
   

  

    

—..Bagaima 

  

rtoeroet-toeroet telah disadjikan 
It Wianoe, Saeroen dan 
i dari t, A.M. Sipahoe 

g begitoe penting se 

  

    
       

    
    

  

   
    

     
    

   
   

   
    

    

   

  

       

   

   
     

    

   
   

   
   
    

   

      

   
   

    

   

  

   
    

        

   

    

    

     

alah kewadjiban kita oentoek 
ikan samboetan dan pendapa 

ta dengan maksoed, soepaja ma 
kita seoemoemnja, doenia per 

6 ja mendapat pene- 
keterangan setjoekoepoja 

bermatjam matjam pihak? 
'perloe ditjatat disini, bab- 

r nasional itoe telah 
: t, pokok peladjaran 
melawat ke negeri 
oeaskan dan mer- 

e peroesakaan soerat 
Journalistiek, - Hasil 

Iam garis-garis besar 
boekoe ketjil 

         

raan.Djika pekerdja 
mengidinkan  tentoe 

al itoe akan kita tjetak dan 
adi harap sidang rawai-soe 

. ma'loem kedoedoekan kita: 
memboetoehi perhatian dan 

ktoe kita sepenoehnja. 6 
Menilik kesemoeanja itoe, teranglah 
ranja, bahwa kita poedjikan toean2 

    
      
       

    

    

   
   
   

  

   
    

     

   
   
   
    

    

    

     
   

      

   

    

  

      

Tisna, Wisnoe, Saeroen, AM. 
Sipahoetar dan kita boleh tam- 
bahkan namat. Soemanang, jang 
belakangan ini mendorong soal pers- 
ureau nasional itoe ke medan ramai 

“pada sa'at jg. memang sebaik-baiknja. 
— Kita akan berdosa pada tjita2 kita 

  

ang oesaha baik dari tt. Soemanang 
Ipahoetar itoe. Siapa jang meng. 

hakannja, itoe. boeat kita nomer 

kat kita seloeroehnja, kaoem pergera 
choesoesnja haroes lekas2 memen: 

n soal persbureau nasional itoe, 
| gerakan zonder pers teratoer 

   

    

  

ma ana samboetan dan 
Do pendapatan kita ? 

tar. 

nasional itoe soedah barang 
menarik perhatian kita. Dari |tjoba tidak timboel garagara Perdi 

Apn. Kakoe Hoa meodiali orang 

K- |akan mendjadi besar,djika semoea atau | ug (sebagian banjak dari sk. Indonesia soe | 
ihidi menjatoekan diri beroepa. coopera- 
Agen 

aag) ikarena . , .. mendapat ganggoean de 

| Dengan adanja sanctie Perdi, maka 
lerj perhatian kita meloeloe dipoesatkan 
ejpada pembelaan benteng , Pemanda- 

(kalau tidak keliroe), djadi . , 

, djika kita tidak berdiri dibel 

'paling belakang, Hoofdzaak, masjara): 

is Jang mengenai diri kita, kita boekan 
Isadja delam teori mendalamkan 
pengetahnean kita tentang persbureau 

|dan,.. hampir goal, hampir tertjapai, 

dengan poetoesannja jang gandjil dan 
pintjang itoe, 

|. Bagaimana doedoekoja perkara ? 
Setelah kita pegang djabatan direc 

teur-hoofdredacteur dari sk, ini, kita 
Iteroes mengambil poetoesan: berenti 
dari langganan dienst Aneta bagian 
berita dalam negeri, binnenlandseha 
berichtgeving. Hal ini telah kita ma- 
dj oekan mondeling dan schriftelijk pa 
da direksi Aneta dan soerat kita itoe di 
ketahosi djoega oleh t Soemanang, jg 

alam“ boeat , Pemandangan”. Alasan 
alasan kitaialah: — - 

Pertama: berita berita Aneta tentang 
masjarakat Indonesia sedikit sekali dan 
djika ada tidak begitoe djelas dan 
penting, . . An : 

Kedoea: begrooting jang kita pakai 
boeat Aneta itoe lebih bergoena, dji 
ka kita pakai bveat mewoedjoedkan 
dienst sendiri jang lambat Iaoen tentoe 

| Oesaha kita patah ditengah djalan, 

ngan timboelnja gara gara Perdi itoe. 

ngan“ terhadap serangan2 kasar-ha- 
loes, besar-ketjil jang datang dari 
seloeroeh ssk, jang bernaoeng dibawah 
pandji Perdi itoe. Satoe lawan 16 

. kita 
haroes ati-ati dalam mengerdjakan 
beleid keloear dan kedalam, 
Dengan adanja sanctie Perdi itoe, 

maka pembelaan kita (strategie) di 
atoer begini: 

. Tetap berlangganan pada dienst 
Aneta, pertama soepaja isi , Pemanda- 
ngan” tidak alah dengan soerat2 kabar 
Belanda dan Tionghoa, jing pada 
oemoemnpja berlangganan pada Aueta, 
jang satoe lebih kompleet daripada jg. 
lain dan kedoea soepaja djangan sam| 
pai , Pemandangan” kekoerangan be- 
rita, disebabkan mereka jang mendjadi 
anggota dari Perdi dilarang berhoe- 
boengan dengan ,Pemandangan”. 

Tindakan demikian itoe ternjata 
djitoe sekali, karena bertoeroet-toeroet 
»Pemandangan” kehilangan pemban- 
too2nja jang tjakap dan berharga 

Dan goena memperkosatkan pem 
belaan kita (strategie), kita teroes 
mengorganiseer pers-berichtgeving sen 
diri, pers dienst sendiri, disampingnja 
Aneta jaitoe beroepa mengangkat   : ti soldadoe - zonder bedil, tidak 

bersendjata apaapa. 

Rebo 24 Nowmbar 

|jang mengepalai gara-gara Perdi terha 

'pembantoe pembantoe tetap dengan) 
Igadjih tetap dikota-kota besar dan 

    
agak besar, ditambah. poela dengan 
reizendredacteur, losse medewerkers 
dan vaste medewerkers dinegeri loea 
ran. S5 

Lihat sadja isi ,Pewandangan" se 
mendjak adanja sanctie Perdi itoe, 
Dari kota kota seperti Soerabaja, Solo, 
Mataram, Semarang, Bandoeng, Bogor, 
Tandjoeng Karang, Palembang, Me 
dan, Bandjarmasin, Tjilatjap, Madioen, 
Banjoemas, Kediri, Garoet,Tasikmalaja, 
Serang dil.nja. Den Pasar (Bali), poelau 
Banda, Lombok dsb.nja sel3loe datang 
kabaran jang berasal dari perabantoe 
kita sendiri. 1 

Dengan adanja pembelaan demikian 
itoe, maka sanctie Perdi terpoekoel 
Diati dengan sendirinja. Dan disini 
ada baiknja djoega, djika kita madjoe- 
kan kebidjaksanaan Aneta, jang 
memperhatikan keberatan keberatan 
kita padanja. Karena semendjak kita 
mengirimkan soerat maoe berenti dari 
dienst Aneta bagian dalam negeri, ma- 
ka dienst Aneta bagian itoe diperba- 
iki dan pada waktoe sekarang tjelaan 
kita padanja berkoerang, disebabkan 
semendjak soerat kita terseboet diki- 
rimkan, Aneta makin lama makin 
banjak menjiarkan berita berita jang 
penting dan bergoena boeat masjara- 
kat kita, Gn 

Dan ... kita ketahoei sendiri, ba 
gaimana telitinja Aneta itoe menjaring 
kabar2 jang bisa meroegikan masjara- 
kat Indonesia, Dan dalam persebahan 
sikap beroepa perbaikan itoe, soedah 
barang tentoe t. Saeroen sedikit- 
banjak mengambil bagian dan oleh 
karenanja kita patoet sampaikan poe 
djian. Dari itoe sebagai bedrijfsleider 
jang djoedjoer dau sopan kita soekar 
dapat berenti dari dienst“Aneta beroe/ 
pa sekarang itoe, karena ijepat, djoe 
djoer (tidakdjoesta), zakelijk dan berta 
lian sedikit-banjak dengan doenia kita. 

Jang mengenai pers-bureau lain 
nja (jaitoe Arta), dari bermoela 
kita tidak maoe berLoeboengan, 

Disampingnja alasan2 jang tidak 
perloe kita cemoemkan, kita ketahoei, 
bahwa dalam persbureau terseboet 
ikoet bekerdja seorang hoofdredacteur 
dari salah seboeah soerat kabar harian 

dap Pemandangan. Pers-buresu jang 
memakai tenaga demikian tidak dapat 
kita pakai. Dari itoe personeel Aneta 
misalnja dilarang bekerdja pada ssk 
barian, jaitoe oentoek mentjegah sa 
lah faham, 

| Dengan osraian singkat ini, teranglah 
kiranja, bahwa dagbiad ,Pemanda 
ngan“ dibawah pimpinan sekarang 
tidak begitoe memboetoehi pada pers 
bureau baroe, soenggoehpo6en nasional, 

. Dengan kekoeatan sendiri ia soedah 
mewoedjoedkan pers-diensi sendiri 
jang berdjalan dengan baik, Tetapi 
soenggoehpoen demikian, kita haroes 
imenjokong oesaha menoedjoe pers- 
ibureau nasional! itoe, karena kita ke- 
tahoei, bahwa sak. Indonesia lainnja, 
teroetama jang bernaoeng dibawah 
pandji Perdi amat memboetoehinja, 
demikian djoega gerakan kebangsaan 
secoemoemnja, Dari itoe dalam oeraian 
besok akan kita sadjikan tjara-tjaranja 
pere-bureaw nasional itoe haroes di- 
ongkosi dan diatoer. Hak 

M.T, 

     

        

  

  

3 “Djoemlah kaoem boeroeh 
00000 berkoerang. 1 

Tetapi djoemlah 
oepahnja naik. 

ton: : 

Menoeroet tjatatan jang ada pada 
beid-Statistiek-Bureau djoemlah ka 

oe | di industrie2, baik jang 
. manufsctoring, maocepoen jang non- 
.manufactoring selama boelan October 

1. berkoerang dengan 80.000 orang, 
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1 Perkabaran | 
Imendjadi wakilnja Spanjol poetih di 
London, e : 

Reuter mengawatkan dari Washing | 

Wakil Nasional Spanjol di lnggeris. 

Reuter mewartakan dari Salamanca, 
bahwa -Hertog Alba telah diangkat 

— — 

Keloearnja toean Van Lonkhuyzen 

Li nana cCommissie. 
| 'Dalam antara soerat soerat jang 
'masoek didalam persidangan College 
Yan Gedelegeerden ada terdapat djoega 
Besluit G. G. tertanggal 15 November, 
dimana dinjatakan, bahwa toean G, J, 
Van Lonkhuyzen Particuliere Werk- 
nemera,   jata cepahnja naik dengan 

dollar.    

  

sedang dalam loonataat2 Nan 
'poetoesan tidak akan mendesak soepaja 

Dari Pensioen:-! 

Lebih djaoeh college mengambil | waktoe itoelah barangkali soedah bisa 
'diberi keterangan, kata Reuter, 

sjawaratan tentang rentjana ordonansi 
tentang vreemdelingenarbeid dan ten- 
tang contingenteering maesoeknja amo- 
niak jang berzat zwavelzuur. 

| Rentjana jang diseboet belakangan 
ini akan segera dimoesjawaratkan di 
dalam openbaar, 

2 3g Na 2 Ns 

Perkara perdjalanan Halifax 

Anggota Attlee, di Lagerhuie telah 
memadjoekan pertanjaan kepada pre 
mier Chamberlain tentang perdjalanan 
Lord Halifax ke Djerman, 2 

| Premier, meminta kepada Attlee, 
soepaja besoek pagi ia soeks mengoe 
langi pertanjaannja kembali, karena   diperpandjangkannja termija permoe- 

ET REEREEEER,G$3G955.#I2 

1937. 
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Tempat naik apel perkara2 Landraad. 

Diterima'baik oleh 
Gedelegeerden 

College van Gedelegeerden meneri 
ma dengan baik atas rentjaua tentang 
menentoekan tempat boeat naik apel 
perkara perkara civiel jang dipoetoes 
kan oleh landraad (atau mendirikan 
sebosah 3de Kamer). 
Ah Dag 

Pahekbosaaan kabel 

Perhoeboengan kabel dengan.Sjang 
hai soedah baik kembali, : 

Perdjalaran Easternkabel ke Manjl 
la boeat Statenbond Filipina, demiki 
an poela Bistern CPC,-route soedab 
poela kembali sebagai sediakala 

sa NA Se 

Spion dihvekoem 

Pengadilan Militer di Leningrad 
(Roeslan) telah mendjatoehkan hoekoc 
wan pendjara masing2 25 tahoen ke 
pada doea orang Djerman bernama 
Paul Silberhorn dan Erwin, karena di 
persalahkan telah - melakoekan peker 
djaan mata mata (spion), 

—O9 — 

Pemboekaan djalanan ke Djarak 
Idjoe 

Mendapat perhatian 

Aneta mengobabarkan dari Malang, 
bahwa dengan oppisil perdjalanan ke 
Djarak-Idjoe didalam pegoenoengan 
Tengger telah diboeka, St 

Pada itoe pemboekaan ada djoeg 
ikoet hadlir t. Resident, Regent dan 
lain lain ambtenaar B.B. | 

— 9 — 5 

Tentang Kabinet Belgia 
. Dari Brussel, diberitakan oleh Havas, 
bahwa Radja Leopold kemarin- telah 
menerima perkoendjoengannja TT. 
Schcffen dari partij Cbristen-Democra 
tie dan Brunet, seorang sosialist, 

Soedah itoe Janson, sekali lagi di 
perintahkan oentoek menjoesoen kabi 
net baroe, jg perintah ini diterima 
poela oleh Janson, 

— | — 

Penggelapan di Weeskamer 

Dihosekoem 8boeian 
Raad van Justitie di Medan telah 

memeriksa perkara penggelapan jg di 
lakoekan oleh agent weeskamer di Si 
antar, penggelapan mana jg soedah di 
lakoekan beberapa tahoen lamanja. 
Agent itoe telah menggelapkan osang 
jg banjaknja 2000 roepiah. 

Menoercet sk, ,Deli Court" si ter 
dakwa mendapat hoekoeman $ bl. 

—— 9 —. 

Delegasi2 di Brussel 

Dari Brussel diberitakan oleh Havas 
bahwa Norman Davis mengambil ke- 
poetoesan mempertanggoehkan perdja 
lanan poelangnja ke Amerika sampai 
tg. doea December dengan menoerm- 
pang ,George Washington". 

MacDonald ini hari (23 Nov.) ber- 
tolak kembali ke Inggeris, soepaja bi 
sa hadhir pada waktoe datangnja dje 
nazah ajahnja, ja'ni premier Mac- 
Donald, . 

Cranborne menggartikan ia, sebagai 
ketoea dari pada delegasi Inggeris. 

— am 

Pergerakan ,Cagoulards" di 
Perantjia 

Penggeledahan2, 

Dari Parijs diberitakan oleh Reuter, 
23 November: Ini hari diharap keloe 
arnja pengoemoemian penting tentang 
tindakan polisi terhadap pergerakan 
gelap .,Cagoulards", jaitoe pengoemoe 
man tentang kapankah Kabinet akan 
membitjarakan rapport tentang itoe, 
sesoedah mana fihak polisi boleh 
djadi akan  mengeloearkan  s0e 
atoe ma'loemat. 
Sekarang soedah ada pengoemoeman2 
sedikit tentang adanja dan terdapatnja 
organisasi-organisasi rahsia jang besar 
pengaroehnja,.mempoenjai banjak pe 
rgikoet, dan mendapat toendjangan 
oeang sangat koeat. 

Ketjoeali didalam roemab2 pada be 
berapa wijk2 di kota Parijs, djoega di 
lakoekan penggeladahan?2 di Straats   aa Nae 

Losse nummer 10 ceni 

Sendjata gelap 

: Didalam seboeah goedang dikota 
Toulouse polisi mendapatkan banjak 
sekali alatalat sendjata, sedang dida 
lam seboesah peti terboengkoes didapa 
ti lagi 25 pond dynamiet didalam se 
'loeran air dekat Ryssel. 

Antirepubliek? 

Lebih djaoeh Reuter mewartakan, 
bahwa orang ada mengandoeng niat 
oentoek serempak bersama-sama me 
lakoekan penjerangan kepada Madjlis 
Kamer van Afgevaardigden, karena 
rantjangannja soedah diketemoekan 
polisi ketika dilakoekan penggelada 
han dibeberapa roemah, dalam pada 
itoepoen terdapat archief lengkap jg 
berkenaan dengan pergerakan , Cagou 
lards" itoe, 

Sa'at oentoek melakoekan penjera- 
ngan tidak ada disitoe ditentoekan 
tanggal harinja. Djoega ada didapat 
plan jang djelas sekali goena menje- 
rang roemahnja Blum. 

Sementara itoe orang sangat hati2 
dalam mengoemoemkan tentang hasil 
penjelidikan Kabinet dalam perkara 
Cagoulards,ini hanja dikabarkan bahwa 
Minister Binnenlandsche Zaken menge 
loearkan Verslag tentang pengoesoetan 
polisi. 

(Belakangan). Ma'loemat Opisil ten 
tang pengoesoetan polisi menjatakan, 
bahwa ada diketemoekan tanda tanda 
boekti komplot hendak melawan pen- 
dirian Republik. 

Diterangkan poela, bahwa ada di 
beslag banjak sekali alat alat perang, 
jang bahagian terbesarnja berasal dari 
negeri losaran, termasoek djoega sen- 
djata karabijnmitrailleurs dan bom. 

“Pengoesoetan itoe memberi boekti 
kepada kita, bahwa kita berhadapan 
dengan organisasi setengah militer, jg 
semata mata meniroe methode?2 ten- 
tara", demikian kata Ma'loemat itoe, 

Pemerintahan repu 

ti diktatuur 

Didalam Ma'loemat lebih djaoeh 
diterangkan : 

Organisasi rahasia itos bermaksoed 
perang saudara, dan tjara pemerin 
tahan republik soepaja digantikan de 
ngan diktatuur militer, jang bisa men 
dahoeloei perbaikan monarebi (radja). 

Rentjana sepak terdjang jang djelas 
telah diketemoekan, termasoek djoega 
tanda tangan paisoe dari beberapa 
orang minister, dan 
dan anggota2 parlement, jang pada 
satoe sa'at jang lebih doeloe diberi 
alamat baroes ditangkap. 

2 Off 

Pasar karet 

ra, bahwa orang orang jang berpenga 
roeh dikalangan perdagangan karet di 
sana sama -“mempoenjai pendapatan 
bahwa keloearnja soeatoe ma'loemat 
dari pihak, International Rubber Regu 
leerings Comite dalam mana dima'- 
loemkan tentang harga karet jg diang 
gap pantas bersamaan “dengan peros 
moceman penoercenan guota, nistjaja 
bisa membawa pengaroeh jang njata 
bagi pasar karet, ja'ni pengaroeh jang 
bisa membawa perimbangan, 

na 9 on 

Restrictie thee 

Berhoeboeng dengan perpandjangan 
5 tahoen atas restrictie teh, jang moe 
lai 1 April '38, Komisi van Advieste 
lah membitjarakan hal itoe dengan 
djalan mempersembahkan kepada. Pe 
merintah ordonansi van verordening jg 
berkenaan dengau itoe, jang sekarang 
ditambah dengan berbagai2 keterangan 
dan desiderata, soepaja sekali lagi di 
kembalikan kepada badan2 jang ber 
wadjib, soepaja via Dewan Hindia bisa 
ketengahkan dalam persidangan  De- 
wan Ra'jat.   burg, Canne dan masih banjak lagi 

kota jang lain-lainnja. age    
Ie 

ME EA Ae MERK SE UP 
: 
    

Sea Bea AG 

Laan Kadi- 

bliek hendak digan. 

lijst2 minister, 

Reuter mewartakan dari Singapoe- 
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TENTANG AMAL. 
“Tentang AMAL dalam kalangan 

bangsa kita ada satoe soeal jang ter- | 
penting. Maka soeal ini & 
ia dina nna an ngkan | 

AMAL JANG SEBENARNJ 
tjoema dapat menghindarkan 

» sewa . dise      

  

  

  

dikitoja menoeloeng atau meringaokan | 
sesoeatoe golongan atau sesoeatoe| 

   
  

    

     

  

   

     

  

orang jg patoet ditolong dan disokong. | 
Dalam adjaran Isla | ini men 

djadi factor jang teri 1, ketjoeal 
oleh Allah dalam @ 
banjak terdapat : n bebe 
rah. Oleh Nabi Besar Moeh: 
a,w. poen disabdakan ,kamc 
masoek sjoerga sebeloem kamoe ber- 
iman, dan kamoe tidak beriman sebe 
loem bertolong-tolongan”. 5 

' Itoe sebab seroean oentoek berboeat 

AMAL mendjadi soeal jang ta'patoet 
diabaikan oleh tiap-tiap kita istimewa| 
oemmat Islam. AG 

Seroean ini patoet mendjadi perba- 
tian setiap masa demikian dalam wak 
toe ini, jg tiap tiap kita telah men- 
dengar disana sini kedjadian malape- 

taka, tofan mengamoek, petir me 
njambar, roemah, poehoen perkeboe- 
nan dan sawah roesak oleh karenanja, 
malah beberapa djiwa toeroet kembali | 
kenegeri Baga. Dan kita dengar poela 
kedjadian di Palestina tentang nasib 

oemmat Islam jg boetoeh soxongan 
dan pertoeloengan. Keboetoehan me 
reka itoe telah di seroekan oleh comite 

dinegeri kita ini, agar tiap tiap kita 
djangan lalai itoe kewadjiban. 

Ratab dan keloehnja mereka jang 
menderita pengalaman jang terdjadi 
itoe dan boetoehnja mereka dengan 

pertoeloengan, inilah jang mendjadi 
so'al oentoek tiap tiap kita, sebagai 

tjermin kita telah nampak dan boek- 
tikan kawan dan kolega kita bangsa 

Tionghoa berhoeboeng dengan keadaan 

di Tiongkok boekan tjoema poeloehan, 

tapi ratoesan riboe dari tiap tiap po- 
djok negeri membantoe dan menjokong 

saudara-saudaranja disana. 
Beloem tjoekoep, dan masih perloe 

dikirim poela oeang, hingga kini da 

at diberitakan, satoe roemah berhala 

Hi Tandjoeng Kait, jg terkenal dengan 
Toapekong Tandjoeng Kait, tempat 

'mana mendjadi kepertjajaan besar dan 
tiap2 jg datang disitoe menaro oeang 
disatoe tempat oeang jg disediakan, 

sebagai djoega sebagian bangsa kita 
jig mempoenjai kepertjajaan Krawat 
Tn Batang, Oleh pengoeroes dari 

roemah Toapekong tsb telah disang- 
goepi pendapatan ocangnja akan diki 

rim langsoeng oentoek kepentingan 
Tiongkok. 3 Hae : 

Demikianlah tentang Amal jang di 

: 

lakoekan oleh bangsa Tionghoa jang |' 

kini dapat diboektikan, tapi dalam ka) 
langan bangsa kita jg tiap2 boetoeh 

dengan itoe kepentingan beloem per: 

nah terdengar seroean dari loear, apa 

poela dari dalam lingkoengan pengoe 

roes Kramat Loear Batang sendiri jg. 

memadjoekan oesoel soepaja wang jg. 

tiap tahoennja riboean roepiah soepaja 
di hadijahkan oentoek keperloean fi 

sabil-lil-lab. 
Sebagai tjontoh kalau dalam kala 

ngan bangsa Tionghoa merasa lebih 

wadjib oeang jg diroemah Toapekong 

Tandjong Kait digoenakan oentoek ke| 

pentingan Tiongkok, ssedah lebih da 

ri pada patoet Comite Penolong Pa- 
lestina madjoekan oesoel ini kepada 

pengoeroes Loear Batang soepsja oe- 
ang dari itoe tempat lebih oetama di 

oenakan oentoek maksoed jg soetji 
itoe, £ 

Et $ 

, Wake up and live" 

 Moelai ini malam bioscoop Cinema 
Palace akun mempertoendjoekkan film 
»Wake up and live,“ dan jang meme 
gang rol dalam film tsb. ialah Patsy, 
Kelly-Ned, Spraks Alice  Faye-Jack 
Haley dan "dibantoe oleh Walter 
Winchell-Ben Bernie. 

Film ini penoeh dengan kegembi 
raan dan keloetjoean jang akan men 
tertawakan penonton2. 

0 —090— 

Parindra dan toean Butler. 

Deputasi Parindra jang terdiri dari 
tt. Thamrin, Soedjono dan Mohd. 
Sjah besoek pagi akan mengoendjoe 
ngi Direktoer Internationale Arbeiders 
bureau. | Mata 

Jang akan dimadjoekan ialah soeal : 
1. Halangan aksi pergerakan seker 

dja, berhoeboeng dengan adanja arti 
kel 161 Wetboek van Strafrecht, 

2. Tidak adanja sociale wetgeving 
bagi kaoem boeroeh anak negeri , 

2, Pembatasan boeroeh anak2. 
4. Poenale sanctie. ? 
5. Soeal penganggoeran di Iudonesia. 

     

    

| Hezing ole 

     

  

   

#/pada orang 

  

Krishnamurti 

| Pada malam ini, djam 730 dida 
lam Studio VORO., akan diadakan 

b Njonja BB. didalam baba 

sa Belanda, tentang ,Krishnamurti 

  

Idengan ilmoenja“. Mereka jang ingin 
mendengar pidato itoe, harap mema 
sang radionja pada gelombang 105 
meter" 

. 3 jd am 

Standplaats boeat taxi 

Tempat tertentoe 
bagi naik dan toe- 
roennja penoem- 

: pang. 
Didalam persidangan gemeenteraad 

kemaren malam antara lain-lain ada 
dibitjarakan daja oeprja oentoek me- 
Inetapkan kembali verordening jang 

2D | mengenai tempat pemberhentian (stand 
Iplaats) bagi taxi | : 

Disitoe toean Iskandar Brata 
kan | membela kaoem soepir taxi, jang me 

noeroet pendapatannja sangat diroegi 
kan oleh adanja verordening itoe. 

Sebaliknja minat spreker ialah soe 
paja diperbanjak lagi djoemlahnja 
standplaats itoe, 
Toean M. H. Thamrin, jang me 

nambah keterangannja spreker perta 
ma, menerangkan, bahwa tidak begitoe 
anti terhadap oentoek menaentoekan 
dimana letaknja standplaats2 boeat 
taxi, tetapi jang sangat tidak disetoe 
djoeinja, ialah larangan bahwa taxi- 
taxi tidak boleh mengambil penoem 
pang diloear standplaats ini. 

Berhoeboeng dengan ini, voorzitter 

lehkan mengedjoet berhenti didjala- 
nan mengganggoe atoeran laloe-lintas 
nja kendaraan oemoem, tetapi mereka 
poen sangat meroegikan kepada BVM. 

Oleh karena gemeente mempoenjai 
kewadjiban oentoek menoendjang kepa 
da BVM, maka voorzitter menganggap 
tidak boleh diidzinkan djika taxi-taxi 
diberi kesempatan berhenti tiap tiap 
stopplaats tram oentoek menjerobot 
(mereboet) penoempang tram, 

Oesoel diterima baik dengan 19 la 
wan 13 soeara, 

K.B.I. dan Zakat Fitrah 

Tjabang Djakarta daripada , Kepan 
doean Bangsa Indonesia“ minta kita 
moeatkan perma'loemannja sebagai 

berikoet : 
Salam dan bahagia. 
Boelan Poeasa hampir selesai, hari 

Raja segera tiba. Soeatoe kewadjiban 
Oemat Islam jalah memberi zakat 
Fitrah pada hari soetji.itoe kepada 
saudaranja jg. miskin. Tjaranja meme 
noehi kewadjiban itoe roepa-roepa. 
Ada jg menjerahkan zakatnja kepada 
penghoeloe dil., ada jg memberikan 
kepada roemah roemah amal dsb. 

Tentang pergerakan amal ini KBI, 
tjab. Djakarta akan menggerakkan 
pandoe pandoenja dengan djalan seba 
gai terseboet dibawah ini: 

Perloe sekali agaknja diketahoei 
oleh pandoenja2, bahwa dihari Raja, 
dimana orang2 oemoemnja bersoeka 
raja djoega, banjak sdr,2nja jg tidak 
sanggoep merajakannja, berhoeboeng 
dengan kemiskinannja. Oleh karena 
itoe pandoe2 KBI mendapat seroean 
dari pengoeroesnja soepaja minta ke 

toeanja sendiri sekedar 
barang makanan, baik jang matang, 
macepoen jg mentah, oentoek dikoem 
poelkan, dan seteroesnja dibagikan 
kepada si miskin, 

Oentoek memoedahkan pekerdjaan, 
barang2 itoe akan diserahkan kepada 
badan badan atau roemah2 amal, misal 
nja roemah piatoe, armenzorg dll. Ber 
hoeboeng dengan itoe kami, pengoe 
roes minta kepada orang toea pandoe, 
soekalah memperhatikan pengharapan 
kami itoe jg berarti djoega soeatos pen 
didikan kepada anakanak: mengeta 
hoei, bahwa banjak saudara2nja jang 
ingin berhari Raja, tetapi tidak sang 
goep. 

Kedoea kami 
mah2 amal soeka memberitahoekan 
alamatnja kepada kami (Darjono, G, 
Nangka I no. 7), oleh karena kami 
tidak tahoe adresnja segala badan2 itoe 

Ketiga kami seroekan pada Njonja 

siapa jang redla dan soeka menjerah 
kan zakat-fitrahnja kepada kami, 
memberitahoekan adresnja kepada ala 
mat terseboet diatas: nanti pandoe 
kami akan datang mengambil zakat 
fitrah itoe. Kami pertjaja, bahwa se 
roean kami ini tidak akan sia sia. Se 
beloemnja kami mengoetjapkan ba 
njak2 terima kasih, poen djoega atas 
nama kaoem miskin. 

—O — 

Maling kepergok diatas poehoen 

Dikampoeng Djawa wijk Ambon 
hampir saban malam pendoedoeknja 
merasa koerang aman dengen gang- 
goeannja pantjalongok jang paranin 
orang poenja kandang ajam dan tem 
pat jg gampang dimasoekin. Itoe se- 
bab orang jang poenja kebon dan poe 
hoenan beboeah toeroet tidak aman   

  

koeatir boeabnja ditjoeri maling, 

  

  

  

menjatakan, bahwa djiks taxi2 dibo- 

berharap pada roe| 

njonja dan Toean toean oemoemnja, | 

  

Demikian oleh satoe pendoedoek 

ja dialapi bangsat, telah rondakan sa 
ban malam, kebetoelan ia telah pergo 
ki diatas itoe pohon ada pentjoeri jg 
sedang tjoeri boeabnja. Dengan moedah 
bangsat tertangkap, setelah diserahkan 
kepada Wijkmeester, itoe maling ter 
dapat dikantongoja .boengkoesan ker 
tas berisi daoen melindjo. Ini daoen 
katanja mendjadi sjarat oentoek mem 
bikin jg poenja roemah kena sirap ka 
laa ja masoeki, 

—O.—— SAT 

Toean Weyer minta lepas dari 
Dewan Rafjat. 

Didalam persidangan College van 
Gedelegeerden ada dima'loemkan, bah 
wa t. AJJ. Pronk, disebabkan tgl. 21 
November jl. berangkat keluear negeri, 
maka dalam acbir boelan Maart 1938 
tentoenja ia akan tidak hadhir, dan 
diverma'loemkan djoega bahwa toean 
Weyer moelai15 December ini minta 
lepas selakoe anggota Dewan Ra'jat. 

Memperlindoengi diri dari serangan 
oedara di Betawi 

Beberapa hari jaug telah laloe toe- 
an Mr. Levert didalam rapat gemeen 
teraad Betawi telah memadjoekan per 
tanjaan, pertanjaan mana bagaimana 
orang haroes melakoekan tindakannja 
terhadap serangan2 -oedara atau bagai 
mana orang haroes memperlindoengi 
diri dari serangau2 oedara di Bstawi. 

Kemarin doeloe malam seorang ang 
gauta dari raad terseboet telah me 
'ngoelangi pertanjaan itoe lagi perta- 
njaan mana jang didjawab oleh toean 
Voorzitter, ja'ni toean burgemeester 
Voorneman bahwa segala keniatan 
oentoek memperlindoengi diri dari se 
rangan oedara telah siap lengkap. 

Maka dari sebab itoe didalam boe 
lan December j.a.d, ini kota Betawi 
akan digelapkan daboeloe, akan tetapi 
hal ini amat soekar sekali oentoek me 
nindakkan dan orang haroes bersiap- 
lengkap terlebih dahoeloe. 

Lebih landjoet toean voorzitter itoe 
menerangkan, bahwa hal jang demi 
kian itoe memakan ongkos jang ba- 
njaknja f 500.— oentoek memperlin 
doengi diri dari serangan oedara di 
Betawi, dan djoega memakan ongkos 
f 575,— oentoek mendirikan 3 boeah 
kamar gas, 

Maka dari sebab itoe kepala dari 
Luchtbeschermingsdienst haroes men- 
tjari pengalaman terlebih dahoeloe dan 
beliau haroes pergi ke Madioen, dima 
na ditempat tsb akan diadakan pertjo 
baan oentoek memperlindoengi diri 
dari serangan oedara dan hal ini me 
makan ongkos djoega jang banjakaja 
f 170 boeat ongkos perdjalanannja. 

Raad tsb telah moefakat sekali de 
ngan hal itoe. 

— -aa Si 

Mierenzuur dan Gloeidraad 

Didalam persidangan College van 
Gedel geerden Dewan Ra'jat Wakil 
Pemerintah dalam Oeroesan Economi 
memperma'loemkan, bahwa Dewan Ra' 
jat tidak lama lagi akan diberitahoe 
kepoetoesan apakah jang telah diam 
bil tentang meneroeskan contingen- 
teering mierenzuur dan gloeidraad, 

Bagi jang terseboet dibelasangan 
(gloeidraad) soedah selesai, itoepoen 
sekadar jang berkenaan dengan voor- 
loopig regelingnja, 9 Februari 1938. 

Ds 

Mengail ikan 

.. Diseret ombak 
Seorang Tionghoa jang kemarin 

doeloe doedoek di pier sambil mengail 
ikan oleh aloen jang tinggi telah ter 
seret masoek kedalam air laloe teng 
'gelam. Roepanja ia tidak pandai 
berenang. 

Kabarnja, orang jang tjelaka ini 
beloem berapa lama selang, baroe 
kawin, 
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Rapat tjampoeran antara Bezoldi 
gingscommissie dan Commissie 

van Georganiseerd Overleg 

Dibawah pimpinan Edeleer Spit ta 
di pagi didalam gedoeng Departement 
Onderwijs telah dilangsoengkan rapat 
kombinasi antara Bezoldigingscommis 
sie dengan Commissie van Georgani- 
seerd Overley, oentoek membitjarakan 
beberapa so'al, jg sesoedahnja dilakoe 
kan pertoekaran pikirin, masih perloe 
ditambah keterangan. 

Lebih djaoeh pembitjaraan2 tidak 
lah dibataskan kepada punt2 jang ter 
tentoe, tetapi mengenai segenap oesoel2 

Meskipoen demikian, orang berpen 
dapatan, bahwa hal iri tidak akan me 
makan begitoe banjak tempo. 

Sesoedahnja rapat ini, masih ada 
beberapa hal jang haroes diperbin- 
tjangkan. 

Niatan oentoek memasoekkan rentja 
na kepada Dewan Ra'jat dengan ada 
nja rapat ini tidaklah perloe menda 
pat oebahan, 

Pembitjaraan didalam sidang De- 
wan Ra'jat boleh djadi lebih doeloe 
dirantjang oleh komisi persiapan,   

PIA si 3 aka Ai Mae Sai babu ak 3 Ra Pasi IA 
Madan San Baba nun ha pain 

— 0 — 

2 

   

nama Haroen jg koeatir pohon pete 

A 1 

/ 
Ar menzorg 

Ketika kerapatan gemeenteraad Bo- 
tawi kemaren malam membitjarapan 
verordening oeroesan pemeliharaan 
Fakir Miskin (Armeozorg), maka ang 
gota t. Boissevain memadjoekan per 
tanjaan, apakah schoolvoeding (pem 
berian makan sekolah) tidak bisa di 
masoekkan dalam oendang oendang 
Armenzorg. 
Spreker ingin sangat soepaja Ben W 

soeka memberi keterangan lebih te 
'rang lagi dalam perkara ini, 

Anggota toean drs. Braun, sesoedah 
itoe bertanja, apakah ada dikandoeng 
dalam niat oentoek menjimpang dari 
oendang oendang jang ditetapkan per 
kara pemberian pemberian kepada 
orang orang miskin. : 

Ia samboeng poela pertanjaan, apa 
kah boeat tahuen ini tidak baik djika 
gemeente mengadakan pemberian ex- 
tra badiah2 Kerst (Sinterklaas). 

Anggota toean Thamrin sargat se 
toedjoe djika orang tetup setia kepada 
batas batas jang soedah ditetapkan se 
moela, karena djika tidak demikian 
dalam pembagian tentoe akan didjoem 
pai kesoekaran kesoekaran. 

Desiderata2 haroes dipegang dengan 
teliti, oentoex mendjaga soepaja dja 
ngan mendjadi besarnja keroewetan 
tentang armenzo»rg. 

Spr bertanja, apakah tidak lebih ba 
ik, djika Gesoel ini ditjaboet sadja kem 
bali oleh B en W soepaja bisa didje 
laskan dengan lebih terang lagi. 

Wethouder t, Mr Hadi mendjawab 
bahwa B en W mengganggap tidak 
benar, oentoek memasoekkan oeroesan 
schoolvoeding kedalam verordening 
ini. Barangkali satoe dan lain hal bisa 
dilakoekan  diloear verordening. 

Tetapi bagaimanapoen djoega pem 
bahagian pembahagian hadiah berhoe 
boeng dengan Kerst akan dilakoekan, 

— 9. max 

Dihoekoem 7 boelan 

Karena menggelapkan: 
dan memalsoekan toe- 
lisan. 

Kemarin Raad Joestisi telah meme 
riksa perkaranja seorang koelit poetih 
jang bernama NH., karena ia telah 
ditoedoeh melakoekan penggelapan, 
dan memalsoekan toelisan, atas keroe 
gian Mexolie. 
Hakim telah menganggap, bahwa 

itoe kesalahan telah terang sama se- 
kali, dan achirnja hakim memoetoes- 
kan hoekoeman lamanja 7 boelan, dan 
Tnoeng selamanja ia ditahan preven 
tief. -. 

Barang boekti seperti oewang, jang 
banjaknja f 16,32 telah dikembalikan 
kepada Mexolie. 

Officier Joestisi memintakan ia soe 
paja dihoekoem lamanja 1 tahoen, 

Perangko2 ASIB. 

Oentoek membangoenkan pihak Boe 
mjipoetera oentoek memakai perangko2 
ASIB, maka dengan perantaraan 
Volkslectuur akan disiarkan 11.000 
kaartjis2 jg didalam hari Lebaran bi 
sa dipakai dengan semaoe2nja. 
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Diangkat mendjadi le Luitenant. 

Pada korps Barisan di Soemenep 
diangkat mendjadi le luitenant, toean 
Raden Ario Mangkoeadini- 
ngrat, Doehoeloe mendjadi 2e Lui 
tenant. 

sa 9 

Tentang toean Huberman 

Toean Huberman pada tanggal 24 
November jbl ini dengan menoempang 
kapal ,Huygens“ dan diiringkan oleh 
secretaresse telah bertolak menoedjoe 
ke Europa, dimana diiringkan djoega 
oleh President dari Ned, Indische- 
kunstkringenbond, ja'ni toean Mr, J. 
Ph. van Hasselt dan t. J. Deruyter- 
korver, administrateur dari Batavia 
kunstkringen. 

Toean Huberman menoempang de 
ngan auto sampai pada statietrapnja 
kapal ,Huygens”, dimana beliau itoe 
diiringkan oleh verpleegster sampai 
di cabine Ialoe mengoetjapkan selamat 
tinggal kepada orang2 dari kunst- 
kringen tsb dan djoega mengoetjap 
diperbanjak terima kasih atas peneri 
maan dinegeri ini. 

Beliau akan toeroen di Genua dan 
laloe menoedjoe ke Milaan dan selan 
djoetnja ia akan diperiksa oleh dokter 
dari tempat terseboet. Sesoedahnja ini 
beliau akan teroes menoedjoe ke Wee 
nen , Prof. Reddenguis telah senang 
sekali atas keadaannja toean terseboet 
(toean Huberman) dan mengoetjapkan 
soepaja ia bisa lekas semboeh dari 
penjakitnja. 

tere KP an 

IKP Vergadering 

Vergadering IKP dari afdeeling 
Betawi akan dimadjoekan dengan 1 
hari dan akan dilakoekan pada hari 
Kemis tg 25 November jad ini dan 
dimoelai pada djam 8,30 malam. 

—— 9 —   
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RECLAME "DALAM SOERAT 
GADAI. 

Dalam doenia peroesahaan orang 
haroes perloe reclame, “apa perloenja 

pembatja ma'loem. Seperti pada firma 
firma besar jg advertentienja termoeat 

dalam ,Pemandangan” ini, dan hasil 
nja orang boleh selidiki. 

Dokter2 specialisten, tabib2 hand- 
lijukundige, dapat dan membikin ini 
dan itoe, selain tertera dalam naam- 

borden depan roemahnja, poedjian jg 

moeloek didengarnja,” mereka mema 

soekkan poela advertentienja jg pem 

batja dapati dalam ini soerat kabar. 
Sekarang orang boekan sadja pasang 

advertentienja dalam soerat ka- 
bar sadja, tetapi sampai ke soerat 

gada i,dalam mana ditimbal baliknja, 
nampak gambar perkakas tjap mata 

(Ingin boekti boleh pilih hidjau apa jg 
koening di lemari Bang Bedjat atau 

jang bertanda di bawah ini). 

Roepa2nja peroesahaan itoe menge. 

tahoei, bagaimana padat dan berdesak 
desak pada tiap tiap hari orang berke 

roemoen oentoek 'menoekarkan bareng 
nja di roemah gadai, 

Tetapi kiranja si pemasang adver- 

tentie itoe loepa dengan pesatnja da- 
lam doenia pegadaian itoe, berarti dan 

sebagai oekoeran betapa kesoekaran 
ra'jat dalam hidoepnja. .. . ! Teroe- 

tama menghadapi pintoe Lebaran ini. 

  

kan memberi hasil, sedang orang si 

pemegang soerat gadai itoe tergolong 

orang orang jg menderita kesoesahan 

djadi mementingkan mata-oeang, 

dari pada mata gambar recla- 

me itoe, 

Djadi siapa jang oentoeng ? 

ANAK KANTJIL 

oman 

Taman Pembatjaan , Pedoman 
Kita“ Kemajoran. 

Tertanggal 21 November 1937 di 
Kemajoran Ketjil dikota sini, telah di 
bangoenkan satoe ,,T,P,“ dengan 
nama , Pedoman Kita". 

Toedjoeannja jang terpenting ialah 
oentoek mengadjak serta membangoen 
kan hati pemoeda pemoeda kita kearah 
pembatjaan oemoem, jang akan ber 
goena bagi kemadjoean roh mereka. 

Dihari itoe djoea, soedah dipilih 
bestuur-bestuurnja : : 

Mej. Ratna Soertiati pemoeka. 
Toean Soejoto penoelis. 

»  Ngizon bendahari. 
» Selamet dan Soedjono pem- 

bantoe, 

Pada T,P. ini tidak sadja akan me 
njediakan s.k. atau madjallah jg ber 
goena, tapi soedah poela mengoem- 
poelkan boekoe2 sekarang soedah se- 
dia kira2 100 boekoe. dan teroes ma 
sih diichtiarkan tambabannja. 

Kepada t.t. jg berhati dermawan, 
bilamana t.t. akan mendermakan boe 
koe2nja jang rasa bergoena bagi TP 
tadi dari doeloe kami berterima kasih! 

Poen begitoe djoea, bagi s.k, atau 
jg ta' kami soerati, haraplah dengan 
ichlas membantoe kemadjoean T. 
karai tadi itoe dengan, gratis, 

Boeat sementara, adresnja T.P. Pe 
doman Kita p/a Soejoto Kemajoran 
Ketjil 160 Btec. 
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Terlempar dari vrachtauto. 

Kemaren doeloe pagi kira djam 10 
didjalanan emplachement SS dikam- 
poeng Moeka telah terdjadi ketjelaka- 
an hebat jang mengorbankan seorang 
koeli. 

Seboeah vrachtauto no, B. 7737 pada 
ketika membeloek ditikoengan seorang 
koeli telah terlevpar dari auto terse- 
boet hingga djatoeh ditempat itoe 
djoega laloe pingsan. 

Si koeli itoe laloe diangkoet keroe- 
mah sakit. 

Orang  beloem mengetahoei asalnja 
si koeli itoe dan soepir jg mengemoe- 
dikan auto tsb djoega ta" mengetahoei 
bal ini, 

Diberitakan, bahwa koeli ini telah 
menggontjeng vractauto itoe dengan 
diam diam laloe melontjat oentoek 
menaiki vrachtauto itoe pada ketika 
auto ini membeloek ditikoengan dan 
aa sikoeli terpeleset, dan laloe dja- 
toh,   
Apakah advertenties seroepa itoe a- 
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Peperangan 
   MEN ENN MEN ema BENYAK Maa NN 

Tiongkok 

. Wusih 

Masih. akan mendjadi reboe | 

  

o tan hebat 

  

Di Nanking akan didirikan 
daerah Neutraal 

s 

Wusih beloem djatoeh - 

Shanghai, 25 Nov. (Reuter). 
. Didalam mentjoba mempergoki ber 

geraknja Djepang disebelah Selatan 
Dauau Taihoe, barisan mana djika te 
roes sampai Woehoe bisa mengueroeng 
Nanking, maka pihak Tionghoa me 
moesatkan segenap kekoeatan dengan | 
tidak berhenti hentinja di Woeshing, 
dimana orang doega akan terdjadi per 
taroengan jg terhebat. 

Sementara itoe, meskipoen pihak 
sajap kanan Djepang masih hiboek 
menjerang Woesih (Wusih), garis Ki- 
angyin masih tetap beloem poetoes: 

| Seorang djoeroe bitjara dari pihak 

B
a
 

N"
 

e
a
 

ba
ba

 
K
U
 

a
a
 

3 
n
a
a
 

Djepang mengakoei, bahwa berita ten 
tang djatoehpja Woesih itoe adalah ter 
laloe tergesa-gesa. Ia menerangkan, 
ba-wa pasoekan Djepang kemarin sore 
masih 8 K.M. djaraknja dari sitoe. 

Menoeroet berita sstengah opisil, pe 
sawat pesawat Djepang jang kemarin 
menjerang Nanking, telah dilawan oleh 
pesawat-pesawat boeing, bentoek dan 
sifatnja seroepa benar dengan pesawat 
Tionghoa boeatan Roeslan. 

: Lima soerat kabar besar berhenti 
terbit 

Shanghai, 23 Nov |(Reutery 
Sebagai akibatnja ,advies jang tidak 

opisil“ dari pihaknja polisi tarah in- 
ternasional, maka 5 boeah soerat kabar 
di Shanghai segera berhenti terbit. 
Djoega -badan penjiaran opisil Tiong 
hoa, ja'ni , Central New3 Agency" jang 
ada di Shanghai telah menghentikan 
pekerdjaannja. 

Komisi Internasional. 

Shanghai, 23 Nov. (Transocean) 
Sebab Komisi Internasional jang 

terdiri daripada 15 vrang anggota 
(dari bangsa Inggeris, Amerika, Djer 
man dan Denemarken) ini bari me, 
madjoekan oesoel kepada Kongsol 
Djenderal Djepang goena menentoekan 

“letaknja daerah Neutral di Nanking. 

Suggestie seroepa ini djoega dima 

djoekan kepada pembesar2 Tionghoa, 
dalam mana diikatkan sjarat2 bahwa 
pihak Tionghoa tidak boleh menaroeh 
kan perkoeatan tentara, dan tidak boleh 
berdiam atau berbaris dalam daerah | 
seroepa itoe jang letaknja di Nanking 

  

“sebelah Barat Laoet, Poen Djepang| 
— haroes memberi garansi tidak akan 

menjerang kepada daerah itoe. 

55 Tindakan Djepang terhadap tanah 
orang Asing 

“Shanghai 25 Nov. (Reuter). 

' boeloe dilakoekan oleh 

— Madjlis Gemeenteraad akan” menga 
— boelkan perrintaan2 militer Djepang 

ja'ni melakoekan hak hak atas tanah 
tempat orang asing, sebagai mana da- 

pihak Tiong- 
hoa, 

' Djoeroe bitjara dari gemeenteraad 
5 8 itoe menerangkan, bahwa oleh teram- 

. pasnja Shanghai Djepang beroleh hak 

  

      

     

    

     

  

   

melakoekan segala daja oepaja dalam 
zaman perang ini oentoek mendjaga 
soepaja tanah nederzetting asing itoe 
djangan sampai dipergoenakan oleh| 

pekerdjaan po- pihak Tionghoa boeat 
litik atau Jain lainnja. 

ea : Perkelahian jang tentoe akan 
paling hebat 

Shanghai, 23 Nov (Transocean) 
nan pasoekan-pasoekan di 

sebelah Oetara dan sebelah Selatan 
Danau Taihoe menandakan “betapa se 
roenja perkelahian jg akan dilakoekan 
oleh kedoea belah pihak didalam dis 
trict itoe, 

Dikabarkan, bahwa pihak Tionghoa 
ada 300.000 orang disebelah Oetara 
dan 100 000 disebelah Selatan danau, 
jang teroes-teroesan mengalami sera 
ngan bom dari oedara oleh pihaknja 
pesawat2 Djepang. | . 

Gerak Djepang disebelah Oetara 
Danau roepanja boeat sebentaran di 
hentikan doeloe, boleh djadi oentoek 
mengoekoer kekoeatan pasoekan Ti. 
onghoa, dan djoega disebabkan oedara 

  

Gerak madjoenja Djepang 
.1 terhenti 

Menoeroet berita dari pihak 'Tiong- 
hoa, na langkahnja Djepang dise 
bolah Selatan Kiangying ditepi soengai 
Yang Tze kena diperhentikan, dan 
serdadoe Djepang sekarang kira-kira 
masih 20 K.M. djaraknja- dari kota 
Woesih jang .letaknja ditepi Oetara 
dari danau Taihoe. 

Ketentocan nasib Woesih ta" akan 
lama lagi. 

Kalangan internasional berpendapat 
bahwa berkoempoelnja berdjoemlah2 
'pasoekan Djepang didekat Woesih me 
nandakan, bahwa segera mereka akan 
melakoekan penjerangan jang bisa 
memberi ketentoean kepada nasibnja 
kota ini, 

Lebih dari 100 pesawat menjerang. 

Nanking, 23 Nov. (Central News 
Agency). 

Setelah pasoekan pasoekan Tionghoa 
(dari benteng Fushan ditepi Yang Tze 
sebelah menjebelah dengan Nantung 
(Chow, melakoekan pemoendoeran, ma- 
Ika tentara Djepang, Marine Djepang 
dan Angkatan Oedara Djepang bersa 
ma-sama serempak menjerarg benterg 
Kiangyin, ditepi soengai Yang Tze, 
demikian poela Woesih disepandjang 
Gjalan sepoer Shaoghai—Nanking. 

Perkelahian artillerie soedah terdjadi 
didekat benteng Langshan, dimana pi 
nak Djepang mentjoba hendak men' 
daratkan pasoekan2nja. 

Chanchow, Woesih dan /Chinkiang 
kemaren dan ini hari menerima se- 
rang jang sangat mendahsjatkan dari 
100 boeah pesawat Djepang ikoet-serta, 

sisir Changkiang mendapat penemba 
kan keras. 

« 

Penangkapan 

Dari Moskou diberitakan oleh Ha- 
vas dan sebagaimana beloem ditentoe 
kan, maka adalah pekabaran tentang 
penang:apan atas orang orang diplo- 
mast2, ja'ni: 

Yureneff, seorang ambassadeur di 

Tn 5 ta 

Warschau, Brodofski oetoesan di Riga, 

rang oetoesan di Helsinki. 

Diantaranja orang2 jang telah ter 
tangkap ini terdapat djoega seorang 
correspondent Tass-agentschap di War 
schau, ja'ni Postkinoff dan djoega 
Alexandroff pers-atiche pada Sovjet- 
ambasade di Warschau, : 

Menoeroet berita jang lain2nja 
Postycheff. assistent-lid dari Russische 
Polit-Bureau telah memboenoeh diri 
nja sendiri pada ketika isterinja dihoe 
koem mati. 

— (j mu 

Nederlond 

' Ganggoean Pedoet 

Sangat berbahajaboeat 
pelajaran dan penerba- 
ngan. 

“ Dari Den Haag diberitakan oleh 
Aneta, bahwa perboengoengan pelaja- 
ran dan penerbangan telah diganggoe 
oleh Pedoet (Mis). 
Perhoeboengan penerbangan transito, 

jang mana melintasi lapangan terbang 
di Twente, sekarang dilakoekan via 
lapangan jg satoe satoenjs jg diboeka. 

Pengoveran majat dari korban pesa 
wat terbang ,Spechts 

Dilakoekan dengan se 
derhana. 

K. L.M. memberitakan, bahwa pe- 
ngoeboeran2 majatnja' dari korban kor 
ban pesawat terbang ,Specht, jg m: 
na akan dilakoekan pada tanggal 26 
November di Amsterdam, kabarnj 
itoe pengoeboeran akan dilakoekan di   |. jang boeroek: 
dgan sederhana sekali, tidak pakai wa 
kil pers dan fotograaf dsb.    

Hayen dan Haining, dipe-| 

Berliju, Karski di Ankara, Divtan dil : 

Podolski di Kowno dan Asmus, seo-|: 

djatoeh 
  

Perdjandjian perdagangan 

Antara Indonesia dan 
Djerman. 

Dari Den Haag diberitakan oleh 
'Aneta, bahwa kini telah dimadjoekan 

 |satoe rentjana bosat menerima baiknja 
perdjandjian dagang antara Indonesia 
dan Djerman. 

INDONESIA 
Dibelakang lajar Congres P.G.B.— 
Pembantoe kita di Pekalongan me 

noelis : 
Kota Pekalongan jg begitoe soenji, 

kalau tidak boleh dikata ketjil dengan 
adanja Congres P GB. ini, terlihat le 
'bih ramai, teroetama didjoeroesan Pa 
saranjar dan Kepatiaustraat, Lebih poe 
la berhoeboeng dengan hampir datang 
bari raja pedagang batik biboek laloe 
lalang mendjadikan didjalanan keliha 
tan lebih ramai Grand Hotel dan Mari 
ne Hotel setidak tidakuja tarik keoen 
toengan lebih dari pada biasa, maoe 
poen sikoesir doktor. 
Nama PGB mendjadi makin popoe 

ler, teroetama sekolahannja, Leden 
PGB tjabang Pekalongan jang tidak 
banjak djoemlahnya, ternjata sanggoep 
'menjediakan kekoeatan oentoek mene 
rima Congres perkoempoelannja. Ada 
kah diantara mereka kaoem goeroe 
bantoe disekitar Pekalongan jang be 
loem memasoeki PGB. ? 

Tidaklah kaoem goeroe coemoemnja 
di Pekalongan mendjadi sadar, men 
djadi bangoen dari tidoernja jg menoe 
roet penjelidikan kita sebagian besar 
tidak mendjadi anggauta vakbond goe 
roe? Masih hidoepkah PGI? Kalau 
tidak maoe kita katakan mati, adalah 
PGI Pekalongan didalam Pingsan. 
 Kaoem goeroe ketjoeali goeroe ban 

toe, tentoenja menjerboekan dirinja da 
lam badan PGI. Dan PGI dapat dia- 
dakan, djika setidak-tidaknja ditempat 
itoe ada 2 groepsbonden berdiri, Pa 
dahal njata sekarang bahwa di Peka 
longan banja ada 1 groepjalah VOB. 
Mereka kaoem Volksonderwyzers, mes 
kipoen bagaimana keadaaonja, kita 
lihat soeboer djoega V.O.B.nja. 
Adakah hal ini tidak sepatoetnja le 

kas lekas kaoem Normalist mengga 
ling kembali PNS.nja, Kweekscholie- 
rer menggalang OKSB.nja, G.A.S. er 
menggalang PGAS.nja, HKS.er meng 
galang HKS. Bondnja? Siapakah te 
mannja V.OB akan menggalang ? 

Moga moga dengan sedikit toelisan 
ini, akan giat kembalilah tt, goeroe 
jang terkena oentoek mendirikan lagi 
PGI. jang kokoh, PGI. jang koeat 
seperti dahoeloe kala. Toean2 tentoe 

  

  

        

        
  

  

Siapa ingin mendjadi aa 5 
  

  

Sport-Redacteur 

Il 

bahasa Indonesia. 

  redacteur s.k. ini di kantoor 

dan Stads-Reporter ? 
»PEMANDANGAN“ memberi kesempatan oentoek mentjapai 
tjita-tjita itoec dengan atoeran: 

. Jang dapat diterima hanja 4 pemoeda. 
Vooropleiding paling sedikitnja Mulo dan haroes soedah faham 

IIL Cursus diberikan dengan pertjoema. 

IV, Lamanja cursus 1 tahoen. 
V. Cursus akan dimoelai tg, 1 Januari 1938, 

VI. Soerat-permintaan boeat mendjadi cursist haroes dimadjoekan 

sebeloem tg. 20 December 1937, 

Keterangan lebih landjoet boleh diminta pada Hoofd- 

sPEMANDANGAN" 

  

insjaf bahwa nasib tt. sangat terbela 
kang, teroetama dimana ini waktoe 
salarisherziening akan dibitjarakan. 

Kita kenal, Pekalongan banjak be 
kas-bekas tenaga PGI jang actief. Tjo 
balah persatoekan. Teroetama ex Voor 
zitter Verbondbestuur PGHB jalah toe 
an Latip jg tiada seberapa djaoebnja 
dari Pekalongan, Batang —Pekalongan 
tidak djaoeh, havja antara 67 k.m. 
Temanilah VOB ! 

Begitoelah harapan kita dari , Pe- 
mandangan“. Adapoen toean-toean 
menerima atau tidak, itoelah boekan 
oeroesan kita, ,boekan,? 

  

  

  

  

PASAR BETAWI 
Boeat lada pasarnja ini hari ada 

baikan, tapi boeat Citronella harganja 
teroes kebawah. Tjatetan harga boeat 
lain lain producten boleh dibilang sa 
ma seperti kemaren, 
Goela pasir: Terima dari goe 

dang pendjoeal f 10,40 per karoeng 
dari 102 KG. 
Tepoeng trigoe: Harga etjeran 

beat tjap Kodok f 2,70 tjap Koeda 
merah Bveroeng kaleng f 2,55, lain 
lain tjap f 2,50 per bantal, 
Minjak klapa: Pintoe kefjil 

poenja harga boeat minjak kelogaran 
berbagi-bagi fabriek ada f 1.97!/, per 
blik dari 24 kati bruto. 
Bawang merah: Bawang Aus 

tralie Nol per picol f 3.80, Australie 
No 2 f 3.25, Tiongtoa f 2,80 dan Ti 
ongliap f 2.50 per picol, 

Katjang tanah: Ada pendjoeal bos 
at kwaliteit Cheribon dengan harga 
f 5.75, per picol, kwaliteit Bogor 

Saka fob. Ampenan f 5,55 pembeli 
f 5.70 pendjoeal,, kwaliteit Djero f.b 
Cheribon f 3,90 pembeli, f 4,— pen 
djoeal, mata item fob Probolinggo a 
tau Panaroekan f 3,85 pembli, f 3,95 
pendjoeal mata poetih fob sama f 4— 
pembeli f 4,10 pendjoeal Gendjah Te 
gal fvb Tegal f 4,60 pembeli f 465 
pendjoeal, semoea boeal lev sedia, 
KoffieRobusta: Lampong Ro 

busta 15 pCt ek Telok lev sedia kira 
kira f 9.— per picol nom , kwaliteit 
35pCt ek Batavia lev sedia f 8,50 p. 
picul nom, 

Lada item Lampoeng: Ke- 
maren lohor ada djadi ek, Telok lev, 
Jan,/Maart dengan barga f 8.30 per 
picols ini pagi djadi boeat lev. Nov./ 
Dec, f 8,10 lev. Jan.-Maart pembeli 
f 8.25, pendjoeal f 850. Ek. Batavia 
lev, Dec. f 8.25 per picol mom. No- 
teering Londen djoega koeatan, har 
ga pembeli boeat lev. Jan.-Maart 27 
16d. 

Lada poetih Muntok: Londen poe 
nja noteering tinggian 1/l6d dari ke 
maren harga tengah lev Jan. Maart 
313/16d , harga disini fob Pangkalpi 
nang lev sedia f 14.50. 
Citronella Olie: Kabarnja kemaren 

lobor ada djadi boeat lev. Nov.—Dec. 
dan Dec, sendiri : 1.40 sampai f 1,37 
stengah per Kilo, lev Jan —Maart 
f 1,37 setengah sampai f 1.35: ini ha 
ri bargavnja f 1,35 nomlev Jan—Maart 
boeat lev Nov—Dec djadi lagi dengan 
harga f 1.37 setengah. 

Ditjari Verkoopers jang me- 

ngerti boeat djogal ba- 
rang2 jang gampang lakoe, keliling 
diroemah2. 

Conditie baik, kaloe tidak mengerti 
tidak oesah lamar. 

Pelamar2 diteng sendiri antara djam 
1—3 siang pada 

firma Ghandas & Company 
Gang Orpah no. 82 batavia. 

  

    f 5.80 per picol.   Katjang kedele: KwaliteitAm 
  Ba Da ea DNA Penanaman Danau 

  

  

  

  

SLAMANJA kita kasi dateng roepa2 
tjita, Gabardin dan laen2 dari jang 
aloes sampe jang kasar. Harga mela- 
wan, Dateng koendjoengin pada Toko 
Centrum Kebon Klapa Pasar Senen 133. 

EUROPEESCHE HOUTSKOOLH: 
Kwitang 32 — Telef, Wit. 3780. 

  

areng dari Kosambi, Tantjang, Laban. 
Kepada pembeli baik bisa bajar boe- 
lanan. Tanjalah harga2nja. - 

SEMOEA VLEK (NODA) U poenja 
pakean, bisa dibikin bersih, Djoega 
sepoeh pakean no I, Specialist: vlek- 
kenreinigingsmiddelen. THE GLOBE 
LAUNDRY P. Baroe 113-Teif. 4856 WI, 

  

Semata2 mendjoeal barang baik, areng- | 

KALAU toean” bikin roemah” baroe 
tentoe harganja mahal sekali, belilah 
roemah ruemah jang soedah ada atau 
tanah tanah, datang pada AMIN Peto- 
djo Sawah Noord Gg. III Batavia-C 

  

Oentoek biang keringat bagi baji pa- 
kelah Lano'l Poeder recept Dr. Moe- 
wardi per blik hanja f 0. 65 bisa dapat 
pada Adm. Pemandangan. 

  

BOEKOE Penoendjoek djalan di Poe- 
lo Djawa bagi: kaoem Soepir kaoem 
Saudagar pelantjongan harga hanja 
(0.90 onkos f 0.04 bisa dapat di,adm. 
Pemandangan, 

  

SIAPA ITOE PERAMPOEAN ? 
Menoeroet tilikan lahir dah bathin, 
filsalat ilmoe dan agama, Soenggoeh 
amat menjesal sekali, orang jang tida 
mengetahoeinja. Hanja sedia beberapa 
boekoe sadja di Administratie Peman- 
'dengan harga f 1.25 ongkos f 0.06. 

IVERKEERS & TOURISTEN-GIDS 
VAN JAVA: Verkrijgbaar bij adm, Pe- 

| mandangan per stuk f 0,94 incl, por- 
tokosten, 

  

  

Typ-Cursus ,DE VLUGGE TIEN“ 
IV.X.I (Machine schrijven Tien Vi- 
ngers Blind Systeem/, Molenvliet Oost 
No, 107 Batavia. Biadjar Typen saban 
hari sampai mendapat DIPLOMA, 

Examen tg. 10 October memberi poe- 
la 100 pCt succes kepada Cursus 
typen. 

DE EXPRES 
Gang Sentiong 42 Batavia-C, 

  

IVA AU 

f 1.50 
100s: Visitekaartjes 

Terima di roemah 

  

  

    lamanja 1—4 boelan adja,   an teh 3 13 

  

»Huwelijk, Polygamie en Echtscheiding 
in den Islam“ door Joesoef Wibisono 
verkrijgbaar bij administratie PEMAN- 
DANGAN prijs f 0,56 Incl. portokosten, 
  

Djerawat, ketoeaan dan sebagainja ha- 
nja bisa hilang djika pake Lano'I poe- 
der recept dari Dr. Moewardi f0.65 
per blik terima diroemah atau pada 
Adm, Pemandangan, 
  

FLASH GORDON Tierita jang tidak 
asing lagi harganja tjoema f 0,15 ong- 
kos f 0.02 bisa dapat di Administratie 
Pemandangan. 
SOEDAH TERBIT jang ke II, lebih 
heibat dan lebih rame dari jang ke I 
  

Rijwiel Handel BOEMIPOETRA & Co. 
P. Senen no. 172 Batavia-C, menerima 
tjat speda pekerdjahan toekang jang 
soedah paham segala keroesakan speda, 
Kerdja tjepat dan menjenangken, 
  

BAROE TERBIT, Boekoe peladjaran 
potong pakean, Special pakean 'elaki 
Compleetf 2,15, Rembours tidak dikirim 
Adres ,, Sekolah Potong Pakean" Gang 
Leraij 67 Batavia Centrum, 
  

MAOE DJOEWAL SPOED DAN 
MOERAH 

Satoe auto touring ,Singer 1932“ ben. 
zine 1:14 keadahan tjoekoep dan ba- 
goes, tida koerang satoe apa.   Melkerij Tjipinang. 

Yu 

 



      
  

. 9. TEL. V In Boeat hari REBO 
Adres jang terkenal mendjoe 6 1 : tb 1 jai KEMIS 24225 

Perabotan dapoer dan toilet DE ita 

Bean 3 2 re : 1 Ah, EN " NO V. 1937 in mao Hemden dan Pijama's etc. etc. 

Bat-C. 

    

   
    
    

      
        
        

mata bia abi 

”    Sawah Besar 

»RED SALUTE" 
(BAHAJA MERAH) 

  

  

  

Dr. Nan 
ABDUL R, SALEH 
KWITANG 7,— TEL. 3995 WL. 

: SE . dengan 2 

BARBARA STANWYCK — ROBERT YOUNG 
CLIFE FDWARD 

Inilah dia satoe film jang loetjoe denger pake tjatoeran politiek 

sebagai fondamentnja, satoe tjerita jang membawa kita kenegeri 

Mexico itoe negeri jang seroepa dengen goenoeng Merapi, jang 

sebentar2 aken meletoes dengen revolutie. ” 

                    

     

      

        

    
   
   

  

   

     

      

    
   
   

  

     

   

  

    

          

   

                  

   

   
   

      

    

      

      

      
      

   

        

    

Spreekuur: 7 — 8 pagi : 
“8 — T sore 

| Sementara Dr. Soegiri tida di || 
.. Betawi, practijk diteroeskan oleh 

dokter Abdul R. Saleh. 

           
Aa ea OA EU 

Pergoeroean Nasional 

aan 3 TA Li Pe No. 14 CANTIKA 
| BATAVIA-C. Ma | | : 

Ja ras it eroet kotor, soesah 
2. T wesjarige Tana ' #an « ) 1 

Cars Tonen 10 Vingariindaya)| boeang aer 
f 2,50 seboelan 

5. Cursus Klein Ambtenaarexamen 

f 2,50 seboelan lekas pake 

Boekoe programma bergambar boleh 
diminta dengan gratis. | : A X A ( ' I ( | Ui | ! | | N 

— Hari Raja soedah dekat! il Tekoop Obat oeroes' jang paling baik. 

'Apa toean soedah sedia kartjis Selamanja da “Pil terlaloe ketjil, tetapi satoe pil soedah berhasil. 

Lebaran ? : Botol - terisi 40 bidji f 1.35 6 : 3 

'Dengan kirim wang f 1.50 (Satoe || AUTO'S 2ehandsch | Envelop terisi 5 bid f 0.25 | 3 
13 dan “'# roepiah) toean dapat 100 roepa2 merk Sedan en | 

lembar visite kaartjes compleet de- Touring dalem keadaan (Ini stribut : 

ngan envelopnja jang bagoes dan baik. Cet Ba E L L I N G E R & Co. 
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. soedah klaar, franco  diroemah. hard Inarah SOERABAIA : BATAVIA-CENTRUM 
Dal kota bi l t Dari 1 ma hanja dikaboeikan kalau wang “dengan peran, || Bisa dibajar menjijil Mena IND 

  

Sluisbrugstr, 55 Bat.C. 
Drukkerij ,PEMANDANGAN“           

  Ta AN Na 

ah | taraan postwissel soedah kita trima. Autohandel ,,BATAVIA" | 

  

  

Maandblad Bergambar dari persatoean Pxiaji x 
Bestuur Boemipoetera di Hindia Belanda 

Oplaag 6000 Exemplaren 

Dikirim pertjoemah kepada leden P. P.B. B. dan dibatja oleh langanan2 
segala bangsa dan Ambtenaar2 Europa. 

Harga abonnemenf boeal Hindia. 

f5,— setaon atawa 12 nomer, f 2,50 setengah taon atawa 6 nomer, pem- 
bajaran doeloe: berlangganan paling pendek setengah taon aftawa 6 nomer. 
Lapangan bagoes dan loeas oentoek reclame dan advertentie 
Menghsdapi hasil besar dan menjenangkan : tariefnja rendah dan berlang- 
ganan dapet rabat banjak berhoeboeng dengan djaman soesa. 
Ingetlah, kalangan Regenischapsraad atawa Reg. Werken jang terkemoedi 
oleh Regenten, jang kebanjakan memimpin tjabang P.P.B. B, bisa men- 
djadi lapangan adverlentie djoega. 

. Perminta'an langganan atawa perfjontoan Pemimpin, moeal adver- 
tentie alawa tarief, serta masoek lid P.P.B.B. toelis pada. 

Administratie, 
Batavia Centrum IR: Salehlaan 18 Paviljoen) Telefoon No. 3017 WI.       

    

  

MALAISE |. TinaaaL MALAISE 
Kesehatan badan ada lebih berharga dari pada wang 

  

mlm TABIB S.S. MOHAMMAD ALI mx 
Matramanweg No, 39 pinggir djalan tram — telefoon 536 Mecster- Cornelis 

Saja bisa m'nsobati segala penjakit zonder potong atau operatie : 
dan bakar biek 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 boeah 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 ramboet per flesch 
20 gram f 2,— 

Dilosar kota obat-obat bisa dikirim dengan rembours, asal 
penjakit dan adres tjoekoep terang. 

| Pergi pasiar di loear kotta ada satoe 
| perdjalanan sport, jang paling 

P4 0 digemari di ini waktoe. Boeat 

Tata ilangken tjape, melainken KRIS BIER 

Tn jang. bisa kasiken kita kepoeasan. 
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Abonnes 
boelan jang meninggal, 
menoenggak dapat uitkeering , .. f 25— 

Pengadoean 
ran, dan oeroesan advertentie setelah 
liwat djam 4,30 sore 

lamanja paling sedikit 6 
asal tidak 

     tentang pengiriman ko 

pada tel, No, 
2738 WI Kwitang No. 14 

Tarief advertentie, keterangan pada 
administratie, 

  

'Rebo 24 November 1937 Lembaran kedoea 

  

          

        

   

  

   
   

    

   

    

  

       
        

       

    
   

  

   

    

djoega 
-P 

e ta 

k pemerentah ka 

  

   toe tidak lan 

Te Dan 
gerakan jang 
ditjita2kan o 

2 Baswedan 

d itoe lebih £ djaoeh, 
ngaran lagi tjeritanja! 

karena itoe, dari oemoem 
poen roepanja ti 

hatian jg soenggoeh 
mereka jang me 

| doenia loear 
Ih nja ditoedjoekan, dan diper| 

. | bagi Palestina. Makin besar djoem- 

barnja kel mi poedji ! 
beratan, mal Pa 

| ka oesaha i-| 

rang  gen-$ 

    

    

   

              

   
   

      

   

      

  

     

    

   
   
   

    

  

   
   
       

    
    

   

    

    

  

      

nnja ! 
sndjadi perbati 
lonesia, teroeta 
jata tidak mem 

kk menga 

ti 
ibaja beberapa! 

menggerakkan | 
   

ordonansi Perkawinan jg terkenal itoe! 
—. Sementara itoe, kita dari PAI jang 
“dasar akankea daan kekoeatan 
kitao dan sadar akan beberapa ten- 

lenz jg terkandoeng didalam gerakan) 
boeat Palestina di Indonesia, daripada 

.b pa golongan bangsa Arab, telah 
mbil sikap menoenggoe dan 

memperhatikan, Te 

tergerak hati mereka oleh soalf 

pa sesoenggoehnja semangat mereka, 

rab jang tertoea, jang teroetama me 
joekkan perhatiannja kepada doe 

donesia, dan jang senantiasa hendak 
pe NE ENA ea Sani 

teadaannjadisini kepa 
adaandilosar Indone 
06, kita ingin melihat betapa 

— di p 
n merekaitoe! 

aka tatkala boelan September jl. 
engoendjoengi kota Betawi, baj 
yan jang menanjakan kepadaJ 
etapa sesoenggoehnja sikap P, 

p gerakan Palestina, sebab 
jak jang menosdoeh, bah 
nti terhadap gerakan itoe! 
sematjam itoe jang me 
n salah faham telah ka- 
ang kemoedian didalam 

madja dar jang kami pimpin, 
lah | tegaskan lagi dalam no- 

mernja 5 Angustus antara lain demi- 
23 

lan : 

  

   
   

  

   

  

    

  

   
        

   

  

          

    
     

   

  

    

   
   
   

  

     

   

     

    

        

  

lah faham itoe, adalah sesaeng 
arena timboelnja kesadaran 

Arab, terhadap masjara- 
keadaan tanah sirnja teroe 

jang mengenai nasib- 
a sendiri, jang tambah hari 

reka lebih doeloe' 
perhatikan keadaan 

nja. on 
. Kesadaran itoe, jang beloem lama 
timboel, soedah tentoe menarik 
aris jang terasa tadjam| 

an itoe tidak lagi demikian: 

. ditinggi- 
| mendjac 
menghadapi soal itoe, jang sepertijoleh E, R. Z. Z. van Barmhartigheid. 

lain lain tempat sej 

Kita ingin melihat lebih djaoeh, bef 

yg tergaboeng dalam perkoempoelan| 

| | lah pada saudara2 ditanah dja 

ab dan doenia Islam loear In-j 

ja lebih djaoeh terhadap soalj 

a oesaha itoe tidak kedenga Pe anyen 

'pernjataan kami diatas, berhoeboeng 

ah boeroek, sehingga memak/ 

oeroek jang disamping-| 

TS l En t & 

don ' imi L kaoem peranakan Arab lahir se 
$ kepada masj Mag mereka mempoenjai kewa 

Doenia Isla 

  

Tan vD nh sebagai oemmat 
saka Ea    

biasanja hanja kepada 
perhatian- 

gantoengkan nasibnja ! : 
Garis jg membagi kewadjiban 

kepada kaoem dekat danjgdja- 
oeh! | 

“. Tidak ada sebenarnja orang jg 
anti oesaha mengoempoelkan oeang 

Iahnja jg dikoempoelkan, makin ka 

Akan tetapi hendaklah orang me 
ngingati teroetama kepada keadal 
an disekelilingnja, ialah| 
nasib boer oek kaoemnja sendiri, 
jg ia sendiri senantiasa mengeloeh | 
dan mengeloeh, karena bertambah2 
boeroeknja ! 2 

Kemoedian. setelah kami terangkan 
beberapa perkara penting, jang'minta 
perhatian dan toendjangan osang bang 
sa kita, bagi kepentingan kita disini, 
maka toelisan diatas kami landjoetkan 

»Didalam menghadapi soal jang 
reeel itoe, jang sama-sama diakoei 
bangsa kita kepentingannja, sema- 
ngat bangsa kita sangat lembek, 
kedermawaan bangsa kita sempit, 
sehingga pemoeda-pemoeda kita itoe 
sampai sekarangpoen tetap terlantar! 

Berkobar-kobarnja semangat ke- 
bangsaar jang dibesar-besarkan, berj 
kobar-kobarnja semangat agama jg 

inggikan, kedoea-dosanja 
dingin didalam 

  

     
f 

gadjah besarnja dikelopak mata ! 
— Akan tetapi didalam menghadapi 

. soal Palestina, orang hendak me- 
ngoendjoekkan setianja kepa- 
da kebangsaan, koekoehnja 
memegang agama. 

Kami ingin melihat semangat ke- 
— bangsaan mereka itoe, dan semangat 
“agamanja, boekan sadja mendorong 
' boeat memikirkan keadaan Palesti- 
“na, akan tetapi djoega dan teroeta- 

. ma keadaannja sendiri ! 
Bahkan kami soeka sekali melihat, 

djika benar-benar orang hen 
dak mengoendjoekkan setianja kepa 
da kebangsaan di Palestina, kirim 

oeh itoe, sebanjak2nja oeang jg 
bisa dikirimkan oentoek kepentingan 
poesat doenia Islam jg kedoea, dan 
berilah , , . sepersepoeloehnja sadja . 

'... bagi kepentingan bidoep anak2 
kita disini, jg katanja hendak didi) 
dik dan dibesarkan oentoek mendja 
di pahlawan Islam dan ke,araban" 
dikemoedian hari.“ 

Sekianlab jang perloe kami koetip, 
jang itoepoen sesoenggoehnja soedah 
tjoekoep oentoek mendjelaskan sikap 
kita terhadap sokongan bagi Palesti- 
na. 
“Akan tetapi perloe disini kami te- 
gaskan lagi, satoe bahagian didalam 

dengan beberapa toedoeban orang jg. 
tidak benar terhadap P.A.I. 
. Seperti telah kami terangkan diatas, 
kebangkitan kesadaranperanakan 
Arab jang ditimboelkan oleh kebangoe 
nan P,A.I. telah mendjadikan mereka 
tidak lagi soeka berlakoe senti- 
menteel toeroettoeroetan dalam ge 

imengandoeng maksoed lain poe 
la, sekalipoen oedjoednja oen- 
toek maksoed jang soetji, ialah oentoek 
tanah Palestina ! 

Penjelidikan kami terhadap gerakan 

moela orang menggerakkannja doeloe, 
mengoendjoekkan, bahwa didalamnja 
ladalah sesoeatoe tendenz jang di 
Dan teroetama terhadap gerakan 

| Tendenz itoe ialah hendak me- 
lemahkan semangat baroe 
dari kaoem PATI jang moelai sadar 
akan kewadjibannja terhadap keadaan 

imemboenoeh kawan sedesanja jang 

| Ingandoengte n denz demikian itoe, 

irakan, jang orang andjoerkan dengan| 

boeat Palestina itoe, tatkala moelaf 

Ipang timboel, bangsa Tionghoa rata- 
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Pemboenoehin 

DidesaKoewal. 
Dari Pamekasan diberitakan oleh 

Aneta, bahwa seorang jang bernama 
Kliwon oleh karena tjemboeroean telah 

mendjadi sebab2nja ialah oeroesan pe 
rempoean, 

Ba eh Sa 

Pemboenoehan 

Dari Ampenan Anip-Aneta mewar- 
takan, bahwa kemarin doeloe pada pe 
tang hari di kampoeng Tjemara, ada 
lah seorang Bali ditikam dengan keris 
oleh ,Ida“, seorang Bali jang berpang 
kat sesoedahnja perselisihan tentang 
mengadoe ajam. Si pemboenoeh telah 
tertangkap. 

sega 

Menoedjoe ke Negeri Belanda 

Oentoek menerotskan 
peladjaran. 

Dari Bandoeng diberitakan, bahwa 
R. M, Hoedojo Hoeksamadiman, anak 
nja wedana dari Serajoe ta'lama lagi 
akan bertolak ke Negeri — Belanda 
oentoek meneroeskan peladjarannja di 
sana. 

ban 

“Roemah sakit baroe di Malang 

Kelak pada tanggal 1 December 
jad. ini, sebagaimana diberitakan dari 
Malang, akan didirikan roemah-sakit 
di Toempapg (Malang) oleh Mgr, 
Albers: : Se sin : 

Roemah-sakit ini akan dipimpin 

“ Masoek selokan. 

Dari Malang diberitakan oleh Ane 
ta, bahwa seboeah vrachtauto jang be 
ratnja 6 ton jang penoeh dengan ba- 
rang2 telah masoek kedalam selokan, 
hingga barang2 jang dimoeat dibela 
kang masoek kedalam cabine, hingga 
soepir vrachtauto itoe gepeng oleh 
karena kedjepit. 

hendak melemahkan semangat baroe 
itoe, jang baroe sadja toemboeh, dengan 
membangkit bengkitkanso- 
al kebangsaan jang memang 
tebal melipoeti bengsa Arab disini, 
maka membangkit bangkit so'al per 
hoeboengan dengan doenia Arab di 
loear Indonesia, jang orang memper 
gantoengkan nasib peranakan Arab 
kepada doenia Arab loear negeri itoe | 

' Maka menghadapi gerakan jg me 

teroetama poela karena golongan kami 
PAI memang tidak koeasa oentoek 
beroesaha mengoempoelkan oeang da 
ri fihak kami. jg cemoemnja terdiri 
|dari kaoem jg tidak berKaMNkas dan 
jg sedang menghadapi pel- 
bagai perkara penting) jg 

jg kepentingannja poen boekan boeat 
golongan kami sendiri, akan tetapi 
oentoek kepentingan bangsa Arab se 
loeroehnja disini, maka karena sebab 
sebab itoe, kami telah mengambil si 
kap menoenggoe dan diam, serta hen 
dak memperhatikan sadja, sampai be 
tapakah gerakan boeat Palestina itoe| 

Bahkan oentoek mengadakan perim 
ibangan, evemnwicht, kepada kea- 
daan jang pintjang, jang berat sebelah 
itoe, dalam beberapa hal telah kami 
lahirkan kritik, soepaja orang tidak 
meloepakan kepentingan kita disini. 

Dari hari kesehari, sampai berboe- 

lan-boelan, kita tinggal memperbati 
Ikan gerakan itoe, jang achirnja tidak 
kedengaran lagi tjerita beritanja ! 

' Kemoedian incident Tiongkok—Dje 

rata telah bangkit dan mengoempoel 
kan oeang dikirimkannja ke Tiongkok, 
oentoek  meringankar kesengsaraan 
bangsanja disana ! 1     

        
leh oemoemnja bangsa kita, jang nja ditanah airnja, Orang roepanjat 

kesemoeanja meminta oeang|: 

  

Disamber gledek 
Pada hari Minggoe sore jbl. ini di 

dekat djalanan jang menoedjoe ke pa 
berik goela Sembor dan Djatiroto ada 
sebatang pohon disambar gledek. Di- 
bawah sebatang pohon ini ada 17 
orang bangsa Indonesia jang sedang 

djanan. Tiga orang dari mereka itos 
telah tertimpa oleh pohon tsb, hingga 
mali, 

Dari Djember diberitakan lebih 
landjoet didesa Majangan didekat pan 
tai sebelah Selatan ada seorang barg 
sa Indonesia jang mati, oleh karena 
disambar gledek djoega. Pada hari 
Sabtoe dan Minggoe didaerah Djem 
ber ada hoedjan-aboe. 

Goedang kapoek terba- 
kar, : 

Dari Pamekasan Anip Aveta me- 
wartakan, bahwa di Pamekasan ada 
goedang kapoek terbakar, oleh karena 
disambar gledek, hingga seorang 'pe- 
rempoean djatoeh pingsan dan laloe 
diangkoet keroemah sakit dalam seke 
tika itoe djoega. Didoega, bahwa ke- 
bakaran ini membawa keroegian f 3000 
banjaknja. 

Roemah sakit ,,Koningin Emma”. 
Pada tg. 22 November jbl. ini telah 

dilangsoengkan oedjian oentoek me 
nempoeh diploma Ziekenverpleging 
dan jang loelees didalam oedjian ini 
ialah Zuster-zuster : 

A.E. Manuel, T, A. Tanod, M. W, 
Meelhuijsen dan JE Arend semoea 
ini sama beladjar diroemah sakit 
»Koningin-Emms (Tjikini) dan djoega 
Mr. J, Brujjsschaard jang dipeladjar 
kan pada CBZ. 

Dipindahkan ke Soemberpoetjoeng' 

.Toean Moenadjat telah dipindahkan 
dari dienst station di Scerabaja (Prins 
Hendrik) ke dienst station di Soember 
oetjoeng, dan beliau adalah berpang 
at haltechef kelas 2. 

—D cm 

Dipindahkan ke Ngandjvek. 

Toean Iman Siamet haltechef kelas 
1 telah dipindahkan dari dienst sta- 
tion di Glenmore ke dienst station di 

Ngandjoek. 
mm 0 —a : 

Kesempatan menghadap Wali 
Negeri. 

Z. 5. Goebernoer Djenderal telah 
memberi kesempatan sentoek meng- 
hadap beliau kelak pada hari Rebo 
tanggal 19 Januari djam 9 pagi dan 
bertempat di Istana Koningsplein Be- 
tawi. 

Mereka jang hendak menghadap 
beliau ini hsroes mempersembahkan 
soerat tertoetoep kepada Adjudant 
Dienst di Bogor sebeloemnja tanggal 
12 Januari dengan ditoelis nama nama 
jang terang, d.l.l, dan djoega diteroes 
kan maksoed2nja jang terang sekali. 

so— Dj sem. 

Tocan Toebagoes Achmad Warga- 
koesoemah 

Boeat sementara waktoe diserahi se 
bagai wd didalaw djabatan klerk klas 
1 pada dept O & Etoean Toebagoes 
Achmad Wargakoesoemah, 

—— S9 ca 

Toean Moehamad Said 
Dipindahkan dari vervolgsehool di 

Pangkadjene (Makasser) kesekolah jg 
sama dengan itoe di Pinang (Pare- 
pare) kepala sekolah toean Moh Said. 

sg cam 

Doenia S.S. 
Dipindahkan dari Klabah ke Kerto 

sono conducteur klas 2 t. Soemana Si 
regar, dan t. Ardjomisastro. 

Dipindahkan dari Djember ke Kali 
sat eonducteur klas 2 t. Martodidjojo, 
t Salimin, Rd. Soeswandi, Djojodihar- 
djo dan Martoprawiro. 

Dipindahkan dari Djember ke Kali 
sat tyd, wd, conducteur klas 2 toean 
Wirioeromo. 

Dipindahkan dari Kalibaroe ke Ma 
lang, conducteur klas 2 t Sastrodihar- 
djo. 
Dibindabikan dari Blitar ke Malang, 

condueteur klas 2 tt, Saleh dan Moe- 
sirin, 

Dipindahkan dari Djember ke Loco 
motief-depot di Kalisat machiniet kl, 

berhenti disitoe, oleh karena kehoe-/T 

SOAL PERSBUREAU 
NASIONAL 
  

Oleh A.M, Sipshoetan 

Soal Persbureau Nasional ini kem- 
bali hangat dan dihangatkan. Toean 
lsna menoelis dalam madjallah 

Bangoen, tentang ini, jang membi 
kin seorang journalist toea meman- 
djat gagang penanja dengan serampa- 
ngan. Kemoedian toean Wisnoe 
poela ikoet membitjarakannja. Paling 
belakang toean Saeroen 'dalam ko 
ran ,Pemandangan“ kemarin, selain 
menoendjoekkan bahwa perhoeboe- 
ngan Aneta dengan persbureau an- 
nex advertentiebureau itoe (Arta) tidak 
ada, loepa menjentilkan sedikit, bahwa: 

pendirian Persbureau Nationaal oen 
toek mengabdi kepada pers Natio- 
naal kiranja memang perloe, sebab 
saja Ingat 15 tahoen jang laloe se- 
mendjak Mr. Koentjoro mendjadi 
student, telah bitjarakan soal ini di 
salah satoe vergadering pemoeda2 
peladjar bangsa kita di Gang Ke- 
nari. Tetapi djikalau hanja doeloe 
dipandang perloe, sekarang dipan- 
dang perloe dan hari kemoedian ... 
dipandang perlos sadja, kita tidak 
madjoe selangkah ! 

Saja perloekan mengcetip toelisan toe 
an Saeroen bagian jang tertoelis di 
atas, karena saja melihat disitoe kri- 
tiek jang mengandoeng maksoed baik. 
Ini ternjata djoega dalam kata penoe 
toepnja, jang mengatakan bahwa ia 
tjotjok dengan pendirian perabureau 
nasional itoe, dan djangan ijoeraa ting 
gai omong sadja, diharapkannja lantas 
daden. Apa goenanja saja toeroet 
toeroetan membitjarakan ini ? 

Pertama: ,, Perasaan Kita“ menjiar 
kan kabar, bahwa jang bertanda di 
bawah ini bersama dengan saudara 
Soemanang, bakal mendirikan pers 
bureau. 

memang soedah dimoelai, goedah ber 
djalan hampir satoe boelan. 

ti 

Tapi dengan keterangan diatas, be- 
loem lagi djelas betoel. Baik saja toe 
toerkan lebih djaoeh, Pekerdjaan jang 
kami lakoekan sekarang adalah per 
moelaan, beberapa koran di Djakarta 
dan diloearnja, soedah menjatakau 
persetoedjoeannja. Tapi dengan peker 
djaan begini, boekanlah berarti pers 
bureau nasional soedah berdiri. 

Beloem, toean! Persbureau Nasional 
Indonesia dengan Persbureau jang di 
pimpin oleh bangsa Indonesia, adalah 
berlainan, Kalau sekarang ada sema 
ijam persbureau didirikan oleh dosa 
orang, itoelah ada soal Soemanang 
dan Sipahoetar, tapi beloem djadi sori 
nasional. Tapi karena ini doea orang 
memang bertjita-tjitakan memberikan 
permoelaan jg dioesahakannja itoe, 
oentoek kebangsaan Indonesia, maka 
tertoedjoelah kepada maksoed pers 
bureau nasional. Djadi soal ini haroea 
lah mendjadi perhatian seloeroeh 
bangsa Indonesia, teristimewa perge 
rakam nasional Indonesia, Sebab pers 
bureau nasional, baroelah berharga 
diseboet nasional, djika toodjoean dasar 
dan jg mempoenjai tanggoeng djawab 
disitoe pergerakan nasional. 

Kalam toch oempamanja pergerakan 
nasional beloem memandang perloe 
adanja satoe persbureau nasional, ma 
ka toelisan t. Tisna dan t. Wisnoeda 
lam ,Bangoen" dan , Pemandangan” 
itoe adalah bagaikan angin berhemboes 
sadja, dan orang lain akan teroeskan 
pekerdjaannja tjoba menamakan diri 
nja oentoek nasional Indonesia, se 
mentara tidak oleh nasional Indone 
sia dan tidak dengan nasional In- 
donesia. 
'Meskipoen critiek t, Saeroen itoe 

ada benarnja, disamping itoe orang 
haroes djangan loepakan, bahwa pers 
bureau nasional itoe satoe waktoe 
mesti berdiri, Biarpoen mesti didahoe 
loei djatoeh dan bangoen 70 kali 70 
kali 70.... 

Saja harap toelisan saja ini dapat 
menambah besarnja perhatian pergera 
kan nasional kita kepada soal pers- 
bureau nasional tsb, ...     (sam 3 t. Soepijan dan stoker Misdin. cm 9 sem 

        

Kedoea: Karena pekerdjaan itoe : 

     



  

   

|“ beberapa po 

Kesengsaraan 
PT karena ang 

“Beberapa ratoes roemah rakjat dan 
eloeh tabaksloods 
roeboeh i 

  

rakjat 
   

Beberapa poeloeh orang sama sakit 

  

dan loeka berat 

  

Hoedjan keras angin tofan dan ijs 
' Pada hari Minggoe siang antara djam 3,30 sampai 5 sore disekitarnja 

| kota Solo ada toeroen hoedjan jang sangat besar, jang dibarengi dengan 
angin tofan jang keras, begitoe djoega sampai toeroen hoedjan . . jjs. 

Dari besarnja hoedjan dan angin itoe ada beberapa ratoes roemahnja. 
rahajat jang roeboeh, begitoe djoega beberapa poeloeh loods tembakau da- 
ri tabaksondernemingen disekitarnja Solo sama roeboeh djoega. Pohon di 
oeroetnja djalan besar banjak sekali jg roeboeh, Orang jang sakit dan loe- 
ka djoega ada banjak sekali, malah ada koerang lebih 25 orang jang sam . 
pai meninggal doenia. 

Pada sore itoe hoedjan masih teroes, kawat telefvon sama poetoes, hing 
ga kita tidak bisa mendapat keterangan dari tempat onderdistrict atau 
lainnja. 

— Pada hari Senen-pagi ini pembantoe kita mengoendjoengi beberapa 
tempat jg menderita kesengsaraan itoe, jg disini kita terangkan dengan 
pendek seperti berikoet : 

25 orang jang meninggal doenia 

Di Pandjang 

Lebih doeloe didesa Pandjang, 
jalah koerang lebih 7 K.M. sebelab 
Koelon dari kota Solo. Di tempat itoe 
koerang lebih ada 50 roemah kaoem 
tani jang sama roeboeb, koerang lebih 
20 pohon jang besar djoega sama roe 
'boeb. Orang jang loeka karena kedja 
toeban roemah atau pohon ada 25 
orang, jang sakitpja berat sama diba- 
wa ke Ziekenzorg, jang meninggal 
doenia ada satoe orang. 

Di Gembongan. 
Di desa Gembongan (sebelah 

Koelonnja Padjang) ada 10 roemah 
jang roeboeh.Tembok dari bekas pabe 
rik-goela jang tingginja 10 M. roeboeh 
djoega. Kebetoelan tiada orang jang 
ada didekatnja. : 

Di Malangdjiwan. 

Di desa Malangdjiwan dide 

rang-lebih 10 KM, sebelah Lor-Koelon 
dari kota-Solo ada koerang lebih 15 
roemah jang roeboeh, orang jg sakit 
ada 20 orang dan ada satoe orang jg. 
meninggal doenia, 

Di Bangak 

baksonderneming Bangak (bekas fabr. 
goela) ada 45 roemah rahajat jang roe 
boeh, 10 pohon jang besar sama roe- 
boeh, loods-tembakau kepoenjaannja 
onderneming ada 4 jang roeboeh, jg 

Bangak ada k.I. 15 KM sebelah koe- 
lon dari kota Solo, djalan dari Solo 
ke Salatiga. 

Daerah Onderneming 
Di daerah onderneming-tembakau 

Tegalgondo kepoenjaannja Sri Soenan 
jalah k.l. 15 KM sebelah kidoel-koelon 

Sin tofan 

katnja suikerfabriek Tjolomadoe koe | 

Di desa Bangak didekatnja ta- 

semoeanja soedah isi tembakau djoega. 

'roeboeh, jang semoeanja djoega soe- 
|dah isi dahoen-tembakau, karena se- 
|karang ini soedah waktoenja memetik 
dahoen-tembakau itoe. Orang loeka 
berat k,l, 40 orang, jang sampai me- 
ninggal doenia ada 2. 

Di daerah tabaksonderneming Ga 
wok dan daerah onder-district Ga 
tak jalah deketnja halte Gawok ada 
koerang lebih 35 roemah jang roeboeb, 
pohon ada 12 dan orang loeka berat 
ada 18 jang meninggal doenia satoe 
orang. 

Di daerah onderneming Temoe 
loes dan daerah onder-district Bak i 
jalah 10 K.M, sebelah Kidoel-Koelon 
kota-Solo ada 60 roemah jang roeboeh, 
tabaksloods ada 10 diantaranja ada 3 
jang terbakar karena halilintar (blik- 
sem.) 

Di Karanganjar. 

Di daerah district Karang'anjar 
dan dekatnj1 suikerfabriek Tasik- 
madoe koerang lebih 15 K.M, se 
belah Wetan dari kota-Solo banjak se 
kali roemah rahajat jang roeboeh, be 
gitoe djoega pohon jg besar Orang jang 
|kesengsara'an koerang lebih ada 30 
orang, jang 2 sampai meninggal 
doenia. 

Di Modjogedang 

Di onderneming Modjogedang 
dari kepoenja'annja Rijk Mangkoena- 
garan djoega ada 15 roemahjjg roeboeh 
orang jang sakit ada 8 orang Pohon 
banjak djoega jang roeboeh. 

Hoedjan ijs 

Begitoelah besarnja kesengsara'an 
ra'jatdi daerah Solo, karena hoedjan 
jg berbareng dengan angin angin-to- 
fan itoe. Ada sampai 15 menit ada 
toeroen hoedjan ija jang sampai 
membikin takoet pendoedoek. Genteng 
katja kepoenja'annja onderneming Ga- 
wok sampai ada 100 bidji jg petjah 
karena toeroen hoedjan-ijs itoe. 

Sebegitoe koerang lebih kesengsara- 
“an itoe, tetapi malah boleh djadi ada 
lebih besar, jg beloem bisa kita keta 
hoei pada hari ini. Besoek pagi akan   dari kota Solo ada 10 tabaksloods is| kita terangkan lebih djaoeh, 

  

R.R. Tjiamis 

: .Embaran, 
Boepati Tjiamis memberitakan bah 

Wa: 

— S0ENDANGAN?2 oentoek mengoe- 
bah Oendang oendang Fadjak Tonto- 
nan” tg, 3 Sept. 1928 (berita 27 
December 1928 Provincie Djawa Ba- 
rat tg. 5 April 1929 No, 4) dioebah pa 
ling achir tgl, 23 Juli 1923 (Berita 
Provincie Djawa Barat tg. 31 October 
1932 No. 20)“, perihal menoeroenkan 
padjak ramai ramai 25 pCt sampai 20 
pCt tanggal 28 Sept, '37 telah dima'- 
loematkan dalam Lampiran No22 tg. 
15 Nov. '37 dari Berita Provincie Dja 
wa Barat 37 dan akan berdjalalan pa 
da tanggal 1 December 1937. 

Beberapaperoebahan 
oendang - oendang 

Boepati Tjiamis, bersama dengan 
ini memberitakan, bahwa : 

a. Oendang oendang oentoek me- 
ngoebah ,Oendang cendang Gadji 
Kaboepeten Tjiamis 1935", 
(Lampiran No. 10 dari Berita Pro- 

vincie Djawa Bawat tanggal 30 Juni 
1935 No, 8), dioebah paling achir de 
ngan oendang oendang tanggal 31 Ju 

li 1937 (dima'loematkan dalam Lam- 
'piran No, 17 tanggal 31 Aug 1937 dari 
Berita Provincie Djawa Barat". dan 

b, ,Oendang2 oentoek mengoebah 
Oendang2 Gadjih Kaboepaten Tjiamis 
1935“. Lampiran No. 10 dari Berita 
Provincie Djawa Barat tanggal 30 Ju 
ni 1935 No. 8), dioebah paling scbir 
dengan oendang2 tanggal 31 Juli 1937) 
dima'loematkan dalam Lampiran No. 
17 tanggal 31 Augustus 1937 dari Be 
rita Provincie Djawa-Barat) ditetap 
kan oleh Dewan Kaboepaten Tjiamis 
dalam persidangannja tg. 28 Sept 1937, 
telah diloeloeskan oleh Madjelis Ge- 
deputeerden Provincie Djawa-Barat de 
ngan bisloeitnja tanggal 15 October 
1937 Nos. Pr Tjm 7/t6/21 dan Pr Tjm 
7/16/22 dan dima'loematkan dalam 
Lampiran No, 21 tanggal 31 October 
1937 dari Berita Provincie Djawa-Ba 
rat dan telah berlakoe sedari tanggal 
1 November 1937, 

Voorzitter Bebosschingscommissie. 

Diangkat mendjadi voorzitter bebos 
schings-commissie toean dr. F,H. Vis-   man, anggota Dewan Hindia. 
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mem Pondokrotan 83, Bat.-C.  ——m. 

1 & 
menerima moerid baharoe oentoek bagian: 

Privaatlessen 

I Cursus K, E 

Cursus Typen 

Internaat : f 12:50 seboelan (djoega oentoek orang loear) 

KEBANGSAAN 

- ARTI 

Bijwerken 

aioerid « mosid H. IL OE Lb Mato” 

1 4-j —Kweekschool   
  

Gemeenteraad Magelang 

Dari Magelang diberitakan oleh A- 
neta, bahwa Gemeenteraad Magelang 
telah menolak oesoel2 Ben W oentoek 
menaikkan opcenten padjak penghasi 
Jan oentoek menoetoep ketekoran beg 
rooting 20 mille. 

Lain-lainnja diterima baik, Tekort 
hanja tertoetoep separoehnja, 

— 0 — 

Mentjoeri ketela 

Hinggadiboenoehmati. 
Dari Pamekasan diberitakan oleh 

Anip-Aneta, bahwa di onderdistrict 
Drengek ada seorang lelaki jang be 
berapa kali telah mentjoeri ketela di 
keboen orang lain dan pada ketika si 
pentjoeri ini diketahoei oleh jg mem 
poenjai keboen itoe, laloe si pentjoeri 
itoe diboenoehnja, hingga mati dalam 
ketika itoe djoega. 

— 9g — 

Paberik goela , Tegowangi" 

Dari Kediri diberitakan oleb Aneta, 
bahwa paberik goela ,Tegowangi" 
pada hari Senin sore jbl ini telah 
menggiling teboe jang paling achir. 

Sia G9 san 

Kapal perang , Sumatra" 

Dari Medan diberitakan oleh Aneta 
bahwa kapal perang ,Sumatra“ pada 
hari Senin petang bari jbl ini telah 
bertolak menoedjoe ke Soerabaia se- 
soedahnja dilakoekan kegembiraan 
anggauta2 dari teniara laoet negeri 
Belanda. 

at di 
9 

Pidatonja t. Dr.v, Stein Gallenfels 

Toean Dr. P.V. van Stein Gallenfels 
kelak pada hari Selasa tg. 30 Novem 
ber jad ini djam 8,30 malam di aula 
Geneeskundige Hoogeschool Betawi 

loentoek Nederlandsch-Indische Bureau 
boeat Antliropologie akan berpidato 
tentang hasil-hasil penjelidikannja jg 
dilakoekan di belakangan bari ini 
di Celebes, 

Orang-orang jg boekan anggota dari 
(IBureau tsb diperkenankan djoega oen 
toek mempersaksikan pidato ini dengan 
tak oesah membajar dan haroes me 
minta toegangskaart (kartjis oentoek 
masoek) kepada secretaris bureau itoe, 
jani t. dr, van der Hoop, Museum, 
Koningsplein-West 12, Bt-C. 

— 9 mm 
  

  

| Mintaan sendiri, dengan hormat dipe 

Ritmeester de Stoppelaar 

Dengan opisil diberitakan dari Bo- 
gor, bahwa moelai 30 Nov. atas per) 

tjat dari Pedjabatan Militer t. Ritmees 
ter De Stoppelaar, dengan diberikan 
padanja titel Majoor, 

Lia C9 sen 

Lelang di Betawi 

Kemis25 Nov. 
Lelang di roemah toean R. J. Ros- 

kott, T. Abang Heuvel 126 oleh John 
Pryce 

Lelang di roemah Mr, W. J. Albers 
Mampangweg 31 oleh Weltevreden 

Lelang commissie Berenrechtsl. 20 
oleh Feniks 1 

— 9 — 

Reglementeering pertenoenan 

Telah ditetapkan soeatoe verorde- 
ning Pemerintah oentoek merobah be 
drijfsreglementeeringverordening perte 
noenan (weverijen) 1935. 

— — 

Kekatjauan di Nationaal Handels 
Collegium kepoenjaan toean 
Dr. E.T.E. Dauwes Dekker 

Dari Bandoeng datang berita seba- 
gai berikoet : 

Pada hari Senen tgl 22 Nov 1937, 
moerid-moerid bangsa Tionghoa dise- 
kolahan jang tsb. diatas menolak boeat 
masoek, berhoeboeng dengan penghi- 
naan dari Mevrouw D. D. atas dirinja 
orang Tionghoa. 

Moerid2 memadjoekan voorstel, soe 
paja njonja jang tsb, tidak kasih les 
lagi dalam Geschiedenis. Biarpoen soe 
dah diadakan vergadering antara moe 
rid-moerid (dimana kita lihat t, A.H, 
Bos accountant disivi), ini perkara 
sampai sekarang beloem selesai. 

Verslag jang lain akan menjoesoel, 
djika perloe. 

—9 — 

Gezellige-avond dari Congres 
PG. 

Kemaren malam Minggoe dd 20/21 
November telah dilakoekan , Gezellige 
avond”“ dari Congresnja PGB jang ke 
XVII di Pekalongan, bertempat dige 
doeng kemidi ,Sonowidodos, 

Jang datang lebih dari 1000 orang, 
sehingga ada jang berdiri, dalam ge 
doeng jg besar itoe Ik. 150 kavem iboe, 

Sesoedah Voorzitter Comite van ont- 
vangst, atas namanja Comite tsb, mem 
beri selamat datang kepada jg hadlir 
dan minta ma'af atas kekoerangannja 
persediaan jang sempoerna, menerima 
kasihkan kepada sekalian Toean2 dan 
Njonja2 penjokong dan perderma, ke 
moedian mempermakloemkan ada pe 
roebahan programma sedikit dari per 
toendjoekan jg sebentar nanti akan di 
pertontonkan, permainan mana terdiri 
dari moerid2 HIS PGB Pekalongan jg 
dipimpin oleh goeroe-goeroenja. 

  

T, Darsono 
Inspecteur v/d P.G.B. scholen 

Kemoedian memperma'loemkan bah 
wa pada malam Selasa, sekalian cong 
ressisten mendapat gratis menonton 
bioscoop diklas I, Kepada eigenaar 
bioscoop jg dermawan itoe tidak diloe 
pakan oetjapan terima kasih dari 
Comite choesoesnja dan dari PGB oe 
moemnja, 

Penoetoep Comite mendoakan moe- 
dah2an congres-PGB tahoen ini ber 
boeah baik segala apa jg dimaksoed, 
Kemoedian pimpinan diserahkan 

kepada Voorzitter Hoofdbestuur PGB, 
Sebeloem Voorzitter Hoofdbestuur 

memboeka persidangan lebib dahoeloe 
min!a namanja oetoesan2 PGB. jang 
datang dan wakil wakil perkoermpoelan 
jg menghadliri pertewoean tsb. 
Tamoe2 jang datang: PT, Patih Pe 

kalongan, PT. Wedono Pekalongan, 
Assistent Wedono Pekalongan, Gede: 
legeerdlid Volksraad PT, Soangkoe 
pon, dan Secretaris R R, Pekalongan, 

Wakil wakil perkoempoelan jang 
hadlir: P GI, Pekalongan, Mitra Soen 
da, PP PB., Kartinischool, VOB, 
PPBB, MATI, Al-Irsjad, Moeham- 
madijah, O V O., P BS., Reksosoedoro, 
Kadastersbond Pekalongan, Instituut 
zelfontwikkeling Soerabaja O. M. R. 
Koedoes. 

Soerat soerat jang diterima dari:   Directeur O en E, Resident Pekalongan, 

koermo, bisoel, 
barah, segala roepa? loeka koelit, 
letjetan, tjalar dil. lekas djadi 
waras, djikalau pakai Purol jang 
termasjhoer itoe. Simpanlah se- 
doos dalam roemah » berfaedah 

panau, pedih, 

'sehari?. 
Disegala roemah obat 
dan toko2 f 0.40 atau 
f 0.75 sedoos 

An 
   

  

  

  

  

  

SEMBAH!! 

  

Kurus wi 
roes semoesaZnja, jang teroetama kar- 
tongnja, boekan sebagai sdr. Gendut, 
semakin lama, semakin bertambah2se 
gala2nja, dus ....sepandjang?2nja gala, 

Kurus, .. memang didjebrotin di- 
tanah Selam (basa Betawi|: dspat on- 
dor oewis, sehingga hampir dikoeboer' 
mendjabat pangkat dinegeri2 Selam 
(basa Betawi) djoega. 

Teringatlah Kurus, . . . selagi men 
djadi student dari Universiteit (Ma'af, 
moerid ... . dubbeletjesschool), bagai- 
mana para tt. goeroe, bila kedatangan 
Malaikat'oelmaoet, semoeanja ,.. roen 
toeb, sebagai pohon?nan ditioep topan. 

Kontjo2 Kurus, ,, . masing2 heran 
bin 'adjaib, melihatrja . . .. 
(Masing2 mentjeritakan hal jang ke 

djadian, dilihatnja dalam sekolah kepa 
da orang toea2nja (orang Selam, basa 
Betawi). 

Anak bang Amat, sebagai djongos 
PKT Resident, menganggap bapaknja 
lebih tinggi dari goeroe2nja biarpoen 
setiap hari mendekati taukenja orang 
jang maha tinggi dengan vrijnja. 

Anak bang Hasan, sebagai toekang 
keboen PKT Boepati (Regent), poen 
lebih gagah dari idem, Anak bang 
Koenjoek, sebagai sptn PKT Inspece 
teur Ini. Onderwijs, lebih2 besar 
graadnja dari idem, 

Pikiran Kurus, . ., magel alias men 
tah mateng, 
kalnja, boeat mengadjarkan hal ..,, 
sembah dalam sekolah ... oleh kare 
na Kurus sendiri henteu njaho ... 
njembab2 atjan, sebab dinegeri Ku 
rus, dari djaman baheula , . , tetep- 
tetep—tetep—teteeep . . . biasa sadja, 
tjaranja memberi kehormatan, meski 
poen berhampiran dengan .., Sri 
Padoeka Jang di Pertoean ,,. Besaaar. 

Biarpoen masing2 engga rebah sam 
bil mengatjoeng2kan kedcea belah ta 
ngannja, sepoeloeh djari , , , toch ma 
sih dipakai sadja selama ini mendjadi 
kaoem boeroeh, sebagai Anak Betawi, 
mindonan si , ,. 

KURUS 
  

Boepati Pekalongan, Inspecteur Inl, 
Onderwijs van Algemeene Dienst, In- 
specteur, Hfd. POD West Java, In- 
specteur, Hfd. POD Oost Java, Plv. 
Inspecteur Inl. Onderwijs i/d Vorsten- 
landen, Wedono Pekalongan, Pengoe- 
roes Besar Normaalscholieren Bond 
Djokjakarta, Taman Siswa Pakalongan, 

Ladjnah Tanfidzijab Partij Sjarikat 
Islam Indonesia Batavia—C, Hoofd- 
bestuur Nahdlatoel Oelama Soerabaja, 
Hoofdbestuur PPPB Djokjakarta, 
Hoofdredactie Dagblad Pemandangan, 
HB. OVO Batavia—0,, PB Parin- 
dra Soerabaja, Hooftd HIS PGB 
Bandoeng. | 
Telegrammen jang diterima dari: 

Hoofdbestuur P PS T Meester-Corne- 
lis, Hoofdbestuur Persatoean Conduc- 
teurs Fonds Djokjakarta, dan satoe 
telegram zonder afzender dari Batavia 
Centrum, 

Sesoedah keperloean secretariaat se 
lesai, laloe Voorzitter Hoofdbetuurs 
dengan sosara jg terang dan tenang, 
memberi selamat datang kepada jg 
badlir dan mengoetjapkan terima kasih 
kepada sekalian jg menoendjoekkan 
perbatian kepada comite congres choe 
soesnja dan kedada PGB oemoemnja, 
dan terima kasih kepada comite jg 
soedah bersoesah pajah mengadakan 
persediaan congres laloe mengoeraikan 
riwajatnja HIS PGB Pekalongan telah 
beroesia 10 tahoen, dari awalnja sehing 
ga achirnja dengan djelas. 

Kemoedian jg hadlir dipersilahkan 
menjaksikan pertoendjoekan permai- 
nannja moerid-moerid HIS PGB jgdi 
pimpin oleh goeroe2nja sebagaimana 
terseboet dalam programmanja, 

Setelah pertoendjoekan selesai, maka 
gezellige avond disoedahi dengan sela   mat pada djam 1 malam, 

me€mang semangkin koe 

sebab. .. , bagaimarna'a-— 

Verbondsbestuur PGI Batavia—0., 
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AMPIR DJADI SAKSI 
Kemaren pagi Bang Bedjat ampir 

mendjadi saksi. Doedoeknja atau ber- 
dirinja perkara begini: :.$ 
— Setelah boeng Zain Sanibar meletak 
kan djabatan eerste redacteur s.k. ini, 

dalam salah satoe koran ketjil disini 
disadjikan dongengan historis-katanja. 
Dalam dongengan itoe tidak diseboet, 

  

“kan nama dan orang jang pegang 
hoofdrol. : 
” Tjoeman sadja, orang seolah olah 
disoeroeh pertjaja oleh s. k. ketjilitoe, 
bahwa pemberentian boeng Zain itoe 
boekan karena ,dienst“ tetapi kare- 
ng .... Oeroesan ,prive, 

Dari teman-temannja, boeng Tab 
menerima satoe lembar dari s, k. ketjil 
terseboet. Oleh karena nama , Peman- 
dangan“ dan nama boeng Tab tidak 
diseboet dengan positief, soedah barang 
tentoe boeng Tab merasa beloem wak- 
toenja oentoek mengambil tindakan. 

Toenggoe poenja toenggoe! Moen- 
tjoel koran minggoean gratis jang 
mengoetip dongengan sk, ketjil tadi, 
dan dalam koetipan itoe nama ,Pe- 
mandangan” dan boeng Tab diseboet- 
seboet. Boeng Tab teroes beraksi, te- 
tapi sajang-si redacteur dan penerbit 
sk. minggoean gratis itoe nggak dike- 
temoei. Baroe kemaren pagi kira-kira 
djam 8.15 dia diketemoei oleh boeng 
Tab dengan tidak disengadja. Boeng 
Tab berkendaraan mobil menoedjoe 
kantor. Dimoeka drukkerij ,, Persatoean 
Goeroe“ Senen 51, kelihatan orang 
jang ditjari-tjari itoe. 
.Zonder dipikir pandjang lagi, boeng 
Tab matiin mesin motornja dan kasih 
tegoran padanja : 

— ,Saja tanjakan pada toean (sic 
terlaloe tinggi boeat orang sematjam 
itoe, bang Bedjat) sebagai man van 
eer (orang sematjam itoe tidak mem- 
poenjai kehormatan lagi, bang Bedjat), 
apakah toean toendjoekkan dan mak- 
soedkan , Pemandangan” dan diri saja 
jang pegang rol dalam dongengan sk. otg ag 2 

—.. Simoeka Tebal itoe mendjawab : 
— Tidak, disitoe tjoema veronderstel 

ling, doegaan sahadja Hal ini toean 
boleh batja lagi artikel terseboet. Apa 
maksoed toean bertanja demikian ?“ 

—Wel, kalau toean positief menje 
boetkan ,Pemandangan” dan diri saja 
jg pegang hoofdrol dalam tjeritera sk. 
harian ketjil itoce, wel, soal jang sema 
#jara itoe boekan disoerat kabar tem- 
patnja oentoek diselesaikan tetapi sa 

20. ja mesti oeroes sendiri menoeroet tjara 
saja sendiri, karena mengenai kehor 
'matan diri saja dan roemab tangga 
saja, 

—Djadi toean berani bekelai sama sa 
ja? Boleh, maoe pakai pistol, pisau, 
apa lagi ?,, (bi, bi, hi! corr.) 
—Djangan ngomong perkara pistol, 

pisau deb-nja. Djawab doeloe pertanja 
an saja jang tadi. Kalau toean bilang 
ja, perkelahian timboel dengan sendi- 
rinja, tidak perdoeli pakai apa sadja.” 

Iimenjemboenjikan 
Iranglah setjara laki-laki, baroe beres ! 

'Simoeka Tebal mendjawab: ,,Di- 
| Isitoe tjoema doegaan, veronderstelling 
Isadja, tidak ditoendjoekkan dan diten 
Itoekan dengan positief. 

x 

| Mendengar djawaban demikian, 
'Iboeng Tub merasa nggak perloe ber 
“Ihadapan moeka dengan si moeka Te 
(bal itoe, karena dia main poetar-lidah. 

Ada-ada sadja! 
Terdorong oleh iri hati dan perasa 

an dengki melemparkan batoe dengan 
ngan! 'Teroes-te 

    
   

Dari itoe, advies bang Bedjat pada 
Iboeng Tab: biarin sadja mereka ber 
djingkrak-djingkrak, oemoem toch soe 

Idah kenalin mentaliteit mereka. 
Kalau noedoeh dan noelis terang- 

|terangan, itoe lain perkara! 
Perkara alasan-alasan boeng Zain 

|dilepas, itoe boekan oeroesan oemoem, 
'tapi oeroesan zaak dan bang Bedjat per 

— Itjaja dan tahoe, boeng Tabrani berani 
. Iberbadapan dimoeka siapapoen djoega 

(hakim, Perdi atau badan pemisah 
Japa lagi) dalam mempertahankan be- 
IHleid dan poetoesannja melepas boeng 
Zain itoe. Tetapi selama boeng Zain 
sendiri boengkem, boeng Tab tentoe 
haroes boengkem .djoega, karena me- 
ngenai oeroesan zaak. 

Achirnja: Disamping Bang Bedjat 
tjela tindakan s.k. minggoean gratis 
itoe, Bang Bedjat poedjikan initiatief 
nja boeat narik perhatian Perdi 
terhadap dongengan dalam sk. harian 
ketjil itoe, Bang Bedjat harap, moga- 
Imoga Perdi atau kaoem pergerakan 
'seloeroehnja soedi menjelidiki kebena 
ran isi dongengan terseboet. Dan se- 
karang djoega Bang Bedjat dapat ka- 

sedia tiap-tiap waktoe meninggalkan 
kedoedoekannja sebagai directeur- 
hoofd-redacteur , Pemandangan”, kalau 
ternjata betoel apa jang ditoedoehkan 
oleh sk, ketjil itoe. 

Dan djika boeng Tab tidak menarik 
perhatian hakim pada toelisan itoe, 
itoe sebabnja tidak lain, karena boeng 
Tab semendjak adanja sanctie dari 
Perdi itve telah mengambil poetoesan: 

1. tidak maoe meladeni soal tektek 
bengik. Masih banjak soal jg penting 
penting goena oemoem dari pada oe- 
'roesan diri sendiri dan diri collega- 
colleganja. 

koran jg soedah anggap dirinja mati 
dalam journalistik, 

3. tidak ada tempo boeat bertjek- 
tjokan, karena temponja diboetoehi 
boeat perbaikan organisasi ,Peman- 
dangan“, baik kedalam maoepoen ke 
loear. 

4, tidak maoe lagi mendjadi tonto- 
nan pihak sana, karena selaloe ber 
tjektjokan karena oeroesan dapoer di 
bawa-bawa kemedan oemoem, 

Dengan lain perkataan: tempo dan 
tenaga boeng Tab semendjak djatoh 
'nja sanctie ditjoerahkan sama sekali 
pada perbaikan organisasi , Pemanda- 
ngan”, soepaja dengan tjara demikian 
beliau dapat mengerdjakan kewadji- 
bannja sebagai pendjaga keselamatan 
'pergaoelan kita bersama menoedjoe 
maksoed kita bersama. 

Jang banjak tempo, 
sendiriaa | 

bang Bedjat 

Kesimpoelan: dongengan da- 
lam s.k. ketjil jang merasa besar itoe 
nggak mengenai , Pemandangan", dja- 
di boekan historis, tetapi hysteris 
dalam artian hasil isepan djempol dari 
orang jang bermoeka tebal, bermoe- 
loet gatal dan berhati dengki serta pe 
ngetjoet, karena nggak maoe berteroes 
terang. 

Jang mengenai s,k. minggoean gra- 
tis, Bang Bedjat tjoeman menaroh ka 
sihan karena reclamenja melsset, ga- 
gal . , , dari maoe tjari poedji, dapat 
kedji, 

Siapa nangis? 

BANG BEDJAT: 

  

Congres P GB. ke XVIII di 
Pekalongan. 

Rapat jg. kelII (penga- 
bisan), Senen 22 No v 1937 

Hebat!!! 

Rapat dimuelai djam 8 pagi precies 
pimpinan tetap ditangan Ketoea HB 
t. 8. Joedawinata, Hadlirin tetap se 
bagai rapat jang ke II. Djam 4,30 
petang baharoelah rapat dihabisi. 
Pertama kali mengoemoemkan ver 

slag Verifficatie-Commissie jang diker 
“ djakan dari kemarin djam 3 hingga 
djam 8 malam dan dari djam 3 ma 
lam hingga matahari terbit. Verslag 
mana oleh rapat diterima dengan baik. 

.. Kedoea membitjarakan voorstellen. 

  

Diantaranja tentang oesoel begrooting 
boeat tahoen 1938, diterima baik oleh 
rapat. Selainnja itoe, jang sangat pen 

- ting jalah tentang salaris-actie. Hal ini 
dibitjarakan dari djam 9 pagi hingga 
penghabisan rapat djam 480 itoe, jg 
tjaranja membitjarakan sangat hati 
hati, terang dan 'insjaf betoel betoel. 
Maka kepoetoesannja : 

1, Djikalau actie jang soedah di 
poetoes dengan djalan motie kema 
rin itoe tidak berhasil, PGB. akan 
mengoetoes deputatie ke Ne- 
derland, 

2. Oentoek hal itoe, semoea le- 
den P.G.B. diharoeskan bijdrage 
f 5,— seorang. 

3 Waktoe membitjarakan gadji di 
Volksraad nanti, leden PGB. dan 

“ kaoem goeroe bantoe oemoemuja 
diminta soep3ja berpoeasa dan de 
ngan djalan apa sadja menoeroet 
agamanja masing-masing. memper- 
satoekan permohonan ke hadlirat 
Allah. 

4. Diitoe rapat djoega Congres me 
ngirim telegram seketika tertang hal 
ini, ke Aneta, 

a, t. K, Siswomihardjo pensioen goe 
'roe bantoe, sebagai Commissaris HB, 
minta ditjatat namanja akan bydrage 
# 10,- sekali goes. : 

b. Didalam rapat, sebagian Congres   
“ 

  

sih taoe dengan pasti: boeng Tab| 

| 2. tidak maoe berpolemik lagi sama| 

Apa jg. mengembirakan?| 

  

sisten telah merogoh kantongnja mem 
beri derma dengan contant f5,- se- 
orang. Haa 

Sesoedah itoe, maka oentoek men 

pengalaman2 jg soedah soedah, 
dipoetoeskan : mengangkat Commissie 
van toezicbt jg terdjadi dari t. R. Soe 
jat Cheribon dan t. K. Natawidjaja 
Bandoeng, jang sewaktoe2 diharoeskan 
melibat-memeriksa-keoeangan P GB. 
seloeroehnja, dengan tidak oesah mem 
beri chabar lebih dahoeloe kepada jg 
aken diperiksanja. 

Ini malam 22/23 Nov. “37. Congres 
sisten dipersilahkan menonton bios- 
coop dengan gratis, atas kedermawa- 
nannja t. Bigenaar dari Capitol-theater. 

   

  

  

  

  

Perserikatan Sport Indonesia 

Lahir di Tegal. 

Dalam boelan Aug. 1937- berdirilah 
di Tegal soeatoe sportvereeniging di 
bawah vroorzitterschapnja t. R. Kaboel 
dengan diberi nama Perserikatan Sport 
Indonesia (Persi). Adapoen maksoed 
dan toedjoeannja jaitoe pertama mem 
peladjari segala matjam sport oentoek 
kesehatan badan seperti melontjat, ber 
lari, berenang, speer dan discuswerpen 
dll. dan kedoea menanam boedi kesa- 
trian dengan djalan mengadakan ex- 
cursie. 

Jang djadi anggota banja bangsa 
Indonesia dan jang soedah beroemoer 
15 tahoen sedang besarnja contributie 
(sokongan) paling sedikit f 0,20 oen- 
toek orang dewasa dan anak sekolah 
f 0,10 seorang. 

Sampai kini telah mempoenjai ang 
gota koerang lebih 21 orang dewasa 
dan 19 anak moerid, toelis pembantoe 
Tegal, 

Moelai lahir soedah kentara bahwa 
banjak jg mempoenjai sy mpathie pa- 
da Persi tadi, adapoen boektinja tidak 
sedikit jang menjokong baik beroepa 
wang maoepoen perkakas sport seperti 
speer, discus, kogels d.s.b. 

Pada ini waktoe sport jg didjalan 
kan tiap2 hari Rebo sore di gemeente 
Nijk sportterein Slerok jaitoe baroe ten 
tang athletiek, sebab makloem kasnja 
beloem begitoe kosat goena lain ma- 
tjam sport. Besoek oempama soedah 
sempoerna segala galanja perkakas a 

ngan seperloenja. 
Menoeroet keterangan dari salab sa 

toe pengoeroes besoek akan masoek 
dalam sport bond jg besar dan terke 
nal di Indonesia ini. 
Moedah-moedahan Persi dapat hi 

doep dengan soeboer dan hal ini hanja 
tergantoeng dari keinsjafan dan ketjin 
taan anggautanja masing- masing. 

Kampioen V.T.O. tahoen 
1936/1937. 

Sesoedahnja diadakan competitie- 
wedstrijden oleh VTO jaitoe voetbal 
bond Tegal en omstreken maka kesoe 
dahannja sebagai berikoet : 
Y.A, A. main 10 kali menang 8 kali 
Ps. H..W, idem Mi 
sv. Tamam idem 6: 
sv. Rea idem A3 
PSV idem 2 
UNI idem 1 2 » 

Menoeroet stand diatas djadi jang 
dapat pegang kampioen Tegal 1936/ 
1937 adalah voetbalvereeniging Y,A.A. 
(kepoenjaan bangsa Tionghoa) sedang 
ps. H.W, jang tahoen belakang dapat 
menempatkan namanja diatas sekarang 
terpaksa djadi No, 2 

Jang menjedihkan jaitoe sv. Rea sa 
toe satoenja sportvereeniging jang ter 
toea di Tegal oentoek bangsa Indone- 
siers. 1 

Dalam th 1926 pernah djadi kampi 
oen Noordkust mempoenjai glorierijke 
naam djamannja NJVB dan ketika 
Persits djoega pegang rol penting, te 
tapi sekarang . .. . Salah satoe sebab 
sepandjang penjelidikan jaitoe perloe 
mempoenjai seorang Technisch Leider 
jang tjakap benar. Sedang disamping 
itoe tidak ketinggalan organisatie jang 
diatoer dengan serapinja. 
Moedah2han lambat laoen sv Rea 

|dapat menempatkan namanja lagi se 
perti beberapa tahoen jang laloe,— 

m0 — 

Adoe gambar boeat Aanplak Biljet 

Didapatkan oleh toean 
Norio Koerodas, 

Boeat aanplak biljet boeat permain 
an Olympiade jang mana didalam ta 
hoen 1940 akan diadakan di Tokio, pa 
da organisatie comite telah diterima 
tidak koerang dari 1992 ontwerp. 

Tentoe sadja dengan ini dioemblah 
comite banjak sekali berkerdja dan 
'djoega comite moesti memilih gamba 
ran jang mana jang paling bagoes. 
Gambaran jang paling bagoes telah 

djatoeh pada seorang djoeroe gambar   
  

maa aa 

  

djaga keoeangan PGB dengan melihat | 
telah | 

     

  

  

ANGG 
TJAD HYGIAE 

Segala Kalemahan Badan Dape     
OER BRANAK 

| Da.LIETJWAN KIAT Aara 

Mean 
    BOEAT KAKOERANGAN DARA KALEMAHAN BADAN 

KAPOETJATAN PADA DOETRI - POETRI 
SIAPKEN TENAGA PADA PRAMPOEAN 

JANG TIDA BISA HAMIL.     

Garoet, The World Dispensary,   Bisa dapet beli pada tiap Kamar Obat dan Agenten: Roemah Obat 
Jupiter, Pasar Baroe Welt. Filiaal PROBITAS, Tjikeumeuhweg, Bui- 
tenzorg, Roemah Obat Djin Sen Tong, A.B.C. Straat Bandoeng, Chem. 
Hand. Slamat, Bandoeng, Apotheek Slamat, Cheribon, Toko Mie Hoa, 

Tegal, dan saantero Java, Sumatra, 
Pekalongan, Toko Poo Seng Tong,     

dari Kyoto, ialah t. Norio Koerodas. 
Beliau menggambar, 1 serdadoe jg 

dalam pakaian Djepang didalam zaman 
koeno, dan ini serdadoe berdiri dibela 
kang tjabang pohon eik (seroepa po- 
hon Waringin), dan ini serdadoe se- 
dang menjembah, 

Dan pada achtergrond kita dapat 
lihat gambarnja 1 goenoeng jg diang 
gap oleh rakjat Djepang soetji, ialah 
goenoeng Foejijama, 

Ini gambaran diperboeat dari pada 
air mas dan djoega tjet, biroe. 

Itoe serdadoe dibikin seperti patoeng. 
Maksoednja itoe gambaran ialah ra 

jat Djepang gemar sekali perang, dan 
djoega pada ketika itoe djoega diperi 
ngatkan, hari tahoennja dari keizer 
M-iji, jang soedah ke 2600 tahoen, 
beginilah diberitakan dari Tokio, 

—O — 

Permainan Tjatoer 
Dari perkoempoelan 
tjatoer ,Kramats. 

Dibawah ini kita sadjikan pada pa- 
ra pembatja, bahwa permainan tjatoer 

kan diperlengkap dan diperloeas de|jang mana dilakoekan pada tanggal 
31 October hingga kemarin adalah 
seperti berikoet : 

Namanja jang diseboet doeloean ma- 
in pada Poetih, sedang lainnja main 
pada hitam. 

Kramat I. 
Pattinama —Dahar 
Dahar— Iskandar 

1/2—1/2 
(4 

  

Celebes, Borneo, ada agent. 

Kramat II. 

Rafli—Niels 1—0 
Regensburg —Basir 1—0 
Regensburg—Lie Oen Aa 1—0 
Niels—Oei Tiauw Ien 0—1 
Lie Oen An— Winoto 0—1 
Rafli—Basir 1—0 
Lie Oen An— Rafli 1—0 
Rafli— Chaidir Yo — | 
Lie Oen Kiat— Basir 0—1 
Winoto—Lie Oen An 1—0 
Rafli—Oeci Tiauw Ien Gi 
Niels— Basir 1-0 
Regensburg—Oei Tiauw Ien 1—0 
Winoto— Basir 0— 
Rafli—Lie Oen An 1—0 
Chaidir— Rafli 1-0 

Kramat II 

Bernasco — Dahlan 0—1 
Binsar — Dahlan 0—1 
Dahlan  —Bernasco 1—0 
Sebuyling—Binsar 1—0 
Dablan — Effendi 0—1 
Effendi  —Dahlan 1—0 

— 3 

Pasangan Nederland 

Oentoek bertanding de- 
ngan Luxemburg. 

Anip—Aneta mengchabarkan dari 
Den Haag bahwa pemilihan-commissie 
dari KNVB. jg kemarin pasangan Ne 
derland oentoek melawan djago dari 
negeri Luxemburg, telah dioemoem 

  
  

  

  

  

  

  

Siregar—Pattinama I—0|kan adalah seperti berikoet : 

Iskandar— Dahar 1/2—1/2 Van Male 
Sandia— Tobing /2—1/2 Punt Caldenhovs 

Rassat—Pattinama 1—0 Pasuwe Kuppen Van Heel 
Pa na Hoat Tg Spaendock De Boer Smit 
dbing — Vana —O1 Wels B 
Fels — Pattinama 1—0 : penata 
Pattinama — Sandia /3—!'l2| Commissie telah memilih sebagai 
Siregar — Sandia 1—0|reserve ialah, Anderiessen dan Leo 
Tobing — Kadi 0—1| Halle, Van Der Linden, Eagelman 
Rassat — Fels 1—0|dan De Winter. 
Siregar — Iskandar O—i| Dan belakangan diberitakan lagi 
Rassat — Kadi. 1—0loleh Anip Aneta, dari Den Haag, bah 
Pattinama — Iskandar 1—0|wa pertandingan bola antara Neder 
de Nijs — Iskandar O—ljland dan Schotland telah dioemoem 
Dahar — Rassat 1—0ikan pada tanggal 21 Mei 1938. 

PN 

Masoekkanlah ! 
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kota Bangli itoe be 
sepinja, akan tetapi |. 
sport ta" maoe ke- 
djaoeh dari bagoes, 

sport jg lama hidoep 
arang jaitoe Tenniselub. 
lain tidak oleh karena 

selalue tjari daja jang 
jah, oentoek menarik 
danselaloe Voorzitter 

ore kasi adjar pada tiap 
erang madjoe. Sebab beliau 

o paling terkemoeka dikalangan 
| sport. Tentang hal econominja 

di Bangli ta“ maoe kalah oleh 
tempat, boektinja Cooperatie 

dengan sampoerna, dan dapat 
: dari oemoem sepenoehnja, 

soeatoe tanda Bangli (zuid Bali) 
n menempoeh cedjian jang akan 

g jaitoe tahoen 1938. , . . hi- 
ah poetra dan poetri Bangli. 

    

   

    
    
   

   

  

    
   
    
    
    
   
     

   

    
   
   
    

    

     

     

  

   
    
   

Chotbah-maleman di Mangkoe- 

Tiap-tiap maleman di 
Prangwedanan (dalam Poera Mangkoe 

Inagaran) selaloe diadakan chotbah 
dijatau lezing dengan mengambil ma 
li|tjam2 soal. Boeat waktoe maleraan ini | 
e |programmanja seperti dibawah ini: 
vi Senin sore 22 Nov.: oleh RM Ng. 

te | Soemuhatmokotentang riwajatnja Prins | 4 4 
g.|Mangkoenagoro I dan oleh R Soep : 

a| Honggopoti Tjitrohoepajo tentang 
Zon en haar invloed op het Heelal. 

Rebo sore 24 Nov.: oleh R Koesoej 
modihardjo tentang pendidikan anak 
oleh R Panoedjoe tentang apakah 

| pengharapannja orarg toea pada anak 
nja dan oleh RM Ng Warsodarmojo 
tentang wereldjamboree di Eropal, 

Djoem'at sore 26 Nov: oleh R Roe 
tentang apakah bangsa Indone 

isia dapat menempatkan dirinja dalam 
economiseh bestel dan oleh ir R Teko 
tentang ekonomi. : 

Ahad sore 28 Nov: oleh R Ng Soe 
warno tedtang ekonomi di Semboejan 

m | Wonogiri dan oleh mr drs RT Boedjo 
at keldipoero tentang kemakmoeran Ra'jat 

ih da- | Indonesia, 
an be Selasa sore 30 Nov: oleh R Tedjo- 

ketinggalan membentangkan bal |sastre tentang mocilijkheden bij de 
yaannja werktherapie dengan hal |keuze der studien i 

'ke oeangannja. Dari bal arti jg se|bij de ontmoetin 5 

losas2nja hal werktherapis oleh T Dr| West dan oleh RM Ng Soemohatmokoj 
@Smelt di pasrabkan kepada T dr. Soe | melandjoetkan tentang riwajatnja Prins 

' kardjo, (hoofd Verpleegtehais). 

Dr. Soekardjo menerangkan hal 

erktherapie, beliau membentangkan 
ti kata jg seloeas2n 

ek orang sakit gila, dan pandjang 
lebar beliau menerangkannja man 

| dapat perhatian dari tamoe2 jg ber 
“Dan diseboet satoesatoej 5 

orang orang jg lagi| ., 
erpleegtehuis oleh be 

: Tk. Kajoe tk. Sor 
Boeboet tk, Djaittk. 

yg dan bata tk. Penatoe 
pjam apjaman tk Tenoer 

jil tk Oekir tk |: 

   

  

   
         
            

    

lebih sedikit, t 
ang masing2 pada | moe tamoe |  dioende 

ata taranja tamoe tadi adalab:     

    

  

    

teliik Gouv. Arta Bali dan Lombok, 
jar, AA Bangli, Dewa Agoeng 

1 2 . 

tamoe lengkap dan 

   
Kloengkoeng dll. 

Setelah tamoe    
  

       
     

       

   
   

    

      
   
   

    

7, — malam 

    pin oleh T Dr. Soel 
,lamanja, verpleeg 

baik sekali, terlebih da- | 
rktherapie, dan beliau ti 

» talen en kunst 
tasschen Oost en 

Mangkoenagoro I. 
Kemis sore 2 Dec: oleh RM Pad- 

modarmojo tentang tjara jang baik 
dalam pergaoelan masjarakat dan oleh 
Kjahi Hadji Moehammad Edris ten 
tang Roekoen-Islam. 

— Mendapat lote:y PP.I. 
Lotery barang jang diadakan oleh 
mite ,Permoesjawaratan Pergoeroe 

v di Solo telah dimain 
kan, Kita mendengar kabar, bahwa 
tosan R Soebarto djoeroe toelis kan 
tornja onder district Pasarkliwon da 
lam kota Solo telah mendapat prijs 

mor satoe (2187) jalah satoe fiets 

'Moetasi kantor A.R, di Klaten. 
sil telah ditetapkan, bab 
Koesnadi djoeros toelis 

kl. 1 di kantornja ass.-resident di Kla 
ten soepaja beladjar di politie school 

ni. Toean R Soekirno 
djoeroe toelis kl. 1 di kantornja djak 
sa-landraad di Klaten dipindah ke 

ident Bali dan |Kanternja AR di Klaten, sedang teean 
idjoe Wignjosoedarso djoeroe-toelis kl. 2 

ngkat mendjadi djoeroe-toelis kl, 1 
d di Klaten 

            

   ja werkthera 
   

  

  

  

   

    

   pentingan. 
4 pekerd an Indonesia" 

  

        

  

   
     

      

7.— malam 

Tenoen ket 
mboek padi dll. 

— Perternakan : 

—.. Pertanian di 

selaloe dapat pimpin 
bouw opsichter Sampa 

Lemboe, Kambing, 

kebon dan Ai Sawah, | 

i disitos belizu 

  

   

  

di Soekaboemi. 

8. 
3 

     
   
   

        

    
   
   

      

   

     
   
   

   
    

   

  

Setelah T, Dokter Soekardjo, menjoe | 
dahi pidatonja, P. T, lent Bali da 
Lombok angkat bitjara, menoendjoek |R 

| kan sangat girang batinja 
| keadaan Werktherapie di Ve 

— huis di sini, beliau telah melihat roe 

— mah sakit gila jang soedah ada Werk | 
5 amanja di Makasar, di | 

— Sabang, tetapi di Bangli beliau bilang | 
| jang lebih madjoe. Disi 

n kejakinan betoel bahwa werkthe 

bergoena sekali pada perawatan 

orang jang sakit gila. 
Maka Tett akan mengadjak ke Ve 

| pleegtehuis kepada siapa jang ta" per 

tjaja pada pendapatan ini dan jang se 
nantiasa menertawai kejakinan fjara pe | 
ngobatan ini, soepaja mempersaksikan | 
sendiri. Achirnja beliau memoedji de 

“ngan gembira pada pemimpin pendi 
dikan ini oentoek orang sakit gila, 

itoe teroetama pada gestieht| 
ada T, Gewestelyk 

beliau, atas | dia egM 
di kantornja djaksa-landraa 

Perhimpoenan kacem poetri 

Seperti dilain tempat poen di Tegal 
tidak soeka ketinggalan kaoem poetri 
mengadakan persatoean jg selain mem 
peladjari keradjinan tangan djoega me 
mentingkan tentang roemah tangga de 

djalan credit atau verbruikcope 
ratie, Disamping Aisijah perloe kita 
tjatat Boedi Wanito, Woro Betija Ra- 
hajoe dan Wanito Kentjono, antara 
mana BW. jg paling lama oemoernja. 

Djoega sepandjang penjelidikan doe 
'loe ada gerakan akan mempersatoexan 
diri semoea perhimpoenan jg tsb dia 
tas ini, ketjoeali jg berhoeboengan A 
gama, tetapi konon kebarnja tidak ber 
asil sebab tentang nama. 
Soenggoeh sajang ... 

3 tberapie, oem 

ni beliau de- 

7,— malam 

Beliau dengan 

S
s
 

s
3
 

carts, dan kedoea pada 
Gouvernement Arts jang memegan 

0. Ieiding di Gewest ini, 

|. Sesoedah selesai dan tak ada jang 
|. akan pidato lagi, maka Werkplaats jg | 

| baroe (oentoek tempat tencen) diboe 
h Njorja P.T. A.R. Zuid Bali, 

Verlof ke Europa 

Toean Mr Ir J Hoetjen, insinjoer 
pada stands Waterstauat oleh karena 

mn diramaikan oleh ,Gong Geblbeliau ini sakit telah diperkenankan 

5 liloentoek perlop pergi ke Europa lama 
n|nja 1 th dengan ketentoean, bahwaia 

9 itoekemlakan meletakkan djabatannja kelak 
dengan (pada tg 19 Nov "87. 

| jar", sesoedabnja tamoe2 kelilin 
— bat-lihat keadaan werkth 

pendapatannja, maka tamoe2 
bali lagi pada tempat tadi 
disediakan minoem dengan sepantas 

nja, kira-kira djam 11 tamoe 
“4 telling diboeka 

  

    

    

    

        

      

poelang, | Diangkat mendjadi onder directeur 

'Poean Mr J Tazelaar kelak pada 
tg 1 Jan '38 akan diangkat mendjadi 
onderdirecteur dari Departement van 

derwijs en Weredienst jg pada masa 
asih mendjadi ambtenaar dan 

jakan pada Directeur Onder 
ter! wija en Perediene. 

8 

—.. Malam minggoonja diramaikan oleh 
' Gamboeh. (sebagai Ardjeu). pada 

| hari minggoenja sore baroe tentoon- |." 
stelling itoe disoedahi, dan pendapa- 
tannja menjenangkan djoega oent 

— Fond Werktherapie, dan barang 
|. Gjooal habis, '   

 PENJIARA 
V.O.RO. 

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

Rebo, 24 Nov. 
Lagoe Tionghoa 
Pembatjaaan — tentang 
Agama Islam, dioesaha 
kan oleh Perkoempoelan 
,Persatoean Islam“ tjab. 
Mr.-Cornelis, dipimpin 
oleh toean R. Mob. Dja 
jahadibrata 

  

Perbatjaan soerst2 dari | 
piring bitam 
Lagoe Ambon 
Mambatja s.k. 

malara Lagoe Krontjong dan 
Stamboel 
Over Krishnvamurti en 
zijn denkbeelden door 
Mevr, B.B. — de L 
Intermozzo Lag. Hindoe 
Membatja boekoe tjerite 

ra. ,Baron Sekenders 
oleb Mbok Mas Hardjo 
dimoeljo 
Krontjongorkest ,.Lief 

Souvenir", dipimpin oleh 
toean Abdoel Moetalib 
Berhenti 

Kemis, 25 Nov. 
Lagoe Djawa 
Lagoe krontjong Jan 
Stamboel 
Lagoe Tionghoa 
Berhenti 
Lagoe Arab 
Lagoe Soenda 
Lagoe Melajoe 
Lagoe Hawaiian 
Berhenti 
Lagos Djawa 
Lagoe Soenda 
Lagoe Tionghoa 
Membatja sk. 
Lagos krontjong dan 
Stamboel 
Lagoe Seberang 
Pembatjaan @oer'an de 
ngan keterangannja oleh 
Nonah Sitti Noerdjannah 
Intermezzo Lagoe Arab 
Gamboesorkest , Acc. Se 
tia“ dipimpin oleh toean 
Halid Thabrani 
Berhenti 

PENJIARAN NIROM TIMOER 
Djawa Barat 

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

Rebo, 24 Nor. 
Lagoe .Melajoe dan caba 
rstnja f 
Krontjong 
Lagoe Djawa 

. Lagos Soenda 
Perkabaran 
Kao Melajoe dari Mo- 
luakken 

— Culturesle lezing 
Lagoe Soenda 
Gambang orkest 
Lagoe cabaret dari Si 
ngapoer 
Muziek dari Hindoestan 
Toetoep 
PMN 29 
Lagoe cabaret dari Si 

ngapoer 
Muziek dari Hindoestan 
“Toetoep 

Kemis, 25 Nov. 
- Lagoe Djawa 
Gambang kromong - 
Lagoe Soenda 
Adzan 
Krontjong 
Perkabaran 

« Lapos Melajoe 
Pidato tentang agama 
Islam 
Gamboes orkest 
Lag. Tionghoa jg modern 
Studio-orkest, 
Toetoep 

“PMN 29 
Studio -orkest 
Toetoep 

PROGRAMMA V.O.K.L. 
YDH. 7 golfiengte 

107, 53 Meter 
Rebo, 24 Nov, 

sore Lagoe Soenda 
Lagoe Djawa 
Berhenti 

malam Berita s.k. (Indo) 
Lagoe Kronijong 
Berita sk (Soendaj 
Lagoe Krontjong 
Pidato tentang ,Paneng 
trem Hati" 
Lagoe Djawa 
Tembang dan permainan 
ketjapi 
Toetoep 

Kemis, 25 Nov. 
Lagoe Djawa 
Lagoe Soenda 

. Legos Ambon dan Ha- 
wajian 
Berhenti 

A 
| 7,— malam Berita sk, (Indo) 

Lagoe gamboes 
Mengadji @oer'an oleh 
tocan Kamaroedin 
Lagoe Toerki 
Berita Pengoeroes 
Lagoe krontjong 
Pidato tentang ,Satroe 
kaboejoetan” oleh toean 
R,A. Djajapra wira Mantri 
Kaboepaten 
Lagoe Soerda 
Toetoep 

PENJIARAN NIROM TIMOER. 
Djawa Timoer 

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

Solo II 120. 
Rebo, 24 Nov, 

Ketoprak 
Lagoe Hawaiian 
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Aa aa aa na 

DIO 

Gamelan 
Boeat unak2 

7,16 malam Membalas soerat2 
Dihoeb. dengan SRI 
Dihoeboengkan dengan 
Nirom di Soerabaja 
Gawmboes orkest 
Krontjong 

» Toetoep 
Kemis, 25 Nov. 

Lagoe Tionghoa 
Idem 
Toetoep 
Gamelan 
Lagoe Melajoe dari Si- 
ngapoer 
Lagoe Arab 
Krontjong 
Pidato tentang poeteri 
Islam 
Krontjong 
Perkabaran dan perkaba 
ran pasar 
Membalas soerat soerat 

Lagoe Arab 
Membatja al @oeran 
Lagoe Arab 
Membatja al @oeran 
Ketjapi orkest 
Wajang orang 
Toetoep 

PROGRAMMA NIROM 
Penjiaran Barat 

Archipelz. 99 dari 11.00 tym 12.00) g,30 
atas 205 m. West-Java: Batavia 126, | 11 
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 196, Semarang 122, Malang 
1 Djokja 181, Solo 188, Tjepoe 186 

Rebo, 24 Nov. 
Pemboekaan 
Lagoe dari perkataan 
AMSTERDAM 
Serisuze muziek 

7.— malam Perkabaran Nirom 
Paprika 
Pidato dari agama Nase 
rani 
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Baroe trima : 
Showerproof djas oedjan katoen bikinan England, kwas 

liteit baik, harga moerah dan boleh bajar menjitjil. 

Firma ,TJONG & Co” 
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mincem teroes saban waktoe maoe 

makan, nistjaja badan toean merasa 
segar kombali, hati goembira, 

toelang koeat dan tenaga timboel. 

SET 

Kemis, 25 Nov. 
6.30 pagi 
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Toean merasa lesoe? . 
Badan tida segar? Koerang 
koewat?..... Tida ada 
nafsoe makan? Habis tenaga? 

Djangan koeatir! 

Minoemlah bier itam bikinan 

tabriek Vollenhoven. Sehabis 
mincem bier obat ini, toean pasti 

| sekali bernafsoe makan, dan kalau 

Minoemlah : 

BIER ITAM 
. 

ir AJAM 
DARI VAN VOLLENHOVEN 

       
    

Opera concert 
Albion menjanji 
Berita2 koers” 
Lagoe gramofoon jang 
pepulair 1 
Toetoep 

D
o
a
 
N
M
 

. 

Gymnastiek 
Lagoe gramofoon 
Lagoe gramofoon “ 
Toetoep - 
Pemboekaan 
Parade di Postdam 
Morgenwijding 
Lagoe Militis 
Internationale Radis Or- 
chestra 
Joncert 
Perkabaran Nirom 
Concert 
Vocaal 
Perkabaran 
Toetoep 
Pembockaan 
Kubriek Film 
Op verkepning 
Perkabaran Nirom - 
Opera concert 
Concert 
Pem. loear negeri 
Studio orkest 
Lagoe Belanda : 
Berita-berita koers 
Lagoe dansa 
'Toetoep 

B. R. V. 

Batavia 1 157,89 m. Batavia II 61 
66 m. 4 Buitenzorg 156,25 m. Soeka- 
boesmi 12,18 m, 2 

Rebo, 24 Nov. 
5:— sore Lagoe gramofoon 

Piano voordracht 
Boeat anak2 
Perksbaran pers 

malam Marek Weber orkest 
Pem. loear negeri 
Lagoe Anekawarna 
Operette 
Symphonie No. 4 in EK 
mineur Op 98 (John 
Brahm3) 
Berita2 koers 
Lagoe gramofeon 
Vocaal 
Lagoe jang gerabira 
Toetoep 

Kemis, 25 Nov. 
Oehtend Concert 
Lagoe gramofoon 
Lagoe gramofoon 
Lagoe gramofoon 
Orkest 
Perkabaran pers 

malam BRV Draaiorgel 
Vocaal 
Permainan viool 
Piano . 
Symphony erkest 
Lagoe gramofoon 
PHOHI-RELAY 
Lagoe gramofoon 
Berita-berita koers 
Lagoe Anekawarna 
Lagoe dansa 
Toetoep 

    

    

    

       

   

    

              

   

   

  

       

HOOFDKANTOOR. 

SAWAH BESAR 13-15, 
FILIALEN: 

Molenvliet Oost 38 en 38A 
Kramat 16 
Tg. Priok 

7 »” 

Buitenzorg Grootewe 

Show Room 

cewe 9 mau 

Oost 174 

Molenvliet 

TEL. 390 BAT-C. 

Tel. 5482 Wel. 
Tel. 1632 Wel. 
Tel, 77 Tg. Priok 

Bandoeng Groote Postweg West 13A Tel. 556 Bd, 
Tel. 2274 , 
Tel. 391 Biz. 
Oost Nos. 38-38A 

Telefoon No, 452 Weltevreden,  



          

mad dengan setjara boeta toeli, de 

— redactienja terdiri dari bapa pemimpin 
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Apa sikap oemmat Islam terhadap 

Di ,Pemandangan“ tg. 20-11-37, 
| Kiri membentangkan bagarmana kem 

bali orang menghina nabi MoeLam- 
    

      

    

    

   

    

        

   

   

    

                

   

            

   
   

  

    
   
   

   
    

  

   

          

   
   

        

    

  

   

    

     

      

   

  

    

.»gan serendah2nja penghinaan, pengj 

'hipaan mana dioetjapkan oleh nona 
Soemandari disalah satoe sk. skebang 

“saan ialah ,Bingoen", jang comuwissie 

Parindra dr. Soetomo. Kembali, nabi 

Moebammad (s.a,w!) diserang boekan 

oleh orang asing, akan tetapi oleh se 

orang nona, jg ma bapanja atau fa 

| milinja sedikit2vja mengakoei dirinja 

“ dari golongan oemwat Islam, Tetapi 

dengan serangan2 hebat itoe ternjata 

bahwa nona itoe kosong dari ke Isla 

man, kosong poela dari pengetahoean 

pengetahoean tentang Islam, semata2 

| penghinaan itoe timboelnja dari'bati jg 

'membentji kepada agama Islam dan na 

binja. Beloem kita selesai beroeroesan 

dengan penghinaan baroe baroe ini 

dari boekoe karangant,Rombach jg me 

ngatakan nabi Moehammad itoe peni 

poe jg litjin dan sebagainja, tiba2 

timboellah penghinaan dari nona Soe 

mandari jg melebihi watas dengan 

mengatakan bahwa nabi Moehammad 

itee pernah berzinah, seo- 

rang toea bangkajg. bengis 

pemaksaserta penggemar 
peremposan. 

Sesoenggoehnja, kita tidak heran 

penghinaan itoe timboel dari nona 

itoe meskipoen ada lebih hina dan 

rendah dari jg soedab2, karena pela 

djaran2 tentang penghinaan itoe ia da 
pati dari boekoe2 atau cursus cursus 
“Jang semata mata menghinakan Islam 

dan nabinja, diantaranja itoe boekoe 

toean Rombach jg telah diidzinkan 
oleh Departement Onderwijs oentoeksdi 

coenakau sebagai penoentven didalam 
onderwijs land dan volkenkunde di Mu 

lo dan HBS. Bagaimanakah tidak ba 

kal terdjadi teroes2an penghinaan dia 

tas nabi Moebammad, sementara boe 

koe? jg menghina itoe masih tetap di 

“djoeal dengan leloeasa, dau diadjarkan 
disekolaban2 Gouvernement,serta didi: 

dik kepada anak2 kaoem Moeslimin 

jang beladjar disana. Tjobalah pemba 

tja pikirkan, boekoe t. Rombach itoe 

telah didjoeal di Indonesia fdari th 

"35 oleh Gber. Grauws, dan lantas di 

adjarkan disekolah2, dan baroe dipro 

tes dalam tahoen ini. Sedari itoe tem 

po sampai sekareng, pemerintah be 

loem ambil tindakan apaapa tentang 

itoe boekoe jg menghina. Jang orang 

merasa sangat heran ialah sehingga 

PID loepoet memeriksai boekoe itoe, 

padahal kaoem Moeslimin  mengeta 

hoei bagaimana sangat aktief pemerik 

saan PID $#tentang segala penerbitan 

jang berhoeboengan dengan ke Isla- 

man, 

Sebaliknja, apabila terdapat sedikit 

kekerasan dari penerbitan kaoem Moes 

limin, meskipoen kosong dari penghi 

naan, baikpoen kepada pemerjutab 

atau kepada lain lain ahli agama, lan 
tas PI D mendjalavkan keaktiefannja 
diboekan tempatnja, dan achirnja wa 

djallah itoe ditegor, boekoe ini dibe 
slag dengan setjepat tjepatnja! Hal bal 
inilah jang sangat disesalkan oleh 

kaoem Moeslimin, karena mereka 

tidak mendapatkan ke-insjafan dan 

kelonggaran tentang memperbintjang 

'kan dan mengoemoemkan peladjaran2 
agama mereka, meskipoen peladjaran 

“agama Islam itoe tidak menggoegat 
atau mentjela pemerintahan negeri, 

apa lagi oemoemnja kaoem Moeslimin 
mengetahoei, bahwa pemerintah Be 

landa ada neutraal dalam agama, ka 
tanja. Kita sebagai oemmat Islam, 

jang dididik oleh gama Islam akan 

kita djangan sekali kali meloekai pera 

saan tiap tiap orang, teroetama pera 

saan ahli agama lainnja. Agama Islam 

mengadjarkan kita menghormati kepa 

da sekalian agama jang ditoeroenkan 

oleh Allah Ta'ala, melarang keras kita 
mentjertja jang lain, Agima Islam 

mengadjarkan akan selamanja kita 

menolak tiap tiap serangan kepada 

agama Islam, tidak kita mesti menda 

4 Rebo 24 November 
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'Doenia Parindra 

Pengoeroes Pers Parindra minta ki 
ta moeatkan ma'loematnja sebagai be 
rikoet: : 2 

: M a'loema G 

Voorliehtidgscomissie Pa 
rindra Djakarta. : 

Disampingnja ,consultatie-bureau" 
jang telah beberapa boelan diboeka 
oleh Parindra tjb. Djakarta jang ber 
kautor di ,Kramat No, 174“, maka 
oleh Pengoeroes tjabang tsb. telah di 
bentoek djoega seboeah badan dengan 
nama ,Voorlichtingscommissis Parin 
dra“ jang bemaksoed memberi ketera 

  

     

   
    

naan Nabi | 
nmad 

  

ikan, tetapi dengan sangat terkedjoet 
nja dapat lihat kepala orang jg soedah 
roesak. 

Ipemboenoehnja dan alasan dapatnja ke 

terangan ini kabarnja dari moeloet 

anak ketjil adiknja sipemboenoeh, jg 
|dengan onbewust beromong2 sambil 
bermain2 dengan temannja. 

boet diatas, djoega ada lagi jartoe pa 
|da Senen jbl. orang nama Sarna desa 
Boemidj.wa telah poekoel anaknja 

beroemoer 4 tahoen pakai djengkok 
(tempat doedoek | hingga wati disa'at 

soeka mendjalani perintahnja. Roepa- 
nja bal ini soedah tjoekoep alasan 

nja oentoek imemboenoeh anaknja de 
ngen djalan poekoel bagian gegeruja. 
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hat sadja bagaimana tjaranja kaoem 

BB bekerdja oempama ada kebon .te 
boe kebakaran atau ada. tjoerian te- 

boe meskipoen hanja beberapa londjor 

sadja jg hilang atau roesak, 'Dan ba 
gaimana prijaji BB plus loerah “desa 
ja membanting tovlang oempama sf. 
perloe pakai tanah sawah oentoek tan 

doeran teboe dan pembatja tentoenja 
masih ingat doeloe wsktoe sawah jg 
soedah dicontract diko nbalikan pada 
jg poenja dengan diberi keroegian be 
berapa roepiab, sebab fabriek tidak 
meneroeskan sewanja. 

O, we! bagi kepala desa jg berani 
berdiri mengbalang balangi kehendak 

fabriek tentang sawah jg akan disewa 
nja. 

' Haraog ini djoega ada seorang loe- 

rah desa jg dapat makian pedas dari 
pembesarnja sebab didakwa berdiri 
difibak rakjatnja. Padahal loerah desa 

Dinoek, begitoelah rama desa jg Ssa- 

wabnja akan disewa sf, Pagongan, ha 

'nja merasa keberatan oempama wang 

itarnja kali tadi sama beramai2 tjari 

Sesoedahnja dioesoet dengan teliti 
leh jg wadjib dapat ketahoean siapa 

Salain kedjadian sebagaimana terse 

sendiri seorang perempoean jang 

toe djoega. Sebabnja barangkali sadja, 
aitoe sianak disoeroeh makan tidak 

Jang doerhaka sekarang soedah me 

    

hoeloeinja. Kadem Moeslimin jang 

Oleh Abd, 

mengarti betoel agamanja, sesoeng 

goehnja mereka ada orang orang javg 
paling verdraagzaam, ja'ni me 
reka jang menahan segala apa jang 

merintangi dengan pikiran mereka 

sebagai kritiek kritiek jang sopan, 

asal sadja djangau dengan setjara 

menghina, apa lagi kalau menghi 

na egama Islam dan Nabinja ! 

'Nona Soemandari telah meloekai 
hati sekalian oemmat Islam dengau 

penghinaan?nja jang meliwati garis, 

apakah loeka loeka itoe maoe diting 

gali diam begitoe sadja? Kita protes 

begitoepoen oemmat Islam memprotes 
terhadap boekoe t. Rombach dan toe 

lisan nona Soemaandari sebagai satoe 

beleediging terhadap Nabi djoen 

djoengau kita (s.a.w.), jang mana 

oemoemuja kaoem Moeslimin berharap 

kepada jg berwadj'b akan melakoekan 

kewadjibanoja terhadap itoe penghi 

|paan, soepaja mendjadi tauladan dan 

tidak terdjadi sekali lagi! Kita sesal 

kan perboeatan t. Rombach dan nona 

Soemandari jang dengau zonder peme 

riksaan jang teliti dan setoedi jang 

tjoekoep, mereka dengan lantjang 

mengbiua Islam dan Nabinja, berlainan 

dengan beberapa penoelis tarich Nabi 

Moehammad dari bangsa Barat, jang 

'mana dengan setjara adil dan tidak 

menghina pengatoeran tarich Nabi 

Moehammad semendjak peperangan 

doenia. 

Dibawah ini, kita toendjoeki kepa- 

da penoelis2 jg menghina nabi Moe- 
bammad boekoe2 jg telah dapat disi 

arkan oleh orang Barat dengan penga 

toeran jg sopan santoeu, bolehlah me 

reka membandingi pemandangan2 me 
reka terhadap agama Islam jg soetji 

dan nabinja jg moelia, dibawah im 

kita seboetkan: (1) Kitab jg dikarang 

oleh Bubl seorang penoelis bangsa 

Denemarken dengan memakai nama 

.Muhammeds live“, kitab mana soe- 

dah disalin kebahasa Djerman dan di 

tjitak dith. 1930. (2) Kitab jg berna- 
ma ,Muhammed", isinja memoeat tja 

ra penghidoepan nabi Moehammad di 

karang oleh seorang Djerman ialab 

Andrae Tor, ditjitak di Duitscbland 

di th. 1932, kemoedian diterdjemah- 

kebahasa Inggeris pada waktoe jg be 

lakangan ini. (3) Kitab , Mubammed 

jg dikarang oleh seorang Djerman ig 

bernama Dagobert van Mikuseb ditji 

tak di th. 1932. (4) Kitab ,Muham- 
med The Propbet“ dengan bh. Ingge 

ris oleh penoelisnja bangsa Afgbanis- 

tjitak di Londen th. 1932 kitab mana 

banjak mengambil boekti2 dari soem- 

ber pengetahoean Islam. (5) Kitab ,Lu 

Vie de Mubammed, Prophet d' Allah“ 

|karangannja seorang bangsa Frans ia 
lah Dinet sehingga penoelis itoe ma- 

soek Islam dan telah pergi hadji. Ki 

tab inilah jg sangat dipoedjikan dari 
Iain2 boekoe dari bangsa asing jg telah 
moebahasah tentang penghidoepan na 

bi Moebammad karena penoelis itoe 

bersifat tidak finatiek dalam peman- 

dangannja tentang kesoetjian agama 

Islam meskipoen ia asalnja orang 
Frans. 

Biarlah oevimat Islam mengambil 
peladjaran dari penghinaan2 itoe, soe 

paja mereka dapat menolak dan meng 
bapoeskan dengan -membanjak2kan 

penerbitan boekoe2 tarich nabi Moe- 
Ihammad dan saw. jg membawa tjara 
bagaimana penghidoepan nabi Moe- 
hammad dan sifat2 boedi pekertinja 

ig sangat moelia soepaja dengan penji 

aran2 itoe mendjadi poekoelan jg ke- 

ras terhadap kepada pentjela2 Islam 

gelap dari hakekat penghidoepan nabi 

Moehammad. Penoetoep toelisan ini 

kita mengambil konkloesi : proteslah 

pe 

teroes dimoeka boemi ini 
jg sahih, meskipoen pembentji2nja ti 

dak menjoekai tersiarnja dan moedah 
moedahan barang jg benar itoe lantas 

njata dan kelihatan dan barang jaog 

Moedah2an Allih Ta'ala mensiarkan 

tan ialah sir Dar Igbal Ali Shah, di 

dan nabinja jg sesoenggoebnja mereka | 

nghinaan2 itoe dengan sekeras2 sja. 

agamanja 

ngan kepada oemoem teroetama jang 
tinggal diloear kota Djakarta tentang 
berbagai-bagai oeroesan jang ingin di 
ketahoeinja, 

Misalnja tentang hal , pengadjaran“ 
(keterangan tentang bermatjam2 seko 
lahan jg ada teroetama di Djakarta, 
bal wang sekolab, pondokan dll) 

Oleh karena , Voorlichtingscommis- 
sie“ ini semata mata dioesahakan 
oentoek kepentingan oemoem, maka 
badan ini bekerdja dengan pertjoema, 
artinja tidak akan minta atau meneri 
wa bea sedikitpoen. Manja kepada 
mereka jang berkepentingan diminta 
soepaja tiap tiap minta keterangan 
dengan soerat dalam soerat itoe diboe 

boehi pranko 10 cent oentoek 
ongkos soerat balasannja. Dengan dja 
lan demikian, maka vuorlichtingscom 
wissie ini tidak akau diberatkan de 

ngan perongkosan soerat menjoerat, 
Semoea pertanjaan atau keterangan 

bendaklab disampaikan kepada , Voor- 
hebtingscommissie Parindra“ p/a sdr 
S8. Sastroamidjojo, Moeria- 

weg 31 Batavia-Centrum. 
—@ — 

Jang bergangkan mendapit Iparker 
et 

ringkoek dikamar tikoes soepaja disi 
toe dapat pikiran jg nuchter sedikit. 

Persidangan RR Tegal 

Pada hari Saptoe tg 13 dan Rebo 

tg 17ini boelan Raad kaboepaten Te 
gal dengan anggauta hasil pilihan dan 

benoeman ini tahoen bersidang dan 

oentoek tidak makan hanjak tempat 
dibawah dikabarkan poetoesan dan tja 

tetan ringkas sadja djadi tidak verslag 
lengkap dari 2 vergaderingen itoe. 

Dalam rapat pertama (13 Nov '37) 
tentang pilihan College Gecomitteer- 

den jg terpilih jaitoe tt : : 

I. LB Mennes Controleur BB 

2. R.Rg.S Soeroredjo oud Patih 

sedang js djadi plv. leden (gantinja) tt: 

“1. R.M Abdoelkadir, dokter parti 
culier, 

2, RB Slamet, Wedono kota. 
Waktoe piliban ini ada ramai sedi 

kit soal djawab perihal tegencandi- 

daatnja t Soeroredjo dan perkara stem 

ming. $ 
Selain agendapunt ini jg penting 

jaitoe begrooting th 1938 jg besarnja 

f 242,109,45 dan ketika diadakan alge 

meene beschouwing, tidak sedikit ang 

gauta jg mempergoenakan kesempatan 
ini. Hal onderwija dan Volksgezond 

heid dadat perhatian penoeh dari spr 

spr antara lain dari tt R Soemiadro, 

R Soekandar Dibjohadiprodjo dan Mr 

M Besar, 

Orang2 jang beroentoeng mendapat 
hadiah | perker Set, boeat perloemba 

an dari Saboen Mady Royal selama 
uja tg. Il sampai 20 Nov. adalah se 
perti berikoet: 

Mev. C, Houwink Semarang| Anggauta t M Soegondo minta hi 

Mas Soetigno - Tjepoe|langnja padjeg intilan jg besarnja 4 

Kouw Ek Gwan Pekalongan|pCt diatas Landrente goena ongkos 

| Soeradi Probolinggo | Volksonderwijs. Permintaan ini dise 

Dalle : Rantepao-Makassar | babkan harga padi dan randoe seka 

R. Sadirman , Solo |rang toeroen, djadi dirasa berat oen 

M Partodarmo Cheribon |toek rakjat. Sedang anggauta RM Ab 

Mevr. Vlalings-Sprenkels Djokja | doelkadir selain bikin op—den aanmer 

AA Rivai Bandjarmasin | kivg perkara vertaling soerat2 raad 

Liem Kong Gie Rembang |djoega mengoesoelkan adanja cursus 

boeat doekoen beranak jg didesa desa 

soepaja dapat pengetahoean seperti 

vroedvrouw. 
Dalam rapat jg kedoea (17 Nov 37) 

t Voorz (K Boepati Tegal) membalas 

alg beschouwing dengan seperloenja 

dan jg pantas ditjatat disini jalah bah 

wa tentang onderwijs memang dalam 

regentschap Tegal soedah ada rantja 

agan akan ditambah doea Inl. iScho 

len dan ampat Volkscholen antara ma 

na di Soemoerpanggang dan Kaliba 

koeng dll onderdistrict. 

Atas voorstelnja t. Soegondo -oen: 

toek hapoesnja padjek intilan dapat 

djawaban bahwa perkara ivi boekan 

oeroesannja Raad sedang hal cursus 

boeat doekoen beranak jang didesa de 

sa atas voorstelnja anggota t. R.M 

Abdoelkadir akan diremboeg doeloe 

an 

TEGAL 

Exursie ke Lampong 

Pembantoe kita menoelis : 
Goena menjaksikan dengan mata 

sendiri bagaimana keadaan dan hasil 

pekerdjaan kolonisatie poen bagaima 
na nasibnja kaoem pengembara di 

Lampong roepanja Pemerintah ang 

gap perloe sekali tempo mengoendang 
ambtenaar dan pegawai desa dari tem 

pat asal oesoeloja kaoem pengembara 
tadi, sedang ongkos dipikoel oleh Ne- 
geri. 

Dari Tegal dan sekitarnja djoega ti 

dak sedikit orang jg pergi sebagai ko 
lonisten ke Lampong dan dari sebab 
itoe sepandjang kabar jg boleh diper 
tjaja tentang kebenarannja besok da- 
lam boelan December j.a.d, akan ber 
angkat segerombolan orang jg terdiri 
dari bestuursambtenaar fAss, Wed,| dan 

sementara loerah desa dar djoega ter 

dapat bapak tani bikin excursie atas 

ongkos Negeri ditempat pengembara 
terseboet. 

Sepoelang mereka besok tentoe akan 

bikin propaganda didesanja apa jg di 

lihat. 

ganisatienja, 
taling bahasa 

tidak moedah poen di 

Pemboenoehan2 kedjam 

Salah satoe tempat dalam ini kaboe 

paten jg dingin hawanja sebab berg- 

streek (pegoenoengan), tetapi panas da 

rahnja pendoedoek jaitoe di Boemidja 

wa, jg didalam tempo sedikit terdjadi 

sokongan masing2 f 60— setahoen 

gal tentang subsidie ditolak. 

Kamid desa Bodjong, dengan djalau 

poekoel pakai linggis dikepalanja, 

Adapoen sebabhja panas hati oleh ka 

rena didakwa mentjoeri bodin (ketela) 
oleh sikorban, 

Sesoedahnja Kamid tadi poekoel de 

ngan linggis dikepalanja hingga doee 

kali, maka sikorban menghemboeskan 

mapasnja jg penghabisan dan agar s0a 

paja tidak ketahoean oeang orang atas 

perboeatannja, sikorban dilemparkan 

dalam soengai Erang dengan dibandoe 

li batoe soepaja majit itoe terendam 

siang, 

Tjaranja fabriek goela menjewa 
tanah 

sakalau membelara'jat 

gian hoofdartikel djoeroemoedi kita t 

lah menoelis tentang Industrie goel 
dan menoetoerkan lebih djaoeh bah 

wa neraka doenia boeat BB djika b 

dengan Gw. Arts Tegal bagaimana or 

Op dan aanmerking ver 

Ollanda ke bahasa Me- 

lajoe memang soeatoe pekerdjaan jg 
Regentschap 

Tegal kekoerangan personeel. Anggota 

t. RM. Aboebakar membenarkan soe- 

karpja orang vertasl itoe, apalagi jing 

penting jalah asal maksoednja sama. 

Sesoedahnja djawaban alg. beschou 

wing habis, begrooting dibitjarakan 

Jartikelsgewijs. Koetika djatoeh pada 

post “subsidie“ setelah diadakah toe- 

kar fikiran, boeat th 1938 buishonder 

wijs IEVO dan Mocbammadijah dapat 

Permintaannja Pro Juventute afd, Te 

Begrooting beloem selesai terpaksa 

Dapat melepasloerah de 

Dalam ini koran tt, 8 Nov, '37 ba? 

rani berdiri disampingnja pendoedoek 

sewa diterima dalam ini boelan 

poeasa, sebab koeatir dibikin ha 

bis dipergoenakan oentoek kal hal jg 

koerang bergoena oempama boeat beli 

mertjon dll, jg koerang manfaat, Le- 

bih baik wang sewa diberikan besok 

boelan Jan, soepaja oleh rakjat jg ber 

sangkoetan dapat diboeat ongkos ta- 
pam dan lain2. 

Hal iniroepanja diterima dengan 

salah wissel oleh fabriek dan diang- 

gap bahwa Loerah desa berdiri difi 

hak rakjat dan didakwa menghasoet 

soepaja wang sewa djangan soeka te- 

rima, achirnja kepala desa terseboet 

dapat tjekokan pahit baik dari chef- 

nja maoepoen dari kavem goela. 
Djoega sering dioetjapkan bahwa 

fabriek bisa bikin apa apa, melepas 

dsb. pada bekel kalau maoe !! 
Ostjapan jang tidak masoek diakal 

tetapi benar. 
Tidak masoek diakal, sebab loerah 

desa boekan ondergeschiktnja, tetapi 

benar oleh karena kaoem goela dapat 

leloeasa menarik tangannja fihak atas 

oentoek menglepas. 
Bagaimana haroes dikerdjakan seka 

rang teroetama bagi kaoem kepala de- 

sa cs. oantoek tidak diboeat sewenang 

wenang?? Salah satoe djalan jalah 

memperkoeat barisannja jg beroepa 

Perbimpvenan Kepala desa dan Pega 

wai2nja (PKPD) itoe sebagaiwana di 

andjoerken oleh t. M, Soetardjo, Voor 

zitter H.B PPBB, Pertjajalah bahwa 

PKPD itoe mempoenjai kekoeatan ga 

ib asal diorganiseer jg koeat. 

Tentang nasib pa' Kromo, Roekoea 
Tani dari Parindra jg poenja bagian. 

Dan disamping doea perkara terse- 

boet diatas soedah tentoe tidak boleh 

diloepakan beleid dan kebidjaksauaan 

oja prijaji BB. ocemoemnja. 

P.P.B.B, Tegal hidoep lagi 

Sesoedahnja t. Soeprapto Wedono 

Adiwerna dipindah ke Wiradesa dan 

tenaga2 jg aclief sama meninggalkan re 

gentscbap Tegal, maka PPBB afd. Te 

gal tidak ada soearanja malah boleh 

dibilang mati. 
Atas oesahanja beberapa anggauta 

tersiar (losse leden) dari PPBB Tegal, 

maka pada hari Minggoe tg. 21 ini 

bl. dikewedanan Tegal diadakan ra- 

pat pendirian dari perbimpoenan tsb. 

diatas dengan dipimpin oleh toean R. 

Slamet Wedono kota dan dibadliri o- 
leh t. R. Prawoto oetoesan Pengoe- 

roes Besar PPBB Perhatian prijaji tjoe 
koep dimana nampak K. Boepati Te- 
gal dan t. Patih poen R. Rg S. Soe- 
roredjo tidak ketinggslan. 

Setelah pimpinan rapat memberi pe 
nerangan jg tjoekoep bagaimana per- 

loenja PPBB di regentschap Tegal di 
bidoepkan kembali, maka tidak ajal 

lagi sekalian badlirin menjetoedjoei- 

aja dan masoek djadi anggauta ke- 
tjoeali anggauta. 

Soesoenan pengoeroesnja : 
ketoea : R.Slamet Wa. kota 
Wakil: ketoea R. Mangoendirdjo, 

Djaksa Pen. Bendahari : Kadarisman, 

Djr, Wd, Pemb2: R, Rg. S. Soerore- 
djo, oud Patih Pekalongan, M. Bam- 
bangbasiran, Ass Wed Waroeredjo, R. 

Anwar Djr Wd. Pangkah, M, Joenoes 
Djr. Kaboepaten Tegal. 

'Toean R. Prawoto berpidato pan- 
djang lebar tentang bal sikap PPBB, 
jg selaloe mentjari ketertiban dan be- 
kerdja bersama sama dalam kalangan 

pemboenoehan kedjam. 
5 5 1.3 

Dalam boelan j.l. seorang nama Kas |dioendoer akan dilardjoetkan besok Ha gap tidak, berhenti memikirkan na 

na'soedah diboenoeh oleh orang nama tt. 25 ini boelan, sebab hari soedah sibnja pegawai BB dari pangkat ting 
gi sampai rendah. 

Pengharapan jg sangat dari spr. ja 
lah teroetama bergaboeng atau bersa 
toenja vakbonden didoenia BB, seper 
ti Regentenbond dan Vaib dalam ka 
langan PPBB. Sebab apabila semoea 
bonden bersikap stau mendjadi satoe 
tidak moedablah di lemahkan semoea 
kekowatan2 jg menjerang kesehatan- 
nja corps BB bangsa Indonesia oe- 
moemuja' 

Djam 1 rapat ditoetoep dengan se 

lamat dan kita dari Pemandangan me 

njeroekan: ,EXCELSIOR PRIJAJI 

e 

a 

e 

air. v 
Tetapi Toehan bersifaf adil, orang 

ig bersalah tentoe dihoekoem, Demiki 

dalam menghadapi kepentingan goela 
itoe. 

Lebih tegas kaoem goela lebih ber 

BB. TEGAL".— 
mw Ya         batil itoe moJssna ! 

  
anlah pada soeatoe hari pemdoedoek se koeasa tertimbang lain golongan. Li- 
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N. V. V. BERGERAK 

Tg 18 dan 19 Oct jbl. NVV me 
“pgadakan congres dikota Den Haag. 
Congres oentoek memadjoekan toe- 
djoean2 NVV terhadap pada soal per 
baikan nasib dan tingkat hidoep ka 
oem pekerdja di Nederland, toentoe- 
tan2 tentang collectieve contracten, 
tentang pengatoerav pakansi: dengan 
wet (wettelijke vacantie), tentang atoe 
ran2 melepas kacoem boeroeh (ontslag 
regeling). tentang atoeran2 sokongan 
bagi kaoem boeroeh nganggoer, ten. 
tang ordening dalam doenia peroesa 
haan dan tentang soal pergoeroean di 
Nederland. Soedah tentoe Indonesia ti 
dak diloepai djoega. Oentoek Indone- 
sia dan Suriname, NVV menoentoet 
kemerdekaan berserikat dan bersidang 
kemerdekaan aksi sekerdja dan kemer 
dekaan pers, 

Kupers, voorz. NVV meminta de 
ngan sangat pada pemerintah jg baroe 
di Nederland - soepaja kemerdekaan 
tsb diberi kepada Indonesia dan Surina 
me dengaujtjara jseperti di Nederland. 

Dalam Congres ini NVV merasa per 
loe mengoemoemkan perasaan persau 
daraanpja terbadap pada sdr2 (kame- 

- raden) di Indonesia, jg berapa banjak 
poen rintangan mereka ketemoe, tech 
meneroeskan oesaha oentoek mengor- 
ganiseer kaoem boeroeh boemipoetera 
boeat mempertinggikan tingkat peng 
hidoepan kaoem bseroeh tsb, tingkat 
jg rendah melanggar kemanoesiaan. 
Dengan senang hati NVV soeka me 
njokong pekerdjaan jg soekar ini, 

Tidak toevallig sadja, jg congres N. 
VV itoe diadakan dikota Den Haag 
tg 18 da» 19 Oct. Karena tg 19 Oci 
Tweede Kamer moelai pembitjaraan 
oemoem tentang Rijksbegrooting, ke 
djadian jg maha penting dalam hi- 
doep politik di Nederland. Kira2 500 
wakil gerakan sekerdja modern dioe- 
toes oleh kaoem boeroeh dari seloeroeh 
Nederland. Tempat bercongres ialah 
gedoeng Dierentuin. Banjak tamoe ha 
dir, baik dari dalam maoepoen dari 
loear negeri. Diantaranja kita lihat be 
berapa anggota Tweede dan Eerste 
Kamer 

Hal2 jg dimadjoekan dan ditoentoet 
dalam congres ini, dioeraikan dan di 
terangkan oleh abli2 NVV, jg memang 
tidak asing lagi dalam hidoep politik 
dan social di Nederlapd. 

Ketoea NVV t. E Kupers memboe 
ka congres itoe dengan pidato jg me 
narik hati. Maksoednja congres ini ka 
tanja, tidak lain daripada memberi ke 
jakinan pada bangsa Nederland dan 
Regeering, bahwa hal2 jg ditempatkan 
dalam sociaal-economiseh program da 
ri NVV dan jgakan dibitjarakan sele 
kas2nja, boekan sadja oentoek kepen 
tingan kelas kaoem boeroeh melainkan 
djoega oentoek kepentingan bangsa 
Nederland sekaliannja. 

Tidak dapat dibiwbangkan lagi, jg 
sesoedabnja boelah Sept 1936, doenia 
peroesahaan di Nederland memperli 
hatkan kemadjoean jg tidak ketjil. Be 
berapa tjabang indoestri soedah ada 
poela pada tingkat 1929. Kemadjoean 
itoe, kentara djoega dalam perolehan 
negeri. Di Nederland, perolehan nege 
ri madjoe dengan 59.2 djoeta roepiah 
dalam 9 bl, dari th. 1937, dan di Io 
donesia perolehan negeri madjoe de 
ngan 75.7 djoeta roepiah dalam 8 bl 
dari tahoen ini. 

Djoemlah kaoem nganggoer, moen 
doer dari 386.000 mendjadi 319.000, 
Soedah tentoe, kemoendoeran itoe, 
menjenangkan kita, tetapi soal pe 
nganggoeran masih tetap mengoeatir 
kan sekali. 
Tentang tenaga membeli, jg perloe 

sekali dipertinggikan, beloem ada ke 
madjoean jg menjenangkan. 

Djoega dalam pertanian adalah ke 
madjoean diboelan2 aehir ini, Soedah 
tentoe, kemadjoean itoe menjenang 
kan kita semoea, karena kemadjoean 
itoe adalah kepentingan ra'jat jang 
oetama, 

Tetapi roepanja, pengaroeh jg baik 
dari devaluasi soedah habis bekerdja 
sekarang, 
Angka2 penganggoeran dalam boe 

lan Juli dan Augustus, tidak memper 
libatkan perbaikan lagi. Dan ada lain 
lain tanda lagi jg menoendjoek pada 
arah itoe. 

Kelemaban tenaga membeli, diper 
djelekkan lagi oleh kenaikan ongkos 
hidoep peroesahaan, ta'dapat berdja 
lan dengan baik, djika tenaga membe 
li itoe tidak dipertinggikan. 

Gerakan sekerdja haroes bekerdja 
dengan giat oentoek mempertinggikan 
tenaga membeli itoe. Kupers bersoe 
ka hati, sebab didalam beberapa tja 
bang indoestri, dimana kaoem boeroek 
soedah bertaboen2 terpaksa memper 
tahankan diri, sekarang mereka soe 
dah bisa beraksi dan'menjerboe poela, 
Kupers menasehatkan, jg aksi itoe ha 
roes didjalankan dengan hati2 dan ke 
pala dingin. Jg teroetama haroes di 
perbaiki, ialah oepah2 kaoem boeroeh 
Jg teramat diroegikan oleh krisis, Me 
mang soedah patoet dan: semestinja, 
kalau kaoem boeroeh menoentoet ke 
naikan oepah dalam tjabang tjabang 
indoestri jg mendapat laba jg pantas 
dalam zaman ini. 

  

Bagi kaoem nganggoer, teroetama 
dipinta kesempatan bekerdja dengan 
tjara mendjalankan openbare werken, 
seperti jg dimadjoekan oleh Plan van 
de Arbeid, Hal ini, dilalaikan sadja 
oleh pemerentah doeloe. Apa ukan di 
boeat oleh kabinet-Oolijn jang baroe 
ini ? Colijn memegang kemuedi kapal 
negeri pvela. Garis garis besar dari 
politik jg didjalankan oleh kabinet 
doeloe, roepanja akan diteroeskan. 
Penganggoeran jg hebat, djoega di 

antara kaoem moeda, haroes dibante 
ras sekoeat koeatnja diatas dasar Plan 
yan de Arbeid. Bagi kaoem ngang 
goer jg disokong, haroeslah diberi 
duurtetoeslag, Oentoek membesarkan 
persendjataan dengan tjara jg tidak 
terkira kira, dapat disediakan wavg 
oleh regeering ini NVV berpendirian 
jg regering mesti djoega menjediakan 
wang oentoek memperbaiki nasib 
kacem nganggoer, Menoeroet rentjana 
regering oentoek menambah persen- 
djataan, maka belandja negeri oen 
toek persendjataan itoe lama lama 
akan naik dengan 64 djoeta roepiah 
saban tahoen. 

Kalau begitoe, soedah tentoe tidak 
akan dapat disediakan lagi tjoekoep 
wang oentoek atoeran2 social jang 
amat perloe, 

Oleh kegentingan jang hebat dalam 
'perbandingan2 internasional maka N. 
V.V. rasa perloe djoega jang persen- 
djataan baroes ditambah, Tetapi di- 
sampingnja, haroeslah diperhatikan 
djoega kepentingan2 lain jang djoega 
amat perloe, seperti pemeliharaan o- 
rang toea, beberapa perbaikan dalam 
pergoeroean dll. sebagainja, istimewa 
perbaikan nasib kaoem nganggoer, 

Berikoet Kupers madjoekan toentoe 
tan2 N V V. terhadap pada Indonesia 
dan Hindia Barat, jang telah ditoelis 
diatas. 

Soedah tentoe, Kupers membitjara- 
kan djoega keadaan internasional. A- 
Wan-awan gelap meramalkan riboet 
mendekat. Poela doenja ini memberi 
boekti, bahwa ia beloem beladjar me- 
ngatoer kekajaan2 doenia ini oentoek 
mengadakan kemukmoeran oemoem. 
Doenia ini dapat memproduceer lim- 
pah oentoek memenoehi keperloean 
manoesia, tetapi roepanja kelimpahan 
itoe akan menjebabkan poela terdjadi 
nja jang bererti kemelaratan bagi ber 
joeta2 orang. Djoega ditahoen 1929, 
kerisis moelai dengan toeroennja har 
ga-harga barang bahan dan djatoehnja 
beurskoersen. Kedjadian2 ini, kita li- 
bat dizaman ini poela. Dizaman ini, 
ternjatalah poela dengan terang ben- 
derang, betapa perloe peratoerar for- 
dening) dalam pemboeatan dan pem 
bahagian barang barang (productie en 
distributie), lebih dahoeloe diantara 
batas batas negeri, soepaja bakaja ke- 
risis dapat diketemoei deugan koeat. 
Ahli-ahli economi jang terkenal, ber 
kejakinan, bahwa depressie dapat di 
djembatani (overbruggen) dengan dja 
lan pekerdjaan besar besar (grote open 
bare werken). Dengan djalau itoe, da 
patlah dipertahankan kegiatan dalam 
indoestri2 jang memproduceer kapi- 
taalgoederen. 

Djnega keadaan politik, amat gelap 
adanja, N V.V, mengoemoemkan sym 
pathienja kepada bangsa. Spanjol, jang 
mempertabankan rep»eblik demokrat 
Spanjol terhadap pada serangan djen 
dral2 pemberontak jang disokong oleh 
negeri negeri fascis Duitsehland dan Ita 
lia, Lebih djaoeh. N,V,V. mengoe- 
moemkan perasaan negerinja (gevoel 
van afscbuw) terhadap pada penjerboe 
an Djepoen di Tisngkok, dan terha 
dap pada perboeatan2 bengis dan ke 
dji (barbaarsheden) jang dilakoekan 
oleh tentara2 Djepoen diatas rakjat 
Tiongkok (burgerbevolking) jang ti- 
dak bisa membela diri. 

Soedah itoe, maka doea hari lama 
nja, ahli ahli N.V.V. membitjarakan 
dan mengoeraikan toentoetan2 N.V.V, 
jang telah kita seboet diatas, 

Tidak dapat disangkal lagi, bahwa 
dizaman ini, tingkat penghidoepan 
kaoem pekerdjaan di Nederland, ha- 
roes dan bisa diperbaiki, Oepah2 dan 
gadji gadji dalam beberapa tjabang 
indoestri, soedah bisa dipertinggikan. 
Bagi kaoem boeroeh pertanian, haroes 
diadakan'atoeran'oepah minimum. Itoe 
2. mempertinggikan tenaga mem 
beli, 

Amat besar ertinja bagi alat pro- 
doeksi dan distribo&si di Nederland, 
kalau tenaga membeli dapat dinaikkan, 
kalau beratoes-riboe kavem boeroeh 
jg amat lemah tenaga membelinja, 
bisa memenoehi poela banjak keper 
loeannja, Maka keadaan ini bisa ter 
tjapai, kalau didjaga beik2 oleh negeri 
soep»ja ongkos2 hidoep tidak naik 
lebih djaoeh dengan djalan memper 
tinggikan oepah2. Menoeroet penda 
patan NVV, pertinggian oepah2 itoe, 
dapat didjalankan dizaman ini, het is 
economisch mogelijk, Sebab itoe, NVV 
amat diketjewai oleh isinja Troonrede, 
jg tidak akan membawa perbaikan 
dalam atoeran2 social dan tidak skan 
mempertinggikan  gadji gadji dan 
oepah-oepah negeri. 

Oentoek memperkoeatkan posisi ka 
oem boeroeb dalam hidoep peroesahaan 
perloelah diadakan collectieve contrac-   

ten dalam tjb. indoestri, dimana atoe 
ran jg baik itoe beloem ada. 

Djoega hak pakansi, hak mengaso 
bagi kaoem boeroeh, baroeslah diatoer 
dengan wet. Dalam atoeran pakansi 
itoe, Nederland masih dibelakang lain2 
negeri. Masih beratoes-riboe kaoem 
boeroeh tidak berhak mendapat pakan 
si saban tahoen. Hal itoe disebabkan 
oleh sikap koeno dari banjak kacem 
madjikau, jg masih memandang kacem 
boeroehnja sebagai perkakas mem 
produceer, dan boekan sebagai manoe 
sia, Mereka jg sendiri tidak mengaso 
saban tahoen tidak bisa mengerti,- be 
tapa baiknja pakansi itoe bagi kaoem 
boeroeh, mereka tidak bisa mengerti, 
bahwa pakansi jg memberi koeat baroe 
kepada mereka, tentoe akan memberi 
batsil baik djoega pada peroesahaan 
mereka itoe. 

Hak memberi kelepasan, ontslag, 
pada kasem boeroeh, haroes diatoer 
dalam wet djoega. Keadaan seperti se 
karang, memberi hak kepada madjikan 
melepaskan kacem boeroehnja se- 
soeka-soekanja. 

Kalau politik pekerdjaan tidak di 
soekanja, ja, kalau moeka pekerdjanja 
tidak menjenangkannja, bolehlah ia me 
lepaskan pekerdja itoe. Boekan sadja 
boeroeh jg koerang paham boleh dibe 
rinja ontslag, tetapi djoega seorang pro 
pagandis gerakan sekerdja boleh diram 
pas piring nasinja oleh madjikannja, 

Sebab itoe NVV menoentoet atoe- 
ran ontslag dalam wet. Memang soe- 
dah pantas, kalau seorang pekerdja jg 
soedah lama bekerdja dalam satoe 
peroesahaan, tidak boleh diberi ontsiag 
dalam seminggoe atau seboelan sadja. 
Ia haroes diberi tempo lebih lama, 
dan haroes diberi penawar keroegian 
(schadevergoedirg) jg loeas. 

Soedah tentoe, NVV menoentoet 
beroesaha sekoeat-koeatnja oentoek 
memperbaiki nasib kioem nganggoer. 
Bagi mereka itoe, NVV menoentoet 
duurtetoeslag, karena oleh devaluasi. 
ongkos2 hidoep soedah naik dengan 
6 hingga 8 pCt. maka kenaikan ong 
kos2 hidoep itoe masih meneroes lagi. 
Perbendabaraan negeri hisa memikoel 
beban jg disebabkan oleh duurtetoe 
slag jg dipinta oleh NVV itoe. 
Tempo bekerdja haroes dikoerang 

kan, soepaja sebahagiau kaoem ngang 
goer dapat dipekerdjakan poela. Isti- 
mewa dalam!'peroesabaan2 jg masih be 
kerdja lebih dari 48 djam seminggoe 
haroesiah tempo bekerdja itoe dikoe- 
rangkan, Pengoerangan tempo beker- 
dja itoe akan memberi kesempatan ba 
gi kaoem boeroeh ventoek menambah 
ketjerdasan rohani dan bandani, oen- 
toek menambah ketjakapannja dalam 
vaknja, oentoek mempertinggikan le- 
vensgeluk (kesenangan hidoepnja). 

Beberapa perdjelexan dalam doenia 
pergoeroean, haroes diperbaiki poela. 
Oleh atoeran atoeran baroe, maka di 
zaman ini, adalah poela kelas jg beri 
si 60 hingga 70 moerid. Kalau djoem 
lah moerid dalam satoe kelas, dikoe- 
rangkan poela hingga seperti doeloe, 
maka peladjarandalam kelas dapat di 
beri dengan berhatsil lebih baik baha 
ja penjakit dalam kelas akan dikoe- 
rangkan,dan banjak goeroe jg ngang 
goer dapat diberi kerdja poela. Toen 
toentan ini, boekau sadja hidoep dian 
tara pengikoet4 N.V.V. bahkan djoega 
dilain lain golongan bangsa Nederland, 

Acbirnja, N,V,V, menoentoet orde- 
ning, jg telah kita bitjarakan lebih 
dahoeloe dalam beberapa karangan 
Persindo, Ada orang jg berpendiriap 
bahwa keadaan djelek jg dialami seka 
rang ini, disebabkan oleh koerang tjoe 
koepnja kemerdikaan kaoem madjikan. 
Mereka tidak bisa atoer sendiri ting- 
givja orpab2 dan sociale wetgeving 
dan sokongan bagi kaoem boeroeh 
nganggoer mengikat tangan kaoem 
madjikan. Sebab itoe, keadaan pereko 
nomian doenia begitoe djelek. Memang 
kalau seandainja gerakan sekerdja ti 
dak ada, maka soedah tentoe kaoem 
madjikan akan lebih , merdeka”, Ke 
merdekaan itoe dapat dipergoenakan 
nja oentoek menoeroenkan tingkat s0 
cisl dari kaoem boeroeh hingga diba 
wah tingkat Djepoen dan Tiongkok 
dan Indonesia, 

Tetapi satoe 'matjam prodoeksi jg 
perloe kemerdekaan sedemikian oen- 
toek memboektikan kebaikannja, ten 
toe tidak dapat disesoeaikan dengan 
perasaan kemanoesiaan, dengan pera 
daban jg beroentoeng telah tertjapai 
dizaman sekarang, 

Kaoem boeroeh dizaman ini, tidak 
sama lagi dengan kaoem boeroeh da 
ri 40 tb. jg soedah Jaloe. Mereka ti 
dak soeka menerima lagi penoeroenan 
tingkatnja, sebaliknja mereka hendak 
mentjapai tingkat jg lebih tinggi, jg 
dimoengkinkan dantjara prodoeksi di 
zaman ini, 

Ordening itoelah satoe dari dasar 
dasar terpenting dari masjarakat jang 
baroe jang ditjita tjitakan oleh banjak 
orang: ordening akan mengadakan ta 
neh soeboer bagi masjarakat baroe, 
jang akan memberi tempat terkemoe 
ka pada perasaan perasaan kemanoe 
siaan jang moelia. 

(Persindo)   — 9 — 

    

        

  

      
MA Sh He ea Aek 4 
'/MTAMBAH KOEAT DAN SEHAT. n 

Tesaen Ri 
“TAY HO TJDEN. TE 

PASSARSENEN 110 Kaka 
Mi asia Jean 5 

Hoofd agent 
Taij Ho Tong , : 
Eng An Ho ) Batavia 

agent agent 
Eng Thaij Ho Sverabaja 
Eng 'Phaij Ho solo 
Thah An Tjan Djokja 
Eng Sioe Tong Tjilatjap 
Ek Goan Tong Tasikma- 

ni , laja 
F ala HK, Djin Sen Tong) Ban- 

IN Tjie Ho Tong) doeng 
Eng Thaij Ho Semarang 
Thajj Tjoen Ho) Pekalo- 
Tjie “An Ho) ngan 
Thaj An Ho Magelang 
Eng Nam Ho Poerboling 
go 
Eng Ho Tong Cheribon 
Tha Ho Tjoen Soeka- 

boemi 
Sin Tjie An) ». 
Eng Hok An) BOSOr 

Tong An Teng) Cornelis 
Bang Ho Tong) Tanah 
LongSan Jok Fong abang 
Riin An Ho Serang 
Ban Ka An Rangkasbe- 
toeng 
Ban Hok Soen Tangerang 

HARGA 
Bofol besar f 3.- 
Botol ketjil f 1.75 
Ada sedia roepa2 peta- 

san dan Jan Hwee, har- 

ga bersaingan, harap 

roepa2 obat patent. 

  et 

  

  

  

ATAP DEWA" 
Molenvliet oost 73 

Batavia-C.   
bisa dapet rabat bagoes.   
  

DEWALIN atawa MINJAK RAMBOET ada meroepaken OBAT boeat 
KETJANTIKAN, MINJAK RAMBOET ,,TJAP DEWA" di TANGGOENG 
TIDA BISA TENGIK OF ROESAK, maskipoen tersimpan 1 of 2taon 
lamanja. Kleur ada roepa-roepa, seperti: IDJO, POETI, KOENING enz. 
HAROEMNJA ada TJOTJOK sekali 
Bisa dapet beli di Toko-toko dan waroeng-waroeng. Orang dagang 

Memoedjiken dengan hormat 

Fabriek ,TJAP DEWAs" 
Molenvliet Oost no.73 Bat-C.-Tel.no 1019Bat 
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Harganja menoeroet djaman.     

SOERAKARTA 

Keadaannja oeang Mangkoenegaran 

Pembantoe M menoelis: 
Accountantsdienst Mangkoenegaran 

telah mengeloearkan pelap»eran kea 
daanpja oeang Rijk itoe selama boe- 
lan Sep. '37, kita ambil jang perloe 
sadja dengan pendek seperti dibawa ini: 

Ocang jang masoek: selama boelan 
itoe rijkskas menerima f 224.400.36 
(Sep '36 ada f 99,133.84). Dari 1 Dja 
hoeari sampai 30 Sep '37 djoemlah 
f 1.122 150 83 (Djanoeari/Sep '36 ada 
f 980.948,53), 

Ocang jang kelvear : Sep '37 me- 
ngeloearkan f 140,158 75 (Sep '36 me 
ngeloearkan f 10948385). Djanoeari 
sampai I-p '37 djoemlah ada f 1,084 
8”471 (Djanoeari/Sep “36 ada f 980. 
507,19) 

Keadaan oeang pada 30 Sep "37 da 
lam rijkskas masi ada voordeelig saldo 
f 37,3.6,12. 

Bahaja pest makin tambah. 

Dalam ,Pemandangan“ ini telah 
kita wartakan, bahwa didaerah onder 
distrik Selo, diantaranja goenoeng Me 
rapi dengan goenoeng Merbaboe (da 
erah kaboepaten Bojolali) timboel pe: 
njakit pest. 

Pada 26 Oct. ji. dapat diketahoei 
ada seorang meninggal doenia jang 
ternjata karena pest, sekarang soedah 
mendjadi 13 orang, jaitoe 7 orang ka 
rena long-pest dan 5 orang bwbunen 
pest. Pada hari Saptoe 20 Nov ini 
tambah seorang lagi jang meninggal 
doenia karena Iong pest, terdapat dari 
salah seorang jang telah dimasoekkan 
dalam roemab barak, jalah diantara- 
vja keloearga jang doeloe telah me 
ninggal doenia. 

Berhoeboeng dengan itoe, maka pi 
baknja BB dengan DVG makin beker 
dja keras oentoek menijegah penjakit   itoe,   

Kesengsaraan Ra'jat Klaten 

Beloem lama isi telah kita'wartikan, 
bahwa di daerah onder distrik Bedji, 

Karangdowo dan Djoewiring (Ka- 
boepaten Klaten) mendapat kesengsa 
raan karena angin taufan jang sangat 
besar, hingga merebahkan beberapa 
roemahnja bepak tani dsb.nja. 

Menoeroet pelapoerannja prijaji BB 
maka djoemlabnji roemah jang rebah 
ada 243 jang ditaksir djoemlah keroe 
giannja ada f 3800.— Atas oesahanja 
komite kesengsaraan di Klaten, maka 
Ra'jat jang menderita kesengsaraan 
itoe diberi sokongan 40pCt dari keroe 
giannja, Sekarang ini atas kekoeasaan 
nja Boepati telih diambilkan oeang 
kas desa jang lain hari kalau oeang 
derma dari komite itoe telah terkoem 
poel akan dikembalikan ke kas desa, 

Adapoen kersesakan karena gempa 
boemi pada 27 Sep jl ini keroegiannja 
koerang lebih ada f 42000.— Keseng 
saraan ini poen djvega telah dioesaha 
kan oleh komite kesengsaraan lindoe. 

Badan-keradjinan Mardi-Goeno 

Perhimpoenan kesenien , Mardi-Goe 
no“ di Solo telah mengadakan psm 
baharoean, jang sekarang ini dibawah 
piwpinannja dr. R Satiman Wirjosan- 
djojo sebagai ketoea dengan KRMH 
Woerjaningrat sebagai ketoea-moeda, 

Telah beberapa tahoen perhimpoe 
nan Ihagekgamanoonjai permanente ten 
toongf€rig dari matjam2 barang-kera 
djinan Ra'jat, jang disediakan dalam 
roemah paseban di pinggirnja aloen2 
Oetara, Oentoek membaharoeci ini MG 
telah mengadakan koemisi, jang terdi 
ri dari toean2 ir. R Ng. Prodjosoepon 
to, dr R Satiman Wirjosandjojo, R Ng 
Tjondrodiprodjo, R Ng Reksodiprodjo 
dan R. Martodinolo, 

am. @ mam 
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