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PRO DAN CONTRA 
Sa 

Telah kita sanggoepkan ! 
Hari ini akan kita sadjikan sedikit | 

samboetan berhoeboeng dengan hasil| 
“pertemoean antara Centraal-Comite 

| dan wakil wakil perbimpoenan per- 

   

- 
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 himpoenan politik, . 
—. Soepaja samboetan kita itoe lebih 

| djelas, ada baiknja djika sebeloemnja 
| disadjikan gambaran tentang pro dan 

kontra terbadap petitie-Soetardjo jang 
kita dapati dalam masjarakat sana 
dan sini. : 

Bagian sana: 
» Sebagian tidak 
kontra, karena apa jang ditoedjoe oleh 
petitie Soetardjo itoe mentjepatkan ter 
lepasnja perhoeboengan dengan Ne 
derland. Sekarang zsifstandig, besok 
meminta merdika, kata mereka. Dari 
itoe djangau kasih djalanu menoedjoe 
kedoedoekan ,berdiri sendiri” seperti 
Gimaksoedkan oleh 'petitie—Soetardjo, 

Sebagian tidak moefakat, karena pe 
titie-Soetardjo itoe tidak terang, boe | 
rang, vaag, tidak begitoe positief. 
Dalam princip menjetoedjoei gera- | 

kan mencsdjoe ,berdiri sendiri“ boeat 
Indonesia, tjoema sadja aksi demikian 
Itoe harses diatoer dan diformuleer 
lebih terang dari pada petitie Soetar- 
djo, katanja. Bangoenan, vorm merekz 
tidak setoedjoei, tetapi isi dan mak- 

' soed mereka toendjang, Djadi golongan 
ini termasoek golongan pro, 

—- Sebagian pro, karena soedah kenjang 
. melihat dan merasai Indonesia diemban 
dalam seltudang oleh Nederland. 
“ Dalam segala-galanja Indonesia sehing 

. ga sekarang haroes ta'loek pada kepen 
tingan Nederland. 

Dari itoe perloe Indonesia berdiri 
—. sendiri, mengoeroes oeroesan roemab: 

    

            

     

    

    

   

   

    

tangga sendiri dengan tidak melepas- 
kan perhoeboengan dengan Nederiand. 
. Sisanja. .., bersikap: masa bodo 
alias tidak ambil perdoeli! 
Bagian sini: 
Kontra, karena petitie Soetardjo itoe 

| kosong, tidak berisi apa-apa. Sikap 
demikian dimadjoekan seterang-terang- 
nja oleh t.t. Soeroso dan Soekardjo 
Wirjopranoto, leden Volksraad dan 
anggota terkemoeka dari Parindra, 

. propagandis boeat Djawa Timoer dan 
- Djawa Tengah. 

| Ada lagi jang kontra, karena . .. 
| katanja. . . maksoed petitie itoe (Indo- 
| nesia berdiri sendiri, zelfstandig) ber- 
'tentangan dengan maksoed toedjoean 
“gerakan kebangsaan (Indonesia Mer- 
dika). Dariitoe partai2 kebangsaan ti- 
dak dapat menjokong petitie-Soetardjo, 

Pro, karena gerakan petitie-Soe- 
. tardjo boekan mengandoeng kemoen- 
“doeran tetapi kemadjoean. Indonesia 
berdiri sendiri ada lebih baik dari 
pada Indonesia seperti sekarang ini. 

Apa lagi pro, tjoema dalam meng- 
hadapi imperiale konferensi jang dimak 
.soedkan oleh petitie-Soetardjo itoe. 
Aliran ini dianoet oleh toean M. H, 
Thamrin, ketoea Fraksi Nasioaal 
dalam Volksraad dan propagandis Par- 
indra boeat Djawa-Barat, seperti ter 
boekti dari stemmotiveering beliau 
pada waktoe steman tentang petitie- 
Soetardjo dan . . , dianoet poela oleh 
Gerindo. 

Sebagian lagi bersikap: masa bodo, 
tidak pro tidak kontra ! 

Teranglah kiranja, bahwa baik di 
kalangan sana maoepoen dikalangan 
sini didapati bermatjam-matjam pen- 

“dapatan dan sikap, jang satoe lebih 
“djelas dari pada jang lain, 

' Menilik hal demikian itoe, maka 
samboetan kita tidak lain dari pada 
seroean dan andjoeran : boektikanlah 

“pada sidang ramai ketjakapan tenaga 
Indonesia dalam menjoesoen aksi jang 

“sebesar besarnja -dengan tidak oesah 
“menimboelkan perpetjahan apalagi per 
“ #jektjokan seperti jang soedah soedah ! 
. Djika seroean dan andjoeran ini di 
-penoehi, baroe gerakan kebangsaan 
.madjoe selangkah mensedjoe maksoed 
“kita bersama. 

M.T, 

aan 

Terhadap Petisi-Soetardjo 

moefakat alias| 

        

  

    

| ertog Van Guise— 

  

Rapportnja Lord Halifax 

Menoeroet berita Reuter dari Lon || 
don, 22 Nov.: ini Lord Halifax jang || 
|baroe datang dari Djerman telah me 
ngadakan pertemoean sya minister 
Eden, kemoedian kedoea ja datang 
pada premier Chamberlain. 

November akan mem 
nja Lord Halifax, dan sebelaem itoe 
tidaklah akan disiarkan ma'loemat. 

Sokongan Pemeriatah Inggeris 

“Kepada Spanjol 
Pemerintah I is memberi derma 

    

  

ngan saudara di Spanjol, kata Reuter 

Tentang K.L, M. 

. Perhoeboengan oedara 
.Dari Lissabon diberitakan oleh Anip 

Aneta, wakil wakil dari K LM telah 
tiba di Lissabon oentoek meneroeskan 

oedara dari Amsterdam ke Neder- 

Angin tofan 

Ketjelakaan di Philippina 
Reuter mewartakan dari Manila, da 

lam tempo sepekan poelau? Visayani 
telah diserang oleh angin tofan, bing 
ga ada 123 oreng jang mati. f 

Menoeroet berita jang baroe baroe 
jini, angin tofan tsb, mengamoek de 
ngan kekoeatan 160 km, didalam se 
djamnja telah membawa keroesakan 
jang besarnja koerang lebih 890.000 
pond sterling. Didalam salah satoe poe 
lau tsb. ada 10,000 roemah roesak, 

Ta 07 s20n 

Memperhentikan pemogokan. 

Reuter mewartakan dari Akron 
(Ohio): Union  memperma'loemkan 
dengan opisil, bahwa anggauta-anggau- 
ta ,Uvited Rubber Workers America" 
telah mengambil kepoetoesan meng- 
hentikan pemogokan, dengan djalan 
menerima baik oesoel-oesoel bagi me- 
njelesaikan conflict. 

—i 

Vacature toean D.S. van Duyl 

Dari Den Haag diberitakan oleh Aneta 
bahwa vacature toean D.S van Duyl 
telah dibenoem toean W, Deryke. 

PEN 

Permoefakatan sembilan Negeri 
dioendoerkan 

Dari Brussel diberitakan oleh Reu- 
ter, bahwa sesoedahnj1 dilakoekan per 
temoean lama sekali antara delegasi 
Inggeris dan Amerika, soedah bisa di 
dapat persetoedjoean terhadap kepada 
Verklaring, dalam mana dimoeat pe- 

| mandangan tentang keadaan persete- 
roean antara Tiongkok dengan Dje- 
pang, dan dalam mana ada dioesoel- 
kan soepaja permoesjawaratan (konye 
rensi) dioendoerkan boeat tempoh jg 
tidak ditentoekan. 

rok 

Belakangan diberitakan, bahwa Per 
moesjawaratan Sembilan Negeri ditang 
goehkan hingga tanggal 24 November. 

Rentjana Rapport menolak sugges 

melainkan sangat dipoedjikan, soepaja' 
diadakan pemberhentian peperangan 
dengan segera. 

Dioemoeinkan djoega, bahwa mak 
soed pengoendoeran waktoe itoe, ja 
lah memberi kesempatan jang loeas 
boeat mempeladjari tjara-tjara (metho 
de) oento:k mendapat perselesaian per 
tikaian dengan tjara damai. 

sasa) mau   
“ 

Persidangan kabinet kelak tg. 24/| 
rapport2 | 

5000 sterling kepada fondsnja Inter |j 
'nationale Comite di Geneve, boeat ke | 
perloeannja korban korban pepera| 

pembitjaraan tentang perhoeboengan | 

landsch Guyana dengan melaloei Lis- | 
sabon dan Kaap-Verdisch eilanden. Ri 

idi Cairo telah ditangkap dau dibawa 

'Imengetahoei sendiri, disana (Akaba) sa 

'Izalem ada 

ag : infabriok$ £ tie tentang permoepakatan langsoeng, | #“Her Larosseriefabriek“ telah mening 

    
  

    

  

Akan mereboet kem- 
bali mahkota 

Perantijis 

Keterangan jang menggem 
parkan 

Parijs, 23 Nov (Reuter), Ke 
gemparan baroe telah timboel 
berhseboeng dengan keadaan po 
litik Perantjis, jang disebabkan 
oleh keloearnja manifest, diterbit 
kan oleh troonpretendent Peran- 
tjis, jaitoe Hertog van Guise. Ba 
pjak jang menghoeboeng?2kan per 
kara manifest ini dengan adanja 
gerakan gelap “Cagoulardss. 

Manifest itoe jang dibadapkan 
kepada segenap ra'jat Perantjis 
menjatakan begini: 

»Keadaan kamoe jang roewet 
ini akan mebalik belakang kepa 
da kamoe kepada diktatuur dari 

| kanan dan dari kiri, 

Dalam hal ini hanja ada satoe 
djalan: Perbaikan monarcbi. Saja 
soedah berniat tegoeh akan me- 
reboet kembali mahkota leloehoer 
koe. Baharoelah Perantjis bisa Ia 
gi mendjalanukan kewadjibannja 
didalam doenia". 

Keheranan orang bertambah 
naik hingga kepoentjak kehera- 
nan, ketika diketahoei, bahwa 
peeteranja Hertog van Guise itoe 
dari kota Parijs soedah berang- 
kat ke Zwitserland.       

M. TABRANI 
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kan pertanjaan kepada pemerintah j 
boenjinja sebagai benia : 2 

Menoeroet berita berita jang sampai 
kepada jang bertanda ini, diroemah 
nja Taralib gelar Datoe” Bagindo Ra- 
djo penghoeloe kerapatan Negari Ti- 
kaleh (Singkarak, Solok S.W.K.), jang   

  

Enam orang Sech ditangkap 

Transocean mewartakan dari Cairo. 
bahwa enam orang sech, di Transj 
Joerdania, antara mana Rashid Pashs 
Alghazawi, goebernoer district Aljouv, 
menoeroet berita-berita jang diterima 

ke Akaba, jang letaknja di Laoetan 
Merah. : 

Penangkapan ini disebabkan oleh 
sikapnja jang bersifat memoesoehi ke 
pada Amir Abdullah dengan adviseur 
adviseurnja. : 

Bersamaan dengan berita itoe, dari 
pihak opisil disangkal, bahwa katanja 
ada pasoekan pasoekan Inggeris diki 
rim ke Akaba, kota mana sebagaima- 
na diketahoei diminta oleh baginda 
Ibn. Saoed. 

Mencoeroet keterangan orang2 jang 

ma sekali tidak terdapat serdadoe?2 da 
ri pasoekan Inggeris. 

Perdjandjian Perantjis — Syria 
ditanggoehkan 

Dari Jeruzalem diberitakan oleh 
Transocean, bahwa menoeroet berita 
dari Damascus dalam soerat kabar 
Arab Palestina" jang tebitdi Jeru 

dimoeat berita bahwa 
Pembesar2 Inggeris meminta kepada 
pembesar2 Perantjis, soepsja mem 
pertanggoehkan penanda-tangan per 
djandjian Perantjis — Syria, hingga 
selesainja so'al Palestina. 

Maksoed permintaan ini, jalah men 
tjegah, soepaja bangsa Syria, hingga 
berhoeboeng dengan kesoekaran nege 
rinja bisa: memberikan toendjangan 
jang djitoe kepada bangsa Arab di 
alestina. 
Tetapi berita ini beloem disahkan 

dengan opisil. 
spm 

Soeka damai 

Menoeroet berita Reuter dari Pon- 
tiac, kaoem pemogok sit down di ,Fi- 

galkan gedoeng paberik jg didoedoeki 
nja, dan bersedia melakoekan permoe 
pakatan dengan kaoem madjikan. 

Penggeledahan Datve' Bagindo 
Radjo 

Pertanjaan t. Datoe 
Kajo. 

Dengan soeratnja bertarich 21 Mei   
“#pada tanggal 7 Nov. '36 bersama sa 

ui aa beberapa kepala kampoeng lain 
“uja memadjoekan pengadoean kepa 

da ass. resident Padang tentang kela 
koean negarihoofd Tikaleh, tidak 
lama kemoedian, jani tg. 10 Nov. 37 
dilakoekan penggeledahan oleh Kepa 
pala District Solok, kepala onderdis- 
trict Singkarak, komandan detache- 
men pel-polisi dan beberapa orang pel 
polisi, dan jang demikian itoe dilakoe 
kan, karena ia ditoedoeh menjimpan 
barang barang penjeloendoepan dan 
djoega mengepalai kawanan orang pe 
moesoeh kekoeasaan. 

Soedab itoe ia didengar keterangan 
nja, dimana kepadanja dioetjapkan 
djeega perkataan perkataan jang koe 
rang pantas. 

Kemoedian 48 djam ia ditahan da 
lam roeang tahanan kazerne pelpolisi, 
dimana ia mendapat makanan koerang 
baik dan mendapat kamar jg boe3oek 
baocenja, sedang pada toeboehnja ia 
hanja boleh mengenakan tjelana pen 
dek sadja. 
Jang bertanda ini ingin mendengar 

dari pihaknja Pemerintah, apakah Pe 
merintah soedi kiranja memerintahkan 
soepaja diselidiki perkara ini, dan ha 
sil penjelidikannja kiranja diberitahoe 
kan kepada jg bertanda ini, dengan 
disertai pemberian tahoe tindakan apa 
kah jang dilakoekan oleh Pemerintah 
dalam perkara ini. 

Djawaban Pemerintah, 

Dari kabar2 jang diterima dari resi- 
dent Soematera Barat ternjata, bahwa 
penggeladahan jg dilakoekan pada tg 
10 November '36 atas perintah HPB 
ditempat Solok itoe tidaklah ada sang 
koet paocetnja dengan soerat penga- 
doeannja jg ia masoekkan pada tg. 7 
Nov. '36, tidak kepada assistent resi- 
dent Padang, tetapi kepada resident. 

Penggeledahan ini terdjadi, sesoedah 
vja jang  bersangkoetan jang selaloe 
mengadakan kerapatan dengan orang2 
jang pernah ditoentoet karena per 
boeat revoloesioner, pada tanggal 8 
November 1936 mengoetjapkan per 
kataan jang merendahkan kepada 
adresnja keloearga Mahkota, atas hal 
mana sementara itoe dilakoekan pe 
noentoetan karena melanggar artikel, 
154, subsidiair artikel 134,  meer 
subsidiair artikel 156 daripada Kitab 
Hoekoem Siksa. 

Pada pemeriksaan jang dilakoekan 
setelah terdjadi penggeledahan dalam 
roemahnja 'Taralib gelar Datoe' Ba- 
gindo. Radjo itoe, sama sekali tidak   37, toesan Datoe' Kajo, telah menjorong 
ada dioetjapkan perkataan2 jang koe 
rang pantas. 3 

  

  

. Lebih djaoeh tidak poela ada boek 
tinja, bahwa selama ia ditahan dalam 
kamar tahanan jang patoet 36 djam 
lamanja, ia hanja dibolehkan memakai 
tjelana pendek sadja jang sederadjat 
dengan adat kebiasaan kepada lain lain 
orang hoekoeman. Demikian poela 
tidak ada kedjadian bahwa ia menda 
pat makanan jang boeroek. 

Berdasar atas satoe dan lain hal, 
maka bagi Pemerintah tidaklah ada 
alasan oentoek melakoekan tindakan 
jang istimewa. 

sn 0 mata 

Mati terboenoeh di Tiongkok 

Anip-Aneta mengabarkan dari Ven- 
lo, bahwa pamilinja telah menerima 
kabar, tentang kematian mgr, Schra- 
ven Chengtinfoe, jg mati terboenoeh 
oleh kaoem pendjahat (bandiet). 

Mgr. Schraven itoe soedah sedjak 
1899 di Tiongkok. 

Ini hari menoeroet berita dari Nij 
megen disalah satoe roemah seorang 
iboe dari Parijs Lazaristen datang 
berita, bahwa ketjoeali Mgr. Schraven, 
ada lagi 5 atau 6 orang kaoem mis- 
sionaris (moebaligh) jg djoega terboe 
noeh, antara lain lain seorang pater 
Nederland G. Wouters dari Breda 
dan pendeta A. Geerts dari Ouden- 
bosch. 

Direktoer internasional 
bureau 

Soedah tiba di 

Kemarin djam 10.40 pagi dengan 
pesawat terbang ,Reiger“ telah tiba 
di Tjililitan direktoer dari pada Inter 
nationale Arbeidersbureau, ja'ni toean 
Harold Bitler, diiringi oleh isteri dan 
sekretarisnja. 

arbeiders- 

Betawi 

Kedatangannja disamboet oleh resi- 
dent Betawi jang datang menjamboet 
atas nama GG dan Goebernger Djawa 
Barat, 

Lebih djaoeh ada datang djoega t. 
Den Hamer, Kepala Arbeiderskantoor, 
t. mr, Weyer voorzitter Indische On- 
dernemersbond, toean Arbeidersbure- 
au, toean mr. Groeneveldt chef Im- 
migratiedienst, 

Toean Butler kemaren itoe membi 
kin beberapa perkoendjoengan, antara 
lain-lain kepada viee president Dewan 
Hindia, direktoer Justisi dan Goeber 
noer Djawa Barat, 

Kemoedian tadi malam teroes berang 
kat ke Bogor, 

  

  

   



    

0. Ikan oleh adanja keadaan jang tidak 
00 Isekat jang meradjalela dalam peroesa 

ge! itaan pertjetakan sebeloem permoelaan 
a periode krisis ini, 

      

   
       

    

  

    

      
   

    
    
   

    
   

    
    

    
    
    
    
      

  

   

     

    

   
   

    
    

    
    
   

    

| taboei, maka "anak-anak ketjil itoe ma 
|. sih lemah dalam segala galanja, hingga 

—. moedah sekali dihinggapi oleh matjam 
matjam penjakit, apa poela djikalau 

.- tinggal bersama sama dengan anak2 ba 
| njak, dan lebihlebih dalam boelan 

.. October atau November, jaitoe soeatoe 
—.. masa pertoekaran hawa panas akan 

| masoek pada hawa hoedjan (dingin). 
—. orang Belanda menjeboetkentering. 
(Dalam boelan October dan Novem 
|. ber ini maka anak anak di RPM. 

djoega banjak jang dihinggapi penja 
kit, sedang nama penjakit itoe banjak 
jang menoelar, seperti mazelen 
(tampek), influenza, koreng 

—. dll, djadi bila ada anakjang terserang 
| pevjakit jang dapat menuelar dan itoe 

| anak jang sakit ta" dapat tempat di 
' CBZ., barapan “akan  mendjang- 

|. kit kepada lain lain anak besar 
0. sekali, ma'loemJah, bagaimana orang 

akan mengadakan iebtiar akan mewi 
sahkan dengan anak anak jang tidak 

|” sakit, tentoelah soesah sekali, ma'loem 
lah, betoel gedong R.P.M. ada besar, 

| akan tetapi namanja roemab, nistjaja 
— berbeda sekali dengan keadaan roemah 

sakit, jang memang soedah sedia ka- 
mar kamar atau tempat boeat menga 
singkan anak atau orang jang sakit 
menoelar, keloeh kesah R.P.M.. sema 

| #jam ini memang soedah tsb. dalam 
| Yerslag pada tiap2 tahoen, singkatnja. 

. Djika R.P.M. beloem mempoenja 
—. roemah sendiri, nistjaja ta” depat me- 

| ngatoer hal tsb dengan sewpoernanja. 
—. Walaupoen demikian maka iehtar 

adjiblah dilakoekau dan menoeroct 
|. advies dari buisdokter tocan dr. R 
—  Soebarto, dr. van Buren dari Kinder 

polikliniek di CBZ dan toean Pring- 
—. | godihardjo, Controleur dari Kantoor: 

| Kesehatan maka sekarang perloe di 
|. adakan atoeran boeat menambah ke 

—. bersiban (bygiene) pada erf belakang: 
. jang begitoe loeas, seperti WC. boeat 

anax2 mesti diperboeat menceroet na 
sehat dari Kantoor Kesehatan, dil, 
0 Tambah bersih, tambah netjis dan 

—.. tambah sebat, inilah semoea mesti me 
|... makai beaja, sedangkan sekarang ini 

dalam boelan Poecasa hampir meraja 
| kan hari raja Aidilfitri bagai kacem 

— Moeslimin, sebab hal diatas ada pev 
ting atas kesehatannja anak-anak ma 

“ka segala advies dari toean-toean itoe 
. haroeelah ditoeroet, hanja sadja pasel 
| beajanja, nistjaja mendjadikan beban 

jang agak berat bagai RPM, akan te 
— tapi rasa keberatan ini akan mendja 

| Gi ringan bila saudara? kaoem Moes 
— Jimin dan Moeslimatin soedi meredla 

kan zakat-fitrahnja kepada anak-anak 
jatim, piatoe, moealaf dan miskin jg 

  

  
  

    

        

    
    
    

    

    

    
     

      

     

      
       

    

    
    
    

  

  
   

  

i pertoendjoekan 

    

0. Bedrijisreglementeering 
aa — Kepada peroasa- 

| |. haan drukkri. 
Dari Verslagnja Gedelegeerden ten 

ebahan dau tambahan atas 
1 jfsreglementeering, an 

a ati tentang druk 

  

   

    

     

   
   

    

ara lain dapa 
erij sebagai berikoet: 

erapa anggota sama berpendapat, 
rijisreglementesring jang di: 

kepada peroesabaan drukkerij 
membawa perbaikan kepada 

tjabang oesaha ini. Hal ini menoeroet 
pertimbangan mereka adalah disebab 
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| Sjarat-sjarat jg ringan, jg bisa dibe 
rikan oleh leveranciers atas mesin-me 
sin, dan lengahnja tentang afscbrijvi 
ngen, sjarat2 pekerdjaan jg tidak baik 
dls, kesemoeanja itoe membawa kepada 
roesaknja harga, 

Meskipsen beroelang-oelang terdjadi 
faillissement, tidaklah hal ini membawa 
berkoerangnja djoemlah peroesahaan. 

| Maka oentoek menghilangkan kes 
daan jg boeroek ini, anggota? terse 
boet memadjoekan oesoel sebagai be 
rikoet : | 

1. Menoendoekkan drukkerij2 de 
|agau capaciteit 300 meter persegi da 
lam sedjam atau koerang, kepada regle 
tmenteering. Peroesahaan2 jg sangat 
bersahadja ini, jang menimboelkan 
banjak keroegian kepada drukkeij? 
jang masoek reglement, haroesiah ber 
angsoer angsoer dilenjapkan dengan 
tindakan Pemerintah, 

2. Memberantas roesaknja harga. 
Pemerentah hendaknja menentoekan 
harga dengan djalan memberi oenlang 
oendang kepada badan badan psme 
rintahan jg opisil dan mendesakkan 
kepada autonome ressorten dan pendi 
rian pendirian partikelier, djangan lagi 
kiranja menjoeroeh mertjetakkan druk 
werkennja dengan harpa jg meroesak. 

Sebagai dasar tarief, bisalah ditetap 
kan oleh persatoean kaoem Madjikau 
Drukkerij, tarief mana sesoedah men 
dapat penjelidikan accountant biss 
membawa hasil. Drukkeij drukkeij 
Tionghoa dan Bvewipoetera boleblah 
meneken tarief jz rendahan sedikit. 

3. Soepsja diadakan batas jg tegoeh 
kepada koungkoerensi negeri loesran 
jg makin lama makin loeas itoe. Ha- 
|roes diadakan pemberantasan import 
|drukwerk dari Joear. 

4. Memperbentikan persaingan jaug 
tidak adil dari gevangenis-drukkerjjau, 
Drukkerij2 ini haroesuja diroebab 
wendjadi sekolah typografis, sehingga 
kelak tidak perleue mendatangkar 
kaoem yak dari negeri loearan, Ber 
djoemlah2 kaoetn penganggoeran bisa 
ikoet sekolah disini, dan dengan dja 
lan ini mereka berhasil bisa mendapat 
mata pentjaharian. 
. 5. Mempertahankan capaciteit Lands 
drukkerij jang ada sekarang ini. Dju 
di peroesahaan ini djaingalah hendak 
nja diperloeas, tetapi hendaknja dibi 

kin bisa mentjoekoepi membikin drus 
|werk sekadar keperloean Negeri. Djadi 
order2 jang loear biasa hendaknja 
'disoeroeh tjetak kepada peroesahaan 
partikelir, 

6. Memerangi credietrysteem jg me 
roesak dari kaoen leveranciers a- 
tas slatalat drukkerij Lebihlebih le 

r dengan kampoeng tab., te 
5 kampoeng itoe karena djalan oe “ia menoedjoe kesitoe hanja satoe djalan. 

, ketjelakaan. 3 

maksoed komite 

terhadap pembesar SS. 

Oentoek pendoedoek Batavia jang 

1 roe dil, kampoeng jang bertetangga 

: | entoe tahoe 
bahajanja kalau hendak pergi dalam 

: ng djalan oentoek 

  

  

   

  (Dan djalan ini melintasi spoorbaan. 
jika sedikit lalai tidak heran terdjadi 
  

Ada djoega djalan lain, tapi mesti 
berdjalan di satoe gang, jang berde- 
katan dengan tempatnja locomotief, 
jang mengeboel asapnja teroes mene- 
roes, San 

Ketjoeali djalan itoe djadi djaoeh 
dan smelambatkan soeatoe keperloean 
djika ada orang kesakitan atau perloe 
pertolongan dokter dan poelisi, djoega 
tiap-tiap jang djalan pakaiannja ter- 
ganggoe oleh hitam-bitam karena 
steenkolen, 

Berhoeboeng dengan ini oleh pen- 
Idoedoek disitoe telah dibentoek satoe 
comite. jang telah memoetoeskan me- 
ngirimkan rekest pada pembesar2 S.S. 
oentoek kepentingan pendoedoek de- 
agan mengadakan djalan jang tidak 
mengganggoe keamanan. 

(|... 

Wedana Polisi 
Toean Moehamad Siradz Wedana 

Leuwiliang (Bogor) jg dipindah ke Be 
tawi, sebagai wedana polisi, pada hari 
Rebo jbl telah datang di Betawi, oen 
toek menerima djabatan jg baroe. 
Menoerset chabar, beliau akan be- 

roemah di Mr. Cornelis, dan berdeka 
tan dengan roemahnja Wedana Soe- 
tandoko. 5 

& 

can GP 

|Kapal seret ,Humber" di Tandjoeng 
Priok, 

Kapal seret ,, Humber“ jang menje 
ret kapal keroek ,, Doejoeng“ dari Ne 
geri Belanda menoedjoe ke Indonesia 
telah tiba di Tandjoeng Priok dan se 
landjoetoja kapal tsb akan bertinggal 
di Tandjoeng Prioek boeat sepekan 
lamanja oentoek dibersihkan, 

— 9 — 

P. H. ikoet beramal 

Pembantoe mengabarkan : : 
Pengoeroes P, H. (Pemoedi Hardjo) 

di Mr.C, ini th telah ikoet beroesahs 
menetapkan seorang amilin, jaitoe sdr 
Amirio, ketoea moeda dari P. H. oen 
toek menerima fitrah dari anggota2uja. 
Pendapatan dari pihak ini akan di 

bagikan sebesar2 menoeroet ajat jg 
telah ditetapkan. 

Pertemoeen pers dengan t HB Bulter 

Toean H. B. Butler, directeur dari 
Internationasl Buresu van Arbeid di 
Geneve jg pada masa ini masih meng 
oendjoengi negeri ini pada hari Djuc 
wa'at 26 November jed. djam 4 sam 

rima wakil!2 pers di Hotel des Indes. 
— 9 — 

Nah! baroe ketangkap. 

Di Kemajoran Wetan dan sekitar 
oja dalam waktoe jang acbir-achir ini 
hampir tiap malam terdjadi pentjoe 
rian dengan djalan gasir, korek pin 
toe, kalau loepoet ini, ajam-sjam poen 
ditjoeri bingga kandang ajamnja poen 
bersih, 

Meski hampir tiap malam dilakoe | 
kan pendjagaan, ini bangsat njata 
lebih awas, hingga ta dapat ditangkap. 
Tapi sepandai-pandai toepai berloem 
pat, ta' oeroeng djatceh ketanah djoea, 
demikianlah kemaren malam, satoe 
sersi politie jang sengadja mengintai 
telah pergoki tiga pendjahatnja jang 
baroe sadja lakoskan kedjahstan hen 
dak membawa basilvja jaitoe beberapa 
ekor ajam jang sedang dipikoel. 

Oleh itoe hamba wet laloe dilakoe 
kan pengepoengan, doea antarauja ter 
tangkap nama Nasir dan Moe'min 
jang seorang bisa merat, 

'Soeara pendoedoek Pisangan Baroe | 

tahoe letaknja kampoeng Pisangan Ba | 

pai djam setengah 5 sore akan menel 

ALLE LEVENSVERZEKERINGEN, 

hospitaal, 
—.O 

penangkapan 

malang, 
Corr. kita ,M, St,« 

kepada kita dengan pasti, jaitoe kema 
ren djam 5 pagi, satoe rombongan 
hamba wet, jg terdiri 9 orang, telah 
gerebeg roemahrja salah seorang nen 
doedoek: di G. Melati T Abang Bat. 
C. js disangka telah melakoekan sa 
toe pentjoerian. Akan tetapi, apa na 
sib salah seorang dari itoe hamba 
wet, dengan tidak di sangka? telah be 
rasa kepalanja pening diroemehnja itoe 
orang jg akan ditangkap, teroes ia 
rebah diatas balai2, dan 
lama teroes menemoei adjalnja. 
Doedoeknja itoe perkara jg menje 

dihkan, adalah sebagai berikoet. 

Pada waktoe tsb. diatas, salah se 
orang recherche dari pslitie Bivak 
Paalmerah, nama Awat bersama de 
ngan 8 orang lagi kawannja, telah ber 
tindak maoe tangkap seorang pendoe 
doek di Gang tsb., jg tertoedoeh telah 
melakoekan sesoeatoe pentjoerian. Ba 

sampai pada itoe tempat, maka jg 
poenja roemah teroes dibangoenkan. 
Setelah itoe toean roemah memboeka 
kan pintoenja, maka recherche Amat 
tsb. telah pegang pada itoe toean 
roemah jg tersangka. 

Tetapi itoe toean roemah dengan 
tidak berbantah maka dengan soeara 
jg baik telah bilang pada sipemegang 
katanja: saja djangan dipegang bang 
Amat, saja tidak akan lain karena saja 
tidak berdosa dan lagi kita orang soe 
lah kenal. Mendengarkan itoe perkata 
an maka recherche Amat itoe berasa 
lemas badannja sebab bermoela naf30e 
nja keras dan achirnja djadi lembek 
seperti lampoe listrik sedang menjala 
dengan tiba? dipoetar atau dimatikan 

nja. Maka seketika itoe djoega Amat 
tsb. berasa badannja koerang enak 
dan kepalanja poesiag teroes ia rebah 
diatas satoe bale2. 

Tentve sadja semoea kawan kawan 
nja itoe hiboek, boekan mengoeroes 
jg ditangkap, tetapi mengoerces ka 
wannja sendiri. Dengan seketika itoe 
djoega, maka Amat tsb “digotonglah 
beramai ramai keroemah chefnja, jai 
toe t, Mantripolitie Baendoengan di 
Ijati Petamboeran, dan disitoelah ia 
mengheboeskan napasnja jg paling 
achir, 

Setelah selesai diperiksa ini dan 
itoe, maka djenaz:hnja, djam doea si 
ang, dimakawkanlah dipekoeboeran ' 
Karet dengan selamat. 

Jang mengiring ikoet mengantar 
kekoeboer, adalah banjak, jang teroe 
tima dari corps politis, sedangkan itoe 
orang jang tersangka diatas, ikost 
poela memikoel djenszahnja. 

Tambahan poela, recherche Amat 
tsb. jg kita telah ketahoei, memang 
ada actief dan bersoenggoeh2 didalam 
djabatannja. Ia poenja dienst sama 
Gouv. saispai ini waktoe kl. soedah 
16 th, dan oesianja telah 55 tahoen, 

Atas kematiannja itoe, jg boleh ki 
ta katakan mati diwaktoe melakoekan 
dienstnja, maka kita pertjaja bahasa 
pemerintah tentoelah akan memberi 
toendjangan atau penghidoepan boeat 
anak dan isterinja jgtia tinggalkan de 
ngan tidak disangka2, 

Dan kita oetjapkan sekali lagi, moe 
dah-moedahan arwahnja akan d lapang 

ketjoeali sepedanja bengkok, itoe orang 
Militer perloe poela tetirah di Militair 

Mati mendadak waktre melakoekan 

Seorang recherche jg 

mengabarkan. 
Bagaimana berita jg disampaikan 

tak berapa 

roe sadja semoenja itoe hamba wet 

stroemnja maka itoe orang dilepaskan. 

N 
MN DN       

  

bea AU) BEDRAG 167 MILLIOEN 

    

    

   
     

   

        

    
    
   

Kapal Polisi jadg ke 3 

Kapal ,Aroe“ ialah kapal polisi 
jang ke3 dan jang dibikin oleh Droog 
dok-maatschippij ,Tandjoeng-Priok" 
boeat goebernewen peda hari Saptoe 
sore jbl. ini telah dilajarkan oentoek 
melakoekan pertjobaan jang pertama 
kali. Kapal ,Bogor“ jang pada hari 
itoe djoega dilajarkan telah melakoe 
kan pertjobaan di Tandjoeng Priok 
jang baik sekali. 

  

    

Pasar Betawi 

Harga-harga producten jg ditjatet 
ini hari sebeloemdjam 12 tengah hari. 
Goela pasir: Terima dari goe- 

dang pendjoeal f 10.50 per karoeng 
dari 102 KG, 
sTepoengterigoe: Harga etje 

ran boeat tjsp Kodok f 270 per ban 

leng f 2.55, lain-lain tjap f 2,50 per 
bantal. 
Minjakklapa: sekarang harga 

nja f 1.97”, per blik dari 24 k#ti 
bruto boeat minjak keloearan berbagi 
bagi fabriek. 5 
Bawang merah: Masih sama 

seperti minggoe jang soedah. Bawang 
Australi& No. 1 f 3,80 per picol, 
Australi8 No. 2 f 3,25, Tiongtoa 
12,80 dan Tiongliap f 2.50 per pic, 
Katjang tanah: Boeat kwali- 

teit Bogor pendjoealnja minta f 5,80 
per picol, kwaliteit Cheribon f 5,75 
djoega didjoeal. 
Katjang kedele: Kedele poeti 

mata item fob. Probolinggo atau Pa- 
narcekan f 3,85 pembeli, f 395 pen 
djoeal, mata poeti fob sama f 4 — 
f 4.— pembeli, f 4,10 pendjoeal, Gen- 
djah Tegal fob Tegal f 4,60 pembeli 
4.65  pendjoeal, kwaliteit Ampenan 
feb Ampenan f 5,55 pembeli, f 5,70 
pendjoeal, kwaliteit Djero fob Cheribon 
f 3,90 pembeli, f 4.— pendjoeal, se 
moeca boeat lev sedia, 

Ladahitam Lampong: Ini 
hari roteering Telok sedikit lebih 
ticggi. ek. Telok lev Nov/Dee f 7.75 
pembeli, f 8— pendjoeal lev, Jan./ 
Maart f 7,80 pembeli. f 7,95 pendjoe 
al, ek. Batavia lev Dec tetap f8 — 
per picol nom, Noteering Londen boe 
at lev Jan/Maart masih 25”, d. per ib 
tapi sekarang harga pembeli. 
Lada poetih Muntok: Fob 

Pangkalpinang lev. sedia £ 14,25 per 
picol nom, Louden psenja noteering 
linggal sama, 3”, d. harga tengah 
boeat lev. Jan/Msart, 

perobahan, permintann kira2 f 1 423 
per Kilo boeat lev, Nov/Dec. tawaran 
f1.45, boeat lev Jan/Maart perminta 
aa f1 40, 

Koffie Ro bus ta:Lampong Robus 
ta 15pCt ek. Telok lev sedia f9 nom: 
kwaliteit 35 pCt ek. Batavia lev sedia 
£ 850 per pico nom, 

Tapioca: Tepneng kwaliteit A 
f 2,55 sampai f 2,85, kwaliteit AA 
f 2,30, Machinale Seeds f 3,85 sam- 
pai f 3,85, Machinale Pearls f 3,85 
sampai f 4,05 per picol. 

Copra: Noteering Londen teroe” 
toeroen, harga pendjoeal per ton 14/— 
I—3 pdst. harga fabriek f 4,50 sam- 
pai 14,65 menoeroet kwaliteit, 

tal, tjap Koeda merah, Boeroeng ka . 

Citrorella Olie: Beloem ada 
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Pen pa aan aku aa veranciers mesin, a'ljapkali bersalah 

  

   

  

Dengan ini penangkapan di roemab |kan oleh Toehan jg mehakoeasa djoea 

     
   
   

    

      
         

    
   
   
   
        

       

  
  

  

  

  

  

   

     

   

  

   
   

   
          
   

  

   

        

Moeslimin ANN Kena Ikarena memakai tjara penjitj'lan jang oja telah dilakoekan penggeradahan, |bendaknja. Karena semasa bidocpnja| Karet: Djoega semakin rendah, Pn ea TAN ME 00... Hlama sekali, oleh karena mana bisa lini bangsat beroemah di Tangerang, jadalah dangat berbakti kepada Toehan |Java Std. Sheets 23'/2 ct nom per 3 2. Pantjalongok jang beroentoeng mereka melakoekan pembaharoean2| dan di mereka poevja roemah dapat|dan mengerdjakan apa perintahnja.- |KG Crepe 24 ct nom. SN pe NO ox... Nig speculatief dan perloeasan jg diang dibeslag banyak barang tjoerian, ketjoe : |, Pembantoe kita mengabarkan: |oap moedah, dan masih membawa djajali beberapa pentjoerian di Wijk Ke- : . Kemarin bahan antara djam 11, toe|lan kepada keroegian. pn wajoran terdapat poela barang tjoe Hi Una ea . 4 4 44 “an an Vice Voorzitter P.K.N. dif 7, Menaroehkan kewadjiban kewalrian dari ressort sectis Pasar Baroel & tapa “ingin mendjadi H3 — kebon Sereh Mr, Cornelis wd, pen- djiban sjarat pekerdjaan jg pantas da Jaan sectie politie Parapatan, : —-— petai 
Se na na Tan J'D£ |lam kalangan hygiene dan keamanan. Nang EA : . $& Giondang, dan beroentoeng meng| Bekerdja dengan wakan oepah jangla, 1 2 & .Rondol peti besi ketjil, jang ditaroh | eos” engan makan Oep4 ana Ngelamoen sedang toenggangsepede Sport-Redacteur dan Stads Reporter? 

am lemari terkoentji dikamar de-|bihkan penjakit dalam kalangan ini,| Di oedjoeng Gang Solitude, Mees »PEMANDANGAN“ memberi kesempatan oentoek mentjapai be k | 8. Soepaja mewadjibkan adanja boek|ter Cornelis, kemarin hampir satoe tjita-tjita itoe dengan atoeran: 'houding jang teliti, demikian poelaldjiwa binasa di roda electrisch tram. 
jadministrasi peroesahaan, Dengan tin| Orang jang hampir binasa itoe, ada I. Jang dapat diterima hanja 4 pemoeda, Ten men an Hua pada satoe fihak la Tn Bg Ia Lan Il. Vooropleiding paling sedikitnja Mulo dan haroes soedah faham Ken en Ta he Ikaoem pengoesaha mempoenjai peng|toenggang sepeda dari tangsi hendak : tamoe itoe bebenahnja | lihatan 3 lebih terang akan sebab2nja menoesin Pangan Baroo. Waktoe bahasa Indonesia. . engan selesai sekali, sebab OJONJA TOP | kercegian jang ia derita disebabkan menjeberangi djalanan 'tram, sebagai III. 'Cursus diberikan dengan pertjoema, ea mah sedang berbelandja kepasar, dan | melever dengan harga jg meroesak,forang sedang berpikir ia tidak meuo IV, Lamanja cursus 1 tahoen, 2 saudara saularanja toean roemah ,se- dan dilain pibak kekoeasaan bi|leh kanan dan kiri, sedang dari arah V.. Cursus akan dimoelai tg, 1 Januari 1938 2 'moea ada dibelakang.” Isa jebih djolas mengetahoei keadaan |Meester Cornelis mendatangi tram jg : , «: PAN Net 3 Pe Pe ia Ta naa keoeangan peroesahaan2, dan bisa me sedang kentjang, VI. Soerat-permintaan boeat mendjadi cursist haroes dimadjoekan Mn an mantri polisi osbki dari sec. | Jakoekan pendjagaan keroegian -kapi| Itoe orang Militer telah ketoebroek sebeloem tg. 20 December 1937. 2 7 telah datang memeriksa ditempat taal, dengan djalan, misalnja, menjoeldan djatoh di tengak-tengah rail-tram $ 4 Ken an dun mengadakan penjelidi- | r9eh melukoekan pekerdjaan  peroesa|soekoer motorist tram itoe dapat me. Keterangan lebih landjoet boleh diminta pada  Hoofd- 3 kan, haan jg lebih zsakkundig lagi, dalam | njetop kendaraannja seketika, hingga sk ini di s IN 

3 kan | atap on oo Maa baru Hari redacteur s.k. ini di kantor ,SPEMANDANGAN 
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Mn mempe 

| katanja pihak Dje 
oesat garis kedoea, 

    

        

     

  

    

     
Na lagi 23 (Trar e cean) 

igkoengan jang | terdiri dari b: 
     

      

   

     

sngan opisil diberitahoekan, 
alat perkoeatan jang radius: 
h dikerdjakan. 

r mevjingkiri dari kota Nan- 
da akang oentoek segera me   

  

  

      

  

   
  

    

    

  

    

    

roemeh tinggal soedah mo te 
Legasi Djerman memberi i nase   

    
   

    
    

   

    

   

     
    

     
   

  

     

  

   

    
   

    

    

     

      

   

  

   
     
    
    
   
    

   
   

     
    

      

   
   

   
   

    
    
     

     
    
   

    

    

   

  

      

    

   

  

     

       

    

  

    
   

ja 

gi menoendjang Tiongkok: 

pi ng, 23 “Ipa ios Pihak 
jepang mempersiapkan diri oentoek | 

j ngi Soengai Koening, dan 

ab Tn iboe kota AU 
ka tin 

i, 23 Nov, (Reuter). 
re didalam perkelahian diatas 
dikota Nanking, menoeroet 

orang ig boleh dipertjaja boeat 
kali ini ada pesawat boeatan 
ik t berkelahi. 

» Djepang, ialah salah satoe 
je tertjepat, jg baroe pernab 
da didalam Tentara Angka- 

k 
Bea Tiongkok | 

plak Yuri Ta 

y Fusban jang leteknja pada | 
La Tzs masih 

  

   je pang teroes meng lir 
lesjkarnja. 

nja balatentara t ian Dje. 
: i masih berdjalan 

ng tidak berkoe 

: Iijad ikan. boelan-boelan penje| 

sekali pesawat Roes-| 
edang djoeroe2 terbangnja poen | 

g moea toko toko dan roemah- 

tk pada ra'jat Djerman jg ingin ting 
al tetap di Nanking, soepaja roewahnja dikasih tandatanda kebangsaan 

3g terang, goena Mg hak en 

t ramai Haa ka. goena Br sukai perasaan Anti-Ing- 
telah dilangsoengkan di Hibiya-Park telah mewmpersetoeijoei boe 

t-boelat epada reselusi dalam mana dilahirkan permintaan) : 
1 plah semoea priossip priusip jang bersifat pro-Inggeris. 

semoga genuootschap jg pro-inggeris : 

diseioeroeh 'Djepang : 

jang teliti kepada Hongkong, jang Weniladi pangkalan 

smbolehkan adaoja perantaraan ina pertikaian Tiong- 
dari Inggeris, maoepoen lain-lain negeri 

il menjampaikan kepada gezintschapsraad dari Ambassade 
ifest, dalam mana didesakkan soepaja Pemerintah Ing 

mpprbsiki sikapnja terhadap Pee aa Ti iongkok-Djepang. 

- 5 hebat kapal Djepang dengan ber 
djoemlah-djoemlah alat peraug seka 
rang sedang dalam Naa ke 
Shanghai. : : 

Andai perang Na 

2 | Medan perang Tsinpu pada sa'at 
ini sangat soenji, Segala alat dan lain 
lain cesaba goena mempertahankan 
barisan Tionghoa disepandjang tepi   

— |Selatan Soengai Koening di Shantung 
| Oetara, sekarang soedah selesai, 

Besar lawan besar 

Kedoea belah pihak sama mengoem 
poelkan kekoeatan pasoekan jg loear 
biasa besarnja dikedoea belah tepi 
soengai itoe, sehingga tidak akan lama 
lagi bisa dipastikan datangnja pertem 
poeran jang maha mendahsjatkan. 

Dimedan perang. 'Pinghan, pibak 
Djepang pada dewasa ini mempoeaskan 
tentaranja antara Hantan dan Tzeh 
sien, disepandjang djalan sepoer di 
Hopei Selatan, 

Djendral Djepang mati diserang pe- 
| njakit typhus . 

.T okio, 23 Nov. (Domei). 

Major Kaichi Asane, jg masih beker 
ldja aktif di Tiongkok Oetara, pada tg 

Gua November jl di Tientsin telah ma 
ti karena terserang penjakit typhus. 

(peroet. 

oa 
si aka Perang saudara 

Dari Madrid diberitakan oleh Havas, 
serangan2 dengan artillerie 

     
  

j: (masih dilandjoetkan didalam daerah2 
jang Soe dibawah ini : Citeun- 

Guadalejara dan Sorea. 

   

  

      

     

    

   
   

      

   

    

  

    

  

   
   

   
   

    

  

    

angan kaoem Nasional. 

ja'ni dari Jaca sampai disebelah 
Oetara dari Madrid, pada waktoe ini 

“jaman keadaannja. 
. Hanja kekosatan oedara kepoenjaan 

nja Republiek selaloe menoendjoekkan 

dengan soenggoeh2 tempat terseboet. 
Pelempar2 bom dari kasem Republiek 
lakan mendjatohkan bomnja diatas ko 
ta-kota kaoem Nasional akan tetapi 
serangan ini dapat Si Peng ra de 
ngan sekoeat-koeatnja,   

IRoestan . 

Diperma'ioemkan, bahwa Djenderai | 

“Telur telah terpoekoel oleh 

Maa Saragossa diberitakan “oleh 
|Havas dan djoega menoeroet orang 

|| Havas di tempat peperangan Arago, 

keaktivannja dan melakoekan bebera | 
pa penerbangan? oentoek menjelidiki | 

bahwa minister Guarnieri akan dise 
rahi dengan oeroesan oeang dan beliau 
djoega akan mendjadi dictator jg przc 

  

Dihoekoem mati 
Oleh karena menjiksa 
anakanaksekolah, 

ter, bahwa di Leningrad a 
orang goeros lelaki dan seoraug goe 
roe perempoean jang dihoekoem mati 
oleh karena dipersalahkan menjiksa 
dan ta? memberi makan kepada anak 
anak moeridnja (anak2 sekolahnja). 

Delapan goeroe2 jang lsin2nja di 
tingkap djoega, oleh karena dipersa 

terseboet dau masing masing menda 

Saksi saksi kedjadian ini menerang 
kan, bahwa mereka ini goeroe goeroe 
dari kaoem fascisten dan bertolak me 
noedjoe ke Roeslan hanja oentoek me 
ugadjar anak anak sekolah. Mereka 
iui/meverangkan lebih laudjoet, bahwa 
3nak terseboet telah dipoekoel dengan 
'jamboek dan diindjak indjaknja, laloe 
dimasoekkan didalam kawar gelap dan 
diberi makanan jg koerang enak. 

—. o —. 

Jadi 
Politiek koloniaal 

Mutatie2 Kabinet 
Diberitakan, bahwa maarschalk Gra 

ziani. seorang onderkoning Italiaansch 
Oost Afrika dan jang akan mengganii 
hertog van Aosta telah bertolak dari 
Addis Abeba dan beloem selang bera 
pa lamanja ini tiba di Asmara dimana 
beliau hendak melakoekan perdjalanan 
irspeksi diseloeroeh Eritrea disebelah 
Oetara dan sebelah Barat. 
Berboeboeng dengan berita2 dari 

kalangan-kalangan jang boleh diper- 
tjaja, bahwa bertog van Aosta bebera 
pa bari jang laloe ini soedah bertolak 

Ike Afrika Timoer, maka maarschalk 
#Graziani akan menghormati dan me- 
noenggoe kedatangannja pengantinja 
ini di Massawab. 

Didalam communigue jang opisil te 
lah dioemoemkan, bahwa Museolini 
telah mengirim sepoetjnek soerat ke- 
pada maarschalk Graz'ani, dalam soe 
rat mana jang dinjatakan pengoetja- 
pan banjak terima kasih dari segenap 
pendoedoek Itali atas djasa2nja maar- 
echalk terseboet, djasa djasa mana jg 
dikerdjakan olehnja baik didalam pe- 
perangan ataupoen didalam perdamai- 
an dan djoega atas pekerdjaan maar- 
schalk itoe oentoek mendjatoehkan 
Keizerlijk Itali (Etbiopie) itoe. 

Lebih landjoet Transocean mewarta 
kan, bahwa Berruzi seorang wakil dan 
djoega bekas cbef dari fascistische mi 
litie telah diangkat mendjadi onder- 
staatesecretaris didalam ministerie Oe 
roesan Kolonien. 

Renito Rcci, seorang .akil dan 
djoega onderstaatssecretaris didalam 
ministerie Onderwij: telah meletakkan 
djabatannja dan diangkat mendjadi 
staatssecretaris minister @orporaties. 

Staatssecretariaat oeroesan Dagang 
dan jang melakoekan controle atas be 
berapa wisselmarkt2 telah “didjadikan 
ministerie, 

Guarnier jg hingga kini masih men 
djadi onderstaatssecretaris maka pada 
waktoe itoe telah diangkat mendjadi 
kepala ministerie jang baroe itoe dan 
bertitel mioister dan Secretaris. 

Mutatie mutatie ini jg telah dilakoe 
kan didalam Kabinet di Itali akan 
'mendjadi akibat atas beberapa peroba 
han jg penting sekali didalam politiek 
Italie dan djoega, bahwa Musolini me 
megang kekoeasaan didalam ministerie 
yan Kolonien menandakan dengan 
njata2, bahwa keaktiviteitnja di Afrika 
akan bertambah besar adanja dan har 
ga negeri negeri jg baroe baroe di 
bawah  tangannja Itali ini akan 
sampai pada poentjaknja, 

Didalam kalangan2 militer baik ge 
Ineraal Serruzi dipilib sebagai penggan 
tinja maarscbelk pada saat ini telah di 
oemoemkan benoeman hertog van Aos 
ta mendjadi onderkoning Italiaansch 
Ooet— Afrika dan sebagai salah satoe 
K anggota dari Huis van Savyoya, 

ertog ini didalam bl December jad, 
ini akan bertolak menoedjoe ke Addis 
Abeba, 

Tentang politiek ekonomi ialah, 

teh didalam kalangan ekonomi di 
Ilali jang mempoenjai arah autarkie.     aman 9 an 

Dari Moskou diberitakan oleh Reul 
Soeal 

lahkan djoega melakoekan tindakan| 

pat hoekoeman 109 dan 20 th lamanja, | 

    

    

    ra 2 Rt 
   

  

P.G, B, mengirim Deputasi 
Ke negeri Belanda 

Konggeres PGB, di Pekalongan 
| memoetoeskan mengirim deputasi ke 
Nederland boeat salarisactie (Aneta), 

man) mat 

CONGRES P.G.B. KE XVII! Di 
PEKALONGAN 

Rapat pertama, Minggos 21 Nov. 
1937, 
Tempat rapat di HIS. PGB Pasar- 

ratoesiraat. 
Seheloem rapat dimoelai, ada datang 

t.t, wakil dari HB Niog memberise 
lamat bercongres. 

Djam 8 pagi precies rapat dimoelzi 
ternjata jang mengoendjoengi sangat 
menggembirakan. Dari 33 tjb tjb PGB 
jang mengirimkan wakilnja ada 27 tjb 
dan & dari correspondent PGB. 

Djoemlah jang hadlir ada 100 orang 
lebih. Dari Hoofdbestuursleden ta” da 
tang seorang jalah t. Hardjosoebroto | 
dari Solo. Djoega ada hadlir Jth. t. 
Soeangkoepon anggauta Dewan Ra'jat 
jang memang sengadja diminta datang 
uja boeat mengoeatkan (bekrachtigen) 
actie gadji jang akan dibitjarakan. 
Pimpinan rapat t. 8. Joedawinata 

Voorzitter HB. PGB. jang dalam agen 
da pemboekaan memboeat rede jang 
singkat tetapi djitoe, 

Agenda ke II Salaris-actie. Setelah 
rapat dengan pandjang lebar mengoe 
tarakannja, laloe dipoetoeskan me- 
ngambil motie. 

Agenda ke Ili. Notulen Congres jl. 
disjahkan oleh rapat zonder perobah 
an apaapa. 

Agenda ke 1 Versiag Secretariaat 
Versiag afd Onderwijs, verslag Pen- 
ningmeester semoea diterima oleh ra 
pat dengan gembira. 

Agenda ke V. Memilih verrificatie 
Commissie, terdjadi dari oetoesan tja 
bang tjabang Bandoeng, Tasikmalaja, 
Fjirebon dan Solo. 

Rapat ditoetoep pada djam 2 siang 
dengan selamat. 

Rapat jang kedoea, malam Senen 
21—22 Nov. 1937. 

Tempat rapat dan jang hadlir seba 
gai dalam rapat pertama hanja Jth, t. 
Soeangkoepon soedah tiada hadlir lagi. 

Pimpinan rapat tetap ditangan t. 8. 
Joedawinata Voorzitter HB.P,G,B, 

Repat dimoelai djam 8 hingga djam 
| malam baroe ditoetoep, jang selama 
itoe hanja membitjarakan satoe agen 
da jalah tentang Solo—zaak (oeroesan 
ex Dag. HBP,G,B.) Kesemoeanja itoe 
ta'dapat kita cemoemkan disini sebab 
besloten, Tentang verslag verificatie 
commissi dan Congres voorsteijen poen 
beloem dapat dibitjarakan dalam ra 
pat ini, 

Motie. 
Congres PGB jang ke XVIII dd, 

21 November 1937 di Pekalongan, 
Setelah mendengar dari soerat soerat 

kabar dan lain lain, bahwa dalam 
tahoen jang akan datang di Volksraad 
adalah maksoed Pemerintah akan 
membitjarakan tentang peroebahan 
gadji landedienaren, 

Menimbang: 
a. Bahwa berhoeboeng dengan PGB 

tidak mempoenjai wakil di Volksraad, 
b. bahwa nasibnja kaoem goeroe 

bantoe jang pada masa ini, boekan 
main merosotnja sehingga mendapat 
penoeroenan dari gadji BBL 61ipCt 

c, bahwa tidak sedikit djoemlahnja 
kaoem goeroebantoe jang menjerahkan 
tenaga, fikiran dan hartanja goena 
kepentingan oemoem, jaitoe dalam 
badan-badan politiek dan sociaal. 

Memoetoeskan: 
I. Mohorkan kepada segenap ang- 

gaata Volksraad oemoemnja dan ke 
pada Nationasl fractie di Volksraad 
thoesoesnja, soepaja soedi mengichtiar 
kan dalam sidang volksraad j.a.d, agar 
kaoem goeroe seoeimoemnja, mendapat 
pervebaban gadji jang sesoeai dengan 
kehendak Pemerintah jang betoel-be 
toel beroepa perbaikan jang manfaat, 

II. Kepada sekalian kaoem goeroe 
bantoes oemoemuja dan kepada leden 
PGB choesoesnja, . soepaja memadjoe- 
kan permintaan kepada salah soeatoe 
anggauta volksraad jang ia kenali dan 
jg ia merasa bersamasama mendjadi 
anggauta pada salah soeatoe perbim 
poenannja, . 

Ill. Mobonkan kepada sekalian e&,k,   soepaja mengoetipnja. 

  

Lagi2 bom) dibeslag 

Atas perentahnja toean Ass-Resident 
dari Modjokerto, bahwa politie telah 
datang kediamannja toean voorzitter 
dari Mesdjid Poerwokerto ialah toean 
Wedana jg soedah berpensionen. 
Bom2 soedah semoeanja dibeslag, 

akan tetapi karena itoe voorzitter be 
rani beli itoe bor, karena itoe bom 
tidak berbahaja dan djoega soedah be 
berapa tahoen berselang itoe mesdjid 
memakai itoe bom, dan sekarang ba 
baroe kedjadian, jang bom itoe di 
beslag. 

Ki Dalang joedoprajitno 

Kabarnjasangkal 
kerassemoea toe- 
doehan. 

Sebagaimana kita telah wartakan, 
pada hari Senen igl 15 Nov. jl, Ki 
Dalang Joedoprajitno, itoe goeroe ke- 
bathinan dan doekoen tjaboel jg men 
djadi pemimpin dari perkoempoelan 
»Kamanoengsan” di Semarang, jang 
djoega mempoenjai tjabang2 dilain2 
tempat dari Batavia telah dikirim ke 
Semarang, dimana ia sedatangnja te 
roes ditahan di hoofdbureau dari po 
lisi, toelis M. H, 

Kis Dalang 'telah dikirim ke Sema 
rang “osntoek diperiksa keterangannja 
lebih djaoeh tentang iapoenja perboe 
atan perboeatan jg mesoem di Sema 
yang. 

Sebegitoe djaoeh kita dengar pada 
nja antaranja ada dimadjoekan dak- 
waan, bahwa ia telah tjemarkan ka- 
hormatannjs satoe gadis Indonesier 
di Semarang jalah anak“ perempoean 
dari toean T. 

Sedari beberapa hari berselang Ki 
Dalang telah diperiksa keterangannja 
oleh polisi di Semaraug, akan tetapi 
ia kabarnja telah sangkal keras se- 
moea toedoehan, 
Djoega sesoedahnja beberapa saksi 

didengar keterangannja, antaranja tog 
an T. jg sama berikan keterangan2 
jang memberatkan padanja, Ki Dalang 
masih tetap menjangkal. 

ae 

Tentang perkaranja Ki Dalang jg 
pertama, jalah memperkosa gadis da 
ri Keboemen. kita poenja pembantoe 
»D.D.“ di Keboemen wartakan lebih 
djaoeh sebagai berikoet : 

Kendati ini perkara perkosaan ga 
dis di Keboemen oleh Ki Dalang Joe 
doprajitno soedah lama -kedjadian- 
nja dan djoega soedah lama diker 
djakan oleh polisi di Betawi, 
tapi setaoe karena apa, pada hari Ke 
mis jl, itoe anak soedah didatangi man 
tri politie Keboemen dan diperiksa la 
gi, dari permoelaan sampai pengabisan 
tidak beda dengan ketika diperiksa o 
leh polisi di Betawi. Polisi lebih dja 
oeh ingin taoe apa itoe anak bolehnja 
madjoekan dakwaannja. ketika di Be 
tawi itoe, 3tas kemaoceannja sendiri a 
tan atas bc “djoekanvja orang lain. 

Hari Djoem'at tg. 19—11—'37 tjarik 
dari desa Alasmalang, adiknja Ki Da 
lang, Gjoega mendatangi itoe gadis. 
Apa jg dibitjarakan olehnja dengan 
itoe anak, kita beloerm mendapat ke 
terangan. Tetapi orang tentoe bisa 
kira kirakan sendiri, bahwa itoe tjarik 
akan berdaja oepaja meloloskan ki 
Dalang dalam djiretannja wet. 

ena HD mma 

Kematian menjedihkan 

Koerang oeroes. 
Ketika hari Baptoe tg. 20 Noyem- 

ber '37 di Padangan (Bodjonegoro) ada 
seorang laki laki kira kira oemoer 50 
tahoen meninggal didalam seboeah 
roemah ditengah: tengah makaman 
(Jay, tjoekoep), Adapoen sebab sebab 
nja orang terseboet sampai meninggal 
ditempat itoe,. menceroet keterangan 
jang penoelis” terima, moela moela ia 
sakit di Ngambon kira kira 20 K.M. 
leteknja dari Padangan, 

Setelah ia dibawanja ke Padangan, 
karena ia tak mempoenjai achli waris 
dan sakitnja soedah wengchawatirkan 
politie kampoeng tak: maoe menerima 
nja, melainkan menjoeroehnja meletak 
kan orang jang sakit itoe didalam 
tjoengkoep tsb, Orang itoe tinggal 
bingga 2 malam lantas menarik napas 
jang penghabisan. Apakah ini tinda 
kan jang semestinja dari jang berwa 
djib dan mengapakah tidak dibawa ke 
hospistal ? 

  

Lahir anak kami bernama: 

Siswa Noesantara 
pada hari Ahad Kliwon 17 Rama- 
dan 1868 (21 November 1937) 

Dengan djalan ini kami me- 
ngoetjap diperbanjak terima kasih 
kepada Dr. Sarwono dan Bidan2 
roemah Sakit ,, Pamitran” atas per- 
tolongannja "dan perawatannja 
jang amat sempoerna. 

A.G, Soeriokoesoemo 
dan isteri 

Tjirebon 22 Nov. 1937,         

  

  

       



    

   
Panema patace 

Ini malem pegal en 

   
     

  

Boeat hari Senen 

dan Selasa 22-23 

November 1937      | TEEKENINGEN K ONTWERPEN, | 
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SHIRLEY TEMPLE 
VICTOR Mc LAGLEN 

  

- PATSY KELLY 

| dalem tjerita : 

AND LIVE" | ANE 
“Satoe film: jang penoeh lagoe | sat Rf 

--baroe jang anodern di Radio. Wine 

“ Dengerlah. njanjian dari badoet 

     
     
    
    
   

LIONEL BARRYMORE 
MAURFEN O' SULLIVAN Terima - Pee 

FRANK LAWION 

Sa Pe Ke Sa Ma 

     NE NLIIINI 

Film  Metro-Goldwyn- Mayer jang mengherankan dengan penda- 
patan jang paling baroe. 

Memperlihatkan bagaimana koeasanja ilmoe kepandaian ..... 
hingga sesoeatoe machloek dapet didjadikan sebesar boneka. 
sedang kesehatannja tidak terganggoe dan dapat poela disoe- 

roehkan memenoehi maksoed hati. 

  

Soedah terbit 5 

Flash Gordon jang ke 2 
Isinja lebih rame, hebat, seroe sedang 

Sae eeeeeseaNna | cambarnja lebih sempoerna lagi harga 
ngceroeng ongkos f 0,17 

Lekas pesan pada 'Adm. Pemanda-        

  

         

    
    

  

  

tiga soedara, i ea an Gaaaaanaana | "221 Batavia- Cc. 

adat: .dan denger sendiri sanget 
- 

Ba »Tjoema lontjeng jang baek mengoendjo:k wak- anna en On nana 
  toe jang betoel” 

Soedah terbit 

Brochure Soetardjo 
    

  

Goembira Asik Mengagoemken 

  Lontjangs keloearan dari Uurwerken Fabriek ,,URGOS” 
Schwenningen Duitschland 
ada djempol dan baek betoel. 

ma 
  

Tentang 'ndonesia berdiri sendiri. 

Isinja penting bagi oemoem, ter 

oetama rakjat Indonesia. 

Harga f 0.75 
satoe b ekoe dengan onkost kirim 

Lekas pesan!! Nanti kehabisan 

pada Administratie ,,Pemanda- 

“ Batavia-Centrum. 

TOFSAKA JANG KEKAL. 
Siapa mace mendjadi Horloge Maker jang djempol! Dengan wang F 120.— 

“3 : bisa |. kan enam kali orang soelah bisa mendjadi Horloge 

5 maker jang djempol, asal sadja kita jang didik dia selama enam boelan. 

“ Sesoedah -enam boelan, ditanggoeng dapat verklaring dari kita, dengan 

lengkap dapat perkakas dari kita sehingga meroepakan Horloge maker 

jang djempol dan modern. 

“Sedia internaat bagi orang loear kota. 

  

Kita baroe trima roepa2 model Westmins- 
ter dan Gong didalem Kas jang indah dan 

tertoetoep dengen glas fachet, moelai dari 

harga A F 30.—.sampe F 45 

Boeat di dalem kota bisa dapet dengen     
  

3 : Sa Tiennga Yan beroeroesan dengan : pembajaran afbetaling dari F 2.50 per boelan. ngan , 

Si : € EVREDEN“ | Reparatie Atelier ,,WELTEVREDE mita 

  

  

| SAWAH BESAR No.19 BATAVIA-C.  TELK: No. 8029 - BATAVIA-C. 

“NN. B. . Didjoeal. satoe tel-rekenmachine merk Dalton. 

Pa
 e
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  Fi LIM TJOEI KENG Man 
an Bandoeng  Soekaboemi : Orang? lelaki dibikin 

Tel. Bt. 230-145 Tel. 2243 Tel. 215 

MUKA Tem (mean Koeat didalam 24 djam 
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“MH Oentoek Keperloean perkakas mobil datang doeloe 

5 
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an akan dikasih kombali 
& alikan boengkoesan- 

n tida dapat lihat 

  

   

    

      

merasa moed 
kasih se 

oode on oeder Set 
NP kalau tocan 

nja jang koso 

Harga ditanggoeng pantes, Barang lengkap dan kwalitei, 

      

  

  

     

        

   

            

   

   

              

   

  

   
   

  

   

    

4 jan alin baik as asil-hasilnja, Terdap kat diseloeroeh roemal 

An tanggoeng moestadjab terhadep ' - - Mn 
mporteurs: raenc ein, emicalien 

6 - handel Batavia-Soerabaja 

Kerinset Boentet 
tnpa Han Mn Ren Ran AA BEN 

| : or » as verschenen: 
Sg “Adres toko Huurkoop jang paling lama jaitoe Ganggoean 2 di Koelit Pas verschenen: Tana 

| TOKO EN MEU- » DEFIETS 4 Tida berbahaja maski bagi koelit jang paling aloes Il | ACTUBEL 

A1 'BELMAKE Ta ae Bisa didapet dimana-mana Af 0,55 per kaleng besar, En ap g ol NT en 

: Molenviiet Oost No: 62 (Djembatan Boesoek| — Telf. Batavia 1129: cniscneiading in den Islam 

s FILIALEN: “ Parapattan Menteng No.28 —  Telf.. Welt. 1900 Distributeurs: E L Li N G E R & Co. door 
. “ Tandjoeng Priok (Zuiderboordweg) - JOTSOEP Wina 

3 “Toko, BROMO“ Djembatan Boesoek 59 Ti. Bt. 1129. SOERABAIA Sab ion Alan Redacteur 

Uitgave van de Studen 
.Kasi Huurkoop dengan pembajaran jang MU IBAN ACCOUNT NKB RKA MARET MANA Moslimse Reve' 

    

  

  

  

- ! sanget ringan : Bi ten Islam Studieclub 

3  Roepa-roepa prabottan roemah tangga compleet, jang terbikin Deze brochure, voor- 
" di kita poenja werkplaats sendiri. zien van een inleidend 

# sana woord van den heer Roepa-roepa tempat tidoer, lotjerg, gramofoons, speda, enz. enz: p: san Pa i jerg, 8 P H A. SALIM, is bewerkt 
nsar de nieuwste gege- 

| vens en moderne opva- 
tingen, welke op dat 

Masaekkanlah ! 

ADVERTENTIE 
gebied bestaan. 

De onfwikkelde Indo» 
nesier, wien het huwe- 
lijksleven van zija volk 
ter harte gaat zal niet | 
onverschillig blijven & 
a.v. de plannen der 
regeering om de moge- 

“Harga abonnement bocat Hindia. 

: ". | lijkhied te scheppen van 
1 Ai" ep Ig Li : | (Or cen inschrijving van Is- 

NA KG at | 1 | | Io kado AA NANGA lamielische huwelijken, 
I alilar ba he'geen befeekent on- 

derwerping aaneenMO- 
nogame huwelijksre 
geling, naar het voor- 

t3— selaon alawa 12 nomer, f 2,50 sefengah faon etawa G6 nomer, pem- beeld. “gir se Pangan ia 

           
“Ne agntes Ska dari persatoean Priaji 

Bestuur Boemipoetera di Hindia Belanda 

“Oplaa g 6000 Exemplaren 

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

segala bangsa dan Ambtenaar2 Europa. $ 

  

  

waf menga veranderen, 
Leest deze brochure 
Verkrijgbaar bij de Ad- 
ministralie van 3 
»Pemandangan” 

Bandri 107 - Batavia-C, 
Per exemplaar f0,65. 
incl, porto. 

  he huwelijkswellen. 
“-bajaran doeloe : berlangganan paling pendek setengah taon afawa 6 nomer. at ) 3 

“Lapangan bagoes” dan loeas oentoek reclame dan advertentie 1 SJAWAL 1356 ta SE St Pa 
“Menghadapi hasil besar dan menjenangkan 5 tariefnja rendah dan berlang- rekenschap van 

(gaman dapet rabat banjak berhseboeng dengan djaman soesa. 
: Ingetlah, kalangan Regentschapsraad atawa Reg. Werken jang terkemoedi 1 r 2 g 2 S f Oo. ag Oo 

oleh Regae” jang kebanjakan memim-in tjabang P. P.B. B, bisa men- 

..djadi lapangan. advertentie djoega. 
“Perminta'an langganan atawa perfjontoan Pemimpin, moeat adver- Man Kontan 

-tentie alawa tarief, serta masoek lid P.P.B.B. toelis pada. 

Administratie, 

Batavia Centrum (R. Salehlaan 18 Paviljoen) Telefoon No. 3017 WI. 
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2 OZR West Java diperbaiki dan diper 

NTOOR  ADMINISTI 
Senen 107 Batavia C 

    

  

    

   
Loear Indonesia . . , . . Ot 
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Boleh dibajar           

   

boelanan, tet 

cile abonnes terha 

— Doenia Opium- en Zout 

Lantaran »Pemandangan” ! 
“Nasib pegewai O.Z.R. West-Java di 

perbaiki. ag 
Dalam karangan kita jang berkepala 

»Departement van Financiin plus 
Pembesar Opium-en Zoutregie boleh 

sbergirang hati“, jalah tentang nasib 
nja pegawai OZR. Java dan Madoera 
lihat ,Pemandangan“ tgl 80 Juni j8, 
sebagian dari keboeroekan nasibnja 
pegawai OZR West-Java telah kita 
ocemoemkan, bahwa mereka ini tidak 
ada pengharapannja oentoek mentja- 
pai djabatan Hosfdmantri klas 1. 
Oleh sebab itoe dalam karangan kita 
itoe, kita oesoelkan soepnja tempat2 
pendjoealan tjandoe di Kongsibesar jg 
»endapatannja tiap2 boelan hampir 
f 10000 hendaklah dirobah mendjadi 
tempat kedoedoekannja Hoofimantri 
klas 1. Dan tempat pendjoealan tjan 
doe di Paalmerah, Pinangsia dllnja, 
haroeslah dirobah mendjadi tempat 
kedoedoekannja Mantri. 

Dengan lain perkataan, kita oesoel 
kan soepaja batas tanggoengan pega 
wai dari masing2 djabatan jang pe 
gang beheer tempat pendjoealan tjan 
doe ditoeroenkan atau dikoerangkan, 
berhoeboeng dan mengingat gadji me 
reka masing masing. 

Demikian oesoel kita oentoek mem 
perbaiki-nasib pegawai OZR Java dan 
Madoera teroetama nasib pegawai jg 
dari daerah West Java. 

Diterimakah oesoel kita itoe ? 
Djawab kita ! 
Benar benar diperhatikan dan dite 

-rima oleh jang wadjib ! 
Boekti, tempat pendjoealan tjandoe 

di Kongsibesar moelai tgl 1 October 
jtl telah dirobah mendjadi bebannja 
Hoofdmantri biasa, 

Dan teripat pendjoealan tjandoe dil. 
Paalmerah, Pinangsia tsb, moelai pa 
da tgi 1 October itoe djoega telah di 
robah mendjadi tempat kedoedoekan 
nja Mantri, demikian poela tempat2 
pendjoealan tjandoe I.I.nja seperti di 
Kroekoet, Djembatanlima dan Pasar 
Baroe telah dirobah mendjadi tempat 
kedoedoekannja Mantri, dahoeloe se| 

. moeanja itoe mendjadi bebannja ka 
oem beambten sadja, 

Lantaran oesoel kita jg demikian 
itoe, kedjadian poela tempat pendjoe 
jalan tjandoe jg tadinja hanja dikoea 
sakan pada Mantri, sekarang telah a- 
da dan ada poela jg telah direntjana 
kan haroes mendjadi tempat kedue 
doekannja Hoofdmantri biasa. 

Alhasil, lantaran toelisan dalam ,, Pe 
mandangan“ ini nasibnja pegawai 

hatikan oleh jg wadjib, beroepa diada 
kannja Hoofdmantri klas 1, ditambah 
banjaknja Hcofdmantri biasa dan 

Mantri. 
 Ketokan , Pemandangan“ berhasil! 

. Beberapa tempat pendjoealan tjan 
doe dipisahkan dari goedang garam. 

| Lain dari pada oesoel kita sebagai 
terseboet diatas, oentoek memperbaiki 
nusibnja pegawai O,Z.R. Java dan Ma 
doera, telah kita oesoelkan poela, bah 
wa tempat2 pendjoealan tjandoe jang 
ditempelkan di goedang” garam dan 
dikoessazan kepada Frovirciaal Z yut 
bedrijf seharoesnja soepaja sigera ditja 
boet kembali, sebab diserahkannja 
tempat2 pendjoealau tjandoe kepada 
Provirciaal Zoutbedrijf berarti menjem 
pitkan lapang pentjahariannja pega- 
wai 0.Z,R, dan djoega ditempelkan- 
nja tempat pendjoealan tjandoe di goe 
dang garaw, berarti sebagai ,,Propa- 
ganda madat dengan diam diam, soeng 
goehpoen tidak disengadjanja“. 
Demikianlah oeraian kita lebih koe 

rang dalam toelisan kita tentang , Di 
persatoekannja Opiumregie dan Zout 
regiedienst“ (lihat Pemandangan tg. 
26 Juli jtl,) : 

Kini kita dapat wartakan, bahwa 
ketokan dari Pemandangan jang beroe 
pa 7 perkataan dari kita itoe, njata 
njata diperhatikan oleh jang wadjib, 

Boekti ! 
Moelai tanggal 1 Nov, jbl, tempat 

pendjoealan tjandoe di Tangerang, 

henti haroes diachir kvartaal Domi 

      

ea 

regie 

Cie atau tidak lagi ditempelkan di 
goedang garam dan tidak lagi mendja 
di pegangannja pegawai Provinciaal 
Zoutbedriji. 

Kita doega tentoe penjaboetan ini 
akan berdjalan teroes seloeroeh Java 
dan Madoera, Lebih lekas, tentoe le 
bin baik oentoek kita pegawai OZ R. 
dan axan lenjaplah bahaja tambahnja 
pemadatan baharoe, oleh karenanja. 

Berbarang mendapat promotie pada 
tangga! 1 October 1937 

Lantaran toelisan dalam 
dangan”, 

Keangkatan Hoofdmantri klas | 
Diangkat mendjadi Hoofdmanttri bi 

asa. 
Keangkatan Hoofdmantri biasa 
Diangkat mendjadi Hoofdmantri bi 

asa, R Goenadi, M Soegada dan Toe 
an Datoe, 
di Mantri 

Keangkatan Mantri 
. Diangkat mendjadi Mantri, M Soe- 
mawinata, R K Wiraatmadja, M Sas 
tradihardja, toean Soeradiwirja, toean 
Wiraatmadja dan tosan Soeraatmadja, 
dahoeloe semoeanja mendjadi beambte, 

Apakah perloenja diadakan , Benve 
mingsreglement”? 

Kalau tidak dapat dipakai, lenjap 
kanlah segera ! 

Apa jang akan kita toeliskan ini se 
benarnja perkara jang soedah basi, se 
bab perkara itoe soedah 2 tahoen sam 
pai sekarang. Tetapi perkara ini tim 
boel kembali lantaran diangkatnja T. 
Datoe terseboet mendjadi Hoofdmantri 
Toean Datoe ini, sebenarnja nasib 

nja sangat baik, sebab waktos beliau 
dianggat mendjadi Mantri, beliau telah | 
melompati atau mendahoeloei Ik. 7 
kawaorja. 

Dan keangkatan beliau ke djabatan 
Hoofdmantri ini poen melompati se 
orang kawannja. Padahal dienst ter 
seboet telah mengadakan Rangiijst jg 
ditentoekan dalam Benoemingsregle- 
ment voor de Opiamregie op Java en 
Madoera. 

Keangkatan Toean Datoe ke djaba 
tan Hoofdmantri, inilah jang menje- 
babkan ketidak senangan pegawai atau 
kawannja jang telah didahoeloei itoe 
mendjadi timboel kembali, 

Ketidak senangan mereka itoe soedah 
tentoe. boekan ditoedjoekan kepada 
orang jang menerima angkatan itoe, 
tetapi kepada orang jang mengangkat 
nja atau kepada mereka jang me-vcor 
stelkan. 

»Peman- 

Sesoenggsehnja, kalau mendengar 
keterangan2 jang kita dapatkan, dan 
mengingat bahwa djabatan Mantri itos 
boekan semata2 keuze betrekking, ti 
dak akan dapat kedjadian jang toean 

Mantri, sebab pertama beliau ranglijst | 
nja djatoeh di nommer 7 (kalau tidak 
salah,) kedosanja kawan2 beliau jang 
djatoeh di ranglijit nommer | sampai 
6, kenjataan tidak tertjela malahan 
mereka itoe telah mendjalankan peker 
djaannja Mantri, atau sama pegang 
beheer dari tempat pen Ijoealan tjandoe. 

Djadi kalau benar2 pendapatan dan 
pendengaran kita terseboet, dengan 
njata bahwa Benoemingsreglement 
voor de Opiumregie op Java en Ma 
|doera serta ranglijst jang oentoek me' 
reka itoe, diabaikan oleh fihak pem 
besar jang membenoem atau fihak me 
reka javg mendjadi kepertjajaannja 
fihak jang koeasa membenoem itoe, 

Oleh sebab ini kita seroekan, apa 
bila ,Ranglijst dan Benoemingsregle 
ment itoe tidak dapat dipakai, lenjap 
kanlah sadja dari mata pegawai. Se 
bab apa goenanja sesoeatoe barang di 
adakan, tetapi tidak digoenakannja. 

Betapakah sakit hati mereka jang 
telah mendoedoeki ranglijst No 1, ti 
ba2 ada boekaan djabatan jg memang 
'mereka harapkan siang dau malam, 
tidak terboeka bagi mereka, tetapi di 
berikan kepada kawan mereka jang 
ranglijstnja djatoeh No, .. dibawahnja, 

Ketahoeilah dan tjatatlab, bahwa 
tindakan jang demikian ini berarti de   Kramat, Maoek, Serang, Krawang, 

Rengasdengklok, Bekasi, Tasikmalaja, 
dan Soekaboemi semoeanja telah ditja 
boet kembali dari tangannja Provin | 

ngan tepat memboeat tipisnja keper 
tjajaan pegawai terhadap djedjaknja 
pimpinan pembesarnja, 

dahoeloe semoeanja mendja |. 

dari Shanghai menoedjoe ke Manila 
ketika kapal ini soedah sampaidi For 

Datoe terseboet lautas diangkat djadi| 

   

      

TJIANDJOER 

Politieke sfeer terhadap petitie Soe 
tardjo 

Pembantoe menoelis: 
Dalam pembitjaraan kita dengan sa toe doea orang politicus disini, terda 

pat satoe kenjataan, bahwa so" 
tie terseboet kini sedang diperbintjang 
kan dalam beberana badan perkoem 
poelan, teroetama dalam partij Pasoen 
dan, Didoega comite akan dapat di 
bentoek pada sesoedahnja hari Leba 
ran dan sangat boleh djadi badan2 
partij dari social economie disini akan 
diminta djoega bantoeannja, begitoe 
poela dari partij2 agama. 

al peti 

Sekolah thabib tinggi 
Toean SSW 'Soenarto dan t, Mach 

moed Hamzah telah loeloes dari oe 
djian dokter bahagian jg pertama, 

— 0 — 

Meletakkan djabatan 

Toean HO Kamschuur pada tg 31 
Jan: “38 akan meletakkan djabatannja 
dengan kemaoeannja sendiri dan djoe 
ga dengan dihormati oleh karena ia te 
lah menjelesaikan pekerdjaannja pada 
's Landsdient, Toean terseboet adalah 
berpangkat ambtenaar jg datang dari 
buitenlandseb verlofoja dan jg dibela 
kangan hari ini mendjadi Gezagheb 
ber pada Gov Marine, 

ma 3 

. Kapal Van .Galen” : 

Kapal ,Van Galen“ jang bertolak 

mosa Selatan maka kapal ini terpak 
sa oentoek memoetarkan djalamannja 
boeat memperlindoengi dari angin to 
fan jang pada tanggal 19 November 
jbl ini telah mengamoek di Luzon. 
Pada malam Minggoe ketika angin to 
fan ini mengamoek adalah 2 kapal 
oentoek menolong ketjelakaan telah 
tergoeling, dan oentoek mentjahari ka 
pal-kapal ini soekar sekali. Penoem 
pang kapal terseboet patah kakinja 
dan matroosnja loeka berat. Pada ma 
lam Senin diberitakan bahwa semoea 
telah aman lagi dan kapal , Van Ga 
len“ pada tanggal 23 November j.a.d. 
ini ditoenggoe kedatangannja di Ma 
nila. 

  

oleh  Banoemingsregle maksoedkan 
ment? 

Achir kata ! 
Dengan singkat kita harapkan, moe 

da?han oeraian kita ini mendapat per 
hatiannja jang wadjib, sehingga keper 
tjajaan pegawai jang tipis terhadap 
djedjaknja pimpinan pembesarnja akan 
mendjeadi tebal kembali, 

Motorrijder dari OZ R akan diang 
kat mendjadi Mantri. 

Dari fihak jg boleh dipertjaja, bah 
wa beambte OZR jg telah loeloes dari 
cursus motorrij der atau jg telah men 
dapat Rijbewijs oentoek mengendarai 
motorfiets, bakal dibenoemd mendjadi 
Mantri bij de Opium en Zoutregie. 
Hal iui sangat gandjil poela, sebab me 
reka itoe boleh dibilang baroe kema 
ren sore mengindjak djabatan beamb 
te, tiba2 dan lantaran mereka telah 
loeloes dari cursus tsb mereka dapat 
angkatan Mantri. Soedah tentoe kebar 
ini mendjadikan sangat tidak senang 
'nja beambten jg soedah wberpoeloeb2 
'tahoen bekerdja. 
| Pendapatan kita lebih baik dan 
mendekati keadilan teroetama men 
djacehkan kesakitan hati beambten 
jang soedah bongkok lantaran lamanja 
mendjalankan dienst beambte itoe,ina 
ka hendaklah motorrijder itoe djangan 
diangkat dan diberi kedoedoekan Man 
tri, tetapi berikanlah sadja mereka 
itoe tambahan gadji jg tetap atau ki 
lometergeld jang agak berimbang de 
ngan ia poenja pekerdjaan mendjalan 
kan motorfiets.   Apakah memang demikian jang di 
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mendapatkan di kolong loemboeng 

Angin tofan, 

Dari 
Aneta, 

jang mati dan 2 orang jg loeka berat. 

nja maka pohon asam roboh dan me 

tetapi centoeng tidak ada seorang 
poen jang mendapat loeka. 

Pidatonja Mevr Starkenborgh 

Kelak pada tg 30 Novemberj.a.d ini 
Mevr Starkenborgh akan berpidato di 
Nirom berhoehoeng dengan pemboe 
Fan peneagan perangko-perangko 
ASI. 

Yi 

BB Indonesiers 

Diangkat mendjadi ass-wedana van 
politie di Betawi tosan Raden Kan 
doeroean Moehammad Tahir, sekarang 
beliau mendjadi onderdistrictshoofd 
didalam residentie Bantam. 

Diangkat mendjadi tydelijk adj-djak 
sa pada Landraad di Bogor toean Mas 
Hasan Wiriadidjaja sekarang beliau 
mendjadi awmbtenaar pada Ini. Bes- 
tuurdienst didalam residentie Bogor. 

Diangkat mendjadi districtshoofd di 
dalam residentie Bantam tosan Raden 
Kandar Kartamanggala, sekarang be- 
liau mendjadi ambtenaar pada Ini. 
Bestuurdienst (mantri-politie) didalam 
residentie Bantam. 

Diangkat mendjadi adj-djaksa pada 
Landraad Mr-Cornelis toean Mas Roe 
hana Prawiradiredja, sekarang beliau 
mendjadi ambtenaar pada In! Bestuur 
dienst (Mantri-politie) didalam resi- 
dentie Batavia. 

Diangkat mendjadi ass-wedana van 
politie di Batavia t. Rd. Sabri Karta 
soemantri, sekarang beliau bekerdja 
pada Inl. Bestuurdienst (mantri poli- 
tie) didalam residentie Batavia. 

Diangkat mendjadi onderdistricts- 
hoofd didalam residentie Bogor tosan 
Moehamad Moeslihat, sekarang beliau 
bekerdja pada Inl, Bestuurdienst (mau 
tri politie) didalam residentie Bogor. 

Diangkat mendjadi ass. wedans van 
politie di Betawi t. Koerdi Bratadilaga, 
sekarang beliau bekerdja pada Ini. 
Bestuurdienst (mantri politie) didalam 
residentie Batavia, 

POERWODADI — VARIA 

Kefjilakaan jang mengerikan 

Pembantoe kita menoelis : 
Dalam Minggoe jang laloe lorrie jg 

datang dari verzamelplaats dengan di 
isi beberapa kubiek kajoe ketika baroe 
toeroen ditandjakan dalam dessa Seka 
ran (Grobongan) soedah bentoeran de 
ngan lorrie kosong, hingga koeli jang 
disebabkan dari ,itoe bentoeran tadi 
soedah djatoeh terpelanting di tanah? 
ril jang laloe tergilas dan mati sesaat 
itoe djoega. Bentoeran dapat kedjadian 
kerena jg seberapa boleh di kerdjakan 
ta' koeat menahannja. 

Begitoepoen seorang anak jang ba- 
roe cemoer 5 tahoen, karena salahnja 
sendiri djoega soedah mendjadi korban 
nja mobiel, jang dikendarai oleh se- 
orang Tionghoa jang ternama di ini 
kota, dimana ia mengendarakan mobil 
adalah sebegitoe tjepat, walaupoen da 
lam kota. 

Dalam pemeriksaan dokter mengoen 
djoekkan jang si korban mendapat 
loeka2 dan patah dibagian kakinja jg 
sebelah kiri, jang agak mengoeatirkan 
bagi djiwanja. 

Penggropjokan di keloerahan. 

Loerah membikin 
wangpalsoe?? 

Politie disini soedah berhatsil meng 
gropjok di keloerahan S. dimana loe 
rah H. jang didakwa telah membikin 
wang palsoe sekarang berada dalam 
tahanan. Penggledahan dilakoekan de 
ngan teliti dan agak tjepat, karena 
baroe sadja didjalankan orang telah 

beberapa wang palsoe dan mat rysnja 
dalam bingkisan jang ditanam dalam 
tanah. Walaupoen ia moengkir keras 
atas toedoehan, achirnja ia toh masoek   at Oi ema 

Di onderdistrict Galis 
Pamekasan diberitakan oleh 
bahwa di onderdistrict Galis 

terdjadi angin tofan dan meroesakkan 
beberapa roemah2, hingga ada seorang 

Oleh karena angin ini amat hebat 

nimpa Madoeratrambus hingga roesak 

  

   :YONDS 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 

   

   Tarief advertentie, keterangan pada 
administratie, 

Lembaran kedoea 

Perijafalah kepada     
-RADJA BAND 

Sepandjang pendengaran kita, kita 
dapat mengabarkan sebagai berikoet : 
Loerah H adalah loerah jang soedah 
berdienst kl. ada 20 th, dengan men 
dapat nama haroem, tetapi dalam ba 
lakangan ini ia teroes meneroes men 
dapat ganggoean dari gogolnja. Ini 
dapat diboektikan beberapa soerat soe 
rat rekes atau annoniem jg dihoen- 
djoekkan pada Chefnja, jg menerang 
kan djeleknja kelakoeannja itoe loe- 
rah. Oleh karena politie atau chefoja 
ta? soeka dikelaboehi matanja sebegi 
toe sadja, jg djoega menjelidiki lebih 
djaoeh, dan dalam penjelidikan ta” 
ada tandatanda jg mentjoerigakan, 
maka rekesrekes enz. selaloe dibatal 
kan. 

Karena inilah, maka seorang jang 
menaroeh kebentjian padanja beloem 
lah poeas, kalau itoe loerah beloem 
terdjeroemoes dalam ""'ombang keseng 
saraan, Dengan me: “nadaan jang 
sedemikian, maka ! mengoesoet 
perkara sampai te naka 2 orang 
jang didoega gem ali membikin 
soerat rekes atav” .dnja soedah di 
tangkap, oentoek uidengar keterangan 
nja. Sebagaimana orang mengetahoci, 
perkara masih dalam penjelidikan, 
moedah2an sadja perkara dapat mene 
tapkan siapa diantara mereka emas 
dan lojang. 

Kereta angin dapat ganggocan 

Dalam wegverkeersordonnantie ki- 
ranja dimasoekkan djoega, jang speda 
diharoeskan memakai tanda merah 
Creflector!, dibagian spatbort belakang. 
Ageknja oentoek pengandar2 speda be 
loemlah mengetahoei merk apakah jg, 
haroes dipakainja, karena saban seban 
banjak dari antaranja jang mesti di 
stop oleh politis oentoek diperingati 
itoe reflector jang diinginkannja, Apa 
bila ta' ditjoekoepi, maka ta' oeroeng 
ia mesti mengadap dimoeka medja hi 
djau. Adapoen merk merk jang soe 
dah mendapat keur jalah: Bulidog 
klein e» groot model Lamplijke, dari 
Fongers fabrikaat, 

Moelai tidak aman 

»Rijadi“ soedahlah dekat. Karena 
itoe dimana2 orang jg mementingkan 
hal iai soedah bersedia mengoempoel 
kan bekal bekal oentoek hari raja jg 
dibarap-harapkan itoe, Mantri djoegil 
poen agaknja tak mace ketinggalan. 

Boekti mengoendjoekan beberapa 
pendoedoek disini telah kedatangan 
itoe tamoe jg ta" diinginkan, dengan 
menggondol roepa2 barang pakaian, 
lagi poela barang roemah tangga, oem 
pamanja koersi, medja dil, 

Tentang penjamoenpoen agaknja da 
pat memegang rol jg penting sendiri. 

Beloem selang beberapa hari ini Ti 
onghoa Mindring dari Pedjambon sreen 
ta datang di mana tempat agak soenji 
soedah kehilangan wang sebanjak f 30, 
dan beberapa tjita-tjita, jang disebab 
kan dari penjamoenan di tengah dja 
lanan. Dalam penjamoenan ini Tiong 
hoa jang menderita hal ini selainnja 
mendapat keroegian, djoega menda- 
pat loeka-loeka jang si Penjamoen soe 
dah dapat memberi padanja. 

Seperti disoerat kabar sini pernah 
diwartakan, seorang Tionghoa lagi 
poen djoega telah mendjadi korbannja 
penjamoen djoega, Ini kali terdjadi 
antara djalanan Goeboeg dan Poerwo 
Gadi. Seperti lainnja djoega, ia poen 
mendapat loeka loeka malahan lebih 
hebat dari jang terseboet diatas. 

Oentoeng sekali jang politie di 
Poerwodadi soedah actief bekerdja, 
hingga beberapa orang jang bersalah 
soedah dapat dibekoek, dan moesti   dalam tahanan djoega. “ 

Fe BEN sana Ear aa 
Sa MR TAG SOTK TE AA 

mengakoe akan dosanja, 

Mu No EPA Maa ane BER EN dk nh 
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Mea
n 

ES nja: ,Fransche Revolutie, Russische 

    

    

  

           
| vergader-verbod dau koerang beb: 

| nja pers dalam mengemoekakan kea 
| daan2 dikalangan rakjat Indonesia. 

O.N. haroes memandang, bahwa 

pembitjaraan2 dalam rapat oemoem 
itoe tidak oentoek mengeloearkan ke 

| xitik memetjab terhadap pemerentah, 
| melainkan soenggoeh2 akan toeroet 

| menjelidiki keadaav rakjat jang sebe 
narnja, bermaksoed mentjari daja Oe- 
'paja memakmoerkan rakjat itoe dan 
soepaja hal ini mendapat perbatian 

dari pemerentah. Betoel Corps Bestuur 

soedah ada, tetapi perloe dibantoe oleh 
mereka jang tergaboeng dalam per- 
koempoelan. : 

'O,N. haroes mentjoba bergaoel de- 
ngan ahli pergerakan, tak oesah jang 
kiri, jang kanan sadjapoen boleh! Ta 

njakan maksoed ahli politik menge- 

| moekakan keadaan-keadaan rakjat In- 
donesia! Apakah mereka itoe bermak 

soed menentang pemerintah atau seba 

| liknja, jaitoe minta pertolongan peme 
“rintah !! 
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| apabila hak bersidang dan berkoem 

| poel diberikan lagi dengan loeas, s0e 

| 'paja orang bisa bebas bersoeara dalam 

| mengoesahakan politik kemakmoeran 

| (welvaartspolitiek) jang sebenarnja ? 
“Tidakkah kemerdekaan pers perloe 

| ditambah loeasnja, soepaja ketahoean 

| apa-apa jang dikandoeng dalam hati 

Tkjah Indonesia? Tidakkah dengan 

| jalan begini politiek kemakmoeran 

: ' lekas didjalankan, apabila sebab sebab 

p ja soedah ketahoean? —— 

  

ocean Oeripan Notoami- 

jo, dengan medische terminologie 
snja begini : : 

yan de ziekte weten: daarna de diag 

| nose stellen om verder de therapie te 

| kunnen aangeven!! 2 

Djanganlah O.N. tergess2 dalam pe 

  

mandapgan : UW vOOr 
tuur! Niet die van Thamrin c.s. 

'Sesoedah O.N. menjelidiki keliling 

| nja dengan tjatatan jang telititi, ba 
roe boleh mengoepas dengan sehebat2 

nja, ja, sehebat moengkin!! Kalau 

tidak begitoe ON, akan ditertawakan 

oleh rakjat Indonesia, lebih dari pada 

  

pers nasional, disebabkan sikap ON. 
| Jang bantam kromo itoe, : 

- Tindakan jang sewe- 

Aa | nangwenang. : 
D0 ON menoelis: De geinterneerdeu moe 

000 tentot,afscbrik wekkendevoor 

beel den“(spasi kita) worden gesteld. 

'Zoowordt de herhaling van het kwaad 

| yoorkomen, in ieder geval de periode 
| tusschen de acute gevallen vergroot. 

Kalimat itoe menandakan koerang 
penjelidikdan ON dalam perdjalanan 
sedjarah. Boekalah boekoe sedjarah 

.,salto-mortale.” Ia hendak 
ad jang silam. Faham 
dalam abad 20. 

  

ti (Samboengan kemaren) 

PT foeh djaosh! 

karangan pemimpin2 Ir Soekarno, 

Drs Moh Hatta dalam madjallah 
'Idan boekoe2 jang mereka toelis! 

| Tidakkah lebih rjata dan terang.) 

2 is praema- | 

ON. mentertawakan Thamrin cs. dan |se 

   
An PN 

kan jang timboel, apa jang menjebab 
kan pemberontakan2 itoe! Oempama- 

Revolutie“ dll. Bahkan tak perloe dja 

Batjalah— djangan' segan doeloe— 

Batja djoega karangan toean M. Ta 
brani, waktoe masih berada dinegeri 

Belanda, jang termoeat dalam demo- 

kratisch masndblad ,De Opbouw 

»De mid delen ter bestrijding 
van deonlusten in Indies. 

ON sebagai djoernalis, pembantoe sk. 
Belanda haroes lebih tahoe seloek ini 
semosa. Kalau beloem, het wordi tijd, 
meneer O. N.! 

Pendeknja: penjelidikan ON baroes 
berdasarkan Listoriseh, sociolo 
giseh dampsycehologiseh! 

Mengapapendapat O.N. 
demikian? 

Apakah sebabnja O.N. berpendapat 
demikian ? Kena pengaroeh boekoe 
Dr, Sehoonheyt tentang Boveu Digoel? 
Bisa djadi! Tetapi pengaroeh itoe bo 

leh dineutraliseer— kalau beloem laat! 
dengan membatja karangan Drs. Moh 
'Hatta dalam madjallah ,Ilmoe dan 
Masjarakat“ jg membitjarakan boekoe 
tsb diatas itoe. 
Segan ?! sebab soedah ada vooroor 

desl, bahwa—menoeroet O N—De na- 
tionalisten in onze samenleving ziju 
nu eenmasl eerzijlig (sic !)? 

Tak boleh segan! sebab  tjap 
jang toean pakai oentoek mengetjap 
Ikaoem nationalis nanti akan menge- 
tjap diri toean ! 

| Djadi oentoek bisa objectief haroes 
menjelidiki dari doea belah fihas. O.N. 
sebagai orang Indonesia, soedah mem 
poenjai katja mata pers poetih, bahkan 

haroes pindjam sebentar katja mata 
nasionalis Indonesia, baroe bisa ob- 
jectief dalam pemandangannja! 

Penoetoep. 

ina mempeladjari hapoes tidaknja Bo- 
ven Digoel, atas dorongan pers Indo- 
nesia dan kaoem pergerakan bersama 
fraksi nasional di Volksraad, jang me 
ugingat, bahwa Digoel itoe tak lagi 
sepadan dalam abad 20 dengan per- 
adabanpja, dan mengingat, bahwa in- 
stelling itoe akan mengenai kehorma- 
tan pemerentah (jang tak akan meni 
roe fascistisch regiem) terdengar soea 

    

  

Na jang abadi dan kekal. 
'oean O.N.! hendakkah toean poe- 

lang ke abad-abad jang soedah dj: 
oeh dibelakang kita, jang penoeh de- 
ngan barbarisme? $ 

Guo vadis ???      

  

doenia, halaman tentang pemberonta Mataram, 19 Nov. '37. 

  

      
    

   

  

    

  

   
   

   

  

   
   
    

    

    
   

  

m Apa 

  

dan 

Dalam kota bisa pesan 

"" Hari Raja soedah dekat! 

mes Dengan kirim wang f 1.50 (Satoe | 

“lembar visite kaartjes compleet de- 
ngan envelopnja jang bagoes dan 
soedah klaar, 

Betawi hanja dikaboelkan kalau wang dengan peran- 
taraan postwissel soeda. 

Drukkerij , PEMANDANGAN“ 

soedah sedia kartjis 
Lebaran ? 

toean 

ko roepiah) toean dapat 100 | 

franco  diroemah. 

sama looper toean. Dari loear 

h kita trima, 

| INDON ESIA : 

Ikelaloe dibikin gadoeb. Di kampoeng | 
'Ngabean selama minggoe ini soedah 

roemahpja seo1 

boelan October 1928 (pada hemat kita): | 

Memindjam katjamata 

katja mata nasionalis Indonesia jang 
Eerst deoorzakenjia beloem empoenja! Oleh karena itoe 

Sementara konou kabarnja orang 
moelai akan membentoek koemisi goe 

ra dari ,Seorangludonesia'"| 
akan mempertahankan kedoedoekan | 

'litoe djabatan. 

IToean RALA. 

  

Gendroewokah 7 

Memang pendoedoek Poerwodadi 

padet karena orang jg mengoendjoengi 
1g djoeroetoelis Bosch 

wezen, sebab diwartakan jang roemah 
nja telah dihoedjani batoe2 oleh orang 
jang ta' dikenal. Walaupoen genteng 
antjoer karenanja, oentoeng sekali ba 
toe? ta' mengenai orang. Karena boekti | 

tidak dapat mengoendjoekkan jg itoe 
soeatoe perboeatannja orang, maka fi 
kiran orang laloe melajang ke tacha 
joclan jalah perbosatan jang sedemi 
(kian telah dilakoekan oleh Gendroewo. 

Itoe tempat beloem dapatdilakoekan 

kesoesoel diroemahnja Maschinist di 
Djetis soedah menderita jg sematjam 
itoe djoega. Politie jg soedah oesoet 

itoe perkara jg loetjoe dan aneh de- 

ngan soeuggoeb2, konon kabarnja soe 

dah dapat menangkap Orang jg diang 

gap sebagai pengebianat. Dari Warta 

jg kita terima itoe arang Maschinist ta 

sebegitoe tjotjok sama pendoedoek kp. 

| Kalau soodah terdjadi jg sedemikian 

'itoe (ada orang jg ditangkap) siapa- 

kah jang berani mengatakan kalau 

GENDROEWO itoe ada ?? ? 
—0— 

Duurtetoeslag diberikan 

Kepada gseroe2 di 
regentsehap Bogor. 

  

   

  

Pembantoe menoelis : 
Setelah sekian lamanja ditoenggoe2, 

eindelijk,. . . pada pertengahan boe- 

jang bekerdja di vervulgecholen dan 

yolksseholen diregentschap Bogor, te- 

lah menerima duurtetoesiag sebanjak 

5pCt dibitoeng dari moelai bl Juni '37. 
Kita ikoet bergirang | 
En, . , . bagaimana diregentschap 

pen jang lain? toelis perubantoe kita 

dari Bogor. 
—0— : 

Penerbangan jang ke 310 

Moelai pada hari Rebo jad. akan di 

adakan envelop envelop jang speciaal 

boeat hari Sabtoe jad. tg. 27 Novem 

ber jg akau dibawa oleh penerbangan 

jang ke 500 dari Indonesia ke Negeri 

Belanda, Ini envelop dapat didapatkan 

di Hoofdkautoor, dan oentoek pen- 

djoealan ini envelop terdjadi pada 
djani 8 sampai 12 siang, jg diadakan 

pada loket speciaal. 
Ne 

Volksonderwijzers gembira. 

Duurtetoeslag jang Jama ditoenggoe 

toenggoe, maka kemarin 18-11-37 di 

Pekalongan telah dapat dibagikan ke 
seloeroeh Volksonderwijzers dengan 

penoeh, terhitoeng moelai Juni '37, 
tidak moelai Augustus seperti berita 
jang doeloean. Dari Pengoeroes VBO 
Pekalongan doeloe kita memang me 
nerima chabar bahwa menoeroet ke 

sanggoepan dari pibak atas, duurte 
toeslag akan diberi terhitoeng moelai 
Augustus '37. 

Tetapi tiba tiba kemaren, semoea 
V O. dipanggil, diberi penoeh "moelai 
Jusi 1937.— 

Kepada tosan2 Volksonderwijzers ki 
ta oetjapkan pf, begitoepoen kepada 
VOB, nja jg tentoenja sangat asjik 
membitjarakan hal itoe dalam Cong- 
resnja di Bandoeng baroe2 ini. Dapat 

lah hendaknja duurtetoeslag tadi di 
pergoenakan boeat bari lebaran, kalau 

Itidak oentoek menjaoer pindjama?! 

longan ? ?- 
2 Na 

Doenia Boschwezen 

pada dienst jang terseboet diatas toean 
Warto dan M. Hadiwidjojo dan dahae 
loe beliau mendjadi tijdelijk pada itoe 
djabatan, 

. Tw. Klerk pada kantoor dari hout 
|vester di Walikoekoek, jalah toean 
Soewito, di pindahkan kekantoor hout 
vester di Goendib, 

Diangkat mendjadi mantri-opnemer, 
|tocan Darmosewojo al Oeripan, seka 
rang beliau mendjadi tydelijk pada 

an Oo mon 

Soejono dan t, Mar- 
gono Djojohadikoesoemo 

“'Mengoendjoengiperoesa 
“haan2 textiel. 

|“ Dari Enschede dikabarkan oleh A- 
neta, bahwa bekas lid dari College van 
Gedelegeerden t. RAA. Soejono dan 
toean Margono Djojohadikoesoemo in- 
spektoer dari VcIksgredietbank telah 
'menguendjoengi peroesahaan2 textiel 
di Nederland. 

si ND) Tha 

Verlof ke Europa 

| Toeau Ir. J. H. Brinkgreve, seorang 
landbouwconsulent di Tandjoengka- 
rang oleh karena toean terseboet telah 
melakoekan“ pekerdjaannja 7 tahoen             

lan ini, November '37, goeroe-goeroe| 

Dimanakah jg akan meniroe Peka- 

Diangkat mendjadi boschopzichter 

    perlof menoedjoe ke Europa, dan de- 
ngan ketentoean, bahwa ia akan me- 
letakkan djabatannja kelak pada tang 
gal 3 Januari 1938, 

Ae ai 

Diangkat mendjadi Mijabouwkundig 
opz'chter. 

Toean P. Mangoensong telah diang 
kat mendjadi mijubouwkundig opzieh 
'ter kelas 1 pada Dienst Mijabouw du 
ugan ketentosan bahwa ia tetap di 

winning. 
— 0 — 

Toean W Gronert 

Meninggal 
Soerabaja. 

Dari Soerabaja diberitakan oleh 
Anip Aneta, bahwa toean W. Gronert 
telah meninggal doenia. Beliau adalah 
seorang jang terkenal sekali didalam 
kalangan kalangan dagang. 

an 9 wan 

Huppostkantoor di Fak-Fak 

Ditoetoep boeat se: 
mentara waktoe, 

Hulppost dau telegraafkantoor di 
Fak-Fak sampai tg. 24 November “37 
boeat sementara waktoe ditoetoep, kata 
Anip Aneta, 

doenia di 

—9 — 

SOERABAIA., 

Orang desa mengeloeh. 

Pembantoe kita mengabarkan: . 

Beberapa banjak orang didesa Trom- 
poasari onderd. Djahon Porong Si- 
dhoardjo datang kepada kita dan me 
nerangkan keloehannja sebagai terse 

boet dibawah ini: 

1. Bahwa dalam tahoen 1936 mereka 
ditarik sewanja tanah stren besarnja 
( 2.50 perbace, akan tetapi ternjata 
persewaan jang sebesar ini sedjak itoe 
waktoe soedah ditoeroenkan mendjadi 
f 0.50, sedang oleh loerah (kepala 
desa) dan tjariknja ditetapkan menjewa 
f 250 sehingga beberapa banjak orang 
desa soedah membajar persewaannja 
1toe, 

IL. Tiap-tiap orang gogol akan mem 
bikin perobahan nama menoeroet ke 
biasaannja diwadjibkan membajar 50 
sen seorang, akan tetapi ternjata loe- 
rah dan tjariknja itoe menariknja lebih 
daripada mestinja moelai f 1.— hingga 
f 5.— seorang, dan menoeroet ketera 
ngannja loerah wang itoe sisanja oen 
toek mengisi kas desa, 

III. pada waktoe didesa tsb akan di 
adakan keramaian maka atas kemoefa 
katannja orang gogol soepaja menjewa 
kan tanahnja sebanjak 2 bau goena 
ongkos tsb, akan tetapi keramaian itoe 
haroes tjotjok sebagaimana jg dikehen 
daki oleh pendoedoeknja. 

Maka berhoeboeng dengan itoe, ta- 
nah sawa itoe akan disewa oleh seo- 
rang pendoedoek dengan harga f 28 
akan tetapi tidak diperkenankan oleh 
loerah dan ternjata belakangan tanah 
itoe dikerdjakan sendiri oleh loerah 
tidak dengan pengetahoeannja peu- 
doedoek, sedang keramaian jang dia- 
dakan oleh loerah itoe tidak sepadan 
dengan permintaannja pendoedoek ber 
moela. 

IV. oentoek keperloean didesa, ma 
ka berhoeboengan dengan pendoedoek 
desa akan membeli kerek (oekoeran 
tanab) dan mengisi schoolfonds, ma- 
ka atas permosfakatannja pendoedoek 
desa soepaja menjewakan tanahnja I 
bau dan berlakoe f 18.— 

Wang sebanjak tsb. jg f 8-goena me 
ngisi .scboolfonds, sedang jg f 10 di 
pergoenakan oentoek membeli kerek 
dari koeningan, akan tetapi ternjata 
jg bibelinja itoe boekannja dari koeni- 
ngan akan tetapi dari besi. 

Dan lain lain oeroesan jg orang desa 
tsb. ta' dapat menerangkan, sebab 30e 
dah beberapa kali ini loerah dan tjarik 
nja berboeat sesoeatoe hal jg meroegi- 
kan kepada pendoedoek desanja, se 
sehingga pendoedoek menjesal atas 
perbosatannja loerah dan tjariknja ini 
dan pada tg. 4 Mrt, beberapa banjak 
orang desa menghadap ke onderan 
LAWJj akan tetapi ditoenggoe toeng- 
goe lama tidak ada kabarnja maka 
mereka pada tg. 5 November meng- 
hadap ke Kaboepaten jg maksoednja 
memoehoen perlindoengan jg lebih 
djaoeh. 

Akan tetapi dengan kepoetoesan 
dari Boepati itoe orang desa beloem 
memberasai poeas, sebab hal itoe soe 
dah dipoestoeskan dan tjariknja dibe 
rentikan sedang loerahnja dianggap 
kesalahan ketjil. 

Dengan kepoetoesan ini bagi orang 
desa kocrang memoeaskan sehingga 
pada tg. 18 ib. bersama memadjoekan 
pengadoean kepada A.R. di Sidhoar- 
djo jg maksoednja memoehoen soepaja 
boekan sadja perkara itoe diberentikan 
hanya sekian itoe sadja, bahkan orang2 
desa memoeLoen soepaja diteroeskan 
ke pengadilan. 

Djikelau kabaran ini njate, maka se 
wadjiboja fihak jg lebih tinggi men- 
djatoehkan kepoetoesan jg seadil2nja a-   lamanja diperkenankan oentoek pergi gar kepertjajaan ra'jat teroetama orang 

  

   

pekerdjakau pada kepala Bangkatin-| 

SEE ta 

  

- Beroleh le prijs DIPLOMA en BIN- 
TANG MAS PASAR GAMBIR 1937. 

  
Bisa dapet beli dimana-mana tempat 
Teroetamapada: Chem, Hand.JUPITER, 

Pasar Baroe, Toko Baba Gemoek, Pa 

sar Senen, Toko Khouw Som Hoei, Mr.- 

meuhweg, Buitenzorg. 
  

  

  

  

GEMEENTE DAN KESEHATAN 
PEN! OEDOEK 
  

Diantara lain? Dr, Soekiman dalam 
redenja Congres PGI tentang penja 
kit tbc, demikian : 

»Baccil tbc itoe baroe bisa tim 
boel bila mana orang itoe koerang 
makan makanan jg perloe boeat ba 
dannja, Tempat tinggalnja bongkek 
banjak soesah". 

Sekian. 
Bongkek disini dimaksoedkan ten 

toe kotor banjak deboe, pendek me 

soem tidak hygienisch sehingga men 

djadi sarangnja baccil, 

SCVT beroesaha menolong tbe lij- 
ders, maandagcent begitoe djoega, 

Sekarang bagaimana dengan Ge- 

meente dikota besar seperti Betawi ini 
jang tentoenja djoega memikirkan a 

kan kesehatan pendoedoeknja. 
Tetapi tjoba lihat | 

Kp. Poelo, Kemajoran sekitarnja 
dan masih banjak kp lagi terkensi 

boeroeknja, seperti dioemoemkan da 
lam rubriek ,Masoek kampong keloe 
ar kampong'. 

Lebih2 djika moesim'hoedjan, disa 

na sini mengembeng air diroeboeng 

njamoek, berbaoe boesoek, moengkin 
menimboelkan baccil2 poela. 

Didjalanan jg agak mendingan oem 
pama Devensielijn v/d Bosch, Tanah 
Tinggi Pontjol atau Senen dli, tentang 

pembersihannja ( menjapoe). 
Diantara 6—6,30 pagi djalanan di 

sapoe, disiramnja asal keprbt sadja, 
orang moelai berangkat bekerdja, de 
boe mengeboel, baccillen berterbangan 

ma'loem didjalanan beroepa2 kekoto 
ran, pagi2 soedah sarapan dengan .,. 
basil dari koeda, buccil tbe dsb.nja, 
siapa tahoe | 

Djam 1,30 pagi auto dari reiniging 
dienst mengambil dan mengangkoet 
sampah sebeloem diboeang berkeliling 
dikota jg tentoenja djoega menjiarkan 
baoe boecsoek, waktoe mana anak2 

masoek kesekolah, 
Dalam hal ini kiranja Gemeente, 

akan memperhatikan dan memikirkan 
keadaan itoe, dus hanja djangan me 
mikirkan keadaan padjak djalanan sa 
dja bagaimana tjaranja mendjadi ge 

moek, tetapi djoega pendoedoeknja ge 
moek (sehat),   ANAK KANTJIL 

      

Cornelis, Filiaal ,,Probitas“ Tjikeu-
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mpat gelap. 
g bang Badjat t j 

bang Bedja at 

Desah 
m, hiliih....tempat 

.. taoe ada bajangan 
ang Bedjat hatinja 

p pi itoe bajangan ber 
ng Bedjat ikoetin, sampai di 

..dor.,.tembak2, nggak apa 
mpai dikebon bajangan amblas 

la orangnja, tentos berdirinja di 
0. (liat oekoeran bajangan), lan 

2 tag bang Bedjat kasih tanda, 

.soemoer 5 meter. 
Astaga | Ketika dapat 5 meter dje- 

boel ada toelang beloelang manoesia. 
0. Toelang lengan kanan sama kiri di 
En rantai, 

|... Gempar pendoedoek. Lantes ada 
pengoeloe toea tjerita : »memang doe 
loenja disitoe ada orang jang dikoe 
boer hidoep2, 5 meter dalemnja, ma 

| sih dirantai, sebab dia doeloenja pen 
 djahat besar." 

Na, disitoe bang Bedjat ambil ke 
'simpoelan, itoe orang arwahnja nggak 
seneng, sebab tangannja diblenggoe. 
“Lantas dilepas, dikoeboer biasa: 

g gendroewo. . .. nggak ganggoe lagi.. 
—..en beng sim setahoen gratis pakai 

nann ong besar, 
: — BANG BEDJAT 

   

    

  

daa alga tidak diperbesar sowebang 
8 wenang oleh kepala desanja. 

' Verklaring 
“Jang bak tangan dibawah ini, 

kami S, Tjokrosoedarmo, Le 
“kan bahwa perkabaran hal “Orang de 
sa mengeloeh telah kami selidiki ke 

. benarannja, sehingga segala hal ich- 
. wal jang berhoeboengan dengan per 
k ini kami menanggoeng kebena 

1 djikalau tidak keberatan, maka 
Sa 1a Sie jom .memoeat kabaran 
Na n dengan hormat penabe- 

| 8ar daerah terseboet diberikan 
- 28 emplsar, e3 
Tekan tag mendiadi periksa, 

    

1 pelaknta. 

|harapan bagi pendoedoek jang sawah 

|dibebuskan dari padjaknja. 

| perhatikan djoega dalam satoe daerah | 

aa o Ikian itoe. z 

'Ibeambte maandlooner dan ditempatkan 
Idipegadaian, 

m Jasal dari 

' Ino, 136/D asal dari S.baia. 

. dag 137/D asal dari S.baia. 

: |dari Kediri. 

Pen kalan. 

poe. Ih Ngandjoek, Soeminhar stbno. 133/D 
— fasal dari- Bodjonegoro. 

- asal 

—- 35/D asal dari Karangpilan (Sbaia) 

e Ikan koewadjibannja masing2 dengan 

Ikan kepada politie 

bawa lentera 

g Bedjat oekoer-oekoer, seandai 

Besoknja panggil koeli soeroeh bikin 

      

| tikoes, sehingga 

perapa tikoes 
diberi obat 

itoe dari atas 

sep Kari sendiri ditengah sawah 
tidak memikirkan soesah 

'Poen dikabarkan kepada kita, ada 

nja terserang penjakit tikoes itoe akan 

Moedah-moedahan dengan tjonto di 

jang terdjangkit penjakit jang demi 

'Mutatie bendiniadami 3e afd, 
—. Seerabaja A 

Dari HIS mendapat angkatan ke| 

Benteng (Sb) Srenggono stbuo, 129/D 
particulier Modjowarno, 

Pasartoeri (Sb), Moeljo Selamat, stb 

Kapasan (Sb) Moehammad Saleh 

'Toeloeng agoeng, Mas Koesno, stb 
no. 138/D asal dari Lodojo. 

Kediri, Soemantri stb no, 139/D asal 

e
y
a
n
g
 

Bangkalan, 
mito stbno. 

Ramelan. al. Djiwose- 
132/D asal dari Bang: 

Kalianjar (Sb) Soekahar stbno. 134/D | 
dari schrijver Boschwezen di | 

Bodjonegoro. 
Paree (Kediri) Sadaroem stbno. 

Mereka itoe bersama dalam boelan 
November 37 diwadjibkan mendjalan 

terima Daan f 11.50 seboelan. 

“etiaerikn jang berharga. 

| Seorang njonja Tionghoa dikam- 
poeng Krembangan 

kehilangannja ba 
rang 2 beroepa 3 boesah gelang mas 
gelang koentji mas, sepasang anting2 

mata briljant seharga k.l. f 1.700,— 
Dengan kehilangan barang sebesar 

itoe beloem dapat memboektikan -pen 
tjoerinja akan tetapi ada sangkaan 

ini. 

— Pekerdjaan jang soefji 

di Soerabaja pada waktoe ini telah 
bersiap oentoek menerima Pak dan 
Fiterah. 

Demikianlah perkoempoelan 'Moe- 
Ihammadijah jg tidak asing tiap tiap 
tahoen mendjalankan kewadjibannja, 
maka sekarangpoen dalam badan pe| 
nerimaan 'itoe akan disoesoen, demi 
kian poen djoega perkoempoelan Is- 

|lam Indonesia mengatoer hendak men 
dirikan comite sebagai tsb. 

Dalam pengharapan kita, moedah 
| moedahan kaoem hartawan di S'baia 
'memperhatikan dan disamboet bera- 
|mairamai memberikan sokongan ke 
pada amal jg soetji itoe. 

Harga karet 

Niveaujg, rendah 

| Reuter mewartakan dari Tengok 
bahwa tgi 29 Nov. jad. ini Mincing 
Lane memberi tjonto jg amat soekar 
sekali dengan menoeroenkan harga 
'karet hingga sampai pada niveau jg 
lamat rendah sekali. Beberapa make- 
|laar2 mendengar keloeh kesahnja dari 

Internationale Rubber Reguleerings 

'soengkan pada tgl 30 Nov. jad, ini 
melakoekan tindakannja tentang kete 
tapan jang koeat oentoek kwartaal ig 
pertama dalam th 1938. 

: an 2 on 

Kapal jang membawa boekoe2 jang 
terlarang 

“ Menoeroet berita dari s, k. ,Soer. 
Hbl,“, bahwa hari Kemis jtl., dipela 
boehan Soerabaja telah masok 'satoe 

   
udapatke| ) 

   

   

        

1 tani kehilang | 4d 

jadian itoe | TA! 

jang baroe baroe ini dilangsoengkan 
dan didalaw itoe rapat telah dibitja- 
rakan dari hal rekesnja dari Bestuur 

il pemerentah dari V.O.R,L, (Vereeniging voor Oos- 
g ini wadjib kita | tersche Radio Luisteraars) di Bandceng 

tan sadja mela |soepaja perkoewpoelan mereka itoe di 
beri soebsidi dari Gemeente Bandoeng 

Tah beliau-beliau itoe|jang besarnja f 600,— setahoen. 

dai di Majong didalam daerah Koedoes 

“beberapa toekang djaga. 

(tetapi 

telah mengadoej 

mas, mata briljant dan giwang masj 

bahwa djongosnja tersangkoet panyana F 

Oleh beberapa perkoempoelan Islam | 

| Memperbaiki reccord penerbangan 

Ibeberspa pihak dan meminta soepaja |- 

Comite didalam rapat jg akan dilang | 

rapa boekoe? jang ditoe 
beberapa bahasa Asing, 

pera itoe boekoe semoea 

boekoe semoea dila| 
dalam ini negeri. 

si dalamuja itoe boekoe s 
mengetahoeinja. 
tangnja dari Makassar. 

| wa (9 

V o R e meminta et 
dari Gemeente 

Didalam rapat Gemeente Bandoeng 

im Oo — 

Pentjoerian pada roemah gadai 
di Koedoes 

Beberapa orang telah 
| ditahan, 

Selang beberapa hari diroemah Ga 

telah terdjadi satoe pentjoerian dida 
|leom roemah gadai tsb. 

Beheerder dan schatter dari roemah 
Igadai tsb telah ditahan, dan Jjoega 

Dosanja beloem diketahoeinja akan 
beberapa ketarangan telah di 

'toendjoekan. 
Te K3 

Anggauta gemeenteraad jang baroe 

Toean CO. H. den Hertog. 

Oleh karena soerat kepertjajaan jg 
dimasoekkan oleh toean CO, H. den 
Hertog kepada gemeenteraad dan sete 
lah dilakoekan pevjelidikan atas soe- 
rat tsb., maka B dan W, memerintah 
kepada 'gemeenteraad, soepaja toean C 
H. den Hertog diakoei sebagai anggau 
ta baroe dari raad itoe. 

2 — Gg —— 

Memperbaiki kampoeng 

Diberi kekoeasaan 
oleh B.en W. 

Oleh BdanW Betawi telah diberi 
kekoeasaan oentoek memperbaiki kam 
poeng Baroe II (bagian kedoea). Peker 
djaan ini akan memakan ongkos f 4120 
dan termasoek djoega ongkos-ongkos 
oentoek membeli tanah (f1439) dan 
memboeat perhoeboengan air (f 235). 

Djoega telah diberi kekoeasaan oen 
toek memperbsiki kp Pasar Baroe 1 dan 
membikin waterleiding di kp. tsb. 

— Hal ioi masing-masing akan mema 
kan ongkos f 4120 dan f 775. 

  

  

  

Apakah Max Schmeling akan 
teroes bertanding ? 

Aksi boykast dari kaoem 
Anti-Nazi. 

Dari New-York diberitakan oleh 
Trang - Ocean, bab »Anti-Nazi 
League telah menge il sikap, djika 
lau Max Schmelin akan bertanding 
dengan Thomas, jang pertandingan ini 
akan dilangsoengkan pada tanggal 14 
December jad di Madison Sguare Gar 
den, mereka itoe akan memboycot. 

Promotor Mike Jacobs telah mengi 
rimkan soerat, dan isinja ialah beurs 
di Amerika, mereka itoe akan men 
dapat toendjaagan jang sedikit sekali, 

Apakah ini pertandingan akan di 
langsoengkan atau tidaknja, kita be 
loem mengetahosinja. 

“Sa 

  

    

  

Parijs-Saigoen. 

Dari Parijs di 
Aneta, bahwa      

   

eritakan oleh Anip 
Sristian Moench jang 

bertolak dari sf' pada hari Sabtoe 
sore, djam 8.03f lah ta' Jain, melain 
kan oentoek memperbaiki receord : 
nerbangan, be 

Ia telah terbang lamanja 98 djam 
dan 52 menit, dan pada waktoe itoe 
ia telah berada ditangan Andre Japy. 

Ia terbang kesana memakai toestel 
boeatan Inggeris. 

Permainan Tjatoer 

Partj jangke 19 kem- 
bali remisi. 

Menjamboeng perkabaran didalam 
lembaran jang ketiga, bahwa permai- 
nan tjatoer antara Dr. M. Euwe dan 
Dr, Aljschin, dan stand hingga seka- 
rang mendjadi 8 setengah — 10 setengah 
boeat kemenangan Aljechin Zet Zot 
jang terdjadi pada partij jang ke 19     kapal lajar jang memakai bendera Ing 

daa toe kapal politie kos dat 

        

   

  

Dokter gigi | semoea sbedah" jakin Han 
kala eloet berbaoe itoe sebabnja 
hampir selaloe karena gigi koerang di- 
bersihkan. 
»Tapi tetap biasa saja menggosok gigi salah 

  

   

  
Ingatlah kalau tjoema digosok sadja ta' 

Toesan saban soedah makan. 

menjebabkan mogiset berbaoe! 

      
Tube dari 15 dan 30 ct, 
0 Na seberang Tebih 

Dipoedjikan oleh 

Poetib: Euwe Hitam Aljeehin 
1. d2 —d4 Pg3—f6 
2.62 —64 87 —e6 
3. Pb1—c3 Li8—b4 
4. Pg1—f3 Pf6—e4 
5. Dd1—e2 d7—45 

6 e2—e3 c1—ec5 
Ftd Pe4— f6 
8 c4Xd5 e6X45 
9 d4Xc5 Lb4Xc5 

10 0—0 Pb8—c6 
11 e3—e4 Lce5—e7 
12 e4—e5 Pfo—g4 
13 Tft—ecl Pc6—b4 
14 Ld3—b5 Ke8—i8 
15 Dc—e2 Le7—c5 
16 Pe3—di1 Lc8 —f5 
17 h2—h3 h7—h5 
18 Le1—g5 Dd8—b6 
19 Pi3—h4 Lf5—e4 
10 h3Xg4 Pb4—c2 
21. Pd1—ec3 Pe5—d4 
22 De2—fi hbxg4 
23 Pe3—a4 Db6—e7 
24 Telxe4 d5xe4 
25 Dfl—c4 Ta8—c8 
26 Tal—ecl b7—b6 
27 Pa4xcb b6xc5 
28 Lb5—a6 Dc7xe5 
29 La6xe8 De5xg5 
30 Dc4xce5t Dg5xce5 
31 Telxe5 Th8xh4 
32 Te5—c4 Pd —e2# 
33 Kgl—fi Pe2— f4 
34 Kf—g1 24—g3 
35 Lc8—a6 23xf27 
36 Kg1xi2 Th4—h6 
37 Te4xe4 Th6ax6 
38 Te4xf4 Tabxa2 
39 Tf4—b4 a 27—46 
40 Tb4—b7 Kf8—g7 
41 Ki2—f3 26—25 
42 b2—b4 Kg7—26 
43 b4—b5 f7—f5 
44 b5—b6 Ta2—a3t 
45 Kt3—f2 a7—a6 
46 Tb7—b8 Ta3—b3 
47 b86—b7 Kg6—g7 
48 Tb8 —a8 Tb3xb7 
49 Ta8xa6 Remise ! 

9 — 

BADMINTON 

B.B.B. Handicap tournamen 
goena fonds amal 

Tiongkok 

Mengingat pada kewadjibannja se- 
soeatoe pendirian Tionghoa dalam ini 
masa, maka oleh BBB, telah digerak 
kan China-fonds Invitatie Wedstrijden 
dengan semoea pendapatannja bersa 
ma sama dengan oeang oeroenan dari 
leden sama sekali berdjoemlah kira2 
f 150, dimasoekkan fonds amal Tiong 
kok. 

Sekarang BB B akan adakan poela 
satoe tournamen dengan serahkan se 
moea 'inleggeld pada fonds amal Ti 
ongkok. Soepaja sebanjak banjaknja 
spelers akan ikoet dan begitoe djoega 
djoemlah wang jg akan diserahkan 
pada fonds amal Tiongkok, maka ini 
kali tournamen akan diadakan dengan 
tjara handicap, jaitoe le klas spelers 
haroes ganda 4 punt pada 1 ara klas 
2, dan ia orang ini ganda 4 punt pa 
da speiers 3e klas ia orang ini ganda 
2 punt pada spelers klas 4. Kids ti 
dak di izinkan main. 

Sebagai dasar akan diambil klas da 
lam mana spelers ada main dalam com 

“Ipetitie jang baroe berachir, akan teta 
pi comite ada hak boeat toeroenkan 
atau naikkan klasnja sesoeatoe speler 
djika ini dianggap lebih adil, soepaja 
gandahan jang dikasi membikin kas 
nja sesoeatoe speler mendjadi betoel2 
sama, hingga djoega spelers jang lama 
an dalam sesoeatoe klas bisa ikoet 
main ondzer merasa djeri. 

Spelers dari perkoemkpoelan2 jang 
baroe masoek BB B dalam seizoen jg 
akan datang tetapkan sendiri iapoenja 
klas, tetapi comite ada hak boeat ro- 
bah itoe djika dianggap perloe, 

Dengan adanja ini sewoea pelatoe 
ran dan mengingat jang maksoednja 
ini tournamen ada boeat bantoe padn   adalah seperti berikoet: 

    

    

) - Pra ana 
AI NAN RAL 

"KO 

pikir Toean barangkali. Boleh djadi — tapi & 

dapat Toean membosangkan semoea 
“bekas-bekas makanan jang tidak boleh 
tidak moesti ketinggalan diantara gigi 

Bekas-bekas itoelah jang seringkali 

  

   
      

   
   
   
   

     

    

Kakang itoe, pakailah Coigate's Tandpasta, 
Boesanja haroem lagi meresap kemana-mana 

sadja diantara gigi serta mengangkat segala 
kotoran, jang lantas diboeang dengan 
koemoer-koemoet. 
Lain dari pada itos Colgate's Tandpasta 
mengandoeng djoega soeatoe matjam zat 

jang moedjarab dan jang sekali-kali tidak 
merocesakkan, dan jang menggilapkan gigi. 
Kotoran gigi hilang sama sekali dan gigi 

8 Toean lekas ada warna dan gilapnja asli. 
2 Kali lebih hemat dari pada lain merk: 

Keterangan atosran Colgate ada pada Uao-ta0 kotak. 

dokter- -gigi di seloeroeh doenia 

besar dari leden BBB jang berdjoemu 
lah kira kira 500 akan soeka ikoet 
ambil bagian. 

Inleggeld ada f 0.50, dan perminta- 
an masoek paling laat tg. 5 Dec. '37 
sore djam 6 akan soedah berada pada 
bestuur BBB terdiri dari t.t. Thio Tjin 
Liang, Gg. Anderson No. 1 BtC.— dan 
Oh Sien Hong Prinsenlaan 18 Batavia. 

Prijzen. 

Indische Lloyd Wisselbeker. 
Ned, Indische Industrieel Company- 

beker dan banjak lain lain prijs. 

Cocks jang kita orang akan pakai 
boeat tournamen di atas ada derma- 
aanja fabriek cccks di Boemiajoe, 
Java, jang mana keadaannja itoe cocks 
kita orang soedah tjoba dan begitoe 
djoega menoeroet semoearja deelne- 
mers dari tournamen di Pasar Malam 
Tegal ada baik dan memoeaskan, dan 
kwaliteitnja tidak kalah sama keloea 
ran loear negeri. 

Kita mengatoerkan banjak-banjak 
terima kasih pada semoenja penderma 
jang dermawan boeat dermaan jang 
terseboet di atas. 

Kita seroekan sekali lagi pada se- 
moea spelers badminton : 

Ikoetlah dalam ini BBB. handicap 
tournamen goena: 

1. menjokong fonds amal Tiongkok, 
2. goena adjar kenal dengan shutile 

cocks keloearkan Java dan memadjoe 
kan industrieel di Java. e 

3. toeroet rajakan berachirnja com 
petitie dan permoelaan competitie ba 
roe. 

  

  

DITJARI 'satoe 2 boe- 
wat. di. AN, 

School Djatiwangi (Cheribon| jang 
mempoenjai Diploma H.I.K. of Kweek- 
school, boewat bekerdja moelai boe- 
lan December 1937 nafkah enz. boleh 
berdamai kepada toean Sabdawidjaja 
Directie A.I V. di Kedjaksan 83 Che- 
ribon. 

Directie 
Alg. Ind. Volksscholen Cheribon. 
  

MY Y hi 
SANATOGEN No. 867 

63 tahoen dan sesehat 

orang lelaki moeda 

  

Djadikan pedomanlah pengalaman 

toean C. di M., jang sekalipoen ber- 
'oemoer 63 tahoen telah memperoleh 

tenaga dan roepa moeda kembali se- 

perti 35 tahoen jang lalos, oleh sebab 

memakai Sanatogen jang dipoedjikan 

oleh 25000 tabib. 

Dia menoelis: ,,Saja memakai Sa- 

natogen 10 tahoen lamanja dengan 

teratoer. Bertahoen-tahoen lamanja saja 

diserang penjakit2 didalam peroet, 

maka Sanatogen melepaskan saja dari 
serangan ini, sehingga saja merasai 

penghidoepan baroe kembali. Sekarang 
saja dapat kembali merasai kelazatan 
makanan, jang dahoeloenja saja pikir 
tidak akan pernah lagi dapat mema- 
kannja. Sekalian ini saja menerima 
sjoekoer dari sebab memakai Sana- 
togen dengan beratoeran. Oemoer 
saja sekarang 63 tahoen dan -saja 
merasa badan saja sesehat dani se- 
koeat 35 tahoen jang laloe.” 

Djadikan tjontohlah toean C., djadi 
moeda dan sehatlah kembali dengan 
memakai Sanatogen, jang dapat di- 
peroleh pada tiap2 Roemah obat 
atau toko. 

YA Ya 
  

    PAWANCNNPANIIMI|   fonds Tiongkok, kita pertjaja sebagiaa 
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   Diterbitkannja madjallah membaja 
pertemocan bekas moerid2 Taman S 

      

iswa. 

nHAR“ menoelis: Dalam ,Pemandangan” jg terbit pa 
da hari Rebo tg. 17 boelan i 
lembaran kedoea antara,lain ter 
kan permakloeman 
djallah Oemoem, bi 

          

  

    

  

     

   
   

  

   

  

     

  

   

Maa ob ea Ba an 
Dibangoenkannja 'perbimpoena 

akan mengekalkan tali persi 
antara bekas moerid2 
man Siswa dengan 
boet dengan penoceh kegembi 
bab dengan djalan demikian 
maka nanti tali perho 
semangat kelosargajga 
soedah lenjap moengkin dapzs 
boengkan kembali, sehingga oleh ka 
renanja rasa sekeloearga jg senantiasa 
ditjita2dkan didalam bangkoe sekolah 
moengkin djoega terlangsoengkan di 
dalam menempoeh penghidoepan jg 
sebenar-benarnja. ntar 

Kita jakin lagipoen telah mengalami 
sendiri, bahwa hidoepnja anak sekolah 
itoe djaoeh berbeda dengan hidoepnja 
mereka orang jg soedah menoentoet 

    

     

  

penghidoepan benar benar sehingga | 
sampai waktoenja oentoek memikoel 
segala djenis tanggoengan didalam | 
penghidoepan itoe. 

Poen telah ternjata, babwa bekas 
moerid T.$ mengalami hidoep jg me 
ngandoeng rasa persaudaraan semata 
mata. Tidaklah hal ini dirasai oleh fi 
hak moerid meloeloe, bahkan djarak 
antara goeroe dan moerid kentara ra 
pat sekali, sehingga seolah2 kelihatan 
pergaboengan antara bapa' serta anak. 
Dengan menjoesoen kalimat barossan 
ini kita hanjalah jogin mengoeatkan 
pendapatan, bahwa perhoeboengan di 
antara moerid2 teb ta“ djaoeh berbeda 
dengan perhueboengan serombongan 
anak anak jg dikepalai oleh orang toe 
anja sendiri. | 

Oudcollega's, waar zijt ge ? 
Toendjoekkanlah akan loeroesnja a 

ngan anganmoe semasa doedoek dibang 

.S.Ikoe pergoeroean, semasa kamoe sekali | 

“Ipeladjaran. Toendjoekkanlah dengan 

ai pada | 

lama, dengan orang orang jg sementa 
S ra th lampau mendjadi temen sekolah 

m-|roending dimedan collega's lama siapa 
Selsoedah begitoe lama tak pernah mem 
'jperdengan diri dengan djalan soeratj 
menjoerat misalnja. Soenggoehlah be 

|toel letaknja peribasa: ,goenoeng serta 

  

an berbarengan bernaoeng dibawah 
soeatoe atap goena miuoerm pemberian 

t terangan, bahwa kamoe merasa 
rinja satoe, baik pada tempo me 

'unoentoet pengetahoean maoepoen se 
soedah kamoe sekarang berdiri dite 
ngah tengah alam didalam pergaoelan 
bidoep oemoem |! ) 

     

      

marang sementara hari berselang ada 
lah berkesempatan (bertemoe kenalan 

Rasa girang boekan kepalang ber 

lembah tak moengkin berpapasan, a 
kan tetapi manoesia dapat !“ 

Alangkah baiknja spabila rasa gi- 
rang jang telah kita alamkan itoe di 
alamkan djoega oleh lain-lain collega's, 
siapa soedah sekian lama tak terde- 
ngar soearanja, Dimana mereka pada 
dewasa ini berdiam : itoelah beroedjoed 
pertanjaan jang soekar oentoek teroes 
terang didjawabnja. 

kan soeatoe badan jang istimewa me 
ngoeroes kepentingan Persatosan Be 

| kas moerid Taman Siswa, agar soepa 
ja disamping menempoeh ,hbet bittere 
leven“ terlahirkaulah” djoega madjal 
lah jang dalam hakekatnja mengoeroes 
rantai perhoeboeboengan bagi bekas 
kawan-kawan lama. Menilik akan ke 
tjakapan toean Sjamsoe Hardjo 
Udaya mitsalnja barangkali sahabat 
lama tsb tidak keberatan goena men 
tjiptakan apa jang telah diperbintjang 

sedapat moengkin dengan bantoean 

lain-lain teman didalam arti geestelijk 
teroetama. Dengan diterbitkannja ma 
djallah maka moengkin dibajangkan 
harapan setjara conferentie ketjil. 

Kita oelangi: collega's, waar zijt 

ge? Laat U toch van zich horen!   
  

  

V.O.R.O. 

Zender Y.D.G. 8 golflengte 105 
Studio Kramat 96. 

Selasa, 23 Nov. 

”5.—- sore  Lagoe Melajoe 
5380 , Lagoe Djawa 
6. » “Lagoe Soenda 
630 Membatja sk. 
7,—malam Lagoe Ambon 
23 Theosofie, oleh toean Soe 

kirlan Poespadibrata 
7,45 Lagoe Arab 
8, — Pem. loear Negeri oleh 

t. D. Koesoemaningrat 
830, Membatja boekoe ,Ki- 

doeng Soenda” (tjeritera 
dari Alam Madjapait) 
oleh Nji Rd. Abdullah 
Saleh 

TO Sai Lagoe Tionghoa 
10.— Lagoe Hawaiian 
TNI Orkest Belloni 
N— Berhenti 

Rebo. 24 Nov. 

7.— pagi Lagoe krontjong Jan 
Stamboel 

Dao 5 Lagoe Soenda 
8,— Lagoe Arab 
830 , Berhenti 

12,— siang Lagoe Tionghoa 
1230 “Gg Lagoe Djawa 
l— Lagoe Hawaiian 
130 Orkest Belloni : 
NO Lagoe Ambon 
Jet Berhenti 

5,— sore  Lagoe Tionghoa 
5.830 ,  Pembatjaaan tentang 

Agama Islam, diocesaha 
kan oleh Perkoempoelan 
»Persatoean Islam“ tjab. 
Mr.-Cornelis, dipimpin 
oleh toean R. Moh. Dja 
jahadibrata 

.— Pembatjaan soerat2 dari 
piring hitam 

6,20 » Lagoe Ambon 

6.30 , Membatja s.k. 

malam Lagoe Krontjong dan 
Stamboel 
Over Krishnawurti en| 
zijn denkbeelden door| 
Mevr, B.B. — de L, 
Intermozz9 Lag. Hindoe | 
Membatja boekoe tjerite | 
ra Baron Sekender 
oleh Mbok Mas Hardjo 
dimoeljo Ta | 
Krontjongorkest ,.Lief 
Souvenir“, dipimpin cleh 
toean Abdoel Moetalib | 

PENJIARAN RADIO 
PENJIARAN NIROM TIMOER 

Djawa Barat 

Bandoeng II 193: Batavia II 195 
PLP 27, PMH 45, PMN 27 

Selasa, 23 Nov. 

5,— sore Gambang kromong 
Gb, Krontjong 
6,— , Krontjong 
Pd Lagoe Arab jang moder 
T,— malam Perkabaran 
Fa Lagoe Tionghoa 
La 3 Membatja kitab Indjil 

PBS 3 Belloni dan Orkest 
Sa Lagoe Ambon 
90— Dihoeboengkan dengan 

SRI 
li 30 Toetoep 

PMN 29 
1030...5 Lagoe Melajoe dari Si 

ngapoer 
l— , Lagoe Yang Khiem 
10301. 5 Toetoep 

Rebo, 24 Nov. 
5.— sore Lagoe ,Melajoe dan caba 

retnja 
bb Krontjong 
6,— ,'  Lagoe Djawa 
D305 3 Lagoe Soenda 
7.— malam Perkabaran " 
Tan Lagoe Melajoe dari Mo- 

lukken 
30 ag Cultureele lezing 
8—.. Lagoe Soenda 
"Ea Gambang orkest 
hO 0g Lagoe cabaret dari Si 

ngapoer 
IS 4 Muziek dari Hindoestan 
11380 Toetoep 

PMN 29 
3930 “ig Lagoe cabaret dari Si 

ngapoer 
(to Muziek dari Hindoestan 
TO Toetoep 

PROGRAMMA V.O.K.L. 

YDH. 7 golflengte 
107, 53 Meter 

Selasa, 23 Nov. 

Zender 

5,— sore Lagoe Njawa 
540 Lagoe Soenda 
D0 Berhenti 
7.— malam Berita sk, (Indo) 
(ee Lagoe - krontjong 
LD Berita sk. (Soenda) 
8,— Lagoe Hawsiian 
830 Membalas soerat2 
Io... Lagoe Djawa 
9.380 Ligoe Soenda 

10.— Toetoep 

Rebo, 24 Nov, 
5,— sore Lagoe Soenda 

C” | Sjahdan, maka pada waktoe dilang | 
“Isoengkan Rapat Besar keempat di Se 

Achiroelkalam “hendaknjalah diada | 

kan diatas tadi, soedah barang tentoe| 

          

   
   

                  

   

  

   

        

  

      

   

                  

   
   

    

    
   

  

  

  

  

2 KAMPUE PLIES — TERANG DAN MOERAH 
Mn Berhenti R03 Perkabaran Disco l,— Lagoe gramofoon 
7.— malam Berita s.k. (Indo) BA Amstelvloot spel 12,— siang Boeat orang sakit 
He an Lagoe Krontjong 9,05 Coneert F2 nO Lagoe Anekawarna 
at Berita sk (Soenda| 9,58 Berita-berita koers 5,— sore  Lagoe gramofoon 
8.— Lagoe Krontjong Pk: Serieuze muziek 520.5 Piano voordracht 
S3 “3 Pidato tentang , Paneng/10,30 Toetoep NAS Uh Boeat anak2 

trem Hati“ 6.45 , Perkabaran pers 
845 , Lagoe Djawa Rebo, 24 Nov. 7,— malam Marek Weber orkest 
9— Tembang dan permainan : 5 Id Pem. loear negeri 

ketjapi 6.30 pagi Gymnastiek 8— Lagoe Auekawarna 
12— , Toetoep 84 , Lagoe gramofoon Io Operette 

Ta ” Na gramofoon 9— ,  Sywphonie No. 4 in E 
PENJIARAN NIROM TIMOER. |”? postep mineur Op 98 (John : S0 emboekaan Brahm3) 

Djawa Timoer 11.03 ', Gymnastiek kaoem iboe| 959 , Berita2 koers 

Soerabaja I 31: Soerabaja II 95: 11.25 ,,  Operette , Merry England" | 955 5 Lagoe gramofoon 
Djokja II 128: Semarang II Jil, 12,05 siang Mantovani dan iapoenja 10153 Vocaal | x 

Solo II 120. Tipica Orkest 10,30 »  Lagoe jang gembira 
Selasa, 23 Nov. 1230, K- Schmidberger Trio |lle— » . Tostoep 

Sa Voorwaarrrts ... marsch a 
5,— sore  Lagoe Bali Bu Perkabaran Nirom 
2 Lagoe Soenda 230 3 Lagoe makan 
5.40 Loedroek Soerabaja 2 3 Perkabaran Nirom 
6 Krontjong orkest 2303 Toetoep 

7,— malam Perkabaran dan perkaba| 6.— sore Pemboekaan 
ran pasar 003 4 Lagoe dari parkataan 

Tb Membalas soerat soerat AMSTERDAM 
7.20 Krontjong orkest 6 , a 
8,— 'Dihoeboengkan dengan| 030 » — Serieuze muziek 

SRI 7.— malam Perkabaran Nirow 
ll— , Toetoep a03 Paprika Di Petawi 

kiho, 24 Nasi 810 , Pidato dari agawa Nase Hedi 
aa : rani Rebo, 24 Nov. “ 

6,30 pagi Krontjong 8,30 Opera cneert in : Dea aem 9:80. Albion menjanji Lelang commissie di Madosraweg 

Tebonas Toetoep ag Berita2 koers aga 3 Meta bera an Io Ui 
: - A.A, Hol- 

5,— sore Ketoprak Na ca Mamsioon, ng landers, di Kediriweg I, oleh Welte- 
5,20, Lagoe Hawaiian 1036 eat - 2 vreden, 
5,40 1g Gamelan : 2 Mn Lelang diroemah toean A. Westhoff 
6,— Boeat unak2 Tjikini 24, oleh John Pryce. 

7,15 malam Membalas soerat2 B.R. V. 
7120 ,  Dihoeb. dengan SRI 
8,— Dihoeboengkan dengan 

Nirom di Soerabaja 
830 Gamboes orkest 
Mg Krontjong 
1130 Toetoep 

PROGRAMMA NIROM 
Penjiaran Barat 

Archipelz. 99 dari 11.00 tym 12.00 
atas 205 m. West-Java: Batavia 126, 
Bandoeng 120,Buitenzorg 182, Cheribon 
108, Pekalongan 92, Soekaboemi 192, 

Oost dan Midden—Java: Soerabaja 131 
dari 7.30 sampai 2.00 atas 25 m. Soe- 
rabaja III 195, Semarang 122, Malang 
1 Djokja 181, Solo 188, Tjepoe 186 

Selaaa, 23 Nov. 

6.— sore  Pemboekaan : 
0.03 Peladjaran bh. Inggeris 
030”, Lagoe Hawaiian 
7.— malam Perkabaran Nirom     Berhenti 5.80, Lagoe Djawa 

A20: Ca Wanda Landowska me- 
main 

SU Avondwijding   
Batavia 1 157,89 m. Batavia II 61 

66 m. 4 Buitenzorg 156,25 m. : Soeka- 
bcemi 12,18 m, 

Selasa, 23 Nov. 

H.— 

| 5,30 
6-— 
6.30 
6.45 
I— 

:7.30 
Re 
8.30 
9.10 
9.30 
9,45 
9,50 

10.15 
10.45 
Ly 

(yaa 
8,30 

sore 

»” 

” 

” 

” 

Lagoe gramofson 
Lagoe Auekawarna 
Muziek Gymnastiek 
Lagoe gramofoon 
Perkabaran pers 

malam Piano voordracht 

” 

»” 

»” 

. 
. 

« 
3
g
 3
 

Rebo, 

p'gi 

” 

Accordeonmuziek 
Permainan Bridge 
Concert 
PHOHI-RELAY 
Concert 
Berita-berita koers 
Concert 
Lagoe gramofoon 
Lagoe dansa 
Toetoep 

24 Nov. 

Lagoe. gramofoon 
Lagoe gramofoon 

Kemis 25 Nov. 

Lelang di roemah toean R. J. Ros- 
kott, T. Abang Heuvel 126 oleh John 
Pryce 

Mampangweg 31 oleh Weltevreden 
Leling commissie Berenrechtsl, 29 

oleh Feniks 

Djoemahat 26 Nov, 

Lelang di roemah toean K, F. G, 
R. v. Winckelman di Dr. Kredietw. 12 
oleh Weltevreden 

Lelang di roemah toean C. Th. 
Spiering Kramat 35 oleh Weltevreden 

Saptoe 27 Nov. 

Lelang perceel di Vendulocaal oleh 
Mr. S. Hong Tjoen, 

Lelang perceel di Vendulokaal oleh 
Not. D,J M, de Hondt. 

Lelang diroemah toean Cb. J. Sip- 
kema Sawoblsan 68 oleh B4. Franzen. 

Lelang diroemah toean S H Verryk 
Strysw. str, 26 oleh Hooper.   sean BI Iman 

  

Lelang di roemah Mr. W. J. Albers ' 
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: Loear negeri babtak menj 
| matjam2 ikan jg dipelihs 

Menoeroet keterangan Mas Tojo jai 
kami da t kaan expert tentang ma jum | Sanoeradalah 

ri seloeroeh Indone- 
i libat segala matjam 

| di Laoetan Hindia 

1 “Ta dapat Beraka bidoep dalam air 
tawar, “maka dari itoe pemeliharaan 
amat soekar sekali. Ikan bermatjam 

|. warna'dan bentoek mengherankan sej 
| kali akan kekajaan laoetan jg kita ta' 

sangka2, Sesoedah kita melihat2 disa 
na kita meneroeskan perdjalanan di 
“mana kami sampai disoeatoe tempat 

| persediaan bagi segala touristen jang 
berkoendjoeng di. Bali jg disediakan 
oleh KPM dengan segala pertoendjoe 
kan kesenian di Bali. Biarpoen di Sa- 
noer kami masih dapat melihat2 pan 
tai Jaoet jg indah permai tetapi lebih) 
baik kami menoeJjoe ketempat touris 
ten itoe sebab gelombang saban hari 
dan malam kami menjaksikan dari a- 

. tas kapal. 
Sewaktoe kami sampai ditempat de | 

kat Sanoer maka moelailah pertoen 
djoekan Legong dan Djanger jg soe 
dah terkenal. Tentang Legong kami a- 
gak laat datangnja, tetapi. boleh ditje 
riterakan sedikit, bahwa jg ditjerite 
rakan mengambil fragment Tjalonra- 

. nang dibarengi dengan. gending 
5 a“ dari permoelaan hingga me 

| ninggalnja »Rangda". 
: “Selandjoetnja mengambil fragment 
dari ,Praboe Lasem“ dari permoelaan 

— hingga berangkatnja Peraboe ketem 
| pat peperangan, Begeleiding oleh ,gen | 
ding Lasem". 

Tentang Djanger jg kami saksikan 
hingga habis kami dapat tjeriterakan 
demikian : 
“Moela2 beberapa gadis menari dan 

 menjanji memperlihatkan kelemasan 

  

— badan dan kemerdoean soearanja. Da| 
“Jam bagian 'kedoea baharoelah memoel 
“lai de tjeritera dimana seorang 

gadis memegang hoofirol. Tjeritera ini 
. biasanja dinamai Tjoepak. Jang diam | 
bil tjeritera ialah I Ah Galoeh (da 
1 Daha) dimainkan oleh 2 orang ga 

dis Djanger. Poeteri dari Daba ditjoeri 
. Oleh raksasa, Mendaroe, dan dibawak 
keroemahnja. 

Sesoedah 

  

  

itoe datanglah doea boe 
djang jg bernama Poenta dan Kertalah 
jang pada waktoe itoe sebagai pengi 

“ring dari Grantang. Sesoedah diada| 
kan pembitjaraan antara doea boedjang 

hadi maka Grantang lantas datang. 
5 Beliau akan menemoei Raden Galoeh. 

— Di hoetan maka ketemoelah Grantang 
' dengan seekor radja oelar jang berna 
ma Naga Radj2z. Oleh karena bebera 
pa boelan tiada makan maka merasa 
amat lapar dan tiaptiap orang jg da 
tang disana dimakannjalah, 

Disini lantas ada pertaroengan an- 

— tara Grantang dengan Naga-Radji dij 
mana kemoedian (rantang dapat| 
'memboenoeh radja oelar itoe. 

. Demikianlah Grantang meneroeskan 
| perdjalanannja dan ditengah 'hoetan 
ketemoe lagi dengan seekor radja 

| singa jang bernama  Wyagra-Pati, 
' Sebetoelnja binatang ini adalah Bide- 
odara jang oleh karena dosanja jang 

Pa enokan diatas awang awang men 
. djelma sebagai seekor binatang. Dapat 
. nja tertolong djika ia diboenoeh hingga 
njawanja tertolong. Radja Singa itoe 
menerangkan dimana sekarang ada 

| Radja (taloeh kepada Grantang| 
jang mentjarinja poetri itoe, Kemoe- 
“dian radja singa meminta kepada 

ntang soepaja diboenoehnja, agar 
aja terhindarlah dari kedossannja 

jang telah didjalankan. 2 
emikianlah atas “permintaan sen 

ra-pati diboenoehnja oleh 
elandjoetnja Grantang me 

lanan keroemahnja | 
, dimana disana lan 

erkelahian jang ben 
Galoeh, — : 

    

    

   

    

       
    

| tas . mendjadi 
mereboet Radi 
Kemoedian Grantang dapat mem 

boenoeh raksasa enderoe dan memba 
PE wa. poelang KR 

an A ah ig sikan soontoe 
| perdjoangan pertjintaanj jg dimainkan 

    

   
      

  

   

   
   

  

     

  

   

  

    

   

  

Oleh Madoeratina 

» olebi ga "Ag Bali. Sesoedah AINI 
habis bertiga kembali lagi ke x an Denpasser, dimana di poeri Badoeng 

diadakan pertoendjoekan wajang wong, 
Kami tidak kesitoe boeat agak lama 
sebab wajang wong soedah kami saksi 
kan. Kita menoedjoe ke sosatoe tem 
pat dekat Depasser, dimana akan pem 
bakaran majat. Sajang seriboe sajang 
kami ta' dapat menoenda pvelangnja 
ke Soerabsja, tjoba dapat bisa menjak 
isikan dengan mata sendiri tentang 
»Lijkverbranding di Bali. Tetapi ta' 
djadi apa pengetehoean ta” boleh ba- 
injak2 masoeknja, nanti kepala petjab 
'memikiri semoeanja, “pengalaman jg 
kami dapat di Bali selama 5 hari soe 
dah tjoekoep banjak oentoek memba- 
jangkan kemasjarakatan Bali. Tentang 
pembakaran majat kami menjaksikan 
orang2 banjak jaug sedang hiboek. 
mengatoer selamatan dan oepatjara 
ma .Waktae pembakaran jang tidak 
ama lagi akap dilangsoengkan, Kami 
djoega melihat majat jang akan di 
bakar sebanjak  doea, diboengkoesnja 
diatas soetoe tempat dimana dibawab 
Inja terdapat penadah air jang datang 
dari koelit rnajat itoe, Kalau baoenja 
djangan ditanjak batjinnja, makloem: 
:majat disimpan berboelan2, biarpoen 
dibalsem bagaimana djoaga tentoe ber 
baoe. Tentang pembakaran majat kami 
rasa ta' oesah pandjang- lebarkan se- 
bab pembatja tentoe soedah banjak 
dengar dan batja. Sesoedah itoe kita 
kembali keroemah oentoek melepas 
lapar dan kan dahaga. 

Panasnja pada waktoe itoe boekan 
alang kepalang, dan kepala teroes sa 
hadja poesing. Sesoedah kami makan 
dan minoem setjoekoepnja, maka ka- 
mi meneroesxan perdjalanan mengoen 
|djoengi tempat2 peternakan ikan dari 
pendoedoek Bali jg diadakan atas pe 
noendjoekan dari mas Tojo sebagai 
Gonsul tentang hal itoe.- 
“Demikianlah kami lihat ditanah2 

jg tadinja tidak membawa hasil seka 
rang atas nasehat Consulent Vissche- 
'rij berobah mendjadi tempat ikan jg 
meudjadi bekal hidoep pendoedoek di 
sans, Berterima kasih mereka keliha 
taunja terhadap djasa jg diberikan 
oleh consulnja. Moedah-moedahanlah 
berhasil pekerdjaan pemerentah me- 
noedjoe perbaikan sjarat penghidoe- 
pan ra'jat Bali. 

Sesoedah poeas kita melihat melihat 
'disekitar daerah Denpasser, biarpoen 
tidak ke Saungeh, maka kami poelang 
kembali dau mengaso sebentar, Ta'la 
ma kemoedian kita haroes berangkat 

lagi ke Padangbaai dan. . . haroes me 
ngoetjapkan , Vaarwel Denpasser en 
tot wederziens“. Kita sekalian dianta 
ra oleh moerid-moerid T, Siswa dan 
pandoe pandoe serta Dr. Roestam se 
familie, mas Tojo, lain-lain tt. jg doe 
dock dalam badan Comite, semoeanja 
"meramaikan perpisahan kita di Pa- 
dang Baai. 
“Letaknja Padangbasi : — Denpasser 

adalah Ik 60 km., dan sekaliannja toe 
roet hingga kita meninggalkan oe 
djoeng Ba 
Soenggoeh banjak terima kasih ka 

mi oetjapkan akan kebaikan mereka 
terhadap groep kita, dari kita moelai 
mengindjak Denpasser bingga mening 
galkan poelau Bali. 

Beratoes ratoes sapoe tangan berki 
bar sewaktoe sekotji meninggalkan Pa 
dangbaai, ta' habis habis hingga kita 
berada ditengah Iaoet, 
kebaikan boedi mereka. Tak lama ke 
'moedian hilanglah mereka dari pan 

| dangan kite, dan sawpailah kita ke 
kapal, jg akan membawa kita nanti 
malamnja kembali ke Tandj. Perak 
(Soerabaja), Sewaktoe 'kita agak dja 
oeh dari kapal. maka diboenjikaniah 
tanda berangkat jg pertama kali. Ge 
lombang pada masa itoe amat besar 
hingga menjoekarkan bagi #pengemoe 
di menjampoeri ,Op ten Noort", 

Gelas 

Maka sampailah kita sekalian dika 

Kepala masih terasa poesing oleh 
karena perdjalanan jg teroes teroesan   

Iselama kita 

“Ijg loear “biasa sementara 

menandakan | 

pal, dimana tak lama kemoedian ber|. . 
gerak meninggalkan Padangbaai dan| : 
bertanda poela- hari penghabisan dari 

|Bali Congres. 

Hima bari lamanja, tetapi oleh karena 
17 malam itoe sebagai perpisahan. 
maka ditahanojalah kita sekalian me 
ramaikan malam jg moelia itoe. Gem 
bira kelihatannja congressisten pada 

| malam itoe, sebab dengan poeas da 
pat mendjalankan programma ig ter 
toelis dalam boekoe, . 

Berat rasa hati oentoek berpisaban | , 
gaoel lima hari lima 

malam lamanja, pergaoelan penoeh 
    

  

“dengan pengalaman soesah dan senang, 
Ijang diderita .sepandjang djalan, 
'Hagi kalau , 

apa 
.. selama perdjalanan 

lantas berkanaja antara pemoeda dan 
pemosdi, tentoe mereka mengharapkan | 
djangan terbitnja matahari jang berarti 
2 sampai di Tandjoeng Priok. Te 
ai Allah adil kalau siang, ja siang 

dapat ditoenda lagi. Ta' lain peng | 
Kapan pemoeda pamoedi 

itoe mendjadilih 'ke 

Memang soedah lazim ada 
waktoe datang, dan ada waktoe pergi, 
er is een jl van komen, eris een| 
tijd van gaan, ta' dapat dibantah lagi. 

Dewikianlah sesoedah djaoeh malam 
kita pergi : ketempat tidoer masing| 

barang jang haroes dibawa poelang. 

dimana svedah beratoes ratoes ma 

poel disitoe oentoek melihat Congres- 

lamanja dipcelau Bali. Djoega Goe- 
pernoer toean V. d. Plas kami lihat 
toeroet -mendjempoet Congressisten. 
Dimoeka pelaboeban Tandjoeng Perak 
soedah tersedia sepoer SS speciaal 
oentoek membawa Uongressisten jang 
dari Djakarta dan Mataram, Demi 
kianlah. hingga di Soerabaia terdjadi 
perpisahan jang sesoenggoeknja dan 
kami meneroeskan perdjalanan ke 
Madoera, dimana lantas sebeloem ke 
Mataram kembali lantas ke Semarang 
dan Cheribon. Verslag tentang Bali 
Congres dengan pengalaman kawi 
telah habis, moedah moedahan poeas 
lah rasa hati pembatja dengan peri» 
tah Directie pada kami akan sadjian 
seloek beloek Java Instituut ditengah 
tengah masjarakat Indonesia. Tinggal 
pada pergerakaa nasional kita mem 
boektikan pekerdjaannja, akan perda 
saran oesahanja pada keboedajaan kita, 
djangan hanja tinggal dibibir sahadja. 

Kepada sekalian jang meringankan 
pekerdjaan kami jang berospa pene 
rangan dan keterangan sepandjang 
djalan teroetama” tosean toean Dr. 
Galestien, S. Koperberg, Mr. Sidharta, 
Dr. Roestam, M, Oetojo dll.-nja, ber 
sama ini kami mengoetjap beriboe 
riboe terima kasih, Demikian poela 
ta' loepa pelajanan dari pegawai 
KPM tjoekoep memoeaskan, And 
last but not least kami oetjapkan ke 
pada Anak Agoeng2 I. Guesti Ujlan- 
tik dan Anak Agoeng Nacerah Agoeng, 
doea doeanja negara bestuurder di 
Bali jang telah soedi memberi verslag 
pidatonja pada kami. 

Sebaliknja baiklah lain kali Java 
Instituut“ membentoek Ontvangst Co 
mite jang memoeaskan agar soepaja 
dapat mengatoer programma dengan 
seberes beresnja, 

Sekianlah, bagi perabatja terang 
agaknja bahwa , Pemandangan” dima 
na-mara sahadja dalam melakoekan 
kewadjibannja, selaloe mendapat per 
hatian jang sepenoeh penoehnja. 

Seroean penghabisan: Hidoep 
Java Instituut!! 
  

  

  

Substituut jang lvear biasa 

Toean Mr P5 de Gruyter jg pada 
sa'at ini diperhantoekan kepada Pro 
cureur—Generaal Hooggerechtshof di | 
Indonesia telah dibenoem mendjadi 
subetituut officier van Justitie ke 3 

waktoe di 
Raad van Justitie Betawi, 

— 9 — 

Vendutie barang-barang 

|. Restant dari P. Malam. 
Di gedoeng Handelsvereeniging 

'Tionghoa di Molenvliet West Betawi 
telab dilangsoengkan vendutiebarang2, 
barang2 mana jang dihadiahkan oleh 
firma-firma Tionghoa kepada Pasar 
malam tsb. dan jang tidak lakoe di 
dalam pasar malara itoe. Barang2 itoe 
terdiri atas provincien en dranken, 
barang-barang permainan dan koersi- 
koersi dan medja- medja j Jang mempoe 
ujai Pa F IOOA 

— 9 — 

' Toean Mr, A, van Ma3nen 

' Toean Mr. A. van Maanen, rechter- 
lijk ambtenaar op. non- aotiviteit jang 
dibelakangan hari ini masih melakoe   

tabadi | 
'luncedah2an portret jang diambil sela 
Ima perdjalanan 

Inang kenangan hidoep boeat selama 
|lamanja. 

Djam 8 sampailah kita di Soerabaia, 

noesia dari segali bangsa berkoew' 

sisten sesoedah bertamasja lima hari 

'Ikalongan, sekolah itoe dapat 

   kan pekerdjaannja, maka setelah beliau 
tiba di Indonesia dari Kuropa akan 
diperbantoekan pada Procureur-Gene 
raal Hooggerechtshof di Indonesia ini. 

cma 9 mn 

CONGRES PG3 

Gezellige avond : 

'Congres PGB jg ke XVII bersetoe 
djoe dengan oesia- HIS PGB Pekalo- 

20/21”Noy ?37 diadakan gexelligavond 
jg: doeloenja -menoeroet programma. 
akan diadakan receptie. Dengan sesoea 
toe sebab, maka receptie ditiadakan” 
| diganti gezelligavond, “mengambil tem 
pat digedong Sonowidodo.— 
Djam 8 malam, gedoeng jg sebe 

gitoe lebarnja, telah padat hadlirin 
Dari pihak autoriteiten ada tampak 
t. Patih, t. Wedono, t, Reg. Secretaris 

t, Landrechter, t, AW Pekalongan 
dan ambtenaren lainnja. Djam 10,15 
t, Soeangkoepon lid Volksraad datang 
dari Betawi dengan auto. 
Waktoe diabsend, ternjata tjb. tjb. P 
GB jg djoemlahnja 33 tjb, datang 27 
tjb, Dari Correspozdent PGB 5 Wa 
kil wakil perk, lain ada 21, diantara- 
inja dari CMR, Koedoes, Persatoean 

masing dan pagi pagi betoel bangoen| Gseroe PGB sehosl Oost Java dan dari 
kembali oentoek membereskan barang Instutuut Zelfonwikkeling Soerabaja. 

Soerat2 dan telegram pemberiaa se 
lamat bercongres diantaranja dari Pa 
doeka T. Directeur O. en E. Batavia 
O, Padoeka T, Resident, Padoeka T. 

Ass. Resident dan Padoeka T, Regent 
Pekalongan, Padoeka T, Inspecteur 
Indlandseh Onderwijs i/h algemeene 
Dienst Batavia-O, Oust Java dan Djok 
jakarta. Dari Persatoean Conducteur 
Betawi dan HB. PPST, Dari Dagblad 
Pemandangan Batavia C dan Soeara 
Tama Djokja. 

Wakil pers dari: Expres, Sipatahoe 
nan, Sinar Pasuendan dan dari Pa- 
mandangan tidak ketinggalan.— 

Sebagai Comite yan Ontvangst, t, 
Sastrokoesoema angkat bitjara menjam 
paikan terima kasih sebagaimana bi 
asa dan menjerahkan Pimpinan ke- 
pada Voorzitter: Hoofdbestuurnja. — 

T. Joedawinata Voorzitter HB.. PGB 
menerima Pimpinan dan setelah. me- 
ngoetarakan beberapa oetjapan terima 
kasih seperloenja, laloe dengan soeara 
jg kalm- beliau mengoetarakan keada 
an PGB jang koerang lebih begini: 
'PGB ketjoeali akan menoentoet nasib 

anggotanja, djoega tiada loepa mem- 
perhatikan, menjelidiki dan .memboek 

tikan didalam Sociaal, teroetama da 
lam hal Onderwijs. Betoel tidaknja 
hal itoe, maka oleh beliau diriwajat 
kan adanja sekolah2 jg telah diada- 
kan. Dalam Congresoja th 1922 telah 
memoetoeskan dan teroes mendirikan 
3 boeah sekolah jalah di Bandoeng, 
Pasoeroean dan Solo jg pada waktoe 
itoe adanja moerfd sama banjaknjaja 
lah 22 orang anak. Jang mengberan 
kan, hingga kini ketiga sekolah itoe 
apa 'apanja, resultaatnja tetap ada sa 
ma. Ketiga sekolahan itoe mendapat 
subsidie dari Pemerintah. 

Sampai di Congresnja th 1927 PGB 
telah mempoenjai 26 sekolahan dian 
taranja seboeah HIK doea-boeah MU 
LO, seboeah Schakel, seboeah Stan- 
daardschool dan HIS en. Hingga ini 
hari rata2 tiapth anak jg keloear dari 
sekolah PGB ada 3000 anak, Djoem 
lah goeroenja hingga kini ada 113 
orang, semoeanja bevoegd,dari Hoofd 
acte, Hulpacte HIK Kweekschool, 
Noomaalschool dan acte Hulponderwij 
Zr. 

Diantara itoe semoea, di Pekalo- 
nganlak jg sangat menggembirakan,ka 
rena sedjak th 1927 jig ketika itoe 
moeridnja hanja 17 anak, toch berang 
soer angsoer atas initiatiefnja t. RA, 
Satrokoesoeme dan tt, jg lain di Pe- 

hidoep 
soeboer hingga sekarang, jg kini djoem 
lah moeridnja telah ada 381 orang 
anak boeat.di HIS nja sadja. 

Didalam 10 th itoe, reactie jg sa- 
ngat besar ada 3 kali jg semoea 'itoe 
reactie dari dalam, dari lingkoengan 
sekolahan sendiri. Tetapi reactie itoe 
semalah menjoaboerkan hidoepnja se 
kolah, karena dengan reactie jg perta 
ma itoe, timboellah afd, szhakel, 

Reactie jg kedoea, menimboelkan 
berdirinja afd, Mulo. dan reactie jg ke 
tiga, reactie jg sangat hebat, menim- 
boelkan afd. HI K daa »Bank Bondo 
Loemakseno" jg keoentoengannja akan 
didjadikan studiefonds. 

Dari tahoen 1934 hingga sekararg, 
rata rata dapat menamatkan moerid 
dari klas VII 28 anak dan menerima 
moerid baroe 250 anak sedang gseroe 
oja sekarang ini ada 9 orang, dianta 
ranja seorang goeroe Belanda. 

Mengingat. .kemadjoeannja sekolah 

di. malam, telah: dibenoemd. mendjadi 
Schoolopziener bagi semoea sekolah 
PGB di Djaiwa, toean Darsono, goeroe 
PGB di (Pekalongan jg berdiplotan 
Hoofdacte.. 

. Terhadap beberapa rintangan ig ter 
toelis di mana2 soerat kabar, Sehool- 
bestuur dan Goeroe2nja senantiasa ting 
gal diam. Boekan diam karena. diam,   

ngan genap 10 th, maka tadi malam 
an Mega |dawinata mengadakan rede dan menoe 

inilsh maka .menoeroet. kepoetoesan |. 
dalam Conferentie afd. Onderwijs ta-| -- 

oentoek memperbaiki segala-keketje- 
waan jg ada jg menoedjoe kepada 
perbaikan semata mata. 

Segala sekolahan jg diadakan oleh 
.IPGB boekanlah sengadja oentoek men 

tjari keoentoengan yoena kas perbim 
pvenan, tetapi semata mata oentoek ke 

Iperloean melveaskan onderwya djoega 
jg-berarti oentoek menjoembang noesa 
dan bangsa Indonesia, 
'Begitoelah koerang lebih toean Joe 

toep pidatonja, maka pada djam 9 le 
bih gezelligavond dimoelai. 
- Pertoendjoekan diramaikan dengan 

gamelan, moesik dan ketjapi dari 
| soembangannja , Pangrekasari 

Segala pertoendjoekan toneel wajang 
orang, kluchtspel dan  kiodszwaaien 
menggembirakan hati, lebih2 toneelnja 
dimana toean Mowiou goeroe PGB di 
Pekalongan sebagai Haofdrolnja. Soeng 
goeh tjerita itoe mengandoeng nasehat 
jg baik,-teroetama jg mengenai tjara 
mengadjar anak diroemah dan bahaja 
nja terdjirat woeker alias si lintah. da 
rat. Sajang, roepa2nja tjerita itos-be 
loem “habis, aja soedah poekoel 1 
lebih. 

Perjaan ditoetoep djam: 1.15 dengan 
selamat dan gembira. “ 
“Atas nama Pemandangan" - kita 

atoerkan terima' “kasih kembali kepada 
toean Joedawinata' .atas nama HB. 
PGB jg telah menjamboet pekerdjaan 
kita dengan oetjapan jg bagoes2. Me- 
mang, Pemandangan ' :sedia oentoek 
membela kepentingan tosan tocan. 

Tana 

Toean Ali Habsji 1 kesefsatatin 
ahli Palestina 

Sebagaimana kita soedah beritakan 
disini, bahwa t. Ali Habsji jang ter- 
kenal bersedia akan berpidato . dise- 
moea mesdjid di Betawi berhoeboeng 
|dengan permintaan derma dari kaoem 
Moeslimin jg bersambabjang Djoem. 
'ah. Maka pada hari Djoem'ah Jl. - di 
masdjid .Pekodjan Bat. Stad, t: Ali 
Habsi- telah melakoekan kewadjiban 
itoe. Sehabis sembahjang. Djoem'ah di 
'itoe masdjid t. Ali telah- bangoen ber- 
pidato didahoeloei dengan. nasehat2, 
jang .ringkasnja begini: ' Kita - 'wadjib 
lah melakoekan amal2 saleh dengan 
ichlas, dan biarlah kita selamanja. : me 
ngambil patokan akan beramal. saleh 
dengan ichlas hati dan karena ' “Allah 
Karena dengan ini djalananlah jang 
diterimanja. Maka ajolah. kita sediakan 
bekalan2 dari amal saleh boeat di ache 
rat. Sesoedah t. Ali berdoa, jg mana 
disamboeti dengan amien..dengan 
sosara gemoeroeh dari hari hadhirin,.t. 
Ali moelai menerangkan bagaimana 
keadaan sdr.2 kita kaoem Moeslimin 
di Palestina fjg sedanh bernasib boe 
roek, sehingga banjak dari kaoem is- 

terinja jg mendjadi djanda dan anak 
anaknja mendjadi terlantar 'penghi 
doepannja, dan sdr.2 kita mendapat 
loeka loeka. 

Maka dari sebab tsb, di Betawi te 
lah dibangoenkan satoe comite- Peno 
long Kesengsaraan tsb. jang mana co 
mite iri telah dapat permisih dari pe 
merintah disini, boleh bekerdja danti 
dak ada halangan. Dari. comite, saja 
telah dapat soerat, jang mengharap 
saja akan membantoe memoengoet der 
ma dari .kaoem Moeslimin dimasdjid 
masdjid Betawi, maka terhadap peng 
harapan itoe, saja. menerimanja de 
ngan gembira, dan sekarang saja ha 
rap toean toean soeka membantoenja 
ala kadar tiap tiap seseorang, dan sa 
ja moelai lebih dahoeloe menderma 
satoe roepiah, jang mana t. Ali meng 
gelar selendangnja diatas oebin, .dan 
sebeloem ia toetoep.. pembitjaraanuja 
badlirin soedah moelai bangoen,. dan 
saja saksikan . sendiri bagaimana .ta 
ugan tangan .itoe melempari oeang 
keselendang seperti hoedjan deras, jg 
poetib, jang hitam. 

Kita mendo'a kepada Allah, moedah 
moedahan Aillah menerima amal saleh 
mereka, serta diberi gandjaran, Sebe 
toelaja, badlirin kebanjakan tidak .ta 
hoe lebih doeloe dimintai derma. bos 
at Palestina, sehingga . soedah tentoe 
ada djoega jang tidak..bawa oeang. 

Meskipoen begitoe hasil : jg pertama 
ini loemajan djoega, jg mana djoem 
blah pendapatanoja, nanti dibemoem- 
kan di ssk. Boeat kedapanin, kita voor 
stel, soepaja domite atau t. Ali Habgji 
sendiri mengoemoemkan dimasdjid jg 
ia dilain Djoem'ah “akan” bertaswir di 
masdjid 'anoe bogat oeroesan Palestina, 
soepaja diharap kacem Moeslimin bisa 
bersedia lebih doelod maskipoen sedi- 
kit, mal'loemlab! Harap' voorstel kita 

diterimanja. (Aba). 

ASN —0— 
ee Doenia PTT 

: Dipindahkan. dari “Bodjonegorp ke 
Semarang t.. Mas Iskandar. Maid com 
mies pada. itoe dienst... 

“Dipindahkan dari Mepah ke Pang 
klerk Moeh, Ali, 1 

Dipindahkan dari Bana ke Pa. 
dang le kierk t, Djamaoedin, 
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pertanjaan haroes memberi nomor langga 

Oleh Juridische medewerker 

  

ikalau si pengirim boekan langganan dari Peman- 
ertanja La SA me Pert 

   

    

   

. hanja ketjil). 

Pertanjaan abon. no, 12795. 

Tetangga saja akan minta sewa 
om electris dari EMB. 

— Oentoek. keperloean itoe 4d 
tas roemah saja, jang tidak memakai 
stroom itoe, dipasang paal ketjil boe 
at-menjamboeng kawat, Sebetoelnja 
saja ada keberatan mengizinkan bal 
itoe, karena dapat menjebabkan botjor 
nja roemah. Lagipoela saja tidak da- 
pat sewa atau gantian keroegian-apa 
apa, sedang sikap dari EM B., 
pernah memberi oesaha 

   

   

    

   

  

dengan p 
tjoema, malah boeat tiap tiap peke 
djaan jang. Sasa an nela 
haroes dengan pembajaran jang tidak 
sedikit poela, an boleh dikatakan 

— terlaloe tinggi. Pen 
Bolehkah saja menolak pemasangan 

paal ketjil itoe diatas roemah: saja? 
Dan djika saja dipaksa oleh hakim, 

bolehkah saja minta ganti keroegian 
atau sewa? SF 

Djawab. .: 2 
Toean berhak menolak, dan djika 

dipaksa boleb minta ganti atau sewa. 

Pertanjaan abon, no. 12173. 
1. A akan memberikan sebagian da 

ri tanahnja kepada B, sebagai tanah 
wakaf bagi kaoem Moeslimin oemoem 
nja, oentoek selamanja dengan keten 
toean, bahwa diatas tanah wakaf itoe 
akan dioesahakan mendirikan langgar 
dan madrasah oleh B. Apakah tjoe 
koep djika B minta soerat keterangan 
dari A, dengan persaksian kepala kam 
poeng? Apakah djoega perloe ahli wa 

  

ris dari A toeroet memberi keterangan? | 

2. Dalam pemberian wakaf itoe di 
boeat perdjandjian antara A dengan 
B, djika pendirian langgar dan .ma- 
drasah itos tidak selesai dalam tiga 
tahoen terhitoeng dari pewberian wa 
kaf, maka tanah wakaf itoe dengan 
barang2 jang terletak diatasnja akan 
kembali mendjadi milik A. Dapatkah 
ena ini djoega diboeat diatas 
ertas zegel ? 
3. Djika A sesoedah memberi wakaf 

meninggal, oempama seboelan sesoedah 
itoe, dapatkah ahli waris dari A 

menggoengat tanah itoe dan meminta 
kembali sebagai tanahnja jang me- 
ninggal? 

Djawab, : 
1, Djika oranz akan memberi sesoe 

atoe barang sebagai wakaf, maka sja- 
ratnja seperti berikoet : 

a. jang memberi wakaf haroes da 
lam kesehatan pikiran dan tidak di 
paksa memberikan itoe, 

b. haroes ditentoekan jang njata 
apakah jang diberikan wakaf itoe. 

c. haroes ditentoekan wakaf itoe 
akan dipergoenakan apa? (langgar, 
madrasah dan sebagainja). 

d. haroes ditentoekan siapa jg men 
djadi pengoeroes dari wakaf itoe. 

Sebagai tosan terangkan sendiri,| 
maka wakaf itoe bagi orang Moeslimin 
secemoemnja, djadi tidak diberikan 
kepada salah satoe orang. Maka pem 
berian 'itos djoega tidak kepada B. 
Dalam pada ini B boleh ditentoekan 

mendjadi pengoeroe3, jg akan djoega 
memegang soerat keterangan itoe. 

Goenia SS 

Dipindahkan dari Exploitatie 88 di 
Soematra Barat ke Westerlijuen di 
Batavia stationehef klas I t. D. Lam- 
merst van Bueren dan sebaliknja idem 
t, R. Djajengwidikdo, anna 
Dipindahkan dari Exploitatie der 

Westerlijaen di Batavia ke Palembang | 
commies t. Rd. Ali dan sebaliknja com 
mies Mas Oedin Nitikoesoemah. 

Telah bekerdja dihitoeng moelai 
pada tg, 30 Oct jl, sebagai maandgel 
der. didalam didikan sebagai opzicbter 
t. Soekendar dan ditempatkan pada 
dienstonderdeel Tractie, Materieel dan 
Werkplaats di Madioen. 

Amstleven 

Dari Amsteleven (,NV Amsterdam- 
sche Mij van Levensoverzekering) N. 
Spigelstraat 17 Amsterdam, dan: wil: 
lemskade 3 Soerabaja, kita telah mene 

pertanjaa 3 tanjaan haroes ber 
engan dirinja atau kaoem keloearganja. Segenap 

'diatoerkan kepada redactie bagian Pertanjaan 
Sebab kepen ngah kehakiman itoe oemoem 

wab dihalaman ini. Pendjawaban ha- 
tja.tahoe dan mengerti sedikit ten 

pa jang akan terdjadi atau jang 

  

  

'kekakiman dan aba jang akan terc 
dikerdjakan, sebab “kantor redaktie ini betoel beekan 
advokaat atau kantor advies, dan halaman s.k. ini 

Soerat itoe tjoekoep djika diboeat 
dengan persaksian kepala kampoeng. 

0... IDjika dapat abli waris toeroet menjak 

toe, perloe diaj sikan lebih baik, tapi tidak wadjib. 
| 2. Oleh karena wakaf itoe diberikan 
kepada oemoem tidak kepada B, maka 
'perdjandjian seperti toean maksoedkan 
itoe tidak dapat diboeat. Wakaf jang 
soedah diberikan tidak boleh diambil 
kembali. Lagi poela orang jang mem 
beri derma kepada B itoe tentoe meng 

Iskl harap bahwa derma itoe akan djadi 
wakaf, tidak akan mengizinkan, djika 
akan bisa kembali kepada A. 

3. Sesoedah wakaf diberikan ahli 
waris tidak dapat menggoegat. 

Pertanjaan Abon. no. 16507. 

L. A. mempoenjai 6 ekor kambing 
jang dioeroes oleh orang toeanja (B). 
Pada soeatoe hari B poelang dari sa 
wah, didjalar berdjoempa dengan 
seorang opas, jang membawa kambing 
A tiga ekor, B menanjakan apa mak 
soed itoe, maka dapat djawab, bahwa 
kambing itoe akan dibawa sebagai 
boekti kepada A,W. soedah masoek ke 
kebon orang. Tapi menoeroet tetangga 
jg melihat kambing itoe diambil dari 
kandangnja, 

B. dimadjoekan didepan Landgerecht 
ia disana tidak boleh moengkir dan 
dihoekoem denda f 10,—. Denda itoe 
soedah dibajar oleh A. 
Mohon t. Redacteur memberi ketera 
ngan dari hal ini. : 

Djawab: 
B. dipersalahkan melepaskan bina 

tang (radja-kaja) ditanah Jain orang, 
jang dipergoenakan boeat kebon. Wak 
toe diperiksa depan Landgerecht, apa 
jg didakwakan itoe dipandang terang 
maka oleh karena itoe B didenda f10, 
Menoeroet atoeran orang tidak bolzh 
disoeroeh mengakoe sadja, kalau dia 
tidak mengakoe sendiri. Dau sajang 
sekali B tidak madjoekan saksi, jaitoe 
orang jg melihat, bahwa kambing itoe 
diambil dari kandangnja, Djika saksi 
itoe dimadjoekan, barangkali B tidak 
dihoekoem, 

Sesoedah dihoekoem oleh Landrecb 
ter maka dalam tempo 8 Lari ada 
kesempatan minta gratie kepada G.G. 

II. E mempoenjai sepeda jg soedah 
ada penningnja. Pada soeatoe masa ia 
akan berpergian lama: dan speda itoe 
ia titipkan ditoko seorang Tiong Hoa 
tempat mampir. Oleh karena, sering 
terdjadi penuing itoe ditjoeri orang, 
maka E bawa penning itoe, 
Waktoe E poelang, maka sepeda 

itoe soedah tidak ada, sebab ditangkap 
oleh AW. 

Sahkah tangkapan itoe ? Bolehkah 
E didenda karena spedanja tidak me 
makai penning ? 

Djawab. 

AW berhak menangkap sepeda itoe 
sebab tidak memakai penning. Tapi 
sepeda 'itoe haroes dikembalikan ke 
pada E, dan Etidak boleh dihoekoem 
djika E memperlihatkan penningnja 
itoe.   
Batas2 pelaboehan ditetapkan 

Beslit Gov. telah menetapkan batas2 
pelaboehen oentoek segenap pelaboe- 
han2 di Indonesia ini. 

meester 

Di Fort de Kock 

Toean R, Kardiman telah diangkat 
mendjadi notaris dan djoega vendu 
meester kelas 2 di Fort de Kock. Be 
liau terseboet pada sarat ini masih men 
djadi. notaris vendumeester di Sibolga 
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LAMPONG VARIA. 

Penghargaan 
Pembantoe Trimoesa menoelis: 

Beberapa boelan jl dalam ,Peman- 
dangan“kita telah toelis tentang tanah   rima seboeah kalender dinding jgJoear 

biasa bagoesnja. Angka2 penanggalan 
Gitjetak atas achtergrond jg bergambar 
aroeda, sedang hoeroef2 Amstleven 
1. berwarna merah: ach irnja- mendja 

di kemerah2an. Sangat adjaib nampak 
nja dimata, : 3 

88, Kampoengsawah Tandjoengkarang 
serta beberapa keberatun pendoedoek 
'nja,Kinimereka tiada akan dipoengoet 
'sewa lagi oleh SS dan tanah itoe telah 
diserahkan kepada BB.Masing2 pendoe 

'Fdoeknja telah dapat bagian tanah pe 
karangan z»mnder diminta sewa apa2.   Satoe tindakan jang patoet dihormat. 

| Kebidjiksanaan jang berharga. 

  

Diangkat mendjadi notaris vendu 

Tomprang 4 

Adoe dara (tompr ng) jg beberapa 
minggoe telah lalos soeatoe permainan 
jang sangat terkemoeka dari pendoe- 
doek kmp. sawah, mendadak tersapoe 
dari angan2nja pendoedoek sendiri. 

orang pendjaga. keamaan sekalipoen 
telah sering berselisih karena penga 

rang soedah lenjap, 

Accept jang berboentoet pandjang 

Djanda Soedimin almarhoem Ma- 
Chinist b/d SS di Tg Karang telah 
meninggalkan satoe accept jg roewet 
dipegang oleh toko Bombay Tg Karang 
dari Soedimin. Tentang kebenarannja 

tikan. Sepandjang kabar terdapat tan 
da tangan Soedimin jang meragoekan 
sekalis bertentangan dengan tanda asli. 

Itoe djanda Soedimin jang rembel 
anak telah enam kali dipanggil. meng 
hadap Residentie-Rechter masih djoega 
beloem bisa bipoetoeskan. Baiklah ki 
ta toenggoe bagaimana Rechter nanti 
mendjatoehkan poetoesan. 

Menilik keadaan itoe djauda soeng 
goeh amat memelas. Satoe bidang ke 
boen kelapa jang itoe djanda sendiri 
dapat beli, zegelnja telah diminta dan 
diberikan kepada Bombay. Pemberian 
itoe mengingat djandjinja Bombay sen 
diri jg ia akan tolong mendjoealkan ? 

Bagaimana kesoedahannja tentang 
ini keboen baik kita ikoet dari bela- 
kang, ,Baik menjerah sadja itoe djan 
da memelas“ nasehat beberapa prijaji 
spada sang toean Bombay", kata kabar. 
Makloem sadja tidak berwang mahal 
nasehat. 

Nasehat 

Beberapa dari kenalan kita kaoem 
boeroeh SS telah ada terlipat oleh 
bang ,asept“. Dengan tiada disangka 
dan didoega tahoe2 mesti bajar sebe 
gitoe dan sekian sadja banjaknja. 

Wah Loer! Djangan soeka Ioepa 
kwitantie, kalau membajar. Walaupoen 
pertjaja sama pertjaja., Oewah gingsir“ 
mewpengaroehi mengaroehi diriorang. 
»Koedoe sakeh“ kata seorang Soenda. 
Terlebih lebih jang kita ada mendjadi 
kaoem ,foeloes-loos“ Haroes hati hati 
memegang kemoedi penghid :epan. 

Ada wang dekat sahabat. 
Tidak berwang djaoeh nasehat. 
Boekankah begitoe kang Medi sama 

mang Mahat ? 

  

  

  

Nederland 

Van Starkenborgh kanaal 

Groningen, 21 Nov. (Aneta) 
Bahagian jang baharoe daripada wa 

terweg antara Groningen dan Yasel 
meer akan diberi nama ,Van Starken 
borgh kanaal", selakoe tanda peringa 
tan djasanja Wali Negeri jang bersa 
ma sawa ajahandanja beroesaha keras 
soepaja tertjiptanja perhoeboengan ini. 

Euwe-Aljechin. 

Bindhoven, 21 Nov, (Aneta). 
Partij ke 19 dalam pertandingan 

main tjatoer antara Euwe dan Aljechin, 
setelah zet ke 40 telah dihentikan, dan 
Alj-cbin tampak dalam kelebihan sedi 
kit. Berita belakangan menoendjoek 
kan remige, 

Pembifjaraan dengan Lord Hal fsx 
menjenangkan 

Berlin 21 Nov (Peuter) 

Lord Halifax bersama2 Von Neurath 
pada hari Sabtoe pagi soedah kembali 
di Berlin dari perkoendjoengannja di 
Muenehen, 

Didengar kabar, bahwa pembitjara- 
an2 jg tidak opisil antara Halifax de 
ngan minister2 Djerman bisa mentja 
pai soeatoe maksoed, sehingga ada ha 
rapan segala pembitjaraav ini mendja 
di opisil. 

Orang2 Djerman roepanjs sangat 
poeas tentang kesoedahan permoesja- 
waratan ini, 

Dengan opisil diberitahoekan, bah- 
wa Lord Halifax mengoendang ke Von 
Neurath oentoek datang ke Londen, 
oeatoek melandjoetkan permoesjawara 
tan, tetapi hal ini tidak moengkin, ka 
rena sebeloem 'Tahoen Baroe Von 
Neurath tidak bisa ke Londen, 

sy —   
  

Boekan sedikit perselisihan jg tim || 
boel dari itoe permainan. Bahkan se-|| 

roeh tomprang. Alhamdoelilah seka| 

itoe accept masih beloem boleh diboek || 
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S.T. Sjamsoeddin 
Batik-handel —- Djokjakarta 
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SATOE ADRES JANG TERKENAL LAMA 
Boeat kaperloean berhoeboeng dengan 

kain-kain batik. Disediakan kain-batik moe 
lai dari harga moerch sedang sampai ke- 
pada harge jang haloes. 
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“ 
RE KEPRI EA Teroetama keloearan DJOKJA & SOLO. 
KAA NRP Kita harap perhoeboengan diseloeroeh 
AN PPK KE EA INDONESIA dengan saudagar saudagar 
MI SEPKPE MK DKPREKPH | batik atau Toko-toko batik atau boeat Toean              
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toean kaperloean sendiri. 
Kain pandjang Saroeng moelai harga 

(15 — sampai 150. —perkodi. $ 
Kain pandjang haloesan moelai harga 

f 3.—sampai-harga f 10,—perlembar: Atoer 
lah perfjobaan pada"adres kita ini, pesan- 
lah banjak, sedikit diperkenankan, Kiriman 
selamanja diatoer dengan Tembours alau 
oeang toean kirim lebih doeloe. 

Barang-barang jang tak di setoedjoei bo 
leh di toekara'au ocang toean di kirim kem- 
bali. 

MINTALAH PRIJSCOURANT DI KIRIM 
PERTJOEMA. 

Menoenggoe pesanan dengan hormat 

19500 
3 Kere: 

GUNnang   2” 
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MALAISE TINGGAL MALAISE 
Kesehatan badan ada lebih berharga dari pada wang 

  

-- TABIB S.S. MOHAMMAD ALI -j- 
Matramanweg No. 39 pinggir sialan tram — telefooa 36 Meester-Coraelis 

Saja bisa m »“obati segala penjakit zonder potong atau operatie 
Gan bakar b.ea dalam atau diloear badan, jang masi baroe atau 
poen jang soedah lama, baik anak-anak atau orang toea, seperti: 
sakit Bawasir, sakit Kentjing, sakit Prampoean, Mengi, Medjen, . 
sakit Gigi, sakit Mata, saxit bocah pinggang, Batoek basah atau ' 
kering, Napas sesak, oeloe hati, laki-laki jang soedah ilang 
tenaga kserang sahwat, prampoean jang keloear kotoran boelanan 
tida tjotjok atau keloear kotoran poetih dan banjak lain-lain pe- 
njakit terlaloe soesah boeat diseboetkan disini. 
Djoega dikeloearkan BOEBOELAN (Mata Ikan) jang diatas atau 
dibawah djari-djari kaki. 
Segala roepa penjakit mata, gigi, koeping dan koerap ongkos me- 
ngobati dalam seminggoe boeat Indonesier f 0,50, orang asing 
f 0,75 dan anak ketjil f 0,25.— 
Roemah Obat diboeka saban hari dari djam 8 pagi sampe djam 
8 malam. Djoega bisa dipanggil ke roemah, priksa penjakit zonder 
ongkos asal sadja bajar onkost transport. 
ada sedia poeder ramboet poetih, bikin itam rambost per fiesch 
20 gram f 2,— 

Di'osar kota obat-obat bisa dikirim dengan rembours, asal 
penjakit dan adres tjoekoep terang.     
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Lc D jap Down" 

jadi waras. 

dat ada t 3 
Yen batal #gorenja. 

Orang lelaki njang sering. sakit pinggang, kaki tangan me 
loewang, kepala sering sakit, koerang enak makan, koerang enak 
tidoer, badan'lesoe, ternjata dara djalan koerang betoel, dan dja- 
di lema, lamsin (zwak| lekas minoem 

Anggoer Whie Seng ,,Ijap DEWA" 

Firma Tjap DEWA 
MOLENVLIET OOST 173. BATAVIA-CENTRUM 

BN MATARAM :   
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