiongkok di Molenvliet West. 

Perhatian ini pertandingan sangat 
besar. dan banjak orang tidak keba 
gian temput, meskipoen tidak ada klas 
jang koerang dari f 1. 

Boeat tadi malam, ada il club am 
bil bagian dari ini clubs dilakoekan 
pilihan 6 clubs boeat nanti dimadjoe 

'kan pada malam jang kedoea, pada 
malam tanggal 2 ini boelan (besok 
malam). 

Jury terdiri dari tt. Ong Po Djin 
(Directeur arakstokery K WT). Saeroen 
redacieur Aneta dan DS Sie plv.Hoofd 
agent Handels My Kian Gwan. 

Jang ambil bagian clubs seperti di 
bawah ini: 

1 MV Terang Boelan zanger 
Zangeres Idah 

2 MV Tbe Wing's Lie Tember Bo 

jong 

Frans   
UN ANTA ai 
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Shanghai, 31 Oct. (Reuter). 

Tidak mengindahkan peloeroe 

Delapan orang autara mereka itoe memberanikan diri melaloei hoedjan 

Inggeris akan me 
banjak pasoekan lagi 

Bataljon pahlawan soedah menjingkir 

  

Pada tanggal 30 malam (kemaren walam) disiap-siapkanlah segala ke- 

perloean osntoek melakoekan pesjingkiran ,bataljon jang tertagdir mati“ 

itoe, jang sangat diharapkan orang dari berbagai-bagai pihak. 
— Telapi oentoek menjingkir itoe“sangatlah berbabaja, karena pihak Dje 

pang memasang beberapa senapan mesin, jang mendjaga djalan raja jang 

20 meter lebarrja. Djalan itoelah jang haroes dilakoei oleh bataljon pahla- 

wan2 itoe djika mereka hendak menoedjoe nederzetting, sedang pibak Dje- 
pang tetap metjabjai djalan itoe dengan lampoe zokelichtnja. 
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1 

ngirim lebih 

  

inja ada pertarsengan lijfwacht ia me 
nangkap Han Fu Chu, 

  

Tidak benar. 

Nanking, 31 Oct. (Reuter). Mi- 
nister Perang menjangsal dengan te- 
gas terhadap berita Djepang tentang 
dilakoekannja staatsgreep di Tsinan 
itoe, jaitoe penangkapan atas diri Han 
Fu Chu. Berita itoe sesoenggoehnja 
oentoek membikin bertjerainja antara 
Shantung dengan Nanking. 

Jang terachir meninggalkan neraka. 

Orang jang terachir sendiri mening 
galkan tempat djahanam itoe ialah 
komandan regiment Hsie Ching Yuan 
jang sangat membikin sedih hati saja 
(Cahncelllor). 

Dengau air mata bertjoetjoeran ia 
bertjeritera , kita sebetoelnja tidak akan 

      

peloeroe. Lima antara mereka dengan selamat di nederzstting, tauah inter- 

nasional, sedang jang tiga oraug dengan loeka parah diaugkoet oleh ser 

dadoe2 dari tentara fusiliers Welch, Sesoedah diobati, mereka diserahkan 

kepada polisi nederzetting, 

Bersama sama melaloei hoedjan bom. 

Dengan sekentjang-kentjangnja Jan dengam bergolong golong dari 30 

orang kaoem jang terkoeroeng itoe menoedjoe nederzetting dangan mela 
loei hoedjan pelor senapan mesin, dengan bisa membawa segala perkakas 

nja, antara mana djoega doea boeah metrailleur boeatan Ujerman dan 2 

bocah bendera jang pernah berkibar kibar diatas mereka itoe selama mere 
ka terkepoeng. 

Disamboet dengan hormat . 

Opsir kesatoe, ja'ni Major Yang, jang tiba disitoe dengan selamat di- 

samboet dengan sangat gembira dan hormat oleh serdadoe2 Inggeris. 

  

Kira kira djam 1,30 malam, koerang lebih 300 orang antara jang ter 

koeroeng itoe masoek kedalam nederzstting. 

Semoeanja soedah selamat ) 

Jang loeka ada 40 orang. 

Negeri Inggeris moelai bersiap 

hari Minggoe, awwel minggoe jbl ini 

Djaoeb. SA 

Jang berboenoeh diri beloem mati. 
Shanghai, 381 Oct Transocean. 
Djenderal Chu Tao Hua, jang pa- 

da tanggal 28 October mentjoba hen 
dak menghabiskan djiwanja karena 
kekalahan Tazang, maka bertentangan 
dengan berita berita jang lampau, ia 
Sesoenggoehnja masih hidoep. 

Tapi keadaan djiwanja amat mem 
bahajakan. Doktor doktor mengan- 
doeng sedikit harapan akan bisa me- 
nolongnja, 
  

.3 MV Sinar Betawi Leo Spel Eulis 
4 MV Lief Souvenir Frans Wati 

mena Kim Nio   nem SMZ 
6 MV Lief Java Louis Koch Siti 

Amsah 
7 Oost Indie Masoed Moedjena 
8 De witte Roos Moh Noor Mimi 
9 De Radio Peh de Rozario Na Na 

10 De Klauw Bob Ligtvoet Toeti 
11 MV De Zwarte Maskers Cv,d Mull 

Misa T. 
Sesoedah semoea dikasih kesempa- 

tan dengarkan lagoe krontjong dan 
stamboel doea, maka poetoesaa jury 
pilihan boeat besok malam itoe dja-| 
toeh pada clubs jang terseboet diba 
wah. Dari sebab adajang punten sa- 
ma pada nomer pengabisan, maka 
djoemblah 6 itoe mendjadi 7, jaitoe: 

Lief Java 
Sinar. Betawi 
Terang Boelan 
Lief Souvenir 
N.V. Ster 
De Radio 
Oost Indie 

Oleh Prof, Boon ditoetoerkan bah- 
wa pada malam kedoeanja akan dika 
sib extra setengah djanf lamanja per 

Shanghai, 31 Oct. (Rsuter). Seorang pembantos Reuter Chancellor 

jang mempersaksikan sendiri telah menerangkan: Samosa serdadoe jang 

terkoeroeng dan jang tadinja tertakdir oentoek mati semoeanja soedah da 
jam tempat jang aman, ketjoeali beberapa orang jang mati. 

Londen, 31 Oct (Transocean). Mencerset soerat kabar2 jang terbit 

rakan oentoek mengirim lebih banjak 

Dinjatakan, bahwa kaoem pembesar menganggap keadaan sekarang ini 

| sangat berbahaja, berhoeboengan djoega dengan kedjadian ditanah interna 
tional, jg menjebabkan hilangnja enam djiwa Inggeris. 

Bereboetan tepi soeak Soochow 

Isejarat, 

5 MV De Ster Masoed Pandjie A' 

didalam kalangan opisil ada dibitja 
pasoekan2 Inggeris lagi ke Timoer 

Itali tidak soeka hadir 

Rome, 31 Oct fHavas). Dengan 
opisil diberitakan, bahwa graaf Ciano 
tidak akan hadhir dalam Kouperensi 
Sembilan Negeri. 

Djepang menjangkal sjarat2 damai 

“Sebagaimana diketahoei, s.s.k. hari 
Sabtoe sama memoeat berita bahwa 
Djepang soeka damai, dengan beberapa 

Menoeroet berita Havas dari Londen 
ambassade Djepang telah mengeloear- 
kan ma'loemat menjangkal keras ke 
pada kabar kabar itoe, 

Pesawat -pesawat pelempar bom dari 
: Roeslan. 

Shanghai, 31 Oct (Domei). 

boleh dipertjaja, ada 9 boeah pesawat 
pelempar bom Roeslan soedah sampai 
di Hankow, sedang ada poela 10 orang 
djoeroe terbang Tionghoa sedang per 
gi ke Singkiang | Turkestan) oentoek 
menerima kiriman pesawat-pesawat pe 
lempar bom besar dari Sovjet jang 
masoek groep kedoea. 

  
Menjeberangi kali Soochow 

Shanghai, 31 Oct. (Reuter), 
Pasoekan pasoekan Djepang telah 

menjeberangi soeak Soochow, dibaha 
gian tempat jg letaknja 3 mijl sebelah 
barat dari watas daerah pertahanan 
asing. 5 

Han Fu Chu ditangkap ? 
Tokio, 31 Oct (Nomei). 
Dari kalangan jang boleh dipertjaja 

Djenderal Tionghoa Pai Chung Shi. 
tertarik oleh pendirian jg ragoe2 dari 
Han Fu Chu (Goepernoer Shantung). 
'fa melakoekan soeatoe tindakan keras, 

bendera Djepang diatas ,Alcazir“ tem 

'#Siapakah antara serdadoe Inggeris 

Menoeroet kabar dari poesat jang| 

menjingkir dari sitoe djika tidak ada 
perintah. Djika kita menolak, maka 
hal itoe berarti tidak menoeroet pe 

irintah", 

Tempat gas kena granaat 
Djepang 

Saja (Chancellor) beloem lama ini 
melihat seboeab granaat Djepang meng 
hantam tempat gas jang didjaga oleh 
80 orang anak kelasi Amerika. 

Sedjap saja berpikir, bahwa tempat 
gas itoe meletoes dan menghantjoer 
leboerkan kita, tetapi oentoeng ia tidak 
meletoes, dan semoeanja tenteram, 

Djepang mengibarkan benderanja 

Shanghai, 3l Oct (Reuter). 
Dengan tereakan? ,banzai“ kemarin 

kaoem marine Djepang menaikkan 

pat jg moela2 didiami oleh bataljoa 
jang berani itoe, dan jg kini soedah 
didoedoeki oleh Djepang. 

jang loeka? 

" Shanghai, 31 Oct f(Reuter) 
Pada hari Minggoe 3 orang dari 

tentara Royal Ulster didaerah pertaha 
nan sebelah barat, dekat dengan inci 
dent hari Djoem'at, telah mendapat 
loeka lagi oleh granaat jg sesat djalan 
nja. 

Mereka itoe adalah Vice Korporal 
Thomas Dowey dan fuselier Hugh Lec 
key mendapat loeka dikaki, sedang 
fuselier Thomas Sanderson jg paling 
hebat Joekanja. 

Berita belakangan menjatakan, bah 
wa sekarang Doweylah jang terhitoeng 
paling berat loekanja. 

Ketiga tiganja terkena granaat jang 
masoeknja melaloei atap barak Ingge 
ris di Jessfieldpark, dimana itoe wak 
toe mereka kebetoelan sedang mele 
paskan lelah. Pa 
Lima orang lainnja tidak mendapat 

bahaja soeatoe apa. 

Pertaroengan di Soochow bertam- 
— bah keras 

Shanghai 31 Oct, Transocean. 
Penjerangan Djepang disseak So0- 

chow ini hari (masih tidak koerang 
kehebatannja. 

Poesat hebat hebatnja pertaroengan 
ialah disebalah barat station wa 
ditepi watas tanah internasional. 

'Menoeroet soerat edaran Djepang 
pihak Djepang berbasil menjeberangi 
'socak Soochow setelah berdjam djam 
dilakoekan pertempoeran serdadoe Ia 
wan serdadoe, pertempoeran artille- 
rie.Kebetoelan jang diseberangi itoe ia 
lah dekat Chushiaokao, 2 k.m. sebe- 
lah barat dari djalan kereta api Shang 
bai Hanchow, 

Mereka bisa berkedoedoekan ditepi 
selatan, 

Sebaliknja, berita2 Tionghoa mene 
rangkan bahwa pihak Djepang pr'da 
hari Minggoe pagi dan 2 djam lagi 
|dibelakangan pihak Djepang menjebe 
rangi soeak Socchow 10km. sebelah 
barat tanah internasional, tetapi mere 
ka tertoemboek oleh perlawanan hebat, 
sehingga setelah perkelahian hebat me 
reka itoe tergiring moendoer dengan 
meninggalken banjak majat2nja, dan 
kini segenap tempat ditepi soeak itoe 

  

pahlawan soedah me- 
diri dengan selamat 
satsedih,atastindakanitoe 

Hoofdkwartier Tionghoa mendoega 
bahwa pihak Djepang pada Minggoe 
malam akan mengoelangi serangannja 
dan akan mentjoba memotong perhoe 
boengan Shanghai—Nanking. 

Soeara tembakan satoe hari teroes 
mengroes 

Soeara tembakan2 artillerie teroes 
berlakoe satoe hari teroes2an pada ha 
ri Minggoe didekat tanah internasional, 
dan sebentar2 tampak poela pesawat 
Djepang dengan giat melakoekan 
aksinja. 

Ditembaki oleh pendjaga tanah 
intern4sional 

Beberapa boeah pesawat terbang 
Djepang jang berterbang diatas tanah 
internasional telah ditembaki oleh be 
berapa serdadoe pendjaga, 

Sebelah barat dari tanah itoe, di 
mana senantiasa mengintip bahaja be 
sar, boleh dikata sekarang soedah di 
kosongkan semata2. 

Raeslan 
Boenoeh diri, 

Generaaljg. dihoekoem 
Dari Moskou diberitakan oleh Trans 

ocean, bahwa Generaal Basahof bekas 
kepala afdeeling di militaire district 
Kieff telah memboenoeh dirinja sen 
diri didalam pendjara Orel iboe kota 
dari provinsi Orel. Generaal terseboet 
telah mendjatobkan dirinja sendiri da 
ri verdieping jang ke 5, sehingga ia 
djatoh dilantainja pendjara itoe. 

Generaal Basakoff telah mendapat 
hoekoeman -karena terdakwa melakoe 
kan 'tindak jang bersamaan dengan 
tindakan jang telah dilakoekan 
djoega oleh Generaal Yakir, 
seorang penglima dari militairedistrict 
Kieff jang hendak dihoekoem mati. 

Perkabaran ini jang mendjalar di 
loear negeri, perkabaran mana jg me 
njatakan, bahwa Maarschalk Blucher 
telah lenjap, maka disini tidak dimoe 
fakati sekali oleh kalangan2 jg boleh 
dipertjaja, 

  

  

- 

  

PS 

Lebih landjoet diberitakan, bahwa 
maarschalk itoe masih bertempat di 
dalam sifat jg letaknja di Chabarowsk 
dimana ia telah mengoendjoengi re 
gionale conferentie party kominiet di 
Siberia-Timoer. 

— Oo me 

So'al koloniaal. 
Soerat kabar ,Tim es“ 
dibelakang Djerman. 

Kalangan2 opisil di Londen tidak 
moefakat sekali dengan hoofdartikel 
jang termaktoeb didalam soerat kabar 
»Times' dalam mana dinjatatakan ke 
adilannja Djerman terhadap kepada 
soal2 koloniaal, katm Havas. 

Soerat kabar , Times“ telah mema 
djoekan soeatoe critiek jang tadjam 
dalam mana jg menjatakan bahwa 
orang hendak menjokong Djerman de 
»ganjtjara kolopiale concessies oentoek 
mendjawab so'al so'al di Europa. 

Didalam kalangan tsb dinjatakan, 
bahwa pendapatan itoe berlawanan se 
kali dengan politiek Inggris. 

Didalam kalangan jg conservatief di 
njatakan atas beberapa motie motie 
tentang kolonie kolonie 'Djerman, mo 
tie motie mana jg didalam congres 
congres party conservatief pada th '36 
dan pada th "37 telah diambil dengan 
soeara oemoem dan jg telah menjata- 
kau kemaoeannja pemerentah tentang 
soeal soeal ini. 

—a (Y —— 

LS 
Radja Boris. 

ke Londen. 

Dari Londen diberitakan oleh Reu- 
ter, bahwa Radja Boris dan Radja Jo 
hanna jang berpakaian incognito seba 
gai graaf dan gravin Rylsky telah ti 
ba di Londen dari Parijs. 

Lebih landjoet diberitakan, bahwa 
kedatangannja Radja Boris ini tidak 
opisil. Pada ketika Radja terseboet 
meninggalkan Sofia, maka beliau itoe 
melakoekan pembitjaraan dengan mi- 
nister dari Inggris dan djoega dengan 
minister dari Perantjis tentang soe'al2 
intervensi Bulgaria, dalam mana jang 
terpenting sekali ialah tentang bersen 
djata lagi dan djoega tentang soe'al 
tertara legalisasi Bulgaria jarg dibata 
si oleh perdjandjian perdamaian. 

  

  

Model jang paling baroe dari: 

  

GE.C. 
Ltd of England 

AETHER JAGER ,3“ 

Oendangan oentoek mengoendjoe 
ngi malaman2 demontrasi jang spe 

cial, dalam oeroesan alat2 radio, jang 
akan dilakoekan pada hari2: 

Senen I November, 

Selasa 2 November j.a. d. 
moelai djam 6 sore 

dalam Showroom kita Rijswijkstraat 16, 
Batavia-Centrum, 

GAZELLE HUIS           toendjoekan Tarzin van Pontianak, staasgreep di Tsinanfu laloe sesoedah     masih tetap ditangan Tionghoa. 

    

 



  
  

  

PSAYANAINAR 
  

  

    
CINEMA PALACE 

Djaga tanggal maennja satoe film jang sangat menarik 

  

Boeat hari Senen 

dan Selasa 1-2 

November 1937 

    

MATRYZEN, LTYPEN. 
TEEKENINGEN & ONT WERPEN, 

    

  

  

   

  

FLASH GORDON 
'|Nama terseboet tidak asing lagi bagi|f 
Wipenggemar bioscoop dan mendjadi|A 
#lboeah bibir dalam doenia film. Seka-|s 

rang telah terbit boekoenja dengan |d 
s (harga hanja f0.15 tambah f0.02 ong-|i 
@dikos franco. Bisa dapat beli pada|a 
# | Administratie PEMANDANGAN. 

AI Pe eng LO MA keamanan | F 

  

5 “tale-shy Theodora . 
KN jefa her hair down 
N for a Broadway 

bingethatsetsanew 
high in tall laughs! 
Irene Dunne in her 
grandest picture! 

  

        

     

   
      

  

  

  

HAMPIR-HABIS 

» Krisis Econcmi   Ma aa dan Kapitalisme” 
Ini malam dan malam brikoetnja   
  

  

Marlene Dietrich —  Rubert Donat dalam OLEH 
»Knight Without Armor“ MOHAMNTD HATTA 

aa 2 tebalnja XII -f- 90 moeks 
formaat 16 X 4 « 

KETJANTIKAN dan KESEHATAN ISI KITAB: 
I. Indonesia dalam krisis 

li. Dari hal pengerti2a,,krisis 
NI. Tingkat tingkat zaman per- 

KOELIT MOEKA TERBANTOE     
    

  

ekonomian. 
IV. Soesoenan — perekonomian 

dan krisis. 
V, Keterangan kunjuktur dan 

cyklus, . 
IV. Depressi sekarang. S 

VII. Politik kunjuktar. Extra Film dari Theodora Goes Wa Lita AAN udioektan 
VIII. Penoetoep. WERELD JAMBOREE (Peralatan Pandoe-Pandoe Doenial. SEN as 5 

$ " AP DEWA PENERBIT D. DAHLAN an 
BATAVIA C. Gg. Kebon Djeroek 37 

  

Batavia-Centrum. 

Pesanlah lekas, ditjetak tidak 
Lanjak, harga tjoema f 0,50 - 

Lelang Koeda 
Pada hari KEMIS tanggal 4 Nuvember 1937 oleh 

f 0,10 ongkos kirim, Eigenaar S. MOHAMAD b. SAID 
Di PETODJO ILIR Tempat biasa, dari: 

REMBOURSAAS: DIK ANNusaika 30 koeda SAVOE, 30 kseda SOEMBAWA, 30 
Di Betawi boleh dapat pada: koeda BIMA. Jang besar dan bagoes-bagoes. 

  

      2 - 2 Administratie Pemandangan Moelai dari tanggal 1 ini bselan datang periksa di Loods terseboet. 
Harga Blik f 0.80, f 0.30 en f0.10. Sedia kleur DADOE, POETI 126 Senin 167 Djoega dilakoekan pendjoealan dibawah tangan dengan harga jang 

Bisa dapet beli di koeliling tempat. Monster gratis. : sangat moerah, sengadja mendjoeal dengan harga moerah sebab akan   

didjoecal habis berhoeboeng dengan boelan poeasa. 

Tabe dan hormat 

S. MOHAMAD B. SAID     
  

    

OENDANGAN 
  

Dengen hormat kita mengoendang toean dan njonja apabila 
djalan-djalan di PASAR SENEN aken soedi mengoendjoengken 
kita poenja : 

TOKO ,BABA GEMOEK" 
di Paser Senen 169, Batavia-Centrum. Telefoon Weltevreden 5678. 

  

MODEL 
50 dimana kita selaloe ada sediaken segala roepa barang keperloean 

Toean dan njonja en anak2 dari kwaliteit jang paling baek de- 
ngen harga paling renda. , 

  

Afdeeling kleermakerij 100 pCt menjenangken pida publiek, 

Hormat kita 

i Eigenaar: Oeij Boen Hak 

    

  

  NA nana naa PARA Rang 
Nam Pas Adeale Wamorrhordakmittet     

  

KINI 

APP agensa" 
Fe Ta ang Hadensa-Gesellschaft m-b-H 

erlin Ilichterfe/de,"" WL 

Obat jang termoedjarab sekali bagi 
melawan penjakit 

HAEMORRHOIDEN 
(AAMBEIENJ 

Obat ,,HADENSA” telah menarik perhatian besar dalam kalangan 

  

Kereta ketjil dengan” mempoenjai sifat2nja kereta besar. 
Kereta jang paling rendah harganja di Indonesia, dan bisa didapat 2 matjam 

bentoeknja dan caroserienja : 

»SEDAN“ dan ,,CABRIOLET« 5 : : 1 : dokter2, dan di Amerika serta Eropah dipergoenakan didalam 85 K.M. sedjam : kira-kira 20 K. M. tiap 1 liter berdjoemblah2 roemah sakit. 
Remnja hydraulisch 4 versnelling dengan synchronis Bahkan didalam beberapa negeri obat ,,HADENSA” ini dipoedji- 

Veer roda depan jang tidak bergantoengan satoe sama lain -dan memakai kan sangat (voorgeschreven) oleh Pendjabat2 Geneeskunde. 
veiligheidglas disekitarnja. 

N. V. Automobiel Mij. FIAT — JAVA 
Koningsplein Zuid No, 2 — Telefoon Knt, WI. 286 Atelier WI, 285 Batavia-Centrum 

Ma Un ea SEN RI TAN BEE KENA MAA 

3 Bisa dibeli pada semoea apotheek dengan harga f 1.40 Y 
satoe tube 

Imp. ELLINGER & Co. 
|SOERABAIA BATAVIA-CENTRUM. 

“ 

  
  
   



KANTOOR ADMINISTRATIE 

en 107 Batavia-C, Tel. 1810 Wi, 

      

   

  

      

HARGA LANGGANAN 
Indonesia satoe kwartaal . 
Loea lonesia . 

— PRMBAJARAN DI MOEKA 
eh dibajar 

di Betawi. 

  

'Tahoen ke 5 No. 2 

L boelanan, tetapi ber “ 

enti haroes diachir kwartaal. Domi 

cile abonnes terhadap koranini 

    

Senen 1 November 1937 

aan 

FONDS KEMATIAN 

Abonnes lamanja paling sedikit 6 
boelan jang meninggal,” asal tidak 

menoenggak dapat uitkeering , ..f 25— 

  

Pengadoean tentang pengiriman ko 
ran, dan oeroesan advertentie setelah 
liwat djam 4,30 sore pada tel. No. 

2738 WI Kwitang No. 14 

—y 

'Tarief advertentie, keterangan pada 
administratie, 

Lembaran kedoea 
  

  

        
      

Dibagian kemaren ada terdapat zet 
fout, jaitoe boekan tg 17 Nov 37, teta 
pi tg 17 Nov 31. Harap dima'loemkan. 

“ Sekarang kita teroeskan pembitjara 
“an kita terhadap nasibnja kaoem Nor 

malisten. Goeroe pertanian. Djikalau 

sidang pembatja memperhatikan kara 

“jl tentoelah dapat mengetahoei, bah- 

wa kita seolah2 dorong soepajakaoem 
| norwelisten jang dapat diploma land 
' bouw diberikan toelage f7.50banjakpja 

berikan kepada goeroenja, djikalau di 

“mendjahit, dan masak di meisjesver- 

volgscholen. 

poedjian jang disampaikan kepada pa 

f 0,25 seboelan, 
ngah tuhoen. 

sadja keloearan normaalschool jg dapat 
diperkenankan mengadjar dipergoeroe 

an itoe Sjoekoer dengan adanja sam 

boetan kita, waktoe berdirinja cursus 

handel di Batavia, agar soepaja kaoem 

normalisten dibanjakkan, sekarang ter 

boekti djoega dalam ambilan cursus 

sekarang masih ada kaoem normalisten: 

Maksoed kita, djanganlah pergoe- 

roean ini sebagai proef sadja, kasih 
lah djalan jang permanent dan jang 
tertentoe, artinja djangan satoe doea 

tahoen, teroes tidak diadakan cursus 

inja, tetapi seteroesnja, sebab Indone- 

sia masih boetoeh dengan goeroe2 se 

matjam.ini jang mengadjarkan .peri 
hal dagang. : 

Perloe diadakan, lebih banjak lebih 

bagoes, tetapi haroes diperingatkan 

Gjoega perihal gadjinja. Mereka hanja 

mendapat gadji tambah toelage f 7.50 

banjaknja, dan djika kita memperha 
|. ikan dengan betoel, segala roepa di 

|. dikan jang mereka dapat dan peker 
|. djaan mereka boekan sadja mengadjar 

— tetapi djoega tjari gegevens segala apa 

ig haroes dikerdjakan, tentoelah amat 

sedikit sekali gadji jang diberikan ke 

padanja itoe, meskipoen ditambah de 
ngan toelage itoe. 

Di Departement van Econ, Zaken 
ada terdapat pegawai jg kasih ketera 

ngan kepada pendoedoek, djalan begi 

ni haroes berdagang (voorlichters) dan 

gadjinja betoel beloem banjak, tetapi| 
loemajan djoega djika diperbanding- 

- kan dengan mereka ini. 
Moesti ditambah, 

Mereka itoe boekan mengadjar jg 
soedah zda, tetapi mereka memberi 
peladjaran kepada anak-anak jg nan 
tinja masoek dalam masjarakat, djadi 
nja anggapan kita, hendaklah dioesoel 
kan soepaja gadji mereka ini ditam- 
bah. 3 

Haroes ditambah gadji kaoem goe- 
roe jg dapat didikan ini dan amat 
berharga sekali adanja mereka, karena 
dapat mengadjar peladjaran, jg perloe 
dikasib. 

Seringkali datang pertanjaan, dan 
jg perloe dapat djawaban tentang soe 
atoe soal jg sering terkena kepada ka 
oem normalisten. Seorang mantri goe 
roe ditoeroenkan dengan sveatoe se- 
bab, teroes didjadikan pembantoe, ten 
toe sadja menoeroet sebagai Hulpon- 
derwijzer belaka, 

— Hal ini'haroes diperhatikan, Menoeroet 
strafordonnantie dari pemerentah, se 
orang ambtenaar itoe hanja dapat hoe 
koeman administratief setahoen lama 
nja. Djika dalam setahoen soedah be 
kerdja jg baik, mereka itoe dapat di 

  

ngan kita terhadap soal ini, pada th 

Berhasil. Kini dalam congresnja P' 
GI tidak ada soedra lagi tentang soal 

ini, Akan tetapi, bagaimana fikiran 
kita? Kaocem goeroe ini ingin mema- 

djoekan pertanian, maoe memadjoekan 

tjotjok tanam dikalangan moerid2 se 

kolah, tetapi selamanja kekoerangan 
osang boeat membeli ini dan itoe, ka 
rena oeang landbouw itoe koerang di 

perbandingkan dengan oeang boeat 

Dari sebabitoe, berhoeboeng djoega 

ra goeroe jang bekerdja dilandbouw- 
klas, besar pengharapan kita dalam 
congres mereka itoe dioesoelkan, soepa 

ja tiap2 moerid terima saban boelan 
boekan oentoek sete 

Kita balik Jagi kepada djoeroesan 
kaoem goeroe. Sekarang sampailah ki 
ta kepada Kleinhandelschool. Diseloe 
roeh poelau Djawa hanja ada 3 orang 

  

ngiki pangkatnja lagi sebagai dahoe- 
loe-kala. 

Ini seringkali diloepskan oleh jang 
berkoeasa, maka itoe besar penghara 
pan kita dicongres kaoem Normalis- 
ten djoega keloear soeatoe oesoel jang 
menerangkan, bahwa orang jg ditoe- 
roenkan pangkatuja, dalam setahoen 
soedah diangkat kembali. 

Sekarang sampailah pembitjaraar 
kita terhadap gadjinja kaoem Norma 
list. 

Pendek kata, kaoem goeroe djika da 
pat pekerdjaan ditempat lain dapat 
gadjt lebih banjak dari dalam corps- 
nja sendiri. Begitoe djoega dengan ka 
oem Normalisten. Kita kenal banjak 
kaoem Normalisten jg bekerdja bge 
kan djadi goerse, dilain golongan dan 
dapat gadji lebih dari pada kawan se 
djawatnja jang bekerdja dalam per 
goeroean. 

Beloem boleh dibilang baik peratoe 
ran jg mengenai gadjinja kaoem nor- 
malisten. Kita soedah memboeat kara 
ngan djoega terhadap soal ini dap 
achir kata dari karangan kita, be 
rikanlah gadji jg sepadan dengan di 
dikannja itoe. 

Dalam congresnja jad.. tentoe ada 
pembitjaraan ini, dan kita pertjaja 
bahwa mereka akan mengichtiarkan 
semoeanja itoe, soepaja mereka dapat 
gadji jg baik dan ada harapan boeat 
hari toeanja. | 

Bagaimana dengan gadjinja seka- 
rang, teroetama beginsalarisnja, ten 
toelah semoea kaoem goeroe jang ber 
diploma normaal dan ditempatkan di 
sekolah kelas II tahoe, bahwa mereka 
itoe tidak sampai, dan soedah diboek 
tikan mereka itoe sampai takoet ber 

isteri karena apa, sebab gadjivja tidak 

tjoekoep. 
(iambaran ini dapatlah kita lihat 

sendiri dikalangan kaoem normalisten. 
Toeloenglah mereka itoe ! 

Angkatan schoolopziener. Tjoekoep 
apa jang kita terangkan tentang peri 
hal gadjinja dan sekarang sampailah 
waktoenja oentoek mengoeraikan peri 

hal angkatan mereka jg djadi school 

opziener. Pemerentah tidak memper 
bedakan siapa sadja dapat djadi school 

opziener, akan tetapi dikalangan ka- 

ziever, karena masih banjak kaoem 
Kweekscholieren jang haroes dapat 
angkatan lebih dahoeloe, karena dienst 
tijdnja lebih toea, 

Hendaklah dioesahakan agar ada 

angkatan echoolopziener bagian nor 
maalschool ditempat-tempat jang be 

loem terlihat schoolopziener bij wijze 
van proef, artinja pertjobaan. Djika 

seandai kata, pergoeroean ini dan itoe, 
dapat djoega didjadikan pertjobaan, 
'mengapakah goeroenja tidak dapat 

pertjobaan djoega boeat pangkat jang 
lebih tinggi. 

ten, 
Tentang nasibnja kaoem Normalis 

ten di HISen. Ramai sekali diadakan 
dalam soerat chabar kita polemiek jg 

rang, bagaimana adanja terselip soea 

masing2. Kita mengakoei ada ini, ma 
ka itoe oentoek mendapatkan persatoe 

dn diantara kaoem groepsbonden ter 
paksa kita oemoemkan soerat jang ke 

diketahoci oentoek mendjaga apa jg 

res. 
Toean-toean normalisten djanganlah 

soeara pembantahan dibawa-bawa ke 

dalam congres, karena saat sekarang 
kabeh goeroe haroes bersatoe, satoe 

dalam toedjoean, menoedjoe kearah 
memperbaiki nasib. 

Nasib kagem goeroe beloem boleh 
dibilang baik, Segala polemiek kita 
telah toetoep, soepaja djangan mera 

roe tidak baik nasibnja. Kweekscho 

lier, HI Kanen dan normalisten poen 

di HiS-en beloem mempoenjai positie   
bahwa di HIS, seorang Normalist tjoe 

oem normalisten masih agak sedikit| 

sekali jang dapat angkatan schoolop: | 

Dimasing-masing resssort moesti ada | 
schoolopziener dari kaoem normalis- 

sehat dan berarti. Itoe namanja ber 

main kartoe terboeka PGI tahoe seka| 

tos hal didalam badan anggautanja| 

terima oleh kita, mendjaga lebih baik 

akan kedjadian nantinja dalam cong| 

goekan kepada oecmoem. Semoea goe 

             

   

    

  

      

  

       

  

     

  

    
  

RATAT P.I.B.E, BOGOR 

Mr Samsoedin berpidato 

Dengan mendapat banjak perhatian 
malam Doem'at kemarin tg 28 29 Oct 
37 PIBE (,Persatoean Islam Bahagian 
Economie“) Bogor telah mengadakan 
rapat bertempat digebouw Pendidikan 
Islam Museumweg 5. 

Pk 8 rapat diboeka oleh ketoea PI 
BEt Wiradibardja dengan oe- 
tjapan selamat kepada rapat teroetama 
kepada t Mr, Samsoedin kepada 
K Tamim jgakan berpidato dan 
Wakil2 pers. 

Kemoedian dipersilahkan lebih doe 
loe K Tamim oentoek membentangkan 
agenda pertama ialah tentang poeasa, 
zakat dan fitrah. 

Terlebih doeloe dibentangkan ajat? 
Koeran dan hadits jg berhoesboengan 
dengan poeasa zakat dan fitrah tsb. 
Diterangkan poela tentang kewadjiban 
poeasa jg diperintahkan oleh Toehan 
kepada oemmat nabi2 sebeloem Nabi 
Moehammad saw. 

Laloe dengan pandjang lebar dipa- 
parkan dari hal kewadjiban dan hik- 
mat2nja poeasa zakat dan fitrah me- 
noeroet perintah Islam. 

(Pidato jg lengkap sengadja tidak 
kita perboeat karena telah sering di 
bentangkan dalam sk ini verslagg). 

Sesoedahnja Jlaloe ketoea memberi- 
kan kesempatan kepada rapat, oentoek 
memadjjoekan pertanjaan2 jg didjawab 
oleh K Tamiu dengan memoeaskan. 

l 

  

jang ada penghargaan jg patoel dihar 
gai, jaitoe tentang gadjinja. 

Bersatoelah! Berdjabatan tanganlab. 
Sajang sekali soeara kita tidak be 

gitoe dapat perhatian jg sepenoeh2nja, 
karena apa? Dalam soerat chabar ini 

kita dapat batja congresvoorstellen da 
ri tjb. PGI. Tjimabi, menerangkan, 

koep. Sjoekoerlah dari berita jg kita 
terima PGI menerangkan, menoeng 
goe leerplan Commissie, atau lebih te 
gas menoenggoe leerplan HIS jg ba 
roe sebagaimana didjandjikan oleh pe 
merintah dalam Volksraad. 

PGI bersedia. Bagoes dan kita poe 
dji beleidnya Verbondsbestuur. Memang 
manoesia loear tidak tahoe, bagaimana 
soekarnja djadi bestuur dari PGI akan 
membawa soeara jg baik "di congres. 
PGI bersedia. Dan kita pertjaja ten 
toelah PGI dapat mengendalikan se 
moeanja itoe. 

Pada waktoe sekarang, djoega soe 
dah dimoelaikan oleh pemeritab.Dahoe 

loe tempat itoe orang Normalist, dan 
djika meninggal doenia atau apa di 
ganti oleh KSer paratoeran ini sesoeng 
goehnja amat baik sekali dikerdjakan 
oleh pemerintah, sebab tidak terasa 
oleh segenap kaoem normalisten. 

Henja apa jg kita harapkan. Djika 
lau seorang normalist jg bekerdja di 

Hisen soedah tjoekoep diensttijdnja 
boeat djadi kepala sekolah disekolah 
klas II, hendaklah di HIsen poen dia 
dakan peratoeran mendapat kans boeat 
djadi Hoofd djoega seperti kawanrja 
di sekolah klas II. 

Tjoekoep diensttijdnja teroes dapat 
hoofdschaptoelage meskipoen beker 
djs di HISen, djangan sampai mereka 

'gedupeeri dengan adanja mereka di 
'HISen. seperti dahoeloe jg djadi on 
derwijzer keloearan Kweekschool poen 
'dapat, tetapi ditjaboet lagi. 

— Ini jg haroes diperhatikan oleh ka 

oem Normalisten. 
Dalam congresnja moesti ada oesoel 

Ini. : 

Ada ini berarti keinsjafan dan dji 

ka dikaboelkan permintaan mereka 
tentoelah dapatkan djoega bahagia 
nja, artinja mereka itoe tidak dibela 

kangkan dengan kawamnja jg bekerdja 
disekolah klas II.“ 

Mereka haroes djoega bekerdja ke 
ras, banjak correctiewerk, maka itoe 
lajak ' mereka diberi ini. 

ac 

negerinja sendiri, 

ngannja pemerentah 
kepada pereconomian ra'jatnja, 

sadja sehingga pertanjaan rajat dilo 

dengan sendirinja djatoh. 

poerinja. 

ini ? 

penghargaan, karena mereka 

rintah. 

Saja berbitjara didepan sdr-sdr, mr 
Samsoedin memoelai pidatonja boekan 
sekali2 ingin mentjari nama hanja ter 
dorong oleh rasa persaudaraan dan ke 
tjintaan hati kepada sdr-sdr kita jg men 
derita kesengsaraan telah sekian lama 
nja istimewa poela didalam crisis ini 

Tak oesah ditjeritsakan dengan pan 
djang lebar bagaimana kesengsaraan 
jg diderita oleh bangsa kita didalam 

Terlebih doeloe ditjeritakan oleh spr 
tentang bersebah2nja theorie2 dari o 
rang jg pandai2 tentang tjampoer ta 

j soeatoe negeri 

Didalam abad ke 17 dan 18 kata 
spr di Europa ada soeatoealiran jg di 
namai Mercantilisme. Theorie 
ini mengatakan bahwa kekajaan soea 
toe negeri haroes kelihatan dari banjak 

nja wang, Maksoed ini dapat tertjapai 
dan hanja dapat didjalankan ialah apa 
bila industrie ra'jat dibesar2kan dan 
penghasilannja didjoeal kenegeri2 lain 

Akibatnja dari theorie ini ialah ke 
kajaan hanja dioekoer dari industrie 

pakan karenanja dan harga pertanian 

Oentoek membesarkan industrie itoe 
tentoelah pemerentah haroes mentjam 

Bagaimana praktijknja dari theorie 

Bapak tani jg memberi makan ke- 
pada seloeroeh rakjat, tidak mendapat 

tidak 
mendapat perlindoengan dari peme- 

| Kemoediap timboel poela aliran la- 
in jg af keuren kepada theorie Mar 

h 2d rn “NA AN : a ai 2 G 4 Aa Lea, 3 Pidato Mr Samsoedin. tentang pertanian, sedang harga barang2 bae 

Menoedjoe ke congr es OEroe PE TAN economie atan industrie2 dibiarkan (tidak di 

s en ea SU | klg Kakak Mae. “ps Dipersilahkan t mr Samsoedin oen-|P erlindoengi). 

| Nan Bas aya ya Aly GB STM |toek membentangkan agenda kedoea, ” 1 an Tana, K3 
XI ketmbusiatatuseodms (CAS Jialah tentang soal ecomnomie Snesalan bagi “orapgg Ie bekerdja di 

kota2, dan dengan demikian, timboel 
lah beriboe riboe kaoem penganggoe 
ran jg tak mendapat perlindoengan. 

Sehingga dengan tidak adanja per 
lindoengan ini, kaoem kapitaal men 
djalankan rolnja jg sewenang wenang 
oentoek keroegiannja kaoem boeroeh, 
ialah dengan menambah lamanja wak 
toe bekerdja dan memperketjil oepah. 

Theorie inipoen mendapat reactie 
poela, dengan mengatakan bahwa pe 
merentah haroes tjampoer tangan da 
lam perindustriean 

Ada lagi theorie lain jg mergatakan 
bahwa segala theorie tsb, itoe salah 
belaka, dengan menerangkan bawa 
mesin2lah jang meroesakkan keadaan 
doenia sekarang ini, sehingga doeloe 
dinegeri Inggeris terdjadi gerakan jg 
meroesakkan mesin mesin di fabriek2, 
Mereka berpendapatan, bahwa mesin 
'mesin ini dapat menimboelkan bila 
ngan orang jg kaja bertambah sedikit 
sedang kekajaannja bertambah besar. 
Dibalik itoe banjakoja orang jg mis 
kin makin bertambah dan kehidoepan 
nja makin bertambah roesak, 

Sekarang marilah kita menengok ke 
negeri kita Indonesia, spr melandjoet 
kan pidatonja. 

Pertjampoeran tangan pemerintah 
dalam pereconomian rakjat Indonesia, 
baroe terdjadi dalam tahoen2 ini. 

Mr Har,t ketika beliau mendjabat 
Directeurschap dari Dep van EZ, te 
lah mengatakan bahwa pemerintah 
haroes mentjampoeri perecomiean rak 
jat, ialah apabila keboetoehan oemoem 
memintaknja, 

Tetapi apa jg dimaksoedkan dengan 
keboetoehan oemoem itoe, oleh mr. 
Hart tidak diterangkannja dengan dje 
las, dan tidak ada poela batasnja. 

e 

cantilisme tsb., karena ternjata bahwa 
theorie itse tidak mendatangkan kese 2 itoe ? 
djahteraan kepada rakjat dalam oe- 

Bagaimana sifatnja tjampoer tengan 

moemnja. , 

kepada industrie2. 

Aliran ini membawa theorie baroe, 
jg dinamai pisciocratisme jg 
mengatakan bahwa boekan orang jg 
bikin barang jg haroes dihargai, 
tetapi pertanian. Dengan lain perkata 
an, theorie ini tidak menjetoedjoei ke 
pada tjampoer tangannja pemerintah 

Bagaimana praktijknja theorie ini ? 
Jang dioetamakan hanjalah harga 

Hanjalah sekedar memberi penera 
ngan, dan kalau sangat perloe bisa 
djoega memberikan toendjangan dalam 
financieel. 

Praktijknjas pemerintah hanja mem 
beri pimpinan dalam hal mendirikan 
fabriek2 dan memperbaiki alat2 pem 
bikinannja. Tetapi pemerintah tidak 
tjampoer tangan dalam hal oepah ka 
oem boeroeh, padahal dalam hemat 
kita kepentingan kaoem boeroeh ini   

  

  
donesia, dimana b 

di Batavia,   
—— 9 —     

MAOE GAGA, DJADI MOEDA KOMBALI ? 

Terbikin oleh: Chemicalienhandel & Drogisterij 
sPPROBITAS 

Pantjoran no. 26, 

Djoega dimana-mana waroeng, 
elon ada agent, pesen teroes pada Hootdkantoor 

Batavia 

toko en Roemah Obat saloeroeh In.   
   



  

   

   

  

termasoek : djoega kepada keboetoehan 

lie dan Djerman, per | 

       

      

    
    

  

   

    
    
     

    

   

    

    

  

   
      
    

    
     

      
     

    
    
    

     

    

     

     
    
    

    
   
    
     
    
    

    

    

   
   
    

    

    

     
    
   
   

      

   

     

   

    
    

     

    

   

  

     

   

  

   
    

   
    

   
     

  

cas sekali. Sedang d 
sih ada batasnja, 

0. Apakah jg mendor 
. merintah Hindia-Belanda da 

| tjampoeran tangan kepada 
mican rajjat 0 ian 
“Pertama karena 

toe crisis. Jl b 
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ga barang jg « 
tani dari h 

. Hasil pertanian 
lam th. '28 terdjoeal 
dengan harga 1237 
dang dalam th "35 
roepiah sadja, 
Sedang hasil 

dalam th. '28 sebar 
piah. Dan dalam 

Apakah artinja angka ini 
.miljoen miljoen kaoem tai 
ta. AE Ne ag an an aa 

Pertama toeroennja pereconomiean 
rakjat, teroetama pertanian. 2 
Kedoea menimboelkan beratoes ri- 

boe kaoem penganggoeran, — 
Ketiga: menoeroenkan koopkracht 

rakjat oentoek membeli barang. 

| kita soedah tidak ber 
inilah sebabnja makanja 
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. geri kita, dengan barang2 jang moe- 
rah harganja. Pen Ati 

| Kita sekalian masih ingat bahwa di 
dalam th “32 dinegeri kita ada satoe 
aliran jg dinamai aliran swadeshi 
dari Partai Indonesia, ialah satoe ali- | 
ran jg mengandjoerkan soepaja bang 
sa kita memboeat dan memekai barang 
barang bikinan kita sendiri. 

Tetapi bagaimana nasibnja aliran 
ini? an 

Aliran ini sekarang telah ,,bergan 
ti boeloe“, karena terdesak oleh Japan. 

Tentang pemasoekan barang2 Dje- 
pang didjelaskan poela oleh spr. de- 
ngan angka2. Dalam tahoen “28 Ja- 

. pan memasoekkan barangnja Indonesia| 
beratnja ada 251 mil. kg. dam th. 36 
bertambah mendjadi 286 mil kg. : 
 Tahoen “28 Indonesia dapat mema 

. soekkan hasil tanahnja ke Japan ada 
sedjoemlah 359 mil, kg. dan harganja 
57 mil. roepiah. 

Dalam tahoen '36 beratnja 1118 
mil. kg. sedang harganja hanja 36 
mil. roepiah sadja. : 

Dengan sikap Japan membandjiri 
Indonesia dengan barang2 jg moerah, 
dengan mengadakan poela persesaha 
an2 sendiri dipegeri kita, swadeshi kita 
tsb tak dapat berdjalan dengan lang 

soeng. ne 
0. Selain daripada itoe, jg sangat me-| 
injedihkan kepada kita, ialah tentang 
banjaknja pendoedoekPoelau Djawa ini 

“jg tiap tiap th. bertambah setengah 
mil. djiwa. : 

Kesemoeanja itoe akan menimboel- 
kan hal hal jg sangat mengcbawatirkan 
bagi kesedjahteraan penghidoepan se| dengan selamat. 
cemoemnja bangsa kita. 

Dengan bandjirnja barang2 Japan | 
tsb menimboelkan berteriaknja kaoem | 
peroesahaan diBuropa sehingga mereka 
mendesak kepada pemerintah Hindia 
Belanda soepaja pemerintah disini me: 
ngadakan tindakan2 seperloenja oen- | 

' toek memperlindoengi barang2 dari | 
Europa, jg tidak dapat melawan con- 
Currentie barang2 dari Japan. Desakan 

| nja ini begitoe keras dengan, mela kasih atas djasanja beliau itoe. 
makai antjaman bahwa apabila per 
mintaannja itoe tidak diloeloeskan, ti| 

“dak akan menerima lagi barang2 dari| 
Indonesia. Inilah bahagianjgked ce a| 

“ig menjebabkan pemerintah bertjam- 
poer tangan pada economie ra'jat. 
Apakah tindakan jg telah 

kan oleh pemerintah? : 
Diantara lain lain ialah dengan me 

.ngadadkan crisisinvoerordon| 
nantie, contingenteering, 
bedrijfs reglementeering, 
dll. lagi. 

tab ini? 3 7 
Pertama harga barang2 naik, kedoea 

pembikinan barang2 dapat dilangsoeng 
kan. Dan inilah jg dimaksoedkan de- 
ngan swadeshi jg , berganti boeloe itoe“ 

— Keringkasannja: 

. penting dan hangat. Pertama tentang 
“pertanian, kedoea tentangindus 
“trialisatie dan ketiga tentang soal | 
banjaknja orang (teroetama di| 
poelau Djawa. 

—.. Tentang so'al overbevolking ini di 
|. dijelaskan poela oleh spr. demikian : 

    
   

170 orang dan di Poelau 

am | km. persegi ada 316 orang. 
Denga: 

orang dalam 1 km persegi itoe, peme| 

  

d ba, lag Ka | 
ck Di sn ada 29 ml. kaoem tani de 

“ Irempat ha. 2 

| Adapoen dipoelau Djawa hampir sa 
Ima sadja dengan di Djepang, ialah 

“| Se'altanah dan so'al djiwa ini dja 
Idi sangat hangat. Sehingga 30 atau 

i|40 tb. kebelakang telah ada orang jg 
| meramalkan bahwa akan terdjadi kela 

a se d ak ta (E. Z. sendiri telah berkata : 
hoen '29 orang Japan oren ne| 

iajalan- |djabatamnja atas permintaanja sendiri 

Apa hasilnja dari tindakan pemerin- |H. C. Hart, 
v jang ke 8 dari bahagian Departement 

yan Kolonien, telah dibenoem men 
djadi 
cultuur dan pemberian kinine jang 
moerah oentoek memberantas penjakit 

2 3 Malaria", 
00 Kita Me so'aljg sangat| 

tjatat besloeit Keradjaan pada tg. 13 
September 1937, hal pengoemoeman 
tg 27 Februari paling dahoeloe antara 
Keradjaan Nederland dan 

Pendoedoek Japan ada 70 ml, djiwa.| Toerki hal perdjandjian dan perhitoe- 
am tb. '30 rata2 didalam satoe|ngan dan pembajaran dll, dari perhoe- 

170 ora: boengan antara Aan makan Pa 
.ml, orang, rata2nja diltambahan protocollen dan pergantian 
Pa ang be OT ap Pa Na PA ra il AN 

pendoedoek jg rata2nja 170 23 dipersetoedjoei, dan telah didjalan- 
an. 

  

   

rangan tanah dan praktijknja Japan 
mengadakan peperangan dengan me 
rampas negeri orang, Ini maksoednja 

dak lain dan tidak boekan, jalah 
toek menempatkan ra'jatnja jg ber 
“Dan Japan poen telah kehabi- 
wah oentoek pertanian, sehingga 
waktoe ini tjoema jinggal 1 se 

. lagi jg beloem dikerdjakan. 
| diposeliu Djawa tanah jg be 
ikerdjakan itoe tinggal 300.000 

     
   
   
    
   
   
      

  

  

  

    

    

   

  

   

  

ngan tanabnja 7 ml. 300,000 ha. jang 
rata2nja satoe kepala mendapat sepe- 

27 ml. kacoem tani dengan tanah 
7 miljoen ba, Rata ratanja sepe- 

mpat ha seorang. 
: pr rata2oja hampir sama de- 

n Japan tetapi ada perbedaannja 
h dalam hal mengerdjakan tanah 

o6. Di negeri Djepang bisa membe 
“hasil lebih banjak daripada dinege 

paran jg hebat.Tetapi berhoebueng de 
ngan kemadjoean pengetahoean da 
lam bal bertjotjok tanam, kelaparan 
itoe masih dapat djoega ditjegah. 

Otak manoesia soedah tidak mam 
poe lagi oentoek memikirkan bagaima 
na akalnja agar hasil tanah dapat di 
naikkan. 

Berhoeboeng dengan ini Directeur 

|. Djika Java teroes dalam keadaan be 
(gini, kita akan mengalami bahaja ke 
laparan jg makin keras adanja. 

Dan terboekti dibeberapa tempat di 
poelau Djawa ini telah banjak orang: 
jang kekoerangan makanan. 

Akan obatnja, menoeroet keterang 
an E Z, pertama sebahagian pendoe 
doek Poelau Djawa haroes dipindahkan 
ke Soewatera, Borneo, dll.jalah diseboet 
kolonisatie, Kedoea, pertanian 
|haroes dilebarkan, dan ketiga nijver 
heid haroes dimadjoekan. 

Djika ini telah dilakoekan, ahirnja 
poelau Djawa akan mendjadi negeri 
'industrie dan poelau2 jg lain jg mem 
beri makanan, 

Sebagai penoetoep pidatonja, mr, 
Samsoedin tidak menjetoedjoei kepa 
da maksoed pemerintah jang bertjita2 
bahwa disini tidak akan didirikan fa 
briek2 jg didjalankan memakai mesin2 
jang telah ada di Europa. Spr berpen 
dapatan bahwa sebaik baiknja disini 
poen diadakan peroesahaan jg besar2 
dengan memakai tenaga mesin jg mo 
dern, sebab grodstoffennja telah sedia 
disini: asal peroesahaan2 itoe dida 
sarkan kepada cooperatief, dja 
ngan dipvenjai oleh beberapa orang 
kaoem modal sadja- 

Demikianlah keringkasan dari pida 
mr, to Samsoedin jg diterima oleh ra 
pat dengan sangat gembira. 

poela kepada vergadering, oentoek 
memadjoekan pertanjaannja, pertanja 
lan2 mana didjawab oleh spr dengan | 
memoeaskan. 
Maka poekoel 11.30 rapat ditoetoep 

IX —an 

| Kinine Cultuur 

| 'Toean Dr. MG.JM. Kerkbosch te: 
lah meletakkan djabatannja sebagai 
regeeringscommissaris  kininecultuur 
dan pemberian kinine jang moerah 
oentoek memberantas penjakit ,, Mala- 
ria“ semendjak tanggal 30 September 
'37 dan telah dioetjapkan banjak teri 

Sesoedahnja toean Dr MGJM mele 
takkan djabatannja maka toean A. 
Luytjes dibenoem mendjadi kepals 
kantor Landbouwerisiszaken, 

Toean B, Paerels telah meletakkan 

dari djabatan sebagai regeeringscom | 
missris kininecuituur dan pemberian 
kinine moerah oentoek memberantas 
penjakit di Amsterdam. 

'Sesoedahnja toean B-: Paerels mele 
takkan djabatannja maka toean Mr, 

kepala dari sfdeeling 

regseringscommissaris kinine 

2 pa 

Nederland — Toerki 

Pada besluit Goeparnemen telah di 

republiek   rintah Japan telih mengatakan kekoe 

    

| pagar, 

Laloe ketoea memberi kesempatan | 

    

    

  

      
  

  

  

Ta MAMA LE EN KEL NA SA Ksarunna 

PISOTJOEKOER 
£ 

Ketjelakaan perlombaan koeda 

Dari Semarang diberitakan oleh Ane 
ta, bahwa didalam perlombaan Jogja 
rennen jang ke 5 terdjadi ketjelakaan 
jang mengerikan. 
toean Baldwinop 
koedanja, hingg 

Toean Bal 
loeka didalam bac 
angkoet ke roemah sakit. Toean Halme 
kena kajoe, hingga kajoe jang amat 
tadjam ini masoek ke dalam badan 
aja dan laloe meninggal doenia seke| mana jang menjatakan penghormatan 
tika itoe djoega, terhadap kepada Prinses Juliana, 

P3 | Mevrouw Razyux Schuliz jg mem- 

Congres IL. E. V.V. O. 

Dari Malang diberitakan oleh Anip 
Aneta, bahwa Congres I.E. V. V, O. 
jang didahoeloei oleh receptie jang 
dikoendjoengi oleh orang orang banjak 
pada tanggal 28 October 1937 malam 
telah dipersaksikan oleh Hoofdbestuur 
djoega, Pada tanggal 29 October 1937 
pagi Congres telah dimoelai. 

- Atas nama 18 afdeeling2 jang me 
ngoendjoengi Congres terseboet djoega 
telah mewadjoekan telegram, dalam 

    

  

      

n Halme dan 
djatoh dari 

par melaloei 
op mendapat 
dan laloe di 

  

        
    
   
   

  

N 

IO bidji 
25 cent 

GS Dengan piso tjoekoer Minora 
T IKAMPEK, boeka Congres itoe dan membentang toean bertjoekoeran tida sakit 

Ma Sanata kan tentang penggantian nama Veree an Da ate 
1 angr Ka “ Iniging menjatakan kepada Hoofdbes goengan koelit litjin betoel. Pembantoe kita SOTJA mengabar | tuurnja, bahwa hingga kini beloem 
  kan: Bana 

Oetjoe anak t. Soedarma gepens. C.S, 
di Dawoean pada hari Kemis petang 
telah terdapat majatnja disoengai Ge 
lam. Menoeroet berita, semendjak 
pagi hari ia telah pergi mendjala ikan 
disoengai terseboet, Bapa'nja merasa 
kaget karena telah lama ia beloem 
poelang. Bersama beberapa kawannja 
lalos  ditjarinja sepandjang soengai 
itoe, dan kedapatsn anaknja telah 
mati. 4 : 

Tali djala masih terikat ditangan si 
tjelaka, sedang djalanjapoen terdapat 
ta” djaoeh dari padanja. 

Menoeroet keterangan, Oetjoe ta' pan 
dai berenang. BA ! 

Setelah diperiksa oleh t. A.W. dan 
kedapatan bahwa matinja itoe boekan 
karena dianiaja orang, laloe dikoeboer 
kan. 

Mutatie 

Menoeroet warta, t. Soetaatmadja 
A.W Telagasari telah dibantoekan kepa 
da Landraad Mr.Coruelis sebagai Adj, 
Djaksa. Jang mendjadi wd, A. W. di 
Telagasari t. Soeradirdja M, P. Tji- 
kampek, Tania 

T. 2e Volksonderwijzer Tjilamaja di 
angkat mendjadi le V. O. disekolah 
Kedawoeng, jang menggantinja jaitoe 
t. Toi asal dari volkschool di Ragoe 
nan (Mr.-C). Se 

Dibebaskan 

Enam orang tahanan jang disangka 
merampok Hadji Mansoer di Parakan, 
baroe-baroe ini telah diperiksa oleh 
Landraad Poerwakarta. 

Menoeroet poetoesan Landraad ter 
seboet, keenam orang itoe dibebaskan, 
karena koerang keterangan. 

Mereka ditahan didalam boei Poer 
wWakarta koerang lebih setahoen la- 
manja, an 

  datang waktoenja oentoek mengganti 
nama Vereeniging terseboet. Mevrouw 
Razoux-Schultz mengoetjapkan peng 
harapannja oentoek bekerdja bersama- 
sawa antara IEV dan IBVVO. 

— 9 — 

    

Setelah dilakoekan pemeriksaan se 
bagaimana biasanja, maka pembela pe 
sakitan itoe, ja'ni sdr. S. M. Kartosoe- 
wirjo, Vice-Pres. Dewan PSII, menja 
takan pleidooinja. : 

Sesoedah raadkamer, maka djatoeh 
lah poetoesan atas ke 2 saudara itoe 
masing masing 2 boelan pendjara, de 
ngan tidak boleh diganti oleh hoekoe 
man denda (tidak pakai subsidiair), 
Atas hoekoem ini, kedoea terdakwa 
menjatakan kepada Pimpinan Land- 
raad hendak pikir-pikir lebih doeloe, 
baik hendak appel maoepoen hendak 
memavekkan gratie. 

Djika mereka itoe tidak masoekkan 
gratie ataupoen hendak appel, maka 
selambat lambatnja pada tg 2 atau 3 
Nov. 1937, mereka haroes menjerah 
kan diri, oentoek mendjalankan hoe 
koeman, begitoelah berita dari Pimpi” 
nan Landraad tsb. kepada kedoea ter 
dakwa. 

Moedah-moedah kedoea saudara moe 
da itoe mendjalani segala pertjobaan 
tsb. dengan sabar dan tawakkal, soea 
toe dasar dan sandaran 'amal jg baik 
dan oetama : 

    

- 

  

Toean Lazarus Sarman 

Diperbantoekan didalam provincie 
Djawa Tengah, Adj. Landbouw consu 
lent toean Lazarus Sarman, sekarang 
dengan kedoedoekannja dikota Laran- 
toeka, dipersatoekan dengan landbouw 
consulent disana, diserahi pekerdjaan 
oentoek mendidik di Landbouwvoor- 
lichtingsdienst didalam residentie Ti- 
mor dan djadjahan ta'loeknja. 

— 0 — 

Nona Siti Soefiah Noerdin 

Dilepas dengan hormat nona Siti 
Soefiah Noerdin dari djabatannja se- 
bagai klerk pada kantoor DVG disini. 

2 na Oi Tana 

Korban artikel 153 bis 

Masing2 doea boelan. 
»Eisemka“ menghabarkan : 
Pada bari Rebo, tg. 27 Okt. 1937 

telah dilangsoenkan persidangan Land- 
raad di Tjilatjap, oentoek memeriksa 
perkaranja : 

1. edr, 'Kamran, Ketoea Madjlis 
Dept, Pergerakan Pemoeda PSII, oe- 
moer 27 tahoen, tinggal di Tjilatjap : 
dan 

Mensentoet 'ilmoe, dibegal ledis 

Pembantoe , Esemka“ menoelis: 
Pada hari Rebo, tgl. 27 Oct '37 da- 

tanglah seorang pemoeda dikota Tjila 
tjap, dengan pakaian jang soedak ko 
jak2. Atas pertanjaan penoelis, maka 
ia memberitakan, bahwa ia adalah se 
orang anak asal dari Bandjarsari, Ma- 
Gioen, beroemoer 20 tahoen, mendjadi 
|Secretaris SIAP tjab. Bandjarsari, dan 
soedah 10 hari berdjalan kaki menoe 
djoe ke Tjilatjap, dengan niat hendak 
menoentoet 'ilmoe lebih djaoeh, isti- 
mewa sekali jang berhoeboeng dengan 
kepandoean dan keagamaan. Tiba tiba 
diantara Ngawi dan Sragen, dekat Fab 
riek Soka, ditengah tengah hoetan jg 
lebat, ia dibegal oleh beberapa orang, 
sehingga ledis sama sekali. 

2. sdr. Poernomo, Anggauta Kwar- 
tier Besar SIAP, oemoer 20 taheen, 
tinggal di Tjilatjap poela. 

Mereka berdoea ditoedoeah melang 
gar artikel 153 bis dari pada Wetboek 
v. Strafrecht v. NI., berhoeboeng de 
ngan soeatoe karangan dan beberapa 
kalimat dalam madjallah ,Sendjata 
Pemoeda”, orgaan officieel dari pada 
Pergerakan Pemoeda PSII (PM I. dan 
SPA 

Sidang tsb. dipimpinan oleh Mr. 
Soedibyo, poetera dari t. Dwidjosewo 
jo. Perloe diterangkan, bahwa selain 
nja persidangan jang demikian itoe 
bagi Tjilatjap agak loear biasa,sehingga 
selainnja pihak pemerintahan di Tji- 
latjap sendiri, poen wakil PI D. dari 
Poerwokerto hadlir poela dalam sidang 
Landraad itoe, 

Soesoenan Comite pendirian Ge- 
doeng Taman Siswa Tjikampek 
Ketoea: T. Wiraatmadja. Wk. 

Ketoea: Toean Addie Sastrawilaga. | 
Penoelis I: T,I. Goemilar B. B. 

PenoelisIlI: T. Soerachman Bro- 
tohardjono. Bend aharil: t. At- 
mawiria Bendahari Il: t, Danoe- 
atmadja dan 6 anggauta. 

ae 0 — 

Oleh perampok tsb, ia hanja kibo- 
lehkan pakai tjelana pendek dan pa- 
kaian jang soedah kojak-kojak, seka- 
dar oentoek menoetoep aurat belaka, 
Kedatangan pemoeda itoe diterima oleh     

  

     

    
   

       

Toean poenja baby haroes 

$ mendapat Nana at Pa 

— Perlindoengkanlah toean poenja baby dari 
segala apa? jang bisa meroesakkan kesehatan 
badannja. Soesoe Bear Brand soenggoch? 
santausa. Soesoe jang sehat hasil dari lemboe 
jang sehat? di Zwitserland jang selamanja 

“dibawah penilikan jang keras: 
“peri hal soesoe ini tidak bisa 
'diloepakan. Di Emmenthal di 
Zwitserland didalam fabriek 
jang modern dan hypitnisch 

| s0esoc ini dipekerdjakan. 
“Itoclah dia soesoe Bear Brand, 
enak rasanja, mengoeatkan 

“badan dan mempoenjai 100”, 
kepertjajaan. Soesoe Bear 
Brand lebih sentausa dan 
lebih baik dan ini sebabnja maka 

| soesoe ini soedah 42 taoen lamanja 
dinegri jang panas ini disoeka orang 
dari lain? soesoe. Tidak tocan poenja 
baby sadja, djoega tocan poenja diri 
sendiri bisa dapat kesehatan djika 
toean minoem ini soesoe jang 

. soenggoeh? mempoenjai kepertjajaan, 

BEAR BRAND 
Soerabaia, Semarang, Cheribon, Batavia, 
Padang, Medan, Makassar, Menado. 

   
     

Hygienie swiss Milk 
Nag 

GRATIS: 
Ada bermatjam-matjam keterangan? 

lentang socsoe jang tocan moesti taoe. Sebagian 
besar dari keterangan? ini dimoeat dalam satoe 
boekoe jang kita akan kasi gratis pada toean. 
Boekoe jang -bagoes dan berwarna ini kita akan 
kirim gratis dan franco pada toean seterimanja 
cCoupon jang ada dibawah ini. 

   

    
COUPON:: Kirim ini sekarang djoega | 
Kepada Handel Mjj. E. Dunlop & Co., N.V. 

Afdeeling Reclame, Prinsestraat, Batavia 
Harap dikirim pada saja gratis dan franco 
baby-foto dari Bear Brand 

AOPER ie aah ag 
Tempat tinggal PARA Sa GT la en an 
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Ana na 
2. Nana aa 

    
djoengi djocga vlootvoogd dan pada 
tg 28 Oct. ia telah melakoekan au 
dientienja Tn kepada Wali-Ne 

| geri. 
Sr Da 

Perkara goela 

Pabrik? di Djokja 
telah dioemoemkan, 

NN si dari cultuurmaat- 
Diombar telah melebihi 

   

    

   

    

   
   

ng “ikon Tah jg 
a Tanah Djawa ini dau 

. ih 500 HA, 

a masih di 

      

      

    

   

    

    
     

    

    

     

   
       

    
    

     

      

      

oela di Ban- 
AN maka pabrik 

di Tjbongan dapat beker 
walaupsen Pabrik ini pada 
“tak mengeloearkan hasil 
annja banjak sekali, Pabrik 
adokan jang beberapa lama 

etoep dan jang pada waktoe 
hendak diboeka lagi akan 

skan dengan memakai segala 
1 Pabrik2-jang telah ditoetoep, 

k Demak Idjo dan Rewoeloe. 
ja perloeasan ini dilang 

pabrik di Padokan terseboet 
n mendjadi pabrik jang terbesar 

kal diseloeroeh Vorstenlanden, 
ma Oo — 

ae Tantang Kolonisasi - 

Men asan di bobok 
Linggau. 

  

   
    
       
     
    
   
    
   

    

    
    

  

   

' Bang Bedjat (merasa serem batja 
aan bataljon Tionghoa di bagan 

ang dikoeroeng Djepang. 
Mace njerah nggak waoe, soeroe Ia 

| nggak maoe. , 
Minta bekalhi sampai habis ea 
ti, boeat tanah aernja. , 
Kalau njerab, tentoe djadi tawa 

| Kalau lari ke nederzstting, n 
oleh bawa sendjata, ertinja 
isa perang lagi. 

— Dari hidoep nggak | bisa bel 

| Aih, bang Bedjat lama-lama dj 
| merasa sajang djoega. Djago bangsa, | 

| pahlawan negeri jang gitoesan, waaaa PPN LA 
djarang diseloeroeh doenia. | Oleh karena tanah tanah atau lapa 

Sajang kalau mati: Ingan2 di Loeboek Linggau pada wak 
—. Seloeroeh doenia tentoe merasa sa-!toe ini beloem dapat dipergoenakan 
jang djoega. En oentoek tempat kolonisasi, maka terle 

Ma'loem, siapa jang nggak sajang bih dadoeloe di Loeboek Linggau hen 

melihat pahlawan2 ygitoe. dak diadakan 'penjelidikan oleh Res.Pa 

Nab, sekarang kalau 'Djepang djoega lembang, ja'ni toean Ir, O. R. Maier, 

| sajang, bagoeslah djoe Ir. L. van Geuns, kolonisasi-contro- 
—. Boekan teroes lepasin, tapi djoega jleur J. W. G Linek dan djoega oleh 
“ djangan beklahi ma mereka pakai jadjunct-landbouweonsulent ja'ni toean 

“ kapal oedara. Soetisna dan selandjoetnja djoega oleh 
Kedoea belah eibak moesti kasih fpesirah Marga Poeatan Lima. - 

iat kepinterannja. Penjelidikan ini telah dilakoekan 
Tionghoa maoe beklahi sampai habis, ipada tg 19 Oct jg laloe dan dimoelai 
epang moesti tjoba menangkap me- dari segenap lapangan2 kolonisasi dan 

— reka hidoep. diachiri pada hari Djoem'at tg. 22 Oct 

Ajo bisa apa nggak. ig laloe dikamp, Petoenang jg letak 

    

   

   

     
    

   
   
   

    
     
   
        
    

    
    

    
   

    

   
    

  

   

   

    

    

    
   

   
     

    
    

     

     
   

      
   
   

    

     

   

  

   

       
     

   
   
    

   

batja itoe. Moeara Bliti hingga sampai di Moea 

Ma'loem bang Bedjat sendiri sebe- Ta Klingi, 
boekan pahlawan gitoean, Lapangan: lapangan jg telah diselidik 

Pegang senapan nggak taoe, belonfialah jg letaknja disebelah kanan dari 
rnah dan nggak bakal perna, sebab|Aer Megang. Dari tempat ini diadakan 

senapannja memang nggak ada. perdjalanan melintasi Aer Megang dan 

Dengar senapan beboenji, ah bang|laloe menoedjoe ke Lakitan didekat 
Bedjat nggak pdanja sama ap, doesoen Madang. Pada ketiga harinja 

Haloe meneroeskan perdjalanan menoe- 
. Idjoe ke Soengai Koloean dari Lakitan, 

Isedangkan pada hari jang keempatnja 
dilakoekan perdjalanan ke Petoenang. 

|Hasilnja penjelidikan ini ialab, bahwa 
Tilapangan lapangan jg telah dilakoekan 
i-|penjelidikan itoe, maka lapangan la- 

—.. Ipangan tsb boleh dipergoenakan oen- 
'Itoek tempat kolonisasi. 

“Tentang apa jang telah diseboetkan 
diatas itoe dimadjoekan poela raport2 
jang njata sekali oleh Dienst van Ver 
keer Waterstaat, bahwa tempat2 atau 

“|lapangan lapangan itoe mentjoekoepi 

kan sebagai tempat tempat atau lapa 
ngan lapangan kolonisasi. 

Tiada aa telah ditentoe 
bah : er A. Anu 

Ten Waterstaat pekerdjaan mana jang 
ifdilakoekan dalam beberapa ,rintisan" 
#diseloeroeh lapangan lapangan terse- 
boet dan pekerdjaan mana poela jg. 

 waktoe ini telah mendapat hasil : p 
ia kat “ana. ea hasil banjak. 

“klas I, toean Mr. H.D. van Workum, | 
eloe beliau itoe mendjadi. Ass- 

Resident, dengan perdjandjian, bahwa 
“beliau itoe mesti mendjalankan per 
Ke anna itoe maba soedah tang 
gali Bepe KT 

5 ehkiana O muak 

Ressertiyalubteyai 

Programmanja peraja 
—. anoentoek Amsterdam 
Uitvoerend Comite dari Huldiging. 

| . #commissie jg dipegang oleh t. voors 
San ga) Izitter Mr. LJ.A. Trip mengadkan ra 

“Tetamoe dari Amerika. ar jg Peu kali na pa Abli- 
smilienja Radja telak mengoendjoengi 

sa 5 Wati Nei Pn Sa | Amaterdam pada boelan Juli j. 
p KA aan 5 lah didirikan atas Commissie ini t 
Sedjak beberapa hari jang telah ta Ne an toean burgemeesterdr. 

loe Rear-admiraal (schout-bij- nacht) de Vlugt denga . mempoenjai toe 
jani toean EH Cambell gepensioe-|djoean oentoek mengadakan perajaan 

| neerd commandant dari district-Naval |j eringatan atas pemerintahannja Seri 
| jang ke 12 di San Francisco dengan | Baginda Maha Radja Poeteri Wilbel- 

isterinja telah tiba di Betawi dan hen|mina jg ke 40 didalam boelan Sept. 
dak meneroeskan perdjalanannja kese 11938. 
loeroeh Indonesia ini dan selandjoe:| Lebih landjoet diberitakan, bahwa 
nja teroes ke Bali, Australia -.. Seri Baginda Maha Radja Poeteri me- 

Nieuw-Zeeland, laloe 'kembali Inerangkan pada bari jubileumnja hen: 
“Amerika. Idak diberikan perbadiahan kepada be 

Sa tg 27 Oct. 1937 t. Mr. Ormp- Mau dan djoega Seri Baginda Maha 
Il telah mengoendjoengi Departe| Radja menjatakan kepada burgemees 
nt Oeroesan Ekonomi, dimana belter terseboet, bahwa beliau berniat di 

u mendapat bantoean bantoean da | dalam minggoe jg pertama dari boelan 
1 beberapa ambtenaar ambtenaar oen September 1938 hendak mengoendjoe 
oek mengoendjoengi beberapa pendi |ngi Amsterdam jg dilakoekan setahoen 
ian pendirian di Betawi ini dan djoe|sekali dan soedah barang tentoe pen- 

“ga ia telah memperhatikan dengan |doedoek tempat terseboet mengadakan 
- soenggoeh soenggoeh EPA Kebon- pe rajaan oentoek menghormati per- 

Radja. oendjoengan ini, 

   

   

  

         

PN PAP INDERA Ki : 

“ToNa Mr Campbell telah mengoen | 

Bang Bedjat djadi ketarik bener nja pada djalanan raja diantaranja 

segenap alat alatnja dapat dipergoena | 

Orang telah mengoetjap banjak te-| 
rima kasih atas pekerdjaan jang telah | 
'dilakoekan oleh Dienst van Verkeer | 

  

Diam Npatpaarn Mena mepamang.Ngaaan an Pt 

rita, bahwa Pemerintah pada tanggal 
6 September 1938 hendak mengada- 
kan perajaan dan djoega pada pagi 

dam, dan jang hendak dikoendjoengi 
oleh Seri Maha Radja Pueteri dan Ah- 
li familinja. 
toean Dr. H Coliju telah bersiap akan 
mengadakan pidato oentoek mewperi 
ngati perajaan ini, Fa 

Uitvoerend Comite telah memboeat 

hormati pemerintabannja Seri Maha 
Radja Poeteri ke 40. 

roepa perajaan djoega. Hoofd-directeur 
Rijksmuseum akan membantoe djoega 
oentoek mengadakan tentoonstelling2 
jang indah sekali. Didalam Gemeente 
musea akan diadakan tentoonstelling2. 
djoega, ja'ni tentoonstelling tentang 
Nederlandsche beeldende kunsten pada 

Poeteri memegang pemerintahannya 

| werpen, ja'ni keloearan dari Grieken 
land, Rome, Egypte, Azia dll. sedang 
kan afdeeling dari Penningkunst akan 
diperloeaskan, Didalam Museum Fodor 
akan dipertoendjoekkan beberapa pe- 
ngalaman tentang pengeloeasan kota 
Amsterdam didalam 40 tahoen jang 
telah laloe ini. : 

Koloniale , Instituut akan memban 
toe djoega tentang pengalaman kema 

ini didalam 40 th tsb, sedangkan Ko 

djoega tentang grootbedrijven di Ne- 
geri Belanda Dr A.$. Philips di Eind- 
hoven telah bersiap djoega akan me 
lakoekan perbantoeannja. 

Selandjoetnja voorzitter Centraal 
Comite van Oa dan Nationale Or 
annisaties, ja'ni t. J ter Haar Jr, dan 
oa t. Mr Rb Kielstra, voorzitter 
dari Vereeniging tot Verdeeling van het 
'Volksvermaak akan mengadakan pem 

perajaan itoe dan djoega akan mem 
berikan tempat2 oentoek perajaan tsb. 

  

  

  

Pertandingan 2. L J- 

Hari Djoemahat 29—10—37. 
Setia 2—J. Krakatau 21—0 

Hari Saptoe 30—10—37, 
“Mos—Andalas1—3. 

Hari Minggoe 31—10—37. 
Malay Club — S.V,B.B, 2—2, 

Pada hari Minggoe kemaren boleh 
dikatakan baroe sekali ini SVBB ber 
main dilapangan VIJ tentoe sadja se 
moea penonton masing masing kepi- 
ngin menjaksikan permainan kedoea 
Clubs ini, Sajang kedoea fihak tidak 
compleet begitoe djoega dari SVBB jg 
bermain banja dari klas doea dan klas 
tiga sadja. Pertandingan mana hingga 
boebaran stand 2—2. 

Dilapangan SDI. Mrs Cornelis 
FN Krakatau —8ter 0— 2: 

sena 9 —. 

Bl mbaan sepeda 

“ Reeordnja Archambaud. 

Dari Rome diberitakan oleh Anip- 
'Aneta, bahwa orang jg soeka sekali 
melakoekan perlombaan sepeda, ja'ni 
Archambaud dari Perantjis telah me- 
lakoekan record lagi jg baroe hingga 
10, 15, 20 dan 25 km. 

eh ma 

Pertandingan tennis 

LD contra PT, Bb, 

Kesoedahan pertandingan friendly 
games antara kedoea tennisbond 
Indonesia dari Betawi dan Bandoeng 
stand adalah 7 —$ boeat kemenangan 

| Bandoeng. Oentoek pertandingan ini, 
maka salah satoe anggauta Dewan 
Ra'jat ialah toean Soetardjo telah 
menghadiahkan wisselbeker jang ba- 
goes roepanja. Boeat dames-single di 
sediakan racket sama snaarnja, hadiah 
dari toko ,Okamura“ dan dari firma 
Gou Boen "Seng Comite telah meneri- 
ma beberapa botol limoen dan siroop. 

Penonton sangat memogaskan, koe 
rang lebih 200 orang jang mengoen 
djoengi ini pertandingan. 

Didalam Singels Bandoeng keliha 
tan lebih koeat dari pada Betawi, ha 
nja toean Tarik dan Ketje jang men 
dapat kemengan didalam partijnja 
boeat Betawi. 
Nj. Jule — Nj. Caroline 2—6, 1—6 
Katili — Soedjono I—6, 2—6 
Djaja — Handojo 2-6, 2-6 
Roesli — Soemarman 0—6, 4—6 
Tarik — Soewarnadi 6—5, Soen   

Dari pihak Pemerintah diterima be-| 

barinja akan diadakan pertemoean | 
'INasional di geredja biroe di Amster: | 

Minister-president ja'ni | 

“Ivoorloopig programma oentoek meng) 

Di Amsterdam akan diadakan roepa | 

waktoenja Seri Baginda Maba Radja | 

dan djoega tentang antieke kunstvoor | 

djoeannja cultuur-eultuur di Indonesia | 

loniale Instituut akan menerangkan! 

bitjaraan tentang programma oentoek | - 

      

   

        

   
     
   

    

   , Sehingga: biskoewit j 

  

   
   
   

   
   

    

    
   
    
          

   

     

    

   
    

      

    

           

        

  

Anak-anak soeka Sekali 

.wit Arnott's Milk Arrowroot, 

bisan dari Na kelakyata 

masih poela di bagi rata. 

Sekarang iboe membeli satoe 

“kaleng baroe dan ia beli ini 

dengan Senang sebab biskoewit 

Milk Arrowroot ada menjegar: 

kan dan mengoeatkan badan. 

MIEKARROWROOT | 

ARNOTT| 

biskoe- 

jang | pengha- 

Importeurs: IR RERG 

  

Nj Jule/Santosa—Nj Caroline/Sjah- 
boedin 7-5, 6-2 

Nj Roekijab/Katili—Nj Sri/Soemar- 
man 6-3, 6-4 

Santosa/Ketji—Oesman/Soedjono 
6-4, 2-6, 3-6 

Roeeli/Moetalib—Sjahboedip/I. Soedjo 
no 6-4, 8-6 

Estrada/Endela—Handojo/Wazal 6-4, 
4-6, 4.6 

Pertandingan inter-bond ini ialah 
pertandingan jg ke empat. Tiga kali 
Bandoeng teroes kalah, tetapi sekarang 
ia dapat menang dan bawa wissel- 
beker jg bagoes tahadi ke kota Ban 
doeng. Onze gelukwenschen voor Ban 
doeng ! 

— 9 — 

Serie wedstrijden C. PKKT. 

Sebagaimana diketahoei, kemarin 
doeloe dan kemarin sore, dilapangan 
Penggorengan Tanah Tinggi Pontjol, 
C. PKKT afdeeling sport telah mene 
roeskan pertandingan voetbalnja. 

Kesoedahan pertandingan antara Ri 
alto dan WMS, berkesoedahan dengan 
2--0 boeat kemenangannja Rialto, 

Tetapi sajang ada incident sedikit. 
antara salah seorang speler Rialto de 
ngan referee. 

Dan incident itoe boekan sadja, me 
langgar sportiviteit, tetapi djoega me 
langgar hoekoem2 voetbal dan melang 
gar peri kesopanan. 

Tentang perkara ini besok atau 
loesa kita oeraikan pandjang lebar, 
djika soedah tjoekoep keterangan, lagi 
poela kita menoenggoe djoega ketera 
ngan dari bestuur vv. Rialto, tentang 
disciplinenja terhadap kepada salah 
seorang anggota jang boekan sadja 
menoendjoekkan sabagai seorang jang 
berboedi pekerti sangat menjedihkan, 
tetapi djoega membikin maloe kepada 
kawan2 sekoempoelan, jang jang nis 
tjaja bisa poela menjebabkan tidak 
baiknja nama perkoempoelan. 

Lebih2 perkoempoelan itoe memakai 
nama soeatoe bioskoop jang terkenal 
paling soeka kepada perboeatan ke 
badjikan, paling soeka kepada 'amal, 

Hari Minggoe sore, pertandingan 
antara Arrow (panah) dan v.y.8. (Men 
teng) berkesoedahan dengan 0—0. 

Voetbal vereeniging 
jang kesatria. 

Sebagaimana kita beritakan diatas, 
pertandingan antara Arrow lawan vv.S, 
berkesoedahan dengan 0—0. 

Menoeroet poetoesan sebeloem ada 
pertandingan, maka djika kesoedahan 
serie, akan di toss, dengan melempar 
kan mata-oeang. 

Adapoen kesoedahan tossitoe Arrow 
lah jang beroleh kemenangan, 

Tetapi ternjata antara poeblik ba- 
njak jang koerang senang. 

Padahal perkara toss itoe, boekan 
oeroesan masing2 perkoempoelan, te- 
tapi oeroesan kepoetoesan bestuur ko 
mite,   retired,| Ada antara kalangan poeblik jang 

Ketje — I, Soedjono 6—0, 6—4|tampak marah, hendak mengantjam 
Soepangat — Noeswar 2—6, 4—6| Arrow. 

Maka sebagai perkoempoelan jang 
sadar dan insaf, tidak soeka riboet 
pertjoema-tjoema, dan tidak soeka 

menggagalkan maksoed soetji dari ko 
mite, maka dengan tjara kesatrija 
Arrow soeka menjerahkan kemenangan 
nja itoe kepada vv. S. 

Jang dimaksoed oleh Arrow, boekan 
nja Arrow disitoe hendak bereboet 
menang-kalah, tetapi bermaksoedamail 

Poen permainan perkoempoelan ini 
patoet dipoedji, bersih permainanja 

Bestuur soedah ambil poetoesan 
bahwa kemenangan tetap ditangan 
vvS. karena Arrow soedah dengan 
ichlas soeka menjerahkar. 

Perkoempoelan sebagai ini, patoet 
lah kita oetjapkan selamat, dan insja 
Allah akan mendapat kemadjoean 
pesat. Baik ditilik dari pemandangan 
sport, maoepoen sosial, 
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Kesoedahan competitie B.B B pada 
ddO 24 t/m 31 Oetober 1937 

3e Klasse C: CKA 3—PBA 2 2 
28 Klasse C: JBC 2—Happy 2 2—2 

KIDS: BVGT—KIBC 0—0 
2e Klasse A: KVCO2—BVLS2 2-3 
49 Klasse A: BVLS 5—KIBC2 3—2 
le Klasse: BVGT 1—TCORC 1 5—0 

HCH 1—BVLS1 1—4 
2e Klasse C: Union 1— HDV1T 4—i1 
3e. Klasse A: BVOG, 2- BVLS 4 5-0. 

an 0.) 
De Drie Vs 1 Happy 1 1-4. 
CBA2- HDV 2 4-1. 

3e. Klasse B: Happy 3-K VO 3 4-l, 
3o, KlasseC: BV G1I-CBA 3 5-0. 
4e. Klasse A: De Drie V's3-BVLS 5 2-3 
4e. Klasse B: K VC 4-Happy 4 2-3. 

COBA 4-Happy 4 1-4. 
Ladis HCH- BVGL 0-3. 

(W.O.) 
PBA- SBC 0-3, 

Kesoedahan Schoolwedstrijden pada 
ddo. 30 Oct. 1937 

BES — Moehammadijah 4—1 
Bijzondere Mulo — Pergoeroean Ra'jat 

4—1 
Tutorial Academy — Open. Mulo 5—0 

KWS 2 — Chinese English High 
Sehool 2—3 

Chr. AMS — Ardjoena Mulo  3—2 
THUK — RH 5—0 

  

Soedah terbit 

Brochure Soetardjo 
  

  

Tentang Indonesia berdiri sendiri. 

Isinja penting bagi oemoem, ter 

oetama rakjat Indonesia. 

Harga f 0.75 
satoe boekoe dengan onkost kirim 

Lekas pesan!! Nanti kehabisan 

pada Administratie ,,Pemanda- 
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Zender Y.D.G. 8 golflengte 105 548 

PENJIARAN RADIO 
        

    

   

   

  

V.O.R.O. 5,— sore  Lagoe Menado 
5.15 Wajang orang 2 

12,05 siang Lagoe anekawarna 8.30 ,,  Seperempat djam pembi 

— »  Carel v/d Bijl bermain tjaraan tentang fotodan , 

203p Pekabaran  Nirom Cinema 

TGRO: ah Carel bermain — samb| 8.45 , Lagoe gramofoon — 

2 — 7 3 Selectie 9— Het A, Sanler bermain 

20 Ag Perkabaran Oh PHOHI-RELAY 

230 Toetoep 950” Berita koers 

6.— sore  Pemboekaan 9,55 ,.  Lagoe gramofoon 3 

| 6.03 Marek Weber dan lagoe|10.05 , »Phohi- Relay“ . 

lagoe dari Weenen L— 'Toetoep 
G0 Muziek anak-anak s HN 

7.— malam Perkabaran Nirom Selasa2 Nov. 

LAO Lagoe anekawarna 7.— pagi Concert pagi 
SO Avondwijding 8.30 Idem — samboengan 

So. Verdi's Regiuem mis |1lI,— , Dihoeboengkan dengan 

MO Lagoe populair g semoea zender-zender 

Goa Berta2 koers 1.— , Lagoe gramofoon 

KO 23 Lagoe gram. jg gembira| 5,30 sore Piano Voordracht 

IG 3 Toetoep : 6— Peladjaran main Gym- 

RV : nastiek 

B. R. V. 045... Perkabaran Pers 

Batavia I 157,89 m. Batavia II 61 | 7,— walam Marek Weber orkest 

66 m. 4 Buitenzorg 156,25 m. Soeka: FAO Piano Concert 

bcemi 12,18 m, Son Symphonie No, 4 
Sa 3 PHOHI-RELAY 

Senen, 1 Nov. 0305 Idem - 5 

5.— sore  Lagoe gramofoon 9,50 Berita2 Koers 

BMA ng Piano Voordracht OB 2 Lagoe gramofoon 

645 ', Perkabaran pers 10.30 ,  Lagoe dansa 
7,— malam Vccaal Il— , Toetoep : 

8,—. 2 Lagoe gram. jg gembira v3 aa 

   

     

                      

  

    

  

  

  

      

  

        

  

  

  
  

  

Rapat-Besar-Openbaar ,Oem mat LA ba »  Lagoe Bali 

Is Tes ak an ajo” lah di| Studio Kramat 96. 6.— Pat Iem orkest 

langsoengkan pada bari Achad Senen1l Nov, 6,30 Gamelan : 

0ct'37 didalam gedong bioseoc O| 5— sore Lagoe Krontjong dan 7-— malam Perkabaran dan perka- 

ta Poerworedjo, dibadliri ole Stamboel — baran pasar, 

orang Moeslimin dan Moeslime 580 , Lagoe Melajoe 7,15 ', Membalas soerat2 

ntaranja ada kil-wakil P 6.— , Lagoe Soenda 120 , Lagoe Tionghoa 
630 Membatja s.k. TI Pidato tentang »Kong 

7— ma  Lagoe Hawaiian p Hoe Tjoe 

a 2 7,30 '»  Membatja boekoe tjerita| £ 0, Gamelan 

Is Na NN Ok »Baron Sekindir“ oleh an » Krontjong Orkes 

. ut ga Pn atau | Mbok Mas Hardjadimoel|/11:30 »  Toetoep 
oentoek mentjatat perka:| sa | Nag 

winan didalam daftar bur 839 ,, La »Siswopra PROGRAMMA NIROM 

gerlijke stand. uu han, “3. Gonggo" “dipimpin oleh Penjiaran Barat 

— Telah mendengar dan mena EA toean Djojodisastroakan| Archipels. 99 dari 11.00 tsm 12.00 
aan sntang kedoea2nja mas'alah | memperdengarkan lagoe-|atas 205 m. West-Java: Batavia 126, 

Man 2 an ea an nana 3 lagoenja | Bandoeng 120,Buitenzor 182, Che ibo 

” Mengi engingat pada Kepaat Dae Na Il— Berhenti 108, Pekalonan 92, En eab nara 102, 

Moeslimatin jang oleh agamanja diwa| | Selasa, 2Nov. Oost dan Midden—Java: Soerabaja 131 
djihkan menga nan Ng adgapA 23 | I— pagi Lagoe Soenda dari 7.30 sampai 2.00 atas 25 m. Soe- 
noeroet agama Islamnja: Na er Lagoe Tionghoa rabaja III 195, Semarang 122, Malang 

Menimbang: aan » ae na 1 Djokja 181, Solo 188, Tjepoe 186 

Tentang mas'alah jg kesatoe, — . » berhenti 2 

5 Bata pokok intinja Stbl. 1937|12,— siang Lagoe Hawaiian KL ae e Na Ov. 

No 116 itoe amat menjesatkan Yeh og 2 Pa Lana? Tn no 6.03 5 Boeat Neha 
keagamaan sebagian jg Naa G9 Kn Krontiong dan| 7.— malam Perkabaran Nirom 
pada rakjat Indonesia, jalah jg beraj 1, » g jong 
Dena Men : Stamboel 7,20 , Sedikit tentang kembang2 

"3 bahwa pokok intinja Stbl, itoe| 2.— , Berhenti TA Oa" vleugelen van de 

seolah2 memaksa rakjat jg beragama| 5,— sore Lagoe Melajoe hac 

Telan Ta didalam Na malah moe K3 » Ha 2 aa » Pe Disco 

Ha « sebagai misaloja didalam | er| 6.— jagoe Soenda , ” 3 

Ba aa 2 An entoek ne 6.30 2 Membatja s.k. 330» Phohi perkabaran Sport 

ninggalkan hoekoem agama Islamnja 7,— malam Lagoe Ambon 9,50 ,  —-Lagoe gramofoon 

boeat memakai hoekoem jg boekani 7.15 » Tentang Mahabrata oleh 198, Berita koers | 

hoekoem agama Islamnja: tosan Kadiroen Mangoen Aa 5 Ka muziek 

». bahwa paksaan jg demikian itoe, poernomo 5 2 0 

lebih Tana dapet Wartikan, seolah| 7.45 ,  Lagoe Arab g Se La sa, Te Ov. 

oleh rakjat jg beragama Islam itoe| 8,— , Pemandangan loear Ne- aa pagi Bao 

dak dipaksa setjara haloes boeat geri g 2 

lambat Idi meninggalkan agama| 8.30 ,,  Intermezzo Lagoe kron 2 : pen neon 

at 2 2g tjong aa 

an hoekoem Islam itoe telah| 8,36 ,  Ketjapiorkest ,Sekar Ga M— ,  Pemboekaan | 

ampai tjoekoep sempoerna oentoek lih Aseli” 11,03 Boeat kaoem iboe 
sampai tjsekoep semp : Fpi Berhienti On 3 Seriuze muziek 
mengatoer kebaikan keperloean bidoep 

rakjat jang beragama Islam, 

Tentang masalah 
jang kedoea. 

b, bahwa akibat , Rantjangan Pera- 

toeran“ itoe amat bersalaban dengan 

hoekoem Islam jg berhoeboengan de 

ngan bab perkawinan, 
b. bahwa akibat ,Rantjangan Pera- 

toeran“ itoe, apabila peratoeran itoe 

didjalankan, akan sama menjesatkan 

nja dengan akibat Stbl. '37 No. 116 

itoe bagi rakjat jang beragama Islam, 

c, bahwa hoekoem Islam jang ber- 

hoeboengan dengan bab pernikahan 

itoe telah sampai tjoekoep sempoerna 

oentoek mengatoer kebaikan keperloe 

an perkawinan dan keroemahtanggaan 

rakjat jang beragama Islam. 

Memoetoes: 

1. Moehoen pada Pemerintah soepa 
ja Stbl. 1987 No, 116 lekas dihapoes 

kan. 
2. Moehoen pada Pemerintah, apabi 

la Beliau memandang keadaan Raad 
Agama kosrang mentjoekoepi keperloe 
an pemberian pengadilan pada rakjat jg 

beragama Islam didalam perkara 
»moe'amalah, ma'annas“, soepaja Raad 
Agawa lekas diperbaiki keadaannja 
jang sampai dapat oentoek mentjoekoe 
pi keperloean pemberian pengadilan 
itoe. 8 

3 Menjatakan pendapatan, bahwe 
»Rantjangan Peratoeran Oentoek Men 
tjaten Perkawinan didalam Daftar) 
Burgerlijke Stand” itoe sama sekali ti 
dak dipakai oleh rakjat jang beraga- 
ma Islam. 

4, Moehoen pada Pemerintah, apabi 
la Beliau menimbang perloe oentoek 
memperbaiki keperloean ra'jat jang 
beragama Islam didalam perkara per 
kawinan dan keroemah tanggaannja, 
hendaklah kiranja dibikin ,Rantja- 
ngan Peratoeran“ jang baroe dan jang 
pokok intinja tidak bersalahan dengan 
hoekoem agama Islam. 

5. Moehoen pada Pemerintah, oen 
toek mentjoekoepi maksoed poetoesan 
jang kedoea dan jang ke-empat itoe, 
soedi apalah kiranja Pemerintah me 
ngadakan permoesjawaratan dengan 
perkoempoelan2 ra'jat jang beragama 
Islam. : 
6. Mengatoerkan motie ini kehadapan : 

Sri Maha Radja Poeteri Wilhelmina, 
Toean Besar Manteri Djadjahan, 
Staten - Generaal, 
Toean Besar Gouverneur Generaal, 
Dewan Hindia, 
Dewan Ra'jat, £ 1 
Adviseur voor Inland. Zaken, dan 
Pers. 
Kemoedian rapat teroes bersidang. 

— 9) —n 

Lelang di Betawi 

Rebo 3 November 
Lelang Comissie Petodjo plein 25, 

oleh Feniks. 
Lelang diroemah toeav Jhr F Gold 

6,— 
5,30 

6,— 
6.15 

6,45 
7-— 
7,15 

5.— 

5.30 
6.— 

6.15 

1 — 
Z3 
7,30 
Man 

9— 

1L.— 

10.30 
11.30 

5,20 
5.40 
6.— 

,   man Sumatraweg 39, oleh John Pryce. 

8,10 

” 

PENJIARAN NIROM TIMOER 

Bandoeng II 103: Batavia II 195 
PLP 27, PMH 45, PMN 27 

s0re 

malam Perkabaran 

” 

sore 

malam Perkabaran 

” 

8 
3 
S
3
 

3
 

8 

” 

PENJIARAN NIROM TIMOER. 

Soerabaja I 31, Soerabaja II 95, 
Djokja 4I 128 : Semarang II 111, 

5,— sore  Lagoe Ambon 

»” 

” 

” 

7,— malam Perkabaran dan perkaba 

720» 
TS —n 
TO 
850 , 

10,30. , 
11.30 »” 

6,30 pagi 

718 , 

Selasa, 2 Nov. - Pr 

  

ana 

  

APOTHEEK ,BAN ANS 
Senen 83 — Telf. WI, 134 — Batavia-Centrum 

Terima Recept2 Dokter. Boleh 
1 ambil dan anterken di roemah 

| franco 

  

Djawa Barat p 

Senenl Nov. 

Lagoe Soenda 
Lagoe gramofoon dari 
Krontjong & Stamboel 
Lagoe gramofoon Samb 
Lagoe Tionghoa jang 
dramatisch 
Lagoe Ambon 

Mana soeka 
Lagoe Arab jg modern 
Lagoe Tionghoa 
Dihoeb dengan SRI 
Toetoep 

PMN 29 
Lagoe Melajoe dari loear 
tanah Djawa 
Krontjong & Stamboel 
Toetoep 

Selasa, 2N ov. 

Lagoe Ambon dan Me 
nadoj 
Krontjong & Stamboel 
Lagoe dari Siam dan 
Djepang 
Concert. dan  Lagoe 
Djawa 

Lagoe Yang Khiem 
Pidato dari kitab Indjil 
Lagoe2 Geredja 
Krontjong & Stambcoel 
Concert dan gambang 
kromong 
Lagoe Soenda 
'Toetoep 
PMN 29 
Lagoe Hawaiian 
Toetoep 

Djawa Timoer 

Solo II 120. 

Senen, 1 Nov. 

Lagoe Tionghoa 
Gamelan 
Orkest anak2 

  

   

  

ran pasar 
Membalas soerat soerat 
Lagoe Soenda 
Lagoe Yang Khiem 
Lagoe Krontjong 
Lagoe Jang Khiem 
Ketoprak 
Toetoep 23 

    

Lagoe Gamelan 2 

Idem 
Toetoep 

  
                                                    

MADY ROYAL harganja moerah: besar kefaedahannja boeat mempelihara koelit: 

sebab MADY ROYAL mengandoeng semoea obat? jang dapat membersihkan dan meng- 

haloeskan tjahja koelit. Saboen MADY ROYAL, memberi rasa sedjoek. Oemploeknja 

haloes, wangi. Awet dipakainja. Saboen MADY ROYAL selaloe didjaga kwaliteitnja! 

Lain dari itoe, semoea pemakai saboen MADY ROYAL ada harapan mendapat satoe 

Parker Set jang indah, sehargaf 27.50, saban hari. Didalamnja saban pak MADY ROYAL, 

ada terlipat satoe formulier. Keterangan? lebih djaoeh, dapat minta pada toko-toko. 

Djawaban! haroes dialamatkan pada: MADY ROYAL Postbox 60, Batavia-C. 

MADY ROYAL SABOEN JANG TENTOE MEMBERI NJONJA KEPOEASAN SEPENOEHNJA, 
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dato tentang lagoe Bali (Balische mu 

| asing lagi bagi toean2 lebi senang 
| mendengarkan apa ig dipandang me 
njenangkan dan berharga oleh seo- 
rang penjair (componist). 

Sepandjang pendapatan saja, maka 
oentoek seorang ahli lagoe fmusicus) 

Djawa dan Bali, begitoepoen oentoek 

bar2 jg beroekir2 dari Assyriscbe, de 
Malaya atau Grieksche jg dahoeloe2 
oentoek seorang djoeroe gambar (schil 
der), soepaja tahoe tentang Gioto, per 
madani tembok dari Bajeux atau 
kepandaian menggambar pada zaman 
soeng, oentoek seorang architect soe 
paja mengetahoei keadaan Kathedraal 
di Chartres, Ankor Wat ataudi Tji- 
tjin Itza. 

Bahwasanja pada masa ini tidaklah 
lajak apabila hingga ta' mangerti ke 
senian lain, bahkan boeat seorang 
kunstenaar perloelah mengerti apa jg 
dikerdjakan bersandar dengan ma- 
tjam2 pengetahoean dan penjelidikan. 

— Ahli2 lagoe (musici) tentoe mengar 
ti tentang kesempitan cultuurnja (ke 

seniannja), tentang koerang mengin 
| dahkan muziek lain, dari pada jg ter 

ahli pada gaibnja soedah beroesia ki 
ra2 250 th. Sebeloemnja itoe hanjalah 
satoe dari seriboe jg dapat perhatian 
sedang kedjadian dan oedjoednja kese 
nian lagoe itoe berlainan dengan apa 
jg soedah kedjadian di Tua. | 
- Oentoek menghilangkan keketjewa 

e diterangkan, bahwa tjontoh2 
goekir2 itoe kerap kali     

      

dibawa ke museu Europ 
o rapa th jg soedah fotografie dapat me 
'noendjoekkan doenia Barat, bagaima 
nakah oedjoednja beeldhouwkunst dan 

- architectuur doenia Timoer. Akan te 
.tapi Jagoe (muziek) itoe ta' dapat di 
 portret dan sampai sekarang baharoe 
sedikitlah jg mentjoba menoelis dala. 
muziek scbrift apa jg didengarnja, Se 
karang soedah an gramofhoonpla 
ten jg diboeat dengan lagoe2 ketimoe 
ran, akan tetapi tersiarnja hanjalah 
terbatas dan ta” dapat menjamai mu- 

“ sicus biasa. 2 
Bahwasanja dibenoea Timoer ba 

njaklah alat2 muziek (lagoe) jg ta 
ternilai barganja oleh ahli2 muziek 
“Barat, sesoenggoehnja awat sajang a- 
pabila muziek itoe lama-kelamaan hi 
lang dan ta” disimpan dengan tjara 
jg sempoerna. Oentoeng sekali, apabi 

“la mendapat negeri seperti negeri 
Djawa, Disitoelah menoeroet kebiasa 

“an muziek (lagoe) jg amat indah ke 
rap kali, diadakan dalam kraton. Apa 

Ag GO OAN na ena 
. Disitoelah hampir ditiap-tiap desa 
kesenian lagoe (toonkunst) dapat ter- 
dengar menoeroet kebiasaan disitoe. 

Gara Menoeroet perasaan seorang abli 
2 lagoe (musicus), Bali itoe memang ne 
- geri muziek dan tarinja ta? ha- 

nja digemari oleh tiap-tiap orang saha 
dja, akan tetapi kesenian muziek dan 

“tari memang besar artinja puda ke 
hidoepan pendoedoek disitoe. Siang 

dan malam dapat mendengarkan la- 
goe cempamanja : ditjandi-tjandi atau 

| ditepi djalan. Boleh dikatakan, bah- 

wa pada tiap2 perajaan jang berhoe- 
boengan dengan Agama atau perajaan| 

biasa, soepaja genapuja tentoe mema 
' kai muziek (boenji-boenjian), tari atau 
petoentoendjoekan jang sangat mena 

hati, Soepaja dapat menjaksikan 
oel bagaimanakah senangnja 

bangsa Bali kepada boenji boenjian 
dan pertoendjoekan, tjoekoeplah me- 
lihat kepada orang banjak, jang ke 
lihatan “gemar mengoendjoengi per 
toendjoekan2 itoe. 
'Tamasja terseboet dapat dilihat 

oleh siapapoer djoega jang senang, 
Orang-orang ta'oesah membajar, se 

5 ia Be 
& aj - 23 Naa Na 

. 8 es # Pata 
.. 2 5 MM : 3 3. 3 3 

PA Nan pa ES PESAN 
Tega 

Ne EA ati 
3 

foi hari en oentoek berpi! 

“ziek). Dari pada saja membitjarakan ' 
dalam2 tentang seloek beloeknja (tech 

'nieknja) gamelan oleh karena saja' 
— pertjaja, bahwa halitoe soedahlah ta” 

sangatlah perloe mengetahoei lagoe2 

seorang pemboeat patoeng (beeldhou- 
wer) soepaja mengarti tentang gam- | saan dan dapat menggambarkan bagai 

dengar disekitar tempatnja. Lagoe2jg 

museum2 di Europa. Bebe" 

    

Diterdjemahkan dalam bahasa Indonesia 
oleh Mr. Sidharto 

Oleh Collin Mc Phee 

  

dang pemain2nja dibajar dengan ma 
kanan atau wang kepoenjaan tjandi 
tjandi atau orang jang mengadakan 
tamasja itoer Demikian kami dapat 
melihat keadaan, jang dikenang?kan 
oleh penjajang kesenian Barat. 

Adapoen lagoe (muziek) menoeroet 
perasaan Bali itoe ada amat berlainan 
dengan perasaan kita. Oempama se- 
orang Bali biasa, mendengarkan Ia 
'goe, hanjalah seperti mendengarkan 
'soeara “merdoe jang djadi kesenangan 
.nja sahadja, mereka sekali2 ta' menje- 
lidiki seperti kita sekalian, bahwa mu 
ziek itoe mengandoeng matjam2 pera 

' manakah tingkah lakoe seorang com 
ponist (penjair) terhadap beberapa 

'so'al hidoep, Djadi mereka hanjalah 
| kesenangannja jang besar. Oempama 

! 
muziek itoe hanja kesenian soeara be 

'laka, mereka soedahlah merasa poeas, 
Di Bali muziek itoe kebanjakan 

hanjalah terhitoeng hal jang nomor 
doea .sahadja jang dipandang maka 
perloe jalah goenanja, oempama: di 
boeat- berbaris, menari, trace, jalah 
isjarat boeat mendekatkan perhoebse- 
'ngan manoesia dengan roch (badan 
haloes), Adanja muziek diperalatan 
sama perloenja dengen kemenjan boe 
nga2, dan sadji-sadji,djadi boekan soea 
toe barang jg diboeatnja karena hanja 
akan didengarkan sahadja, 
“Dari adanja beberapa peralatan jg 

berhoeboengan dengan Agama atau 

peralatan biasa dipoelau £Bali, dari 
banjaknja matjam2 tari dan tamasja 
jang dramatisch, maka laloe timboel 
lah beberapa matjam lagoe dan boenji 
boenjinja, Sebab itoe sekarang di Bali 
adalah ta'koerag dari 10 djenis game 
lan. Kalau matjam2 gemelan jang soe 
dah dapat peroebahan dihitoeng djoe 
ga, maka adalah lebih dari 20 djenis. 
Kira kira banjaknja alat boenji2an 

jg teratoer berhceboeng dengan itoe 
lah jg dapat mengherankan orang2 jg 
baharoe datang di Bali. Tiap2 matjam 
gamelan mempoenjai laras, lagoe, tja 
ranja memoekoel, perkakas2 dan boe 
pji sendiri. Tiap tiap matjam haroes 
dipeladjari betoel2 sendiri2, sebeloem 
mengetahoei tentang lagoe lagoe Bali 
sekalian, "3 “1 

Apabila seorang musicus Barat men 
dengar gamelan Djawa atau Bali per 
tama kali, tentoe akan senang sekali. 
Walaupoen kedoea doea gainelan ini 
banjik bedanja, akan tetapi tanda2 
masing2 banjaklah jang sama djoega, 
Kedoea doeanja diboeat atau dikarang 
oleh golongan jang soedah teratoer, 
keadaan patet patet (toonschalen) di 
negeri Djawa dan Bali adalah sebang 

|sa, sedang woedjoednja gamelan jaitoe 
terdjadi dari boenji2an jang dipoekoel, 
teroetama bilahan soeara (toonlatten) 
dan gongs. Bagi seorang zomponist, 
|jang selaloe mentjahari tjara (methode) 
|baharoe menoeroet perasaan diri sen 
diri, maka soeara gamelan itoe laloe 
menoendjoekkan doenia soeara jang 
'baharoe. : 

  

' Dengan rasa hati jang heran atau 
serba terkedjoet, maka componist itoe 
mengetahoei perbedaan muziek (gen- 
ding) doea matjam itoe sebagai beda 
nja boelan dengan matahari. Hanjalah 
dengan mempeladjari dan memeriksa 
sedalam dalamnja componist itoe akan 
'mengetahoei, seberapa djaoehnja ga 
melan ( muziek) itoe diseboet kesenian 
dan seberapa rendah tingginja penga 
djaran oentoek orang Barat jang ter 
simpan dalam gending itoe. : 

Gamelan Bali itoe oentoek seorang 
componist Barat mengandoeng 3 per 
kara lahir, jang dapat dipeladjarinja, 
menoeroet kepentingannja jalah : mer 
doenja soeara f(welluidendheid), wira- 
ma (rythme) dan wiletnja (melodie). 
Hal jang ke-empat jang ta? boleh di 
abaikan jalah : tjara memoekoelnja (de 
uitvoering). 

Pada galibnja kemerdoean soeara 
itoelah jang dapat menarik hati seo- 
rang pendengar jang dapat menoen   djoekkan : apakah ia seorang abli lagoe 
atau seorang jang ta' empoenja faham 

. 
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Congres Normasl-Scholieren Bond 
(N.S.B.) ke IV 

Di Mataram (Jogjakarta) 

Salah seorang abonne menoelis : 

Perserikatan sekerdja Normaal-Scho- 
lieren Bond (N.SB.) di Jogjakarta, 

school jang tidak menggaboengkan 
diri dalam PGI dan jang berzetel di 
Jogjakarta, akan mengadakan congres 
nja jang ke IV di Mataram Jogjakarta 
nanti moelai ddo 8 November jad. 

Adapoen agenda jang akan diroen- 

lain daripada tentang hak-hak dan 
nasib anggotasanggotanja, jang teroe- 
tama nasib kaoem Normalisten jang 
bekerdja pada Volksschool, Hal ini 
memang amat perloe, sebab didalam 
soal ini hanja Normalisten sadjalah 
jang berkoeadjiban dan lajak meroen 
dingkan, sebab boekan sadja hal ini 
mendjadi kepentingan golongan, djoe- 
ga sebab Normalisten tidak mempoe- 
njai pembela-pembela tentang pende 
ritaan nasibnja. 

Moedah2an berboeanlah 
N.S.B. j.a.d. itoe. 

congres 

Barang koeno palsoe. 

Menoeroet perkabaran dari , de Loc.“, 
di Solo, telah didapatkan oleh politie, 
bahwa disana orang orang kampoeng 
sedang asjik memboeat roepa roepa 
permainan jang beroepa barang koeno 
dizaman Hindoe. 

Ini barang diperboeat dari pada 
proenggoe (bronz) dan sedikit tanah 
lempoeng (klei) dan disini dapat di 
mengerti, bahwa itoe barang jang di 
perboeatnja mendjadi keras. 

Hargauja dari ini barang antiek ti 
roean, tjoema f 0.10 sampai f 1.50. 
Djadi dengan ini harga orang tidak 
dapat memberi hoekoeman, sebab ia 
ini tidak bermaksoed oentoek meni 
poe. (Djikalau ia bermaksoed hendak 
menipoe tentoe sadja ia djoeal itoe 
barang dengan harga jang amat ma 
hal sekalij. Dan menoeroet keterangan 
dari itoe sk., barang javg diperboeat 
olehnja tidak berbeda dengan barang 
dizaman dahoeloe,. dan tiap-2 orang 
jang melihat tentoe sadja dapat me 
ngatakan bahwa barang itoe adalah 
barang koeno. 

- Soeal pemberian wachtgeld 

Dengan Besluit Goebernemen telah 
diroebah reglement tentang pemberian 
wachtgeld atau onderstand jang dimuk 
soedkan sebagai wachtgeld dan gadji 
non aktiviteit kepada burgerlijke Lands 
dienaren dengan maksoed bahwa ke 
naikan wachtgeld zoogenaamd itoe, di 
berikan kepada landsdienaren jang di 
njatakan tjakap boeat djabatan jang 
gangnja paling achir, jaitoe selama 
dosa tahoen non activiteit jg pertama 
60 pCt dari f 500 jg pertama (doeloe 

Inja 50 pCt dari f 1000 jg pertama), 
dan djoega 40 pCt dari djoemlai ke 
basilan diatas. : 
Dengan ini kesoekaran dalam tem 

pat berdiam di Nederlanddan Hindia 
| Nederland lenjaplah. : 

— 9 — 

Sekolah hakim 

Loeloes dalam oa kandidat ba 
gian pertama : nona Tjoep Kadjat. dan 
tt, Abd Mairif, Djaga Boekit dan R. 
Sri Toendjoeng Pamekas. : 

Bagian kedoea: t. Tjong Ing Liem. 
Oedjian doktoral bagian pertama: 

G. Wreksoatmodjo. T. Green, R, Soe- 

giarto dan Zairin Zain. 

  

tentang bal lagoe (muziek). Pendengar 
biasa tentoe akan djemoe melihat 5 
tingkatan soeara itoe (vijf-notenschaal). 
Lagoe jang dioelang oelangi itoe bagi 

biasa ta' menjenangkan. 
Kebetoelan pendengar merasa senang 
dari soearanja gamelan2 jang lebih 
besar atau dari wiramanja (rytbme) 
gamelan, jang selaloe mengalir seba 
gai aliran electriciteit. 
' Kemerdoean soeara matjam2 game 
lan Bali itoe menjenangkan hati mu- 
sicus, dan lagi disitoe adalah perga 
boengan soeara jang bermatjam-ma 
'tjam. Disitoelah dapat menjaksikan 
kemerdoean, kehaloesan lagoe, soeara 
'nja terdengar dari alat alat lagoe jang 
dipoekoel. Musicus itoe akanymempela 
djari, apakah metaal (logam) atau 
kajoe itoe dapat diboeat mengadakan 
dasarnja atau pokoknja soeara, 

mama Ok   

perserikatan goeroe asal dari Normaa!| 

dingkan ketjoeali sebagai biasa dan | 

  

Penipoean jang litjin. 

Landgerecht Betawi telah periksa 
perkara penipoean jang dilakoekan se 
tjara tjerdik sebagai berikoet : 

Seorang perempoean toekang nasi 
di Gang Paseban Entjle kedatangan 
beberapa familienja dari Tjikarang jg 
hendak menengok seorang familienja 
jang ditahan dalam pendjara Gang 
Tengah. Bt.C, 

Tidak djaoeh dari itos waroeng na 
si ada tinggal terdakwa, jang dengar 
familie toekang nasi itoe ada kepen 
tingan demikian, laloe ditemoei dan 
didongengkan setjara pokrol bamboe. 

Mereka jg mendengar tertarik djadi 
pertjaja, apa poela terdakwa tsb tiap 
tiap barinja berdjalan mondar mandir 
dengan seorang sersi polisi diitoe kam 
poeng djoega, dan dikira iapoen ham 
ba wet. 

Setelah ini penipoe mengerti akal 
nja dapat perhatian laloe disamboeng 
dengan perkataan ia bisa menolong 
keloearkan si familie dari tahanan a 
sal sadja bisa mengeloearkan f 3,50 
sebagian oentoek membeli zegel dan 
sebagian oentoek membajar klerk 
djaksa. Masing2 tambah pertjaja dan 
penipoe ini berdjandji poela esok me 
reka bolea menoenggoe dimoeka boei 
tentoe jg ditahan akan dilepas 

Dengan kegirangan ke esokan hari 
nja beramai ramai menanti keloear fa 
milienja dari boei dan mereka nantikan 
di moeka boei, hingga sijang hari ta' 
djoega keloear, Kembali ini penipoe 
koendjoengi di moeka boeidan berte 
moe mereka jang tertipoe itoe, kata 
nja itoe orang jang ditahan soedah di 
lepas. Dengan terboeroe2 mereka poe 
lang, dan kira jang ditahan tadi telah 
teroes kembali ke Tjikarang, sesampai 
nja mereka di Tjikarang, baroe mere 
ka tahoe kena tertipse: : 

Demikianlah dalam ini perkara oleh 
hakim ini badjingan dihoekoem doea 
boelan. 
Berhoeboeng dengan iri pemeriksaan 

satoe kedjadian poela loear biasa. 
Jaitoe diitoe kantoor pengadilan ada 
datang seorang toekang batoe nama 
Machboeb dari kampoeng Koeningan 
Tegal Parang sambil mentjari peker 
djaan mampir menonton di roeangan 
Landgerecht, 

Tibatiba ini toekang batoe djadi 
terkedjoet waktoe memandang itoe pe 
nipoe, karena dikenalinja bahwa peni 
pose itoe jg sekian lama ia sedang 
tjari, sebab ,ia ditipos dan beberapa 
orang lain poela djadi korbannja. 

Setelah tidak samar lagi, toekang 
batoe itoe laloe mengadoe pada man 
teri politie di commissariaat Prapatan, 
bahwa ia telah ditipoe dan pevipoenja 
ia oendjoek itoe terdakwa: 

Tjaranja itoe penipoean ia laloe toe 
toerkan, ia ada mempoenjai warisan 
beberapa roemah dan sebidang tanah 
jg letaknja di tempat tinggalnja, se 
djak th., 1936 tanah itos djadi perkara 
dengan salah seorang jang katanja 
mengakoe familirnja waktoe itoe 
datang di ia poenja roemah ter 
dakwa bersama seorang agent politie, 
itoe penipoe mengakoe bekerdja men 
djadi klerk di Dept. BB dan tahoe 
dalam ia poenja perkara, 

Boeat kepentingan itoe ia sanggoep 
menoeloeng, dan soerat-soeratnja di 
pinta. T'joema sadja perkara itoe tidak 
dapat di bereskan, kalau verponding 
nja berdjoemblah f 120, beloem terba 
jar. Dari sebab penipoe itoe bersama 
hamba wet, ia djadi pertjaja dan koem 
poelkan oeang jang di pinta tadi la 
loe diserahkan, 

Hingga beberapa boelan, hampir sa 
ban minggoe itoe penipoe datang dan 
saban datang dengan bergantian agent 
politie jang dibawa, oentoek verpon- 
ding tahoen 1937 poen di pinta poela 
berdjsemlah f.21.50, dan ia di kasih 
tiga bloknotes toengangsbewys dari 
gemeente jang berharga selembar 
f£.1,25, dan katanja itoe roemah roe 
mah jang tidak ditempelin dengan ini 
kartjis akan di bongkar. 

Dengan begitoe ia dikoeasakan 
meminta pembajaran dari roemah2 jg 
ada di atas tanah warisannja. Perentah 
inipoen ia kerdjakan mendapat poela 
f 16,-- semoea oeang itoe dipinta poe 
la oleh itoe bangsat. 

Sedjak itoe ini penipoe tak nampak   lagi, dan kepada politie telah diberi 

tahoekan, baroe kini 
moekan. 

Lain2 penipoean poen banjak lagi, 
ada jg tertipoe lantaran penning spsda 
dan adapoela'jg tertipoe dalam oeroesan 
perkara crimineel,padahal itoe penipoe 
tidak kelihatan dimoeka hakim wak 
toe orang jg kena perkara diperiksa, 

— Cm. 

Mutatie B.B, 

Toean Mas Mohammad Mansoer Den 
dawatjana dibenoem mendjadi kepala 
district Pamanoekan (regentschap Kra 
wang, residentie Betawi) 
Pada masa ini masih mendjadi kepala 
district Mawoek (regentschap dan res, 
Betawi) 

Toean R. Kandoeroean Soemadila 
ga dibenoem mendjadi kepala district 
'Tjiawigebang (regentschap Koeningan 
residentie Tjirebon). 

Sekarang masih memegang djaba 
tannja sebagai kepala district di Pa- 
tjet (regentschap Tjiandjoer, resident 
Bogor), 

Toean R Moebiran Soerianegara di 
benoem mendjadi kepala district Tji 
roeas fregentschap Serang, residentie 
Bantam) jg pida sarat ini masih me 
megang djabatannja sebagai kepala 
district di Pontang (regentschap Se 
rang, residentie Bantam), 

Toean Raden Danoe Soemawilaga 
telah dibenoem wmendjadi kepala dis- 
trict Patjet, regentschap Tjiandjoer, 
residentie Buitenzorg, jang pada wak- 
toe ini masih memegang djabatannja 
sebagai Djaksa Landraad di Rangkas 
betoeng, regentschap Lebak, residen- 
tie Bantam. 

Toean Mas Wangsamihardja telah di 
benoeni mendjadi Wedana Algemeene 
Politie di Bandoeng jang pada dewa- 
sa ini masih "memegang djabatannja 
sebagai Ass. Wedana Algem. Politie 
di Bandoeng. 

Toean Raden Koesoemaamidenda 
telah dibenoem mendjadi kepala dis- 
trict Pontang, regentsehap Serang, re 
sidentie Bantam, jang padu waktoe 
ini masik memegang djabatannja se- 
bagai onderdistrictshoofd di residentie 
Buitenzorg. 

Toean Mas Ardipoetra telah dibe- 
noem mendjadi kepala district Leuwi 
damar, regentschap Lebak, residentie 
Bantam, jang saat ini masih meme 
gang djabatannja sebagai onderdistricts 
hoofd di residentie Priangan. 

Toecan Mas Padmadinata telah dibe 
noem mendjadi kepala district Tjiba 
toe, regentschap Garoet, residentie Pri 
angan, jang pada dewasa ini masih 
memegang djabatannja sebagai onder 
districtshoofd di residentie Priaugan, 

Diangkat  mendjadi districtshoofd 
dari Tjibinong, reg, dan res. Bogor, 
toean Rd. Kandoeroean Prawira Da 
noe Koesoemah, sekarang mendjadi 
districtshoofd dari Karangnoenggal, reg 
Tasikmalaja, res. Priangan, 

Diangkat mendjadi districtshoofd 
di Kawali, reg. Tjiamis res, Priangan 
toean Kd. Soeriadipoetra, sekarang 
mendjadi districtshoofd di Tjibinong. 
res. dan reg. Bogor. 

Diangkat mendjadi distrietshoofd di 
Karangnoenggal toean Rd, Kartada 
noeatmadja, sekarang mendjadi dis 
trictshoofd di Pamanoekan, reg. Kra 
wang, res. Batavia, 

Diangkat mendjadi districtshoofd di 
Maoek toean Rd. Kartaatmadja, seka 
rang wendjadi districtshoofd di Kawa 
li, reg, Tjiamis res. Priangan. 

dapat dikete 

maa Oman 

TJIREBON VARIA 

(oleh: A.G.5.) 

Fancy fair Taman Siswa ? 

Telah pernah diwartakan, bahwa 
kini soedah terbentoek soeatoe comite 
goena mengatoer peringatan Taman 
Siswa 'Tjirebon baroesia 15 tahoen, 
peringatan mana akan terdjadi nanti 
pada boelan Juli 1938. 

Sebagai tanda peringatan jg ber 
faedah dixenang kenangkan oleh comi 
te, mendirikan seboeah anak gedoeng 
di sebelah barat iboe gedoeng TS 
Kanoman, dan pintoe gerbang dimoe 
ka pekarangan pergoeroean. Soedah 
tentoe tjita2 itoe makan ongkos tak   sedikit maka oleh karena itoe kini 
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Tentang perselisihan faham didalam rapat 
oemoem Gerindo jbl. di Bogor 

4 menerima Dari seorang abonue kit 
soerat dlam bahasa Soenda, jg ,boe-|: 

     
     

     
      

       

  

   

  

    

  

Karena berhalangan, hari Minggoe 
jl. saja tak sempat menghbadliri rapat) 
cemoem Gerind tida 
apa, sebab bi 
tja djoega dalai 
jang dibitjarake Ka eat 

Petangnja, kebetoslan ada seorang 
sahabat saja jang mengoendjaengi ra-| 
pat oemoem Gerindo, 'bertandang ke 
roemah saja. Dari padanja—dengan 
pandjang lebar—saja dengan | verslag 
G.rindo itoe" : "3 

Hari Senen saja batja poela verslag 
lengkap darijToean jg disamboeng bari 
Selasa esok harinja. Kebanjakan T toe 
an toelis tidak berbeda dengan apa 
jg telah saja dengar darifsahabat saja 
itoe. Tetapi jang aneh, didalam ver- 
slag toean tidak saja batja verslagnja 

.     
   

  

jg pada hewat saja ada penting, sebaj 
gaimana saja dengar dari sahabat saja 
itoe, ialah tentang debat antara pe 
mimpio? Gerindo dengan "doea orang 

Parindristen. se ana 
Saja kenal kepada toean bahwa t. 

boekan anggota Parindra dan boekan 
poela anggota Gerindo, Dengan demi 
kian toean dapat leloeasa menoelis apa 
jg dibitjarakan dau apa jang “terdja- 
di“ didalam rapat tsb. agar sidang ra 
mai jg tak dapat mengoendjoengi ra- 

pat itoe dapat mengetahoeinja . . 
Sekian boenji soeratnja jg mengenai 

verslag Gerindo itoe. | : 
Kita bergembira 'menerima soerat 

tsb. dan , . perloe mendapat penera- 
ngan. 

Tentang verslag Gerindo .. 
Djikatidak salah lihat, Pemanda 

nganlah jg paling lengkap memboeat 
verslag tsb, Maksoed kita, tidak lain 

ialah agar sidang ramai dapat fmengi 
koetinja apa jg dibitjarakan disana. 

Apa jg dikemoekakan oleh penoelis 
soerat tsb memang sesoenggoehnja, bah 
wa ada terdjadi perselisihan faham an): 
tara propagandisten Gerindo dengan 
tt, Sanoesi dan Chatib ata's nama 
njasendiri, dan dus boekan' de- 
ngan Parindristen seperti #dimaksoed 
oleh penoelis soerat tsb, : 

Kritiek dari tt, kedoea itoe (kritiek 
ini berhoeboeng dengan pidato2 pro- 
pagandisten Gerindo S,) memang pe 
das bagi pihak Gerindo, poen pedas 
poela djawabannja dari fihak Gerindo 
(mr, Muh, Yamin) terhadap tt tsb, di 
atas, : 

Lebih djelas poela: 2 
Didalam pidato2 propagandisten Ge 

rindo itoe memang banjak:didapati per 
kataan2 jg mengenai pergerakan lain 

.jg oleh propagandisten Gerindo dise 
boet “sajap ,kanan”. 

Dan inilah roepanja jg menimboel 
kan kritieknja kedoea tt, tsb diatas 
Didalam kritiek kedoea tt itoe dianta 
ra lain? ada poela perbedaan faham 
tentang ,arti persatoean“ jg dimak- 
soedkan oleh propagandisten Gerindo 
Dan kedoea belah pihaknja mempoe 
njai alasan jg koeat. 

Kita sebagai djoeroe kabar memang 
sangat leloeasa oentoek menoelis, apa 
lagi soerat kabar kita boekan soeatoe 
sk, jg terikat oleh salah soeatoe partij 
Poen orang sampai tjoekoep kenal ke 
pada rail 'Pemandangan. 

Segala apa oesaha bangsa kita jg 
Pemandangan anggap bergoena oen- 
toek kepentingan masjarakat kita, Pe 
mandangan selaloe membantoenja, 

Kembali kepada verslag Gerindo.| 

0. Isoedkan diatas. 

Sesoenggoehnja, dengan senga 
dja tidak kita perboeat verslagnja 

ihan faham jg. dimak 
    

  

njinja (setelah kita salin! demikian: |tentang per 
Toean S. jth. Me : , 

Orang djangan salah mengerti de- 
ngan menjangka, bahwa kemerdekaan 

ta menoelis dapat kita pergoenakan 
lam segala hal jg. dapat kita toelis. 

| Sehabis vergadering seorang kena- 
lan kita jg. doedoek dibelakang kita, 
memberi suggestie kepada kita kata 
nja: Toelislah seadanja. 

Kita djawab dengan tersenjoem, 
Didjalan waktoe poelang “ kepada 

'correspondent moeda dari Sipatahoe- 
Iman kita (telah) berkata: Boeng, ber 
hati batilah menoelis tentang verslag 
Gerindo ini ! 

Kita tjoekoep merdeka oentoek me- 
nveliskan apa jg. kita dengar, tetapi 
kita tidak akan r oe kel oo s8 menoelis 
dengan tidak mengingat conseg u- 
entienja apa jg. kita toelis. 
| Kitapoen mengerti bahwa kita dapat 
memboeat verslag seadanja, sebab ra 

doekan kita sebagai djoeroe kabar sk. 
Pemandangan jg, orang simpai tjoe 
koep kenal akan railnja, tidak mengi 
zinkan oentoek serampangan menoelis 
jg. kita rasa akibatnja akan meroegi 
kan kepentingan persatoean dan per 
damaian dari pergerakan kebangsaan 
kita seoemoemnja. 
Dan..,. apa jg. terdjadi, tjoema 

perselisihan faham jg. loemrab. 
Djika dikobar kobarkan, api jg. ketjil 
itoe dapat merembet kemana mana. 

Apa jg. kita dengar memang se- 
soenggoehnja, pembitjaraan kedoea 
sprekers tsb. (Yamin-Sanoesi) dioetjap 
kan dengan menggontjangkan bati si 
pendengar. Tetapi, biarlah tidak oe- 
sah kita tarik tarik, Kita takoet orang 
salah mengerti (seperti penoelis soerat 
itoe sendiri) dengan dikatakannja bah 
wa kedoea orang ,pendebat" itoe ialah 
'Parindristen. Padahal kedoea tuean 
tsb, berbitjara atas namanja sendiri. 
Memang kitapoen tahoe, bahwa ke 

doea figuren tt. tsb. boekan figuur jg. 
'ketjil artinja dikatangan Parindra. 
Jang kita koeatkan, orang tidak bisa 
membedakan persoon kedoea toean 
itoe dengan Parindra, sebagai telah 
ramai djadi pembitjaraan orang di Bo 
gor, bahwa ada incident antara Parin 
dra dengan Gerindo. 

Ini sangkaan tertoe sadja keliroe: 
Keringkasannja : 
Kita tidak oemoemkan so'al ,re 

meh“ dalam sk. kita, apalagi djika ki 
ta berpendapatan, bahwa dengan pe- 
ngoemoeman itoe akan menimboelkan 
ekor jg. lebih boeroek. 
Kita masih ingat dengan perselisi- 

ban faham antara Pasoendan dengan 
'(Parindra. Karena ada beberapask. ka 
bar jg. selaloe memberikan lapangan 
sk.-nja oentoek membesar besarkan api 
perselisihan, sehingga sedikit atau ba 
njak, so'al jg. plaatselijk itoe dapat me 
rembet kelain tempat dan HB, kedoea 
partij tsb,-poen terbawa bawa. 

Inilah jg, selaloe kita sesalkan. 
Dengan keterangan jg sesingkat ini, 

moedah moedahan sidang ramai me- 
ngerti, apa sebabnja kedjadian jg. di 
maksoedkan oleh penoelis soerat tsb. 
diatas kita tidak perboeat verslagnja 
jg. lengkap dalam Pemandangan. 
| Dan kesemoeanja itoe tidak lain ba 
injalah oentoek kepentingan doenia 
pergerakan kita choesoesnja'dan kepen 
tingan masjarakat dalam oemoemnja. 

  

comite moelai berlangkah mengoem 
poelkan ongkos2 itoe. Moelai bl ini 
akan dikelilingkan 19 lijst diseloerueh 
daerah Tjirebon. 

Lijst-lijst itoe terteken ketoea dan 
penoelis comite ja'ni tt. Soejat dan 
A G. Soeriokoesoemo dan memakai 
tjap Commissaris v Politie. Dibaraplah 
tocan2 dan njonja2 pendoedoek Tjire 
bon mengisi lijst-lijst itoe menoeroet 
kekoeatan masing masing, djika lijst 
itoe nanti datang diroemah roemah 
toean-toean. Ketjoeali mengelilingkan 
Jijstlijst itoe akan didaja oepajakan 
djoega terdjadinja soeatoe fancy-fair, 
dimana akan dipertoendjoekkan bebe 
rapa tontonan, misaloja pertandingan 
goelet (worstelwedstrij1en), badminton, 
krontjong concours dsb. Kapan fancy 
fair itoe akan diadakan, beloem dapat 
lah kini kita pastikan. Tak lain peng 
harapan kita, moedah moedahan mak 
soed jg baik itoe terkaboellah dan kita 
jakin, pendoedoek Tjirebon akan ber 
doejoen2 datang di halaman TS Kano 
man, goena menjaksikan tontonan-ton 
tonan dan . , , beramal. 

Rapat R.R. Tjirebon 

Pada hari Selasa tg 26 Oct. 1937 
djam 9 terdjadi rapat jg pertama dari 
RR baroe. Setelah pilihan anggauta | borhoeboeng 

laikanlah peroendingan agenda rapat 
jang kedoea. 

Setelah rapat jg kedoea itoe diboeka 
oleh t. Voorz, maka beliau teroes me 
roendingkan punt jg kedoea ja'ni soe 
soenan College van Gecommiteerden. 
Oentoek anggauta2 jg beloem pernah 
doedoek di RR Tjirebon diterangkan 
oleh t. Voorz. riwajat soesuenan badan 

| kometir dari asal moelanja sampsi kini, 
Soesoenan badan kometir jbl ja'ni 
doea bangsa kita dan doea bangsa 
Asing dan voorz. Berhoeboeng dengan 
soesoenan itoe t. A.G. Soeriokoesoemo 
mengoesoelkan soepaja soesoenan ba 
dan kometir baroe itoe didjadikan se 
perti berikoet: 3 orang bangsa kita 
dan 1 orang boekan bangsa kita. Toean 
Priebee memberikan nasehat kepada 
anggauta2 baroe, soepaja djangan me 
pgadakan perobahan dalam soesoenan 
itoe, sebab soesoenan lama soedah 
baik djalannja, 

“ Toean Ysbach berpendapatan soe- 
dah aa dalam bidan kometir 
bangsa Boemipoetra mempoenjai koer 
si lebih banjak dari lain2 golongan, 

Imaka oleh karena itoetoean terseboet 
mengoesoelkan soepaja verhuiding 
itoe dirobah mendjadi 3: 1 :1. 

Akan tetapi inita' dapat diterima 
»sperobahan banjaknja   Prov. Raad Djawa Barat selesai, dimoelanggauta“ badan kometir haroes men 

pat itoe rapat oemoem, Tetapi kedoe| 
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Dingin- 

Dingiti-i-im! 
menjegarkan badan - itoelah dipe- 

orasakan oleh Eau de Cologne-es boeatan 
Boldoot. Terlampau amat koeatnja minjak 

wangi Eau de Cologne ini, akan menjegarkan 

badan, menjedarkan dirinja, merangsangkan 

toeboehl Tjobalah sadjal Tapi mintalah jang 

tjapnja belah ketoepat merah. Belah ketoepat 

. merah itoelah tanggoengan Eau de Cologne- 
8x . aa 
es boeatan Boldoot jang sedjati. 

ol 

  

Sedjoekkanlah dirimoe pakai 

 EKaude Cologne 

00 
  

dapat persetoedjoean college van gede 
puteerden. T Sewaka merasa wadjib 
wmenjetoedjoei oesoel verhouding 3 : | 
itoe, melihatinheemsche meerderheid 
R.R. Setelah oesoel itoe dioendi,maka 
verhouding 3:1 diterima:dengan soeara 
jang terbanjak. 
Setelah itoe diadakan pemilihan 

anggauta badan gecommitteerden jg 
berkesoedahan seperti berikoet : 1, t. 
Maurenbrecher AR Tjirebon, 2 toean 
Sewaka, 3 t. Djokomardeo dan tRM 
Mohammad. Punt 3 pilihan anggauta 
anggauta Technische Commissie. Ter 
pilih tt: RM Mobammad, E Soepar- 
man dan Priebee. : 

Punt 4 pilihan Ketoea dan anggau 
ta Commissie van toezicht atas koe 
boeran oemoem oentoek orang-oranz 
Islam di Kemlaten. Terpilih tt: Soejat 
dan Sajid Segaf bin Hasan Albabsji, 
kapitein Arab Cheribon. Sesoedab itoe 
t Voorzitter mewartakan, bahwa Volks 
onderwijzers mendapat duurtetoeslag. 
Peroemoeman itoe dapat samboetan 
gembira dari rapat, teroetama dari 
anggauta-anggauta RR jang mendja 
bat pangkat Volksonderwijzers 

Setelah punt rondvraag dipakai oleh 
beberapa anggauta oentoek bertanja 
dan mengemoekakan beberapa bal, 
rapat ditoetoep kira kira poekoel 1. 

Fancy-fair Tionghoa 
Dari fibak Tionghoa kita menerima 

warta, bahwa nanti pada hari Saptoe 
dan Minggoe tg 6 dan 7 November 
1937 akan diadakan fancy-fair dan 
pendapatannja 100 pUt boeat penolong 
kesengsaraan &i Tiongkok. Dalam fan 
cy-fair itoe  berdjenis-djenis stand 
akan diadakan misalnja: Restaurants, 
grabbelton,hengeltent, Yscream palaca, 
koentouw, zang, krontjong, tari gadis, 
wajang orang dan muziek bawaiian. 
Badan jang mengoeroes fancy fair itoe 
terdiri 'dari tt: Kwee Zwan Hong ka 
pitein der Chineez»n,(Eere-voorzitter) 
Teh Tie Sek Voorzitter, Kwa Seng 
Liang secretaris, Oey Joe Seng Pen- 
ningmeester I, Tan Soei Tjiong pen- 
nivgmeester II, Kwee Zwan Loan, Oey 
Kok Tjing, Tjia Eog Tong, Tan Sian 
Peng, The Djin On commissariesen 

men pyaa 

3 S-K PM DAN ROEPELIN 

Perkara persaingan. 
» (Oleh Sip) 

Soedah berkali kali ditoelis perkara 
Roepelin. Dari pihak lain datang poe 
la perbatian kepada Roepelin itoe, 
akan tetapi dengan perasaan jang ber 
lainan daripada kita sendiri. Kalau     

kita mempoenjai perasaange mbira 
mepjamboet kemadjoean Roepelin, da 
ri pihak dengan perasaan iri! 

Boektinja: ,Bat. Nie uwsblads 
lemparkan kedepan oemoem, perasaan 
iri dengan mengabarkan, bahwa pe 
ngangkoetan hewan koeda dari Soem 
bawa dan Ampenan, boeat kedoea ka 
linja via Roepelin soedah sampai di 
Pasar Ikan Betawi dengan selamat in 
goede conditie, Itoe feit jg pertama. 

Jang kedosa ongkos pengangkoetan 
itoe 50 pCt lebih moerah. 

Keinginan, atau dari pihak BN kita 
seboetkan sadja feit jang ketiga ada 
lab: Pengangkoetan Roepelin itoe boe 
kan sadja menjaingi KPM dan lain 
lain peroesahaan pengangkoetan dila 
ost, akan tetapi djoega djadi saingan 
dari SS Staatsspoor, kepoenjaan dari 
Goebernemen, 

Baik kita boektikan perasaan iri da 
ri orang jang memberi kabar kepada 
BN tadi dengan lebih doeloe membi- 
tjarakan ,feit“ jang ketiga. 

x 

Kita perloekan berlanja kepada t. 
Dasaa d voorzitter dari Handelsver 
eeniging bangsa Indonesia, jang me 
ngoeroes djoega hal Roepelin, apakah 
kabar pengangkoetan itoe benar. Ka 
bar itoe diperkoeat oleh beliau sambil 
mengatakan bahwa soal persaingan 
Roepelin dengan SS itoe adalah soea 
toe hal jang tidak benar. 

Sebab dari doeloe pengangkoetan 
hewan jang datang dari Soembawa a 
tau Armpenan ke Betawi (Passar Ikan 
tetap melaloei laoetan, sebab Soem- 
bawa ataupoen Ampenan adalahd ipi 
sah oleh laocetan dengan poelau Uja 
wa, Djadi soal saingan disin,i adalah 
soeatoe hal jang di tjari2, jang mengan 
doeng maksoed boeat keroegiannja Roe 
pelin dan saudagar2 jang wmemboe- 
toehkan ongkos jang moerah. Lain 
perkara, kalau hewan dari Soembawa 
oentoek Djokja Solo dan lain tem 
pat di Djawa Tengah, jang 'tidak bisa 
langsoeng disinggahi dari laoetan. 
Dari Soembawa diangkoet via perahoe 
sampai di Soerabaja. Dari sini terpaksa 
diangkoet lagi via transport darat, ja 
itoe kereta api (SS atau lainnja). Tapi 
Soembawa ke Pasar Ikan bisa lang- 
soeng didekati melaloei djalan laoetan 
apa goenanja mesti tambah oeroesan 
memakai djalan $$ lagi sesoedah dari 
Soermbawa melaloei laoetan? 

x 

Sekian keterangan dari toean Dasaad 

jang kita benarkan seratoes procent. 

“ 

Sekarang baik kita bitjarakan feit jang 
kedoea, perkara ongkos jang lebih 
moerah 50 pOt. Ini benar. Tapi orang 
djadi tersenjoem: apakah saudagar2 
soedah gila, mace memakai ongkos 
Jg lebih mahal djikalau disamping 
itoe ada jang lebih moerah, dan bisa 
selamat, Initoch ada perkara jang soe 
dah seharoesnja? Logisch ! 

Sekarang berbitjara perkara persa- 
ingan! Dimana diatas doenia ini jg ti 
dak ada persaingan? Djangan kita per 
gi djaoeh2. Dekat sadja: Bataviaaseh 
Nieuwsblad oempamanja, toch dalam 
persaingan dengan ,Java Bode“ Oem 
pamanja? Tapi apakah lantaran BN. 
djadi saingan JB. lantas perloe mes 
ti ditoelis didalam ini koran, dengan 
mengandoeng roepa roepa maksoed? 

Persaingan jg sewadjarnja, tidak da 
pat disingkirkan dari atas dcenia. Ti 
ap tiap niatan jg hendak bermonopo 
lie (main menang sendiri), meroegi- 
kan masjarakat negeri ini, apalagi ka 
lau itoe datangnja dari oesaba jg spe 
ciaal memang oentoek mentjari keoen 
toengan. 

Kekoeatiran kita perkara reacti e 
dari pibak KPM berhoeboeng dengan 
kemadjoean Roepelin ini sekarang soe 
dah dibenarkan oleh kabar jang ,ten 
dentiuus dalam koran Belanda diatas. 
Tjoema kita berpendirian bahwa KPM 
ada hak hidoep demikian djoega Roe 
pelin, sebab lowongan jg ada jg be- 
loem dapat dipenoehi oleh KPM s am 
paisekarang, terboekti dapat di 
isi oleh Roepelin. Boekankah ini tan 
da tanda baik? Kita pertjaja bahwa 
Pemerintah itoe boekan anak kefjil Ia 
gi dipermain mainkan oleh satoe, doe 
a kabar kabar seperti jang 'soedah di 
»moentahkan“ oleh pers Belanda dia 
tas. 

Persaingan mesti ada, tidak bisa di 
hilangkan. T'joema sadja haroes persa 
ingan jg sewadjarnja, redelijk, Itoe 
didjalankan oleh Roepelin, karena di 
paksa oleh keadaan masa, Kita harap 
pihak KPM djoega mengarti, dan toe 
lisan dalam koran Belanda itoe kita. 
anggap sebagai tidak ada sadja, habis 
perkaral Bagaimanapoen djoega tjara 
BN. menjiarkan kabarnja itoe, me- 
ngoeatkan hati kita mengatakan: 
Roepelinadahak hidoep..! 

—()   

    

       

    
      
     

      

    

3 

t


	Image00001
	Image00002
	Image00003
	Image00004
	Image00005
	Image00006
	Image00007
	Image00008
	Image00009
	Image00010

