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oedoeknja perkara begini : 

Java Bode tg. i, 2, 3 dan 4) 
ni kita dapati boeah pena t. 

/ jang sama sekali tidak berbaoe ko 
lot, malahan tjotjok dengan toelisan 
lan asan kita dalam sk. ini, jang | 

sebeloem artikelen dalam 
toe moentjoel. 
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4 semoea mengalir 
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oedjoe perbaikan na 
— Djoestroe habis Leb:      

    

api pada waktoeperhasilan negeri 
— bertambah (koerang lebih 100 millioan 

roepiah), gadjih pegawai tidak dikem 

alih Soenggoeh satoe 
sikap jang pitjik sekali, kata t. Z. Poen: 

j ja soal gadjih itoe maoe disele- 
koepas dengan setadjam2nja. 

“Pada tg 4 boelan ini t Z men 

  

    
   
    

  

mbangan goe- 
Soenggoeh 

  

    
    
   

     

   
     
   
   
   
      

toe disini pendoedoek men 
gsaraan boekan kepalang, 

an mana dideritanja oleh 
| dengan kesanggoepan dan 

n jang soesah dapat dilakoe- 
lain lain bangsa diseloeroeh 

ini, Barang simpanan jang se 
.itoe (mas dan perak dsb-nja) 

Daar gaat Indie, met ziju goed ge 

ka kita haroes menjalin apalagi 
iak seperti maksoed t.Z. itoe, 

boenji goegatan “kita seperti 
t: : 

Itoelah terima kasih Nederland pa- 
da Indonesia? Habis manis sepah diboe 
ang? Seperti luitenant--kolonel titulair | 

“Blokhuis pernah menoelis: dat| 
'alle gezond verstand in-| 
n geld te besteden en of- 

0or een kolonie die, 
als uitgebloeid moet 
ME 

      

mo enggoeh mempoenjai 

Ipoen demikian, 

            
   

NEDERLAND DAN INDONESIA.| 
S - Apa kata 4 ma tentersar | 

Sedjak tg. 2 boelan ini toean H. C. 
g kembali pong 

,seboeah s.k.harianjB 
I berhalosan kolot dan 
rta anti-vakbeweging, 
gerakan kebangsaan, 

. tentoe ada alasan loear 
Jika kita disini menjadjikan 
, terseboet dan pemimpinnja | 

| dan 2 boelan ini t, Z,| 
toeroet membitjarakan soal| 

pemeren 
h dan pegawainja, Dengan terang) 

n tjoekoep tadjam disitoe digoegat 
s9 sikap pemerentah terba 

gadjih, Pada waktoe 
gadjih ditoeroenkan de 

— Pada tg 3 boelan ini t Z. menoelis 
tentang ,,Indische belangen en Neder 
landeehe partijen". Disitoe diloekiskan 

| bahwa Indonesia Ta segala 
| tergantoeng pada Nederland, seper 

baji dalam selindang Nederland ! 

hal 
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(kedalam djoerang jg tjoeramnja 15 M. 

,Iparah, sedang jang lain lainnja hanja 

“ Imahnja pamilie Feltsz, setelah sema 
lam malaman tidak bisa tidoer, Ia ba 

    
     

  

  

Perkabaran 
Sebab dingin 

Kata Reuter dari Barcelona, Jisebab 
kan oedara jang loear biasa dinginnja, 
karena saldjoe, dimedan perang Ara- 
gon (Spanjol) orang berhenti doeloe 
bertempoeran, 
sSemoea pasoekan tinggal diparit2 

sadja. : 
. Ke o Ata 

Distributie garam di Cheribon 

Mendapat succes. 

Didalam boelan October pemakaian 
garam didaerah itoe ada 3.800 KG. 
jang ketjil ('/ dari garam besar), akan 
tetapi didalam boelan November pen 
djoealan itoe telah bertambah mendja 
di 4.300 KG. 

    

   
   
    

   

            

   

   

    
    
   

      
   

    

   

Pendapatan Douane di Semarang 

Dari Semarang diberitakan oleh 
Anip-Aneta, bahwa pendapatan dari 
tol kantoor disana selama boelan Ja- 
nuari sampai November tahoen 1937 
ada f 8,578,000 dan pendapatan dida 
lam boelan itoe djoega pada tahoen jl. 
ada f6,949,000. Didalam November 
sadja pada th 1937 pendapatannja ada 
lah f 803,000 dan pendapatan pada 
tahoen jl, pada boelan itoe djoega 
tjoema f 698,000, 

Ta Oa 

Lot loterij habis 
Aneta mengabarkan bahwa lot lote- 

rij besar soedah habis terdjoeal semoea. 
| — 0— 

Mobil terdjoen ke djoerang 
Dari Bangkahoeloe diberitakan oleh 

Aneta, bahwa seboeah autobus didekat 
:Ikilometer 104, dengan membawa 201 

penoempang telah tertjelaka terdjoen 

1 orang mati, 4 orang beroleh lveka 

berloeka sedikit, jang kesemoeanja di 
angkoet keroemah sakit Waringin 3. 

Jang mendjadi sebab, boleh djadi, 
karena soepirnja koerang hati2. - 

Ia sekarang ditangkap. 

“ 

Djoega masoek kedalam djoerang 

Menoeroet berita Aneta dari Sabang 
kemarin doeloe, 4 orang penoempang 
kapal , Dempo", jaitoe baronesse Van 
der Feltsz, ir. O.J, van Dusseldorp (se 
orang firmant Bankiershuis , Hel 
dring“ ,Pierson“ di Den Haag), iste 
rinja (anakrja Ruys dari Rott. Lloyd) 
dan keponakannja, ja'ni mejuffrouw 

Maatechappij ketika memboeat pelesi 
ran dengan mobil keliling disalah se 
boeah poelau dekat danau goenoeng, 
ketika sampai didjalan berkelok, telah 
terdjoen kedalam djoerang. 

Ir. Dusseldorp jang soedah beroesia 
5l tahoen, kelahiran Blaardingen, mati 
ketika itoe djoega, sedang jang lain 
lainnja selamat. 

Njonja Dusseldorp patah toelang roe 
'soeknja, 

3 

wa ketjelakaan sebagai tertera diatas 
terdjadi didjalan berkelok, jang dina 
makan ,haarpenbochi. Ketika djatoeh 
kedjoerang, ia tergoeling dan menoem 
boer pohon. 

Sebahagian besar dari penoempang 
nja terlempar keloear, 

Soepirnja jang hanja beroleh loeka 
dikepala, segera pergi memanggil 
orang bagi memberikan pertolongan, 

Ir. Disseldorp, jang mengadoeh sa 

segera mininggal. 
Pengoeboeran akan dilakoekan ini 

hari, dan djinazahnja akan dipindah 
teroes ke Eropah, 

Njonja Dusseldorp, dengan pendja 
gaan zuster ,Dempo“ dirawat diroe 

Gerritsen, diantarkan oleh Baron Van | 
der Feltsz, hoofdadministrateur Sabang | 

— Lebih djaoeh diberitakan lagi, bah! 

kit dada, seperempat djam kemoedian | 
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sen dengan , Dempo" teroes ka Eropah, 
Poen baronesse Feltsz akan mene 

roeskan perdjalanannja, 
Kapal? ,Dempo“ dan ,,Sibajak“ jg 

djoega dipelaboehan Sabang sama me 
naikkan bendera setengah tiang, 

Perajaan Sinterklaas dikapal ,Siba 
jak“ dioeroengkan, 

aa Ora 

Ordonansi ratjoen 

Dalam sidang College van Gedele- 
geerden, wakil DVG memperma'loem 
kan, bahwa telah diadakan peroebaban 
didalam ordonansi rantjangan boeat ra 
tjoen, dengan maksoed melenjapkan 
tiap tiap kesempatan pembatasan dis- 
tributie, berhoeboengan dengan zegel 
kosten jg bersangkoetan dengan klein 
handelaarsvergunning. 

maa Ag — 

Tentang Baginda Prins Bernhard, 

Dari Amsterdam diberitakan oleh 
Aneta, bahwa Prins Bernhard pada 
malam Minggoe jbl. ini bisa tidoer 
njenjak, hingga penjakit pening ma 
'kin lama makin koerang dan beliau 
haroes beristerahat boeat sementara 
waktoe. 
Lebih landjoet Aneta mewartakan dari 

| Amsterdam bahwa kesehatar Baginda 
Pr, Bernhard pada masa ini menjenang 
kan djoega. Walaupoen kesehatannja 

njenangkan poela dan boleh djadi be 
lau tjapai sekali oentoek moendar 
mandir keroemah sakitnja Prins Bern 
hard, maka beliau berniat bertinggal 
di roemah sakit terseboet. 

Diberitakan bahwa hofjager Spek 
jang mendapat operatie, operatienja 
telah berhasil dan menjenangkan poe 
la, begitoepoen djoega dengan keseha 
tannja pada masa ini. 

— 0 — 

Salaris herziening 

Voorstel-voorstel hari 
Saptoe diadjoekan. 

Sekarang bisa dikabarkan. bahwa 
voorstel voorstel tentang salaris boeat 
burgerlijke landsdienaren hari Saptoe 
jang laloe, telah diadjoekan oleh pe- 
merintah, 

Oleh Raad v. Indie voorstel voorstel 
tadi bersama dengan voorstel voorste! 
boeat militaire landsdienaren akan di 
bitjarakan. 

Opzetnja ini, ialah oentoek membe 
ri tempo kepada Volksraad dan me 
madjoekan voorstel voorstel itoe kepa 
da college dengan roepa seperti jg 
soedah selesai. Voorbehandelingnja 
Volksraad — tidak oesah. menoeng 
goe openingnja zitting j.aid. oleh ka 
rena, djika voorstel voorstel tadi soe 
dah di dapat voozitter hendak membe 
noem commissie van voorbereiding, 
oentoek mempeladjarinja. 

— 09 — 

' Pelaboehan Belawan 

Di besarkan, 

Pelaboehan Belawan akan dibesarkan 
oleh karena KPM kekoerangan tem 
pat boeat perahoe2 mereka dipang- 
kalan. 2 

Maka dari itoe Oceansteiger hendak 
dipandjangkan. Djika ini djadi, perloe 
asan akan memakai beberapa ratoes 
meter, : 

Nederland dan Spanjol 3 

Aneta mewartakan dari Den Haag 
bahwa Pemerintah mengambil poetoe- 
san menahan semoea bangsa Spanjol 
jang masih tinggal di Nederland, hing- 
ga datang berita kekosasaan nasional 
Spanjol, sanggoep mengirim orang 
orang pelarian ke Nederland lagi se 
datang mereka di Spavjol. 

Orang orang tahanan itoe sekarang 
ada ditahan di kantor polisi, sambil 
menoenggoe waktoe dipindan ke cen- 
trale. 

—.(() — 

Intendant pindah ke KLM. 

Dari Den Haag diwartakan bahwa 
bekas intendant GG, De Stoppelaer 
sesegera2nja akan berangkat ke Indo- 
nesia bagi melakoekan pekerdjaan K, 
L.M.     lik bersamasama dengan nona Gerrit 

'Prinses Juliana pada waktoe ini mel 

       
   

  

   
   

»     y” 

matnja. 

Aires. 
Ketfjoeali 

nja kereta api.   sea Dj ama 

Insjaflah ! 

Onderlin 

    

   

     

Directeur-Hoofdredacteur 

M. TABRANI 2 

  

Telefoon redactie 1440 WI, 

Administratie 1810 Wi. 

Roemah Hoofdred.  Laan Kadi- 

man 4 telefoon WI, 2620 

    

Losse nummer 10 cent ? 

  

  

Ambtenaren! 
Tahoen 1938 soedah didepan pintoe. 

Salarisherziening akan keloear. 
Oleh adanja salarisherziening ini djan 
istana-angin (luchtkasteelen bouwen) 
ngan tetap kejakinan mengg 
ra productief. 

Malaise telah memberi 

  

Onderlinge Levensverzekering Maatschappij 
"BOEMI-POETERA" 

DJOKJAKARTA 1912-1937 

    

oenakan tambahan gadjih itoe setja- 

peladjaran jang njata pada kita bahwa dalam waktoe jang soesah dan sempit tak ada oran sanggoep memberi pertolongan pada kita. 
Pergoenakanlah tambahan salaris 

verzekeren kedoedoekan Toean dihari kemoedian. ge Levensverzekering Maatschappij , 
RA“ sanggoep menolong toean dalam kedoedoekan Toean dihari kemoedian. 

Mintalah prospectus. 
Inspectie DJAWA-BARAT. 

Inspecteur: R- NOTOHAMIPROD)JO Regentsweg 14 Bandoeng. 
Adj: Insp: NJONOPRAWOTO 
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Pasebanweg 3 Batavia-C. 
B. SOERJOATMODJO Kedjaksan 47 pav. Cheribon 2 
SOEMARDJO Garoet. 

Bekas Rijkskanselier Djerman 

Aneta mendengar kabar, bahwa be 
kas Rijkskanselier Djerman, bekas Ge 
zant di Washington dr. H, Luther ke 
maren dari Singapoera tiba di Tjili- 
litan. Lima hari akan bermalam dirosl 
Imah Kongsol Djenderal Djerman, la- 
loe akan mengoendjoengi berbagsi2 
onderneming koeltoer, kemoedian hen 
dak berterbang ke Soerabaja, teroes 
ke Medan, achirnja naik kapal balik 
lagi ke Djerman. 

— 9 —" 

Bekas L£tnan Kolonel Indonesia 

Meninggal. 

Dari Dep» Haag diberitakan oleh 
Aneta, bahwa bekas L£tnan Kolonel 
di Hindia ja'ni toean M,A. J. De 
Haan telah meninggal doenia dalam 
oesia 81 tahoen. 

Membikin Zeppelin baroe 

Reuter mewartakan dari Washing- 
ton, bahwa State Departement Ame- 
rika memberi kekoeasaan kepada agent 
Zeppelin Mij melakoekan export 17. 
900.000 cubicfeet heliumgas jg tidak 
bisa menjala, perloe boeat 
pelin LZZ-30 baroe. 

Pemberi kekoeasaan itoe menjebab 
kan terboeka kesempatan orang ber- 
pergian dengan luchtschip Djerman- 
Amerika pada awwal tahoen 1938, 

— 0 — 

Partij partij politik diboebarkan 

United Press mewartakan dari Rio 
de Jeneiro, bahwa semoea partij poli 
tik, terhitoeng djoega partij setengah 
Fascist , Intergralistas", 
bagai ,kemedja Hidjau“ oleh Vorgas 
telah dinjatakan boekan dalam ma'loe 

'Bahaja kering di Argentinia 

Setahoen tidak toe 
roenhoedjan 

Orang-orang laki-perempoean jang 
sama menderita kelaparan, bahkan 
diantaranja ada poela pegawai polisi 
jang berpakaian dines, disebabkan 
bahaja kering di Santiago del Estero, 
telah merampok kereta-kereta api dan 
merampas air jg ada didalam ketel 
lokomotif, kata Reuter dari Buenos 

sebentar-sebentar 
toeroen hoedjan rintik-rintik 
kekeringan di Catamarca hingga kini 
soedah berlakoe setahoen lamanja, 

Atas permintaan pihak Pemerintah, 
maskapai kereta api Cordoba, telah 
dikirim air ketempat-tempat jg keke 
ringan itoe dengan mengisi teng-teng 

9 ca 

pesawat Zep 

terkenal se 
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Contingenteering gloeilampen 
.Oleh departement Econ. Zaken akan V, diadjoekan voorstel oentoek men : 3 hilangkan contingenteering gloeilam. | pen,tindakan mana dari 9 Januari '38 semestinja diperpandjang. 

Djika pemerintah menjetoedjoei voor stel ini, maka pada tgl tsb, cendang2 tadi akan bilang, 

Persediaan ten di Londen 
Persediaan teh di Londen didalam achir boelan November 1937 adalah 177,1 miljoen Lbs, lawan 146,3 miljoen Lbs pada boelan jl. dan didalam bil. November djoega pada th jtl. tjoema 3 ada 215,3 miljoen Lbs, kata Anip- Aneta dari London, 

Komissaris Tinggi di Palestina. 
Dari Londen diberitakan oleh Reu 

ter, bahwa Sir Harold Alfred 
Mac Michael, goebernoer Tananyika 
menggantikan kedoedoekan Wauchope selakoe Kommissaris Tinggi di Pales tina, 

N
A
 

3 

Wauchope akan melepaskan djaba 
tannja kelak Februari 1939, 

n
t
t
 

Volkspartij baroe 
Actienja dr Van Duyil, : 

Menoeroet chabar dari »Alg. Han- 
delsbl“ dari tg I boelan ini maka di 
Amsterdam, Den Haag, Amersfoort 
dan Gouda, akan dibikin voorberei-   

hanja 
sadja, 

s tasan. 

sekarang, 
liau akan mentjeriterzkan kepada Anip 
Aneta tentang doedoeknja perkara ini. 

6 petang didjalan Lawang Seketeng 
Bogor telah timboel kebakaran. Se- 
boeah toko Tionghoa telah moesna 
mendjadi aboe. Oentoeng tidak me- 
rembet ketoko-toko jang lair karena 
pompa lekas memberi pertolongan. 

ding oentoek mendirikan soeutoe Ne- 
derland Volkspartij oleh dr Van Duyl 
dan bekas2 lid NSB. 

Oleh karena ds yan Duyl, berpe 
gian, kebenaran chabar ini tidak bisa 
di tentoekan, akan tetapi Anip-Aneta 
mengawatkan dari Den Haag, bahwa 
ds v Duyl, bilang: bahwa pekabaran 
di Alg Handelsblad tergesa2 dan tidak 
benar. Beliau tidak bisa bitjara apa2 

akan tetapi di kelak hari be 

  

G
R
A
N
 

ar 
N
e
 

NA
N 

AL 
s
b
b
 

L 

& 
4 

“ 

KAN
 
T
E
 
k
a
s
i
 

md
a 

Se
 

Kebakaran di Bogor, 

Satoetoko Tionghoa 
djadi aboe. 

Hari Saptoe tgl, 4 Dec. '37 poekoel 

  

Kabarnja datangnja api itoe dari pe   
“ sasa 0 smu 5   



  
  

  

Hakim dihoekoem 

Denda f 25.— 
Landgerecht Betawi telah memeriksa 

perkaranja t. Mr, P, Eijsen, jang se 
karang bekerdja pada Dept. dari Djoes- 
titie, sebagai wd. Landrechter. 
Terdakwa didakwa telah melakoekan 

satoe penoebroekan di Prapatan Kwi 

tang, ketika mengendarai autonja. 
Ia mencebroek satoe deelman jang 

mendapat keroesakan jang besar, oen 
toeng sadja penoempangnja tidak 
apa apa. Mt. 
Setelah diperiksa oleh hakim “ia 

moengkir keras, jang ia telah djalan 
kan autonja sekentjang-kentjangoja, 
tetapi oleh semoea saksi2ia telah di 

beratkan, dan djoega oleh Hoofiagent 
van politie dari Gondangdia Periksa 
poenja periklala hakim mendjatoeh 
kan hoekoeman padanja banjaknja:f 25 
atau masoek dalam hotel perdeo boeat 
lamanja 10 hari. 

Semarah marahnja sang iboe. , . 

Tetapi takoeroengdi 
maafkan. 

'politie rechter Betawi telah meme 
riksa perkaranja toean J.P,A. van, R. 
karena ia ditoedoeh melakoekan kela 
koean jg sangat menjolok mata, ka 
rena telah berani memoekoel iboe 
nja sendiri. 

Terdakwa telah akoe memoekoel 
iboenja akan tetapi ia menjangkal jg 
ia telah tendang ia poenja iboe, dan 
belakangan ia katakan didepan hakim 
jg ia sangat menjesal melakoekan itoe 
perkerdjaan, 

T, hakim telah memberikan satoe 
tegoran jang sangat pedas sehingga ter 
dakwa hampir menangis, karena ia 
selaloe menoeroeti perintah isterinja, 

Menoeroet keterangan dari terdakwa, 
iboenja selaloe ikoet tjampoer tangan 
didalam oeroesan roemah tangga. 

Laloe hakim bertanja lagi padanja. 
apakah tidak lebih baik djikalau isteri 
nja ditjeraikan sadja ? 

Tetapi terdakwa merasa keberatan 
karena ia soedah mempoenjai anak 
Sesoedahnja itoe maka iboenja terdak 
wa disoeroeh menghadap, akan tetapi 
ia sendiri tidak maove, dan ia telah 
berdjandji soeka mema'afkan atau ke 
dosaan anaknja, dan ia tidak soeka jg 
anaknja kena hoekoeman. 

Sesoedahnja itoe maka kakim dja 
toehkan denda moela moela f 25.— 
dan belakangan terdakwa dihoekoem 
tjoema f 20,— karena ia telah menda 
pat tegoran jg lebih pedas pedas dari 
hakim. 
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Ketoebroek vrachtauto. Doea orang 

melajang djiwanja. 

Pembantos kita kabarkan dari Bo- 
gor, bahwa pada hari Saptoe tgl 4 
December '37 kira2 poekoel 8 pagi, 
di Bataviaascheweg didekat djembatan 
Satoedoeit Kedoenghalang, telah ter- 
djadi. toebroekan jg sangat mengerikan | 
dengan membawa korban 2 djiwa ma 
noesia. 

Setahoe apa sebabnja, seorang pe- 
noenggang sepeda jg datang dari djoe 
roesan Betawi telah ketoebroek oleh 
seboeah vrachtauto jg dikendarakan 
oleh seorang chauffsur bangse Arab 
bernama Djafar. Penaik sepeda itoe 
kepalanja petjah dan tentoe sadja 
meninggal seketika itoe djoega, 

Roepanja ketika vrachtauto itoe hen 
dak menoebroex penoenggang speda 
itoe si soepir telih boeang autonja ke 
pinggir. Tetapi lebih malang poela, 
dipinggir djalan itoe ada seorang anak 
laki-laki orang kp. Nanggewer sedang 
memikoel kajoe bakar akan didjoeal-| 
nja ke Bogor. Anak laki-laki itoe telah 
ketoebroek begitoe roepa, sehingga ba 
dannja hantjoer, 

Kedoea majat orang jang malang 
itoe diangkoet keroemah sakit Ke- 
doenghalang Bogor oentoek diperiksa. 

Anak jg memikoel kajoe bakar itoe 
diserahkan kepada ftamilinja, tetapi si 
penoenggang sepeda itoe tidak dikenal 
orang, Ia tidak membawa keterangan 
jang menerangkan siapa ia dan orang 
dari mana, Melihat barang2 bewaan 
nja, roepanja sadja ia orang Bogor jg 
bekerdja di Betawi, sebab disepedanja 
ia bawa barang barang belandjaan, pa 
kaian peremposan dan pakaian anak, 
sedang sepedanji memakai penning 
gemeente Betawi." 

“ Roepanja ia sedang ada dalam per 
djalanan poelang ke Bogor berhoeboeng 
dengan hari lebaran. 

- Betelah dipariksa dan diambil por 
tretnja oleh polisi, majatnja dikoeboer 
kan di Belender dengan ongkos negeri. 

Belakangan pembantoe kita menda 
pat kabar bahwa oraug jang malang 
itoe bsrnama Soleman orang kmp Ba 
bakan-peundeuj Bogor. la meninggal- 
kan seorang isteri dan 2 orang anak jg 
masih ketjil, jang ketjil sekali baroe 
5 bari sadja dilahirkan, 

Kal |laloe kedjadian bahaja kebakaran, ha 

— Ipir poela terdjadi kebakaran hebat di 

Hampir terbakaran hebat. 

Di Djatinegara. 

Sebagai bari-hari Raja Lebaran jang 

ri Minggoe kemaren doeloe poen ham 

kampoeng Pisangan Baroe  Meester 
Cornelis, Di itoe tempat kedjadian le 
taknja roemah-roemah sangat rapat 
dan terbanjak masih tertoetoep atap. 
Kira djam 11 siang, sekoenjoeng-koe 
njoeng satoe roemah kepoenjaannja 
seorang Hadji telah menjala di bagian 
atas, sekedjap sadja itee api telah 
mengkobar. 

tetangganja masing masing ada diroe 
mab, dengan ramai ramai api itoe da 
pat dipadamkan sebeloem mendjalar 
ke lain roemah. 

Keroegian toean' roemah ketjoeali 
barang barang dan roemahnja, koewe 
lapis, dodol, tape dan wadjiknja men 
djadi oempan djago merah. 

Api itoe dikira boekan:lain dari se 
bab mertjon, jang dikira dipasang di 
waktoe hampir pagi, latoe api jang 
djatoh di atapnja dengan hemboesan 
angin telah mendjadi besar. 

Di G. Lontar IX, 
| Pada malam Minggoe (malam tek- 
'biran) jbl. roemahnja Bapa Mai pen 
doedoek Gg, Lontar 9 hampir di ma 
kan radja api jang mendjadi sebab 
ialah begini: 

Roemahnja bapa terseboet telah di 
sewakan oleh lain orang, oleh karena 
hari minggoe hari lebaran di malam 
minggoenja itoe roemah di riaskan 
roepa2 padjangan dan di terangkan 
beberapa lampoe T en g jang menjala 
dari lilin, 

Kebetoelan itoe malam banjak angin 
tentoe sadja itoe lampoe teng tergo- 
jang gojang, gojangnja itoe lampoe 
teng kretas djadi kebakar, oleh kare 
aa itoe roemah depannja berdingding 
krej, api dari teng telah merembet di 
krej itoe, waktoe jang poenja roemah 
tidak ada didepan, banja lagi makan 
nasi dikamar belakang. 

Oleh karena kebetoelan itoe malam 
malam tekbiran, sebeloemnja itoe ra- 
dja api mendjalar kelain tempat, laloe 
orang berteriak ada api, maka seketi 
ka itoe radja api dapat dipadamkan 
oleh orang banjak, 

Pentjoerian besar 

Pakaikoentji-duplicaat 
Pada hari Kemis, t. Han Sing Hien, 

eigenaar dari N.V. , Toko Mascotte", 
di kota ini, kehilangan mas-mas dan 
wang contant dari brandkasnja, jang 
dikoentji, diroemahnja, Harganja mas- 
mas tadi ada f 11,208 dan banjaknja 
wang contant f 2000,—. 

Politie teroes diberi tahoe tentang 
hal ini dan mereka menetapkan, bahwa 
pentjoerinja pakai koentji palsoe. Oleh 
karena barangkali perboeatan ini di 
djalankan oleh orang-orang jang tahoe 
rabsianja, maka boedjang-boedjang 
sama didengar keterangannya. 

an 

Terang Boelan. 

Nanti malam film ,Terang Boelan“ 
akan moelai dipertoendjoekkan dalam 
(Rex Theater. 

Selandjoetnja dipersilahkan memba 
tja advertentie dilain bagian. 

2. - 5 ai 

Begrooting Gemeente Betawi 

Behandeling di Raad. 
Gemeenteraad Betawi akan bersi- 

dang pada hari Rebo dan Djoemahat. 
tg 8 dan 10 December dan djika per 
loe djoega pada hari Senen dan Se- 
lasa tg 13 dan 14 December j.a,d. djam 
|7 malam di Gemeente Koningsplein 
'Zuid No. 9. 

Agendanja memoeat onderwerpen, 
jang dibehandel seperti berikuet : 

1. Oesoel oentoek goedkeuren notu ' 
lennja vergadering pada 26 Oct. 37. 

2. Oesoel oentoek mengadakan com- 
missie boeat taxeren grondbedrijf, jang | 
saban 5 tahoen diadakan. 

3. Oesoel berhoeboeng dengan sub. 
sidieering roemah Jatim. 

4. Oesoel oentoek membesarkan per 
soneel pasar bedrijf. 

5. Oentoek menentoekan begrooting 
1938. 

6. Visiestukken, 
Pada hari Rebo tg, 8 December 

jg akan datang, anggauta anggauta. 
gemeenteraad, di kasih kesempatan, 
oentoek membikin alg. beschouwin- 
gen (le termiju) dan djika bisa, be- 
grotingoja gemeente bedrijven akan, 
dibitjarakan, 

Pada hari Djoem'at tg 10 Dec, B, 
en W. akan membalas sprekers in 
eerste termijo, kepada anggauta diper 
kenankan bitjara in 2e termija, dan 
oleh B en W di kasih pembalasan 
dalam 2e termija. Djika ini soedab 
selesai, behandelingnja bedrijfs begru 
tingen hendak di landjoetkan, dan se 
hubisnja begroting akau di behandel   

Sjoekoer poela toean tosan roemah | 

    

   

      

  

Obat gosok gigi Odol membikin, 
sesoeatoe senjoeman mendjadi 
gang goemilang. Odol mem- 
bikin gigi mentereng 
seperti moetiara,membikin 

"terang tjahaja moeka # 
dantida meroesakkan # 
moeka gigi. Dan gm 
sangat menjegar- y 
“kan! Toeanpoe- / 
ajagigimerasa AAN 
bersih dania 
memang — 
djadi 
bersih! 

   
    
     

    

    

    

        
  

Lebaran dilapangan K. B.1I. 

Hari Sabtoe. 

Sebagaimana diketahoei Moeham- 
madijah Betawi telah melakoekan sem 
bahjang Idil fitri dilapangan KBI, di 
Gang Tengah. 

Perhatian sangat besar. Jang ber- 
'choetbah ialah toean H. Ghazali Toesi. 

Djam 9 pagi soedah selesai. 

Soerat dari Hidjaz 
Kepada kita ada datang soerat bah 

wa di Hidjaz orang melakoekan sem- 
bahjang Idil fitri pada hari Sabtoe 
djoega. 

Demikian poela dibeberapa tempat 
di Banten dan Priangan. 

Derma Sekolah Tinggi, 
Cooperasi , Boedi Darma“ telah mem 

beri derma f 25.— boeat keperloean 
Sekolah Tinggi Moehawmadijah. 

mama Oo a—# 

Circus Clown. 

Boeat malam jang penghabisan di 
gedoeng Bioscoop Alhambra akan di 
pertoendjoekkan soeatoe film Circus 
Clown“ jang amat sangat kotjak, 

— 9g —. 

Ini. malam penghabisan, 

Boeat ini malam, malam penghabisan 
di Cinema Palace dipertoendjoekkan 
satoe film jang loear biasa ialah ,Slave 
Ship". 

Moelai besok malam dipertoendjoek- 
kan film ,His Affair“ jang main ialah 
Robert Tailor, Barbara Stanwijck dan 
Victor Mc Lafle. 

..— Hj can 

Rekening looper jang teledor 

Doea rekening diping 
girdjalan 

Corr. kita ,M, St.“ menoelis. 
Pada hari Saptoe tg.4 ini .boelan, 

djam satoe siang. kebetoelan kita la- 
gi berada di Poelo Pioen Petodjo, Bat. 
C, kita telah lihat sendiri bahasa ada 
doea rekening roemah, besarnja ma- 
sing2 f 2,50 djadi totaal f 5,— lagi 
dipegang oleh satoe orang jg kita ti- 
dak kenal. 
Waktoe kita selidiki itoe rekening, 

adalah satoe barang jg berharga, se- 
dangkan orang jg memegangnja me 
noeroet kita poevja penglihatan boe 
kan rekeninglooper, maka kedoeanja 
itos rekening dengan seketika itoe djoe 
ga kita beslag dari tangan sipemegang 
dan menoeroet pengakoeannja itoe, 
orang rekening tsb. ia boleh poengoet 
disitoe. 

Sedangkan tidak djaoeh dari sitoe, 
kita telah lihat.satoe rombongan orang 
Isedang asik main dadoe kotjok. Djika- 
lau sekiranja itoe rekening dipoengoet 

oja? Oentoeng beriboe kali oentoeng 
bagi itoe rekeninglooper jang teledor, 

Iikarena kedoea itoe rekening telah dja 
toeh ditangan kita, sehingga orang ta 
bisa melakoekan penipoean. 
.Itoe rekening, adalah berboenji. se 

bagai berikoet : 
Soedah trima dari toean Oetji, banjak 

nja wang ,seringgit“ bosat pembajaran 
sewah f#roemah Gg. Pansit B.- bagian 
poela November. 

Bat.C: den 1 Dec. '37. 
(wg.) Onleesbaar. 

-Sedangkan rekening jg selembar lagi, 

adalah kepada toean Moh. Anwar (A- 
|mar). Sajang eigenaar atau jg teeken 
itoe rekening kita ta” bisa batja. 

Boeat kesimpoelan bagi jg bersang- 
koet, jaitoe eigenaar dari itoe roemah, 

|maoepoen -itoe rekeninglooper jg kei- 

langan, tentang itoe rekening djangan 
dikoeatirkan, karena ini waktoe ada 
ditangan kita sendiri. Boeat melakoe 

kan tentang penagihan kepada sipe- 
njewa, boleh .bikinkan Jagi rekening 

jg .baharoe. Apabila itoe rekeningloo 
per ataupoen eigenaar dari itoe roe 
mab -maoe kembali itoe doea rekening 

ljg ada pada kita, boleh datang dikan 

toer Wijkmeester Djati Petamboeran, 

dengan membawa keterangan. 
Kita ,tidak“ akan serahkan, djika   artikelsgewijs. 

— 9 —— sipeminta membawa keterangan jang 

oleh.sitangan pandjang, apakah djadi| 

“Lebaran Nummer“ telah menda- 
patsamboetan jang baik sekali. 

Dengan soerat, telefoon dan datang 
sendiri orang berkata: kita para pem 
batja “Pemandangan” merasa poeas 
dengan “Lebaran Nummer“ 1356 ini ! 
Segala poedjian kita teroeskan pada 

jang berbak jaitoe Toean Jang Maba 
koeasa |! 

Kita dari direksi dan hoofdredaksi 
djaoeh dari poeas, karena tidax sedi. 
kit soembangan dan advertenties jang 
tertahan, karena tidak kebagian tem 
pat. Poen kabar radio dan berita berita 
lainnja, diantaranja tidak sedikit tele 
gram didalam dan diloear negeri ter- 
paksa tidak dimoeatkan. 

Andai kata terbit dengan 6 lembar, 
poen masih kekoerangan tempat, djika 
semoea jang kita terima itoe haroes 
kita moeatkan. 

Dari 'itoe disampingnja kita mene 
rima poedjian, kita menerima djoega 
tjelaau beroepa protest besar ketjil, 
kasar haloes : apa sebab toelisan kami 
tidak dimoeat? Apa sebab Advertentie 
kami tidak dimoeat? Toch kita sobat 
lama dan lengganan lama dari , Pe- 
mandangan" ? 

Roepanja t.t. jang memprotest ito 
tidak membatja keterangan kita di 
bagian hoofdartikel jang berkepala 
»Masf-Memaafkan”“. Disitoe (lihat Le 
baran Nummer tgl 3 December 1937 
lembaran pertama) dengan terang di 
madjoekan : , Perhatian demikian besar 
nja, sehingga tidak semoea jang kita 
terima dapat dimoeatkan. 

Dari itoe besarlah pengharapan kita, 
soepaja jang bersangkoetan tidak ber 
ketjil hati, apalagi salah faham, djika 
tidak melihat soembangannja dalam 
»Lebaran-Nummer" ini, 

En tcch masih sadja ada toean toean, 
golongan2 jang merasa diperlakoekan 
tidak adil. Satoe goegatan kita perloe 
oemoemkan disini jaitoe dari Moeham 
madijah tjabang Betawi bagian Ta- 
bligh beroepa soerat tertanggal 6 Dec 
'37. Disitoe antara lainlain didapati" 
dakwaan jang boekan2 dan tidak adil 
poela, boenjinja begini: 
»Memang redactie ada hak sepenoeh 

nja boeat melempar artikel2 jang di 
pandangnja tidak berharga ke kran 
djang sampah setelah dipilih, tetapi 
haroes berlakoe adil dan djangan berat 
sebelah“ 

Dan soeratnja itoe dihabisi dengan 
antjaman: ,Soepaja perhoeboengan 
kami masih tetap, moedah-moedahan 
djangan sampai terdjadi lagi”. 

Pertama kita hatoerkan terima kasih 
(seperti telah dioetjapkan dalam ,Le 
baran-Nummer“) kepada Moeham 
madijah tjabang Betawi bagian Ta 
blighnja jang telah mengirimkan 3oem 
bangan dan gambar gambar. 

dan maaf 
Mendjaga salah faham! 

     

kita memandangnja ,tidak berharga", 
latau naoe berlakog ,tidak adil“ apa- 
lagi ,berat sebelah“. Kita persilahkan 
pengoeroes Tabligh terseboet memba 

itoe, 
Disini kita berani terangkan, djika 

ada golongar jang sama sekali tidak 
mempoenjai alasan apalagi hak oen- 
toek menoedoeh kita , berat sebelah“ 
dan ,tidak adil" jalah kaoem Modeham- 
mfadijah. 'Tjoba selidiki isi , Lebaran- 
Nummer“ dan isi , Pemandangan“ se 
"bari-harinja. Disampingnja berita dan 
toelisan toeliszm dari pihak N.O. dan 
organisasi organisasi agama lainnja se 
laloe disadjikan apa apa jang bertalian 
dengan doenia Mosbhammadjjah. 

Dari itoe kita sesalkan toelisan Moe 
hammadijah tjabang Betawi bagian ” 
tablignja itoe, dan kita pertjaja bahwa 
kaoem Moehammadijah seloeroehnja 
teristimewa Moehammadijah . tjabang 
Betawi tidak berdiri dibelakang goe 
gatan dari bagian tabligh itoe. 

Kita sengadja bitjarakan protest da 
ri pengoeroes tabligh jang ditanda ta 
pgani oleh t. S. Darman sebagai 
sekretaris ke I itoe dengan maksoed 
soepaja mendjadi tauladan kepada Ia- 
in lain organisasi, bagaimana orang ha 
roes djangan bekerdja terhadapek. 
jang selaloe membela kepentingannja. 

Kita celangi ! 

Kita tidak moeatkan semoea soem- 
bangan dan advertentie dalam ,Leba- 
ran Nummer" boekan karena kita 
sberat sebelah“, ,,tidak adil“ atau me 
mandang ,tidak berharga“, Alasan se 
matjam itoe tidak ada pada kita ! 

Kita sanggoepkan | 
Asal perhatian tetap besar seperti 

sekarang, apalagi bertambah, insja' 
Allah, pada Lebaran jang akan datang 
»Pemandangan“ akan terbit dengan 
»Lebaran Nummer“ jang lebih indah 
lagi, sehingga goegatan tidak akan 
begitoe besar seperti sekarang ini. 

Dari itoe kita seroekan: pegang te 
goehlah kewadjiban toean toean terha 
dap ,Pemaudangan“. Oecang-lengga 
nan djangan sampai tidak diloenasi. 
Kalau berbelandja, pergilah pada ad- 
verteerders sk. ini, dengan memadjoe 
kan keterangan, bahwa tosan ada 
abonnee dari , Pemandangan". 

Dan . . . adjaklah famili dan kena 
lan toean oentoek mendjadi abonnee! 

Dengan pertolongan demikian itoe, 
insja' Allah , Lebaran Nummer“ jang 
akan datang ditanggoeng lebih ramai 
dan lebih banjak lembarannja dari pa 
da jang soedah soedah dan sehari hari 
nja isi ,Pemandangan” akan lebih 
sempoerna dari pida sekarang, 

Direksi & Hoofdredaksi. 

  

lengkap, karena kita koeatir kalau2 
sipenipoe jg datang. 

Sedangkan diatas itoe rekening, se 
beloemnja kita serahkan kepada sipe- 
minta, kita ada hak boeat toelis, jai- 
toe ,vervallen” soepaja itoe rekening 
djangan dilakoekan lagi. 

Dan kita peringatkan kepada sipe- 
njewa, moelai ini hari, djikalau ada 
rekeninglooper menagih sewa boeat 
boelan November, boleh bajar, djangan 
koeatir boeat ditagih doea kali. 

Tentang ini kedjadian, siapa. jg 
oentoeng, ialah itoe looper, sehingga 

lia tentoelah terhindar dari sesoeatoe 
hal jg ta' patoet. 

Air soesoe dibalas dengan toeba 

Kain seharga f 5.— soe- 
dah lenjap. 

Corr, kita ,M. St.“ mengabarkan : 
Bagaimana berita jg disampaikan ke 

pada kita dengan pasti, jaitoe ampat 
hari jtl, seorang pendoedsek di Kp. 
Kota Barmboe, bilangan Wijkm, Peto- 
djo Bat.—0. nama Tong, telah membe 
ri tahoekan kepada kita sebagai beri- 
koet. Moelai tg, 1 ini boelan, ia telah 
rawat seorang boemipoetra nama Doel 
alias amat, jiitoe anak dari kenalan 
nja, sebab didalam sakit. 

Roepanja Doel tsb, adalah seorang   Boeat laia kali, berhati-hatilah |! manoesia binatang, karena tidak mem 

  

  IDIL FITRI DI KWITANG 

  
Diatas terloekis betapa ramainja orang bersembahjang Idil— Fitri di mesdjid 
Kwitang, Habib Ali Alhabsji memboeat choetbah. Diantara hadirin seba 
njak itoe pembxtja bisa liat ditengah tengah ialah toean Boepati Betawi 
sebelah kiri ialah Habib Ali dan sebelah kaman toean patih. 

iPoen lain lain BB ambtenaren ikoet bersembahjang disitoe, 

   

Ia tidak dimoeatkan boekan karena”. 
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Djatoehuja Nanking, sedikit hari lagi ? 

| Shanghai, 6 Dec. (Reuter). 

loem disahkan, pasoekan pasoekan Dje 

3 sampai disoeatoe tempat jang 

letaknja 5 KM dari Nanking. Merek 
moslai melakoekan serangan bom ke| 

pada kota terseboat. TA 

Djoeroe bitjara Tentara Djepang 
memperma'loemkan, bahwa pihak Dje 
pang telah merampas Ku-yung, dan 

menerangkan, bahwa djatoebnja Nan 
king hanja menoenggoe harian sadja 

lagi. e , 

Kapal perang poen soedah dekat 
Tokio, 6 Dee, (Transocean). Me- | 

noeroet berita berita jang diterima di 
“sini, barisan Djepang ini hari soedah| 
sampai dikampoeng kampoeng Kao| 
Kiaomen dan Sheng fung chen, kedoea 
doea tidak sampai 10 KM djaraknja 
dari kota Nanking. 

Kapal kapal perang Djepang sesoe 
dahnja bisa meroesak perintang disoe 
ngai Yang tze, dekat Kiangyin, teroes 

berlajar menoedjoe Nanking. 

Alat perang Roeslan boeat Tiongkok 

Tokio, 6 Dec. (Domei). e 
Sepandjang berita jang diterima di 

Tokio oleh beberapa kalangan. Njonja 
Bogomoloff, isterinja bekas ambassa- 
deur di Tiongkok pada tanggal 1 De- 
cember jang laloe, dengan dihantarkan 
oleh seorang Amerikan dan seorang 
Perantjis deugan pesawat terbang soe 
dah tiba di Hongkong boeat memboe 

a 

balas boedi, setelah ampat hari lama 
nja ia dirawat, maka pada soeatoe hari, 
boleh djadi ia telah semboeh kembali, 
waktoe jang poenja roemah tidak ada, 
ia telah kaboer dari sitoe dengan mem 
bawa barang2 kain seharga f 5.— 

Kedjadian tsb ini waktoe telah sam 
pai ditangan politie, dan penangkapan 
'atas dirinja Doel.tsb sedang dilakoe 
kan, 

Moedah-moedahan berhasil. 
Lam Gan 

Bataviaasche Studenten corps 
. Pemilihan Senatus Veteranorum jg 
dilakoekan didalam vergadering dan 
djoega jang dilangsoengkan pada hari 
jang belakangan ini telah dilangsoeng 
kan poela, hingga Senatus tsb terdiri 
atas toean-toean jang tsb dibawah ini: 

Toean C W. Lumkeman sebagai Rec- 
tor, toean Lie Soen Djiang sebagai Pro 
rector, toean J Ph. Buschkens sebagai 
Abactis, toean LL. Tobing sebagai 
@uaestor dan toean.R F. Cramer seba 
gai Assessor. 

—9 — 

  

Tentang kapal ,Dempo" 

Pada hari Kemis pagi jad. ini ka- 
pal ,Dempo“ akan ditoenggoe kedata 
ngannja di Tandjoeng Priok. 

— Oo —. 

Pertemoean lebaran 

- Oleh-bekas leden PRI besok hari 
Rebo djatoh malam Kemis tanggal 8/9 
boelan ini akan diadakan pertermoean 
Lebaran diroemah t,Sardjon.o, Gg. 
Kenari II. Moela2 ditetapkan diroe- 
mah t.M, Tabrani, tetapi oleh ka 
rena poeteranja jang paling moeda de 
ngan mendadak sakit, maka pertemoe 
an itoe akan dilangsoengkan diroemah 
t, Sardjono. . - 

Pertemoeman akan dimoelai djam 
8. Disediakan daharan sekedarnja, 
Dan kepada toean M. Tabrani telah 

dimintakan, - soepaja beliau mengada Lxrengepoeng Nauking, jang ini bari 
kan chotbah-Lebaran jang bertaliau 
dengan kewadjiban kita pada sekarang 
dalam menghadapi perdjoangan per 
baikan nasib bangsa dau tanah air.!A- 
sal tidak ada halangan apa2 (iboetoean 
M. 'Tabrani di Madoera sakit keras 
dan beliau telah menerima telegram 
tentang hal ini kemaren, djadi be 
liau tiap tiap waktoe terpaksa ke 
Madoera, dimana ternjata diboetoehi 
dan soenggoeh perloe), toscan Tabrani 
akan memenoehi permintaan itoe. 
(Karena sempitnja waktoe, dengan 

oeraian ini diminta dengan hormat 
tetapi sangat, soepaja seloeroeh bekas 
leden PRI soedi memerloekan datang. 
Djadi pertemoean Lebaran kaoem PRI 
boekan diroemah toean Tabrani, Laan 
Kadiman 4 seperti telah diseboetkan 
dalam soerat oendangan pertama me 
lainkan diroemah toean-Sardjono, Gg. 

  

Alat-alat perang dari Roeslan 

Djepang 'menoendjoekkan | bisa merampas ta- 

—. nah internasional kalau maoe 

'|iam mana akan didjoeal kepada Peme 
“berita Djepang jang bejmintahan “Tionghoa beberapa banjak, 

|eama kepada Canton Bank memberikan 

terbang Roeslan,-dengan djoeroe2-moe 

  

'boebi tanda tangan atas contract, da 

imeriam meriam penembak keoedara, 
'dan beberapa banjak senapan mitrail 
leur jang doeloe dapat “dibeli oleh 
'Roeslan di Amerika. 

Katanja TV Soong memberi kekoea 

7 miljoen dollar dari depositonja pada 
seboeah- bank Awerika boeat njonja 
Bagomoloff itoe. : 

— Lebih djaoeh dikatakan bahwaakan 
'diserahkan djoega 9 boeah pesawat 

di bangsa Roes tanggal 3 December 
jl. (melaloei Singkiang) “soedah .tiba 
idi Nanchang, iboe kota Kiangsi. 

Sikap Djepang di Shanghai, 
Shanghai, 6 Dec (Reuter). Ber- 

boeat atas kekoeasaan semoeanja sen 
diri, dengan tidak memberi tahoekan 
lebih doeloe kepada polisi tanah in- 
ternasional, 12. pegawai polisi kongsol 
Djepang ini hari dengan bersendjata 
'lengkap telah datang di Hotel Great 
Eastern di Nankingroad, masoek ke 
poenjaan Wing Oa Compagnie, jg el 
genaarpja' seorang Tionghoa kelahiran 
Australia, laloe menangkap 3 orang 
Tionghoa laki laki, dan 1 orang Tiong 
hoa perempoean. 

Mereka sama dibawa ke Honkew, 
dimana setelah diperiksa satoe djam 
lamanja laloe dimerdekakan kembali. 
Apa jang didakwakan beloemlah dike 
tahoei. 

Polisi Djepang dengan sangat tjepat 
pergi dengan mobil melaloei bund, di 
Nankingroad, tidak perdoeli sjarat2 
laloe lintas, : : 

Perboeatan ini boleh djadi akan 
menoendjoekkan kepadz orang banjak, 
bahwa kalau maoe Djepang bisa de- 
ngan gampang merampas tanah inter- 

nasional jang merdeka itoe. 

Protest gemeente Shanghai 

Shanghai, 6 Dec, (Reuter). 
| Gemeenteraad Shanghai memadjoe 
kan protest kepada barisan kongzol- 
kongsol atas gerebekan Djepang kepa 
da Hotel Eastern. 

Djepang merampas 100 perahoe 
djong 

Shanghai, 6 Dec f|Revuter). 
“Dengan mengoersir2 -pendoedoek, 

ig dengan djalan demikian terampas 
peroemahan2 orang jg bisa dipindab, 
orang2 Djepang telah membeslag dan 
|membbawa 100 boeah perahoe djong 
Tionghoa, jg sedang berlaboeh dida- 
lam daerah garis pertahanan Inggexis, 
dibagian sosak Soochow. jg membagi 
tanah internasionalitoe mendjadi doea 
bagian. 

Bs:berapa -eigenar djong dengan se- 
ngadja telah mengkaramkan djongnja 
masing2. Karena mereka berpendapa 
tan, bahwa djong itoe lebih baik teng 
gelam daripada djatoeh ke tangan 
Djepang. 

Soedah didepan pintoe Nanking 

Shanghai 6, Dec. (Reuter). Pe 

perangan jang pada tanggal 13 Juli 
moelai di Shanghai, ini hari tjoekoep 

'bari perang Shanghai jang ke 117 ha 
ri, dengan boleh dikata Djepang soe 
dah berada dipintoe Nanking. 

Kedjatoehan Nanking (djika djatoeh 
|Red,J,-sekalian berarti bahwa didalam 
riwajat sedjak doeloe kala baroe ini ka 
lilah tentara negeri loearan akan ma 
soek ke Nanking. 

'Tiga barisan pasoekan Djepang telah 

| mengalami seraugan oedara jg: ke 120 
kalinja dari pihak Djepang. Barisan 
Imoeka dari salah satoe barisan, me 
noeroet berita jang beloem sah, telah 
menantjapkan bendera matabari terbit 
di Purpremberg, sebelah loear dari Nan 
king, tempat perkoeboeran dr, Sun 
Yat Sen, bapa Tiongkok. 

Banjak-menjeberang soengai 

Djoeroe2 terbang Djepang menerang 
kan, bahwa pasoekan-pasoekan banjak 
menjeberangi -s0engai dengan menoem 
pang perahoe djong. 

Menoeroet berita dari fihak kekoea 
saan Tionghoa, djenderal Chiang Kai 
Shek dengan Njonja Ohiang Kai Shek 
tetap tinggal di Nanking. 

Pertempoeran hebat 

Hankow, 6 Dec, (Transocean). 
Pada hari ini diberitakan tentang 

DIKEPOENG 
kow dan djoega pasoekan tsb telah 
berhasil poela oentoek mengambil kem 
bali Chuyun, Kwang Teh dan Chang 
Chin sedangkan Wuschin pada hari 
ini masih didalam kepoengan pasoekan 
Tionghoa tsb dan jg ta lama lagi akan 
diambil oleh pasoekan Tionghoa. Pi- 
hak Tionghoa telah melarikan 20 au 
to2 jg bersenapan dan djoega 40 ka 
pal2 motor. Selandjoetnja pasoekan2 
fionghoa berhasil poela mendjoempai 
pasoekan Djepang jg datangnja dari 
Chang Chow di Tan Yang, sehingga 
pasoekan pasoekan Djepang terpaksa 
berbaris menoedjoe kearah Oetara dan 
melakoekan penjerangannja di Lung 
Tan. 

- Djepang telah mendekati Chuyn dan 
Chintan dari Lishui dan hal ini didoe 
ga bahwa kemadjoean dari pihak Dje 
pang telah banjak sekali. Oleh kare 
na hidoep bahwa pasoekan pasoekan 
'Djepang madjuenja terlampau amat 
hebatnja, maka dari sebab itoe pasoe 
kan pasoekan ini bersiap akan mela 
koekan serangan serangan jang peng 
'habisan: kepada Nanking dan hal ini 
haroes mendapat bantoean dari pihak 
kapal kapal perang Djepang. 

Pada waktoe ini pasoekan2 Djepang 
telah bergerak menoedjoe ke Wuhu 
dan sebagai akibatnja djika tempat ini 
telah didoedoeki oleh pasoekan? Dje 
pang terseboet, Nanking kan terke 
poeng djoega oleh pasoekan2 itoe. Te 
tapi hal jang demikian itoe mendapat 
kesoekaran, oleh karena kepala-peng 
lima Tionghoa telah memerintah ke 
pada pasoekan2 Tionghoa oentoek 
memperlindoengi Wuhu dengan se- 
koeat-koeatnja. Orang-orang banjak 
berpendapat, bahwa djatoehnja Wubu 
bisa mempertjepatkan djatoehnja Nan 
king. 

Serang menjerang 
Shanghai, 4 Dec |Havas). 
Laskar dari tentara Djepang telah 

berkoempoel sebagai persediaan2 oen 
toek menjerang garisan2 jg baling ter 
oetama di Nanking, dan pcesatnja ia 
lah Chingkiang disoengai Yangtsekiang 
jang mana letaknja'kirakira 80 KM, 
dari iboe kota. 

Menoervet perkabaran dari hoofd- 
kwartier Djepang dinjatakan bahwa 
300.000 tentara Tionghoa telah ber 
koempoel dimedan peperangan Nan: 
king. : 1 TP 

Dan menoeroet berita dari fihak 
Tionghoa jalah ,, Centrale News Agen 
cy“, bahwa abliabli millitair asing 
telah menaksir, bahwa benteng2 Kiang 
yin mesti ada ditangan tentara Tiong 

hoa, djikalau mereka itoe dapat me 
nahan kapal2 perang Djepang di soe 

ngai Yangtzekiang jg berlajar ke se 
belah Barat. Djika marine dari pasoe 
kan2 Djepang tidak maoe bekerdja 
bersama2 dengan pasoekan darat dan 

'Ipasoekan oedara, maka tentara Tiong 
hoa telah tjoekoep dan dapat mengos 
sir tentara Djepang, 

Dan pada waktoe itoe telah terdjadi 
lagi satoe pertempoeran jang hebat 
dibilangan Tanyang, jang mana letak 
nja 25 KM disebelah timoer dari Si 
angkian. Satoe detachement Djepang 
telah beroentoeng mereboet kota Pu 
kochen dan sekarang mereka itoe me 
ngadang pada salah satoe ,tempat jg 
letaknja antara Heng Tanchen dan 
Cbungtangehiao disebelah timoer dari 
kota Chingkiang. 

Tentara Tionghoa jang ada disebe 
lah Timoer mengadakan pembelaan jg 
terkoeat sekali oentoek membikin per 
lawanan jg hebat sekali. 

Dipegoenoengan disebelah BiratDaja 
dari Ihing dan sebelah tenggara dari 
Lyang jg mana sekarang mereka itoe 
sedang asjik melakoekan pertempoeran 
pertempoeran jg hebat hebat, sehingga 
tentara Djepang terpaksa berhenti di 
Chengtangchen jg letaknja 3 KM di 
sebelah barat laoet disebelah Ihing. 

Serdadoe Djepang masoek garis 
Inggeris 

Shanghai, 5 Dec. (Reuter). 
Pada itoe hari ada 6 soldadoe Dje 

pang mengendarai koeda telah men 
tjoba masoek dibilangan pembelaan 
jang didjaga oleh tentara Inggeris, dan 

Penting 

   

  

    

  
Lbacar Biasa 

Moelai nanti sore 7 December 1937 

Djam 7,15 dan 9.45 malem 

| Dipertoendjoekan Film 

»Terang Boelan" | 

    

  

Yaa YA YIKIANA 
DITJARI 1 (satoe) goeroe 

perampoecan oen- 
toek mengasi peladjaran oeroesan 

Iroemah tangga dan handwerken. 
Soerat2 lamaran sama Sd. Hasjim al 

Habsie No. 113 Tanah-Tinggi Pon- 
tjol Bat-C. 
  

  

  

pada tg 3 December tentara Djepang 
telah memboeat parade disitoe. 

Akan tetapi soldadoe2 Inggeris tidak 
maoe menarik 'itoe kawat berdoeri, 
atas mana itoe soldadoe Djepang pada 
berlalos. 

Nota Tiongkok 

Gteneve, 4 Dec (Traus,) Pemerintah 
Tiongkok telah sampaikan satoe nota 
kepada Volkenbond, berhoeboeng de 
agan pemerintahan Italia telah me- 
ngakoe ialah dengan adanja pemerin 
tah Manchukuo, 

Kapal Ninghai 
Shanghai, 5 Dec. (Reuter|. 
Dengan opisil diberitakan, bahwa 

anak boeahnja 1 kapal destroyer Dje 
pang jang dengan gagah berani, dan 
uidak perdoelikan dengan adanja pelor 
jang melajang dekat kota Kiangyin 
dan mereka itoe telah beroentoeng da 
pat mereboet 1 kapal kruiser ,, Ning 
bai“ kapal boeatan Djepang dan di 
bikin boeat Tiongkok didalam th 1932 

22 

     

Penting i 

loear biasa 

Hoofdrol MISS ROEKIJAH dan 
Rd. MOCHTAR 

BALINK dan Rd. SAEROEN 

Film bikinan Indonesia, dengan actrices 
en acteurs Indonesia sendiri. 

  

    
   

Film jang pembikinan ampir satoe taon 
Dengerin lagoe-lagoe 'merdoe, kron- 
jong, Terang Boelan, enz. dinjanjikan 
oleh zangeres jang banjakan Toean- 

at      

  

2 AE ai 

  

KRA 
2 

ocean dan Njonja-njonja kenal. Dja- 
ngan tida dateng, bisa njesel!! 

TH 
INI SORE MOELAI DI 

KATERs 
MAT 

  

  

Jum     Kenari II. : 

  

Ihasil2nja pasoekan2 Tionghoa di Han 

SIANG dan MALAM 
panah 

—.. SJymphonis Jerie bawe doi PH 

MALE HWI 
RIJSWIJKSTRAAT 16 BATAVIA-C.      

    



A PALACE 

  

1 THALIA MANGGA BESAR : 
  

RIBOET, — KOESNA, 

Besok malem 8 Dec. 

Ini anal 7 Dec, 

GROOTMOEDERTJE 
(NENEK) 

3 Karakterellen dalem 1 malem dengen 

: TAN TJENG BOK, 
Satoe Master Piege dari »ORPHEUSs 

  

RENTJONG ATJEH 
MET THE BIG 5 

— ADA LAIN DARI JANG LAIN 
Ini malem Speciaal CABARET REVUE BALLET Aa 

KE Plaatsbespreking 

  

- Malem Djoemdhat 9 ea 

TIDA MAIN 

ASTAMAN 

9—12 v.m. 

5— Tn.m. 

  

gi ka-Salatan, ka-Oetara. 

heibat. 

ILANGKEN PENGRASAHAN MENJESEL ? 
| Laki-laki jang telah ilang separo kegagahannja. 
|... Dengan poenja satoe perkakas S P.S. contant, lantas poenja 
Lean seperti seorang MOEDA dan boleh mendjagoin Ia- 

— Harga f10.- lain ongkos, bisa terpake bertahoen-tahoen 
lamanja, dalem itosngan djadi Alat jang paling moera tapi sanget 

—.. Drukwerk brochure gratis. Segala soerat pesenan d.liI. 
permintahan, toelis pada adres: Hoofdagent Firma Tjoen Hien 
55 Lawang seketeng Buitenzorg. 
  

Faillisse menten 
No. 1085 

DIPOETOESKAN dengan vonnis 1 Ian. '37 (R. Cs. Mr. AP. C. Ne'son): 

A.F. Brouwer, klerk pada Controle S.S., Bandoeng, 
Hwie, partikoelir, Cheribon, 

La naa bin Asan bin Said Alketirie, zaakwaarnemer, Batavia-C. : 

dengan vonnis 3-Dec. na 

Amstel, ambtenaar pensioen, Bandoeng. 

MEMASOEKKAN SOERAT2 PENAGIHAN selambat-lambatnja pada: 
3 Jan. 38 Tjan Tjin le, Garoet, 

29 , "38 Ong Soen Liang, Cheribon, 

7 Febr, 38 Oey Ek Tong, Cheribon, 

10 Jan. 38 K.L. Tjioe, Bandoeng 

VERGADERING oentoek VERIFICATIE poekoel 9 pagi dalam gedong 

“37| Liem Ho Sioe, Betawi, : 
37) Oey Tjin Lan merk “Seng Bie Ho, | 

. Tjiandjoer, 

R.v.J. Betawi tg. 
8 Tae 23 fajadi tidak 24 Nov. 

22 3 TE 

19 Jan. “38 Tjan Tjin Ie, tsb., 

»” ” ” 

16 Febr. 38 Ong Soen Liang 'tsb., 
38 Oey Ek Tong tsb., 

1 38 K.L. Tjioe tsb. 26 Jan. 
BERACHIR sebab dihapoeskan, poetoesan R.vJ. tg.: 

24 Nov. 37 G.A. Saltzmann, Bandoeng. 

BERACHIR karena telah mendjadi tetap daftar Na pengh.: 

       

Pemberi tnliderii Politie 

tg. 30 Nov. 37 LG. Godiried, Pr 

        

  

    

€ 

    

Diberitaoekaan, bahwa berhoeboeng 

moelai tanggal 9 DECEMBER 1937| 
perdj 
Tevi Ri EDEN ke BETAWI-KOTTA ha 
roes melaloeci PANTJORAN - PINTOE | 
KETJIL - KALI BESAR, terketjoeali dji-| 44 
ka perloe ke BUITEN NIEUWPOOR r- 
STRAAT oentoek jang tinggal disitoej 
atau oentoek mengambil dan memba- 
wa barang. | 

 HOOFDCOMMISSARIS POLITIE, 

€ pada djalan trem di 
WPOORTSTRAAT, 

alanan dengan motor dari WEL- 

  

       
“adalah socatoe pendapa: 

| manik hasilnja 

Orang? lelaki dibikin 
moeda 

Kocat “didalam 24 djam 
| Kalau toean | merasartoea sebeloem waktoe- 

nja dan tidabisa poelartoeroet mengerdjakan 
dengan kesenangannja kanak moeda, makan- 
lah tablet? Vi-tabs daril Dr. Nixon. Ia mem- 
and toean Sena senen kekoeatan 

idoep dan kenafsoean. 
Hasil! jang mengagoemkan didalam 24 

Tablet Vi- Ha s dari Dr. Nixon 
n jang membikin 

darah baroe dengan besgitoe djadi memper- 
koeat badan, Didalam satoe. minggoe toean 
merasa moeda kombali. Boeat ini ada di- 
kasih pertanggoengan jang toean poenja 
oeang pembelian Xakan dikasih kombali 

ag toean mengombalikan boengkoesan- 
Pan dapa Pe ajaa toean tida dapat lihat 

erdapat diseloeroeh roemah" 

Importeurs: R, Braendlein, Chemicalisn 

   

    

        

  

       
      
      

  

        

  

    
    
     

          
      

      

      

        

        

      

      

        

          

      
      

        
      
      

     

  
    

        
      
    

        
          

          

       

   
    

    

   
        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
        

      
        
      

      
      

               

  

  

         

  

  

  

  

  

  

             
   
   

    

  

Dr. Soegiri dan istri 

: PX 1 Sjawal 1356, 

Ini malem Hoofdbestuur P.G.B. 
dan malem Batavia-C. 

: £ pi pr, 1 Sjawal 1356 
Te ae Ta 

DES: Asin Ismail 2 
KE in Laan de Bruynkops 17 

BI I R ” U 3 ( L OW Ns Selamat Hari Raja Ydilfitri 1356 

(BADOET KOMEDIE KOEDA) 2 Hadisoenarto " 
dangen Redjosari Il no. 10 Semarang 

Segala kesilafan harap dimaafkan 
Jor E. BROWN 5 : 2 

: n 1 Sjawal 1868 
peenja film dan Kotjak jang paling loetjoe dan besar sendiri, 2 

Bl dalem mana ada toeroet bermain Patricia Ellis jang tjantik — Kiagoes Anwar Agent Pemandangan 
: DOROTHY BURGESS — HARRY WOOD — GORDON Tit Tinosi 1 Siawal 1356 

WESCOTT dan DONALD DILLOWAY. 235 
Raden Abdulroni bin R. Noenang 

! - Tb. Tinggi “1 Sjawal 1356 

an : - Kiagoes Moehamad Ali bin H. Hasan : 

m1 Tjatetlah dalam notes toean? dan njonja? Tb. Tinggi 1 Sjawal 1356 

: Pada ngs ch-Restaurant Moenti Soeriaatmadja 
Ass. Wedana Karangtengah CL £ gienga 

,Gontjang-Lidah Tjtandjoer 
Ig Pasoeketan 23 Cheribon dan 3 

Bisi Regenisweg 12D- (2E — Bandoeng. pe an 

| Satoe-satoenja Restaurant kepoenjain bangsa Indonesier jang A Hamid Sahaboeddin Lahat, 
soedah terkenal di seloeroeh Java. Mempoenjai recept speciaal. Selamat hari raya 

Selamanja sedia roepa2 makanan dan minoeman jang modern. Rasa- Ma'af memaafkan 

nja menggontjangkan lidah serta menerbitkan nafsoe dan ....... 

bikinan tentoe bersih, harganja pantes. Boleh fjoba. Pendek kata Union Store Lahat 

memoeaskan. Silahkan datang. Selamat hari raya “Aidil Fitri 

Menoenggoe dengan hormat A. Kadir Al Pak Karim dan Familie 
Wassalam , 

Lahat 
E EIGENAAR Selamat hari raya 

Ma'af lahir bathin 

Rd. Hadinata 
Djasinga 1 Sjawal 1356 an sae 79 2 TOKO BABA GEMOEK Apt Siaioedin 

us 5 -R. Tasikmalaia 
| (eigenaar Oeij Boen Hak) : pf. 1 Sjawal 1356 

8 di Passar Senen 169,  —  Telf. Welt, 5678. Batavia-Centrum. Rd, E.R, Dahlan 
Bg : : .  Ma'af mema'afkan 

Slamet Poeasa ! 8 | Batavia-C. 1 Sjawal 1356 

Kita poenja AFDEELING KLEERMAKERI) speciaal kaloea- | veyi Kabar Penting fe, 1 
mn NA i | k VRIJ Jean Kenas | VRI) 

ken boeat ini taon rok-rok, beb€-bebe dan laen-laen pakean PREKSA 4 

anak-anak menoereet mode dan stijl paling baroe dengen Sekalian Toean2 dan Njonja2 
harga pantes. memberi taoe Tabib A. S. KA- 

RADIN jang paling lama di kota 
Kita poenja TOKO telah diroba tjotjok pada kaperleean Batavia ada boeka satoe djalan 

| Kebajas:, boeat orang Indonesier mengobatin 
f - segala penjakif sampe baek dengen 

Memoedjiken dengen hormat : pemanana 21 aa nga 
5 A.S. Karadin Tabib 

ma - Molenvliet Oost 41 Batavia-O, Telef. 1629 Bt,       
  

KESENANGAN HARI2 LEBARAN 
Ta' oesah dikatakan lagi, sebab inilah hari jang moelia bagi kita 
sekalian oentoek mengekalkan silaturachim dan ma'af mema'afkan. 
Tapi tocan2 akan lebih girang dan gembira sekali bila mendapat 
anak jang sangat diharap2kan, dan boeat memboektikan iftoe kegi- 
rangan, kasihlah isteri tocan minoem DJAMOE BERANAK TJAR 
»MATAHARI-GELATIK“, jang sangat dipoedjikan boeat kesehatan : 
Iboe2 jang baroe melahirkan dan bajinja !!! i 
Harga compleet boeat 40 hari a f5.— dan f7— tranco seterima- 3 
nja Postwissel: Rembours, lebih mahal. 
Lain2 Djamoe seperfi: PERAWAN, PENGANTEN, GALIAN, 
KOEAT, SINAR TJAHJA, KEPOETIAN, (wittevloed), MOEDA Bt 
GEMBIRA, ARDJOENA dsb. boeat keperlocan laki-istri dan oen- " 
toek obat mafjam2 penjakit sedia compleet. Mintalah prijscourant 
grafis! Berhoeboenglah boeat didjoeal lagi, tenfoe mengoentoengkan! 

Djamoe-Industrie ,SOEKANAGARA"” 
T. Abang Heuvel 12-14 — Batavi2C, 11 
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KANTOOR  ADMINISTRATIE 

nen 107 Batavia-C, Tel. 1810 WI, 

MARGA LANGGANAN 

€ Indonesia . ..» 

PEMBAJARAN DI MOEKA 
—Bcieh dibajar boelanan, tetapi ber 
“henti haroes diachir kwartaxl. Domi 

di Betawi. 
cile abonnes terhadap koranini ” 

2 

Tahoen ke 5 No. 273 

Adathof dari Raad van Justitie 

f 4,50 
850: 

    

Kepentingan hoekoem adat diatas 
- 2 

— lain kepentingan 
Oleh Wisnoe 

  

2 
Ss 1 

Tidak lama lagi Hoogerechtshof akan 
membikin voordracht boeat benoeman 

- vice-president dan doea anggota dari 
Adathof. Sesoedahnja itoe maka voor 
dracht..akan dikirimkan kepada Pe- 
merintah, 5 

Oemoem telah mengetahoei, bahwa 
besok tg 1 Januari 1933 akan didiri- 
kan soeatoe Adathof, jaitoe Je kamer 
dari R. v, Justitie di Betawi, jg akan 
mengoeroes segala perkara in hooger 
beroep jg mengenai hoekoem adat di 
Djawa, Bali, Lombok, Borneo Palem- 
bang Lampoeng,dan Riouw en Onder 
hooringheden. 

Sedikit hari lagi candidat2 boeat vi 
| ce-president dan doea anggota dari 

| “Adathot tsb akan dioesoelkan oleh Hoo 
000 gerechtshof kepada pemerintah. Maka 

dari itoe beloem terlampau, djadi ma 
sih op tijd, djika , Pemandangan“ m 
ngoesoelkan candidat2 poela, sebab pe 
kerdjaan Adathof itoe semata2 menge 
nai hoekoem jg bidoep dalam masja- 

rakat Indonesia. 
Praktijk dari kaoem administratie 

terhadap pada hoekoem adat masih 
pintjang sekali. Keadaan ini akan kita 
boektikan dengan kedjadian di Amboi 
na baroe2 ini, Doedoeknja perkara se 
perti berikoet (Lihat J.B, 22 Nov) Sa 
lah satoe negeri di Amboina, jaitoe ne 
gorij Kamarian,telah berontak, Contro 
leur, assistennja dan regent dari 
negorij melarikan diri. Regent itoe da 
pat ditangkap oleh orang2 Kamarian 
dan disakiti sehingga ia sekarang dipe 
lihara dalam Militer Hospital. Sebab 
nja pemberontakan jalah ta'lain mela 

— inkan controleur bertindak atau mem 
boeat poetoesan jg bertentangan de 
ngan haknja negeri Kamarian, 

Tjonto diatas itoe menjatakan bah| 
wa kaoem administratie tidak memper 
doelikan hoekoem adat, meskipoen ni 
atan dan maksoepnja baik, Tjonto se 
matjam itoe banjak sekali didapatkan 
dipraktijk, Tidak sadja adm, tetapi ba 
dan? pengadilan poela masih beloem 

dalam poetoesannja. 
Djika badan pengadilan memoetoes 

kan perkara hoekoem Adat jg berten 
tangan dengan hoekoem jg hidoep da 
lam masjarakat itoe kebanjakan kali 
disebabkan oleh karena pintjang penge 
tahoeannja tentang hoekoem adat, Ma 
ka itoe soenggoeh baik sekali niatan 
Pemerintah akan mendirikan Adathof 

mempoeaskan 

itoe. 
Dari Oeraian diatas itoe maka ter 

njata bahwa kita ingin sekali bahwa 
kepentingan hoekoem adat 
haroes ditempatkan dimoeka. Oleh ka 
renanja anggauta2 dan vice-presiden 
dari Adathof 

laman jang tjoekoep. 
Djika kita mengingat kepada tiga 

eigenschappen ioi maka dengan sen 

itoe haroes ahli2 hoe 
koem Adat dengan arti seloeas2nja. 
Djanganlah Pemerintah membeda be 
dakan groep atau ras dalam benoe 
mannja. Jang perloe dioetansakan ja 
Jah, ketjakapan, kedjerdasan dan penga 

dirinja kita memikir kepada toean 
Mr Soepomo dan Mr Koesoema Atma 
dja, kedoea2nja soedah mentjoekoepi 
sjarat2 diatas itoe. 

Proefschrift dari Mr Soepomo ,De 
Reorganisatie van het Agrarisch stel 
sel in het Gewest Soerakarta ,pada 
tahoen 1927 telah memboektikan bah 
wa beliau jalah tjerdas sekali tentang 
ilmoe hoekoem adat, sehingga beliau 
mendapat prijs , Gadjah Mada“. Selan 
'djoetoja beliau menoelis ,, Verslag om 
'trent bet onderzoek naar het adat 
grondenerfrecht ,in het gewest Jogja 
karta buiten de hoofdplaats“ dan 
»Het adat privaatrecht yan West Ja 
va,“ Sekarang beliau baroe menjelidi 
ki hoekoem adat di Djawa Tengah. 
|Dan last but not least nama beliau 
'termashoer dalam kalangan juristen 
oleh karena praeadviesnja boeat Juris 
ten congres pada tahoen jang laloe. 
Praeadvies itoe tentang , vervreemding 
verbod dalam Staatsblad 1875 no, 179 
dan dapat persetoedjoean dari Juristen 
congres itoe. Beliau soedah poenja pe 
ngalaman jang tjoekoep, Soedah tidak 
oesah kita pandjang lebarkan, terang 
lah kiranja bahwa Mr Soepomo itoe 
soeuggoeh pada tempatnja djika beliau 
doedoek dalam Adathof. 

Tentang Mr Koesoema Atmadja oe 
moem telah mengetahoei sendiri beta 
pa tjakapnja beliau itoe dalam peker 
djaannja,. Proefschriftnja ,,De Moham 
medaansche vrome stichtingen in In 
die” pada tahoen 1922 dan kedoedoe 
kan beliau sebagai buitengewoon voor 
zitter dari landraad Betawi, iboe kota 
Indonesia, menandakan bahwa beliau 
'itoe mentjoekoepi poela voorwaarden 
diatas itoe. 

Kedoea doeanja djotga soedah men 
tjoekoepi pada artikel 120 R.O. jaitoe 
bahwa vice president haroes soedah 
beroemoer 28 tahoen, leden beroemoer 
25 tahoen semoeanja haroes mempoe 
njai graad van doctor in de rechtswe 
tenschap. 

bahwa Pemerintah Hindia Belanda de 
ngan 

tjakap, 

t 

1 Januari 1938,' 
Moedah moedahanlah. 
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' POERWOKERTO SELATAN 
Penetapan dalam disnst negeri 

Oemoem barangkali mengetahoei bah 
wa dari antara beberapa goeroe Poetri 

Oranje comite 

Seperti dilain lain tempat, di Dja. 
tilawang telah didirikan djoega orang 
comite, jang sedang mengatoer kera 
maian goena menghormat lahirnja 

Dari benoeman Mr, Dr. Moh. Nazif 
mendjadi wd. Gouvernements Secreta 
ris maka kita bisa tarik kesimpoelan 

soenggoeh2 boeka pintoe dari 
leidende functies boeat kita bangsa 
Indonesia, asal tenaga Indonesier itoe 

Maka itoe kita pertjaja bahwa boe 
at mengisi formatie Adathof itoe Pe- 
merentah akan memakai djoega tenaga 
tenaga bangsa Indonesia jang tjakap, 
tjerdas dan banjak pengalaman. Djika 
Pemerentah dalam ini hal tidak 'per- 
tjaja pada orang Indonesia maka itoe 
sebetvelnja tidak pada tempatnja lagi. 
Kita harap pada Pemerentah 'soepaja 
toean toean Mr, Soepomo dan Mr, Koe 
soema Atmadja atau sedikit dikitnja 
'toean Mr. Soepomo dibenoem mendja 
di, vice president dan atau leden dari 
Adathof jang akan didirikan besok tg. 

ka ditetapkan dalam djabatan negeri 
dengan tetap. Mereka diwadjibkan 
keur lebih dahoeloe, apakah mereka 
kesehatannja ada tjoekoep boeat mela 
koekan kewadjiban dalam djabatan 

    
Selasa 7 December 1937 

nanti boelar Januari '38. Wang f 750 
itoe dibagi boeat kota Poerwokerto 
f 600 Banjoemas f 150. 

Ketjoerian 5 ekor kambing 

Hari Selasa kemaren doeloe,'pendoe 
doek desa Losari telah ketjoerian 5 
ekor kambingnja. Sampai sekarang 
pentjoerinja beloem bisa tertangkap. 

Menerima alal bichalal 

Hari Senen 6-12- “37, Kangdjeng Boe 
pati Poerwokerto beserta raden ajoe, 
telah menerima kedatangannja prijaji 
jang akan alal lichalal moelai poekoel 
setengah 10 sampai 11 siang. 

Menjambar kain di djemoer 

Kemaren siang doea anak dari desa 
Sanggreman telah dikedjar oleh pega 
wai desa karena selagi ia laloe didesa 
Poeswodjati telah menjambar kain jg 
sedang didjemoer. 

Mereka telah diantar ke kawedanan, 
tinggal menoenggoe poetoesan hakim. 

Roemah Jatim Moeharamadijah 

VerlengdeRegentswegI 
Bandoeng. 

Bestuur P.K.O, menoelis: 
Roemah jatim terseboet diatas soe- 

dah menerima derma dari Toecan Ha 
mim Tabari 10 botol ketjap. 

Toean Mabli 4 potong pakaian. 
Toean Sjafii Nazir 1 setengah ka- 

roeng oebi. 
Njonja Siti Fatimah 31 boengkoes 

kroepoek dan 10 kati beras. 
Toean R. Nata 17 elo saloer, 
Perkoempoelan R.S.I. 11 saroeng, 6 

selendang soetera, 3kopeah, 1 pasang 
sepatoe, 4 djas, 10 kemedja, 13 tjelana 
18 kebaja,5 badjoe bebe, 2 handdoek, 
27 rok, 15 kaos tjelana, 1 taplak me- 
dja,dan osang contant f 14. 

Toko Padang Toean Sabaroeddin 120 
elo poplin.: 

Njonja H. Oemar1 karoeng beras. 
Toean Winatastmadja oeang f 2.50. 
Toean Abdoellatif ocang f 10. 
Kami atas nama Bestuur Moeham- 

madijah bagian PK O. menghatoer 
kan diperbanjak terima kasih atas ke 
dermawan Toean toean dan Njonja, 
jg telah soedi menjokong hidoepnja 
roemah Jatim terseboet. 

SOERABAJA 
Generaal Electrict afd. Naaimachine 

Dari jg boleh dipertjaja mengabarkan 
kepada kita,bahwa bagi persooneel se 
bagai verkooper atau rekeninglooper jg 
bekerdja dalam peroesahaan tsb, apa 
bila dalam tempo kl. 3 bl. tidak ada 
pendjoealannja, maka mereka dikeloear 
kan dari pekerdjaan. 

Mereka itoe tidak dipandang lama 
atau tidaknja telah berdjasa oentoek 
membantoe  mentjarikan keoentoe 
ngan, akan tetapi selama itoe tidak 
mendapatkan pendjoealan mereka di 
oesir dari tempat pekerdjaannja, dan 
mereka kabarnja tidak djoega meneri 
ma pesangon. 
Memang dalam tiap tiap peroesahaan 

merdeka melepas para pegawainja akan 
tetapi djikalau mereka mengenai bahwa 
keoentoengan jg didapat itoe ialah 
asal moelanja kerengat dari kaoem 
boeroehnja, maka tentoenja ia sampai 
hati mengeloearkan demikian. 

Moedah2an mereka akan insaf atas 
keadilan. 

Kedoedoekan Perdagangan Indonesia 

Sebagaimana tersiar dalam pers pers 
bahwa pada tg. 21 Nov, bahwa dari 
importeurd Tionghoa tidak lagi ber 
hoeboengan dagang dengan Japan hal 
mana akibatnja peperangan Japan— 
Tiongkok. masih terdapat banjak jg tijdelijkwaar 

nemend hal ini berhoeboeng dengan 
keadaan keoeangan Negeri jang koe- 
rang sehat dalam tahoen tahoen jang 
laloe. Sekarang keudaan kas negeri 

moelai baik kembali, kaoem wachtgel 
der banjak jang diangkat kembali, di 
sementara golongan ada penambahan 

pegawai. 
Begitoe djoega bagi kaoem goeroe 

perempoean jang masih tijdelijk itoe 
oleh pihak jang wadjib sedang dimin | 
keterangan apakah mereka itoesoe   tjatjoe Seri Baginda Mabaradja Poetri 

Wilhelmina kelak kemoedian hari 
Biaja keramaian ketjoeali derma2 boe 
at district Djatilawang sebesar f600,— 

Menjokong f 750 

Dalam sidang Dewan Kaboepaten 
Banjoemas baroe baroe ini, telah di- 
poetoes pengeloearan wang sebesar 
f 750 goena menjokong bakal adanja 
keramaian penghormatan lahirnja poe 
tera H KH, Prinses Juliana kira kira 

Berhoeboeng dengan itoe, ada bisi- 
Ikan jg dikabarkan kepada kita, bahwa 
dari fihak Indonesiers bersedia diri 
goena berhoeboengan dengan Japan, 
baikpoen dengan djalan mendjoealkan 
barang2nja, moepoen mendjadi pelan- 
taran goena mendjoeal hasil tanah, 
pendek kata kedoedoekan bangsa Ti- 
onghoa akan ditempati oleh sebagian 
anak Indonesia. : 

Ini waktoe katanja, ada kesempatan 

goena melakoekan perdagangan, agar 
tidak selamanja kita ini termasoek go 
longan ,pembeli“ belaka. 

Di Soerabaia kabarnja banjak djoega 
tenaga2 goena menjediakan hoeboe- 
ngan dagang dengan Japan. 

“Rengoero s Kepandoean Rajat 
. Indonesia 

Dengan diglan referendum, perhim 
poenan tsb. telah menjoesoen pengoe 
roes tjabang Soerabaja dan hasilnja. 

Voorzitter t. Koesnen, Secr. S. Ki- 
fendi, Penn. Machin dengan dibantoe 
oleh beberapa orang commwissarissen, 

Perloe kita oemoemkan, bahwa se 
soedah POK RI memikoel v v seba- 
gaimana disiarkan dalam soerat kabar 
ini, maka satoe diantaranja ' anggauta 
bestuur P O dischors dalam 3 boelan 
lamanja, 

Sedang sebab2nja schorsing itoe da 
ri fihak jang berkepentingan tidak 
diperkenankan disiarkan, 

LM, tjabang Soerabaja 

Berhoeboeng dengan Congresnja 1, 
M. di Bandoeng, maka IM. tjb. Soe- 
rabaja telah memadjoekan oesoel2 se 
bagai berikoet : 

1, Pedoman Besar K IM. digaboeng 
kan mendjadi satoe dengan Pedoman 
Besar I,M, 

2. Tjb. K.I,M. digaboengkan dengan 
tjabang I.M', sedang keperloean ke 
Poetrian didirikan anak2 tjb, 

3. Dalam PBIM.dan tjabangnja soepa 
ja diangkat beberapa kaoem poetri oen 
toek mengoeroes specifiek meisjeszaken 
(kepentingan kaoem poetri). 

4, Soepaja diadakan Nationale Jeugd 
congres, 

Doenia pegadaian 3e afd. Soerabaja 
Pindahan dari pegadaian, Walikoe- 

koen ke Kertoseno, Gitosasomo schat- 
ter, 

Angkatan dan dipindahkan ke pa- 
gadaian, Walikoekoen Sastrowidjojo 
beamte Boender diangkat schatter. 

Wlingi (Blitar) mas Soepojo, schaftter 
perak Djombang diangkat schatter Ie 
klas. 

Modjosari. Soemadi schatter le klas 
Wlingi diangkat Hoofdschatter. 

— 0 — 

Berita Roemah Piatoe Moeslimin 

Pengoeroes RPM. di Djakarta me 
noelis : 
Dermaoeang. Nona Sjamsiah 

di Petodjo, karena soeatoe kaoel, te 
lah menderma oeang banjaknja f 2.— 
Dermaberoepabarang.R. 

P,M, telah menerima derma: 4 botol 
ketjil pertjontoan obat gosok penjakit 
koelit dari njonja Rameni 
Tinggi. | 

50 potong pakaian toea dari njonja 
Kamerga di Batavia—Centrum 

27 potong pakaian toea dari njonja 

Hadji Noerhaja di Senen. : 
17 potong pakaian anak ketjil dari 

njonja Dt Toemenggoeng di Bat.—0, 

55 potong pakaian toea dari R.A. 
Dr. Soetedjo di Batavia Centrum, 

4 potong badjoe baroe boeat anak 
anak dari toean Kasdani di Bat.—0. 

10 ikat ramboetan, beberapa boeah 
mangga Indramajoe dan roti manis 
dari Entjol, Mr Cornelis. 

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

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

Tarief advertentie, keterangan pada 

di Tanah ) 
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1 blok kain genggang dan 2 potong 
badjoe perempoean (tjita| dari njonja 
Abdoellah gr St. Saripado di Bat. C. 

1 blok kain genggang dan 1 blok 
tjita dari Raden Ajoe Soetardjo Bt,0, 
Tambah djiwanja, Penoem 

pang RPM, soedah tambah poela seo 
rang anak laki laki oemoer 6 boelan 
asal dari bilangan Tangerang, 

250) memaa 

BOBOTSARI 

Penjakit pest hidoep soeboer 

Pembantoe menoelis : 

Di desa Sirandoe korban pest moe- 
lai tg. 31 October sampai tg 30 No- 
vember '37 jang meninggal 23 orang 
terdiri dari 12 longpest dan 11 bubo 
nepest, Hal ini baik mendjadikan per 
hatian jang wadjib, moedah2an dibe 
ri soentikan pest sebagai desa Tlahab 
dan lainnja jang sampai sekarang ti 
dak terdengar lagi korban penjakit 
jang ganas itoe. 

— 9 — 

Europa—Azia 

Kantor di Medan 

Pemboekaan kantor di Medan ke- 
poenjaannja Handelsmaatschappij Eu 
ropa—Azia akan dilangsoengkan ke- 
lak pada hari Selasa tanggal 7 Dee. 
jad. ini. 

Dilepas dari djabatannja 

Berhoeboeng dengan pertoedoehan 
dari oeroesan fraudu, maka ia dile- 
pas dari djabatannja, mantri politie di 
dalam bosehdistricht Djember toean 
Mas Kaheran, 

Doenia Boschwezen 

Dihitoeng moelai pada tanggal 27 
November 1937, dilepas dengan hor 
mat dan meadapat hak boeat berpen 
sioen, karena kesehatannja terganggoe 
toean Rd. Soerododjojo, mantri poli 
tie pada pada houtvesterij di Pati. 

Diangkat mendjadi klerk pada kan 
toor dari houtvester di Goendih, toe 
an Soewito, sekarang masih tydelijk 
pada itoe djabatan. 

Diserahi pekerdjaan di afdeeling 
Donggoka, dan Donggala sebagai ke 
doedoekannja toean Soni Moha, bes 
chopzichter.   

  

    

    

   

      

   
Ketjantikan perempoean elok 

baroe djadi sempoerna kalau 

giginja poetih memoetih serta 

terpeliara, Djadi gigi jang 

bagoes dan bersih perloe sekali tell 

bkan mentjajakan air moeka 

moeda belia. 

Appa Jang boleh djadi ada ketinggalan bekas makanan 
4 iang berbahaja. Boesa ifoelah jang melindoengi 

// Sigi Toean, membersihkan moeloet dan meng- 
4 haroemkan napas Toean Dan lagi karena 

“bens kets | Keterangan afoeran Colgate ada didalam tiap? doos 

(an ' T 

pra 

     
@ ITOELAH! PELIARALAH GIGI TOEAN IKA 

Toean djoega boleh dipoedji orang karena 
tersenjoem jang permai! Tapi menggosok 

gigi sadja tidak fjoekoep oentoek itoe! 
Akan membersihkan gigi jang bersih-bersih 

haroes Toean pakai tandpasta spesial jang goena- 

nja berganda, jaitoe COLGATE'S TANDPASTA 
jang memang dipoedjikan oleh beberapa banjak 
dokter gigi. Pertama karena boesanja jang haroem 
ifoe meresap diantara-antara gigi seanf&ronja 

     

  

       

   
   
   

  

   

  

   
   

  

   

    

   
   

    

COLGATE'S TANDPASTA ada mengandoeng 
zaf jang sekali-kali tidak berbahaja tapi sanga! 
moedjarab bikin gilap saloet gigi Toecan sampai 
gigi itoe bergilang seperti moefiara. 

2 kali lebih hemat dari pada lain merk. 

ama 

2 $ 

      jg baik bagi bangsa kita Indonesai  



            

   

| GEMBENTERAAP BOGOR 
. Seorang pembatja di Boger jang 
.menjeboetkan diri ,kita“ minta kita 
'moeatkan toelisan sebagai berikoet : 

  

rhoehoeng dengan toelisaa dalam | 
andangan hari Selasa tanggal 30| 

Go Bogor, kita telah men- 

            
    

   

  

rang jang berkepentingan (leden Ge- 
meenteraad Bogor), dan bertanjaka: 
sntang pendirian masing masing 

berhoeboengan dengan poetoesai 
toesan begrooting Stac 
tenzorg Tantook Lina. 1 
ta mendapat keterangan dari m 
mereka itoe, jang terasa perloe 
moemkan disini, agar pembatj 
Gjadi djelas, atau setidak tidaknja bis 
mengetahosi akan doedoeknja perkara, 

1. Toelage We 
djadif 1— seboelan. 

Mereka jg menjetoedjoei tjaboetnja 
(toeroennja) toelage Wethouders itoe 
berdasarkan, bahwa seorang anggauta 
localeraad (Gemeenteraad Bogor) ha- 
roes maoe bekerdja dnegan tidak me 
ngingat oepah, Mereka haroes beker- 
dja belangeloos oentoek kepentingan 

Hanja apa2 keperloean biaja jg di 
keloearkan goena kepentingan rakjat 
itoe patoet mendapat pergantian dari 
raad sebagaimana haroesnja, djangan 
lebih dari jg perloe. 2 ep 

Pekerdjaan sebagai anggota raad, 
djoega Wethouders, boekanlah peker- 
djaan jang teroetama oentoek mentja- 
hari nafkabnja, sebab oentoek keper- 

- locan hidoep an Laga mk 
mempoenjai gadji, tiang penghidoe- 

n jang tertentoe (hoofabstrekking). 
' Pengalaman jang soedah berkali2 ter- 
djadi, teroetama di Bogor ini membe 
ri boekti bahwa apa jang kita kata- 
kan diatas itoe terdjadi sebaliknja ka- 
lau tadinja oleh rakjat, atau oleh Par 
tynja disoeroeh doedoek di raad oen- 
toek kepentingan oemoem, terdjadinja 
mereka doedoek disana semata2 oen- 

 toek keperloeau dirinja sendiri, seba- 
njak-banjaknja oentoek kepentingan 
partynja, dengan menjebabkan roegi- 
nja algemeeu belang. '” Pa 

Polemiek dalam se.k. telah lebih dari 
tjoekoep, sampai memiloekan, jang 
maksoedoja oentoek memberi penoen 
djoek kepada mereka jang salah mem 
pergoenakan haknja sebagai anggauta 
Tag itoe. Daja cepaja segala matjam 

  

  
  

    

oentoek memperbaikinja telah “didja-j 
lankan, tetapi hasilnja kebalikannja. 
Dari pada mendjadi baik, bahkan men 
djadi bertambah makin keroeh oedara 
di Bogor. Halini tak oesah kita oe- 
lang disini, 

Ipakah jang mendjadi sebabnja ini 
terdjadi ? : 3 

Tidak lain karena oersesan toelage 
toelagean itoelah! 

| Orang boleh tolak keterangan kitaj 
ini dengan sekoeat-koeatnja dengan 

| perkataan2 atau kalimat2 jg moedah 
— ditjari. Tetapi Pena kita tetap 

seperti kita toeliskan diatas. 
Orang sehingga loepa dipokok moe 

lanja kedoedoekan diraad! Orang hing 
ga loepa teman sebangsa. Orang loepa 
teman separty. Orang loepa persauda 
raan dan lain-lain lagi disebabkan toe 
lage-toelagean itoe, jang memang te- 
rasa lazatnja masoek dikanteng. 
Orang hingga loepa kepada persa 

haubatan, kepada ikatan perdjandjian 
dengan awak, teman sebangsa, karena 
toelage itoe. 

Itoelah sebabnja, mereka snggauta 
Gemeenteraad Bogor jang insjaf mej, 
njetoedjoei akan hilangnja toelage Wet 
houders itoe, bahkan hilangnja zitting 
gelden sama sekali. 

Kita ambil tjontoh dalan partij, 
biasanja orang orang anggauta partij 
itoe tidak bereboet2 ingin mendjadi 
bestuur dari par'ij itoe djika tidak ada 
toelagenja. Hasja mereka jang betoel 
betoel terpilih dan memang insjaf 
akan kepentingan partijnja jang terpi | 
lih dan menerima pilihan mendjadi 
bestuuar, 

Djadi, bahwa hal ini tidak masoek 
otak seperti penoelis di Pemandangan 
itoe, tidak sama sekali. Gampang 
sekali dimengerti bagi siapa jang maoe 
mengerti. 

Nanti bila oedara ( moreel) bangsa 
kita, teroetama di Bogor soedah men 
djadi baik, apa salah poetoesan jang 
diambil tahoen sekarang bisa diada 
kan peroebahan ! 

2, Doedoeknja perkara, 

Dalam raadsvergadering itoe jang 
moela2 memadjoekan oesoel ialah Dr. 
v.d. Goos (VC.J soepaja toelage Wet 
houders itoe dihapoeskan. 1 

Fractie Parindra dengan mengingat 
maksoed tadi, dan oentoek mendjaga 
agar tidak terdjadi kenaikan: inkom- 
sten verponding dan personeele be 
lasting seperti disesoelkan' oleh B, en 
W, maka tentoe terlebih dahoeloe 

— haroes membela kepentingan oemoem, 
dengan memberikan pengorbanan dari 
toelage Wethouders itoe. 
. Toean Don Leben (IEV) memadjoe 
kan amendement soepaja toelage Wet 
hculers itoe didjadikan f 25.— 

, r lembaran pertama tentang | yano yoc   

(jari keterangan kepada masing masing | EV) dan 3 Parindristen. Jang tegen 
Dr Wolff von Wolfing, Hogendo: 

Ikarena katanja mereka haroes menge 
loearkan onkosten boeat djalan meme 

NN oleh 2: 2 2 aah dan diso- 
kong djoega oleh Parindra. | 

Oesoel Donlober itoe dimalam itoe 
mendapat staking van stemming (7-7) 

g voor: Dr vd Goot, Evenhuis 
     

   

   

  

van Welsem, "Ir de Boer MIE" » Tjie 
Kwat Tjeng, The Kian Boen fTi 
hoa) dan Moh. Darsa (Pasoendan). 

'arena staking van stemming itoe, 

  

Ilmaka haroes diadakan oendian lagi | 
e|pada malam jg berikoetnja, jg bera- 
-|chir staking van stemming lagi, jang 

|berarti oesoel mendjadi f 25.— itoe 
ni bidak dilarima 

  

Sekarang tiba memoetoeskan oesoel 
re|dari B. en W. jaitoe besarnja toelage 

litoe f 100,— Maka oendian voorstel 
'inipoen mendapat staking van stem- 
ming lagi, djadi haroes dioendoerkan 
dulam vergadering malam jang beri- 
'koetnja. 

Dalam vergadering malam besoknja 
voorstel B,en W. itoe ditolak dengan 
soeara 7 melawan 6 soeara. 
Djadi jang menjetoedjoei soepaja toe- 

lage Wethouders itoe mendjadi f 1,— 
boekan VC, PEB dan Parindra sadja 
seperti ditoelis dalam Pemandangan 
terseboet tetapi djoega toean Donle- 
ben dari 1EV. 

' Sekianlah doedoeknja perkara, agar 
|cemoem mendjadi ma'loem. 

Jang lain lainnja kita kira ta oesah 
kita beri keterangan lagi, ketjoeali 
vanti dibelakang beri bila per- 
loe. 

9 —— 

Diperbantoekan pada Regentschap 
Garoet 

Toean Danakoesoema, kepala seko- 
lah jang pada masa ini masih diper- 
tempatkan di Openbare Ini. School 
kl 2 di Tjiawi telah diperbantoekan 
pada regentschap Garoet oentoek di 
pekerdjakan di Openbare Ini. School 
kelas 2 di Garoet. 

— 9 — 

Repat jang diadakan oleh Zuid 
: Sumatra Vliegclub 

Dari Palembang diberitakan oleh Ane 
ta, bahwa baroe baroe ini rapat jang 
diadakan oleh Zuid-Sumatra Vlieg club 
telah dihadbiri oleh orang banjak, hing 

|ga mendapat 19 anggauta jg bekerdja 
oentoek rapat tsb dan 60 anggauta jg 
hanja menjokong. 

—0— 

Penghasilan B. V. M. Betawi. 

Penghasilan bruto daripada B.V,M. 
selama November 1937 ada f 32.443, 
19'2 lawan f 26.587.53 Nov, 36 Jan./ 
Nov. 1936 ada f 351,694,92'”2 Jan./ 
Nov. 1936 ada f 29450451'/,. 

it Oren 2. 

Diperbantoekan pada Regentschap 
: Bandoeng 

Tosan Mas Djoemena kepala seko- 
lah jang pada masa ini masih diper- 
tempatkan di Openbara Inl. School 
kelas 2 di Kapoepandak telah diperban 
toekan pada Regentschap Bandoeng 
oentoek dipekerdjakan di Open- 
bare Inl, School di Tjimindi. 

loeran boeat Nirom. 
Tetapseperti jang 

| sekarang. 

: Hoofdbestuur P.T. T. minta dikabar 
kan, bahwa Directeur Verkeer en Wa 
terstaat telah memoetoeskan, bahwa 

tetap f 1,50 (satoe setengah roepiah) 
tiap-tiap boelan. 1 

—O —.. 

Toean Moechtar Praboe 
Mangkoenegoro 

Akan pindah ke 
Djakatra. 

Berhoeboeng dengan keangkatan t. 
Moechtar mendjadi Dir. Regentschap 
Werken Tanggerang, jung berkedoe- 
doekan di Djakatra, maka Parindra 
tjabang Bandoeng akan kehilangan 
Voorzitternja. Beliau boekan sadja men 
djadi Voorzitter Parindra 'jabang Ban 
doeng, akan tetapi doedoek poela da- 
lam beberapa perhimpoenan sociaal 
dan mendjadi anggauta Gemeenteraad 
di Bandoeng, 

Siapakah jang akan mengganti ke 
doedoekan beliau sebagai Voorzitter 
Parindra dan sebagai anggauta Ge- 
meenteraad ? 

Jaa 

Diperbantoekan pada regentschap 
Tasikmalaja 

Toean Eljob alias Kartawidjaja ke- 
pala sekolah jang pada masa ini ma- 
sih dipertempatkan di Openbare Inl 
School 2de klasse di Tjimahi telah 
Na regentschap Ta 
sikmalaja oentoek dipekerdjakan di O- 
enbare Ini. School 2de klasse di 
jiawi.   8 ea sma 

riksa ini dan itoe. Amendement ini| 

n.jadalah seperti berikoet : 

ioeran boeat Nirom boeat tahoen 1938 

  

Programma congres Indonesia 
Moeda ke VII di Bandoeng 

Sebagaimana telah dioemoemkan 
dalam ini sk, bahwa congres Indonesia 

ngabarkan, bahwa congres itoe akan 
dimoelai pada tg. 27 December 
1957 sampai 1 Januari 1938 dan prog,   

  

Senen 27 Dec. '37 
Malam ,....: Rapat Pengoeroes 

Besar dan Pedoman Daerah. 

Selasa 28 Dec. '37 

Pagi — Menerima mandaat oetoesan2. 
Malam Receptie dengan pertoendjoe 

kan keradjinan tangan. 

Rebo 29 Dec '37 

Pagi Wedstrijden 
id Rapat terteetoepI 

Sore Wedstrijden 
Malam Rapat tertoetoep II 

Kemis 30 Dec, '37. 

Pagi . . . .... 4 Wedstryden. 
id , Rapat tertoe- 

toep III. 
Sore . , . ... 1 Wedstrydep. 
Malam. : Rapat  tertoe- 

toep IV, 

Djoemahat31 Dec.'37 
Pagi , 2 : Wedstrijien, 
Id : Rapat tertoe- 

toep V. 
Sore ,.. . . 1 Wedstrijden. 
Malam. M0. Rapat oemoem 
dengan pertoendjoekan keradjinan ta 
ngan. 

Saptoe 1 Jan. '38. 
Pagi . . ... . « 1: ixcursie. 
Malam. . . .. : Malam perpisahan 

dan kegembiraan sambil menjerahkan 
hadiab2 seperti : 

Bekers : 
Medailles. 

Tempat boeat semoea rapat tertoe 
toep jalah di Gedong Societeit PANTI 
MARDIHARDJO Pangeran Soeme- 
dangweg No. 89 sedang boeat rapat 
oemoem : Receptie dan malam perpi 
sahan bertempat di Gedong HIMPOE 
NAN SOEDARA Moskeeweg No. 11. 

—.. (j sem ae AS 

Wetenschappen 

Congres, 

N.I. Natuur Wetenschappelijk Cong 
res ke VIII akan dilangsoengkan di 
Boerabaja pada tgl. 20 sampai 23 Juli 
1938, dibawah pimpinannja Algemee- 
ne Voorzitter Dr. J P H. de Kruyff. 

Voorlopig programma dari congres 
j-a.d, 

Rebo20Juli 9 malam: 
Ontyangst Congressisten en hunne 

dames oleh Gemeente-Bestuur, 

Kemis21 Juli 9 u. pagi Pem 
boekaan Congres. 

Alg. voordracht oleh Dr. J.P.H. de 
Kruyff sehabisnja excursies kefjil. Si- 
ang sectie vergaderingen. Malam, reu 
nis di Simpangsche Sociteit. 

Djoemahat 22 Juli. Pagi 
dan siang sectie vergaderingen. Pagi 
excursie boeat damesnja anggota. 

Malam toneel voorstelling. 

Saptoe 23 Juli. Sectie verga 
dering (djika perloe). Algemene voor 
dracht oleh Dr. Ir. P. Honig. Huis 
houdelijke vergadering, Toetoep. 

Malam gemeensebhappelijk diner. 

Kongres2 jang soedah laloe 

1919 di Betawi pada 3t/m 6 Oct. 
1924 di Bandoeng » Ultjm 14 Mei 
1924 di Buitenzorg »2bt/m 23 Sept. 
1926 di Weltevreden ”,22t/m26 , 
1928 di Soerabaia »26t/m 29 , 
1931 di Bandoeng sdatin BO” 3 

»23t-m 26 Oct. 
— 0 — 

1935 di Betawi 

Doenia N.S. B. 

Toean AA menoelis : 
Djawaban terhadap Toean2 Pengoe- 

roes Besar NSB. (Normaalscholieren- 
bond) di Jogjakarta. 

Berhoeboeng dengan samboetan tt, 
Pengoeroes Besar NSB, dalam , Peman 
dangan” tertanggal 10 Nov. '37 terha 
dap toelisan saja dalam ",Pemanda- 
ngan pada 6 Nov. '37 djoega, dengan 
singkat saja oetjapkan : 

Terima kasih atas penerangan tsb, 
karena dari dalamnja saja mendapat 
peladjaran, bagaimana tjaranja sesoea 
toe perkoempoelan mengeloearkan ang 
gotanja jg berhoeboeng dengan pem- 
bersihar banjaknja anggotanja. 

Kepada sidang Redactie saja sam- 
paikan terima kasih atas kemoerahan 
nja memoeatkan toelisan ini didalam 
soerat kabarnja, 

SEMARANG DAN DAERAHNJA 
Badan Persaudaraan Kepan- 

doean Semarang giat 

Corr. kita Hds, menoelis :   Sebagaimana pernah kami kabarkan, 

Moeda ke VII akan diadakan di kota| 
'Bandoeng. Sekarang kita dapat me 

  

     

     

“SI 

    

   
BOEAT RAMBOET 

KGAN JANG TERAPAN. 
terkenal boeat ia orang poenja 

ramboet jang terpelihara baik, ter- 

pelihara dengan Stacomb, minjak 

ramboet jang baik sekali. Entjer dan.. 
kental boeat Njonja' dan Toean', 
boeat orang” moeda dan toea. 

  

  

maka kepandoean kepandoean K.BI,, 
Natipy dan H.w. disini telah dapat 
digaboengkan dalam badan B P,K.S. 
dan oentoek segala hal dan peker 
djaan jang dapat didjalankan bersama 
sama, maka dilakoekannja djoega, 

Pada hari perajaan Lebaran mereka 
telah mengadakan perarakan bersama, 
pertoendjoekan pertoendjoekan ber 
sama sara dan dalam menjiarkan 
socaranja dimoeka micrufoon mereka 
berdjalan bersama sama poela. 

Doenia P. P.P. T. I. Semfrang 

Dari pengoeroes PP PT I Semarang 
kami mendapat kabar, kalau mereka 
pada tanggal 9 December akan keda- 
tangan pemain pemain tjatoer dari 
Soerabaja. Karena pemain pemain da- 
ri Soerabaja itoe terdiri dari seperkoem- 
poelan belaka dengan diperkoeatkan 
oleh lain lain pemain, make dari ka- 
langan PPP T1 Semarang jang ba 
kal diadoe jaitoe salah soeatoe dari 
anggautanja jaitoe PBS jang akan 
diperkoeatkan djoega. 

Lain dari pada itoe perloembaan 
tjatoer seorang (individueel) jang akan 
diadakan oleh part, Darma School 
nanti pada tanggal 9, 10: Il dan 12 
December akan ditilik poela oleh Pe 
ngoeroes Bond. 

Doenia Taman Siswa. 

Berhoeboeng pindahnja toean Soe- 
mardjo ke Djawa Timoer telah terdjadi, 
maka oentoek menggantikan beliau 
adalah toean fSoetojo dari tjabang 
Medan. . 

Pada pertengahan boelan December 

toean Soetojo akan moelai mendjaba 
pekerdjaannja. 

” Beloem selang lama ini, maka dalam 
Rapat Besar dari PPTS telah dibitja 
rakan poela tentang PBMTS jaitoe 
pergaboengannja para bekas moerid 
Taman Siswa, 

Kini dapat kita ketahoei bahwa hal 
PBMTS mendjadi hangat sekali dan 
sedikit waktoe lagi terdjadilah pendi 
rian tjabang. 

, Atas cesaha dari pamong pamong, 
maka pada hari raja Lebaran jang 
telah laloe dimoeka Gedoeng Sobo 
Karti diadakan pjanjian bersama sama 
dari beberapa ratoes anak anak. 

aa — 

OVO dan leerplan HIS 

Tocan A.A. dari Ambarawa mema- 
djoekan pertanjaan seperti berikoet: 

Berhoeboeng dengan pekabaran da 
lam Pemandangan belakangan ini ten 
tang maksoed Hoofdbestuur OVO da 
tang menghadap kehadapan Wali Ne 
geri pada tg, 17 Nov, 1937, jang ber 
tanda dibawah ini ingin sekali tahoe: 

1. Bagaimanakah pendirian OV O 
tentang leerplan HIS jg sekarang ini? 
Soedah sesoeai dengan maksoed OVO 
atau beloem ? 

2. Kalau soedah, bagaimanakah ha 
roesnja Soesoenan goeroe2nja ? 

3. Kalau beloem sesoeai dengan 
pendirian OVO, bagaimanakah haroes 
nja leerplan HIS itoe diboeat? 

4. Berhoeboeng dengan fatsal 3 itoe 
soedah barang tentoe haroes diterang 
kan poela soesoenan goeroe2nja. 

ve Da   
  

TJAD HYGIAE 

Segala Kalemahan Badan Dapet 

PERTOELOENGAN BESAR DENGAN —.. 
ANGGOER BRANAK 

Da. LIE TJWAN KIAT Arts        

      
      

  

4 
    BOEAT KAKOERANGAN DARA KA 

KAPOETJATAN PADA POETRI - POETRI 
SIAPKEN TENAGA PADA PRAMPOEAN 

JANG TIDA BISA HAMIL. 

LEMAHAN BADAN 

      
    

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

Rea PENS EN NN AAN Beo   Borneo, ada agent. 

    

   



    

   

    
   

  

   

  

   

     
    

   

     

  

    

    

  

|. Si Bingoeng, dari Kemajoran, ada 
“kirim soerat pandjang, tapi bang Be- 
djat ambil maksoednja sadja begini: 
'Dja tanja, apa sebabnja orang ma- 

| (af?an djoestroe I Sjawal, habis boe 

| hari, sebab hari lebaran kan bari raja, 
| hari bersoeka2, 

-Nab, segitoe tanjanja, | : 
—. Sekarang koemaha djawab bang 

Begini : 

—.. Dalem boelan Ramadhan kan kita 
| berpoeasa 30 hari. Althans kalau poe- 

“asa bener bener, dengen jakin. Djangan 
karena maloe sama temen, djangan 
“karena tjari poedji. 5 

—.. Poeasa moestinja karena Allah, oen 
" toek Allah. Atas nama Allah, 
“Ini jang mengenai roehnja. Selama 

| poeasa nahan nafsoe, boeang pikiran 
jg ma'sjiat, bocang nafsoe doenia, niat 
pikiran dan segala galanja boelat ke 
pada Allah. Seboelan lamanja tjoetji 

— diri lahir bathin. : 

A
 

-- boel hati ichlas. '” 
—. Diwaktoe itoelah, —awas kalau poe 

asanja bener2 karena Allah—diwaktoe 
itoe, kalau jang memberi ma'af tentoe 
ichlas, dan jang meminta ma'af tentoe 
ichlas djoega. 
. Diwaktoe bersih badan iabir bathin, 
disitoelah sebaik2nja silatoerrahim. 

Sebab diwaktoe lebaran, pokok per 
—. tama, jaitoe memoedji Allah dengan 
|. icblas (karena soedah bersih tertjoetji 
|. door poeasal, memberi sedekah pitrah 

dengan icblas dan bersilatoerrahim 
bisa djoega dengan ichlas, 

|. Diwaktue itoe haroesnja lenjap se 
'moea hati dengki, hati moerka, hati 

3alik lagi bersaudara, seperti se 
anja - bersih dari dosa. 

dah . djangan 

    

      

    

  

   
      

      

  

   

ma'af sambil tjioem deng 
Bedjat. 

| bisa sih boleh, nggak apa 
m dengkoel bang Bedjat djoega. 

'Ma'loem dengkoel bang Bedjat kan 
lebih bagoes en lebih tjakap dari si 
joerig. : 

    

BANG BEDJAT 

  

- MADIOEN DAN DAERAHNJA 

Dianiaja oleh AW Baleredjo, 

—.. Pembantoe SN. menoelis: 
—. Dalam Pemandangan jg terbit tgl. 

.. 30 November 1937 No 269 lembaran 
| kedoe pagina 2 menampak artikel se 

'perti tertjantoem di atas. 2 

  

Pemandangan soedah menemoci t. AW. 
Baleredjo sendiri, jg mana t. AW. me 
rima dengan correcknja, 

— Pen: Mendengar chabar, apa betuel 
“t, AW, soedah menganiaja Hardjo? 

2 AW. Tidak! Adapoen jang menga 
niaja, moesoehnja H, sendiri (tegen 

—  standernja). 
—. Sekian pokoknja pembitjaraan pen: 
dengan t. AW. Mana jg betoeltentoe . 

— kelihatan. 

Hardjomaoen mengadjoekan penga- 
doean dengan soerat pada 

Wali Negeri. 

.. Ternjata tanggal 27-11-37 jalah 
termiju kedoea dari klachtnja H. Kare 
" nggal 17 November 1937 pertama 

i H. mengadjoekan klacht pada 
ono di Madioen. Poen oleh t. 

berinja tempo 7 of 10 hari 
Ha di adoe (di ketemoekan) 
dengan t. A. W. dan Bekel., Oleh kare 

a dalam tempo jg soedah di toeng- 
.g002, tidak ada perentah. Maka t. Har 
djo ilang sabarnja dan akan madjoe 
kan soerat pengadoean pada Wali 

  

   

  

Kenapa ngga ditentoein sadja lain | makan gaplek. Buras be 
'toempoek jang mendjadi Stoknja sau| 
|dagar saudagar. Tetapi 

of 

' Sesoedah bersih . . ..toh bisa ber- | 
sih ditjoetji seboelan, nah disitoe tim | 

Hal ini penoelis oentoek goenanja | 

'kesoedabannja kita 

  

lam boelan jg soe 
moesim petjeklik 
doepaunja serba 

idak tahan mendengar 

sawahnja dengan harga f 2. 
boeat levering rendeng ini. 

sawab. 

c s0e 

ngan sampai ba 
ener9es mendjadi 

      

  

. £ « 

| Perkawininun anak2 
Fr Di Tjaroeban dan Madioen kita ma 

sih bisa memboektikan perkawinan 
Janakanak dibawah oemoer, misalnja 
Iperempoean oemoer 9 tahoen soedah 
dikawinkan dengan djedjaka oemoer 
25 tahoen, 

Didesa Kloemartan, Soekoredjo, 
dil. semoeanja masoek district Tjaroe 
ban. diwaktoe sekarang soedah moelai 

bertoempoek 

rakjat tidak 
ada wang boeat membelinja. 
. Tolonglah rajat djelata. 

|. Tamin Siswa madjoe 

| Atas tepatnja Propagandist TS Tja 
roeban TS ada didalam kemadjoean 
Modal modalan. 

  

  

 BOKSEN 
Zonder contra Bonglar 

Boksers Indonesier 
moelai madjoe da- 
lam ring. 

Pada hari Senen 6 Dec.djam 5 core 
di VariasPark telah diadakan pertan 
'dingan boksen (djotosan), perhatian 
publiek sangat ' memoeaskan, djalannja 

pertandingan ada begitoe spannena 

hingga memoeaskan pada publiek. 
| Zonder itoe Java kampioen worstelen 

jang terkenal telah tampil ke gelang- 
gang boksen dan memperlihatkan 
pada penonton, dalam ronde pertama 
'Zonder soedah bisa bikin knock-out 
pada moesoehnja. 

- Sedang moesoehnja (B»nglar) boe- 
kan satoe djago baroe kemarin doeloe, 
malah soedah beberapa kali mendapat 
kemenangar dikota Tjiandjoer. 

|. Soesb versus Poeloeng, pertandingan 
ada begitoespannend, akan tetapi apa 
latjoer ditengah2 pertandingan Soecb 
tida bisa perlihatkan permainan jang 
diharapkar, hingga referee berhenti- 
kan ini pertandingan dalam ronde ke 
doea dan menjatakan Poeloeng men 
dapat kemenangan. 4 1 
lagi beberapa extra-partij, diantaranj : 
Johan itoe djago ketjil, telah kasih 
pertoendjoekan jang mengagoemkan. 

7 | Pimpinan (referee) dipegang oleh Jum 
my @uik — bokskampioen— dengan 
memoeaskan. 

Djalannja pertandingan seperti di 
bawah ini: 

Party kesatoe: 3 

Soepomo—Joan, main 3 
“ronden dari2 minuten 

Ronde kesatoe: 

Sesoedah gong berboenji, Soepomo 
'soadah begitoe bernapsoe kasih sera 
ngan pada Joan ma'loem Joan ada ke 

|tjilan dari Soepomo, akan tetapi de 
ngan perlahan-lahan Joan mendesak 
ada Soepomo, tilak ada kesempatan 
oeat singkiri itoe tindjoeannja Joan. 
Rondekedoea dan ketiga: 

Tetap Joan kasih'tawanan jang begi- 
toe hebat terhadap Soepomo, dan Soe 
'pomo telah beberapa kali bikin pe- 
langgaran dalam atoeran boksen, hing 
ga referee ambil kepoetoesan Soepomo 
dikalahkan, disebabkan beberapa kali 
bikin ketjoerangan. 

Party kedoea: 

Achmad — Soeratman, 
main 4 ronden. 

Ronde kesatoe: 5 
Pertandingan ada sama2 kalm masing2 
berdjaoeban sadja, dilihat ini pertandi 
ngan ada koerang begitoe memoeaskan 
akan tetapi di ronde penghabisan (4e 
Ronde) baroelah kedoea |boksers mem 
perlihatkan permainannja jg begitoe 
seros sampai dironae jang achir per   Negeri: 

L 

  

tandingan tjoema nul (seri) belaka, 

si. pembeli berdjingkrak | 
bab menggarap sawah poe 

“Dalam 

    
   

Partij ketiga : 

Asnan — Oentoeng, 
main 3ronden. 

ini pertandingan mestinja : 
Asman contra Rei 
min, berhoeboeng 
“ada sakit, maka di 
madjoekan  Oen- 
toeng (sebagai re 

“ serve) mesti ber 
hadapan pada As 
nan, Akan tetapi 
kelihatan Oentoeng 
tidak bisa kasih 
permainan (perla 

    

PILEK, DEMAM 
PANAS, SAKIT 

"Al TENGGOROKAN 
meradjalela di- 

   

  

Rabjat soedah moelai makan gaplek 

Dan ditambah | 

   karena pertan 
dingan baroe 

POELOENG 
minuut Poeloeng soedah'begitoe hebat 
mengaanval pada Soeceb, hingga Soeeb 
mendjadi sedikit zenuw dan tidak bisa 
kirim pembalesan pada Poeloeng, ti- 
dak lama gong berboenji menandakan 
pauze. 

berdjalan 1 

Ronde kedoea: 
Poeloeng telah melihat keadaan Soesb 
begitoe roepa dan teroesmeneroes kirim 
serangan,jglebih hebat hingga keadaan 
Soeeb ada begitoe berbahaja, dan refe 
ree ambil kepoetoesan boeat berhenti 
kan ini pertandingan dalam ronde ke 
doea, dan menjatakan Poeloeng men 
dapat kemenangan. Disini dapat dinja 
takan, bahwa Soe&b koerang begitoe 
banjak training, hingga keadaan amat 
mengetjiwakan. Selamat training boeng 
Soesb! 

Hoofdpartjj : 
". Zonder (62 Kg) — 

SE Bonglar (65 Kg), 
main 10 ronden 

#3 Zonder tam 
$ pil. ke po 

dium dan di 
boentoeti o- 
lek Bonglar 
kedoea Bok 
ser telah 
tampil ke 
podiumdan 
di samboet 
oleh | tam- 

    

  

pik sorak - jang rioeh sekali, ti 

ASNAN  Wanan) jang me K3) mana-mana 

moeaskan, hingga referee habiskan ini 1 hi | 
ronde dan ambil kepoetoesan Asnan : 5 PAN | Toean tida selamanja bisa hilang- 

jang menang. 34 & kan itoe penjakit ,,sedikit ditenggoro- 

. 1 kan” dengan berkoemoer sadja. Apa poela 

Partij keempat : ' kalau itoe penjakit ada tanda' permoelain dari 

Poeloen g — Soeeb penjakit pilek jang berat atau demam panas jang 

main 5 ronden, berbahaja. Djangan mendapat roegi! Memang itoe 

Ronde kesatoe: tida perloe. Beberapa bidji tablet ASPRO sadja, soedah 
Dalam ini pertandingan”publiek soe dapat mengoesir penjakit pilek dan demam panas. 

: dah sama men 

doega, bahwa BELI DJANGAN AJAL LAGI | 
menggondol i Fa Kena KEREN UE 5 
toe 4 kemena al aa 3 
ngan, akan te Tg Ban 
tapi doegaan AS 
itoe'mendjadi | Ea Tas 
ketjiwa, oleh dan bersedia selamanja oentoek” sesocatoe hal. | 

  AWAS 
IS kepada boeng- 

mma” koesannja jang 
gampang dan ber- 

Me-— mg sih. Sesoeatoetab- 
2—. : : 

SI let Han Ni Tan 

— ' 
PS saki 

7 kantong- 
kan beberapa tab- 

F1 let begitoe sadja. 
£! 

7 

sak 

  

  

                                

    

MENOELOENG BAIK SEKALI TERHADAP : 

demam, demam lima hari, sakit koeping, 

- In sakit datang boelan, sakit oerat? sjaraf, 

. (ASPRO TIDA MEMBAHAJAKAN DJANTOENG ! 
| 22 ANTIDA MENDJADIKAN 

  

   

      

  

ASPRO 

it kepala, entjok, tida bisa tidoer, 

t gigi, sakit asabat, sakit tenggorokan, | 
it pinggang, pilek, demam panas, 

APA' DIDALAM PEROET. Al!!!                         
Boeat 5 tablet: 10 et., bocat 11 
LN INN ni     

  
tablet: 20 ct., boeat 27 tablet: 50 ct. 
Kana sennangnnenan Duga onar da ea ga ii 

        

  

. 

  

njikan tanda permainan akan dimoe 
lai, sesoedah masing masing berhada 
pan, maka Zonder lebih doeloe bestel 
tindjoeannja via hidoeng Bonglar de 
ngan tangan dan teroes di iringi de 
ngan tangan kanannja, Bonglar moe 
lai kirim satoe poekoelan tapi mis dan 
dibalas poela oleh Zonder, keadaan 
Bonglar rebah dilantai, baroe sadja 3 
tel, Bonglar bisa bangoen kembali. 

Sesoedah sama2 berdiri lagi, maka 
Zonder moelai aanval lagi dan teroes 
meneroes Bonglar kena ditindjoe pa 
da Zonder, hingga knock-out dalam 
ronde kesatoe dan keadaan Bonglar 
ada pingsan, hingga ia (Bonglar) di 
gotong ke kleedkamer. Dengan ramai 
soeara tampik sorak publiek menjam 
boet kemenangannja Zonder. Begitoe   dak lama kemoedian gong # diboe 
lah pertandingan djalannja ada me-   

moeaskan | Disini haroes djosga diwar 
takan, bahwa semangat boksen dika 
langan bangsa kita (Indonesia) soedah 
moelai berkobar, dan moedah-moeda 
han semakin lama semakin banjak 
jang memadjoekan diri kegelanggang 

| boksen, (Is). 

Ps ——i——— 

Soedah terbit 

Flash Gordon jang ke 2 
Isinja lebih rame, hebat, seroe sedang 
gambarnja lebih sempoerna lagi harga 
ngoeroeng ongkus f 0,17 

Lekas pesan pada Adm. Pemanda- 
ngan Batavia-C. 
  

  

  

  

Dinegeri jang panas 

5 Int soedah sepantasnja 

   
    MELINDOENGKANNJA. 

TOEAN 

MOESTI 

Kasi 
  

djika anak-anak dapat 

makanan jang mem: 

poenjai kepertjajaan. 

Soesoe Bear Brand dari 

Zwitserland ada pa. 

ling sentausa, soedah 

42 tahoen lamanja     

  

   
, iss Hygienie Swis £ ar 

Met meangma Ot COME 
   

GRATIS ! 

Kita ada sediakan foto jang bagoes jang nanti 

ada satoe perhiasan bocat toean poenja roemah. 

Dengan segala soeka hati kita akav kirim gratis 

dan franco itoe foto pada toean kapan kita 

terima coupon jang ada dibawah tni. 

    COUPON : Kirim ini sekarang djoega ! 
Kepada Handel-Mjj. E. Dunlop & Co. N.V, 
Afdeeling Reclame, Prinsestraat, Batavia 

Harap dikirim pada” saja gratis dan Iranco 
baby-foto dari Bear Brand. 

Nation 5 Lan an Kakan ump bean aa 

  
Adres Pase aan menamai ana bak asah ban sar saman naa ang 

Tempat tinggal unaeaan an nata   

dia kekoeatan. Kasi dia soesoe jang 

paling sentausa: soesoe Bear Brand. 

Mengoeatkan, sehat, menjemboehkan dan 

tambahan poela 100” kepertjajaan. Kasi 
baby tocan makanan jang 100”, menaroeh 

kepertjajaan. Sebab banjak mengandoeng 

room, boeatan jang baik dan kepertjajaan, 

maka soesoe Bear Brand soedah 

42 tahoen lamanja disepandjang garis 

pertengahan doenia disoeka orang. Tetapi 

kepertjajaan: itoe tidak bergoena boeat 

anak-anak sadja. Pikirlah dinegeri jang 

panas ini djoega pada diri toean sendiri ! 

Soesoe Bear Brand “ada satoe product 

jang paling enak didatengkan dari satoe 

tempat jang banjak mendatangkan soesoe 

di Zwitserland : jaitoe Emmenthal, 

BEAN BRAND 
Handel-Mj. E. Dunlop & Co, N,V, Importeurs: 

Soerabaja, Semarang, Cheribon, Batavia, 

Padang, Medan, Makassar, Menada,    # 
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minta. 
Soedah kita kabarkan djoega, bah- 

wa dalam pemilihan'oentoek kantonna 
le raden di Perantjis, ialah badan2 jg 
dapat kita persamakan dengan dewan 

dewan regentschappen dan provincle 
di Indonesia, gerakan socialis menda- 

pat kemadjoean terbesar dari “partai2 
jang dapat menambah djoemlah koersi 
mereka itoe. 

Sekarang, pada awal boelan Nov, 

dilakoekan pemilihan oentoek dewan 
dewan haminta di Inggeris. Djoega da 
lam pemilihan ini, gerakan social-de 

mokrasi mendapat kemadjoean, walau | 

poen tidak akan sedikit crang mera- | 

malkan, jang soedah tentoe partai, ka 
oem boeroeh akan dioendoerkan oleh 

| lain Jain partai, karena partai kaoem 
boeroeh beloem lama laloe (di th '34) 
telah madjoe dengan lebih dari 300 

koersi dalam pemilihan jang dilakoe 

— kan itoe oentoek dewandewan haminta. 

Tetapi kesoedahan pemilihan ini, 
memperlihatkan poela, betapa kokoh 

   

barisan kaoem social-demokraat Ingge 

ris. Di kota London jang diperintah 

oleh satoe dewan jang berkelebihan 

merah, memang banjak orang dapat 
meramalkan, jg partai kaoem boeroeh 

akan madjoe. Oleh pemerintahan de 
wan merah itoe jang dikepalai oleh 

Herbert Marrison, pemimpin kaoem 
boeroeh jang pertama di Inggeris, ma 
ka kepertjajaan banjak pendoedoek 

kota London, pada ketjakapan partai 

kaoem boeroeh, telah diperbesarkan 

lagi. Kesoedahan pemilihan ini mem 
boektikan, bahwa ranialan itoe tidak 

salah. Dalam 28 dewan haminta diko 

ta London, Partai kaoem boeroeh ma 

djoe dengan tidak koerang dari 55 
koersi, ,Dus London soedah djadi le 

bih merah lagi“. Dengan kelebihan 

jang lebih besar dari doeloe ini, da 

—'patlah Herbert Morrison mendjalan- 
kan politik jg dapat memberi kepoea 
san lebih besar kepada banjak pendoe 

doek London. Posisi partai kaoem | 

boeroeh di Lonlon dizaman ini, s0e- 

kar sekali dilemahkan oleh lawan dari| 

mana djoeapoen. 

Tetapi boekan sadja di London ge- 

rakan social-demokrat madjoe, (Djoega 
diloear kota itoe, ada kemadjoean jang 

walaupoen tidak besar, tcch menje 
nangkan hati kita, karena seperti kita 

soedah terangkan lebih dahoeloe, tidak 
gampang bagi partij kaoem boeroeh 

mempertahankan kemenangan partij 
itoe jg direboetnja ditahoen 34 dalam 
dewan2 haminta. Dalam 274 haminta | 

dimana pemilihan tsb dilakoekan, par 
tij kaoem boeroeh oentoeng 121 koer 
si tetapi hilang 105 koersi, dus kema 
djoeannja hanja 16 koersi. Harian2 
besar di Iuggeris, jg soedah menentoe| 
kan lebih dahoeloe, bahwa partij ka 
oem boeroeh ta” dapat tidak akan | 
moendoer, sekarang terpaksa menelan 

poela perkataan mereka itoe. Ada 40 
kota di Inggeris jg sekarang mempoe 

snjai kelebihan merah didalam dewan 
haminta, ertinja, kelebihan merah itoe| 
soedah bertambah dengan 3 kota sedjak 

pemilihan 1934 (Persindo) 

Amsterdam, Nov. 1937' & 

    

AT 

      

PLP 27, PMH 45, PMN 27 
Selasa 7 Dec 

5,— sore  Orkest : 
5.40 , Lagoe Yang Khiem 
6,— Krontjong-orkest 
7,— malam Perkabaran 
Nala aa Lagoe Hawaiien 
30: Pidato dari kitab Indji 
alD 9 Orgel-muziek 
8.20 , Ketoprak 
9— Gambang orkest 
303 Toetoep 

: PMN 29 
Loan Lagoe Arab 
1,— , Lagoe Opera 
21 Toetoep 

Rebo, 8 Dec 
5.— sore Belloni dan orkestnja 
Dg Lagoe Tionghoa 
6,— Citer orkest 
GAS Cabaret Melajoe 

7.— malam Perkabaran 
Tato Studio orkest 
830 , Lagoe Gamboes 
TO Lagoe Soenda 
WL— , Lagoe Canton 
11,30 ,  Toetosp. 

2 PMN 29 
3030 ia Lagoe Soematra 
11.320 Toetoep 

PROGRAMMA V.O.R.L. 

Zender YDH. 7 golflengte 
107, 53 Meter 

Selasa, 7 Dec. 

t 

b,— sore Lagoe Djawa 
5,45 ' Lagoe Soenda 
6,30 ,, Berhenti 

Pa aa Aan Ala MENANMMamamA Pee maMNNeengesNNeMNaMMANNNNNPI 

   

7.— malam Lagoe Krontjong dan 

PRA 

  

& .. IL. PENJIARAN RADIO 
G3 , A 8 1 5 e — . : seneninmnnnam Mane mna masa - : . 

AA. ea | V.O.R.O. 1-— malam Berita sk, (Indo) - 
3 aa Ke Sie Zender Y.D.G. 8 dol 1,25 Lagoe Krontjong 

£ 2 Na ia Keane gengte 105 | TAG: » Berita pk. (Soonda) 
ea Mena Belata "Dao, Pan NN TT 

”5,— sore Lagoe Melajoe 2 : Hana Sa 580 one Tn Lagoe Soenda 
Ne lLagoe Yaa 10.— Toetoep 
6,— » Lagoe Tionghoa Rebo8 Dec. 
6,380, Membatja sk. 5.— sore  Lagoe Soenda 

Ni :| 7— malam Lagoe Ambon 5.45 Lagoe Djawa 

Pe anu A Pil ti5 , Theosofie, oleh toeanSoe) 639 ”» — Berhenti 
Ba ga Aa an ni Ke ana kirlan Poespadibrata T,— malam Berita s.k. (Indonesia) 

“Misanan' Kurus, | “lain lagi,| 545 »  Lagoe Arab 7.25 Lagoe Ambon 

bei cogkGLwebab ditagiy niatdihal 8s— » Pemandangan loear Ne-| 745 , Berita sk (Soenda) 
1 ja Sl Hot serak anak geri oleh toean D. Koe-| g”— ?  Tagoe Krontjong 
Da ceng: tetapi Pa AS  soemaningrat 815 Tembang dan main 

“ “Boong Tinggi, 'senang hatinja, ha 8,30 Ketjapiorkest ,Sekar Ga| : ketjapi 
Aina 3 ST Pn dial lih Aseli“, dipimpin oleh f1» Toetoep 

. an rsekot, angan2nja, toean Maamoen, dengan an da 
- Sa aa njanjian Nji Mas Antrijal PENJIARAN NIROM TIMOER. 
2 : an ata F3 IL— 5 Har Djawa Timoer 
Eh muka Amor aah Tae ebo, 8 Dec. : : i 

bat Panu v Kanan Ii— pagi Lagoe Krontjong dan Pena haja BA. : Hanna Dah 

kalus Gendut, Tinggi , .“, . djadi Stamboel NN RRNNN BI ar 
Sa Ode "Gemuk, "toekanguja | 180» Lagoe Soondo & 

“belum "mebab koe, ia. kaga maoo| S-—- .» .  Lagoe' Arah Rebo, 8 Dec. bg : Nan 32 Berhenti 6.30 pagi Krontjong 
Open»... KURUS 12,— siang Lagoe Tionghoa — 0 idem 

5 Ke aan Ia 12.30 ,  Lagoe Djawa 1.15 »  Toetoep 
3 Lagoe Hawaiian 5,— sore  Lagoe Tionghoa 

aa : 1 5 aa Pe 5,20 , Wajang orang 

“KOTA LONDON DJADI LEBIH | 220 mo Bebaaati 210»... GENuaN 
an ana : Te 6.— Boeat kanak kanak da 

3 sa Ban ek di I is! 3s— sore Lagoe Tionghoa , ha apa soerat2 3 
Social demokrasi madjoe di Inggeris| 539 ,  Pembntjaan eneng Aga| 7,— malam Perkabaran dan perkaba 

2..oa baberana hari laloe, kita wa: ma Islam, dioesahakan in Da 

Sa aa ae, Pn oleh Perkoempoelanj 7.15 , Mevilalas soerat soerat 

si mendapat kemadjoean dibeberapa »Persatoean Islam“ tjab.| 7,20 , Dihoeb. dengan S R1 

negeri. Di Noorwegen, negeri jang se Kena Kaban 1130 , Toetoep 

Sa Iminitri jang lord at adiratas ol PROGRAMMA NIROM 
kaoem socialis sekaliannja, di Noor 8,— , Ba lea Penjiaran Barat 

wegen kaoem socialis mendapat kema| « ,” Lagoe Ambon Archipelz. 99 dari 11.00 tm 12.00 
djocan jang mengedjostkan lawan2nja| “5, ” Bia tas 205 m. West-Java: Batavi 
dalam pemilihan oentoek dewan? ha| 6.30 » Membstja s.k, 2. 1m, Wetesara: Batavia 126, 

Bandoeng 120,Buitenzorg 182, Cheribon 

Stamboel 108, Pekalongan 92, Soekaboemi 192, 

KM Lagoe Soenda Oost dan Midden—Java: Soerabaja 131 

8,— Klenengan dari VORO.-|dari 7.30 sampai 2.00 atas 25 m. Soe- 

gamelanorkest rabaja III 195, Semarang 122, Malang 
ea Berhenti 1 Djokja 181, Solo 188, Tjepoe 186 

PENJIARAN NIROM TIMOER Selasa, 7 Dec. 
Djawa Barat .P6.— sore  Pemboekaan 

Bandoeng II 103: Batavia II 1951 6.03 , Peladjaran bahasa Ing- 
geris bagi orang-orang 
jg baroe moelai toentoet 
ini peladjaran 

7.— malam Perkabaran Nirom 
120 “4 Symphonie 
8,10 , Avondwijding 

3 5 Belanda jang gembira 
11 845 Amstelvlootspel 

910 Concert jang populair 
953 Berita-berita koers 
100k Serieuze muziek 
10302 Toetoep 

Rebo, 8 Dec. 
6.30 pagi Gymnastiek 
GA: 5 Lagoe gramofoon 
Ea Lagoe gramofoon 
8.— Toetoep 

11,— Pemboekaan 
11033 Gymnastiek 
Uh ag Orkest 
12,05 siang Lagoe lagoe dari Lincke 
1230 R. Schmidberger Trio 
1— 4 Len Fillis No 
ho: 3 Kauffman dan Hoffman 
220 Perkabaran 
PA Toetoep 
6.— sore Pemboekaan 
6.302. Aloha..,, 
9307. Serieuze muziek 

,— malam Perkabaran Nirom 
ea Strayss veeren 
Blog Dari hal Perkawinan 
“Sa Concert 
93 Lagoe Inggeris 

Ir I5On Berita-berita koers 
10063 Lagoe populair 
110,30” ,-  Toetoep 

  

SPORT 
Sepak raga di Soerabaja 
PPP versus88 voetba 
club 3—0 

diantara kedoea djago teb,— 

spelersnja termasoek djago pilihan. 

party mengintai ketjakapan lawannja 

akan tetapi sesoedah halftaime, maka 

kedoea club itoe saling menoendjang 
dan achirnja P PP mendapat succes 
sebagaimana jg diharapkan sebingga 
goelnja moesceh dapat dimasoekkan 
hingga 3 kali. 

Atas kemenangan PPP ini, maka 
pada hari Minggoenja dengan sendiri- 
nja akan diadoekan dengan Oliveo. 

PPP versus Oliveo 1—0 
Pada hari Minggoenja dilangsoeng- 

kan poela pertandingan jg kedoea ka- 

linja dari kedoea djago, poen perhatian 

dari panonton lebih memoeaskan dari   
4 

  

h 

  

Menjamboeng kabaran kita jl. maka 
pada hari Saptoe sore dilapangan SIVB 
Ps. Toeritelah diadakan pertandingan 

Perhatian genonton sangat memoeas 

kan, sebab ketjoeali oedara baik, poen: 

Moela2 dalam pertandingan itoe ke 
libatan kalm, sebab roepanja masing2 

akan djatoehnja stedendwedstrijd bagi 
jg menang. 

Bermoela main P PP kelihatan ta 
berdaja, sehingga ada kekoeatiran 
akan dapat dikalahkan oleh moesoeh, 
akan tetapi atas ketjakapan keeper t. 
Kodrat, setiap ada bola, datang dito 
lak dengan moedah sekali hingga se 
tengah permainan stand 0— 0, 

l 

Sehabis psuze permainan semangkin 
teratoer, masing2 tjakap mendjalankan 
kewadjibannja, teroetama dari fihak 
(PPP demikian gesitnja memegang 
bola, sekali tendang hampir2 fihak 
Oliveo tas dapat menolak, oentoeng 
jg mendjadi keeper t, Siswoko. 

Sekarang dalam lapangan itoe dari 
fihak Oliveo memberasai terkoenjji, 
dan t. Kemis dari PP P menggondol 
bola zonder pardon bola ditendang, 
'goal Oliveo terboeka sehingga Siswo- 
ko dapat mendjaring angin. . . stand 
1—0 boeat kemenangannja PP P. 

Dari fihak Oliveo sesoedah bentang 
nja kemasoekan pelor dari moesoeh 
'memberasai tak berdaja lagi, seolah 
olah menjerahken kalah dan hingga 
penghabisan stand tetap 0—1 boeat ke 
menangan PPP dan dengan seteman 
dan oetjapan terima kasih dapat meng 

,   ari pertama, sebab pada hari itoelah |gondol beker tanda kemenangannja. 

          

    
              
     
        
     

Banjak isteri-isteri tida soeka 

menetekkan anaknja lantaran 

  

aer soesoenja tida mentjoe- 

koepi. Saban doktor bilang 

bahoea tida ada jang lebih / 

baik boeat baji itoe lain dari " 

    

pada soesoe iboenja sendiri. 

Iboe jang sajang pada anaknja dan 

jang tahoe kewadjibannja sebagei 

iboe, moesti mendjaga soepaja 

aer teteknja tjoekoep. 
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Oentoek Keperloean perkakas mobil datang doeloe 

pada: 

BAN LIONG 
SENEN 68 TELF 5511 WL BATAVIA-CENTRUM. 

Harga ditanggoeng pantes, barang lengkap dan kwaliteis 
Ss 

jang paling baik 

  

  

Adres toko Huurkoop jang paling lama jaitoe 

TOKO EN MEU- DEFIETS: 
BELMKAERY 21 

Molenvliet Oost No. 62 (Djembatan Boesoek) —-Telf. Batavia 1129: 

FILIALEN: — arapattan Menteng No.28 Telf. Welt. 1900 
Tandjoeng Priok (Zuiderboordweg) 
Toko ,BROMO“ Djembatan Boesoek 59 Tf. Bt. 1129. 

  

Kasi Huurkoop dengan pembajaran jang 
sanget ringan: 

TE En 

Roepa-roepa prahottan roemah tangga compleet, jang terbikin 

di kita poenja werkplaats sendiri. 

Roepa-roepa tempat tidoer, lotjeng, gramofoons, speda, enz, enz: | 

.sTioema lontjeng jang baek mengoendjosk wak- : 
toe jang betoel” 

ri Uurwerken Fabriek ,,URGOS” 

Schwenningen Duitschland 

1 ANE AE NET TANTE NE ET NANTI HH 

Peroet kotor, soesah 

boeang aer 

ada djempol dan baek betoel. 

lekas pake 

LAXAGETTEN 
Obat oeroes? jang paling baik. 

Pil terlalee ketjil, tetapi satoe pil soedah berhasil. 

Botol terisi 40 bidji f 1.35 

Envelop terisi 5 bidji f 0.25 

Distributeus: FI LINGER & Co. 
SOERABAIA " BATAVIA-CENTRUM 

KAMAR KIMAURKTAR AKTUAL YAN 

Lontjeng2 keloearan da 

Kita baroe trima roepa2 model Westmins- 
ter dan Gong didalem Kas jang indah dan 
tertoetoep dengen glas fachet, moelai dari 

harga a F 30.— sampe F 45 

Boeat di dalem kota bisa dapet dengen 

pembajaran afbetaling dari F 2.50 per boelan, 

Importeur 

Firma LIM TJOEI KENG 
Batavia-C. Bandoeng — Soekaboemi 

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

'Sekali ini kita akan menoelis ten- 

(zelfvertrouwen), boeat kita terhadap 
anak anak atau poen boeat oemoem, 

dengan ini saja rasa bangga kalau ki 
ta pikirkan (perhatikan), oleh karena 

anggap perloe, tidak ada salahnja sa- 

ja oeraikan disini agar mendapat dan 

bisa kita djalankan dengan semestinja 

—1,,Berfaedah sekali kepertjajaan ke 

pada diri sendiri itoe bagai manoesia. 

2. Oempama boeahnja beloem keliha 
icbtiar jang haroes dila 

koekan, oentoek memimpii dan me 

moepoeknja soepaja ja beroerat dan 

berakar koeat ? 

Sebenarnja kepertjajaan itoe baik | 

da diri-sendiri maoepoem pada orang 

Isia, menimboelkan sifat jang baik 

akibatnja. Lebih djaoeh tjobalah per 

hatian jang kita toetoerkan di bawah 

ini. 
"Seorang tewan kita jang telah bero 

leh kepertjajaan boeat » mengoeroes 

daa mendjaga barang2 jang berharga 

tidak moedah didalam pikirannja tim 

boel niatan djabat mentjoeri atau me 

roesakkan barang jang mendjadikan 

tanggoengannja 1toe, 

Kepertjajaan kepada Dokter oepama 

nja, dan duekoen kerapkali menolong 

hilangoja penjakit, 

 Tawakal dan kepertjaan jang pe 

noeh kepada Allah, meringankan rin 

tangan dan memberi kekoeatan kepa 

da orang, meneutang segala rintangan 

rintargannja itoe. 

'Orang jang terlaloe merasa takoet, 

sehingga menimboelkan rasa dari ke 

pertjajaan babwa didalam dirinja ada 

penjakit, (sekalipoen sebenarnja penja- 

kit penjakit demikian ta'ada sama se 

kali). 

Perkataan Goeroe jg sering seja da 
pat kepada seorang mueridnja: Djangan 

lah engkau berpoetoes asa, engkau 

poen dapat djoega menaiki tingkatan | 

itoe:. Tjobalah engkau bekerdja lebih 

keras dari jg soedah soedah tentoe 

engkau akan memperolehnja. , Perka- 

taan begini sering mengentengkan ke 

soekaran moerid. Dengan peroempama 

an peroempamaan itoe dapatlah kita 

mergetahoei, bahwa kepertjajaan itoe 

amat besar faedahnja bagi manoesia 

menoedjoe soeatoe maksoed jg diigiri. 

Sekarang sampailah kita kepada 

pembitjaraan jg kedoea, betapa keper 

tjajaan itoe haroes dipimpin dan ha 

roes dipelihara, soepaja Ia tetap mem 

poenjai kekoeatan jang senantiasa ke 

lihatan boeahvja dalam kebidoepan 

kita. Adapoen hal ini, haroeslah men 

djadi perbatian jg teroetama dari goe 

roe dan orang toea anak. 

Anak anak itoe haroeslah kita didik 

soepaba kita mengetahoei kepertjajaan 

jang penoeh pada dirinja. 

Perpoetaran doenia ini, sebetoelnja 

membawa perobaban jang tidak terki 

ra kira. Perdjoeangan hidoep didjaman 

kita ini, lebih soelit dari perdjoeangan 

sewaktoe leloehoer kita masih didoenia. 

Begitoepoen perdjoeangan hidoep di 
belakang kita (anak2 dan tjoetjoe kita) 
akan semangkin sengit dan soelit ada 

nja dari pada sekarang jeng kita ala 

mi (rasakan). 

Dari itoe perloe sekalilah sekalian 

anak2 kita lepaskan dilapangan perta 

roengan hidoep jang akan diserahi 

padanja pikoelan dan tanggoengan jg 

tidak ringan itoe dari sekarang kita ka 

sihkan kekoestan toeboeh dan sema- 
ngat. : 

Kepertjajaan pada diri sendiri, itoe 
menimboelkan kemaoean, kemerdeka- 
jan pikiran, ketegoeban hati mengbi 

. langkan takoet dau bimbang. 

Sekali-kali tidaklah kita ada ber- 
maksoed mentjela, kalau kita menga- 
takan (mengetahoeiJ, -bahwa. bangsa 
kita masih ada mempoenjai penjaxit 

koerang keperijajaan pada diri sendiri, |. 
gawpang poenja hati poetoes asa da 
lam soeatoe hal jang diinginkan. 

Kesemoeanja itoelah penjakit jang 
haroes kita akoei dan kita kasih obat 
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: noelis ten- Jinjectie moelai dari sekarang djoega. 

tang kepertjajaan pada diri sehdiri | 
dan diperbaiki. 

Pendidikar kita haroeslah diatoer 

Kita katakan, soepaja diakoei kare 
na kehormatan soeatoe bangsa tiada 

akan soembing dengan mengakoe tja- 

tjat2 jang terdapat didalamnja. 

Adapoen jang perloe sekarang ini: 
oleh kita ialah harues dilakoekan. 

Perloelah agaknja disini diterangkan. 
betoel anak kita itoe dididik dengan 

ketjintaan dengan psnoeh bati, boedi 

dan sabar tetapi tidaklah perloe, bab- 

kan besar babajanja kalau ketjintaan 
itoe diperlihatkan kepadanja. 

Tjobalah diperhatikan apa jang tsb 

dibawah ini, 

a Kalau anak menangis, itoe pada- 

hal terang boekan karena kesakitan, 

haoea dan lapar oempamanj ». karena- 

menangis itoe boeat si anak tidak akan 

meroesakkan badannja. 

b. Kalau anak tiha2 djatoeb, baik 

lah kita diperhatikan lebih dahoeloe 

djangan doeloe terboeroe2 iboe-Bapa 

menolong dan memboedjoeknja dengan 

beberapa perkataan lemah-lemboet. 

Anik jang demikian akan mendjadi 

mandja lembek, ingin di tolong dan 

kehilangan kepertjajaan kepada diri. 

sendirinja jang amat bergoena itoe, 

ce, Goeroe jang ajal akan kewadj' 

bannja, sewaktoe-waktoe berkata ke 

pada moeridnja , sekarang ekoe teri 

wa hitoengan jang soekar sekali , Se 

bab itoe pikirlah jang betoel2 ! 

Oetjapan jang demikian menimboel 

zan kegentaran pada diri-sendirinja Si 

moerid itoe, menghilangkan keberanian 

dan meneroeskan kepertjajaan kepada 

diri sendiri. 

Walaupoen peladjaran itoe soekar 

oempamanja, tidaklah perloenja goeroe 

berboeat jang sedemikian itoe. 

d. Seberapa dapat, baroeslah goeroe 

mendjaga, soepaja ia djangan sampai 

mentjela perboeatan seseorang moerid, 

sehingga acbirnja ia berpoetoesan dan 

kehilangan kepertjajaan kepada dirinja. 

e. Moerid2 itoe dengan pendapatan 

saja, haroeslah sering diberinja hati, 

diandjoerkan, diberanikan dan digem- 

birakan, Djauganlah sampai ditakoet 

takoeti dan dipertjemas tjemas. 

Perasaan tjemas, chawatir sjak wa- 

sangka memboenoeh kepertjajaan ke 

pada diri sendiri. 

g. Dengan berangsoer-angsoer, beri 

lah anak-anak itoe tanggoengan Jang 

harces dioeroes dan dikerdjakan sen 

diri, dengan pertolongan jang paling 

sedikit dan pengamat-amatan, orang 

toea atau jang mendjadi goeroenja : 

sebari boeat pekerdjaan anak-anak 

itoe. 

Amat-amatilah ia (anak-anak) itoe 

mendj.,lankan kewadjibannja itoe, dan 

kalau ternjata kebaikan dari pekerdja 

annja, berilah anak-anak itoe poedjian 

dan gembirakan seteroesnja. 

h. Biarlab anak ketjil disoeroeh me 

ngambil dan membawa barang jang 

gampang petjah. Biarkan ia naik dan 

toeroen korsi memandjat medja dan 

sebagainja, 

Sekali sekali djangan orang toea 
melahirkan kekoeatannja tetepi djaga- 
lah dengar hati2 soepaja anak itoe dja 
ngan sampai mendapat bahaja sesoeng, 

goebnja masih amat banjak djalau 

dan alat2 jg tiada boleh diloepakan 
oentoek mentjapai maksoed jg terse- 
boet diatas tadi. 

Dan tentoe sekali akan tiada ada 

soedah2nja kalau kesemoeanja di te- 
rangkan disini. 

Segala orang dengan berdasarkan 
pengetaboean perasaan dan kejakinan 
sendiri dengan mengindahkan poela 

keadaan anak jang dididik akan da- 
pat menoedjoe maksued jg moelia itoe 

Pendek kata disini, ssalkan didasar 
kan kepada ketjintaan boedi dan kesa 
baran, dengan tiada soesah dapatlah 

diangkatnja beban jang penting itoe,   BA 
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Bestuurder Landschap Sintang 

Beslit Goebernemtn telah membenar 
kan dan memperkoeat akte van ver- 
band, dalam maua disahkan dan di 
akoei bahwa Raden Abdoel Bahri 
Danoe Perdana mendjadi bestuurder 
dari landschap Sintang, onderafdeeling 
dan afdeeling Sintang, keresidenan 
Borneo bahagian Barat. 

mam HI mma 

Onderwijs 

Indonesia kehilangan 
orang ternama lagi. 

Dari soember jang boleh di pertjsja, 
kita wendapat kabar, bahwa Prof Dr. 
R. Remmelts, proffssor di GHS akan 
dibenoem prof. ini Verloskunde dan 
Gyuaecologie di Uuiversiteit te Ams- 
terdam, penggantinja prof. Rooy, al- 
marhoem. 

Djika nanti Prof. R, Remmelts akan 
dibenoem, dan meninggalkan Iudone- 
sia, dimana beliau telah bekerdja la- 
ma, masjarakat kita seoemoemnja dau 
doenia medici pada choesoesnja akan 
kebilangan lagi soeatoe geleerde jang 
ternama, Beloem lama, Prof L, D, 
Berland dari Paree (Kediri) di be- 
noem mendjadi prof di Usiversiteit 
di Groningen. 

Artinja benoeman2 ini jalah keroe- 
gian besar terhadap kepada onderwijs 
disini, jang soedah begitoe sempit. Ki 
ta tidak merendahkan namanja prof2 
lain djika kita bilang bahwa psil 
uja peladjaran hogescholen, systema- 
tisch di rendahkan. 

— — 

Komplotan cendidaat maling 
kanak kanak 

Kemaren malam oleh'politie Betawi 
telah ditangkap doea anak Tionghoa 
jang sedang menaik di tembok Hotel 
let Lok Yoen Tanah Lapang Glodok. 
Dan semalam kira djam doea di kam 
poeng Djawa Pertoekangan oleh orang 
ronda telah ditangkap tiga kunak ka 
nak, Satoe anak Tionghoa totok, sa 
toe anak Arab dan satoe anak Indo- 
nesier, Dan poela doea anak Indone- 
sier kawannja jang dapat melarikan 
diri, 

Dalam penangkapan ini kini dapat 
lah diketahoei oleh politie bahwa ada 
satoe organisatie kedjahatan dari ka 
uak kanak. Ba atots 

Keterangan lebih landjoet sebagai 
berikoet : 

Di itoe tempat ada satoe bengkel 
besi, dan sorenja pengoeroes dari itoe 

bengkel telah pergoki doea anak jang 

masoek dalam itoe bengkel. Lantaran 
kanak-kanak oleh itoe pengoeroes ti 
dak di kira akan lakoekan kedjaba 
tan, tjoema oleh itoe pengoeroes dimin 
ta bantoeannja orang ronda oentoek 
mengawasi. 

Demikianlah oleh itoe orang ronda, 
setelah djaoeh malam ditilik bengkel 
besi itoe, terlihat lima kanak2 jang 
moendar mandir dari roemah kosong 
sambil membawa apa apa menoedjoe 
ke satoe roemah orang Tionghoa jang 
tidak djaoeh dari bengkel itoe, 

Oleh itos orang ronda laloe di ikoe 
ti dan kenjatahan masing-masing ka 
nak2 itoe membawa potong2an besi 
jang di tjoeri dari itoe bengkel, 

Dengan ini keboektian itoe anak2 
laloe ditangkap doea antaranja dapat 
melarikan diri, 

Setelah diperiksa bengkel jg ketjoe 
rian itoe, kenjataan itoe roemah ko- 
song jang letakuja disebelah itoe beng 
kel sengadja digasir oleh itoe anak2 
oentoek bersemboeni, kemoedian dari 

itce tempat laloe mereka membobok 

tembok goena masoek ke itoe bengkel 

Demikianlah organisatie dari itoe 

komplotan kanak2 jang teratoer, pada 
hal masing2 baroe beroesia 10 dan 
13 tahoen. 
Tidak oesah heran kanak2 itoe kini 

diperiksa dengan terliti oentoek me 
ngetahoei adakah orang toea jang 
mentjampoeri itoe kowplotan dan apa 
kah itoe doea anak Tionghoa jang 
tertangkap kemaren malam djoega 
ada hoeboengan dari ini komplotan 

ran £9 cm » 

Masoek hak Eropah 

Sepandjang Beslit. Goebernemen, 
atas toean Svei Ek Tjia dinjatakan 
kena oendang2 Eropah. 

—9— 

Kongsol Inggeris di Betawi 

Dalam Beslit Goebernemen. diperke 

nankan boeat sementara pekerdjaan 

kongsol, t, Erenst William Meiklereid 

kongsol benoeman dari Keradjaan Ing 
geris di Betawi. 
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Sekolah Potong Pakaian 

Pada malam Djoem'at tg 2 Dec jbl 

"37, bertempat di Alhambraweg 67 Ba   tavia O. (ditempat Sekolah), diada 

TABLET 

Mengoetjapkan selamat 

pf. pr. 

kan perajaan, jg dikoendjoengi kl 30 
orang, dimoelai pk. 8. 

Djoega diadakan sedikit pembitjara 
an jg dipimpin oleh t. Kasdani, Ber 

hoeboeng toean tsb serta seorang moe 
rid jg telah loeloes akan pergi ke Ban 
doeng, oentoek mentjari perhoeboeng 
an bisa atau tidak dikota besar seperti 
itoe didirikan tjb sekolah Potong 
Pakaian. 

Lain daripada itoe ada djoegadian 
taranja moerid2 jg mengemoekakan 
pendapatannja, 

Toean Abdoerachim membitjarakan 

bahwa Sekolahan pertoekangan - atau 
peroesabaan itoe bisanja madjoe tidak 
sadja disertai perkakes jg moderu, djoe 
ga mesti dipropaganda, oempama de 
ngan perantaraan advertentie disoerat2 
kabar dil. 

Toean Jang Tyk anak moerid dari 
! Labat membenarkan pembitjaraan ke 

LL karena tahoenja di Betawi ada Se 
kolah Pakaian karena membatja ad- 

vertentie di sk. , Pemandangan” 
Toean2 Tji Anang, Midjan menjata 

kan berterima kasih kepada Sekolah 
tsb., bahwa sebegitoe moedahnja me- 
thode jg diadjarkannja, sebingga ba 
roe Isetengah bl. soedah bisa potong 

serta mendjait tjelana. 
Toean Slamet tampil kemoeka, bah 

wa berhoeboeng telah dapat Diploma, 
djoega akan memboeka peroesahaan 

kleermaker sendiri dengan dibantoe se 
orang jg soedah loeloes djoega. 

Lain daripada itoe berhoeboeng tia 
da ada jg dibitjarakan lagi maka per 

temoean ditoetoep dengan oetjapan 
moedah2an hanter tjapai pada djam 
9,30 malam, 

— fin 

Adjunct-Hoofdstationchef 

Diangkat mendjadi Adjunct-Hoofd- 

stationchef pada S S tt. Soewito, FLA. 

Lokollo, K.F. Dister dan R, Sokojo, 

Moela2 kesemoeanja mendjabat pang 

kat itoe boeat sementara lama sadja, 
— 0 — 

Kebakaran di 

Mendapat keroegian 
besar. 

Adapoen sebagaimana telah diberi- 
takan oleh Anip-Aneta dari Semarang, 

bahwa beloem selang berapa Jamanja 

ini onderneming tembakau di Soero- 

gedoeg telah diamoek oleh angin 

riboet, maka pada masa ini terdjadi- 

lah kebakaran di Soerogedoeg itoe. 

Tempat tembakau jg dibikin dari ka 

joe djati dan jang berisi dengan tem 

bakau jg banjaknja 20,000 dolk telah 

terbakar. 
Kira kira pada waktoe itoe djoega 

diketahoeilah oleh mandoer seorang 

jg akan membakar goedang tembakau 

jang lainnja. Orang ini telah tertang 
kap. Adalah seorang lagi jang akan 
membakar goedong tembakau jang ke 
tiga dan orang ini hingga kini be 
loem tertangkap. 

— 9 —— 

BATOERADJA 

Hampir ber ekor 

Soerogedoea 

Pembarapjanglantjang 
moeloet, 

Sewaktoe moerid2 pergoeroean Mne 
hammadijah Batoeradja spanning, da 
tanglah Pembarap doesoen Batoeradja 
dengan gagahnja, mendekati anak- 

anak terseboet. Anak-anak berlarian 

melihat Pembarap jang beroepa galak 

itoe. Pembarap laloe mengeloearkan 
pembitjaraan jang tak pantas, sebagai 

ketoea kampoeng, mengatakan: moe 

rid2? Moehammadijah koerang adjar". 

Kebetoelan goeroenja jang doedoek tak 
djaoeh dari sitoe mendengar. Kemoe 
diannja goeroe terseboet beroeroesan 
dengan Pembarap dengan didengar 
oleh djoeroetoelis dan Depati. Pemba 
rap mengakoei kesalahannja. Oentoeng 
tidak beroeroesan pandjang, Baik gan 
ti pengadjaran bagi kepala2 jang lain. 

Berdiri dam begitoelah 
Baroe ini soedah didirikan lagi di 

sini satoe badan cooperatie jang dian   djoerkan oleh- toean Saleh c.3. Mak 

TABLET BALASHIN SAI 
PAT KWA TAN TJAP MATIAN 

Boeat orang jang soeka minoem roko 

(cigarettes) baik selaloe mamah sedikit 

MATJAN soepaja krongkong tidak 

merasa panas dan tidak menim- 

boelkan batoek serta mengilangken 

hawa boesoek dari moeloer 

Bisa dapet beli diantero tempat 

Tuko Obat TJAP MATJAN 1 

BALASHIN SAI TJAP   
hari Raja Aidi fitri 

1Sjawal 1356 

soed cooperatie hendak memboeka wa 
roeng kopi. dengan beraandeel, harga 
seboeah .f 1,—, Patoet mendjadi per 
batian pemoeda Batoeradja. Moedah- 
moedahan Pengoeroesnja akan beker 
dja jang actief, dengan administratie 
vja jang teratoer, pelajan manis boe 
di, tempat jang esay. 

Tabligh oemoem 
Telah dilangsoengkan tabligh oe- 

dja dengan mendapat perhatian. Pem 
bitjaraan toesn Z. A. Djambek dari Pa 

dari Pladjoe karena berhal ida emak rhalangan tidak 

Ke-sctiefan politie 
Baroe-baroe ini semoea hotel di Ba 

toeradja digeledah oleh commandant 
pohtie beserta wijkmeester, menang 
kopi pelatjoeran. 

Soeatoe kentoengan bagi ketentera 
man roemah tangga. Patoet bersjoe- 
koer semoea eigenaar hotel dan haroes 
insjaf, bahwa dengan adanja koepoe2 
malam di hotelnja, nama hotelnja akan 
tertjemar dan bisa jhotelnja nanti di 
toetoep dan dia sendiri terdjerat. Ingat 
sebeloem kena. 

Soos tempat perdagangan 
Beberapa kali kita perhatikan, soos 

Medan Pertemoean disini dipergoena 
kan oleh seorang Belanda, verkooper 
dari salah satoe Firma, oentoek. mem 
perdagangkan barang-barangnja. Satoe 
keoentoengan bagi Soos? Entahlah |! 

Kijai ja di keramatkan ” 
Kijai jang baroe2 ini meninggal di 

doesoen Batoeradja, hampir sadja mem 
bawa incident jang ta” diingini. Se- 
waktoe majat Kijai terseboet hendak 
dibawa oleh anaknja H.A. Aziz keroe 
mahnja, iboe tirinja Lorong Kertapati, 
meminta tempo, tapi sianak bersikap 

waktoe memandikan, banjak orang 
bereboetan mengambil air pemandian, 
katanja mengambil berkat. Tak dapat 
kah gezondheid-brigade memberi ad- 

kaoer, 

Gara2 sepersepoeloen lot 

000  djatoeh di Batoeradja. Tersebab 

lot kehabisan. Itoepoen masih banjak 
jang bertanja kesana-sini, maoe mem- 
beli lot. 

Kekoerangan jg haroes 
mendapat perhatian " 

Batoeradja jg “begitoe besar," ta'seo 

Apa Marga tidak pernah memohonkan 
atau pemerintah tidak merasa perloe? 

kota Batueradja. 

langsoengkan Conferentie P.C,F. Zuid 

kan mengoendjoenginja. Verslag leng 
kap lihat sebelah ! 

Bea Oa. 

Pertanian 

Di daerah Bobotsari. Mrebet pertani 
an kliatan soeboer, akan tetapi 
lai taoen depan ini bangsa Tiong Hoa 

padi ? 

sewa, sawah bengkak   s 1 sa 

moem dikantoor PKO pasar Batoera 

vies dalam.hal ini ? Sekarang kneboe 
ran Kijai terseboet, teristimewa ma- 
lam Djoem'at penoeh oleh orang ber- 

rang djoega mempoenjai vroedvrouw 

Persatoean Condecteur Fonds (PCF) r 

Pada tanggal 26-27 Nov. telah di 

Soematera di Batoeradja. Kita perloe 

Dan penoelis soedah"menjelidiki ke | 
banjakan sawah jang soedah masoek 

loerah atau 
djoendjang, moedab2an djangan sam - 
pai mendjalar ka sawabnja pak kromo, 

  

    

   
   
     

    

   
    
    
    
    
    
    

  

      

     

lembang, Toean Abdoelmalik Shidig 

keras. Majat dibawa, siiboe menangis 
dengan keloepaan diri, Kasihan! Se- 
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Waktoe jang laloe soedah kita ka- : 
barkan, lot sepersepoeloeh dari f 75. 

itoe, baroe ditanggal sepoeloeh, semoea 

Partikoelir-vroedvrouw kita rasa akan 1 
berkemadjoean, apabila bekerdja di » 

  

me 

dari Poerbolinggo. Soekaradja dan Bo - 
botsari soedah ada jang ambil over : 
pertaniannja orang2 desa, jaitoe de 
ngan djalan menjewa sawah, Menoe » ' 
roet boenjinja contract boeat ditanami 
polowidjo dan padi. Penoelis beloem 
mengerti “apa bangsa Tiong Hoa di 
idinkan sewa sawah boeat ditanami 
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0. Crisis jang sekarang ini, poekoe 
| lan bagi kita b 

2. Htoe Derana NA | 

|lam oleh pimpinan 

. ngan, 

| ken karena takoet sama politiek, 

| doenia, tetapi keactief.n bekerdjanja 

  

kanlah vak-vereeniging 

telah mengoetjapkan ter 
pada xes dan 0 

vergadering diserahkan sawa| 
Commissaris daerah t. Poerwopranoto. | 
Toean Poerwopranoto menerangkan 

“maksoed sywbool PCF. jang tergan 

'toeng rapat, Ditengah tengah gambar 

'goenting, karena itoelah wata peng) 

bidoepan conducteurs. Letter C, di 

tengah tengah bertjabajakan matabari, 

  

tara kaoem | ! pn 
lingi oleh gambar rel kereta api. Con 

' ferentie jang kel telah dilavgsoeng 
kan di Tandjoengkarang, dan sekarong 

“Conferentie jang ke-ll, di Batoeradja 
sini. Ara: perhatian toean toe:n, dari 
ersoneel FfT,, Pandhuis pergoeroean | 

Ba SS. kita oetjapkan terima kasih. | 

Amat kita sajangkav Siationchef daun | 
afdeelingcbef jang lain jang sengadja 
kita oendang tidak hadhbir diini Cun 

ferentie, begitoepoen BB. ambtenaren. 

Toean toean. 
PCF. bidoep dalam crisis, dari itoe 

kita haroes ingat masa jang doeloe, 
sekarang dan jang akan datang. Masa 
doeloe kita bergadj f 50, — tetepi pri 

“mi sampai f 100,— Sekarang, tahoe 
sadjalah tosan toean sewoea kaoem 
boeroeh, akan kesoesahan penderita 
annja. Azis PCF. sucial econowie, | 

—.bendak memperbaiki labir dan batin 
PCF. tidak berdasarkan politiek boe 

PCF. tidak bersendikan agawa, boe 
“kan Conducteurs tidak bersawa, tetapi | 

adalah PCF. mengambil vak tersendiri 
sebagai vakhond vereeniging. 

Toean-toean, : 
99 pCt kaocem Condecteurs soedah 

'bergaboeng dalam vakbond kita. Kita 

' kaoem boeroeh mesti in-j»f, bahwa ma 
sa berhenti moesti datang. Bersedislab 
sebeloem datang kesoesahan. Pada tg 
27 Juli 1934 PCF moela labirnja ke 

baroe semendjak th 1936. Fondsnja di 
postepaarbank soedah f 6000,— dan 
soedah dipakai separobnja oentoek pe 
nolong leden jg mendapat kesoesahan. 

” Toean-toean, 7 
Saja soedahi sadja keterangan saja 

tentang azas PCF, baiklah kita persi 
lahkan t.Rvesli setoesanTandjoengenim 
oentoek menerangkan riwajat PCF. 

T. Roesli tampil kemoeka, dengan 
menerangkan Riwajat PCF. Disini ki 
ta ambil keringkasannja, 

Toean-toean, 
Akibatnja crisis, hampir semoea si 

fatnja boeroeh mengalami nasib kehi 
doepan jg boekan main hebatnja. ham 
pir semoea sifat boeroeh merasa geme 
tar dan berdiri boeloe romanja, kare 
na mereka senantiasa berhadapan de 
ngan keadaan jg mengantjam penghi 
doepannja, teroetama didalam kehidoe 
pannja, boleh kami oempamakan se- 
bagai melihat morcok disiang hari. 
Dalam pada itoe herangnjapoen makin 
pandjang. Akan tetapi kebanjikan jg 
harja begitoe sadja, djangankan jg la 
loe timboel fikiran dan kemaoean oen 
toek memperbaiki atau berdaja oepaja 
sedang mendengar perkataan perkoem 
poelan atau pergerakan apa lagi ,IN- 
DONESIA“ sadja soedah lari mendja 
oebkan diri. Dengan pergaoelan jg de 
mikian tadi jg senantiasa dalam bati 
pja merasa takoet dan koeatir, boleh 
kami katakan orarg jg sematjam itoe 
adalah sebagai orang sakit hanja ting 
gal hidoep matanja sadja, dengan me 
libat keatas seraja berkata, apa katanja 
Toeban sadja. Doelse sebelyem perga 
oelan kita mengalami sematjam itoe, 
dapat dikatakan andainja akan pindah 
kelain standplaats jg disoekainja, de 
ngan tegak dan tangkas mempertahan 
kan akan tetapi sekarang, hampir se 
moea terdengar pada kita mendjadi se| 
baliknja, dimana tempat tech sama sa 

— Gja, pokok nomer wahid kitatidak di| 
bezuinig. Hal ini boekan maksoed ka 
mi pada siapa jg akan dipindah ha 
roes dipertabankan, akan tetapi ha 
nja oentoek perbandingan dan perje 
lidikan belaka, apa jg ada perasaan 

mereka terhadep kehidoepan zaman 
sekarang ini, agar soepaja dapat men 

3 

| Melihat keadaan itoelah, seorang 
teman kita toeaa Derijan, jang 

Idi Bangil, dengan dibantoe oleh teman 
temannja di Stavdplaats itoe, me aniP 

kaocem boeroeb, dari |sdr.-sdr. Ardjosoeprapto, Awie, Atmo- 
Sana aa ond, |dirono (soedah Pesanan dan Sastro- 

jang membantoenja. Sdr. Derijan ter 

'seboet seorang biasa sadja jang tidak 
mempoenjai ke-intellekan. Hanja ter 

la verga- (dorong oleh kemaoean jang ditoentoet 
eka djam 9 majoleh karena ke-insjafan dan kejakinan 
CvO. t. Sidi. Selnja dengan bersandar atas pengeta 

ima kasih kelloean dan pengalaman jang dengan 
oetoesan oetoesan dan oenda| kesederhanaan belaka. 

keadaan biasa, kita kaoem Cdr's djika 

dagverblijf, bersama teman teman dari 

Oleh Pembantoe 

  

  

  

  

'Toean-toean, 

ini telah berganti nama Parto- 
oewito, selama sdr.itve bertempat 

djoega banjak Jagi teman2 

Toean toean, : 
Moelanja PCF moenfjoel. Seperti 

kebetoelan menghilangkan lelah dalam 

mana mana djoeroesan, jang beromong 
omong ini Gan itoe, bersenang senang 
dengan teman sedjawatoji d.I.I. poela 
jang dibitjarakan, Pada soeatoe bari 
keadaan didalam dagverblijf Soera- 
baia, ramailah jaug dibitjarakap oleh 
sdr, sdr. kita dari Kts, Sb, Sia (doe 
loe ada standplaatsuja |, pembitjaraav 
mana kesemoeavja itoe boleh dibilang 
seia sekata, kareua jang mendjadi so'al 
jaitoe kereudahannja kedoedoekan kita 
kaoem Cdr's. Perloe ditjitet sdr. sdr. 
kita tadi ialah: ,Sastrodirdjo dari Sb, 
Sastrotaroeno dari Kts, Elijis dari 
Sia, Tak lama diketengahi oleh sdr. 
Parto. 

Tidak lama, pada tanggal 17 Juli 
1934 didirikanlah PCF. Tetapi oleb 
karena mempertahaukan kejakiuan 
masing2, maka berdirilah persatoean 
Cvoducteurs pada tiga sempat jaitoe 
di Bangil, Klakah dan di Sidotopo. 
Pada waktoe belakangan, Kelakah dan 
Sidotcpo soedah bersatoe. 

Toean toean, 
Begitoelah riwajat pendek berdirinja 

PCF, muedah2an persatoean kita im 
akan hidoep soeboer. 

Kemoediau dipersilahkan toean M. 
Sidi menerangkan  pemandangav 
cemsem. 

sToean toean, perkoempoelan kaoem 
boeroeb di Indonesia masih berpisab 
pisah. Ada koempoelan BB.nja, pak 
gadenja, goeroe goeruenja. Malah da 
lam kalangan SS sadja masih terbagi 
bagi kedalam beberapa golongan. 
Kaoem condusteursrja, machienistnja, 
toekang rem-nja, dsb-nja. Walaupoen 
begitoe patoet djoega kita bersjoekoer, 
moedah moedaban dikemoedian bari 
datang masa persatosan cemo-mnja 
Dari itoe masoekilah daa dirikan 
disini persatoean kaoem cranienja, 
kasem toekangnja dan lain lain ja. 

Bagi teman2 jg beloem insj f, ber- 
watjam-matjamlah  pembitjaraannja. 
mengatakan perk. itoa nonsens sadja. 
— Disini kita haroes lekas-lekas me- 
ngoeatkan perkoempoelan kita, liha' 
lah kaoem boeroeh di Barat soedab 
besar perset eanrja. 

duurtetoeslag 15pCt. 

Ilau tidak diminta, 

Sehabis spr. dibatjakan hak bersi 

ngan bitjara mengoctjapkan selainat 

ni dan oetoesan PH SF, 

soegoehkan lemper, 

Darikita: 

Hidoep PCF., dan 

oem perboeroehan bersatoelah,. 

dikota Sriwidjaja. Ini 

ltapan toedjuean, Sekali 
bekerdjalah dalam vak toean ! 

Tiongkok " 

ri oleh wakil2 soerat-soerat kabar ha 
rian Tionghoa jang terbit di Sjanghai 

Toean tosan, Batoeradja mendapat 

Siapa jg mewiuta, kalau tidak per 
satoean bveroeh ? Pensioen hak raoeu. 
boeroeh, tetapi tidak akan dapat ka 

dang dan berkoempoel oleh oetoesan 
Tandjoengenim, Kemoed:ian soemba- 

dari tt: Tasripin, R. Noerfea, Ojabro 

Djam li rapat ditoetoep dengan di 

semoea kaoem 
boeroeh soedah masanja sekarang ber 
igaboeng dalam psrsutoean, Kaoem 
soepir, kaoem toekang, jg semoea ka 

Teristimewa di Batoeradja sini, dan 
Zuid Soematera oemoemnja soedah 
meningkat masa: daad, Doea perk. 
politiek sekarang seakan bersaingan 

tidak diiugim 
lagi. Nanti ra'jat ta“mempoenjai kete 

' lagi PCF. 

Pers Tionghoa. 
Di Sjanghai. 

Didalam soeatoe rapat jang dihadhi 

telah diambil kepoetoesan memperhen 
tikan penerbitannja selakoe pernjata 
taan protest, karena Djepang minta 
hak melakoekan Censuur atas pers 
harian itoe. Empat soerat kabar jang 
terkemoeka, ja'ni Shun-Pao, Sin- Wen 
Pao, Ta-Kung-Pao dan Eastern Times 
tetap akan terbit, tetapi besar hara 
pan tidak dikota Shanghai. 
Ta-Kung-Pao telah : memindahkan 

kantornja ke Hankow, sedang boleh 
djadi Sbun Pao akan meniroe langkah 
ini. Soerat kabar , National Herald 
»Central China Deily News“ jang di 
anggap sebagai madjallahnja bekas 
president Pemerintah Yuan, Wang 
Ching Wei soedah poela memperbati 
kan penerbitanoja, kata Transocean. 

Pada tg 30 November jl telah dioe 
moemkan, babwa doea sk. Tionghoa 
jang masoek daftar kongsol Amerika, 
tetap akan terbit, dan didalam kala- 
ngan politik orang beranggapan, tidak 
woestabil bisa terbit kegeutingan in- 
ternational, djika misalnja kedoe32sk 
ini menolak oentoek dicensuur oleb 
pembesar-pembesar Djepang. 

  
Inggeris 

Perempoean dan sport 
sepakraga 

Avggota-anggota bestuur dari pada 
Lancasbire Vuetbsibond di Inggeris 
semoear ja terkedj et. Sekenjoeng-koe 
ujoeng mereka tahoe, bahwa orang 
perempoean soedah menjerboe dalam 
sport sepakraga. Tidak sebagai speel- 
ster — sebab bal ini soedah lama ter 
djadi — tetapi sebagai anggota bestuur 
dari soeatoe perkoempoelan sepakraga 

Mr. Hargreaves, secretaris daripada 

ritahoekan bal ini kepada pembesar- 
pembesar Football Association, dan 
mereka ketika mendengar poen terke 
djoet poela. | 

Sebab...... kesenangan malaman2 
vergadering soedah hilang, sebab.... 
iboenja anak-anak hadbir djoega. 

Dari pengoesoetan jang dilakoekan 
dengan tjepat ternjata, bahwa soedah 
ada lima orang perempoean masoek 
doena sport, jg mocla2 disangka tem 
pat aman bagi oraog laki (kaoem soe 
ami Brepab. Red.) 

Dengan segera pocla mereka me 
ngoesoet oendang2 jg berkenaan de 
ngan bal ini, dau tjelakanja, di lalam 
oendang2 itoe tidak ada sepatahpoen 
jing menerangkan ,peremoean tidak 
boleh mendjadi anggota bestuurs. 

Mr, Piekfrd, peresident dari Fvot- 
ball Association hingga petjah piziran 
uja poen tidak bisa men'jari osudang 
sendang pelarangan, tetapi Mr. Sut- 
cliffs, voorzitter Eugelsche League ber 
pendapatan, bahwa perboeatan itoe ti 
dak bisa dipoedjikan. : 

Bagaimanapoen djoega, dalam boe 
lan December ini djoega, parlement 
voetbal akan mengambil kepoetoesan 
jang tentoe tentoe tentang soe,al jang 
berbahsja ini. 

Periangatan kepada negeri2 Europa 

Terhadap Djepang. 

Didalam pidato ketika diadakan per 
djamoean Royal Scottish Corporation, 
Djenderal Iin Hamilton, pahlawan 
Gallipoli telah mengoetjapkan peringa 
tan keras kepada negeri negeri Europa 
terhadap bahaja Djepang, kata Havas 
dari London. 

Antara lain2 Hamilton berkata : 

»Nistjaja kelak dianggap boeasoleh 
|anak-tjoetjoe kita, bahwa didalam tb. 
1937 negeri negeri Europa sebagai 
andjing bertengkaran tentang Spanj l. 
dan djoestroe didalam soeatoe masa, 
jg sejogianja tidak hanja antara Ing- 
geris dengan Perantjis sadj « diadakan 
pembitjaraan militer, tetapi djoega de 

  

   
    

   
- 
MATRYZEN, /TYPEN.. 
TEEKENINGEN & ONT WERPEN,   djadi pedoman dan dasar oesabarj: 

periatoean kita belaka. 

      

ugan lain lain negeri di Eropah. 

Perdjalanan Djepang soedah tergam 
bar terang :. Hankow Hongkong-Sin- 
g”poera-India, 

Tidak ada lain, melainkan Eropah 
lah jang bisa menolak bahaja tentara 
ini, 

Satoe tentara darat sadja soedah bi 
sa mengepoeng dan merampas Singa 

bond terseboet dengin segera membe| 
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kain-kain batik. Disediakan kain-batik mag .. 

lai dari harga.moerah sedang sampai ke- 
pada harga jang haloes. 

Teroelama keloearan DJOKJA & SOLO. 
Kita harap perhoeboengan diseloeroeh 

INDONESIA dengan saudagar-saudagar 
batik atau Toko-toko batik atau boeat Toean” 
toean kaperloean sendiri. 

Kain. pandjang Saroeng moelai harga 
f15— sampai f50.—perkodi. 

Kain pandjang haloesan moelai harga 
f 3.— sampai harga f 10,—perlembar: Atoer 
lah perljobaan pada adres kita ini, pesan- 
lah banjak, sedikit diperkenankan, Kiriman 
selamanja diatoer dangan rembours alau 
oeang toean kirim lebih doeloe. 

Barang-barang jang tak di setoedjoei bo 
& di toekar atau ocang togan di kirim kem- 
ali 

MINTALAH PRIJSCOURANT DI KIRIM 
PERTJOEMA. 

Menoenggoe pesanan dengan hormat 

  
  

  

    

                

  

      

  

  

  

MALAISE TNGGAL MALAISE 

Kesehatan badan ada lebih berharga dari pada wang 
      

  

sia TABIB S.S. MOHAMMAD ALI ls 
Matramanweg No. 39 pinggir djalan trtam — telefoox, 536 Meester-Coraelis 

' Saja bisa m'nvobati segala penjakit zonder potong atau operatie 
dan bakar b:ex dalam atau diloear badan, jang masi baroe atau 
poen jang soedah lama, baik anak-anak atau orang toea, seperti: 
sakit Bawasir, sakit Kentjiing, sakit Prampoean, Mengi, Medjen, 
sakit Gigi, satit Mata, saxit boeah pinggang, Batoek basah atau 
kering, Napas sesak, oeloe hati, laki-laki jang soedah ilang 
tenaga boerang sahwat, prampoean jang keloear kotoran boelanan 
tida tjotjok atau keloear kotoran poetih dan banjak lain-lain pe- 
njakit terlaloe soesah boeat diseboetkan disini. 
Djoega dikeloearkan BOEBOELAN (Mata Ikan) jang diatas atau 
dibawah djari-djari kaki. : ai 

Segala roepa penjakit mata, gigi, koeping dan koerap ongkos me- 
ngobati dalam seminggoe boeat Indonesier f 0,50, orang asing 
f 0,75 dan anak ketjil f 0,25.— - 
Roemah Obat diboeka saban hari dari djam 8 pagi sampe djam 
8 malam. Djoega bisa dipanggil ke roemah, priksa penjakit zonder 
ongkos asal sadja bajar onkost transport. 
ada sedia poeder ramboet poetih, bikin itam ramboet per flesch 
20 gram f 2,— 

  
Dilozar kota Obat-obat bisa dikirim dengan rembours, asal 

penjakit dan adres tjoekoep terang.     
  

    

    

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

Anggoer Whie Seng :,Tjap DEWA" -.' 

Firma Tjap DEWA 
MOLENVLIET OOST 73 BATAVIA CENTRUM 

Pena RA :       poera, seperti dahuelue terdjadi de 
Ilugan Port Artbur.“ s3, Lea 
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Boeat kaperloean berhoebogng dengan ra 
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