
    
   

  

NN... 8 
Menoleh ke Barat dan ke Timoer. 

tingan Tisngkek: Diopang te) 
eroes meminta perbatian! | 

hingga sekarang doedoeknja per- 
begini: 
pang soedah dapat mendoedoeki 

rian dari daerah Tiongkok dengan 

hai sebagai poesat. Kemenangan 
ikian itoe tidak seberapa djika di 

'perbandingkan dengan keroegian Dje- 
pang, javg telah dideritanja. i 

| ocang, roegi barang, roegi djiwa, roegi 
—. » kehormatan dan kedoedoekan.|    

      

   

  

    

  

    
    

  

— Pada waktoe Djepang main bakaran| 

“dengan Tiongkok, benoea Barat de- 

ngan Iuggeris dimoeka menjiapkan 
iri oa mentjegah kewmadjoean 

doenia Timoer oemoemnja, benoea Asia 

teristimewa, Persiapan itoe sebagian 

“beroepa perbaikan persadiaan alat2 

'perang dan sebagian poela beroepa 
perbaikan perhoeboengan antara satoe 

ma jang lain, Sikap lemah dari Ing- 

P. oris terhadap soal Tiongkok-Djepang 

| misalnja boekan soeatoe boekti, bah- 
a Inggeris takost sama Djepang dau 

oleh karenanja Djepang boleh berla- 

koe keras terhadap Tiongkok dan 

' Inggeris. Siap berpendapatan demi- 

| kian koerang mengenali akal-Kanijil 

— Inggeris. 

|. Albion (Inggeris) poera poera lemah, 

| tidak berdaja, tidak berani, kare- 

“na.. ?. . mentjari waktoe oentoek 

menjiapkan diri dahoeloe sebeloemnja 

menerima atau menolak tantangan da- 

ri pihak mana sadja. Sembojan Ing- 

ris selaloe: wie het laatst lecht, 

lacht bet best. Siapa ketawa paling 

— belakang, itoelah jg paling baik. Tjo- 

ba libst, bagaimana tjerdiknja Ingge- | 
ris main silat dipinggoeng politik- 

tioggi. Konferensi 9 negeri di Brussel 

  

   

   

  

   

   

diadakan. Maksoednja boekan oentoek | 

menolong Tiongkok dengan perboea- 

tan, daden, melaiukan oentoek men- 

| tjegah fitnaban, bahwa Inggeris ada 
— 'moesoeh Tiongkok. 
0. Djadi, konferensi 9 negeri di Brus 

| sel itoe sekedar oentoek membikin 
| sabar Tiongkok dan oentoek menakoet 

 nakoeti Djepang, Kesemoeanja itoe 

men:e joe..?,.: soep:ja perang-sauda 

“ra antara Djepang-Tiongkok djaugan 

“lekas berenti tetapi berdjalan teroes, 

| yuakin lama makin baik, 

    

  

    

   

    

. 

silat.” Marah siui, Gjilat sana, main 

| mata begini, gertak-sambel begitoe. 

| Dan jang soedah kelihatan ialah: Ing 

| geris sedang main mata dengan Djer 

man, Dan soepaja Perautjis tidak tjem 
boeroean, si Albion itoe bermain-mata 
'djoega dengan Perantjis. Maksoednja 
..... soepaja Djerman mendapat kem 

bali negeri negeri djadjahannja, jang 
telah dirampas berhoeboeng dengan 

kekalahan Djerman dalam perang 

doenia 1914-1918 itoe. Taktik demiki 

an akan membawa akibat paling se 
dikitnja begiai : 

  

Djerman mendjadi djinak, karena 

tergolong koloniale mogendheid lagi, 

djadi masoek barisan ,have", jang 

mempoenjai djadjahan, 

rinja tidak akan berani bermoeloet 

besar seperti sekarang, karena Itali 

zonder Djerman tidak berani boeka 

moeloet besar terhbad:p Inggeris, apa- 
lagi doenia, 

Djerman, Itali dapat dipikat (dengan 
soeapan tanah djadjahan) . . . negeri 

Matabari Terbit alias Djepang boleh 
gigit djari sendirian, demikian djoega 
beroeang merah alias negeri Roes. 

Teranglah kiravja, apa sebab Ame 
rika Sarikat selaloe tidak maose ikoet 
tjampoer tangan dalam soal soal poli 

kan Philippina dari genggamannja. 

Amerika lebih senang mendjadi pe- 
nonton (publiek) dari pada ditonton 
(pemain), asal mendapat bagian dari 
recette, perhasilan tontonan itoe. 

Katekan ,politik tinggi" itoe tidak 

kotor ! 

M.T, 

Disamping itoe Inggeris teroes main jJ 

Djerman djinak, Itali dengan sendi: | 

| tik negeri loearan dan apa sebabnja | 

” Amerika Sarikat lekas-lekas melepas- |. 

Tjoba libat, ba 
rapat pertama. Di-medja H.B. tamp 
kepala dan dasi pendek. 

diantaranj 

5 Perkabaran 
  

Kerdja lebih ringan 

Reuter mewartakan dari Cleveland 

boeroeh djam bekerdjanja dikoerangi 
boeat sehari harivja pada paberik-pa 
berik wadja, berhoeboeng dengan moen 

IE beam 

Bangsa2 Belarda jang di Nanking 

Dari Den Haag diberitakan oleh 
Anip Aneta, bahwa, menoeroet tele- 
gram dari Nederlandsche gezantechap 
di Peiping segenap perdoedoek-pan- 
doedoek bangsa Belanda jang ada di 

Nanking sama meninggalkan Nanking. 

Kabinet baroe : 

Reuter mewartakan dari 

Rubbens, Kolonien. Luit. 
Denis, Defensie.: 

ma F3 oa 

Wereldproductie dari Tarwe 

bahwa Departement Oeroesan perta 

#9 mn 

Hari lahirnja perdjandjian anti 
Komoenis 

bahwa berhoeboeng 
labirnja Perdjandjian 
mintern, Goebbels 

dengan 

selamat dengan djalan mengetok kawa 

Goebbels menerangkan begivi: 

anarchie, dinding mana tidak dapa 
diteradjang” 

ig sea 

Peloeroe njasar 

Keg 

Senegaal mati tertembak ketika ter   
  

loeroenja polisi jang sesat djalannja 

gaimana asjiknja tocan Soe ang ko 
ak toean S8. Joe 

gan“ didapati dimana-mana. 

a di medja H.B. £ 
Koran ,Pemandan 

(Ohio), bahwa setengah miljoen kaoem | 

doernja kebasilan didalam pekan jang | 

aebiraebir ini. 
jang |. 

Brussel, 

bahwa Janson telah berhasil oentoek 
membentoek kabinet baroe, Pada keti 

ka itoe Jansen telah mendjadi premier 
jang tidak katholiek semendjak 53 tb. 

Kabinet jang baroe ini terdiri dari : 

De Man, Financien. Spaak, Buiten 
landsehe Zaken (Oeroesan Loear-Nege 
ri) Dierck, Binnenlandsche Zaken.| 

- generaal 

Reuter mewartakan dari New York, 

nian Amerika telah mendoega tentang 

wereldproductie tarwe ialah besarnja 
ada 3808 miljoen bushels dan pada 

tahoen jl, ada 3544 miljoen bushels. 

Dari Berlin diwartakan oleh Reuter 
hari 

Anti - Ko 
(Djerman) daa 

Nagai (Minister Verkeer Djepang) te 
lah sampai-merjampaikan oentjapan | 

»Bolsjewisme Internasional seka 
rang mesti tahoe, bahwa sekarang 

ini soedah kita dirikan dinding ko 

koh oentoek membendoeng aroes 

adoehan di Syria 

Pengoesoetan atas kedjadian kedja- 

dian jang terdjadi dalam beberapa ha 

ri jang achir achir ini, dalam manase 

orang serdadoe Perantjis dari bangsa 

djadi pemberontaksu maka dibelakang 
ternjata babwa'ia tertembak oleh pe- 

  

  
epon berpidato dalam 
dawimatapakai ikat 

5 

Boskti ini besar artinja bagi pihak 

pelawan, sebab dengan boekti itoe, me 
reka tidak dihadapkandimoeka penga 
dilan militer, tetapi pengadilan negeri 
biasa, 
Eaam boeah soerat kabar, jang sa 

ma menoelis kabar2 pemborontakan 

dan mengeritik keras kepada Pemerin 

tah. Perantjis, dikenakan hoekoeman 
breidel, tidak boleh terbit boeat waktoe 

jg tidak ditentoekan, 

' Djenazaknja Mac “Donald. 

Kapal kruiser ,Apollo“ jang memba- 
wa djenezabnja marhoem bekas Pre- 

mier Inggeris MacDovald, kemarin 
djam 11.10 soedah tiba di Devon-Port. 

Matros2 penghormat 100 orang ber 

djadjar dan memberi hormat dengan 
sedapang ketika orang memoenggah 

peti kepangkalan jang dilakoekan oleh 

8 orang matros. Kemoedian diletak 

kan didalam kereta specisal jang di 

Gloucester, kata Reuter. 
— O —— 

Memboeka pintoe 

djadi anggota atau bekas anggota dar 

lada (berdiri) dan - dikenakan verbod 
apa bila minta mendjadi anggota Par 

ed.) 
— 9 —— 

(Maoe feest? R 

Tentang begrooting 

Melandjoetkanpembi 
tjaraan, 

t 

t 

melakoekan dictatuurnja, kata Anip 
Aveta dari Den Haag, 

tentang krankzinnigenverpleging Toe 

i m9   

samboengkan dengan , London- Ex- 

press“, 

Ini hari digedoeng Westminster 
Abbey dilakoek:n ocep: tjara penghorma 
ta mmajat, dimana Radja luggeris ha 
dkirnja akna diwakili oleh Hertog 

— Dari Pengoeroes Besar Parindra di 
Soerabaja di siarkan ma'loemat kepada 
tjabang2nja, bahwa penerimaan anggo 

ta baroe kepada meraka jg masih men- 

perbimpoenan-perhimpoenan jg masih 

indra haroes mendapat idzin lebih da 
hoeloe dari Pengoeroes Besar Parindra, 
 Teroetama kepada sekalian anggota 

Parindra diandjoerkan bagi jg mem- 
poenjai kendaraan, sepeda, auto, dil- 
nja, selaloe memakai bendera partynja. 

Tweede Kamer telah melandjoetkan 

pembitjaraannja tentang begrooting 
Justitie, dimana t. De Geer memben 

tangkan tentang ecbtscheidingsvraag- 
stuk (so'al pertjeraian). Toean Mr, 
Kortenhorst memprotest perkataan2nja 
toean Mr. Rost van Tonvingen, djika 
Roomsch-Katholieke Staatsparty akan 

Didalam vergaderirg jg dilakoekan 
pada petang hari didalam Kamer teb. 
telah dilangsoengkan pembitjaraan ten 
tang begrooting oentoek Binnenland- 
sche Zaken. Didalam vergadering tsb 

antara lain-lain dibentangkan soal-soal 

roesan mengobati orang gila) dan djoe 

ga tentaug binnenlandsche seheepvaart. 

Ini hari ter bit : 2 

Directeur-Hoofdredacteu: 

M. TABRANI 

redactie 1440 WI 

Administratie 1810 WI. 

Telsfnon 

Roemah Hoofdred. Laan Kadi- 

man 4 telefoon WI, 2620 
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ngan tetap kejakinan menggoen 
ra productief, 

sanggosp. memberi pertolongan 
Insjaflah ! 

verzekeren kedoedoekan T 
Onderlinge Levensverzekeri 

RA“ sanggoep menolong toean 
kemoedian. 

Mintalah prospectus. 

Adj: Insp: NJONOPRAWOTO 

”     ” 

Onderlinge Levensverzekering Maatschappij 

»BOEMI-POETERA" 
DJOKJAKARTA 1912—1937 

  

Ambtenaren! 
Tahoen 1938 soedah didepan pintoe. 

Salarisherziening akan keloear. 
Oleh adanja salarisherziening ini djanganlah Toean menggolong 

istana-angin (luchtkasteelen bouwen) tetapi haroeslah Toean de- 

Malaise telah memberi peladjaran jang njata pada kita bahwa 

dalam waktoe jang soesah dan sempit tak ada orang lain jang 

Pergoenakanlah tambahan 

Inspectis DJAWA-BARAT. 

Inspecteur: R. NOTOHAMIPRODJO Regentsweg 14 Bandoeng. 

B. SOERJOATMODJO Kedjaksan 47 pav. Cheribon 

SOEMARDJO Garoet. 

akan tambahan gadjih itoe setja- 

pada kita. 
salaris itoe boeat 

ocean dihari kemoedian. 

ng Maatschappij , BOEMIPOETE- 
dalam kedoedoekan Toean dihari 

Pasebanweg 3 Batavia-C.     
  

  

  

PEMBESAR IKOET TJAMPOER 
Ikoet tjampoer dalam persekoe 

toean gelap di Perantjis. 

Havas mengawatkan dari Parijs: 
Pengoesoetan kepada ,Cagoulards“ 

affaire mendapat kemadjoean penting 
sekali kemarin. 

- Setelah roemahnja digeladah, maka 
pihak polisi telah menangkap Djen- 
deral Du  Seigneur, jang bekerdja 
pada  Ministeris Luchtvaart, kare 
na dipersalahkan ikoet mengorganiseer 
persekoetoean ,pelanggar” itoe, 

Ia bekerdja pada Luchbtvaart, ialah 
ketika Laurent Eynac masih mendjadi 
Minister Luchtvaart, dan djoega bekas 
komandan lapangan terbang militer 
»Obartres“. 

Selain daripada djenderal itoe, di 
tangkep poela Eugene de  Loncle 
seorang legioen ridder dan mendapat 
bintang Oorlogskruis. 

Djoega Insinjoer jang dibingkil ka- 
pal telah ikoet membikin kapal ,Nor- 
mandia" jang terkenal. 

De Lonecle dianggap sebagai ketoea 
dari persekoetoean itoe. 

lutionnaire”). 

i 

,CSAR, 
, 

»Fransch Algerie“. 

kai opsir anak negeri seorang, dan 

mempergoenakan mitrailleur, 
— (9 

Perdjandjian tentang anti Komin- 
tern-Pact 

Djerman. 

ini mengoendjoengi perajaan ini. 

raal 

berg, ambassadeur di Londen, jan 

Von Ribbentrop, kepsla penglima Oe 
roesan Marine ja'ni admiraal Rider   
Chef Surete Generale menerangkan, 

bahwa nama persekoetoean itoe jang 
sesoenggoehnja ialah ,CSAR“ (singka 
tan dari ,Comite Secret Action Revo- 

Rajat Afrika akan dipergoenakan 
Reuter mewartskan dari Parys, bah 

wa pengoesoetan kepada pekerdjaan 
telah terboskalah rahasia, 

bahwa mereka akan memakai ana:2 
negeri dari Afrika Oetara boeat keper 
loean organisasi itoe, dan diberi nama 

Tiap2 groep dari 10 orang mema 

diatas satoe kompeni dipimpin seorang 
komandan Eropah, Tiap2 kompeni jg 
ditarik mendjadi serdadoe , Fransch 

Algerie“ itoe mempoenjai pengalaman 

militer, seperti misalnja jang pandai 

Dari Berfiju diberitakan oleh Trans: 
ocean, bahwa Kanselier Hitler akan 

mengoendjoengi perajaan makan jang 

pada hari ini diadakan oleh ambassa- 
deur Djepang, ja'ni graaf Mushakoyi 

digedoeng ambassade Djepang oentoek 
menghormati bari perdjandjian anti 
Komintern Pact antara Djepang dan 

Kanselier Hitler baroe pertama kali 

Perajaan itoe akan dihadiri djoega 

oleh ambassadeur Itali Attalico, gene 

Giring dan penggantinja Hitler 

jani Rudolf Hess, minister Oeroesan 

Perang, ja'ni velenmarschalk Von Blom 

staatssecretaris van Buitenlandsche Za 
ken ja'ni Von Mackensen dan gezant- 
schapsraad dari ambassadeur Itali, ja" 
ni graaf Magistratie. 

Lam 9 

Keribactan di Palestina 
Empat orang Arab ditangkap 
Transocean mengawatkan dari Jeru- 

zalem, bahwa antara empat orang2 
Arab terkemoeka jg telah ditangkap 
pada tgl,22 November j.I. disoeatoe 
tempat jang djaraknja 8 KM. diloear 
Yenin, adalah seorang terkenal, jaitoe 
Sech Farhan Al-Sandi, jang dalam th. 
1935 djoega menjebabkan terdjadinja 
pemberontakan Arab bersama sama 
Sech Ezzedin, jg setelah ditangkap se 
gera ditembak mati. 

Soedah berboelan boelan polisi men 
tjari Sahdi, jg oleh orang Arab diang 
gap orang keramat (? Red), sehingga 
menjoekarkan penangkapannja. 

Kesoekaran jang lain lagi, ialah 
kareva Al-Sahdi itoe pada waktoe si 
ang bersemboenji ditempat pegoenoe 
ngan, hanja malam hari sadja kadang 
kadang datang dikampoeng kampoeng, 
oentoek mengandjoerkan aksi beron 
tak melawan Pemerintah Mandaat. 

Dikabarkan, bahwa Sahdi dan 3 
orang lainnja jang ditangkap itoe sama 
bersendjata, oleh karena mana dengan 
tjepat mereka akan diperiksa oleh 
pengadilan militer jang baroe diada 
kan itoe, 

Menilik kepada ten laste legging 
(dakwaan) moengkin mereka didjatoehi 
hoekoeman mati, dan orang bercha 
watir, kalau-kalau poetoesan itoe akan 
menerbitkan terganggoenja ketertiban 
jang sangat besar. 

Pihak pembesar soedah bersedia- 
sedia oentoek soeroeh mendjaga ge- 
doeng tempat hakim-hakim itoe. 

Djika kedjadian, pemeriksaan soe- 
dah dilakoekan pada tgl. 28 November. 

Kesalahan Al-Sahdi 
Reuter mewartakan dari Jeruzalem 

bahwa Sech Farhan Al-Sahdi, seorang 
pemimpin Arab jang bagoes roepanja 
dan berdjenggot, telah dipersalahkan 
membawa sendjata api larangan, dan 
dalam proces pertama didepan penga 
dilan militer jang anti-terrorisme, ia 
dihoekoem gantoeng sampai mati. 

Sech terseboet jang doea hari sebe- 
loem itoe ditangkap oleh pasoekan 
»Bast Yorkshires“, adalah itoe waktoe 
membawa seboeah pestol mauser,tetapi 
ia menjerah diri dengan tiada memberi 
kan perlawannan. 

Djika pengadilan militer soedah 
mendjatoehkan hoekoeman mati, maka 
tidaklah ada lagi tempat pengadilan 
jg lebih tinggi oentoek bisa 'meman- 
djatkan perkara, Pemberian clementie 
adalah tergantoeng kepada kekoeasa 
an Komissaris Tinggi, 

i   — (9 sa 
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: “Sir Jagadis Chandra Bose t 
|Oleh Wisnoe 

|. Sedikit riwajat dari Sir J. O. Bose, 
3 peang yong besar jg termashoer di | 

'kita sadjikan seperti berikoet : 
eliau dilahirkan pada th 1858. Se- 

2 ihuja mendapat graad dari sekula 
| han 
| ka beliau w anna Nan 

    

      

  

        
    

         

     

  

    
diangkat mendjadi 

Beliau memperl s0e: 
kas oentoek mempeladjari 
dari ombak electrisch jang jang ham 
pir sama dengan telegrafie jang tidak 
dengan kawat (draadlooze telegrafie). 
Kemoedian hingga sekarang 

itoe dipakai dalam semoea draadloo 
ze telegrafie. Aa PARE 

Beliau werdapatkan poela perkakas 
oentoek meriksa wet-wet dari straal- 
doorbreking, weerkaatsing dan polari 
satie dari ombak-ombak electrisch. 

Didapatnja djoega persamaan dalam 
perboeatan ontvanger terhadap pada 

" oerat2 jang masih bidoep. Oleh karena 
nja beliau mempeladjari dengan tjara 
systematisch weefsel weefsel dari che 

wan dan toemboeh2an. Semoea pe 
njelidikKan ini masih dilakoekan di 

dalam laboratorium. 
Setelah penjelidikan didalam labora 

torium itoe memoeaskan maka beliau 

mentjoba memperlihatkan penjelidi 
kan itoe dimoeka badan2pengetahoean. 

Dengan menjenangkan dan memoeas 
kan segenap jang badlir maka bisa 

diboektikan bahwa mechanisme dari 
toemboeh toemboehan itoe sama de 
ngan mechanisme dari chewan. 

Beliau mendapatkan perkakas jang 
dinamakan erescograaf. Instrument ini 
bisa mentjatat djalannja hidoep toem- 
boeh toemboehan. Obabnja dari bagian 
jang ketjil-ketjil teemboeh2an bisa ke 

  

    

  

  

lihatan terang sekali, sebab crescograaf 
itoe bisa membesarkan bagian-bagian 
itoe sampai sepoeloeh miljoen kali. 

Pendapatan sematjam 

— Pada tahoen 1915 beliau menarik diri 
dari Presidency eollege di Calcuttaitoe, 

Tetapi meskipoen beliau tidak aktief 
lagi di faeulteit, beliau meneroeskan 
pekerdjaannyja diloear college, Beliau 
mendirikan soeatoe badan jg toedjoean 
nja akan semata mata menjelidiki se 
moea kedjadian dan keadsan alam. 
Badan itoe didirikan di Calcutta dan 
diberi nawa, namanja sendiri. 

| Pada tb 19I7 beliau dikaroeniai ge 
— lar kebangsawanan dan mendjadi ang 
gauta dari beberapa deputatie penge 

| tahoean ke Europa dan ke Amerika 
Banjak sekali boekoe boekoe tentang 
ilmoe alam jg ditoelisnja. 

Demikianlah riwajat hidcep dan pe 
kerdjaan dari Sir J. Ch, Bose. 

  

  

  

  Tinggi St Xavier di Calcutta maj 

y perkakas) 

itoe menga- 
goemkan para ahli ilmoe alam sedoenia. 

    

. Setelah digantikan pakaian karena 
kebasahan, dan diberinja makan ma 
ka kanak kanak itoe ditanjakan, jang 
besaran toetoerkan tjeritanja, ia poe- 
nja bapa nama Mesir soedah beberapa 
boelan meninggal di Pasar Minggoe, 
ia poenja iboe nama Nong laloe ka: 
win pada satoe orang jg ini anak seboet 

Tawit, dan kini beroemah di Ta toean 

  

h Abang, di | Bapa tiri ini katanja sangat kedjam beroelang oelang mereka dioesir,demi Ikian kemarin siang. Tapi ini kali lan 
taran sangat dioesirnja mereka laloe 
pergi hendak mennedjoe keroemah 
neneknja dari iboe di kampoeng Ka- 

(rang Tengah disebabkan ta' tahoe dja Associa-|lan, tiba di itoe tempat. 
Oentoek jg berkepentingan kanak2 

itoe pagi tadi oleb Detachement Cow 
mandant politie Tjempaka Poetih te- 

Hah diambil dibawa keroemahnja In 
specteur politie. 
P it nm 

Diangkat mendjadi onder- 
voorzitter 

- Yoean Raden Sahbrip, seorang rechts 
kundige telak diangkat mendjadi on- 
dervoorzitter landraad landraad di Ban 
doeng dan di Soemedang. Toean tsb 
Ipada masa ini masih mendjadi order 
voorzitter landraad landraad di Betawi 

dan di Tangerang. 
— 0 — 

Lebaran Nachttrein. 
Pada tanggal 5 sampai tanggal 7 

December jad. ini, ja'ni pada bari Le 
baran akan dilakoekan nachttrein 
.Nitour“ dengan ongkos moerah dari 
Betawi ke Soerabaja vv. jang terdiri 
3de klasse rijtuigen (wagon2 kelas 3) 
oentoek segala bangsa, restauratie 
rijtuig (wagon boeat makan) dan djoe 
ga bagage rijtuig (wagon oentoex 
baraog2), 

— Oo —— 

Rapat oemoem  Centraal-Comite 
Petitie-Svetardjo 

Disini diperingatkan, bahwa besok 
hari Minggoe tgl. 28 boelan ini dimoe- 
lai djam 9 pagi akan diadakan rapat 
oemoem oleh Centraal-Comite Peti- 
tie-Soetardjo di gedong  Permoefa- 
katan Indonesia di Gang Kenari. 

Menilik haocesnja masjarakat kita 
pada rapat2 oemoem dan menilik poela 
pentingnja soal jang akan diperbin- 
tjangkan dan melihat djempolan jang 
akan angkat soeara dimoeka ramai, 
kita pertjaja, bahwa orang beramai- 
ramai ikan memerloekan mangoen- 
djoengi rapat terseboet, tidak perdoeli 
panas atau hoedjan. 

Soal petitie-Soetardjo termasoek se- 
'bagian dari soal mati-hidoepnja Indo 
nesia sekarang dan dimasa jang akan 

datang. Dari itoe djangan sampai orang 

(tidak memerloekan datang, tidak per 
doeli apa mereka tidak setoedjoe atau 
'setoedjoe. Gerakan besar jang terkan 
'doeng dalam petitie- Soetardjo itoe 
hendaknja djangan terganggoe oleh si 
kap setoedjoe atau tidak setoedjoe itoe. 
Dalam menghadapi gerakan besar se 
matjam. itoe sikap masjarakat seloe- 
roehnja hendaknja begini: jang setoe 
djoe madjoe kedepan, bekerdja oelet 
dan actief, tidak kenal pajah dan le- 
tih: sedang jang tidak setoedjoe tidak 

Imerintanginja, sebaliknja seberapa da 
| Ipat menjokong labir dan bathin, ka 

rena tertjapainja isi dan maksoed pe- 

titie-Soetardjo itoe tidak mendatang 

| (Ikan keroagian boeat golongan jang ti 
dak menjetoedjoeinja itoe. 

  

Tiga anak jang malang 

Dioesirolehbapatiri- 
nja, kehoedjanan dite 
piscengai,ditengah sa 
wah soedah malam. 

Tadi malam kira2 djam 8, toean 
Kadar di Tjempaka Poetih telah 
mendapati tiga anak, doea perempoean 
dan satoe lelaki, jang besar beroemoer 
tidak lebih 8 th. jang kedoea tidak 
lebih 6 tahoen dan jg ketiga kira kira 
4th. masing2 namanja Rosmah Rohi- 
mah dan Nob, $ 

Terdapatnja itoe kanak2, diwaktoe 
itoe sedang boedjan besar petir sa 
boeng menjsboeng, kepada t. Kadar 
ada datang seoreug toekang sajoer jg 
habis berdagang di kp: Soemoer Batoe 

hendak poelang kekampoeng Tjempaka 
Poetih. 

Ditepi soengai ditengah sawah anta 
ra Soenter dengan Tjempaka Poetih, 
soedah gelap. toekang sajoer tsb terpe 
randjat dan merasa takoet mendengar 
soeara anak merintih. Di tengoknja 
doea anak perempoean jg besaran itoe 
sedang merangkoel adiknja jang terke 
tjil jang soedab lelah.” 

Ma'loem toekang sajoer, terbit tam 
bah takoetnja, takoet hantoe, takoet 
poela lain sebab jang berhoeboengan 
dengan politie, dengan terboeroe boeroe 
ia toctoerkan penglihatannja kepada 
tocan Kadar. Demikisnlah oleh toean 

“ Kadar ditengok tempat kanak kanak 
itoe, spa jang dikatakan oleh toekang 
sajoer itoe soenggoeh benar, anak ma 
na dengan digendong laloe. dibawa 
poelang keroemahnja. 

    

Hendaknja orang ramai seoemoem 
nja dan kaoem pergerakan teristimewa 
memakai gerakan petitie-Soetardjo itoe 
sebagai alat goena melahirkan dan 

jang lebih besar dan teratoer dari pa 
da jang soedah-soedsh, aksi-kebangsa 
an beroepa masoek kampoeng keloear 
kampoeng, masoek doesoen keloear doe 
soen, masoek kota keloear kota, naik 
goenoeng toeroen goenoeng goena me 

nerang-nerangkan pada rafjat ramai, 
bahwa kita tidak senang dengan ke- 
doedoekan Indonesia pada masa ini 
dan meminta perobahan jang berarti 
perbaikan. Kaoem pergerakan selaloe 
memakai sembojan: boeat ra'jat, oleh 

Ira'jat dengan ra'jat, tetapi keadaan se 
hingga sekarang: ra'jat jang millioenan 

itoe beloem peruah melihat moeka pe 
mimpin pemimpiunja, apaiagi mende 

ngarkan soearanja. . 
Kita ketahoei adanja rintangan be- 

sar ketjil, rintangan kasar haloes, te- 

tapi insja Allab, asel gerakan maoe 

memakai petitie Soetardjo itoe sebagai 

alat goena mendekati rajat jang mil- 

lioenan itoe, segala peratoeran negeri, 

oendang-oendang negeri dsb.nja tidak 

dupat merintangi aksi demikian itoe, 

asal orang tetap dirail-petitie-Soetardjo. 

Nab, menerang - nerangkan, bahwa 

kedoedoekan Indonesia pada masa ini 
tidak menjenangkan kita dan patoet 
dirobah dan diperbaiki, ini sadja soe 

dab ada alasan koeat boeat menjo- 

kong gerakan petitie Soetardjo itoe. 

Dari itoe: perloekanlah datang pada 
rapat oemoem di Gang Kenari itoe, 

Jang akan angkat bitjara tt. Soe- 

tardjo, H- Agoes Salim, mr. Sartono,   mr, Hindromartono. 

mengkobar-kobarkau aksi-kebangsaan | 

    

    

Permvesjawaratan DVG 

Kemarin malam di Hoofikantoor 
DVG, dibawah pimpinan kepala DVG 
tdr. J. Offiringa, telah dilangsoengkan 
permoesjawaratan- daripada semoea 
inspektoer-inspektoer, fd inspektoer di 

Djawa dan Madoera. 
Permoesjawaratan terseboet poen 

dihadiri poela oleh kepala2 Malaria 
bestrijling dan Pestbestiijling, oleh 
kepala krankzinoigenwezen, dan lair- 
lain kepala dienstonderdeelen. 

Selain dari pada itoe hadhir djoega 
semoea afdeelingshoofden pada Kantor 

sasl. 

Pokok pembitjaraan jang terpenting 
ialah: a Decentralisasi D V G berhoe 
boeng dengan bestuurshervorming. 
b, Aspect financieel pemeliharaan 
kesehatan ra'jat di locale ressorten. 
c. Pemeliharaan kesebatan ra'jat ber 
hoeboeng dengan kolonisasi ditanah 

Seberang. 

»Nasib djoeroetoelis“ 

Rapat B.A.P. 

Loesa hari Minggoe djam 9,30 pagi 
B.A.P, akan melangsoengkan rapat 
oemoem Cef& Trianon, Noordwijk. 

Jang akan bitjara ialah toean toean 
De @ueljoe, Moehd. Sjoekri Hoesin 
dan voorzitter B.A,P, Betawi, tentang 
»nasiboja kaoem djoeroe toelis“ dan 
soal gadji, : 

Djongos disangka mentjoeri. 

Dipoekoeli oleh 
marechaussee? 

Djoeroe kabar kita beritakan dari 

Bogor, bahwa seorang familie Belan- 
da di Depok telah ketjoerian. Belanda 
terseboet sangka djongosnja bernama 
Emoer jang mentjoeri barang2nja 
Laloe ja serahkan Gjongosuja itoe ke 
roemah Ass Wedana Depok. 

Disana —menoeroet keterangan E 

moer jg sekarang sedang dirawat di 

roemah sakit Kedoenghala.g Bogor— 

ia dipoekoeli oleh doea orang mare- 

chaussee, sehingga badannja loeka dan 
bengkak-bengkak. 
Waktoe ditanja apa Ass. Wedana 

ketika itoe ada menjaksikan perboea- 
tan marechaussee tsb. Emoer mendja 
wab: ada. : 

Tetapi Assistent Wedana sendiri, 
menerangkan bahwa ia tidak menge- 
taboei kedjadian tsb karena ketika 
itoe lagi toerne. 
. Bagaimana sacbirnja perkara ini, 
nanti akan kita beritakan poela. (Me 
mang dalam perkara begitoe soekar 
mendapat saksi. Red.) : 

wan G3 ma 

Boschbouwschool 

Pertanjaan t. Thamrin 

Dengan soeratnja tertanggal 25 Nov. 
'37 t. Thamrin telah memadjoekan 

pertanjaan sebagai berikoet: 

Kabarnja Departement Ekonomi 
ada mengandoeng niat hendak mendi 
rikan seboeah boschbsuwschool (seko 
lah oeroesan hoetan). 

Oleh karena kini soedahada 2 boe 
ah boschkoersoes ja'ni Bosehbouwkun 
dige afdeeling disekolah landbouw Bo 
gor (Opleidings institaut voor boscbar 
chitecten) dan boschbouwkundige af 
deeling pada sekolah Koeltoer di Ma 
lang (Opleidingsinstituut voor boschop 
z'cbters), maka djika soenggoeh ada: 
niat seroepa itoe jg bertanda ini ingin 
mengetahnaei: 

a. apakah jg menjebabkan timboel 
niat akan mendirikan sekolah hoetan 
baharoe itoe ? 

b. maksoed apakah jg hendak ditja 
pai dengan pendirian itoe? 
.c, bagian pegawai hoetan (boschper 
soneel) jg manakah jg akan dididik 
dalam sekolah baharoe itoe ? 

d. berderadjat betapakah sekolah itoe 
berderadjat MLS ataukah berderadjat 
sebagai C. S. 

e. apakah dengan berdirinja sekolah 
itoe akan berarti dihapoeskan peladja 

ran boschbouw jg soedah ada itoe? 
—— 0 — 

Pidato Syed Abdul Hamid 
Pig Al-Chatib : 

Di Djakarta Raya hendak diadakan 
pertemocan pada malam  Minggoe 
tg 27-28 November jg “akan datang 
di Gedong Permoefakatan Indonesia 
Gang Kenari, moelai djam 8 malam 
akan mendengarkan pidato anggauta 

Madjelis Sjoera di Mekkah, memberi 
penerangan tentang oeroesan tanah 
Soetji dan perdjalanan Hadji dikera 
djaan Soedi dan keadaan tanah2 Is- 
lam di Timoer dekat, dibandingkan 
dengan keadaan Europa. 

Semoea itoe keterangan daripada pe 

“galaman dan pemandangan jang ter 
hormat itoe sendiri.” 

Diberi kesempatan oentoek perta 
njaan sekedarnja.   

A. K. Gani, mr. A, Sjariffoeddin Te 
Datanglah saksikan beramai ramai. 

aus0 Pi mana 

  

DVG itoe, serta adviseur decentrali- | 

Gambar diatas meloekiskan rapat 
akan kirim deputatie ke Nederlaud, 

  

«. Kongres P.G.B. ke XVII di Pekalongan 
Aa 

  
pengabisan, setelah .memoetoeszan 
Ketoea HB t. S. Joedawinata 

(doedoek dibagian moeka, pakai ikat kepala dan dasi pendek) kelihatan 
marem alias ajem, karena kongres soedah selesai dengan beres 
  

Pers 
De 

Waktoe saja meninggalkan harian 
ini beberapa boelan jg laloe, ketika 
itoe saja soedah berkata kepada toean 
Tabrani sendiri bahwa saja akan me 
noelis lagi dalam , Pemandangan bila 
mana perloe. : 

Karena saja meningggalkan Peman 
dangan semata mata soepaja berpendi 
rian bebas. Boeat meniadakan doegaan 
beberapa orang bahwa honorarium te 
tap jang saja terima dari Pemanda- 
ngan tiap tiap boelan mempengaroehi 
pendirian saja. 

Disamping semoea perbedaan pa 
ham, tjara atau penglihatan kita agak 
nja masih sanggoep mengakoei dan toe 
roet membela apa jg baix dalam sikap 
seorang lawan. 

Kemoedian saja minta berhenti dari 
harian ivi boeat menghormati dan mem 
bimbing rasa persatoean dan solidari 
teit antara soerat2 kabar anggota Per- 
di. Sedikit keterangan ini barangkali 
perloe. Sebab sendiri kita boekan 
anggota Perdi dan djoega boekan se- 
orang jang sepaham dengan t. Tabrani. 

'Tetapi jang mendjadi pikiran kita 
ini tjoema kebaikan dan keadaan pers 
kita sendiri. Sedih kita melihat kea- 
daan sekarang ini, 

Sebab dalam hemat kita beberapa 
hal perloe diperiksa dan ditimbang 
lagi. Boeat dirobah atau diperbaiki 
kalau perloe. Kita soedah tjoekoep 
lemah dan berpetjah belali, apa goena 
keadaan sekarang ini diterses teroes- 
kan ? : 

x 

Lain dari pada itoe, kenerloean 
boeat menoelis dalam harian ini se- 
karang soedah tiba, sebab doea hari 
bertoeroet-toeroet nama penoelis ini 
dihoeboengkan dalam soal , Persbu- 
reau“, Soepaja pembatja mengetahosi 
keadaan jang sebenarnja baiklah di 
katakan disini bahwa sampai saat ini 
saja sendiri beloem menoelis sepa- 
tah kata djoeapoen boeat oesaha ( pers- 
atau) correspondentie — bu- 
reau jang kini soedah berdjalan 

bampir seboelan, Waiaupoeo baroe 
boeat beberapa soerat kabar sudja, 

Sebab tjita-tjita persbureau sebetoel- 
pja tidak dari kita sendiri, melainkan 
jang soedah lama dipikirkan dan di 
bitjarakan dalam livgkoengan kefjil. 
Dibelakang tjita-tjita tsb ada berdiri 
boekan sadja sdr. Sipahoetar atau pe- 
noelis ini.akan tetapi djoega beberapa 
penoelis dan pengarang kaoem terpe 
ladjar lainnja. 

Djaoeh dari maksned penoelis boeat 
mewpaparkan soal ini dalam harian 
sebeloem semoeanja njata bisa hidoep 
dan mempoenjai dasar jang koeat. Te 
tapi apa jg maoe dikata, beloem apa 
apa orang soedah rioeh menjamboetnja. 

Soal persbureau boekan soal ketjil 
jatau moedab. Melainkan haroes dipi- 
kirkan diselidiki masak masik. Kemoe 
dian baroe dioesahakan. Dengan dja- 
toh bangoen, bertahoen-tahoen barang 
kali beloem njata terlihat hatsilnja se 
perti jang dimaksoedkan, 

4 

Dalam karangan t. Tabrani Publi- 

citeitsbureau , ARTA“ dengan persbu 

reaunja djoega tosroet dibitjarakan 
meskipoen tjoema dengan sambil la 

loe sadja. Soepaja hal ini lebih terang 
perloe rasanja pembatja mengetahoei 
bahwa tjita tjita persbureau kita itoe   tidak berhoeboengan soeatoe apa de 
ngan Arta, Sebab sebeloem Arta moe 

  

kita 
moderne pers is de ware volks- 

un'versiteit (H. W. Massingham| 
Oleh Soemanang - 

  

lai mengadakan persdienst tjita tjita 
pers atau correspondentie bureau 8oe 
dah lama ada pada kita. Dengan pe 
mimpin Arta sendiri toean $: de Heer 
penoelis kenal dan berhoeboengan ba 
ik. Malahan dari toeau de Heer penoe 
lis mendapat pengalaman jang berhar 
ga. Dalam pertoekaran pikiran teroes 
terang kita dari dahoeloe moela mem 
pertahankan berdirinya persbureau 
bangsa sendiri. Malah kita dikatakan 
masih terlaloe moeda dan tidak tjoe 
koep tjakap. 

Kalau benar begitoe, kita bertanja : 
bila kita haroes moelai ? Dr, Nieuwen 
huis pengarang dari koekse ,,Opvoe- 
ding tot autonomie“ pernah menoelis 
bahwa pemoeda bangsa Indonesia itoe 
sangat toea masoeknja dalam ge- 
langgang masjarakat. Dilain lain ne 
geri pemoeda jang oemoer 22 tahoen 
soedah memegang djabatan, tetapi ke 
banjakan pemoeda kita oemoer 25 ta 
hoen masih bersekolah. Kita jang oe- 
moernja soedah melaloei 25 tahoen 
lebih masih dikatakan beloem sampai 
temponja.. ..,...? 

Tidak tj:kap? Djoega dari doeloe, 
sedjak berabad-abad, selaloe bangsa 
kita dikatakan tidak tjakap. 

Tetapi anehnja bangsa Indonesia jg 
tidak tjakap itoe selaloe jang menger 
djakan sebagian besar pekerdjaan. 
Bangsa lain jang ,, mengorganiseer 
dan jang biasanja mendapat boeahnja 
poela. Inilah sedjarah bangsa kita da 
ri dahoeloe sampai sekarang soedah 
sampai temponja boeat di robah? 

1 x 

Tjoekoeplah soedah! Kita mermbera 
nikan diri mengoesaihakan atau men 
dorong tjita2 tsb. diatas sebab soedah 
sampai temponja, Persbureau boekan 
sekali ini sadja soedah ditjoba dan di 
kerdjakan, tetapi selaloe kandas. 

Maksoed kita malahan boeat semen 
tara boekan soeatoe persbureau melain 
kan soecatoe CORRESPONDENTIE- 
BUREAU dahoeloe. Massingham, moe 

tbe Daily Obronicle, medewerker dari 
the Nation dan sebagainja mengatakan 
bahwa pers modern itoe adalah volks 
universiteit jg sebenarnja, 

Keinginan boeat memperbaiki volks 
universiteit itoe mendjadikan kita me 
loepakan beberapa keberatan. Pers ki 
ta perloe diperbaiki! Soeara ini soe 
dah beroelang-oelang diperdengarkan, 
Persbureau sendiri adalah satoe antara 
banjak lainnja jg bisa menambah isi 
pers kita. 

Sekarang soeara rioeh mengatakan 
setoedjoe akan berdirinja persbureau 
sendiri. Tetapi jg kita boetoebkar ja- 
lah sjarat2uja, pertama oeang, kedoea 
neang, dan ketiga kalinja oeang lagi. 
Lain tidak ! 

Bangsa Indonesia memangnja pan 
dai melahirkan tjita2 jang baik dan 
berpaedah, Tetapi sampai sekarang ini 
trzgieknja, boekan bangsa kita sendiri 
melainkan orang Jain jang lekas lekas 
mengerdjakan tjita2 itoe, 

Satoe orang Indonesia bermaksoed 
akan mendirikan waroeng, sepoeloeh 
orang bangsa Tionghoa memboeka wa 
roeng di mana mana. Bilakah bangsa 
Indonesia akan bangoen sebangoen ba 
ngoennja ?   
lanja Hoofiredacteur dari de ,Ster", 
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1 permintaan it 
oeskan, karena tenta 

    beratan, maoepoen penolakan, 
boeng dengan hak-hak SARA asi 

| di Tiongkok itoe. 

—. Djikalau bangsa asing di Bh suabai 
— tidak maoe hadapkan keroewetan lebih 

, maka mereka itoe tinggal pa- 
sadja dan menantikan nasib jang 

g pada kemoerahan hati 
, 2 tentara Japan itoe, Pengha 

apap, bahwa pemerintah di Tokio ti- 
dak akan menjetoedjoei tindakan2 ten 
tara di Shangbai itve, ada kosong b8 
laka, Kita telah tahoe dalam th 1931, 
bagaimana pewerentah di Tokio itoe 
#joema bisa mengesahkan perampasan 

— daerah Manchurije oleh tentara Japan 
| di Kwantung,. 

    
    

    

    

    
    

   

        

     

  

   

   

    

   

  

    

  

    

   

|. Kekoeasaan dan pengaroeh tentara 
Japan tidak djadi koerang dari anam 

| tahoen jang lalue, dau meskipoen di 
Tokio tel.h dibangoenkan , Keizerljk 

— Hoofdkwartier“, dibawah piwpinan 
. Mikado sendiri, badan tertinggi ini 
tidak akan berkoeasa wenjalahkan dan 
memperbaiki tindakau tindakan tenta 

apan di Tiongkok itoe. Sebaliknja 
. deripada itoe, maka berbareng dengan 
dimadjoekannja permintaan2 Japan 

| di Shangbai, tentang penilikan Doua- 
me dan Posterijen, Hoofdkwartier itoe 
mengambil poetoesan oentoek mem 
perloeaskan medan peperangan sampai 
diseloeroeh di Tiongkok Selatan. 

Poetoesan ini. djikalau telah didja- 
lankan- dengan seanteronja, berarti 
satoe antjaman jg berterang ditoedjoe 

| kan kepada Engeland. 

ar Perhoeboengan antara Japan dan 
—.. Eogeland saban hari djadi lebih gen- 
— ting, biarpoen pemerentah di Londen! 

teroes kelihatan bersikapsabar. Dalam 
persidangan parlement ddo 23 boelan 

. Ini, minister Eden telah menerangkan 
dengan setegasnja, bahwa pemerentah 
Inggeris tidak memikirkan akan me 

“ngambil tindakan keras terhadap Ja 
5 pan itoe, 

    

Begitoepoen djnaga dari Londen di 
| kawatkan, bahwa menoeroet ketera 

ngannja ,seorang pembesar negeri“, 
Engeland akan mengambil tindakan 
sendirian oentoek melindoengi hak2 
Inggoris di Tiongkok, djikalau hak-hak 
itoe dilanggar oleh Japan, dan lain 

“Ia lain negeri, jang djoega berkepenting 
“an di Timoer Djaoeh, tidak maoe be 

A5 kerdja beramai oentoek melindoengi 
|... kepentingan mereka semoea. 

  

  

Siapakah ,pembesar negeri" itoe, ki 
ta tidak dapat tahoe, akan tetapi bo 

— leh dikira kira, bahwa ia boekan ang 
| gauta kabinet Chamberlain, jang begi 
. toe sabar dan... selaloe. berlakoe 

| #jal dan ,ogab soesah“, biarkan pres- 
. tige Inggeris djatoh djaceh kebawah 

— dimata doenia Timoer, sedari beberapa 
—. tahoen dibelakang ini. 

Dengan tidak berterang bermoesoe 
han dengan Engeland dengan tida'mes 

| ti mengorbankan djiwa dan materieel 
dalam peperangan dengan negeri Ba- 
rat maka Japan itoe boleh dikata ke 

. sampaian maksoednja, 

Maksoed itoe adalah : mengoesir pe 
ngaroeh dan kekoeasaan Barat dari 
Tingkok, maksoed mana ada dja 
tindakan permoelaan ke arah : 
oentoek bangsa Asia“ dan 

  

» Asia 
: ,Dvenia 
Koening oentoek bangsa Koening” ! 

Kesjalan dan djoega kealpaan me 
menoehkan kewadjiban2 jang telah 
ditetapkan dalam berbagai-bagai ver 
drag internationaal, akan berharga 
mahal sekali bagi Hogeland dan lain 
lain negeri jang telah poeloehan ta- 
hoen setjara mempoenjai bak diper- Is 
toean sendiri, berkoeasa di Tiongkok 

— itoe, 

  

- 
2 

" 

Seandainja sekarang Dagli A- 
merika Serikat dan lain lain negeri 
Barat hendak mengambil tindakan- 

| tindakan jg positief terhadap Japan 
'Timcer Djaoeb, waktoenja telah terla| 

kasep, te laat. Dimaua balatentara | 
pan sekarang poen djvega telah ada 
  

| kekoeatan peperangan, boleh dja | 
' boekan oentoek meroentoebkan per 
wanan Tiongkok sadja, maka negeri 

  

dak akan mengeudahkan sesoeatoe ke | 

EN SL EBEURZEN 

Oleh D. KOESOEMA NINGRAT 

baroe mesti moelai atoer 

    beberapa boelan. 

a djadi djoega, Japan 
Na ak: mandah sadja, 

ng an Maskot dan 
F (perang Rus|. Satoe kali Japan 

“ menantjap kakinja di Tiongkok 
Oetara, Barat dan Selatan, tidak sa 

Itoe negeri lain atau perserikatan negeri 
negeri lain, bisa mengoesir lagi pada 
nja. 

Melihat djalannja peperangan seka 
rang dan segala akibat dari kemadjoean 
uja tentara Japan itoe. waka pastilah 
negeri2 jang mengirim wakil ke con 
'ferentie di Brussel sekarang ini dan 
jang tidak atau tidak bisa memper 
hatikan pemtesian ingat dari Dr. 

iWellington Koo, oetoesan Tiongkok. 
akan menjesal dikemoedian hari. Ter 

Joetama sekali Eageland, "jang meme 
gang pimpinan dari conferentie itoe 
dan dari segala pertjobaan akan ber 
tjampoer bitjara dalan perselisihan 
Japan-Tionghoa, dan jang sekarang 
sangat dibentji oleh rakjat Japan, se 
bagaimana kenjataan dalam demonstra 
tie di Hibiya-park, Tokio, baroe2 ini. 

Demonstratie besar itoe dipimpin 
oleh Yamomoto, jang kabaruja ada 
orang paling berkoeasa dibelakang 
lajar dan djoega djadi pemimpin per 
koempoelan resia , Naga Itam“. Boleh 
dikata, bahwa demonstratie di Hibiya 
Park, Tokio, itoe ada djawabaa atas 
demonstratie anti-Japan di Londen, 
dipimpin oleh Aartsbisschop Ganjar 
burrij dau Lloyd George. 

Demikianlah dalam waktoe ini bisa 
kedjadian, rakjat2 doea negeri, jang 
masih berhoeboengan diplomatiek sa 
toe dengan lain, dan masing2 peme 
rintah bertoekar pikiran dengan ma 
nis dan setjara sahabat satoe dengan 
lain, saling maki dan menghina lebib 
sengit dari pada antara moesoeh dan 
'moesoeh. Keadaan demikian adalah 
pantas disampingnja satoe pertempoe 
ran hebat dengan tidak ada permak 
loeman perang, 

Kita tidak tahoe, apa akan kedja- 
dian sedikit hari didepan ini. Tapi 
jang pasti sekali adalah, bahwa Enge- 
land boekan lagi negeri jang boleh 
diandelkan pertoeloengannja oentoek 
mempertahankan kemerdekaan dan 
keamanan negeri-negeri ketjil atau 
lemah. Karena beloem tentoe Kageland 
bisa mempertahankan dirinja sendiri 
di Timoer Djaoeh ini, apalagi dimana 
Amerika Serikat sama sekali tidak 
ada niatan melepaskan sikap neutraal 
sampai sa'at jang pehghabisan. 

Hal ini bisa dinjatakan dari ketera 

pak dalamsk, Alg. Hbld, Semarang 
bahwa Washington menolak permin: 
taan President @uezon, soepaja Fifip 
pina djangan diberi kemerdekaan pel 

Amerika Serikat itoe hendak mengoen 
doerkan diri dari Timoer Djaoeh oen 
toek mendjaga keselamatan sendiri 
dan tidak akan tertarik tarik dalam 

Politiek isolatie, politiek mengasing 
kan diri dari pergaoelan internationaal, 
masih disoekai oleh bagian terbanjak 
dari rakjat Amerikaan, jang lebih me 
mentingkan. keloear-masoeknja Dollar 
dari pada kedoedoekan terkemoeka 
dalam oeroesan politiek, meskipoen 
berkali-kali President Roosevelt dan 
Staatssecretaris oendjoek keharoesan 
'akan Amerika Serikat keloear dari 
isolatie itoe, jang sama sekali tidak 
bisa dikata ,Splendid". 

Dari sekarang ini tidak kelihatan 
soeatoe riutangan poela bagi Japan 
akan menjampaikan segala tjita-tjita 
kebangsaannja, dan jang telah digam 
barkan dalam itoe memorandum Ta- 
vaka jang tersohor. Dari sekarang 
djoega Japan itoe bisa menegor se- 
moea bangsa asing di Timoer Djaveh: 
»Pergilah kau- orang dari Tiongkok, 
'baroelah kita bitjara tentang politiek 
'Tiongkok dari kita",   

an, jg mana tentoe sekali me $ 

ngan dalam telegram jang kita menam | 

noeh, melainkan Dominicn Status sa| 
dja, berhoeboeng dengan berbabajanja | 
perboeboengan internationsal di Ti 

Iwoer djaveh. Roepanja sadja, benar? 

an antara negerinegeri lain.| 

  
      

  

  

Serangan dari tiga djoeroesan 

Shanghai, 25 Nov (Reuter). Se 
dangnja barisan infanterie dan barisan 
Cavalerie menghentikan perlawanan 

1 Tionghoa maka bersamaan dengan itoe 
kapal2 perang Djepang menembaki 
kedoea oedjoengoja barisan Tionghoa, 
sedang dari atas pesawat2 Djepang 
menembaki bala perkoeatan Tisnghoa 
digaris tempat menghoeboengkau ba 
risan dan tempat mendatangkan pa 
soekan lagi, 

Menjelesaikan pekerdjaan mendoe 
doeki Wushing 

Pihak Djepang menjelesaikan oesa- 
hanja mendoedoeki Wushing dan me 
nerangkan, bahwa mereka kesebelah 

| Barat bisa mendapat kemadjoean dan 
saf-saf jg melakoekan pertempueran di 
sebela Oetara Danau Tuihu, sekarang 
soedah hampirs ampai di Wusib, 4 kilo 
meter lagi 

Wusih dirampas ? 
Shanghai, 25 Nov (Reuter). 
Djoeroe bitjara Djepang memperma' 

loemkan, bahwa pihax Djepang soedah 
merampas Wusih, laloe ieneroeskan 
perdjalanannja kearah :Barat. 

RE AA 

Pasoekan Inggeris 

Shanghai, 25 Nov. (Reuter). Pa- 
soekan “First Ulsterrifles“ jang pada 
permoelaan perang dengan tjepat dari 
Hongkong dikirimkan ke Sanghai, se 
karang menoempang kapal “Dilwaras 

| menoedjoe India, 
Kongsol Djenderal Inggeris, Phillips, 

memberi peringatan kepada semoea 
kapal2 dagang Inggeris, soepaja “tje- 
pat“ dan “correct“ dalam memberi 
balasan alamat (sein) dari kapal2 pe 
rang Djepang, 

Didengar kabar, bahwa Pemerintah 
Inggeris soedah semoepakat, bahwa 
kapal kapal perang Djepang boleh ber 
hoeboengan dengan kapal kapal Ing- 
geris, bahkan boleh poela pembesar 
pembesarnja datang naik kapal2 Ing- 
geris, goena menentoekan kebangsaan 
nga 33 

Diperingatkan djoega kepada kedja 
dianjg baroe baroe ini karena kapal 
Inggeris koerang ,tjepat“ memberi dja 
waban. 

Kongsol Djenderal itoe minta kepa 
da maskapai ka 2 kapal ,mengingat 
berbabajanja djika adasatoe kapal sa 
dja jg tidak menoeroet perintah ini: 

Oleh karena itoe kaoem nachoda2 
kapal diharap sangat 2 soepaja me 
ninggalkau perasaan persoonlijk. 

Komandan Garnizoen Nanking 

Nanking, 25 Nov (Central News 
Agency). , 

Pemerintah Nanking telah mengangkat 
Djenderal Tang Sheng Ohin, mendja 
d: pemimpin pada garnizoen Nanking. 

Graigie dan Hirota 

'Tokio, 25 Nov. (Domai) 
Ambassadeur Inggeris. (Graigie ta 

di pagi: mengoendjoengi Hirota,dan 
bertjakap2 setengah djam lamanja , 
e Apa jg dibitjarakan tidaklah diketa 
oei, 

Pertempoeran merebvet kota Wu-sih 

Shanghai, 25 Nov (Transocean) 
Penjerangan Djepang jang baroe di 

sebelah Karat Sbunghai, jang memang 
soedah dinanti nantikan, ini hari di 
moelai disebelah selatan danau Tui- 
hu, dan menoeroet kalangan Djepang | 
"basil penjerangau ini ialah Wusih di 
rampas, demikiarpoen Wushing. 

Detachement Djepang jang pertama 
masoek di Wusib, tapi oetara danau 
Taibu, poekoel 8 pagi, sedang pasoe 
kan2 jeng laivnja disebelah oetara 
kota itoe, teroes bergerak kearah ba 
rat kedjoeroesan kota Nanking. 

Adapsen kota Wushing letaknja di 
tepi selatan dari danau Taibu 

Djoega gerak kesebelah selatan, di 
sekitar Teloek Hanchow, orang Dje 
pang menjatakan, bahwa mereka mer. 
dapat kemadjoean2 lagi kearah Hai- 
yen, sesoedahnja mereka merampas 
Cbapoo, 3 bari jl. 

Dengan bekerdja bersama sama ang 
katan Oedara dan angkatan Laoet, 
ini hari Djepang mentjoba hendak   meroesakkan barisan penghoeboeng 

  

Yuan.pin djatoeh balik ke 
tangan Tionghoa 

Craigie mengoendjoengi Hirota 
  

  

barisan Tionghoa sebelah belakang, 
ja'ni didalam pertempoeran disekitar 
nja danau Taihu, 

Chapoo tidak benar dirampas, 

Shanghai, 25 Nov. (Transocean). 
Kalangan Tionghoa menerangkan ini 
hari, bahwe garis Kiangyin-Wusib, 
dari soengai Yangtze sampai kedanau 
Tai-hu sekarang diperkoeat dengan 
sangat, dan bahagian besar dari pa- 
soekan2 sama diperpoesatkan disana- 

Keterangan ini adalah berlawanan 
dengan berita2 Djepang, 'tentang ter 
temboesnja garia Tionghoa disebelah 
oetara Wu-sih. 

Pihak Tionghoa poen membantah 
kabaran, tentang dirampasnja Chapoo, 

Yuan-ping djatoeh balik ketangan 
Tionghoa. 

Shanghai, 25 Nov, (Central 
News Agency). Orang Djepang di Cen 
tral Sbausi telah sampai di Tai-yuan. 

Detach-ment daripada pasoekau2 
Tiongkok soedah sampai di Tung-yan 
chen, 35 KM sebelah tenggara Tai 
yaun. 

Persatoean barisan mobil Tionghos 
baroe baroe ini bisa merampaskan kem 
bali kota Yuan-ping, 75 KM sebelah 
oetara Tai-yuan, 

Serangan pihak Tionghoa 

Tsinan, 25 Nov (Central News 
Agency) Ketjoeali Nudan, dalam per 
tempoeran meriam .dan bedil, pihak 
Tionghoa bisa bertahan diri melawan 
barisan dimedan perang Asin—pu, 
masing2 berkedoedoekan dikedoea be 
lah tepi Soengai Koening, 

Orang Djeparg ditepi oetara diseki 
tar sekarang ada 10,000 orang koeat 
nja, jg tidak berhenti2oja diserang o 
leh persatoean pasoekan mobil Tiong 
hoa. 
  

Spanjal 
PERANG SAUDARA. 

Ambassade Inggeris. 

Dari Londen diberitakan oleh Trans- 
ocean, di Londen telah dioemoemkan, 
bahwa Ambassade Inggeris di Valen- 
cia ta' lama lagi akan dipindahkan 
ke Barcelona dan sekelilingnja. 

Berita berita jang menjatakan, bah 
wa Awmbassade Inggeris, ja'ni Sir 
Henry Chilton jang telah melakoekan 
pendjagaannja di Hendaye dan jang 
akan dipanggil kembali lagi, maka 
berita berita ini hingga kini masih 
beloem ditentoekan. 

Pada masa ini adalah berita berita 
jang menjatakan, bahwa J, H, Leche 
seorang Inggeris jang boleh dipertjaja 
di Valencia akan diangkat men 

daa Wusing dirampas ? 
  ye 

djadi oetoesan jang mempoenjai koea 
sa jang loear biasa, djika Ambasse 
Inggeris ini ekan dipindahkan ke 
Valencia. 

Lebih landjoet Reuter mewartakan 
dari Londen, bahwa menoeroet ketera 
ngan dari Eden didalam Lagerhuis, 
Ambassade Inggeris di Hendaye telah 
menerima instroeksi2 dan Ambassade 
ini haroes memberitakan kepada pem 
besar2 Nasional, bahwa Pemerintah 
laggeris meminta kepada pembesar2 
tsb dengan soenggoeh2 soepaja mere 
ka ini mengganti keroegian kapal pe 
njerang ,, Hunter", 

Didoega bahwa djoemlah oentoek 
membikin kapal ini ada 124.000 pond 
sterling dan djoemlah keroegian itoe 
ada 105,000 pond sterling, keroegian 
mana jg diderita oleh orang2 jg mati 
dan loeka pada ketika kapal terseboet 
petjab, 

DAGANG 
PASAR BETAWI 

Tjatetan harga harga producten boe 
at ini hari sebeloem djam 12 tenga- 
hari: 
Goela pasir: Terima dari goe 

dang pendjoeal f 10,40 perkarseng da 
ri 102 K.G, 
Tepoeng trigoe: Harga etje- 

ran boeattjap Kodok f 2.76 perbantal, 
tjap Koeda merah, Bberoeng kaleng 
f 2.55, lain lain tjap f 2.50 per bantal, 
Minjak klapa: Pintoe ketjil 

poenja harga boeat minjak klapa ke 
loearan ' berbagai-bagai fabriek ada 
f 1.87,/' per blik dari 24 kati bruto. 
Copra: Noteering Londen ini bari 

ada naikan, 13/18/9 pondsterling per 
ton nom, harga di sini masih f 4.35 
sampai f 4,50 menoveroet kwaliteit. 
Bawang merah: Bawang Austra 

lie No. Il per picol f 3.80, Australie 
No. 2f 3.25, Tiongtoa f 2.80 dan 
Tiongliap f 2.50 per picol, harga pen 
djoeal. 
Katjang tanah: Pendjoealnja 

minta boeat kwaliteit Cheribon per 

  

  

picol f 5.75, kwaliteit Bogor f 5.80 
per picol. 
Katjangkedele: Boeat Gen 

djah Tegal fob Tegal lev. sedia per 
mintaan f 4.65, tawaran f 475: boeat 
lain-lain kwaliteit, noteeriagen kira- 
kira : mata hitam fob Probolinggo atau 
Panaroekan f 3.85 pembeli, f 3.95 
pendjoeal, mata poetih fob sama f 4.— 
pembeli, f 4.10 pendjoeal, kwaliteit 
Djero fob Cheribon f 390 pembeli, 
f 4,— pendjoeal, kwaliteit Ampenan 
fob Ampenan f 5.55 pembeli, f 5.70 
pendjoeal, semoea boeat lev. sedia. 
Lada hitam Lam pong: Kema 

ren lohor ada djadi ek. Telok lev Nov/ 
Dec, f 8— per picol, lev Jan/Mrt. f820 
Ini hari pasarvja sepi, kira2 harga2: 
ek. Telok lev Nov/Dece. f 8— nom, 
lev Jag/Mrt f 8.20 nom, ek Batavia 
lev. Jan/Mrt f 8.50 nom, Noteering 
Londen 2'/,4, djadi boeat lev Jan/Mrt, 
Ladapoetih Muntok: Fob 

Pangkalpinang lev sedia f 14,50 per 
picol nom: Londen poenja noteering 
3'/,4 harga-pendjoeal boeat lev. Jan/ 
Maart. 

(S.P.)   
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& K : : : is Je «3 Om » Naa Bae 5 

Dijaga tanggal » Ti: ATA jang dimaenken oleh PF aya Td Pe En 

WARNER BAXTER E ELISABETH ALLEN 5 WALLACE BEERY G ' Kat TEMAN A ONTWERPEN. ! 

  

Liat satoe- kapal: dagang manoesia ,,Bloedschip“. Beriboe2 manoesia 
laki dan “perempoean didjoewal! Soenggoeh satoe hal jang sanget 

menjediken! Manoesia mendjoeal manoesia: pt : : 

oma | 1.50 
100st Visitekaartjes 

Terima. di roemah 

  

  

  

     
   

    

  CINEMA PALACE 
  

  

         
    
    
    
     

     

  

Ini malem - - 

Ini malem dan T dan malem Soedah terbit”. 3 
malem brikoetnja sya His, RIO, brikoetnja @l Flash Gordon jang ke 2 

nh Sawah Besar — Bat.-C. Isinja lebih rame, hebat, 'seroe sedang 
  

gambarnja lebih sempoerna lagi harga 
| "rr ngseroeng ongkos f 0,17 

THREE SMART GIRLS” Jis oa is Kim pem TX NA ag Pia : : ngan Batavia-C. 

— (TIGA GADIS JANG TJERD'K) 

.WAKE UP 
AND LIVE” 

PATSY KELLY - NED SPARKS 
ALICE FAYE. — JACK HALEY 

  

——— Aa pam Pi 

- PIN SENEN 119. TEL. WL. 3083 — 

4 Adres jang terkenal Plate flat! | :N 

Perabotan  dapoer. dan toilet bak -dan 

  

dengan 

DEANNA DURBIN — CHARLES WINNINGER 

BINNIE BARNES 

Dalem mana. ada. bermain DEANNA DURBIN, satoe nona. kefjil 

jang baroe beroemoer 14 taon, tapi mempoenjai soeara jang 

   

  

dibantoe oleh 

WALTER WINCHELL — BEN | 

BERNIE dan Orkesnja. 

   
    

      
      
     

braadovens. 5 

Kramerijen, Hemden dan an IAI 

ON NEW EN en 

  

sanget njaring dan moeloek, tida kalah sama toekang -njanji 

Soeatoe film jang menjenangkan, 

penoeh kegembiraan dan keloe- 

tjoean toelen, sehingga oerat2 

boeat tertawa mendapat oedjian 

keras. 

  jang paling terkenal, sedeng iapoenja kepandean bermain tida 

ada di bawah dari bintang film jang mana djoega! 
  

  

Jang soedah populair ! 

Bandoengsche Kleermaker 

  

  

      
              

    

  

  

     

  

Film ini memetjahkan semoea | M.D. SAWAD 

record New York. Kernolongweg No. 1. Batavia-C. 

Meta Ma PENJAKIT KOELIT 

Tn 100// Menerima pesenan dan peker- 
DITANGGOENG BAEK djaan membikin pakean. 

BEE Biarpoen penjakit koelit jang bagimana heibat dan biar bagi- Ditanggoeng sampe baek dan 
II mana lama, bisa djadi semboeh sama: menjenangkan. Oo” 9 

odtas permintahan orang Ganjak PIL PENJAKIT KOELIT 
: T k Sa Tjap Soedah terbit 

. Maka ini &D : 9 i 
OBRAL BESAR DAOEN TOEMBAL Brochure Soetardjo 

    
Seperti: Koreng, boedoek, koerap, dampa, borok, bisoel, dan 

Eczeem basah atawa kering, lantas baek sama obat di atas. 
Speciaal 'korting harga Zonder dimasak. boleh lar jas dimakan dan tida merasa apa2, 

| djadi gampang boeat anak2. oetama rakjat Indonesia. 

sampe 50” Jo paling tinggi 1 Harga 100'pil f0.75, 200 pil f1.25, 300 pil f1.50 500 pil f252 Harga f 0.75 

Di pandjangken temponja sampe 5 DECEMBER 1937 - Tentang indonesia berdiri sendiri. 

Isinja penting bagi oemoem, ter 

Roemah Obat Karoehoen Lekas pesan!! Nanti kehabisan 
BANDOENG pada Administratie ,,Pemanda- 

ngan“, Batavia-Centrum. 

  

3 satoe bsekoe dengan onkost kirim 

aa pCt menjenangken pada publiek)       — dan Filialennja. 
      
Pas verschenen: 

Tg Mp na ACTUBEL 

Huwelijk, Polygamie en 
Echtscheiding in den Islam 

  

    

TOKO ,BAB 

  

A GEMOEK" 
(cigenaar Oeij Boen Hak) 

| door 

JDESOEF WIBISONO 

Redacteur 

di Passar Senen 169,  —  Telf, Welt. 5678. Batavia-Centrum. 
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Slamet Poeasa ! 

Kita poenja AFDEELING KLFEERMAKERI) speciaal kaloea- 4 NA DL 17 Mosli Reveil 

TOKO ” PASARSENEN ken boeat ini taon 'rok-rok, b@be-b$be dan laen-laen pakean Pama 

Pasar-Senen 1591594 — — Telf, 2467 Welt. harga pantes, Pa ana zien van een inleidend 
woord van den  heer 
H.A. SALIM, is bewerkt 
naar de nieuwste gege- 
vens en moderne opva- 
tingen, welke op dat 
gebied bestaan. 

De ontwikkeide Indo 
nesier, wien het huwe- 
lijksleven van zijn volk 
ter harle gaat zal niet 
onverschillig blijven t. 

2 : Sa a a.v.. de plannen der 

) lekas pake | Tjatetlah dalam notes toean? dan njonja? regeering om de.moge- 
4 lijkhied te scheppen van 

I | 3 ' CG an n i T HT Padangsch-Restaurant Na nas aa 
A A et Ek EF N amietische huwelijken, 

A - Pa : : — LX — Na IX L— A LN GO ntj ang-Lidah" helgeen beteeken! on- 

En | 

  pa ea Kita poenja TOKO telah diroba tjotjok pada kaperloean 

Lebaran. 

CRANBNKUYARUTA YNA ATLET TURUN 
Memoedjiken dengen hormat 

Peroet kotor, soesah 

boeang aer 

  

  

  

  

  

derwerping aan eeninO- 
Pasoeketan 23 Cheribon dan nogame huwelijksre 
Regenisweg 12D- 12E — Bandoeng. geling, naar het voor- 

beeld van de Europee- 
AN klaten io Restaurant kepoenjain bangsa Indonesier jang sche — huwelijksweiten. 

soedah ferkenal di seloeroeh. Java. Mempoenjai- recept speciaal. Men geve zich ech- 
Selamanja sedia roepa2 makanan dan minoeman jang modern, Rasa- ter eerst rekenschap van 
nja menggonfjangkan lidah serta menerbitkan nafsoe dan . . .... wat menga veranderen, 
bikinan tentoe bersih, harganja pantes. Boleh fjoba. Pendek kata: 

memoeaskan. Silahkan datang. 

Obat oeroes? jang paling baik. 
Pil terlaloe ketjil, tetapi satoe pil soedah berhasil. 

Botol — terisi 40: bidji f 1.35 

Envelop terisi 5 bidji f 0.25 Leest deze brochure 
Verkrijgbaar bij de Ad- : 
ministratie van 1 
»Pemandangan” : 
Senen 107 - Batavia-C. S 

Per exemplaar f 0.65: :4 
incl. porto.. 

l Meneenggoe dengan hormat 
“ 

Diauhatante F L LINGER & Co. 
BATAVIA-CENTRUM Wassalam 

EIGENAAR 

aan | 

    

         

          
  

      
  

sia 

ANA) MEA AN SIRNA



   
   

      

Abonnes lamanja 
boelan jang meninggal, 
menoenggak dapat uitkeering , .". f 25— 

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

FONDS KEMATIAN” 

paling sedikit 6 
asal tidak 

   
      
     

   tentang pengiriman ko 

sore pada tel, No, 

  

12738 WI. Kwitang No. 14 

2 Tarief advertentie, keterangan pada 
administratie, 

  

    

  

  | Abad kedoea poeloeh.....”—” 

gai pemimpin peroe- 

er, koerang penge 
laman, koerang | 

   

  

    

    

   

    
     

    

    
   
   

    

    

   

Jigheid“ kata pihak tertoea. —— 
Pemimpin dari kalangan kita sen 

Iri, tjoekoep pengetahoean,banjak ini 
tiefszin, banjak durf, ada dynamis 

kesempatan oentoek berdjoang“ kata 
'pihak moeda, 

  

dan bangsanja. Akan tetapi tjara be- cerdja kedoea pihak berlainan sekali: 
pihak jang tertoea tersetama dipenga roehi oleh desakan fikiran jg tenang, 

sakan hati jang bersemangat. —— 
 Perdjoangan kedoea pihak ini soe- 
ah berdjalan berabad2, akan tetapi 
alam abad kedoeapoeloeh kelihatan 

oleh kita, bahwa pihak jg termoeda 
mendapat kemenangan. aa 

Djika kita melihat kenegeri loearan 
mampaklah oleh kita, bahwa pimpinan 
segala pergerakan baik dalam politiek, | 

—- baik dalam lapangan ekonomi dan 
— sosial, bertambah lama bertambah dja 

. toeh kedalam tangan orang jg moeda. 

   

  

  

    
   

Dalam beberapa negeri ,proces" ini 

eri jang lain keadaan seperti ini 
  

    
        

    

  

     

   
    

   snoeroet tjita2 bangsa dan diatas 
djalan jang ditentoekan oleh mereka 

. Pemoeda tahoe akan kesoekaran 
e an itoe, tahoe akan segala 

Conseguenties dari kewadjiban jang di 
akoekan itoe, : 
Mereka bera     

   
     

    

    
.dan | erani menahan 

rdjaan itoe, 
     

   

  

fadjar menjingsing diwaktoe 
erangkan doenia jg gelap, 

balikan semangat jang hampir 
r bilang, 

Djoega di Indonesia waktoe pimpi 
dari pemimpin moeda soedah da 

tang. Ada anggapan dari beberapa go 
longan, bahwa pemimpin moeda da 

  

  

     

  

   

        

    

  

     

   

mempoenjai pengalaman jg koerang 
n pengetahoean jg koerang: tetapi 

i maoe bertanja, apakah pengarti 
spengetahoean dan pengalaman“ 
srent dengan pekertian toea oe-| 

ng tertoea jang ,onwijs“ dan ,oner- 
en” dalam hal pergerakan kebang 

— Kekoerangan ada, akan tetapi kea 
daan ini dicompenseer oleh beberapa 
sifat sifat lain jg ta' kita lihat dalam 
kalangan tertoea, : 

     

|. Oriterium, bahwa hanja orang jang 
| banjak LA Peaa Biga pengalaman 

jang patoet mendjadi 
rakan, adalah satoe.: 

engoer 

g jg tertoea. Dog-
 

    

Ima. “Hebt eerbied voor de ouderdom" 

lam pergerakan kebangsaan Indonesia, | 

  

   

    

   
   
   
     
    

   
Menata Bea PA | 

Ia , | 

2 - C a Ez Pa A 

memimpin diri sendiri kearah tcedjoean ki 
Ian-djalan jang dipilihnja sendiri. 

Oleh Abdindones 

masih berlakoe, akan tetapi tidak da 
lam pergerakan nasional lagi: kita ti- 
dak akan toendoek kepada orang toea 
dalam segala hal kalau mereka mema- 
kai dogma ini sebagai sendjata. Sebab 
kita mempoenjai perasaan sendiri, ke 
imaoean sendiri dan kemampoean sen 
diri oentoek memimpin diri sendiri, 
|” Oentoek mendjadi pemimpin per 
gerakan, | 
— Tak tjoekoep pengetahoean jg dalam 
sadja, tak tjoekoep pengalaman jg ba 
injak sadja, Ketetapan hati dan kete 

Kedoea pihak mentjintai tanah air goehan iman mesti pemimpin mem 
poenjainja. Pena jang tadjam dan 
kerongkong jg besar mesti ditaroh. 
Pemimpin haroes mempoenjai keinsja 
fan jg tinggi terhadap kewadjibannja, 

an jg termoeda dipengaroehi olehl mempoenjai Sehwung, initiatiefszin, 
- kk T . 

durf dan speculatie geest jg sehat. 
- Kita lihat disini bahwa sifat-sifat 
jg tiap-tiap pemimpin mesti menaroh, 
tak semoeanja sifat-sifat jg kita dapat 
kan dalam kalangan orang tertoea, 
malahan sebaliknja kaoem pemoeda 
jg digerakkan oleh bati jg gembira 
itoe mempoenjai onbaatzuchtigheid 
jg tak terhingga, oleh sebab mereka 
mengostamakan prestige, zelfrespect, 
nationale trots lebih dari memikirkan 
oesaha oentoek mengisi kantong, 
Pemimpin moesti keloear dengan 

spontaan dari sesoeatoe kalangan, pe- 
mimpin dari rakjat pada sesoeatoe wak 

.|toe akan timboel dengan sendirinja 
dari massa jg banjak itoe. Tak oesah 

:Ikita ketjewa dan terboeroe nafsoe oen 
toeck membikin pemimpin dengan 
kunstmatig. Has 

| »Een soldaat wordt geboren in den 
oorlog” kata sesoeatoe pepatah, djoega 

jpemimpin akan timboel dari rakjat jg 
banjak dan jg bergerak. Djanganlah 

'kita mengambil orang jg pintar dan 
jg banjak pengalaman sadja oentoek 
mendjadi pemimpin, sebab sifat-sifat 

ni meni jari oentoeng lalini boekanlah akan dapat mendjadi 
Waarborg oentoek pemimpin jg sebenar 
nja, tjoekoep dan mampoe akan me- 

Pem: nimpin 1 moeda bergerak adalah | mimpin rakjat. : 
. Theorie bahwa hanja jang tertoea 
jang mempoenjai pengetahcean jang 
dalam dan pengslaman jang banjak 

| haroes mendjadi pemimpin pergerakan, 
akan kita tinggalkan sebagai theorie 
sadja. Orang jang masih maoce me- 
ngimpi seperti ini, boleh bermimpi 
teroes (dalam studiekamer). : 

Doenia berpoetar teroes, proces ini 
|berdjalan teroes berganti2 melakoekan 
kewadjibannja dan menanggoeng dja 
wab. Bertambah moedah masoek ke 
dalam pergerakan kebangsaan bertam 
bah memberi keoentoengan kepada 

oer? Tentoe tidak, sebab banjak (pergerakan itoe. 
' Ada waktoenja datang, waktoenja 
pergi. 

Soepaja tjita tjita baroe, semangat 
baroe, tenaga baroe dan darah baroe 
|masoek kedalam pergerakan. 
 Soepaja memberi kesempatan kepa 

|da jang moeda oentoek bekerdja, di- 
waktoe tenaganja masih besar, diwak 
toe semangatnja masih berkobar, 
Pemoeda maoe memimpin diri sen- 

diri kearah tjita2 kita bersama diatas 
djalan jang ditentoekan olehnja sendiri. 
»Opsehuiven“ ialah seroean kita jang 

n |moeda. 
Dengan permissie dari kaoem tertoea 

kita akan mentjapai kehendak kita itoe, 
'Zonder permissie dari kaoem tertoea 

kita djoega akan mentjapai kehendak 
kita itoe. 

    

     

   

   
    

    
   
      

    

  

    
     

   

endapat succesi 
bagoessekali. 

ba oleh gemeente dengan auto me| 
thaan Gas dan mendapat succes jang 

 bagoes sekali, kata Aneta dari sana, | 

  

Penjelidikannja seorang ambtenaar 
dari Accijndienst 

Kemarin doeloe seorang ambtenaar 
dari Accijndienst dengan dibantoe o- 
leh polisi telah melakoekan penggere 
bekan di kp Kebon Katjang jg terma 
soek sbahagian Tanah Abang Bat.0, 
Didalam roemah bangsa Tionghoa 

jg bernama Liong Asam jg bertinggal 
di Gg 8 telah diketahoei satoe penga 
rakan gelap. 

Barang barang ini telah dibeslag da   
lam seketika itoe djoega, 

'mendjadi kebiasaan apabila kerbau 

Imah ketjil waroeng diblok Pasirdan- 
| Idang, dengan terlihat poela seorang 

Ipoela kita toeliskan disini perloe rasa 

Djoemvat 26 November 1037 

Oentoek menoendjang porstel tocan 
Wirjopranoto di Volksraad 

Soeatoe comite akan 
dibangoenkan Parin 
dra tjb Medan. 

Pada kami dikabarkan: 
Berhoeboeng dengan bl Jan'38 ham 

pir akan tiba, dimana tibalah sa'atnja 
Volksraad kembali memperbintjangkan 
tentang porstel t. Soekardjo Wirjopra 
noto, wakil Parindra di Volksraad di 
mana t. itoe telah meminta soepaja 
djoemlah lid 'bangsa Eropah dan In- 
|donesier pada Gemeenteraden hendak 
lah diseroepakan. 

Berhoeboeng dengan itoe pihak Pa 
rindra tjb Medan, beranggapan bahwa 
perloe sekali oentoek menoendjang por 
stel itoe diterima, toelis Pel.An. 

Djalan satoe2nja oentoek menoen 
djang maksoed itoe, ialah dengan me 
ngambil soeatoe soeara beelat dari pen 
doedoek Indonesier seoemoemnja. 

Nanti malam moelai pk 8, dengan 
bertempat digedoeng Parindra di Dja 
lan Amplas Lakan dibentoek satoe co 
mite oentoek kepentingan diatas. 

Comite jg dibentoek itoe kelak akan 
mengadakan rapat oemoem dimana 
akan diambil satoe mosi jg menjatakan 
setoedjoe penoeh?nja terhadap porstel 
diatas. : 

Kita silahkan pada pembatja oentoek 
menghadiri pertemoean jg akan di- 
langsoengkan nanti malam itoe, ,Hi 
doep“, Sr 

x Aa 
BERITA MADJENANG 

Akan meninggalkan Madjenang 

Pembantoe kita menoelis : 
Telah disampaikan berita kepada 

kita bahwa boeat sebentar hari lagi 
t. Blewah Hulp Post Commies di 
Madjenang akan dipindah dengan be 
noemd di postkantoor Parakan, Atas 
perginja beliau sefamilie kita oetjap 
kan selamat djalan dan selamat me 
nempati tempat baroe. Begitoepoen ki 
ta berpesan moedah moedaban beliau 
di Parakan djangan loepa kepada ke 
kasihnja sitjantik ,, Pemandangan", 

Pentjverian doea ekor kerbau 

Beberapa hari berselang didesa Tji 
djati atas keactiefannja Perabot pe- 
rabot desa telah dapat menangkap se 
orang pendjahat jang melarikan 2 e- 
kor kerbau padamalam hari. Doedoek 
nja perkara demikian. 

Kepala desa Tjidjati terseboet ada 
menaroeh doea ekor kerbau soedah 

sedang dipergoenakan mengerdjakan 
sawah (membadjak) binatang tsb. tjoe 
koep hanja ditambat dengan patok di 
tengah tengah sawah atau di pinggir 
nja: Pada hari malam Saptoe 20—11 
kl. djam 9 anak penggembala kerbau 
nja tsb, dengan tidak disengadja me- 
njelidikinja tetapi dengan terkedjoet 
setelah mengetahoei doea ekor kerbau 
nja hilang tidak dengan disangkanja 
Hatitjoeriga laloe ia berlari lari me 
rapportkan hal ini kepada jang mem 
poenjai. Itoe malam djoega telah diada 
an penggerebekan dari beberapa orang 

perabot desa dengan bantoean desa te 
tangganja, Koerang .lebih djam 2 ma 
lam telah dapat terlihat doea ekor 
kerbau itoe ditjantjang pada tiang roe 

sedang tidoer disisinja. Dengan sabar 
perabot perabot desa tsb. menoenggoe 
hingga bangoennja. Oleh karena me 
reka bekerdja sedikit dengan atoeran 
maka beroentoenglah sipendjabat dapat 
tertangkap. Pada peperiksaan perta 
ima ia mengakoe orang dari Tegal, Ia 
sekarang sedang meringkoek pada pen 
djara tahanan di Madjenang. Perloe 

nja tiap tiap pendoedoek  Madjenang 
berati ati dengan orang orang jg ber 
gelandangan di Madjenang diantara 
nja jaitoe urang dari daerah Tegal 
atau Brebes jg paling banjak. Soedah 
beberapa kali terdjadi pentjoerian be 
sar dan ketjil2 dilakoekan oleh mere 
ka kebanjakan. Kebanjakan orang2 
ingin mengetahoei bagaimanakah ke 
edaan perekonomian mereka di Tegal. 

Djamoe koeat mede in Tjilatjap 
Soedah dimoelai diadakan pendjoe 

alan djamoe terseboet dengan diedar 
kan berkeliling di Madjenang hasil jg   

  

dari Tjilatjap atas bikinnja toean Ma 
ngoenwisastra dengan t. R. Soemantri 

Didjoeal dengan harga f 0,15 per- 
botol limonade, Adapoen chasijatnja, 
apabila orang kerap meminocemnja 
mendjadi sehat badan, koeat dan ti- 
dak gampang terserang penjakit sema 
tjam penjakit peroet. Di Djawa tengah 
la soedah tersohor, Solo, Djokja, Bojo 
lali, Keboemen enz. 

Sedang dioesahakan soepaja dapat 
tersiar diseloeroeh Djawa, Djamoe tsb 
diberi nama : ,tek pahit,. 

Duurtetoeslag Volksonderwijzer 
reg: Tjilatjap 

Pada halaman ini sk. pada boelan 
belakang kita soedah oemoemkan bah 
wa Volksonderwijzers didaerah Tjila- 
tjap moelai 1 October jbl ini telah 
moelai menerima hadiah beroepa 5 
pCt duurtetoeslag. Berapa gembira 
dan senang mereka, pembatja sekalian 
jib. akan dapat mengira2kan. Barang 
kali sadja, tidak loepoet dalam sanoe 
bari mereka sambil mengenang2kan 
kebaikan boedi PK Boepati Tjilatjap 
sebagai Beheerder sekalian Volksseho 
len didaerahnja, Dari dahoeloe dahoe 
loe sedjak djamannja actie beberapa 
Regentschap akan berniat menoeroen 
kan gadji V O terdengar oleh kita, 
kabarnja beliau djoega tidak setoedjoe 
apabila gadji sebagai V O ditoeroen 
kan serendah rendahnja. Ketjintaan 
beliau kepada kaoem V O's mendjadi 
terboekti sebagai sekarang ini: beheer 
der Volksscholen atas pimpinan beli 
au soedah paling doeloe sendiri mem 
berikan duurtetoeslag kepada mereka 
VO$, jg memang sepatoetnja mene 
rima, Haenja sedikit sajang, jang itoe 
duurtetoeslag tidak diberikan moelai 
1 Juni 87 sebagai Collega goeroe 
lainpja. 

Tetapi ,lebih baik kasip, dari pada 
sama sekali beloem apalagi tidak", se 
bagai beberapa Beheerder  Volksscho 
len pada regenischap lain lainnja, 
Djadi sepantasnjalah oetjapan terima 
kasih pada tiap tiap V Os di reg: 
Tjilatjap kita sampai dengan peranta 
raan ,Pemandangan” ini. Dan moe 
dah moedahan beliau akan tetap me 
ngikoeti kesengsaraan nasib V O's oe 
moemnja, « 

ak 

Dan bagaimanakah hak mereka ber 
hoeboeng dengan penerimaan duurte 
toeslag jg hanja dihitoeng dari 1 Oct 
sadja? Tidak 1 Juni sebagai collega 
goeroe lainnja ? Pada hemat kita djika 
tidak keliroe, pada sk, Perasaan Ki 
ta“ ada memoeat keterangan jtb. t. 
Soetardjo, itoe lid Volksraad jg terke 
nal, dan baroe baroe ini ada kelihatan 
membela poela nasib V O, menerang 
kan bahwa mereka berhak menerima 
dari 1 Juni “37 alhasil apabila mere 
ka memadjoekan permintaan. Dus, 
menoeroet keterangan tsb diatas, se 
pantasnja apabila mereka bersatoe me 
madjoekan permohonan, soepaja mere 
ka dapat menerima dari 1 Juni itoe 
».. Terserah! 

mn date 

Doenia Mijnbouw 

Diangkat mendjadi klerk kl I pada 
dienst dari Mijabouw, t Soetedjo alias 
Hardjosoemo, dan dahoeloe ia mendja 
di tw klerk. 
Diangkat mendjadi mijabouwkundige 

opzichter pada dienst dari Mijnbouw, 
dengan perdjandjian bahwa ia akan 
diperbantoekan pada Hoofd dari Bang 
katinwinning t, A. van den Dungan 
Gronovius, dan t Sjahaboedin, dan da 
hoeloe ia mendjadi tw opzichter. 

Dang PE Tapon 

Doenia Economische Zaken 

Diangkat mendjadi adj-landbouwceon 
sulent t Soedarmadi Setjodihardjo, 
dengan perdjandjian bahwa kota Mem 
pawah sebagai kedoedoekannja dan ia 
tetap dipersatoekan dengan landbouw 
consulent, diserahi pekerdjaan pada 
landbouwvoorlichtingsdienst didalam 
residentie Westerafdeeling dari Borneo. 

—O — 

Pendapatan dari ,N.V, Deli Spoor 
weg Mij 

Selamanja boelan Oct, 
Pendapatan ,VN Deli Spoorweg 

My" selama boelan Oct 1937 ada 
f 511.515.92 dan pendapatan selama   menjenangkan. Djamse tsb. keloearan 

Lembaran kedoea 

  

  

pendapatannja didalam bl Oct th 1936 
tjoema f 414.245.93. 

Didalam th “36 pendapatan sedari 
bl Januari hingga bl Oct tjoema f3.799 
343.94. 

— Bj 

Groot aanslag inkomsten 
belasting 1937 

Pedagang2 boemipoete- 
ra pasar Tebing Ting- 
gi Palembang tidak 
tjotjok dengan keada 
an penghasilan.— 
Jang koeasaakan men 
djalankan pembeslag- 
an.— 

Pembantoe Merapi di Palembang 
menoelis : 

Pada tg 20 Nov 1937 hari Saptoe 
djam 1 siang telah datang 4 wakil da 
ri jg berkoeasa di Tebing Tinggi Pa- 
lembang ialah toean pasirah marga 
Koepang Kamponghoofd pasar Tebing 
Tinggi beserta Pembarab dan djoeroe 
toelisnja ketokotoko pedagang perte 
ngahan boemipoetera dipasar Tebing 
Tinggi Palembang jg dikenakan aan- 
slag belasting th 1937 jang mana tt. 
terseboet datang pada 11 toko mendja 
lankan kewadjibannja.— 

Sedangkan : boekti barang barang 
jang dinoteer itoe tidak memakai de 
ngan belasting jang dikenakan begitoe 
besar rata rata diantara f 30.-, f£ 40,- 
sedangkan pendjoealan dimasa ini di 
pasar terseboet ada moendoer dan ber 
oentoeng tipis sekedar tjoekoep boeat 
permakan sadja. 

Ta disangka tiba tibajang berkoea 
sa mendjalankan pembeslagan ini, 
barang siapa tidak bisa bajar loenas 
itoe belasting. 

Menoeroet tjara tjara ini kita merasa 
bersedin hati karena jang bersangkoe 
tan akan membajar itoe belasting, de 
xgan ansoeran mana poela sekarang 
beloem toetoep tahoen 1937 dan ma 
sih banjak jang mengirimkan soerat 
permohonan kepada padoeka toean 
Inspecteur van Financien di Palem- 
bang beloem berbalas dan ada djoega 
jang baroe baroe ini soedah berbalas. 

Toean Kampoenghoofd telah berbi 
tjara pada jg bersaugkoetan akan mem 
bitjarakan pengansoeran ini belasting 
pada jang berkoeasa, tetapi masih dia 
dakan pembeslagan terseboet dan sys- 
teem ini tidak disetoedjoei dengan 
jang bersangkoetan, 

Djadi kita mohonkan pada jang ber 
wadjib agar soepaja diberi sedikit ke 
longgaran waktoe dan harap diketjil- 
kan itoe aanslag menoeroet taksiran 
pendapatan perdagangan kain3 wak- 
toe ini ada sangat merosot. — 

Akan menoendjoekkan ketjiwaan ini 
toean Pasirah sendiri ada sangat he- 
ran melihat perdagangan jang ketjil 
ini belastingnja begitoe besar ia sen- 
diri mempersaksikannja tidak pantas, 

Dengan adanja kelonggaran ini nan 
ti tentoe pedagang-pedagang merasa 
sedikit teratoer tentang memadjoekan 
perdagangan setjara biasa dan dapat- 
lah memakmoerkan pendoedoek seoe- 
moemnja, 

(9 

Perlop ke Europa, 

Toean A, Kool, Gezaghebber di Gou 
vernements Marine telah diperkenan- 
kan oentoek pergi perlop ke Europa 
lamanja 8 boelan oleh karena beliau 
telah melakoekan pekerdjaannja de- 
ngan ketentoean bahwa ia akan me 
letakkan djabatannja kelak pada tgi. 
2 Juli 1938.   bl Januari ada f 4,358.588,52, dan 
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Nabi Moehammad pernah 
.. Aan eno RRT Ta MEN MAInNe ANTAM BMN MMPERA NN peaNP mem. ema 

berzinah ? 
Apakah beloem “djoega sampai 

la waktoenja ? 

  

   

    

| Beroelang oelang dan berk 
Nabi Moehammad saw 

   

      

  

   

         

      

   
   

rselang, Nabi Moeham 
hinakan dengan toedoehan, I 
beliau mendjadi satoe penipoe 
amat litjin dan kini, Na 
mad saw ditjemarkan dengan 
djoestaan amat boesoek, bahw: 
Moehammad saw pernah berzin: 
(4ie Pemandangan 20-11-8387), 

Soenggoeh sesoeatoe kebinaan jang 
mengenai Nabi Moehammad saw ta | 
sjak wasangka lagi berarti dengan sej 
ngadja hendak meloekai bati oemmat 
Islam di Indonesia choesoesnja danj 
mengbantjoerkan hati kaoem Moesli| 
min diseloeroeh alam oemoemnja. 

Loeka dan hantjoer hati oemmat Is 
lam, kalau mereka itoe masih bidoep 
dan tetap bernjawa serta berkejakinan, 
bahwa mereka beragama Islam jang 
dibawa oleh Nabi Moehammad s,a,w. 
Karena, orang jang tidak berasa, orang) 
jang soedah mati, atau meskipoen ma 
sih bidoep, tetapi berperasaan ada me 
meloek agama Islam-islaman sadja. 

Boleh djadi, kaoem Moeslimin ber 
sama dengan perkoempoelan2nja jang 

berdasarkan agama Islam, ingin me- 
noenggoe sampai datang dan meneri 
ma kehinaan jang penghabisan! Apa 
kah kehinaan jang ditoelis, hitam di 
atas poetih oleh Siti Soemandari, boe 
kan soedah sampai kepada poentjak 
nja? Begitoe roepanja! — 

Kritiek jang dioetjapkan atau ditoe 
lis oleh siapa poen djoea oentoek men 
tjari kebenaran, tentoe kita akan saw 
boet dengan djawaban jang disertai 
dengan keterangan dan alasan sehingga 
memoeaskan kepadanja, asal sadja 
kritiek itoe digoenakan dengan tjara 
jang sopan santoen, tidak dikeloearkan 
oleh bati jang penoeh dengan keben 
tjian kepada jang dikritiek itoe. Tetapi 
kita tidak soeka dan tidak senang 
hati, kalau orang hendak membalas 
sakit hatinja, laloe mengeritiek dengan 
main serampang sadja, atau dengan 
memboeta babi seperti kritieknja siti 
Soemandari jang penoeh dengan keben 
tjian, maki makian jang tidak diakosi 
oleh keadilan, peladjaran modern dan 
kemanoesiaan. . : 

Dahoeloe kita berpendapatap, bah- 
wa seorang oraug jang berpeladjaran 
tinggi, selajaknja bertambah tinggi 
poela boedi pekertinja. Dan semangkin 
dalam pengertiannja sesoeatoe orang 
sepatoetnja semangkin haloes poela ka 
ta2nja dan dirasa sedap kalau bertoe 
kar pikiran dengannja oentoek men- 
tjari kebenaran atau menambah pe- 
ngertian. Akan tetapi siti Soemandari 
dengan toelisinnja jang begitoe kotor 
dan rendah, telah merobah pendapatan 
kita, sehingga timboel didalam hati 
sendiri satoe pertanjaan apakah semosa 
oraug jang terpeladjar tinggi ada mem 
poenjai sikap dan kedoedoekan seba- 
gaimana siti Soemandari ? 

Daboeloe kita merasa kesal kalau 
berhadapan dengan orang orang bodoh 
dan goblok dalam persidangan dari 
salah satoe perk. Karena, kalau me 
reka tidak menjetoedjoei satoe oeroesan 

jang dipoetoeskan, atau fikirannja dan 
kehendaknja jang keliroe ditolak oleh 
rapat, maka boekan sadja dia marah 
kepada jg menolaknja, bahkan perk. 
itoe habis habisan ditjoetji maki, se 
hingga jg mendirikan perk.itoe poen, 
meskipoen orangnja soedah meninggal 
doenia, tidak loepoet dari tjertjaannja 
jg amat rendah dan diperhinanja de- 
ngan tjara jg terlaloe biadab. 
Sikap jang senantiasa diperlihatkan 

olek orang orang jang goblok dan bo 
duh itoe, jang dahseloenja kita sangat 
sesalkan dan berharap lenjapnja de- 
ngan djalan mendalamkan peladjaran 
jang modern, roepanja sampai sekarang 
ini, diabad ke 20, oleh siti Soemandari 
jang berpeladjaran modern menoelis 
dengan bahasa Belanda masih sadja: 
tetap dipakai dan digosnakan terha- 

a Na 
aa Ne 

  

dap kaoem Moeslimin, agamanja dan| 
terhadap Nabinja jang membawa Aga 
ma Islam, karena kaoem Moeslimin te 
lah roemperlihatkan sikap serta seia 

. sekata, bahwa mereka tidak menjetoe 
djoei atoeran mentjatet perkawinan, 
“Dus siti Soemandari dengan toelisan 

nja itoe hendak membalas sakit hati 
nja, tetapi kita menjesal sekali dengan 
djal:n jang amat biadab, jang hampir 
tak dapat bandingannja melainkan pa 
da Ziman Kegelapan. : 

. Kita jakin dengan sepenoeh2nja ke 
jakinan, kalau siti Soemandari tidak | 
tarik kembali penghinaannja jang ter 
laloe biadab itoe terbadap Nabi kaoem 
Moeslimin dan moeslimaat, serta me- 

  

   

  

   
    

Tah itoe djoega, tentoe akan berboen- | 

rjtoet pandjang jang tidak menjenang- 
at|kan. Karena, oemmat Islam, baik 

paijlelaki maoepoen perempoean, kalau 
pafmaoe diminta tinggal sabar sadja, 

  

njata sabarnja itoe tidak lagi berarti 
dijsabar, tetapi semata2 pengetjoet jang 
a|diminta diperlihatkan oleh kaoem 

ng | Moeslimin dan Moeslimaat. Dan terang 
am | sekali | 
toe|terhadap perksempoelan2 Islam, ter 

Yabi foetama Madj-lis Islam loehoernja jang 
.|baharoe berdiri di Soerabaja bahwa 

akan datang satoe toedoehan 

Islam jang mereka goenakan hanja 
sebagai tameng sadja. Dan kalau tidak 
demikian, tentoe mereka dengan sa 
toe hati menoentoet siti Soemandari 
tentang penghinaannja jang mengenai 
Nabi Moehammed s.a.w. 

Ringkas kata, bahwa diamnja oem- 
mat Islam ada mendjadi satoe noda 
hitam disepoetar wadjah mereka dan 
noda itoe tidak dapat dihilangkan me 
lainkan dengan toentoetan jg djitoe 
sebagaimana tikamannja jang toeleu, 
Oleh karena jg demikian itoe, maka 
kita sangat berharap soepaja pemerin 
tah dengan segera mengambil tindakan 
jg memoeaskan, karena kaoem Moes- 
limin soedah tidak akan meladeniorang 
jg sematjam Siti Soemandari dengan 
keterangan di s.s.k, jang mana pasti 
tidak bergoena dan tidak akan menda 
tangkan sedikitpoen faedah, babkan 
akan menambah keberanian Siti Soe- 
mandari atau kelantjangannja jg me 
langgar adab kesopanan diabad ke 
20 ini. 

Kita tidak akan meloepakan ten- 
tang satoe soal, jaitoe bahwa madjal- 
lah jang dinamakan Bangoen, cha 
barnja ada mempoenjai staf commissie 
diantaranja t. dr. Soetomo, siapa s0e 
dah merasai boedi ta' sedikit dari 
oemmat Islam di Mesir, ketika beliau 
sampai kesana, sebagaimana toelisan 
nja sendiri dipers Indonesia dan sedi 
kit banjak beliau masih ingat boedi 
dari kaoem Moeslimin itoe jang per- 
loe. sedikit banjak dihargakan kalau 
tidak maoe dibalas, Orang banjak bi 
sa kata, sebagaimana kita lebih dahoe 
loe berkata, bahwa kalau tidak dise- 
toedjoei oleh staf commissie tsb, ten 
toe Siti Soemandari tidak dapat me- 
ojiarkan biadabnja terhadap persoon 
Nabi Moehammad saw, seorang jang 
bidjak dan soetji, didjoendjoeng tinggi 
oleh miljoenan manoesia dikolong la- 
ngit ini, siapa sama bersedia boeat 
mengorbankan segala apa jang perloe 
oentoek membelanja meski dengan 
djiwa poen. 

Memang soedah mendjadi adat ke- 
biasaannja, apabila soeatoe kepala da 
ri satoe roemah tangga atau oesaha, 
jang lebih dahoeloe soeka memoekoel 
gendang dan menggosok viool, maka 
tidak heran dan tidak haroes kepala 
itoe marah atau melihatkan sikap ti 
dak senang terhadap isi roemah tang 
ganja jang berdansa dansi dan bernja 
nji. Commissie djoega toeroet menang 
goeng djawab tentang tersiarnja toe 
lisan biadab dari siti Soemandari, da 
lam mana siti Soemandari telah meng 
gambarkan ketinggian peradabannja 
dan kehaloesan boedi pekertinja jang 
didapat dari sekolah2nja, jang modern, 

Apakah betoel begitoe siti mendapat 
didikan? Kalau tidak, kenapakah prak 
tijknja memboektikan demikian? Selain 
dari commissie menanggoeng djawab, 
djoega dr. Soetomo tidak lebih koe- 
rang tanggoengannja, karena beliau 
seorang jang terpandang sebagai bapa, 
ketoea dan kepala dalam satoe perge 
rakan jang bermaksoed hendak mem- 

ranja kacem Moeslimin terboekti dari 
tjita2nja hendak memboeka sekolah 

jang dikandoeng dalam batinnja, seko 

rasanja. 
Boleh djadi bisa madjoe dan boleh 

hasil, tetapi dikoeatir, boeah dan hasil 
itos tidak kueranz dari siti Soeman- 
dari ditentang sopan dan santoennja. 
Oemmat Islam soedah ada mempoe 

njai wet sendiri, dengan mana dapat 
mendjatohkan hoekoeman kepada siapa 
jg menoedoeh kepada lainnja telah ber 
zina. Hoekoem itoe soedah diketahoei 
oleh sesoeatoe orang Islam, karena ada 
tsb dengan terang dalam kitab Figih 
paga fasal ,, Hoekoem—gadizfi“ (hoe- 

oem atas orang jg menoedoeh berzina 

koem tsb tentoe tilak dapat didjalan 
kan, karena pewerintah disiri ada 
mempoenjai wet sendiri, jg mendjaga 
dan menghoekoem kepada orang jg 
berlakoe biadab terhadap lain orang 
dimoeka oemoem. 
Mosdah-moedahan wetnja itoe dapat   ngatoerkan ma'af dihalaman madjal- didjslankan sebeloem terdjadi apa-apa 

Nan ana ae aan En unn Par, 

persatoekan oemmat Indonesia dianta 

Islam tinggi, jang mana kalau begini 

lah itoe ta'akan mendapat kemadjoean 

djadi djoega banjak mengeloearkan 

kepada lain orang). Akan tetapi hoe 

Diserahi dengan djabatan leeraar. 

Toean Mr. L. W. Alders, Eur. hoofd 
ondw. da IEV Mulo-school di 
Bandoeng telah diserahi dengan dja- 
batan sebagai leeraar Mosvia di Ma- 
gelang. 

  

Samin 

Tentang atoeran penghasilan 
jang baroe. 

Aneta mewartakan, bahwa KP M 
tidak akan berniat oentoek mengeloe 
arkan atoeran penghasilan jang baroe 
kelak pada tanggal 1 Januari 1938 
jang berhoeboengan dengan pengeloe 
aran premie-premie sebagaimana da- 
hoeloe telah dilangsoengkan djoega. 

— 9 — 

Tentang toean Harold B. But!er 

Aneta mewartakan, bahwa toean 
Harold B, Butler dengan menoempang 
kapal terbang extra kepoenjaannja K 
NILM pada tg 24 November jbl, ini 
telah tiba di Djokja dan akan meng 
oendjoengi Werkcentrale Zilversmede- 
rijen di Kotagedeh (Djokja) dan djoe 
ga beliau akan mengoendjoengi tjandi 
Perambanan dan sesoedahnja ini beli 
au akan melaloei Boroboedoer dengan 
menoempang seboeah auto menoedjoe 

ke Semarang. 
— €— 

Perlop ke Europa, 

Toean A,A,L. van den Hoven yan 
Genderen, leeraar pada KW. School 
di Betawi telah diperkenankan ven 
toek pergi perlop ke Europa jang 9 
boelan lamanja oleh karena ia telah 
melakoekan pekerdjaannja 7 tahoen 
lamanja dengan ketentoean, bahwa 
ia akan meletakkan djabatannja kelak 
pada tanggal 10 Mei 1938. 

Pa 

Ditikam deagan keris 

Kemaren malam dikampoeng Tje- 
mare jang mana masoek didalam bi- 
langan iboe kota Mataram telah ter- 
djadi satse pemboenoehan jang hebat 
djoega. Seorang Bali telah ditikam de 
ngan keris oleh orang Bali bangsa 
Ida. Ini pemboenoehan disebabkan 
oleh karena salah faham dan mereka 
itoe mendjadi lebih sengit, karena me 
reka itoe mengadoe ajam djantan. 
Sipemboenoeh telah ditangkap, Ka- 

ta Aneta dari Ampenan. 1 

Oeang talenan dan ketipan jang 
“ baharoe. 

Didalam suppletoire begrooting th. 
1937 telah ditetapkan boeat memboeat 
oeang talenan dan ketipan jang baroe 
seharga f 2.000.000, sedangkan boeat 
th. 1938 ada 3,000,000 osang ketipan 
jang baharoe dan oeang talenan ada 
sedikit sekali, Ini ocang tidak lama 
lagi datang di Indonesia, 

— 0 — 

Kabar mail 

M.S. ,Poelau Bras“ kemarin tgl. 
25 November 1937 djam Il pagi te- 
lah berangkat dari Sabang, dan mem 
bawa 734 soerat, dan dari ini djoem- 
lah ada 286 soerat boeat di Betawi 
dan membawa 363 zak postpakket, dan 
dari ini djoemlah 210 zik boeat Tg, 
Prioek. : 

Diserahi dengan djabatan 4e 
werktuigkundige - 

. Toean H. Th. Schenkhuizep, toean 
HM Conrad dan toean PAF Kleiante 
lah diserahi dengan djabatan 4de werk 
tuigkundige dan masing2 ditempatkan 
dikapal Goebernemen SS , Eridanus 
di Tandjoeng Priok, kapal ,Zuider- 
kruis“ di Soerabaia Oedjoeng dan kapal 
»Valk“ di Tandjoeng Priok djoega. 

- Gi wan 

Diangkat mendjadi adjunct— 
referendaris 

Toean Mr. F. van der Vioodt, seo- 
rang ambtanaar jg kedatangannja di 
toenggoe dari buitenlandsch-verlof 
telah diangkat mendjadi adjunct-refe 
rendaris Hoofdkantor Dienst der 

  

jang tidak menjenangkan, berhoeboeng 
dengan Siti Soemandari poenja toeli- 
san itoe. 

“ Kita menoelis artikel iri boekan 
bermaksoed hendak mengasoet oemmat 
Islam, akan tetapi Siti Soemandarilah 
jang sebenarnja telah memaksa kepida 
kita menoelis begini. Djadi, dialah 
jang patoet menanggoeng djawab ten 
tang apa jg akan terdjadi, baik beroepa 
toelisan atau lainlain sebagainja karena 
mengingat tikamannja jang amat 1 han 
1g mengenai sanoebari oemmat Islam. 
Dus kita tjoema  menoeroeti dan 
mengikoeti kehendaknja sadja, dan 
lebih doeloe kita berbenti sampai 
disini, dan kalau perloe dilain kali   

    

PE Agt corona sangat Eta epar aah ar en 
A ab 

Volksgezondbeid di Betawi, 
dibelakangan hari ini memegang dja 
batan terseboet. : 

— (jm 

Kolonisasi 
Dari Semaraug diberitakan oleh 

Aneta dan menoeroet soerat-kabar 
»Loe“ didalam boelan Februari dan 
boelan Maart 1938 dari segenap Tanah- 
Djawa ini akan dikirimkan 5000 fami 
li ke tempat kolonisasi di Lampoeng 
dan didalan boelan April 1000 famili 
dan djoega didalim boelan Juni 500 
famili jang akan dikirimkan ke tem 
pat kolonisasi di Palembang. Maksoed 
jang teristimewa sekali ialah 1700 
famili akan dikirimkan djoega ketem 
pat kolonisasi jang baroe di Celebes. 

— 0 — 

Penipoe jang litjin ! 

Pada hari Minggoe jbl. adalah da: 
tang seorang pemoeda bangsa Indone: 
sia diroemahnja M.K. dikampoeng Kb: 
Kelapa (Mr. Cornelis). 
Pemoeda ini pandai benar memain 

kan rolnja, . . . kesoedahannya diidjin 
kan oleh M.K. bermalam diroemahnja, 
karena esok pagirja ia bersamasama 
dengan jg poenja roemah akan pergi 
kondangan ditempat orang toeanja pe 
moeda itoe di oedik dengan naik sado. 

Oentoeng bagi jg poenja roemah, 
karena nasibnja masih bagoes: karena 
waktoe pergi kondangan, isterinja ta” 
memakai barang-barang perhiasan jg 
berharga, : - 

Setelah sampai disalah soeatoe tem 
pat, sitosan roemah dengan isterinja 
disoeroehnja menanti sadja dikendara 
an itoe, sebab katanja ia hendak me- 
manggil orang toeanja akan mendjem 
poetnja sebagai . . soeatoe kehor- 
watan, 

Tetapi . ., achirnja, djam berganti 
djam, . .. ta" djoega kelihatan mata 
hidoengnja si pemoeda itoe . 

M. K. kini baroe sedar, bahasa ia 
berhadapan dengan si Penipoe jang 
lintjin: keroegiannja ialah seboeah &r- 
lodji seharga f 10,—, sehelai kein dan 
..... Sebilah keris. 

Keris inilah jang mendjadi pengha 
rapannja, karena kabarnja konon MK 
hidoep (pentjahariannja) jang teroeta 
ma ialah dari kerisitoe. Wallahoe'alam. 

Menoeroet keterangan M. K. pemoe 
da itoe sedang tingginja, koelitnja ber 
sih, bertjatjat pada sebelah moekania 
(bekas barang tadjam agaknja) dan 
mengakoe anak orang mampoe (bera 
da) dibagian oedik datrah Mr. Cornelis. 

Soeatoe tjermin dan peringatan ba 
gi saudara2 laki perempoean, hendak 
lah awas: karena semoet mati, kebia 
saannja disebabkan manisan , Mena De 

Pentjoerian oeang ditempat pen- 
djoealan madat Goebernemen 

Toean Soewijono penningmeester da 
ri ,Perzoempoelan Kematian” jang 
roemahnja di Kebon Siri telah me 
ngadoekan kepada polisi di Meester 
Cornelis, bahwa ketika ia dalam beper 
gian, peti jang berisi oeang jang dita 
rohnja didalam ruemahnja dibongkar 
oleh seorang penijahat dan orang ma 
sih beloem mengetahoei dari mana si 
pendjahat itoe masoek kedalam roemah 
terseboet. 

Pendjahat itoe telah menggondol 
oecang jang berdjoemlah f 183.50 ber 
sama dengan 40 medali2 jg harganja 
f 28.— 

Didalam ketika itoe djoega orang 
laloe melakoekan penjelidikannja, 

Tanda tanda tepak lengan si pen- 
djahat itoe telah diketahoei akan te- 

SR aa 

Beliau | 

  
  

tapi orang masih beloem mengetahoei 
dari mana dan djilan mana sipendja 
bat terseboet bisa memasoeki roemah 
itoe. Kedjadian ini terdjadi kemarin 
siang. 

tara C9 

POERBOLINGGO 

“ Persen f 75 dari , Tjarik Bond” 
Pembantoe menoelis : 
Sebagaimana jg telah kita terang 

kan, pada tg 13 ini boelan, dalam 
lembaran ke tiga, bahwa Tjarik desa 
Selabaja o/d Kalimanah, adalah ang 
gauta dari perkoempoelan , Tjarik- 
Bondsg, ia telah mati terboenoeh oleh 

“ipentjoeri pada tg 4/5 jl, dimana iste 
rinja moengkin menerirma'persen f 75 
dari perk: tsb? 

Pada tg 2l ini boelan, kita diberi 
officieel oleh voorzitternja (t Soewardi 
hardjo), bahwa isteri Tjarik tadi telah 
diberi oeang contant f 75, boeat per 
sen, Sebab setengah dari pada mak- 
soed , Tjarik-Bond”, adalah akan mem 
beri persen oeang f 75— kepada 
tiap tiap lid jg berhenti dari djabatan 
nja, baik dengan hormat maocepoen 
tidak, 

Diberitakan psela, bahwa jg meng 
ganti Tjarik didesa tsb, adalah menan 
toenja sendiri, atas adviesnja K. Boe 
pati disini. Dengan ,, Pemandangan” 
kita sampaikan : 
dan bahagialah dalam djabatannja ! 

“Hari Raja Fithrah. 

Moehammadijah Tjb. disini, kema- 
ren tg. 20/21 telah mengadakan com 
binasi vergadering, diroemah t. H. 
Afandi. Antara lain-lain telah mene 
tapkan hari Raja Fithrah (tg 1 Sjawal 
th ini), djatoeh pada hari Sabtoe 4 
December 1937, dengan bersandar ke 
pada t. Moebammad Hag (Goeroe A- 
gama) jang telah menghitoeng dengan 
nChisab Chakiki“, dimana hari Djoem 
'ah pagi (3 Dec.), soedah idjtimak. 

Openlucht Sembabjang dan Choeth 
bah Riaja Fithrah, akan dilang 
soengkan di tanah-lapang Karangsen 
toel, kepoenjaan (pindjam kepadaj , H. 
O.T.N. H.“, Oentoek imam sembah 
jang telah dipilih dan ditetapkan t. 
Moehamad Hag, sedang sprekernja, 
adalah t, H, Aboe Dardiri Consul HB 
Moehammadijah.   

  

“Segala Kalemahan Badan Dapet 
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    BOEAT KAKOERANGAN DARA KALEMAHAN BADAN 
KAPOETJATAN PADA POETRI - POETRI 

SIAPKEN TENAGA DADA PRAMPOEAN 
JANG TIDA BISA HAMIL.     

Garoet, The World Dispensary,   kita boleh bertemoe kembali, 
me. 9 
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  | 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 $ 

Tegal, dan saantero Java, Sumatra, Celebes, Borneo, 

si 

lamat, Cheribon, Toko Mie Hoa, | 
Pekalongan, Toko Poo. Seng”Tong, I 

ada agent. 
MEN MAMA   

Selamat bekerdja, 

 



    

  

  

    

    

  

   

        

   

  

       

        

        

     

      
   

      

   

   

  

  

  

  

KETJOERIAN 
Kemaren ada dimoeat kabar, RPM 

jaitoe Roemah Piatoe Moeslimin ke-| 
masoekan pentjoeri, dan pentjoerinja 
njolong 13 potong djasnja anak-anak 

| piatoe, jurk-jurk anak piatoe dil, hak 
milik anak piatoe. : : 

Kedjam, betoel-betoel kedjam kalau 
kena kepegang bang Bedjat paling 

  
  

  

| sedikit diadjak begoelet doeloe, baroe) 
diserain sama poelisi, tenminste kalau 
Mmatanja soedah rala-rada melotot se 
belah, althans . . .. . kalau menang 
bang Bedjat. | : 

hlo ada tapinja, kita pikiri lagi. Dia 
biar nggak ketangkap, terang terangan 

— njolong hak milik jatim piatoe. 
Njolong ada doea matjam. 
'Misaloja (ingat, misal lo): Bang Be- 

djat sebagai orang Islam ada harta 
simpenan atau gadji f 160 (seratoes 

perak). 
— Noeroet hoekoem Islam, dari sera- 
toes, jg seringgit boekan haknja bang 

6 tapi baknja jatim piatoe, pa- 

    

   

  

kir mis 
zakat-fitrah, : 

Tjoba pikir betoel-betoel : kalau si 
seringgit bang Bedjat kantongin sa 
dja, nggak dikasi kloewar...., apa 
artinja ? 

Artinja, artinja.... bang Bedjat 
ngerampas haknja pakir miskin, hak 
nja jatim piatoe, adoeoeoeoeh, ampoen. 

Djadi? Koemaba? ...... maling 
dong !? 5 

Astaga! Welneen, bang Bedjat sih, 
kloewarin djoega zakat pitrah, en.... 
betoel-betoel kepada jang berhak, ke 
pada amil (komite zakat pitran) jang 
betoel2 maoe ngabagi oeang atau be 
ras jang dikoempoelin, betoel-betoel 
dibagi kepada 8 asnab, ngga masoep 
kantongnja sendiri. | 

Kalau masoek kantongnja sendiri, 
itoe dong bcekan masoek hoekoem 

Daarom: bang Bedjat nggak maoe 
djadi perampas hak milik jatim piatoe, 

| hak milik anak2 jang nggak berbipa, 
' beriboe. Dus dari sekarang ngitoeng 
“berapa besar harta bang Bedjat, dan 
berapa jang moesti dikloearin. 

Biar njelip satoe sen, kena kemakan, 
“3 njelip diperoet, ma'loem nggak halal. 

BANG BEDJAT, 

Djongos jang nakal. 

Oentoeng f 200 dalam 
tempo4djam. 

— Pada hari Senen jang laloe, kassier 
Bank menerimakan oeang banjaknja 
f 5700 kepada pegawai Masdjid oen 
toek gadji sekalian pegawainja. Akan 
tetapi ocang jang f 200 masih terselip, 
sampai tidak terbawa oleh pegawai 
tadi. . 

Djongos bank jang nakal tadi, ber 
oentoeng mengetahosi oeang f 200 
tadi, dalam satoe tempat (jang biasa 
boeat membawa oeang dari brandkas), 
dengan segera diambilnja dan sebagian 
disemboenjikan dalam W CO, waktoe 
djam 5 sore? . 

. Setelah poelang, si djongos denga 
isterinja teroes pergi ke toko belandja 
barang barang jang disoekainja, teroe 
tama akan datangnja hari lebaran ini! 

Akan tetapi ,Malang tak dapat di- 
raib, moedjoer tak dapat ditolak", pse 
lang dari toko, djam 8 kira kira sam 
pai diroemah soedah ditoenggoe oleh 
politie, teroes di bawak ke Masdjid jg 
soedah berkoempoel bebera pegawai2 
negeri. 5 

Toean Wedono kota jg amat actief 
ini, zonder makan tempo jg lama, te 
lah dapat mendjebak dan membtkoek 
bahwa djongos itoelah jg tjoerang, dan 
isterinja poen mengakoeinja. Ahirnja 
mereka dibawak ke hotel prodeo boe 
at menoenggoe perhitoengan dimoeka 
hakim. 

»Angoedi Rizki“ menderita soesah! 

Dalam sks ini, pernak kita beritakan 
kemadjoeannja perk, tsb. jg didirikan 

pada tgl 22 voorz ,Angoedi Rzki”, 

. minta 

. Sampai dimana ini kedjadian, masih 
kita toenggoe kesimpoelannja, dengan 

" kota: | 

kin, of diseboet djoega doewitj 

'hagian jg mesti diterima. Sebab. . . ? 

karena koerang telitinja dan berting 

ce dong bcekan mas f 90 sadja jg dibagikan kepada 5 pega 
zakat fitrah. tapi, masoek , . apa taoe, | ika BIA - : 

| tentang “Diharap perhatian dari Dienst 

5 
5 

Tan 
mna 

, 

oleh anak-an
ak moeda didesa

 Bantjar, 

bocat mengoesahaka
n tinab2 sewaan. 

Pata mening waktoe, park tab akan 
menjewa sawabnja ,$8“ kita mengerti, 

     

| potong padi). 

Tetapi apa kebar ? Baroe sadjal po 

, soedah tidak diberi lagi. Maka 

talah mengbadap kepada bekel, boeat 

      
   

  

eberesannja. Kalau disini tidak 
dapat keberesan, ia akan teroes meng 

t. wedono kota boeat mengadoe 

an perboeatannja ,8” jg membikin 

   

   

   arapan 
: moga-moga t. wedono 

erdik ini, dapatlah mendamai 
panekaa 

oea fihak tsb, hingga tidak 
    ola Jg Kaban 

“Iterdjadi sesoeatoe hal jg tidak menje| 
pangkan. 

Comite Zakat Fithrah 

Dalam kota ini telah berdiri komite 
terseboet, oentoek mentjari dan mene 
rima zakat fithrah, dengan mengidar 

ma ART 
para prijaji dan kaoem Moeslimin. 

Diberitakan dengan officieel, bahwa 
50 pCt dari pendapatan jg tertoelis da 
lam lijst2,akan dibagikan kepada Asi b 
disini, sadang jg 50 pCt lagi akan di 
serahkan kepada PK O boeat dibagi 
Ikan kepada fakir-miskin nanti pada 

HIS Moehammadijah, : 
Selama beloem dibagikan kepada jg 

berhak menerima, kesemoeanja (zakat 
zakat.fithrah) itoe, dikoempoelkan di 
roemah t H. Afandi (moeka Kepatihan) 
Adapoen komite tsb., terdiri dar t.t. H| 
Zawawi, A, Moehadie, Moehammad 
Hag, Moesahil, M. Jahja H. Afandi, 
dan M. Hasanwirdja, kesemoeanja be 
roemah dikota ini. 

Kegembiraan jang penoeh 

Soedah biasa setiap tahoen dalam 
boelan Posasa (Romadhon), bahwa ti 

ap tiap pegawai Masdjid tentoe mene 

rima gadjinja berlipat 3 (tiga) kali 
dari mestinja, jang pikatan orang de 
ngan ,waledan“. 
Dalam boelan ini poen demikian| 

poela, Masing pegawai masdjid terima 
gadji x 3 kali dari biasanja, djadi jg. 
biasa bergadji f 200, ini boelan teri 
manja f 600, dsb.nja. 
Tjoema sadja 5 orang dari padanja 

ini boelan beloem dapat menerima ba 

mereka mestinja menerima f 290, teta 

pi jg 200 sedang mendjadi perkara, 

gal di kantor bank (zie artikel: ,Djo- 
ngos jg nakal" diatas tadi). Dus baroe 

wai itoe, Sedang jg f 200 akan diteri 
ma sesoedah diadakan perhitoengan 
dimoeka hakim negeri (menoenggoe 
sidjongos jg nakal tsb. mendapat poe 
toesan), kasian ! 

— 9 — 

sSOERABAJA 
Membetoelkan 

Pembantoe kita mengabarkan: 
Oentoek mendjelaskan kabaran kita 

Pegadaian“ hal di Pegadaian Pasar- 
toeri, agar tidak salah faham, maka 

kabaran itoe kita benarkan, jaitoe di 
pegadaian Pasartoeri itoe dibagi men 
djadi doea tempat, jaitoe setempat oen 
toek golongan bangsa Eropah (asing) 
atau orang jg disamakan dengan itoe 
dan diseboet djoega ,Huropeesche lo- 
ket“ sedang jang setempat poela oen 
toek golongan si kromo . . dus boekan 
doea tempat gadai. 

Dalam kabaran itoe ada perkataan 
“siap“ mestinja “atap“ Maafkanlah ! 

Minta berhenti 

Mas Domomiardjo, beambte op 
maaindlooner di pegadaian Patjiran 
(Bodjonegoro) telah dipindahkan ke 
pegadaian Madioen. 

Karena kepindahan itoe dirasai be- 
rat, maka tg. 30 Nov, minta berenti 
dari djabatanoja. 

Dengan permintaannja ini telah di 
poetoeskan dengan besluitnja t. Insp. 
Soerabaja tg 18-11-37 No 7158/1937/ 
'93 bahwa moelai tg. permintaannja 
tsb. diperkenankan keloear dari djaba 
tannja. 

: Regent Soerabaia. 

Telah tersiar kabar, bahwa jg. akan 
mendjabat Regent di Soerabaja R.M, 
Margono (?) wedana dalam daerah Pa 
soeroean , beliaa adalah poetera me 
nantoenja Boepati di Grissee almar 
hoem. 

Maka berhoeboeng dengan keang 
katan regent ini, roepanja mendjadi 
perhatian dari beberapa pembesar di 
9'baia, terboekti bahwa P.t, van der 

  

kan beberapa lijst dan soerat2 kepada | 

malam Risja (3/4 December) di gedong | 

    

     

      
    

   

    
   

    

      

  

    

    

  

    
'tang ke Betawi hendak membitjara 
kan lebih djaoeh tentang perkara tsb. 

Dari S'baia beliau dituenggoe hari 
Selasa, : 

Sedang roemah'boepati (Kepatian) 
bisa djadi akan ditempatkan di Gen- 
tengkali, 

Telefoon automd4at. 

Diroesak 

wahan, ada terdjadi publieke tetefoon 
dibongkar orang, akan tetapi wang di 
dalamnja terdapat baik. 

Beloem dapat diketahoei, dengan 
|maksoed apakah meroesak telefoon 
itoe, dan djikalau hendak mentjoeri 
wang didalamnja masih betoel, atau 
ada maksoed lain oentoek meroesak 
itoe? Pada ini waktoe politis dengan 
tertib mentjuhari katerangan. (O, lihat 
lihat sadja teshnieknja telefoon. Red). 

Disamboet P.I.D. 

Salah satoe kapal dari Makasser pada 
bari jtl. telah datang .dipelaboehan 
Tandjoengperak dibawah bendera 
Inggeris. 
Kedatangan kapal ini disamboet oleh 

P.I.D. dan memeriksai isi moeatan 
kapal itoe, dan ternjata telah didapat 

beberapa boekoe jang terlarang disiar 
Ikan dalam Hindia Belanda. 

Dengan keadaan jg demikian ini 
soedah tentoe boeat beberapa hari ber 
oeroesan dengan politie lebih doeloe. 
Orang menanjakan dari manakah PID 
mengetahoei hal itoe ? 

Congres Inlandsch Politie Bond 

Dari soember jg dapat dipertjaja 
mengabarkan kepada penoelis, bahwa 
besok pada tg 1819-20 Dec perhimpoe 
nan tsb akan mengadakan Congres ber 
tempat di Soerabaja. 

Dalam congres tsb menjediakan be 
grooting wang sebanjaknja f 2500 — 
Beberapa Hoofdbestuursleden dari Ba- 
tavia akan datang di Soerabaja, dian 
taranja R K. Sosrodanoekoesoemo Ins. 

v. Pol. le kl. sebagai Voorzitterhoofd 
bestuur, Soetidjab dan Wasiwan. 

Moelai sekarang sdr, Soeratman com 
missarishoofdbestuur biboek bekerdja 

goena kepentingan dan persediaan con 

res jad : : 
Adapoen tempat dan werkprogram- 

nja Congres akan menjoesoel. 

Congres Al Islam 

Lebih dahoeloe telah disiarkan ka 

bar, bahwa Al Islam Congres akan 

diadakan di Soerabaia besoek tg. 
18/2212-37. 
Akan tetapi berhoebueng dengan 

salah satoe sebab, maka congres tsb. 

ta' dapat dilangsoengkan pada tg. tsb. 

dan terpaksa dioendoer kira2 dalam 
boelan Februari 38. 

Gara gara pemboikotan. 

Telah disampaikan kabar kepada 
kita, bahwa berhoeboeng dengan se 
ring dalam ssk, Tionghoa Melajoe ti 
lah diandjoer-andjoerkan  pemboe 
kotan, terhadap barang-barang Japan, 
hal mana telah diperingatkan oleb 
PID. 

Maka oentoek mendjaga keamanin 
di negeri kita ini, Pemerentah telah 
mengambil sikap oentoek memperi 
ngatkan kepada doea soerat kabar Ti 
onghoa Melajoe, soepaja tidak lagi me 
ngandjoerkan pemboikotan Japan, dan 
perentah mana diterima dari Resident 
Soerabaja. 7 

Ketjelakaan, 

Pegawai Gasfabriek 
Gembong, 

Pada tanggal 19 pagi hari, pada 
waktoe seorang pegawainja akan mem 
boeka pintoe gaskamer, maka tidak 
tersangka pintoe itoe meleset mengenai 
seloeroeh badannja hingga pingsan, 

Dengan keadaan jang demikian 
ramailah pegawai lainnja biboek kian 
kemari memberikan pertolungan, dan 

ternjata sebeloem dokter di O, B. Z. 
'dapat memberikan pertolongan, lebib 

dahoeloe pada waktoe diangkoet ke 

C. B,Z. maka ditengah djalan matilah 

1a We LO ak . 

Och nasib .... 

Seorang bangsa kita perempoean 
pada waktoe malam menggeletak di 
dipinggir rail dengan pahanja ditoem 
pangkan diatas rail dan bisa djaditi- 
dak disengadja, pada waktoe perem 
poean tsb, tidoer njenjak, maka doea 

koeli menjorong lorie, dipinggir kali 
Pegirian, dengan sangat terkedjoet 
mendengar soeara jg tersambet-sambat 
menoendjoekkan kesakitannja. 

“ Dengan segera koeli tsb menolong 
sikorban, dan ternjata ia soedah meng 
'gilas orang pahanja hingga bantjoer 
sama sekali. 

Polisi sesoedah mengetahoei hal tsb 
dengan segera memberi pertolongan, 
dan si korban diangkoet ke OBZ, se 
dang sikoeli haroes didengar ketera-     Plas, Gouv, Djaws Timoer sendiri da- ngannja lebih djaoeh. 

  

Di djalanan Ardjoenaboulevard Sa-| 

LALAPAN MAP TNO: ADM 2 mAaa-N 

Oentoek membersihkan keadaan kot 
ta, maka politie telah menangkap dari 
beberapa orang jg ta? mempoenjai|- 
tempat kediaman jg tetap dan tidak 
mempoenjai pekerdjaan jg dapat me 
nolong kepada penghidoepannja. 

Hanja dalam tempo sehari politie 
dapat mengoempoelkan 100 orang le 
bih, dan semoeanja itoe di tahan da 
lam politie kazerne. 

Dan disini perloe kita kabarkan, 
bahwa ditanah lapangan didesa Doe 
pak djika waktos malam kelihatan 
amat banjak bangsa kita jg mengge- 
letak ditengah lapangan deugan ber 
atap oedara berselimoet daoen. (Se- 
djoek, Red,) 

Dengan tindakan politie ini sangat 
kita poedjikan, sebab oemoem telah 
mengetahoei tidak sedikit adanja kor 
ban2 jg disebababkan bagi orang jg 
tidak mempoenjai tinggal jg tetap dan 
pekerdjaan jg tentoe, dan, .. seharoes 
nja mereka itoe mendapat pertolongan. 

Berhoeboeng dengan pindahan gang 
dan nomer, maka banjak soerat jang 
kesasar, adakalanja sverat jg didjatoeb 
kan dinomer jg baroe adakalanja soe 
rat itoe masoek di roemah nomer jg la 
ma,sebab maklosmlahoppaspost soedah 
tentoe melihat nomer dan gang sadja, 
Maka kita peringatkan kepada pegawai 
post soepaja sangat hati-hati memberi 
kan soerat dan djikalau dapat lebih 
baik ditanjai namanja dahoeloe, kepa 
da tosan roemahnja. 

Sebab pindahan nomer roemah itoe 
sangat membingoengkan, boekan sadja 
nomerpja jg diganti, poen gangnja di 
obah poela, 
jg mentjari adres kesasar-sasar | Oeu- 
toeng ta'ada jg maoe masoek roeruah 
sendiri, lantas keliroe roemah orang 
lain. Red). 

Dalam penghabisan boelan ini dipin 
dahkan dari O.B. t. Soekamsi og. Sas 
troroedjito Ind, arts ke Kasoenanan 
Soerakarta boeat lamanja 2 tahoen. 

Kabarnja sebeloem' meninggalkan 
tempat lebih dahoeloe diadakan hari 
perpisahan dengan teman sedjawatnja, 

   

    

Politie bekerdja kerfis 

Banjak soerat kesasar 

sehingga banjak orang 

Pindahan t. Soetamsi 

Ah AN 

ka 

Ls   
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LAMPOE 
   

   

MAN TAN 

      

  

  
  

POESAKA JANG KEKA 
Siapa maoe mendjadi Horloge Maker jang djempol! Dengan wang F 120.— 
jang bisa diangsoerkan enam kali orang soelah bisa mendjadi Horloge 
maker jang djempol, asal sadja kita jang didik dia selama enam boelan. 
Sesoedah enam boelan, ditanggoeng dapat verklaring dari kita, dengan 
lengkap dapat perkakas dari kita sehingga meroepakan Horloge maker 
jang djempol dan modern. 

Sedia internaat 
Kepada siapa minta dididik ? 2 
Tjobalah minta keterangan dan beroeroesan dengan : 

Reparatie Atelier , WFLTEVREDEN“« 
SAWAH BESAR No.19 BATAVIA-C. TELF: 

N.B. Didjoeal satoe tel- rekenmachine merk Dalton. 

No. 3029 

bagi orang loear kota. 

BATAVIA-C, 

L. 

  
  

"Anak 2 atjap 
kali kekoe- 
rangan zat2 
makanan. 
Sebab 

djadi 

bermain-main atau bersenam. Itoe 

dibiarkan demikian, sedang goenanjapoen ta' 

dikoeatkan dengan Kalzan. 

kawannja, tjobalah beri dia Kalzan 

lekasnja anak Toean koeat dan sehat. 

  

  Boleh dapat- beli disemoea roemah obat dan 

  

   gan cebabnja, tocan 2 

bib, makanja fa selaloe & 
lemah begitoe ?" 

   

  

dan 

si-Amat 

sehat dan koeat 

Adapoen anak? kadang? merasa lapar dan tiada ingin 

tiadalah boleh 

Sebab badan jang lemah dan oerat? jang kendoer dapat 

Djika anak Toean tiada ingin ikoet dengan kawan- 

Toean akan lekas djoega melihat, bagaimana 

   
OBAT MAKENAN KA POER 

    

    
   

ada. 

dan 

ot
 

  toko?. 
  Tera CA TT 

v  



   
    

  

     
      
    

    

    

          

     
    

    

     
     

     

    

     
   

     
    
    
    
    

  

     
    
    
    

  

     

  

     
    
    

      

   

ja stand I-0 boeat kemena 
ke doea madjoe| 

  

an diantara kedoea dja 
emoeaskan dan moela 
k mengira akan dapat 

de gan rapi, dan ternjata 

    

n kederadjatan club-| 
4 pauze stand tetap 0-0. 

01 madjoe poela party per| 
a (Tjabja laoet dan S.S.V.C.) dan| 

| mainan berachir stand be-| 
0 boeat kemenangan S3VC, 
adjoe poela party jg kedoea, | 
dengan Olivio, dan roepanja| 

pertandingan ini sangat lebih 
la mendjaga barisannja ma- 
g dan achirnja stand 1—0 
nangan Olivio. 

ntoek memperoleh — bekerwed- 
d, maka besok pada hari Saptoe 

jad. diadakan pertandingan poe 
| dari PPP dan SSVC, sedang hari 

nggoenja tg 28 akan bertandingan 

    

   
   
   
   

   
   

   

   

   

  

   

   

   

  

  
pertandinga 

        
alam pertandinga nner melawan Olivio dan semoea 

go ini sangat me nja pertandingan bartempat di SIVB 

irvja stand m veld di Pasartoeri. 

Perkoempoelan voetbal mati, tim| . 
boel perkoempoelan badminton 

Di so. Poerwodadi telah beberapa 
th lamanja berdiri soeatoe voetbalelubj 
ig bernama KRAS. Ini perkoempoelan 
telah mengalami saat jg soeboer, 
akan tetapi berhoeboeng dengan bebe 

| Irapa keadaan club tsb, telah bergoe- 
IHloeng tikar. 

Ta' lama lagi oleh initiatiefnja t. 

““1Soetrisno berdirilah soeatoe badminton 
. “Iclub jg hingga sekarang soedah em 

"pat bl berdiri, Didalam 4 bi club terj 

Iseboet dapat bermain dengan club Ma 

'Igetan dengan stand 6—3 oentoek Poer) 

'“wodadi, “walaupoen Poerwodadi lebih) 

moeda dari club dari, Maket Pimpi 

D men DP »« Rp iban club dipegang oleh. 

0 (Reo) Sa seroeng | VOorzitter t. Soetriano. 

sikatan oentoek m Secretaris t. Soemarto, 5 

dan achirnja stand 0-0 Penningmeester £. Roesmadi. 

Sesoedah diadakan oendian, ternjata 'Commissaris t. Soebijoto dan t Sarmo: 

nasibnja djatoeh pada PPP. Pertandingan badminton antara 

Tjabja Isoet melawan SSVC. stand | Poerwodadi dan club dari Ngawi pada 

—2 Ka si Ihari Minggoe pk 8 pk 12 di Poerwo- 

Oliveo Andalas Stand 1-0. Men aa 

di Naas ap 1 ena ae Pada hari tsb.di s0.Poerwodadi telah 
di Pasartoeri telah dilangsoengkan per | jisdakan pertaidingan antara 2 club 
tandingan dari 4 club terdiri daripada fara aa Bk, Welcuposri aah PadPare: 

| perkoempcelan2 tsb. |”) Ta.gi baroe berdiri 4 bl dan berbada-| 
. Moela moela berbaris ditengah lapa |... Ae ba Hn Ls 

LA ana mart serkna an Petani Kana dengan club jg telah beroesia kira2 

LN bg ss 321 pertama dari Tjahja R0S11) th terlihat, bahwa club Poerwodadi 

-& — Pertandingan diantara kedoea dja (mempoenjai harapan jg baik. 

| go inipoen sangat memoeaskan, seka| Djoega dalam pertandingan tsb. club 

lipoen bagaimana djoega Tj. laoet hen| Poerwodadi, walaupoen club desa dan 

| dak mempertahankan diri serangan, baroe sementara bo-lan oemoernja, ti 

  

   
      

       
     
     

   
   
   

    

   

        

   
   
   

        

        
   
    

  

   

      

   
   

  

    
     

   

MADY ROYAL harganja moerah, besar kefaedahannja boeat mempelihara koelit: 

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

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

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

   
    
   

  

     
   

   

  

   

  

     
   
      

    

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

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

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

Ojawaban! haroes dialamatkan pada: MADY ROYAL Posthor 60, Batavia-C, 

MADY ROYAL SABOEN JANG TENTOE MEMBERI NJONJA KEPOEASAN SEPENOERNA, 

    

   
   

  

   
'moesoeh. dan oleb karena dari pihak jdak memaloekan di soeroeh berhada- 

nja SSVC boekan sadja terdiri dari|pan dengan club di kota dan jg soe-| 

elubnja sendiri, bahkan kita liatbebe|dah seagak lama berdirinja. Disini | 

| rapa banjak spelers dari lain club hing|kami sadjikan verslag pertandingan | 

| ga baroe halftime goal Tj. laoet memiterseboet: 

    

  
   

      

   

  

   

   

    

      

    

   

      

    

  

    
     

  

   
         

       

        
   

       

    

  

  

  

      

        

| Poerwodadi Ngami — Set.kel St.keII Set. III Game Stand PENJIARAN NIROM TIMOER. Djoem'at 26 Nov. Sabtoe, 27 Nov. 

£ T 3 Djawa Timoer Men : : 
| Hen ja AA Tp ama 5.— sore Lagoe Yang Khiem 6.30 pagi Gymnastiek 

“HerenSingie TE Soerabaja I 31: S ja II . .2 ne Da re) 3 Ne “3 Sea an sha LT : Ih U 95, | 5.30 Lagoe Soenda 6,45 L f 
1 Lo Hong Ie Dijono. 1 15— 12-16 YAI 1-2 O—i Pe: raba 4 : ae alun 
3 Hoon aman: 3.15 4215 G9 “Wi Djokja an Peka H3 aa 5 2 an. kanak : 2 3 Lagoe gramofoon 

3 Kim Dho Tardi 2 0 MENARI IPalh PA 10 -. : AN male be Mpu 
4 Soenadji J, Darminto 15—13 15—10 - 2—0 1—0|  . Sabtoe, 27 Nov. 7.— malam Perkabaran — « Fla » Pan 

2 : 1 s da 6,30 pagi . Lagoe Hawaiian 215 Gambang: kromong 1E3O: 2 Serieuze muziek 1 
Damessingle. "oi. 3 : I,— ,  Idem Ade 9 Pem. pers 05 si L : 

Mevr. Soetrimo — Mevr. Samadi 4—1l 11— 6 4-10 2—1 1—0 | 715» Toetoop |8— ,  Krontjong PA 
5 an Tae 2 na 1l— ,  Krontjong Gn Pergedering dau pen z 0 - “aa c 
Dames-double EA aa Tan 1140, Loedroek Suerabaja doedoek Arsipel TN » bekuan Nirom 

(1 Mej. Ismini ) Mevr. Samadi : 12.— siang Boeat kaoem iboe 9,— »  Dihoeboengkan dengan| »'59 ” ag Tenan 

. houise ) Toermoedji 12—21 7—21 0—2 1—0 112,25 ,  Lagoe Tionghoa | kaboepaten 230" Na 
: A3 5 2 Se Sabar HE La : g 

Mkorendowbi "en n an an | E Ng ae uan ah Pa Reba ta 
1 Soeuarto .). Dino) 24—23 21—13 2—0 1—0 | 140 »  Lagoe Melajoe dari Bi-| 45 309 Tanba PA an aan 
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sa berdebar-debar dan teroes mencenggoerj 
s litoe administrateur dipinggir djalan. 

“Naa Has hinggi 
ega kita membceat 

  

t Dab jayannja ag 
sutara ini kepada etohatia le 

“kita msoe sadjikan tjerita 
ng pendoedoek Nagrak jang 

3 nama serta kel: ba 

“Haak habis me- 
sampai saja datang kepada t, 

Tjibadak dan , , pada ham 
djam 2 siang saja doedock 

pi djalan , ,“ 

dengan asam dan | 

olebnja diteroes 
gofini kita beloem maoe toetoerkan apa 
»v|apa sebeloem pada waktoenja. 
ali:ng lebih doeloe kita ingin kemoeka 

: kan, jalah akibatoja jang moengkin 

dak kl 10 langkah, olebnja saja di 
h berhenti dan berkata: ,Hki, 

i a cerang: mana" (kau orang ma 

Saja djawab : ,Orang Nagrak“ 
a Ayah Jogi. na bahasa Soen 

2 Dekor ja apa 

Pe 

ja lebih dekat“. 
»Ob neen zag! 

(Akoe tahoe) 
2. Eta kelakoean maneh goreng (kela | 

oeanmoe boeroek). Akoe tidak soeka. 
Akoe mengarti dan kau poen mengarti. 

nmoe jang boeroek itoe mesti) 
Berkata-kata toean administra 

#YP lini, wet Gengan prakiijz itoe berlainan 
Na berbelakangan, 

Gn i lorang2 jg mengakoe beragama Islam 
W Jitoe banja tinggal mengakoenja sadja, 

  

Ega | Poeasa 

senoelis : 

eta ae Tang adalah 
je NA boelan 

HEM” seoe 
Berpoeasa| 

ang dilarang 

“wet Islam atau 

  

  
  

      

s|merasa sangat menjesal jang saja di 

      
   
    

        
      

     
     

  

        
    
    
     
      
    
     
   
    

      

    

  

   

          

   
   
    

    
   

  

   
   
    

    

      

   
      

    
      

    

    
     
     

      

  

      

   
   
   

   
      

   
   

  

   

   

   
   

    

  

   

  

     
   
    
        

   

  

   
     
   

    

  

   

ceri adwinistrateur, kelakoean boeroek jang 

3 pj:kan verslagnja ?“ 

Ma Deen g 

Bana Mma air moe| 

Itoean Wedana Tjibadak, 

Saja tidak bekerdja“ Djawab saja |varja, hingga kita sendiri merasa koea 
pa perloenja adi 2 Diya Tanja tir akan terbit hal-hal jang kita tidak 

aja perloe ambil | ini djalan soepa : 

». Oerang ngarti 

an moeka sen ap Sang 

  

  

Olah Ah, 

   0 aa ingin Bakat 
boeroek jang mana olehnya 
kan. Roepanja dia tidak 
il perdoeli lagi dan berdja 

Sesampainja saja diroemah, saja 

toedoeh begitoe roepa dengan didengar 
seh saja poenja isteri. Oleh karena 
aja poeasa barangkali, hati seja teroes| 

Itoe bari djoega saja tidak bisa berte| 

sorenja saja lautas pergi keroemah 
toean Wedana oentoek menerangkan 
bal terseboet dan memohon, soepaja 
toean Wedana bisa menanjakan itoe 

(mana jang saja mesti stop. 
leh toean Wedana saja diterang 

kan, bahwa hal ini akan ditavjakan 
dengan telefoon , . . . 

Kewoedian oleh kita ditavjakan : 
»Apakah toean soedah datang lagi 
kepada toean Wedana oentoek mena 

Diajawabnja : »Beloem !“ 
Tanja kita : » Apa toean masih me 

rasa koerang pveas atas itoe toedoe 
1an ?“ 

»Betoel I!!“ Djawab toean roemah 
jang laloe- menghabiskan air tehnja 
dan Tan poen toeroet meniroenja. 

2 

1 Sekian tjerita jang kita disoegoeh 
(Ikan didesa Nagrak pada ketika malam 
Kemis jang laloe. 
“Atas kelakoean itoe administrateur 

— Cjika memang begitoe — kita poen 
toeroet merasa bingoeng. Tetapi hal 

Hnnja 

ja | membikin djatoebnja deradjat Nagrak, 
pendoedoek desa jang dikepulai oleh 

Sampai kepada datangoja kita di 
tempat itoe, tocan roewmah tadi jang 
namanja adalah Soenarja, nampaknja 
masib tetap tidak poeas. Maksoed hen 
dsk menemoei administrateur tetap 
(masih terkandoeng sedang kepada 
toean Wedana poen oleh t. Soenarja 
akan ditanjakan verslagnja. 

ia ta" dapat kepoeasan, itoe bisa me 
nambah kepanasan hati dari t. Sve- 

inginkan. 
Oleh karena itoe, 

ngan?nja, Kita tetap berke-inginan, 

'menoentoet rezeki jang halal. 

aa 

Akan tetapi pada djaman sekarang 

barangkali diantara 

jg menetapi kewadjiban atau jg mene 
Itapi peperintahan Toehan itoe, barang 
kali ada 50pCt atau djoega koerang. 
Menoeroet boekti, pada boelan Pos 

asa ini, kebanjakan hanja boelannja 
sadja jg berpocasa itoe adapoen orang 
nja kebanjakan, djangankan ig tak 
wengerti, jg mengertipoen atau jg ber 

Ipengadjaran, atau jg mengetahoei bah 
wa dalam boelar ini Poeasa diharoes 
kan haroes berpoeasa, tak diindah- 
|kannja. 

Siang hari, orang jg tak ada maloe 
nja tak ada bedanja dengan laiu boe 
lan sedja, Itoe tak djadi apa, karena 
dia itoe pertama tak mengetahoei, per 

Toehan, disebabkan oleh karena ke 

Ingerti atau tahoe dari hal agama, 
' Idimana Islam, isti 

Ikerdja dir 

25 aa makan siang begitoe djoega 
Itetap.Hanja ada bedanja, dengan orang | 
ljg sama sekali 
agama, jaitoe : 

| mengisi peroetnja 0g ditjarinja tem 

Kalau seandai kata dari t, Wedanaj 

kedjadian terse familinja merasa soesah, karena jang 
boet haroes dapat dioeroes selekas|boenting itoe ta” djoega" lahir. Menoe 
moengkin, goena mendjaga masing2|roet keterangan orang banjak, pada 
poenja prestige, deradjat dari segolo|soeatoe hari jg mendjadi. orang toea 

dapat itoe penghargaan sebagai hamba joe keloear, kami 
Allah jang sama-sama hidoep oentoek|oentoek keloearnja baji. Dikatai begi 

kara jg wadjib atau diharoeskan oleh | 

— Akan tetapi Sontak orang jg me 

imewa poela jg be 
toran, meskipoen 

djoegapoen, kebanjakan 
ito . Tak diindahkan nama 

itoe, boelan Poeasa ting 

       
   

ME mengstahoei hal 
   

  

Oentoek orang jg mengetahocei, ada! 
maloe, ada menghormati kepada ada 
nja Boelan Poeasa, Tetapi maloenja 
itoe karena orang, boekan maloe 
karena Toeh oektinja djika akan 

  

   

pat jg soenji | masoek dimana 
waroeng tertoetoep, disitoelah dia me 
moeaskan hawa mapsoenja oentoek 
mamenocebkan isi peroetnja karena 
pada djawai sekarang itoe banjak 
waroengan jg en, tidak diboeka 
kalau siang bari, akan tetapi sebetoel 
uja didalamnja, “penoeh sesak beramai 
dengan orang. jang. lagi berdjoang de 

  

    
   

       

asap rokoknja, 
Kalau soedah poeas baharoe keloear 

sambil membersihkan moeloetnja, soe 
paja djangan kentara bahwa dia itoe 
ta? berpoeasa, kalau datang diroemah 
nja, poera2 merasa lemas, “padahal se 
betoelnja poera2 sadja, oentoek mem 

sedia-sedia dengan tjuekoep. 
'Oentoek pemikiran penoelis maka 

orang jang begitoe itoe, roegi dengan 
berlipat pertama membikin bodoh di 
rinja Sendiri, djoega kepada Toehan 
jang Maja esa, kedoea haroes membe 
grco'iag didapoer tetap, malah oleh 
orauh dapoer dilebihkan karena oen 
toek menghormati kepada j jg berpoeasa 
itoelab keroegiannja. Agama diroesak 
ja, kehidoepan diroesaknja, ketjelaka 
an diboeatnja sendiri. 

Maka dari hal itoe dengan adanja 
toelisan ini, moedah2an mendjadi per 

baikan agama Islam, oentoek coemmat 
Islam seoemoemnja, oentoek memper 
baiki agama dan economie. 

Djagalah agama Islam djangan sam 
pai roesak, kalau mengakoe beragama 
Islam djigalah keselamatan sendiri, 

|djargan diroesaknja kalau maoe sela 
mat, karena keselamatan dan ketjela 
kaan itoe datangnja dari pekerdjaan 
jang mengerdjakan, 
Sekianlah moedah2an ada boeahnja, 

ata ada manfaatnja. choesoesnja ke 
pada pembatja Pemandangan sekalian 
nja, oemoemnja kepada oemmat Islam 
sekitarnja adanja. 

Gara-gara Boelun Poeasa. 

Pada minggoe jang telah laloe, da 
lam boelan Poeasa ini, didesa Pela- 
bosan Onderdistriet Svekahadji, : 
Madjalengka adalair seor 

      
    

  

   
    

  

te 
wmemboeang djiwanja, Nana 

Menoeroet keterangan dari orang- 
orang disana, sebabnja orang itoe sam 
pai tega “kepada djiwanja, jaitoe d 
babkan oleh karena bininja mg 
dibelikan kain oentoek lebaran, bata 
tidaknja penoelis ta” tahoe, itoe banja 
keterangan dengan selintas sadja, Ha 
nja kalau betoel dengan sebab sebegi 
toe, amat mahal sekali, ventoek men | 
tjoekoepi permintaan sang bini itoe, 
oleh karena tjintanja sampai dibelikan 
dengan njawa. Imannja jang begitoe 
Dean sama sekali. 

' Boenting 18 'boelan 

Orang banjak beramai2 mengatakan 
bakwa didesa Sadomas adalah seo 
rang perempoean boenting jg telah 18 
boelan beloem djoega - melahirkan Jo 
rang banjak teroetama jg mendjadi 

nja, berkata kepada baji jg ada dida 

  

ae 

soepaja ra 'jat pendoedoek Nagrak men |lain peroet itoe, kapan sang baji ma 
telah menoenggoe 

toe menoeroet tjeritanja dari dalam 
ada jg mendjawab, katanja: ,Saja akan 
keloear nanti kalau soedah 2 (doea) 
tahoen|“Betoel tidaknja walahoe'alam, 
kita toenggoe sampai genap 2. th apa 
djadinja, 

Onderdistrict Madja 

Madja itoe seboeah Onderdistrict 
bawahan Reg, Madjalengka, jg adanja 
ditanah pegoenoengan, dikakinja Goe 
noceng Tjeremaj. 

Diantar ond, ditanah pegoenoengar 
Madjalah jg terpenting dan djoega jg 
amat diperhatikan oleh negeri, 

Madja itoe seboeah tempat jang di 
ngin, bawanja baik, pertempataunja 
bersih baik sekali oentoek orang beris 
tirabat, maka oleh karena itoe Mzdja 
itoe sering didatangi oleh orang dari 
mava2, Bangsa Kuropa atau lainnjs, 
dari negeri panas djika pergi di Ma 
djalengka, merwerloekan sekali pergi 
di Madja, teristimewa poela disana 
lada Pesanggerahan oentcek tempat 
pengirapan. 

Hawarja dingin, tempatuja resik, 
roemab2 dari kotanja sampai dikam 

ngan isi piring atau mengepoel2| 

perdajakan orang dapoer soepaja ber 

.|ditanah rendahnja, jaitoe ketela dau lag 

an oja jaitoe ibawang dan keatang. Djika 
menggantoeng diri. T litana 

CLAUDETTE “COLBERT 
» oendjoekin djalan pada Kim Nio 

PEP AS 

  

  

mPrampoean tida aken djadi me. 

narik kaloe koelitnja kasar seperti 

akoe, Rasanja akoe tida sajang dan 

soeka korbankan segala apa, asal 
sadja bisa dapetken paras seperti 
sala-satoe dari antara begitoe 

banjak bintang-bintang film." 

Kenapakah     

  

garlah ini, Kim Nio! Seperti. 
9 diantara 10 bintang-bintang film, 
Claudette Colbert selaloe goena- 
ken Saboen Lux boeat merawat 
koelitnja soepsja selamanja ting- 

gai sloes dan cilok. 

pertjobahan, Kim Nio?” 

€ 

resianja | ia poenja pketigntikan. “ 
  

  

  

SATOE BOELAN KEMOEDIAN: 
Trima kasi atas kau poenja nase- 

hat tentang Saboen Lux. Liatlah 
bagimana cilok dan aloes akoe 
poenja koelit sekarang." 
Kau haroes bertrima kasi pada 

Clauderte Colbert, tapi boskan 
padakoe. 

kau tida maoe bikin     

: 'moeda dan cilok. 

- 

KTI A83 TIP 

babkan karena desa onderd, Madja di 
kenakan oleh Woning Verbetering. ka 
rena dengan adanja penjakit pest itoe. 
Sampai sekarang Woning : Verbete- 
ring, atau woning Inspectie teroes be 
kerdja, sampai didesa2 oleh karena 
itoe, orang2 djadi takoet dengan ada 
uja Inspectie 1toe, djadi dari hal ke 
bersihan. didalam roemah atau peka 
rangannja bersih dan sehat, 

Pertanian 

Oentoek di Onderd. Madja, orang2 
oja pada waktoe ini tarakan kekoera 
ngan makan, orang2 ta'ada jg soeka 
diam tidak keroean, semoeanja beker 
dja dengan bertjotjok tanam, jaitoe ta 
ni. Adapoen jg teroetama ditanam di 
sana Jain daripada padi jg telah be 
bakoe, jaitoe roepa2 palawidja, oentoek 

  

seng.akan tetapi ditanah goenoeng 

  

kita pergi aah pegoenoengan ba 
wahan onderd, Madja. tarada sebi 
jang tanah jg ta' ada tanamannja, - 

eperti ditanah Djawa kalau so 
ah padi, ta adaitauaman lainnja, Ta 

ka itoelah boeat Ra'jat di Onderd, Mas 
dja ta“kan kekoerangan makan, 

Hal adanja landbouw di Madja, is 
timewa poela disana ada sekolab2 per 
tanian atau landbouw. 

Keramain 

Keramaian diiMadja kalau dibau- 
dipg dengan onderdistrict lJainnja, bo 
leh diseboet menang, karena kalau ha 
ri. pasar, datang orang dari mana2 oen 
toek membeli hasil boemi Madja jalah 
kentang dan bawang. Orang Tionghoa 
di Madja jang paling banjak sendiri, 
pekerdjaannja dagang dan tani. 

Istimewa poela sekarang sesoedah 
diboeka djalan Provincie jg teroes di 
Talaga Madja itoe #mendjadi tambah 
ramai sadja dengan: kendaraan, jang 
mendjadi perhoeboengan Madjalengka 
Talaga teroes Koeningan Oheribon atau 
ke Tasik, atan Tjiamis, 
Oentoek keramaian kerasmenan atau 

boenji2an di Madja ta' ada: 

Perhimpoenan 

Perhimpoenan di Madja oentoek 
oemoem tak ada, hanja ada PO. sadja 
jg Jainnja sama sekali, 

Oentoek keroekoenan prijaji disana 
didirikan seboeah | peroekoenan jang 
dinamai SIN A R. jg bermaksoed ce» 
toek mempertalikan persaudaraan av- 
tara Prijaji2 di seonderdistrict Madja, 
dan djoega menambah pengetahoean 

berlanggavan s.k. djoega memadjoe- 
kan dari hal sport. Sinar telah mem 
poenjai Medja Bola, tiap2 malam atau 
siang dimana club Gebuuwnja penoeh2 
sadja dengan orang jg totog atau lain 
nja. 

Adapoen ledennja jaitoe lelaki dan 
perempoean. Kaoem perempoean me- 
madjoekan dari kal keperluean perem 
poean jaitoe dari bal beroemah tangga 
eroetama beladjar memasak dan hand 
werken, 

Hal sport jg dimadjoekan jaitoe 
Badminton lsaki2 perempoean ber 
sama2 bermain, tiap tiap sore kalau 
tidak hoedjan ramai2 sadja dengan       bodobannj ja, 

v 

poengnja teratoer dengan beres, dise 

SESOEATOE BINTANG FILM 

mengarti begimana penting adanja 

marika poenja paras, agar tida bertja- 

tjat Tida koerang dari 847 bintang- 

bintang film jang taro kepertjajahan 

pence atas kefaedahannja Saboen Lux, 

sebab saboen itoe bekerdjanja sanget 

aloes, hingga boekan sadja bisa me- 

linjapken segala kotoran di lobang- 

"“Tehang koelit, tapi djoega mendjaga 

'soepaja koelit keliatannja tetep tinggal 

Digoenakan oleh 9 di antara 10 
bintang-bintang film. 

dari hal wetenschap, dengan djalang 

    

LEVERS LEKPPABRIEKEN No “Vikk 

Tiga ampat boelan perhimppenan 
Sinar kelihatan madjoe, masoeknjo 
wang ada baik, leden menetapi kewa 
djibannja, seperti jg terseboet dimana 
statuten dan HR, pja. Makin lama 
makin katjau, istimewa sekarang ini, 
masoeknja wang djelek, leden banjak 
jg tak menetapi kewadjibannja. Bes- 
tuur tak dapat mengoeroes mengatoer 
membereskan. Hal badminton antara 
kaoem lelaki dan perempoean 
mendjadi pertjektjokan disebabkan ta' 
ada keadilan antara mengatoernja, le 
den banjak jg poendoeng Bestuur Si- 
Dar ta' dapat mengatoer, organisatie 
Sinar katjau balau. Statuten dan 
HR, nja tidak dipakainja semoea di- 
langgar, bestuur ta' dapat mendjalan 
kan kebesiurannja, leden ta” ada kein- 
sjafan. 

Padahal jang mendjadi bestuur atau 
ig mendjadi lid itoe kaoem Intelek 
semoea jang amat sajang sekali, de 
agan adanja perkoempoelan SINAR 
di Madja hal kepelesiran, dibesarkan 
bal keperloean roemah tangga dan 

.| pereconomian ditinggalkannja, djadi 

mendjadi perbsikan tetapi pengroesak. 
Pengroesak antara “roemah tangga, 
pengroesak antara laki rabi, apa se 
babnja begitoe: Sinarjg tadivja 
baik, sekarang mendjadi tidak baik, 
leden Sinar jg tadinja beres, sekarang 
mendjadi tidak beres, karena di Club 
Huis SINAR sekarang diganti, dengan 
tempat sebagai ,Monte Carlo“, perma 
inan perbaikan, sekarang diganti de 
ngan permainan pengroesak, jaitoe de 
ngan adanja permaiman KARTOE. 
Akan tetapi meskipoen begitoe djika 
oentoek pelesiran sadja tidak djadi 
ap2, pakai toempangan sesen doeasen 
tak mendjadi pengroesak, kepada per 
economian. Tetapi dimana ,Sinar" di 
mana sampai sang napsoe, pengadjak 
nja mata rondon Anem, atau babi 
dan sodor teroes moendjoek sadja ke 
atas, 

Kedjadian seorang pegawai, jaitoe 
lid Sinar“ tg 1 Isatoe) dia terima 
gadji” oepah bekerdja selama seboelan 
setelahnja terima gadji itoe tidak poe 
lang keroemahnja, akan tetapi dia te 
roes sadja pergi di Club Gebouw Si- 
uar karena soedah biasa, oentoek ber 
djuang mengasah wmedja, dengan kar- 
toe, ahir kata itoe lid dimana akan 
poelang diroemahnja jg tadinja bawa 
wang gadji jg besar djoega, datang 
di yoemah tidak membawa sekepeng 
djoea poen, karena semoea ditinggal 
kan di SINAR dimakan dengan (oleh) 
»Domino“ dan TJEME, 
Bagaimana djika kedjadian begitoe, 

tentoe sadjalah, roemah tangganja men 
djadi koesoet, Patih Goakh menganga, 
Voorskot makan tidak dibajar, jang 
menagih menggimooeng, bertengkaran 
antara laki bini teroes2san, oentoeng 
bagi jg menang. Itoelah boeahnja “Si 
nar“ di Madja itoe,. 

Maka dengan adanja toelisan dima 
na pemandangan ini, mengharap ke 
pada bestuur Sinar, agar dapat mem 
perbaikinja djangan sampai kedjadian 
begitoe lagi, Djoega kepada Padoeka 
Bendara Assiatent jg mendjadi kepala 
dari rajat seoemoemnja, agar dapat 
menoengtoen kepada djalen jg baik,   itoe permainan, - djangan sampai kedjadian seperti jg 
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dengan adanja Sinar itoe boekannja —— 
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'tahan di Hedjaz. Di bawah iapoenja | 
'pemerentahan negeri Arabia telah ma 
djoe dengan pesat sekali, 

Doeloe toean Al Chatib pernah me 
nentang radja, dan karena jakin, bab 

Iwa pemerentah Ibu Saud ada tidak 
'baik bagi negeri, maka ia menjiokir. 
Tapi kemoedian ia telah dapatkan 
'boekti2 sebaliknja, dan waktoe me- 
lihat jang Ibn Saud itoe betoel2 ada 

Isatoe radja jang adil, maka ia kem- 
bali ke Hedjaz. 

Ibn Saud boekan seorang fanaticus. 
Ia tidak memaksa orang2nja pakai 
djoega rapoenja tirah, Bagaimana adil 
adanja itoe radja bisa ternjata dari 
'poetoesannja dalam soeatoe perselisi- 
ban antara seorang wakil madjelis dan 
hoofdpenghoeloe, jang pernah familie 

— Keadaan kaoem Moesii- 
0. min moendoer 

"ai 

Kemoendoeran disebabkan karena semoea 

  

     

orang terlaloe tjinta kepada penghi 
doepan dan takoet mati 
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  ed membikin Hedjaz 

| madjoe sangat pesat 

Orang Arab sekarang bisa terbang, sedang doeloe 

EA tjoema bisa naik onta. 

  

    

        

   
   

  

      

    
   

  

      
   
  

     

    

    
    
    

  

   

  

    
  

  

        

Me ag S3 $ . Idari baginda. Ketika ternjata jan RAMBOET 
Pidatonja t. Abdul Hamid Al Chai Pa Daan dalam perdjalanannjA| k09 penghoeloe ada dipihak ea : 

sar nabung di, Kuropa, Ha maka ia lantas dipetjat dari djabatan TERPELIHARA BAIK 
Sebagaimana diketahoei, toean b- Begitoelah ketika t. Al Chatib Menj dig, 

dulhamid Al Chatib, jalab sal e|darat 'di |Marseille (Frankrijk), amb-| ' tersebab Stacomb, minjak ram- : 

anggota Parlement Hedjaz telah da-|tenaar pabean di kota pelaboehan itoe Onderwijs diperbaiki. Ta Ai MAS 
be Ae Soerabaja dari Solo dan Se menanja padang, 2 5 mera Ba bia ai boet jang baik sekali. Entjer i 

ts HA -ita noedi diKamlia ada bawa barang4 jan aroes ega dalam kalangan peladjaran Aa : 

Seat dio 1Ang Tn dikenakan tjoekai. Atas Da mebannja Radja Ibn Saud telah bekerdja de- dan kental, boeat Njonja- 

Berhoeboeng dengan kedatangannja | t. denga Na 2 Nak sai ba Dan sia tetang Pekan Darat njonja dan Toean-toean, boeat 

TEro “takhyn eno. maka Se malrang2 jg dimaksoedkan maka dengan|Dvagal Sekola rendah, jang leerplan- 

| Yen Lean Mean int telah tidak diperiksa atau/digladah lebih doelnja ada sama dengan sekolah2 di orang-orang moeda dan toea. 

Hee Ba pertemoean digedong sekolab- (loe ia dipersilahkan teroes djalan. tanah Mesir, | : 

nja di Prins Hendrik boeat mengatoer Hal ini adalah satoe boekti, bab-| Selainnja itoe ia telah tjiptakan 
| 

kan selamat datang pada ocan All wa mereka itoe tidak pertjaja padajdjoega satoe sekolah pertengahan oen 
| 

Chatib, sekalian kasih Ke patan pa perkataannja salah satoe dari antara|toek mereka jang kemoedian bakal "aa Maya 

danja Hoot 'bitjarakan beberapa hal jg | pja, ialah sesama manoesia, »Perlsja-jteroeskan peladjarannja ke loear ne- ' B | 4! | 

berhoeboeng dengan Islam, goena mak sa aan itoe, saja Sana: yen Pi Kain iiog aa menamakan ISAA AS BA SB | 

. aan ia telah dioetoes ke- |alamkan dimana joega meskipoen ada dihoeboengkan djoega satoe Inter ' 

en papa Ie MIN aan Pan Tata sendiri, bogitoelah kata ana sementara itoe semoea diberikan BOEAT RAMBOET 

enadah Aiam 9 malam toean Sajid|t. A hatib, toelis M.H. engan ,perijoema." 

Ganga Sa aa .. Doeloe, waktoe tocan Al Chatib ben Djoega boeat kaoem Bedoei diadakan 

Dana sekalian ji badir, jg djoem |dak mendarat di Mesir, lebih doeloe j berbagai-bagai sekolab,'Selainnja itoe, gen : : $ 

lahnja ada sangat besar, dan setelahlia haroes pergi pada douane, jg me banj:k studenten dikirim ke loear nege 4 chaakclub Kadipaten soedah itoe, adalah oentoek perkoempoelannja 

Ia perkenalkan toean ,Abdul Hamid |nanja djoega apa ia ada barang jg.|ri beat, mejakinkan gatoe dan lain pe tidak kedengaran lagi, entahlah apa sendiri, dan goena pembantrasan 

Al Chatib pada sekalian jg hadir, ma mesti pakai tjoekai. Tatkala toean Aljngetahoean. Begitoelah ada jang di(keh lagi tidoer atau koebra, sajang | madat. 

kai Tnton. Ia persilahkad toean Al Cha| Cbatib bilang tidak, lantas ia poenja|kirim ke Mesir dan ke Eropah. Ada sekali permainan oetek itoe dimatikan. : Be 

5 aa “sat moelai delkcffer diboeka dan disitoelah merekaljang telah toentoet peladjaran mesin 5 La : Itoe gedong jg akan digoenakan boe i 
tib naik dipodium boeat moelai de| CT K di Itali : D| Sebaakelub Djamblang jg doel... :, la Ta Kant : “ 

ngan pembitjaraannja. keteruoekan beberapa pasang kaos kajterbang ai Italia asaInja, mereka di- loenja amat giat kepada perijatoeran at itoe, adalah atas toeudjangannnja 

Tosan Abdul Hamid Al Chatib me ki dan badjoe kaos. Kemoedian mere|pekerdjakan boeat tilik keada'an pe-|cekarang soedah tidak kedengaran | t. Pohoomull, jaitoe saudagar besar di 

asa bar $ io mendoedoek (Ka menoedoeh pada toean Al Chatib, |nerbangan di Hedjaz sendiri. : . ini 8 “sini, jg berkedoedoekan di Pintoe Ke 
rasa barsoekoer sekali jg pendoedoek |” Eta P Ni : . 1. |gi, apakah masih berdiri atau koebra| si:| Nv' 46 Batavia Siad, d . 

Arab dari Soerabsja telah kasibkan pe bahwa ja ini maoe seloendoepkan ba-| »t'0en Sekola terbang telah didiri- | djsega, jik No, itavia Siad, dengan tidak 

njamboetan jg begitoe manis terhadap rang2 itoe, dan sebagai hoekoeman ia|kan di Hedjaz, hingga“ orang2 Arab Bg Ata menjewa sepeserpoen. 

- dirinja, dan bilang sebetoelnja itoe disoerceh bajar dubbel! 3 jang di waktoe doeloe tjoema bisa 

ada eka jg terlaloe tinggi bal »Selainnja ini pengalaman ia toetoer uaik onta, sekarang poen bisa terbarg : Maka atas kemoerahan beliau itoe, 

tinja. F3 5 kan djoega pengalaman lainnja, dan |dengan pesawat jang paling modern. Verkoop-tentoonstelling 1 O G T Hoofdbestuur dari 1OGT telah mema 

Kemoedian ia sampai pada maksoed dari tjonto tjonto maua orang bisa nja x Sanga toean Al-Chatib oetara| Akan diadakan tg 17, 18 dan19 Dec aa sepotong soerat, jg menanda | 

datangnja kesini, ialah boeat kasikan takan sendiri kemoendoeran perangai|kan pengbarapannja soepeja kema 1937, banjak terima kasiboja karena gedong ' 

pemandangan tentang keadaan jg seka kacem Moeslimin. djoeannja Hedjuz akan menjebabkan : : Ig begitoe besar, Jz digoenakan sema 4 

rang dalam doenia Islam. Menoeroet £ sa djoega kemadjoean kaoem moeslimin Corr, kita ,M St“ mengabarkan: |ta mata oentoek perkoempoelan, ada 

tocan Al Chatib keadaan kaoem Moes Hedjaz didjaman se- diseloeroeh doenia. Sebab Hedjaz moe Bagaimana berita jg disampaikan lah dengan gratis. 

tisila pada masa ini elamkan kemoen karang lia, tentoe Islam moelia. kepada kita t Ri. Kartodarmodjo,voo1z | 

doeran. Dan apakah sebabnja ? Kemoedian t Abdulhamdi Al Cha Pada djam 11.30 persidangan laloe dari Sub comite A0 dan propagandist Oleh sebab adanja itos verkoopten 

Toehan jg maba koeasa adalah bejtib perkenalkan orang orang jg hadir Tn sesoedanaa beberapa epre dari Ot Bagan ndalah 80 tocnsielling, tentoelah segenap pabjick 

nar dalam segslaZnja. Dan kalau di|dengau di negeri djaman sekarang, Pa kesempatan jang “dib ai | bagai berikoet : akan menaati dan mentjatat itoe tgl 

bandingkan keadaan kita sekarang ini| Hedjaz sekerang soedah aman, Boel|boeat madjoekan beberapa pertanjaan.| 7 ofdbestuur dari Internationale | 9821 berdesak2 oentoek menjaksikan : 

pasti akan djaoeh sekali dari pada kejkan sadja dikota kota dan dvesoen doe Sesoedah t, Al-Ohatib habiskan ia| Orde yan Goede Tempelieren, adalah dan mewbeli apa jg diingini tentang 

adaan seperti diseboet dalam @er'anjsoen ada politie, tetapi poen ditengah |poevja pidato, lantas t. Moentoro se- | bermaksoed, jaitos akan mengadakan oesahanja, dan djasanja Jeugdorgani f. 

Agama Islam ditoeroenkan adalah oeo|laoet pasir tidak oesah koeatir apa bagai wakiloja  PSII angkat bitjara, verkooptentoonstelling, jg bertempat Satie IOGE, itoe terhadap perkoempoe j 

tosk memperbaiki jalah oentoek me|apa. Boeat menegaskan ini perbila) DenSanahn Oa panankal aatp sam (gi Pasur Baros Nu. 8 Bat. C. jaitoe | '#unja. 

njempoernakan achlak perangai semoea |ugan, maka ia kasih tjonto, bagaima rbilangaonja t. Al-Chatib Jang | bada waktoe sb diatas, 

orang. Ina ratoe familie telah bikin .perdjalejy”'3 « 'keadaan moeslimin ini te : 1 Moedah?2an itoe tindakan jg, baik, 

Oleh karena kaoem Moeslimin be|uan dari Mekka ke Medi Pe ar banjak. Achlak soedab | Sedangkan barang2 jg akan didjoeal |tentoelah akan mendapat banjak per 

| loem paham dalam bal roch dan toe|dah liwatkan perdoesoena end jadi roesak, perdjinaan dilakoe- itoe, tidak lain jalah semoeanja bikinan | batian dari segenap pihak. 2 

djosan2 hidoep, maka keadaannja se mereka dapatkan, jz pr kan dimana2, perdjoedian meski dila- | dari Jsugdorganisatie atau leden leden 

ui masih beloem 1poe " kanan mereka telah keloe rang poen masih sadja tersiar diseloe- |dari OGT tsb, Semoeanja wang pen Aa 

Ba ekarang me'Mereka teroeskan perdjalanannja saw roeh tempat. Disini ia peringatkan pa | dapatan dari verkooptentooustelling ci ! 

an Balilhai di Medina, tetapi waktoe' kemba |9a Berakan jg diseboet ,Hedjrah" da 

doeran js » dialamkan dalam|li lgi ke Mekka dan sampai di Os-|" pariijuja, boekan dalam artian me- $ f 5 

hal scbluk perangai tadi. Kia sel wan ternjata itoe prioek masih ada niuggalken Mekka ke Madina. tetapi Djamoe Djawajang paling kesohor di Javaboeatketjantikan 

moga ijinta pada pengbidoepan, se| ditempat dimana iloe barang telah ke sebagai tanda menjingkirkan diri dari 

mentara sebaliknja takoet muti. t nggalan dalam keadaan masih oetoeh. kacera djahaliah kaoem koedrisl 

Kalau dipikir lagi, sebenarnja kea Sispa sadja jg kehilangan barang (Pada djam 11.30 persidangan Taloe 

daan sekarang itoe adalah boeab dari kepoenjaannja tentoe bisa dapatkan dituetoep sesoedahnja beberapa apr, goe 

perangai jg boekan tjara Islam. Sesoe |itoe barang kembali, kalau datang dijuskan kesempatan jg diberi boeat ma : 

dah kasihkan lima perboeatan (nase kantor politie, 5 djoekan beberapa pertanjaan, 
: 

hat) bagi tjara hidoep dari Moeslimin| Sebagaimana diketahoei, selama se- 
: 

sedjati, kemoedian toeak Al Chatib poeloeh th. paling belakang Radja aa 9 — 

oendjoek pada beberapa tjontoh jg ia Ibn Saud adalah jg pegang pemeren 

soedah?2, karena bagi orang kefjil. baran itoe terpaksa mentjari kesana | tanahnja djangankan soedah dibadjak, 

atau jg gadjinja sedikit amat pejah | SID), dengan djalan berhoetang. kebanjakan masih kering bertela, ka- 

djika dibarengi dengan permainan| Oentoek negeripoen rendjadi keoen | rena seoemoer boelan Pueasa atau se 
i 

kurtoe, istimewa poela permainan jg toengan djoega karena tentoclah pajvemoer benih ditanamkan, hoedjau 
! 

dipakai itoe mendjadi larangan ne djak tanahnjapoen dapat diloenaskan. |ta' toeroen2, air soengai ta ada dja- 

geri jalah tje me itoe. — |Recapitulatie kemadjoecan hal Land- ngankan oentoek sawah oentoek per 
| 

“ Sekali lagi penoelis berseroe: a ke bouw di Reg: Madjalengka dengan | benihanpoen be-reboetZan. Bapa tani 
' 

pada bestuur Sinar agar dapat mem pesat sekali madjoenja itoe, |soesab, moga2 sadja kepada Toehan 

perbaiki perhimpoenannja, djanganj Sebagai boekti, di District Radjaga lekas dikasih hoedjan karena kalau ba 

sampai djelek boeahnja. loeh, pada tahsen j.t.l. orang tavi|P3 tani kena soesah, seoemuemnja 

b Kepada lid Sinar seoemoemnja menanam padi menoeroet setjara Land bana og 8 toa 

djagalah pereconomiean kita sendiri, Hn Ban Na NN Schaakelub Parapatan 
1 3 ak ia karer jk 5 $ : 

Ta Pe menoeroet berita dari Mandver land | Pada boelan jtl, sehakelub Parapatan 

Diaoehtiat. Gea bal mepipinti kos. list TTAW “OOtUEMDA, MANGA AG ah MAU Mean aan ar, Ig: makanan : 
limewa jg ta? ada batas atau jg "per sadja, akan tetapi pada tahoen ini, oentoek menggiatkan kepada permai- 

5 

mainan jg dilarang alah Negeri. koerang lebih soedah ada koerang 790 |uau tjatoer, kedoea oentoek memilih 
| 

a. Mohon kepada Bendara A gsis- | bouw. Begitoelsh kemadjoeaonja Jand kampioenschapdi Sehaakclub Parapa- 
i 

tent Madja choesoesnja agar dapat bouw di Madjalengka, disebabkan jg san. Oentoek o@pah mengerdjakan ce mean 6 

menoentoen jg : ada di " sebawabuja mendjadi pegawai Landbouw dari pang tekuja diadakau piijsuja, meskipoen ap : 2 

Jjangan sampai roesak penghidoepan |Kat jg paling tinggi sampai dibawah | tidak berapa hargauja, akan tetapi be| DJAMOE GALIAN semboeken: Dara poeli, ringkesken peranakan, befoelken 2 

na, atau ea Nai Medika vja dengan bersoenggoeb2 bekerdja |" Man Ke teh. 
Mini Yaa djoerang Naa uan oentoek kemadjoean pertanian bangsal Menoeroet uitslagnja, jg mendapat Orang perampoean jang sering makan Djamoe Galian tentoe djadi AWET 

atau perdjoedian. kita itoe. Jang mendjadi Landbouw | iste prijs jaitoe Toean Gandaprawira PA nh 2 

Sekianlah oeraian penoelis moedah Me Na dari pagi sam Mantri Gosroe Vervulgschool Leuwi 1 Badan djadi keras. 2 Moeka djadi berfjahja terang. 3 Dada djadi 5 

moedahan ada menfaatnja dan faedah At Sa ker ja nu cen| moending, 2de prijs Toean Soemardi kenfjeng 4 Peroet djadi tida gendoet. 5 Potongan badan diadi sinyset. 6 Ping- 

aja. toek 2 1, Ta angan arang Goeroe Gnderbouw Psrapatan,” 3de| gang djadi langsing. 7 Dateng boelan djadi accoord. 8 Pendeknja DJAD 

Orang tani Soeka Hen eseinga Cang an bentar sasa Toean'8. Kartamihardja Matitri Dogkawakesutsnn 1 

Padi akte MP Wendjadi bapa lanp terima kasih kepada ennantu Gueroe Vervolgsehool Bara jang ape sasiatnja Djamoe Te Djamoe Galian, terbikin dari akarsakar 

: : Aa Sea ia Ta 8 lain rata rata sadja dan “semoeanja| dan daon:daon obat serta rempa-rempa Djawa jang toelen dan menoeroet betoel 

pang Ini Sa SN aa ai pertanian. itoo. 2 mendapat piijs barang, Dengan “adal receptnja jang aseli, tjoema jang pake Tjap Dewa, 

biwaliin Moljsterpka minagpat 'oen Maa Ra yan Mod 0 0 Halaen en Harga 1 fl, dari 350 Gr. f 3-— dan 1 Blik ! 0,50 

toeng dari katjang kedele. Dengan ada Moesim merjawah telah tiba, orang nja. PB p Harga terseboet belon terifoeng ongkos kirimnja 

nja panen kedele itoe, berhoeboeng de|tani hiboek. mengerdjakan sawahnja,| ——. 2 Boeat orang dagang dapet rabat bagoes, 

ngen akan hari Raja Lebaran Poeasa, |oentoek sebar dan mengerdjakan lela| Sehaakciub Madjalengka, me i TJAP D 

maka oentoek keperloean lebaran itoe| ban. Pebiaihan soedah besar soedab |ngadakan djoega corcour akan tetapi Firma j DEWA 

“tiada mendjadi kesoesahan. tidak se | sampai waktoenja ditandoerkan, akan |sawpai ini waktoe ta” ada verslagnja, Molenvliet Oost 73, Batavia-C, Telf. No, 1019 Bat, 

perti jg soedeh2 uentoek beperloean Le | tetapi dimanakah ditanamnja karena siapa jg mendjadi kampioennja.   
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