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etengah lembar Jahoedi di Nazareth telah ditembaki 
—-— me oleh orang Arab jg mana telah meng 

5 ambil korban 8 orang jg mati, dan 4 
orang jg loeka. Dan Reuter tg 16/12- 

37 mewartakan poela, bahwa ada 13 
orang ig loeka, hiugga 4 orang dari 
mereka imi loeka parah. Dikabarkan 
poela, bahwa beberapa orang Arab jg 
dipersalahkan dalam pemboenoehan 
tsb telah dihoekoem mati lantas. 

Itoelah keriboetan2 jg telah terdjadi 
waka katakanlah bahwa keadaan di 
Palestina soedah tenteram ? 
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'Perkabaran 
  

' Loonbelasting 

“ Gouyerneur Generaal telah mene- 
tapkan ordonansi -boeat mengoebah 
dan menambah ordonansi loonbelas- 

PE oma 

(Dr. Marah Achmad Arief 

  Hoofdvertegenwoordiger E.I.K. SINSOE.   
J 

g perhoeboengan antara 
Hogatsebappik SU 

Semalam atas ondangan P.P.P.I. kita| : 

ngadakan oeraisn jang pada hake| Vitjaboet beslit tertanggal 18 Augt. 
anvja | 1937 dari dipindah ke Pangkalpinang 

f ito6, 'ke CBZ. Betawi, toean Marah Ach 
: mad Arief, Gouvernement Indisch 

Arts pada D.V.G. 

Apakah kacem pemberontak Pales 
tina dinamakan bandiet 

Kita sering dapatkan dari berita2 
kawat Transocean dan lainnja perka- 
taan ,baudiet“ kepada bangsa Arab 
jg berontak, Hal ini kita sesalzan sa 
ngat teroetama oemoem telah menge 

tahoei lantaran apa bangsa Arab Pales 
tina berdjoeang dan berontak! Kita 
menanja, spakah satoe bangsa jg nja 
ta njata meminta baknja, dan memin 
ta keadilan dari pemerintah asing oen 
toek memperbaiki keadaan2 mereka. 

Berdjosang oentoek menolak peram 

pasan negeri soetjinja kaoem Moesli 
min, apakah bangsa itoe boleh dina 

makan kaoem bandiet? Siapakah jang 
bandiet sebenarnja itoe ? 

Apakah kaoem Moeslimin tidak mem 

protes perkataan hinaan itoe ? Kita 
berharap dengan sangat, soepaja pers 

Indonesia tidak sekali lagi menjeboet 
perkataan2 jang tidak sadap itoe. Moe 
dah-moedahan kritiek ini diperhatikan 
oleh persbureau asing teroetama pers 
Indonesia ! 

Geredja baroe 

Dari Koetoeardjo diberitakan oleh 
Aneta, bahwa didesa Redjosari, (Koe 
toardjo) dibelakangan hari ini telah 
dimoelai dengan pekerdjaan mendiri 
kan Gereformeerde kerk (geredja) jg 
termasoek di gewmeente itoe sebagai 
djoega geredja di Tlepok. Lebih djaoeh 
diberitakan, bahwa telah banjak 
orang2 Boemipoetera jang masoek di 
kalangan geredja itose, 

Pemasoekan barang barang di 
Tanah Djawa dan Madoera 

Menoeroet opgave Centraai Kantoor 
oentoek Statistiek barang2 jg dimasoek 
kan atau dikirimkan di Tanah Djawa 
dan Madoera didalam boelan Novem 
ber 1937 berdjoemblah 84.100 ton dan 
mempoenjai harga f 25.400.000, — 

ma Go 

“Toean A.A.C. Linck 

Diangkat mendjadi 
Opsir, 

Menoeroet berita opisil dari Bogor 
resident Kedoe, ja'ni t. AAC Linek 
dan sebagaimana dinjatakan didalam 
Koninklijke Besluit ttg. 13Dec. jang 
beloem laloe ini, telah diangkat men 
djadi opsir dibahagian orde Oranje- 
Nassau. 

lik hal demikian ito, soenggoeh 
smpatnja, djika orang bertanja : 

toelan ? PI Ie 

Kita rasa boekan kebetoelan! Baik | 
a pers Na maocepoen pada pers | 

rna disini didapati tidak sedikit 
angan dan keboeroekan, jang 

g patoet dikoepas dan dibawa 
yg ramai. Tenaga jang dapat 

sengoepas hal demikian itoe ialah 

reka, jang mempoenjai kesempatan 
mengadakan perbandingan 

disini dan dinegeri loearan. 
di eh dari pada kebetoelan, | 
iwa seorang hoofdredacteur dari sk.| 

landa da» eng g @joeroemoedi sk. 

ndonesia boleh dikata berbarengan 
'memadjoekan soal jang sama jaitoe 
“pers dan maatscbappij”. 

Yjika kita haroes memadjoekan ke- 

pintjangan dan keteledoran pers poe 
“disini terhadap maatschappij di 

aka koepesan kita paling sedi 

ga 

Italia dan Spanjol. 

Toch tjampoer. 
Dari Barcelona diberitakan oleh 

Reuter: menoeroet ma'loem menteri 

Pembelaan Negeri, oleh seorang djoe 

roe terbang Air France dinjatakan 
bahwa ia melihat kapal2 perang Italia 
bersama2 kapal? perang nasional Spa 
njol berkoempoel disebelah selatan 
Poelau poelan Columbretes, dekat tepi 

timoer Spanjol. 

K9 

Persediaan menjamboet lahirnja 
poetera atau poeteri Mahkota 

R.P,D. memboeat pengoemosman2 
boeat menjamboet hari j.m.m, Toean 
Poeteri Juliana bersalin ditentoekan 
begini: 

djika j.m.m, Poeteri Juliana beroleh 
poetera (Prins) maka kapal2 h.r.m.s. 
melepaskan 101 tembakan, djika pose 
teri 51 tembakan, : 

Saluut jai dilepaskan selekas moeng 
kin sesoedah lahir. 

Tetapi djika kelahiran terdjadi sete 
lah matahari terbenam, atau petang 
bari, atau tengah malam, maka tem 

2 3 e bakan kehormatan itoe dilepaskan 
Tarnsocaan mewartakan dari Lon- setelah terbit matahari beresoknja. 

don: Baroe sekarang diketahoeiorang,| Segera, setelah terberita i 
bahwa menteri Tentara “Gedara Pe-|semoea kapal2 “perang uk ikdberdjioemlah t 39,000 dan f£ 41,000 

k rantjis, ja'oi Cot, kemarin pagi tibajkan bendera, oentoek OJ S: dan oentoek Serajoedal 

doeng osntoek sendiri. Pe di Londen, dan pada sore barinja la| Hari sesoedah hari lahir dibikin ha|masing masing f 25,000 dan 26,000, 

Gedoeng ini akun didirikan didekat | ma sekali berpertemoesan dengan Lord |ri verjaardog anggota Istana, jang Ba Gala 

gedoeng Christelijke Lyceum, gedoeng 8. Winton, menteri Tentara Oedaral akan lahir itoe, telaten “Pant ebaha 

mana jang pada tahoen 1940 boleh | Inggeris. Ditempat kelahiran, demikian poela Na gn da: 

di Den Haag, Arnhem, Breda, Amers NEK O nee Un 

— 9g — 

Lyceum di Bandoeng. 

Pemboekaan.| 

' Tentang pemboekaan Lyceum di 
Bandoeng dapat diberitakan sebagai 
berikoet : : 

Pendirian Lyceum ini akan diboeka 

kelak pada tanggal 1 Augustus 1938| 
digedoeng jang dipergoenakan hanja 

boeat sementara waktoe. 
“Didalam sementara itoe orang akan 

berdaja-oepaja oentoek mendirikan ge 

—) — 

O.J.S. dan Serajoedal 

Djoemlah penerimaan jang diterima 
oleh Oost-Java Stoomtram Mjj. dan 
Serajoedal Stoomtram Mjj. tidak bera 
pa banjaknja djika orang mempersa- 
makan djoemlah didalam boelan No- 
vember 1936. Didalam boelan Novem 
ber 1936 dan didalam boelan Novem- 

.hber 1937 penerimaan ocang masing2 

ndk 

Inggeris dan Perantjis 

s tiap bari dalam ssk. Belanda 

toe didapati oeraian2 tentang doenia 
ta, doenia Indonesia, baik beroepa 

fdartikelen jg ditoelis oleh hoofd: 

actetrnja, maoepoen oleh pemban 
pembantoenja. Jang mengenai toe 
dari pembantos tidak akan kita 

d1 RAP 

EL 
ah 

Kalangan politiek menaroeh artian 

oendingkan, karena boleh djadi pem 
bantoe terseboet orang Indonesia. 

|. Djadi perhatian kita diarahkan pada 

noofdartikelen jang ditoelis oleh hosfd 

dipergoehakan, 
Ta TKA Tea SKA 

Italia den Volkenbond 

besar atas pertemoean Ini berhoeboeng 
dengan rapatnja pertalian Iunggeris 
Perartjis dalam perkara semoea oeroe 

Reuter mewartakan dari Geneve bah (san defensi nasional. 

foort (tempat2 kedoedoekan penglima2 
Angkatan Darat) dan di Amsterdam 
akan dilepaskan tembakan kehorma 

Soerabaja. 
Kemaren pagi, dengan eendagsche 

tot R.K. Danoe Koesoemo dan 
Abdoelrachman Salman, voorzitter dan 

tan, djoega pesta ditetapkan 1 hari 
setelah hari lahirnja. 

Poen akan dikibar2kan djoega ben 
dera kazerne, 

Hal ini djoega berlakoe boeat depar 
tement dan Alg. bestuur pedjabatan 
jang tidak masoek ressort. 

Djika hari lahir djatoeh hari Ming 
goe, maka perajaan dibikin hari Se- 
nen, keesokan harinja, 

y ask. Belanda itoe. 
yagaimana oeraian hoofdredac- 

n dari ssk. Belanda itoe bisa kena, 

agi sempoerna, karena : . 

3, mereka tidak pandai bahasa In- 

donesia, apalagi babasa daerah, 
b, mereka beloem pernah mengikoeti 

| dengan radjin ssk. Indonesia, baik jg 

terbit dalam bahasa Indonesia maoe- 
n dalam bahasa Djawa dan Soenda: 

€. mereka beloem pernah mengoen 

vice-voorzitter hoofdbestuur Inlandsche 
Politiebond telah berangkat ke Soera- 
baja oentoek menghadiri itoe congres. 
Bersama dengan toean tosan tadi ber 
angkat djoega 8 oetoesan dari afd. 
Djakarta. Berangkatnja tocan toean ini 
Cihantarkan oleh koerang lebih 200 
anggauta distation Bat.-Koningsplein. 

Bond ini sekarang mempoenjai 7000 
anggauta diseloeroeh Indonesia. 

Congresnja dilangsoengkan pada 

wa orang2 Italia jang sama berdjaba 

tan pada Volkenbond dan Internatio- 
nale Arbeidsbureau menghadhiri perte 

'moean dikantor kongsol Italia, dima 

na mereka itoe diberitahoekan bahwa 

sangat diposdjikan mereka djoega me 
letakkan djabatannja. 

Mereka haroes berani tanggoeng 
djawab akibat-akibatnja, djika mereka 
itoe tetap di Geneve, sehingga semoea 
haroes mempoenjai rasa kewadjiban 

ee NN se 

Hitler akan menggendjoengi Itali ? 

Polisi djalanan kereta- 
@pidiberitahoe. 

Reuter mewartakan dari Weenen, 
bahwa polisi djalanan kereta api be. 
loem selang berapa lamanja ini telah 
diberi tahoe, bahwa Hitler berniat akan 
mengoendjoengi Itali. 

— — 

joengi rapat rapat tertoetoep dan 

penbaar dai gerakan Indonesia: 

d. :mereka boleh dikata hidoep 
| dalam ,doenianja“ sendiri dan sama 

i asing“ boeat kita, terke 

beberapa figuren seperti t. |. 

LE. Stokvis, Figuren . seperti 

tt.- Ritman (Bataviaasch  Nieuwa- 

blad) : Zentgraaff (Java Bode|, de Kei- 

“ser (Locomotief) dll.nja itoe prastis 

asing” dengan doenia kita. 
Menilik ampat faktor itoe sadja, 

| teranglah kiranja bahwa ssk. Belanda 

disini itoe pada oemoemnja teledor 

dalam mengerdjakan - kewadjibannja 
| terhadap masjarakat disini seloeroeh 

| nja, dan masjarakat Indonesia teristi- 
mewa, Pi 

Tjoba orang pikirkan! Andai kata 

fascist. | ig 

Oesoel-oesoel duurtetoeslag. : 

Gedeputeerden. 

Oesoel-oesoel dari 

ngan terugwerkende kracht, 
cam GP vena 

Pemberontakan masih  teros 
hebat 

soetji oentoek keloear, ketjoeali bebe- 

rapa orang jang berperasian anti 

Dipersetoedjoei oleh 

| Aneta kabarkan dari Semarang bah 
wa Gedeputeerder mempersetoedjosi 

Gemeentebestuur 

dari itoe kotta oentoek memberi duur 
tetoeslag kepada gemeenteambtenaren, 
'menoeroet atoeran gouvernement de 

dan 

Membasmi penjakit tuberculose 

Juliana Noodfonds. 

di kotta ini dapat kabar dari Samaoi, 

di Patjet. 

kas lekas, 
— 0 — 

Melindoengi diri dari serangan 
oedara 

F 2000 dari Prinses 

Bestuur dari Cenirale Vereeniging 
oentoek merabasmi penjakittuberculose 

bahwa Prinses Juliana Noodfonds akan 
mengasih f 2000,— oentoek mandiri 

kan paviljoen baroe dilapang sanato- 
rjum boeat perempoean perempoean 

Pekerdjaan oentoek mendirikan pa- 
'viljoen ini akan dimoelai dengan sele 

Boeat Soerabaja. 

Pembitjaraan Perantjis dan Toerki 

Reuter mewartakan dari Istamboel, 
bahwa kemarin doeloe telah dilang- 
soengkan pembitjaraan jang penting 
sekali antara generale staf Toerki de 
ngan militair missie Perantjis dengan 
dipimpin oleh generaal Hutzinger, 
penglima pasoekan Perantjis di Syria. 

Pembitjaraan ini ialah tentang de 
militairsatie dan ketenteraman sanjak 
Alexandrette. 

Beberapa orang2 Toerki sama mem 
persalahkan Perantjis bahwa Perantjis 
ini telah melanggar apa atau isinja 
oendang-oendang jg telah dibentoek 
didalam boelan Mejl. Mereka ini mene 
rangkan poela, bahwa orang Toerki 
Alexandrette dan di Antieche dihina 
oleh orang-orang Syria atas perintah 

tanggal 17 sampai tanggal 21 boelan 
ini. 

—O — 

Stanley Bruce. 

Diangkatlagi mendjadi 
Hooge Commissaris. 

Reuter mewartakan dari Melbourne, 
bahwa Stanley Bruce telah diangkat 
lagi mendjadi Hooge Commissaris 
oleh Kabinet di Australia oentoek ke 
perlogannja Australia di Londen, 

eratpnera 

Pemboekaan badplaats (tempat 
mandi 

Di Simbardjaja. 
Aneta mewartakan dari Koetoardjo, 

bahwa dengan pemboekaannja bad- 
plaats (tevapat mandi) di Simbardjaja 

- Tidak salah apa jg kita telah terang 
kan, bahwa keriboetan2 di Palestina 

masih teroes dan hebat, seria menolak 

berita Transocean jg menjatakan, bah 
wa pemberontakan2 Palestina telah 
ditindas dan dimoesnakan dengan ke 
koeatan tangan Inggeris. Baroe sadja 

kita terangkan, lantas tiba berita2 jg 
mengoeatkan lagi keterangan kita. Da 
ri berita2itoe Transocean sendiri mem 
beritakan dan mendjadi soembarnja 
berita2 itoe, bahwa kaoem pemberon 
tak Palestina telah bikin roesak leiding 
minjak dan telah bakar djoega. 

Dikabarkan poela, bahwa kawat- 
kawat telepon telah dipoetoeskan oleh 

kaoem pemberontak, Kaoem pembe- | 

rontak telah berdaja-oepaja  oentoek 
meroeboehkan kereta api jg 'memoeat 
barang dengan menaroh batoe-batoe 
Ididjelanan kereta api tsb. Reuter tg 
14/12-'37 mewartakan dari Haifa, bah 

wa selagi berdjalan 1 autobus bangsa 

orang hoofdredacteur Indonesia jang 
dak faham bahasa Belanda, dan se- 

t pergaoelan dan perhoeboengan- 
dengan masjarakat Belanda (ter 

jocali dengan serdadoe dan toekang 
pemabok dau lain lain lapisan jang 

rendahan) dan dia sehari-hari menja- 
| djikan oeraian begini begitoe, advies 

|. begitoe begini pada pemerentah ten- 
tang doenia Belanda, kita rasa orang 
#ematjam itoe haroes dibawa ke Tji- 

“lendek (Tjikeumeub, Bogor|. Apa be- 
danja dengan hoofdredacteuren ssk. 
Belanda itoe, jang pergaoelannja boleh 
dikata praktis tjoeoma dengan baboe, 
djongos dan soepir Indonesia, 

| Dari itoe, djoega pada pers poetih 
— disini haroes diadakan perobahan jang 
redicaal, seperti kita andjoerkan ter- 
badap pers Indonesia! 

Kita dapat kabar, bahwa di aanvul- 
lende begrooting boeat tahoen 1938 
akan diadakan post oentoek mendiri- 
kan voorloopige organisatie dari perlin- 
doengan diri dari serangan oedara di 
Soerabaja dan sekitarnja, djoemblahnja 
osang jang haroes perloe dipakai sebe- 
sar f( 145.000.— akan disediakan de- 
ngan sjarat, bahwa bagian-bagiannja 
dari autonome ressorten tentang ong- 
kos-ongkos oentoek mendirikan atoeran 
na ini akan dipastikan dikelak 

ari. : 

nja pembesar Perantjis. 
Orang mendoega bahwa pembitjara 

an ini sebagai inleiding oentoek me 
langsoengkan perdjandjian antara Del- 
bos dan Pemeriatah Toerki. djika 
Delbos terseboet hendak mengoendjoe- 
ngi Ankara. 

Lebih djaoeh diberitakan bahwa be 
liau itoe akan ditanjai orang apakah 
beliau menjetoedjosi tentang perdjan- 
djian baros jang akan dilakoekan an- 
tara Toerki dan Perantjis, dimana di 
njatakan kemerdekaannja Sanjah ter- 
seboet, 

diregentaschap Poerworedjo dekat batas 
Malang pada tanggal 19 December 
jang akan datang ini (djadi besok 
pagi) akan diadakan perajaan jang . 
akan dihadbiri oleh pembesar2 dari . 
Poerworedjo, anggauta Regentschaps- 
raad dan orang-orang jang dioendang 
dari Magelang, 

an BP Kan 

Oeang oeang karet 

Bagaimana menggoe- 
| nakannja. 

Diberitakan, bahwa kemaren doeloe 
centraal-comite oentoek mengoeroes 
bagaimana menggoenakan ocang2 ka- 
ret 'melangsoengkan pertemoeannja 
oentoek membentoek ddvies tentang 
storting fonds karet jad. ini. Perkara 
ini akan diatoer lebih djelas lagi oleh 
Dewan Hindia kelak pada persidangan 
tahoenan, — « " 

g   
Kekoesoetan 

Minoem ratjoen 

Dari Tjilatjap Aneta mewartakan 

bahwa seorang djamoe Tionghoa jang 
tidak dikenali namanja di Hotel Tiong 
hoa, Maos, jg beroemoer kira kira 42 
tahoen, jg baroe datang dari Bandoeng, 
telah minoem 4 flacon (botol) Bromu 
ral, hingga mati, 

Dari Malang Aneta mewartakan 

bahwa didalam Malangsche Midden- 
standsyereeniging terdapat kekoesoe 
tan, bingga Bestuur melakoekan tin 
dakan keras oentoek memetjat admi 
nistrateurnja. 5 

MT,         
- ga  



    
   

    
   

    

  

   
     

    
     

      

    

    

  

   
IN | bekerdja boleh beroeroesan pada Hoofd 

1 londerwijzernja ialah't. Ali Assagaff sen 
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Raden Soetarto 

“Diangkat sebagai Gis, aris pada 
D, V, G. dan dipertempatkan pad CG 

0. BZ. Betawi, t, Raden Soetartc 
|. fijd, wd. Gvts.arts pada dienst tsb. 5 
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' Film ,Parnel? 

Nanti malam dan malam berikoet 
pja gedoeng Bioscoop 
masih tetap mempertoendjoekk 
»Parneli“ dan jg memegang rol di 
lam film ialah bintang bintang film 

   

   

      

gedoeng Bioscoop Alhambra masih 
tetap memperteendjoekkan film ,0il 
for the lamps of China“ (Minjak 
beeat lampoe di Tiongkok| dan 
jang memegang rol didalam film 
ini ialah bintang2 filw, ja'ni Pat O' 
Brien, Josephina Hut Chinsen dan 
Joan Muir. KAN : 

Perajaan Soera di Mr, Cornelis, 
Pada hari Kemis petang tg 16 boe 

lan ini djoega Comite Perajaan Soera 
telah mengadakan sidang bertempat 
diroemah toean Ma Na censoewito di 
Pekoelitan (Mr. Cornelis). | 

Adapoen jang dibitjarakan jaitoe: 
I Tjara-tjaranja akan mengadakan 

— perajaan oentoek memperingati 1 Soera 
sebagai pergantian tahoen, 

II Tentang keoeangan. 
Toean Soekelan memadjoekan oe- 

soel seperti dibawah ini: 
a. Mengadakan Soera nummer, 
b. Mengadakan kendoeri oleh tiap 

tiap orang sehidangan, dikoempoelkar 
pada satoe tempat jg ditentoekan pada 

— €. Memadjoekan permintaan kepada 
pergoeroean pergoeroean kebangsaan 
dll. soepaja maoce menoetoep sekolah 
sekolah mereka pada hari itoe (1 Soe 
ra). 

i Memadjoekan permintaan kepa 
da pers kebangsaan, soepaja tidak me 
nerbitkan soerat kabarnja pada hari 
itoe,. te 

e. Memadjoekan permintaan kepada 
perserikatan dagang dari bangsa kita, 

 seepaja mace mensetoep toko2nja.pa: 
da hari itoe. Tan 

Memadjoekan permohonan kepada 
pemerintah Hindia Belanda, soepaja 
berkenan mengakoei 1 Suera sebagai 
hari besar kita, perecies seperti 1 Jan 
Vari bagi orang orang Europa. 

g. Oentoek mendjaga djangan hen- 
daknja perajaan itos hanja bersifat la 
hir belaka, jaitoe perajaan jang hanja 
mementingkan makan dan minoem 
sadja, maka perloe pada hari 1 Soera 
itoe hendaklah didirikan sembahjang 

- soenat seperti pada 1 Sjawal. 
Voorstel t. Soekelan itoe sesoedah di 

'bitjarakan, diterima oleh sidang. 
Ada poela oesoel jg dimadjoekan, 

hendaklah comite soeka mengadakan 
tontonan, misalnja memanggil dalang 
dari Djawa Tengah, wajang orang dan 
dalang dari sini. 

Ada lagi oesoel jg dimadjoekan, soe 
paja comite mengadakan-perajaan oen 
toek doenia anak2, misalnja mengada 
kan perlombaan sport. 

Oesosi-oesoel ini diterima dengan 
mengirgati keadaan Kkeocangan, 

Sokongan oentoek perajaan ditetap 
kan besarnja f0,75 bagi mereka jang 
menghendaki kecentoengan diri sema 
ta mata, tetapi bagi mereka jang ma 
oe menjokong karena Allah, tidak di 
tetapkan besar ketjilnja. : 

Comite jang ada sekarang ditetap 
kan mendjadi permanent. 

Tentang Soera-fonds ketoea dari per 
serikatan Pangoedi Hardjo (PH.) ber 
djandji akan membitjarakan hal itoe 
dalam perserikatannja soepaja memos 
dahkan penarikan oeang. 

Banjaknja commiszaris ditambah. Jg 
dipilih jaitoe tt. Alip, Moeh dan Sas- 
tromoeljono, 

Kira2 pk 11 malam rapat ditostoep 
dengan oetjapan terima kasih atas ke 
pertjajaan jg telah ditjoerahkan kepada 
dirinja t. Mangoensoewito, karena telah 
sekian lama beliau memegang ketoes 
Perajaan Soera disini, 7 

REA 

Pemboekaan Sekolah  Oenwanoel 
Falah Kwitang 

Pada hari ini Saptoe ddo.1i8 Dec. 
“37 sebagai telah diperma'loemkan le 
bih dadoeloe bahwa pada sekolah,Oen 

| wanoel'Falah“ ini hari jaitoe sekolah 
Agama jg terpimpin oleh Sajid Ali 

. Alhabsji diadakan oepatjara pemboeka 
| anhja. 

Pada toean2 jg berkepentingan me 
masoekan anaknja baik lelaki maoe 

— Ipemboekaan oentoek moerid2 jang ber 
. Jada di Sumatra jang memang terdiri 

|Ika'an sadja soedah diterima 40 moe 
Jrid antara lelaki dan perempoean wa 

'tingan minta diperbatikan, jang mana 

dida |jang laloe beloem pernah dialamkan. 

Ikan bahasa Arab dengan berdasar Is 

| Jeelisihan agama, dan mengemoekakan 
-.« I@uran dengan tafsirnja. 

CN PI : da “Angin tofan masih bekerdja kemba 
Ini malam dan malam berikoetnja 

     

  

diri di roemahnja di Kwitang. 
Dari pihak pengoeroes sekolah ter 

seboet minta dikabarkan tentang ini 

kebanjakan moerid2nja dari orang2 
pendoedoek Sumatra. 

. Pembajaran boeat Klas 2 Tahdiri jg 
'tadipja f 1,50.— ditoeroenkan seka- 
ng. mendjadi f 1.— 

 Berhoeboeng dengan hari pembos 

ika hal itoe oleh pihak jang berkepen 

'hal sematjam ini semendjak tahoen2 

Sekolah terseboet tetap mementing 

lam dan tidak menjampoeri dalam per 

en ERA 

li satoe roemah dibikin roeboeh 
Anam orang ampir binasa 

Itoe angin tofan jang dalam waktoe 
jang achir ini telah mengorbankan ba 
njak roemah2, toemboeh2an dan dji 
wa, Kemarin sore ini angin telah koen 
djoengi kamp. Tjempaka Poetih oen 
toek ketiga kalinja, ini kaliada hebat 
dan hampir. mengorbankan 6 djiwa. 

| T. Wirjosentojo oppast dari Obser- 
"vatorium jg ada bikin roemah baroe 
3 boelan diitoe kampoeng, roemah 
mana dari pada boeloeh dan bertoe- 
toep kaleng dan zink, Oleh itoe angin 
telah dibikin terbang sebagian zinknja, 
dan itos roemah dibikin ambrek. 

Kedjadian ini ada satoe kedjadian 
jg sargat ngerik karena di waktoe ham 
pir magrib, dan datangnja angin itoe 
dibarengi dengan hoedjan lebat. Toe- 
an Wirjo jang mendapat perasaan he 
batnja itoe angin telah keboeroe me- 
rangkoel isteri dan ampat anaknja, di 
rebahkan di tanah dan toean Wirjo me 
ngangkangi isteri dan anak anaknja 
itoe, 

Ambreknja itoe roemah ada demi- 
kian roepa, andainja roemah itoe di 
perboeat dari pada kajoe, tidak moes 
tahil itoe 6 djiwa binasa. Meski demi 
kian itoe tiang dll. perkakas jg menim 
pah korban itoe terdjaga dengan poeng 
goengnja t. Wirjo, 

Setelah lain2 tetangganja jg tahoe 
ini kedjadian dapat menolong dengan 
soesah pajah, dikeloearkan itoe anam 
korban dari oeroekan roemah, masing- 
masing selamat hanja t. Wirjo men 
dapat matang? biroe dan besot dise 

Kacem schrijver perloe dapat 
» perbaikan. 

Berhoeboeng dengan nasibnja kaoem 
scbrijver iantaran gadjihnja jg hanja 
menjoekoepi sekedar peroetnja kalau 
beloem boleh dikatakan koerang. Ki 
ni dapat di boektikan di moeka Land 
gerecht kemaren. 

A. Kaitjili namanja satoe sebrijver 
dari kantoor Pensioenfondsen telah di 
toedoeh lakoekan penjopetan, di hoe 
koem satoe boelan. 

Dalam perkara ini sengadja kita 
gambarkan perboeatannja, oentoek 
mendjelaskan gambaran nasibnja ka- 
oem schryver, 

Ini schryver jang di hoekoem bera 
sal dari Ambon dan disini roepanja 
ta? ada mempoenja familie jang dapat 
menoedjang kekoerangannja, . 

Di itoe toko di mana ia mentjoeri, 
jaitoe pentjoerian jg ketiga kalinja, 
dan doea pentjoerian jg dahoeloe oleh 
jg poenja toko di kasi ampoen. 

Padahal jg di tjoeri tjoema dasi, 
zakdoek dan poeder gosok gigi merk 
Kelynes Dental Cream, 

Kini ia di hoekoem satos boelan 
dan tidak moestahil oentoek sekian 
lama ia djadi penganggoeran karena 
di petjat dari djabatannja. 

Djika mengingat nasibnja kaoem 
scbryver, tidak beda nasibnja dengan 
ini scbryver jang djadi (korban, apa 
'poela djika maoe diambil statistieknja 
djoemblah schryver2 di Gouvernements 
kantoor di djakarta sini sadja, sebagian 
besar mereka itoe djaoeh dari iboe 
bapanja dan djaoeh roemah tangga- 
nja, di Djakarta sebagai tempat mel 
noerupang, Moodah2an kedjadian ini 
mendjadi perhatian ! 

sensan DP seen 

Djoeroe terbang kena toentoet 

Djoeroe terbang sport jang terkenal 
jani toean K. E. Schutt, seorang ad- 
ministrateur onderneming teh di Nja 
lindoeng kelak pada tanggal 13 Janu 
ari 1938 akan diperiksa oleh Raad van 
Justitie di Betawi, oleh karena diper 
salahkan tentang ketjelakaan kapal 
terbang jang terdjadi pada tanggal | 
Augustus 1937 di Poerwakarta jang 
telah membawa kematian atas dirinja 
Mej R. M. Webber jang beroesia 53 ta 
hoen, 

|diterangkan, bahwa tidak ikoetoja PP 

Naa AAN pa mmakana ptepa pan 

PERS DAN MAATSCHAPPIJ 

Semalam telah dilangsoengkan pida 
to t. M. Tabrani tentang ,, Pers dan 
Maatschappij“. Soenggoehpoen hoe- 
djan lebat, sedjak diam 5 sore sebing 
ga djam 10 malam, djoemlah hadirin 

| menjenangkan djoega, 
Pertemosan dipimpin oleh t. Poer 

nOomo selakoe ketoea PPPI dan mem 
'boeka rapat dengan oetjapan terima 
kasih pada hadirin dan pada inleider 
pada malam itoe, jg soedi mengada 
kan pidato tentang soal jg begitoe pen 
ting dan hangat poela. 

Djoega oleh beliau dimadjoekan se 
dikit keterangan, apa sebab PPPI ta” 
ikoet dalam Comite Lebaran di Gang 
Kenari bersama sama dengan organi- 
sasi2 Jain-lainnja itoe. Dengan pendek 

PI dalam Comite itoe boekan berarti, 
bahwa PPPI 'mendjaoehkan diri dari 
doenia persatoean. Djaoeh dari itoe. 

Dari doeloe sehingga sekarang dan 
seteroesnja PP PI selaloe memeloek 
persatoean. PP PI mempoenjai pen- 
dapatan sendiri tentang perajaan Le- 
baran goena keloearga PFPI dan 
mereka jang berhoeboengan dengan 
PPPI (oemoem). Dari itoe malam 
ini — kata beliau —adalah tjaranja 
PPPI merajakan dan menghormati 
Lebaran itoe beroepa mengadakan 
pertemoean, dimana sebagai soegoehan 
dimadjoekan pidato tentang ,pers dan 
masjarakat“ oleh seorang tenaga, jang 
memang berhak oentoek membitjara- 
kan so'al demikian itoe. Bahwa soe- 
goehan lain lainnja (daharan dan 
minoeman) tidak begitoe ,sempoerna", 
harap hal ini dima'loemkan, karena 
dalam hal kebendaan P PP I memang 
miskin. 

Setelah itoe t. Tabrani dipersilahkan 
berpidato. 

Diterangkan pengalaman, pemanda 
ngan dan pendapatan beliau tentang 
doenia persoerat kabaran dinegeri loe 
aran. Berhoeboeng dengau adanja 
Pressa ftentoonstelling internasional 
pertama tentang persj di Keulen | Djer 
man) dari Mei sehingga October 19.8 
(djadi anam boelan), dimana beliau 
mempoenrjai studie materiaal setjoe- 
koepuja oentoek mempeladjari doenia 
pers seloeroeh doenia, maka lamanja 
beliau beladjar dan melantjong dapat 
dipendekkan dari 8-9 tahoen mendja 
di 3—4 takoen. 

Pada Pressa itoe beliau bekerdja 
(djadi boekan sebagai penonton belaka) 

dan dengan djalan demikian beliau 
mempoenjai kesempatan sebaik2nja 
oetoek mendalamkan studienja tentang 
doenia soerat kabar, 

Dimadjoekan sedikit loekisan ten- 
tang pers di Roeslan, Itali, Djerman, 
Nederland, Inggeris, Amerika, Egypte, 
Denemarken dil. negeri, Poen tidak 
loepa dibitjarakan soal pers boeat ka 
oem Iboe, Dari 23 universiteit di Djer 
man—kata beliau—didapati 17 dima- 
na ilmoe pers9erat—kabaran itoe di 
peladjarkan dengan systematis. 

Disadjikan oeraian tentang studie 
ilmoe persoerat kabaran dan journa- 
listiek pada universiteit di Berlijn, 
Keulen dan di Nederland, 

Sesoedah itoe beliau menarik kon 
kloesi goena mengoepas keadaan 
pers Indonesia pada masa ini dan 
boeat masa jg akan datang. Dengan 
tepat dan djiloe beliau memadjoekan 
penjakitnja, dan beliau memadjoekan 
posela obatnja, 

Salah satoe penjakit jg beliau ma- 
djoekan, ialah, bahwa doenia Indone 
sia terlaloe gampang dan tjepat mener 
bitkan soerat kabar harian ronder me 
ngadakan perhitoengan jg kena apa 
lagi betoel jg bertalian dengan kapitaal 
jang diboetoehinja. 
“Oleh karena itoe, maka peroesahaan 

'peroesahaan ssk. Indonesia tidak mati 
tidak hidoep, dan jg mati lebih banjak 
dari pada jg hidoep dengan soeboer, 

kemoekakan: opzet dalam mendirikan 
dan memelihara sk. harian haroes za- 
kelijk dan tjotjok dengan kedoedoekan 
pers dalam masjarakat. Oentoek tjalon 
tjalon journalist haroes diadakan ke 
sempatan oentoek mentjakapkan diri 
dengan djalan memberikan peladjaran 
dan didikan jg systematis, baik teori 
maocepoen praktijk. 

Djoega soal advertentie dibitjarakan, 
dan tidak loepoet dari pembitjaraan, 
bahwa rata2 bangsa kita jg mendapat 
didikan dari Mulo ke-atas praktis , ver- 
loren” tidak masoek hitoengan boeat 
s8. k. Indonesia, disebabkan mereka 
itoe kebanjakan membatja ss. k. Be- 
landa daripada ss k. bangsanja sendiri, 

Menoeroet pendapatan beliau hal 
ini hendaknja djangan dipersalahkan 
100 pCt kepada mereka, Permintaan 
golongan itoe terhadap sk. sehingga 
sekarang beloem dipenoebi uleh ssk. 
Indonesia, baik tentang” isi dan tech 
niknja. Dariitoe perbaikan keadaan 
demikian itoe harja dapat ditjapai de 
ngan perbaikan peil dan organisasi 
ssk, Indonesia, 

Tidak masoek diakal kata beliau— 
bahwa, kebanjakan dari golongan itoe     .. psen perempoean pada selainnja djam 

“ 

Be 

dari permoelaan sehingga penghabisan | 

Sebagai obat beliau antara lain lain | : - 

ALLE  LEVENSVERZEKERINGEN, 
P3 

LUFRENTEN EN: STUDIEBEURZEN ' 
VERZEKERD BEDRAG 1067 MILLIOEN : 

  

Semalam saja soedah batja , Pembe 
laan dan katrangannja T, Saeroen da 
ri Rex Theater atas saja poenja toelisan 

Apa jg ia toelis betoel bisa kedjadi 
an. Salah paham antara directie dan 
personeelnja bisa terdjadi dalam sega 
laikalangan pekerdjaan boekan meloe 
loe dalam peroesahaan bioscoop sadja, 
Tapi disini saja maoe memperingatkan 
lain kali lebih baik directie Rex The- 
ater djangan keloearkan prentah apa 
apa kaloe T, Saercen sebagi ADVI- 
SEUR tidak ada mendjaga di Rex 
boeat menentoekan, penonton mana 
jg boleh masoek klas 1 dan mana jg 
TIDAK BOLEH, diperiksakan satoe 
persatoenja menceroet dandanannja, 

Kaloe dandanannja Iste klas, Toean 
Saeroen jang tetapin dan bisikin 
»Boleh masoek,” kalos dandanannja 
tidak netjis menoceroet pemandangan 
nja Toean Saeroen, lantas dilarang de 
ngan HORMAT dan di kasih tahoe 
»Toean kaloe maoe di I ste klas haroes 
pakean baiks, 

Djadi Toecan Saeroen moesti djadi 
pendjaga pintoenja Rex Theater, dja 
ngan plesir ke Garoet dan Bandoeng. 
Sebab kapan tidak, salah paham begi 
toe bisa kedjadian teroes imeneroes, 
dan saban2 dengan gampang sekali t. 
Saeroen memberi KATRANGAN jang 
itoe kedjadian ada dari salah pa- 
hamnjapersoneel. Rnepanja 
Toean Saeroen pakai politiek. Ini bari 
boleh tempiling, lain menit memberi 
keterangan, minta ma'af, tapi tempi 
lingan soedah diterima oleh bangsanja 
sendiri. Gampang “sadja timpahkan 
kesalahan pada personeel, ja ! terlam 
pau gampang Toean, 
Toesan Saeroen toelis sebabnja dika 

si itoe printah orang Indonesier pakai 
Saroeng tidak boleh masoek, lantaran 
sebeloemnja 'itoe beberapa Belanda 
Indo, etc., jang biasanja nonton klas 
2 dengan pakaian piyama, sebab ke 
babisan tempat lantas pada beli kartjis 
klas I, Ini ada bagiannja I. E. V. V.O. 
boeat kasih ingat pada bangsanja, ka 
lau bisa, soepaja deradjatnja Belanda 
lodotidak sampai dipandang rendah 
oleh Toean Saeroen dan Rex Theater. 

Keterangan saja diatas lantas djoega 
berboekti a contant dari kebenerannja. 
Dalam Tjaja Timoer ddo 16 Dec. 1937, 
saja dapat batja satoe toelisan dengan 
kalimat ,Arabieran? Met Stinkende 
Jassen“. Toelisan itoe dibikin oleh 
redactie Tjaja Timoer sendiri sesoedah 
nja tjari keterangan terlebih djaoeh, 
djoega berhoeboeng dengan saja poe 
ja soerat kiriman 14 December jang 
lalce, Ia toelis : 

“Pagi ini kita dengar kabar ka- 
bar dari personeel Rex Theater bah 
wa jang ditolak dari Bioscoop itoe 
boekannja orang Indonesier jang me 
makai djas bersih dan kain” saroeng, 
tetapi xata personeel ini: “Saja sen 
diri Toean jang berbitjara dengan 
mereka itoe, dan boekannja orang 
Indonesia, tetapi ARABIEREN MET 
STINKENDE JASSEN, letter besar 
dari saja (Orang Arab jang berba- 
djoe baoe amis). 

“Mereka itoe pada moelanja maoe 
beli ticket klas 3 kemoedian karena 
tidak adalagi, laloe hendak dibeli 
nja klas doea, tetapi ini poen habis 
laloe dimintanja klas I, 

“Karena pakaiannja tidak fatsoen 
lijk dan kita misti djaga kesena- 
ngannja penonton lainnja, maka itoe 
“Arabieren met stinkende jassen« 
kita tolak ,.. Demikian ketera- 
ngan dari fihak itoe, 
Sakean Tjahja Timoer toelis. 

Sekarang saji maoe kasih keterang 
an lagi sekali atas toelisan Tjahja Ti- 
moer begini: 

No. 1, itoe 4 orang Indonesier jang 
Gitolak masoek itoe malam betoel djoe 
ga 2 antaranja jg saja tjatat namanja 

sahaan asing daripada peroesahaan 
bangsanja sendiri. 

Oleh karena itoe djoeroemoedi djoe 
roemoedi ssk, Indonesia haroes menga 
dakan zelf-correctis dan lekas lekas 
memperbaiki diri dan dengan sendiri 
inja ia akan dapat menarik perhatian 
dari mereka, jang sehingga sekarang 
beloem berlengganan pada ssk. Indo- 
uesia. Dan tentang soal advertentie 
antara lain lain dimintakan perhatian 
leden Volksraad, karena tidak sedikit 
ke-tidak-adilan jang telah diderita oleh 
ssk. Indonesia dalam soal advertentie 
advertentie jang datang dari badan 
“badan officieel (gemeente, regentscbap, 
provinsi, negeri dan badan badan   tida” mempoenjai perasaan kebangsaan 

apalagi lebih senang menolong peroe 

  

. Hinaan Rex-Theater 
Pada bangsa Indonesier d an Arab 

Oleh Njonja Tjoa Hin Hoev 

- 

ada peranakan Arab, jaitoe Tt. Said 

16 Ilir, Palembang, dan 2 lagi orang 

ini 'T.t, ada sama saja. 
No. 2, mereka tidak minta-beli kar 

tjis.klar 3 dan 2, tapi lantas beli kar 

beli kartjis klas 1 lantaran mereka boe 
kan gciongan djembel, hanja soedagar 
jang hartawah. : 

No. 3, saja tetapkan dengan sem 
pah dan bersama saja ada doea saksi 
lagi jg lihat mereka berpakaian BER 
SIH, PANTES, dan TIDAK STINK 
atau berbaoe amis. Kalau oempamanja 
Rex. Theater madjoekan dakwaan pa 
da saja, djoega saja akan dimenangkan 
oleh wet, sebab #»ja ada banjak saksi 
jang bisa menetapin pemandangan sa 
ja tidak salah, mata saja terang,.veng 
rasaan saja tidak keliroe, itoe4 toean 
TIDAK STINK, 

Saja ingin tanja pada Rex Theater, 
bagaimana mereka bisa tahoe, itoe 4 
'toean pakaiannja Berbaoe Amis? " 

Apakah pendjoeal kartjis keloear dari 
loketnja boeat ,Tjioowin“ merek 
per 1, dan baoein pakaiannja stink 
atau tidak ,,stink“? Ss 

»Kedjoestaan” ig sangat , Berani Ma 
ti“ dari Rex Theater atau barangkali 
memang kebiasaannja personeel2 itoe 
bioscoop boeat ,Baocein“ sesoeatoe ps 
nonton dan kaloe ada jang tidak 
wangi Soir de Paris, ditolak 
boeat nonton. : 

Saja sama sekali tidak perloe boeat 
bikin kabar djoesta, Sebab : sama? 
Toean Yo Heng. Siang dan Njonja, 
Girectie Rex Theater sama sekali ti 
dak ada perasaan anti apa apa. Saja 
malahan djadis langgana2 tetap dari 
Rex Bioscope dan sering nonton di- 
sitoe. 

Saja tidak dapat keoentoengan apa2 
dari ini actie jg saja lakoekan, sebab 
boekan bangsa saja sendiri jg dihina. 

malahan tidak hilang tempo dan ker 
Ivas, kalau saja biarkan sadja bangsa 
sndonesier dan Arab dibikin oleh bang 
a saja dewek. : 

Keocentoengan apakah jg sajg dapat 
dari ini oeroesan ? Sama sekali NUL 

Itoe 4 toean jg saja belain dalam 
ini soerat kabar saja sama-sekali ti 
dakkenal, marika ada Complete 
stranger boeat saja, dan djoega boeka : 
abonne dari Maandblad ,Isteri« 
jg saja pimpim. Saja boleh teroesah 
perdoelikan Rex Theater menghina 
bangsa Indonesier, sebegai bangsa saja 
sendiri selamat, tidak dapat hinagan 
apa2. 

Kenapa saja repoti ini oeroesan ig 
tidak memberi keoentoengan apa apa 
boeat saja sendiri? Sebab saja tidak 
bisa melihat perlakoean tidak pantas, 
dan hinaan hinaan dilakoekan oleh 
bangsa saja terhadap lain bangsa ber 
warna, lantaran saja insjaf, kita soedah 
amat sering dihinakan, dan kita pos 
nja kewadjiban boeat sama sama beker 
dja, djangan sampai penghinaan2 itos 
ditoeroet oleh bangsa Tionghoa. 

Sampai disini saja toetoep ini kete- 
rangan dan selandjoetnja saja tidak 
akan djawab apa-apa lagi dalam soerat 
kabar tentang ini oeroesan. Sebab so'al 
ini tidak mengenakan kepentingan 
saja, hanja oeroesan bangsa Indonesier 
dan Arab meloeloe, 

Apa bangsa Arab maoe tinggal diam 
dapat itoe hinaan dari Rex Theater 
itoe, terserah pada pikirannja sendiri. 
Apakah ini djoega nanti dibela oleh 
toean Saeroen dari sebab salah paham- 
nja personeeinja Rex Theater? Bagoes 
kalau begitoe. 

djoega tidak semoea ssk. Belanda ran 
dapat advertentie advertentie itce. 

xx 

Pidato t. Tabrani disamboet oleh ke 
toea pertemoean dengan oetjapan teri 
ma kasih dan setelah itoe diadakan 
pauze dimana hadirin diberikan kesem 
patan oentoek maaf-memaafkan, Oe- 
dara mendjadi lebih peramah, hartelijk 
dan sedikit soegoehan di-iderkan. 

Setelah pauze tidak koerang dari tiga 
hadirin mengambil bagian beroepa me 
madjoekan tegoran dan pertanjaan. Ke 
semoeanja itoe didjawab dengan tjoe- 
koep torang oleh t. Tabrani, 

Djam 11,20 pertemoean ditoetoep 
oleh t. Poernomo dengan mengoslangi 

Ka   openbaar), Bahwa haroes diadakan 
saringan, itoe soedah tentoe, karena 

oetjapan terima kasih pada hadirin 
dan pada t, Tabrani, ' 

Sachap dan S, Alkaf dari Toko Paris, — 

Indonesier jg bertitel Raden. Adresnja 

tjis klas 1, sebab memang viatannja 

Dari sini sadja kita Jantas bisa liat” 

Saja boleh ambil sikap ,masabodos | 
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inja : Tenno terbawa” 
- “Azas keboedaja 

| Japan digoegat? 

(Uu 
ag ini sampai di poentjakojake) 

n dan penghidoepan 

an polijiek di Timosr Diuoeh:kps jan 
(pol an ANN perdjandjian tidak akan kedjadian la 

# 

(Oleh D. KOESOEMA NINGRAT 

ermintaan maaf dan perdjandjian 

an, waktoe disiarkan kabar da gi penjerangan pada djiwanja bangsa 
on, bahwa President Roo- 

lah minta, selain dari p 
taan ma'sf, pembajaran oeangj 

dan perdjandjian akan me- 
peroelangan kodjadian-kedja-|boe 

jang hebat itoe (kapal kanon- Isa : 
Amerikaan ,Panay“ dibombarJpa: 

“djoega soeprj sampai tenggelam), 
a A'merikaan ini di beri kahoe 

kepada Tenno, Keizer Hirohito, 

abar melebihkan permintaan |pa 
lent Roosevelt itoe, -dan kata, 
a Amerika, dengan ditoendjang 

y Engeland akan minta berhoeboeng 
an itoe” kedjadian kedjadian di 
si Yangtze, soepaja Keizer dari 

| sendiri Kongu tosrkan ma'afoja 
h kedjadian-kedjadian itoe dan 
apaja Keizer itoe sendiri memberi 
tanggoengan tentang peojegahan 

1nja kedjadian kedjadian itoe 
ian hari. tan 

'ermiataan demikian itoe, biarpoen 
ang dari kepala negeri Amerika Se 
at sendiri. pasti tidak akan diloe 

» Dalam pemandangan rakjat 
maka dirinja Tenno itoe ada 
soetji boeat dirembet rembet: 

am sesocatoe perselisihan atau in- 
olitiek, 
ik dirinja Tenno itoe kedalam 

gan diplomatie internationaal a 
8 pelanggaran azas keboeda 
n penghidoepan bangsa Japan 
mnja, 

kita boleh pertjaja, bahwa se 
Balatentara dan marine Japan 

menentang sesoeatoe pertjobaan 
ik dirinja Tenno itoe dalam soal 

er Djaoeh dan segala incidenten 
dengav segala kekoeatan lahir 

lihat kedoedoekan dirirja Tenn9 
“doenia penghidoepan bangsa 

an, maka permintaan itoe ada 
t merendzxkan rakjav Japan dan 
au betuel betoel telah dimadjoe 
leh President Roosevelt-hal ma 
ta masih sangsikan—akan disam 
dengan djawaban jang merendah 

egitoepoen, kita orang mesti memi 
san kemoengkinan dari permintaan 
ikian itoe lebih djaoeh sedikit. Ki 
dak pertjaja, bahwa maksoednja 
ington itoe ada merendahkan 

Japan, karena sampai koetika 
joega, pemerintah Washington 
menimbang dan djoega tidak 
k menimbang sesoeatos tinda 
jang bisa menjebabkan terbitnja 

ang depgan Japan. Aa 
sga Statesecretary dari Washing- 

telah menolak itoe seroean fihak 
ris akan memboeat demonstratie 

a dari pasoekan laoet Inggeris 
erikaan di Timoer Djaoeh. 

abnja Amerika! selaloe mengam:- 
kap... ,sabar" . ..itoe? Njoe- 
telah kapal Kanonneer sendiri 

bom dan tenggelam dan beberapa 
Amerikaan tiwas djiwanja dan 
Tidak lain, oleh karena publiek 

ikaan masih gemar memikir de- 
mata oeang Dollar. : 
denken en doen in Dollars). 

angkali lebih betoel, kalau kita 
bahwa pemerentah di Washing 

itoe tjoema pertjaja kepada kedjoe 
rannja seorang diri di seloeroeh ne 
Japan, dan orang itoe tidak lain 
pada Keizer Hirohito sendiri. 

Djoestroe oleh karena kekalnja ke 
nan rakjat Japan kepada kesoe 

dan ketinggian dirinja Tenno 
maka dari Tenno ini Amerika 

Serikat. dan lain lain negeri asing bi 
1 mengandel kepada pertanggoengan 

Ik akan adanja peroelangan kedja 
| kedjadian seperti di Nanking 

roetama sekali Engeland menga 
ap, bagaimana kosongnja segala 

asing di. Tiongkok dari pemerentah 
atau pembesar pasoekan Japan. 

oega segala matjam pembelaan 
tau alasan oentoek memaafkan per 
eatan pasoekan Japan terhadap bang 

g, menghilangkan kepertjajaan 
joedjoerannja pemerintah Ja 
'Tekio atau pemimpin pasoe 

di Tiongkok. 
a merentah di Tokio dari 
ono itoe bisa mempengaroehi 

soekan Japan di Tiongkok? Sekali 
kali tidak. 'Febih lama, lebih njata, 
pemerentah itoe diperlakoekan sebagai 
boneka sadja oleh mereka orang dibe 

'gang kekoeasaan atas negeri Japan 
ada jang oendjoek djoeroesan djalan- 
nja politiek loear negeri Japan, 
| Dengan adanja itoe , Hoofdkwartier 
Keradjaan“ disampingnja Kabinet, ma 
ka Kabinet ini terdesak kebelakang. 
'Keangkatan seorang pembesar Ma- 

rine sebagai gantinja minister Baba 
sebagai minister oeroesan dalam ne 
geri, maka kaoem Balatentara dan Ma 
rine itoe semangkin berkoeasa didalam 
pen dan kita djangan terperandjat 
- alau besok-noesa menerima kabar, dji 
abwa minister oeroesan loear negeri, 

Hirota, djoega berhenti dan diganti 
oleh seorang pembesar dari Balatentara 
atau Marine atau seorang civiel, dari 
kalangan kaoem extreem-Nationalist. 

Menoeroet kabar-kabar tersiar doe- 
loean, dalam kalangan politici Japan 
9 doea fihak, jang satoe dengan lain 
sedang berdjoang akan mendapat ke- 
koeasaan didalam negeri. Fihak-fihak 
itoe katanja ada fihak civiel jang ber 
sifat sabar dan fihak militair jang ber 
nafsoe imperialistisch. 
Melihat gelagat sekarang, katanja 

fihak militair ini akan menang, dan 

sekeras-kerasnja, sehingga perdamaian 
di Faeific akan bergantoeng dimana 
benang soetra. Mereka ini tidak akan 
merasa poeas, sebeloemnja seloeroeh 
negeri Tiongkok terarapas dan semoea 
pengaroeh asing teroesir. 

Mereka itoelah djoega berkoeasa men 
dicteer segala djawaban atas protest2 
dari negeri negeri asing, berboeboeng 
dengan kedjadian2 dimedan pepera- 
ngan Tiongkok, djawaban mana dite 
roeskan oleh pemerentah Konos ke 
negeri negeri jg tersangkoet. 

Bagaimanakah nanti, kalau bstoel 
betoel permintaan dari Washington di 
madjoekan, jang mana merembet diri 
pja Tenno? 

Apakah Keizer Japan itoe memilih 
fihak kaoem diplomaat dan meloeloes 
kan permintaan itoe, oentoek mendja- 
ga perhoeboengan dengan Amerika? 
"Ataukah permintaan itoe ditolak oleh 
kaoem militair, sebeloemnja disampai 
kan kepada Tenno, ataukah Tenno 
sendiri akan menolak merendahkan 
diri dihadapan rakjatnja dan Iloear 
negeri ? 

Bagi kita sendiri, kita pertjaja akan 
kedjadian apa jg terseboet dalam per» 
tanjaan2 penghabisau tadi. Rakjat Ja- 
pan akan korbankan djiwa semoeanja 
dari pada membiarkan bangsa asing 
meroesak azas keboedajaan dan peng 
hidoepan bangsa Japan, dan djikalau 
Amerika dan Engeland hendak me- 
maksa dan mengantjam, saban ketika 
bisa diterima kabar tentang persiapan 
pasoekan Japan oentoek berperang de 
ngan seloeroeh doenia, kalau mesti. 

Incident incident di soengai Yangt 
z0 akan berachir seperti biasa, ramai. 
tapi tjoema soearanja gentong kosong 
Kepentingannja tidak lain dari pada 

ri peperangan dinegeri Tiongkok boe 
at sementara waktoe sadja, 

Kalau satoe bom Japan meletoes di 
Hongkong barangkali hasilnja ada 
lain, 

  

Disamber petir 

Pagi ini dengan telefoon disampai 
kan berita seperti berikoet: 

Seorang bernama Sapir, bekerdja 
doorgangshuis Grogol, kemaren 

'e kira2 djam 520 telah disamber 
petir waktoe dia bersama mantoe dan 
anak perempoeannja memperbaiki atap 
rcemahnja di Djembatan Doeren, Me 

oenja kena samber djoega, tetapi 
Ih selamat ia tjoema djatoeh tetapi 

sendiri teroes mati pada ketika 
djoega dan majatnja teroes diang 

ke CBZ. setelah diperiksa oleh 
dokter. Joenoes, 

GS. x 

kian berita ! 
jelidikan lebih landjoet mene 

kan, bahwa Sapir itoe mendjadi 

buis Grogol dan mempoenjai dienst 
tijd 24 th serta mempoenjai tanggoe 
ngan 19 djiwa. Menoeroet peratueran 
dia termasoek golongan maandlooner. 
Berhoeboeng dengan kedjadian jg me 
nimpa diri dan keloearga Sapir itoe, 
maka disini patoet dimadjoekan per 
tanjaan jg mengandoeng permintaan 
kepada jg berwadjib: dapatlah kira 
nja djanda Sapir itoe menerima on- 
derstand ? 

Kita harapkan, moga-moga perta- 
njaan kita ini mendapat djawaban 
jang menjenangkan. 

Dan djika tidak dapat diterima, 
alangkah adilnja, djika anak Sapir itoe 
(kita dengar beroemoer 19 tahoen dan 
masih sekolah) dipekerdjakan sebagai 
pengganti bapa'nja pada doorgangshuis 

0 “   toekang masak pada doorgang| 
itoe, (Red,) 

— () sama 

lakang lajar, jang sebenarnja meme 

Japan akan alamkan dictatuur militair | 

mevnjimpangkan perhatian publiek da 

Peperangan Tiongkok—Japan 

Periawanan berani dari 
pasoekan jang ter 

koeroeng di 
Nanking 

Kemendan dihoekoem tembak 

Shanghai, 17 Dec (Reuter). Djen 
deral Yang Hu, Kepala (Kemendan) 
garnizoen Shanghai jang selama itoe 
ada di district Woosung hingga wak 
toenja pasoekan2 Tionghoa mengoen 
doerkan diri dari sana, menoeroet 
berita-berita Tionghoa baroe baroe ini 
atas titah Djenderal Tjiang Kai Shek 
telah dihoekoem tembak di Hankow, 
dipersalahkan teledor dan menjebab 
kan gagalnja kewadjiban2 militer. 

Djenderal Yang Hu itoe adalah 
salah seorang anggota Kuo Mintang 
jang tertoea, 

Nan-chang dalam bahaja. 

Hankow, 17 Dee (Reuter). Pesa 
wat-pesawat terbang Djepang telah 
menjelebarkan soerat2 selebaran diatas 
Nan-chang, iboe kota Kiangsi, dalam 
mana diterangkan, bahwa kota itoe 
akan dihantjoer leboerkan oleh sera 
ngan dari oedara. 

Kini pendoedoek disitoe dengan ter 
boerce boeroe menjingkir, sehingga se 
akan akan bagaikan aroes loear biasa 
dengan membawa barang barang hak 
miliknja jang perloe perloe. 

Hanja kapal “Panay" 

Tokio. 17 Dec, (Reuter). Salah sa 
toe oetjapan2 jang mengedjoetkan dari 
pibaknja djoeroe bitjara Gaimusho da 
lam konperensi Pers, ialah bahwa kata 
nja, hanja “Panay" sendiri jang itoe 
waktoe berada disoengai Yang-tze, dan 
tidak ada lain lain kapal jang adadi 
dekatnja. 

Djoeroe bitjara itoe belakangan me 
roebah keterangannja demikian roepa, 
sehingga ia mengakoei, bahwa agak 
djaoeh sedikit dari kapal ,,Panay” ada 
12 perahoe djong Tionghoa. 

Adapoen berita jang menjatakan 
bahwa motorboot motorboot Djepang 
menembaki ,,Panay” itoe disangkalnja 
dengan keras, 

Nota pertama soedah mentjoekoepi 

Ketika ditanja, kapankah bisa se- 
lesai djawaban Djepang terhadap no- 
ta Inggeris dan Amerika, maka djoe 
roe bitjara itoe menerangkan, bahwa 
permintaan ma'af dari pihaknja Dje 
pang soedah disampaikan sebeloemnja 
Djepang menerima nota Amerika, 

Oleh karena itos beloemlah dipoe 
toeskan, apakah haroes dikirim satoe 
nota lagi ataupoen tidak, karena nota 
jig doeloe itoe, berisi permintaan ma'af 
soedah dianggap tjoekoep. 
(Selain dari pada itoe beloem poela 

diamhil kepoetoesan apakah akan di 
berikan djawaban jg memoeaskan atau 
kah tidak atas nota Inggeris. 

Sa'at jang menggembirakan 
' Directeur Onderwijs, minta kepada 

Inl, schoolcommissie ditanah tanah 
Seberang dan di Djokja dan Soerakarta, 
soepaja memberi tahoekan kepada Ke 
pala kepala openbare scholen jg ada 
dibawah pengawasannja. bahwa kelak 
pada wuktoenja datang sa'at lahirnja 
Poetera dan Poeteri Mahkota j-a.d, me 
reka haroes menoeroet rentjana seba- 
gai berikoet dibawah ini : 

A, Djika sekiranja berita tentang 
sa'at jg menggembirakan itoe diterima 
ketika anak-anak masih dalam sekolah 
maka peladjaran2 haroes lekas dihenti 
kan, Tetapi anak2 tidak segera poelang 

sekolah oentoek merajakan kelahiran 
itoe dengan tjara jg amat tjepat (ja 
ni bernjanji lagoe2 kebangsaan atau 
lagoe2 jang semata mata oentoek itoe 
apelletjes, arak arakan, dan membikin 
pidato didalam klas enz), 

Adapoen tjaranja berlakoe, terserah 
lah kepada kebidjaksanaannja pemin 
pin2 sekolah masing2. Setelah berita 
itoe dirajakan tjara demikian, baha 
roelah anak2 hendaknja  disoeroeh 
poelang, 

B. Sesoeai dengan kepoetoesan -Pe 
merintahs maka 2 hari berikoetnja 
dari datangnja berita sekolah2 haroes   ditoetoep. 

MERE ET 

15.000 orang Djepang 
ikan diri di Tiongkok Oetara 

“dalam hari hari liboeran maka pada 

melainkan mereka tetap tinggal di 

mengoendoer 

Oentoek mentjegah. masoeknja 
kapal Djepang 

Hankow, 17 Dec (Reuter), Siang 
hari malam sambil bekerdja, maka 400, 
riboe serdadoe telah menjelesaikan pe 
kerdjaan memboeat alat perintang di 
seengai Yang-tze dekat Kioe-kiang, 
Djoega kesebelah hoeloe soengai itoe 
dibikin orang poela alat perintang g02 
na mentjegah masoeknja kapal perang 
Djepang oentoek menembaki Han-kow. 

Inggeris memperkoeat perlindoe 
ngan Hongkong. 

Londen, 17 Dec. (Transocean): 
Berhoeboeng dengan kedjadian2 jg: 

terachir-achir ini didalam peperangan 
Djepang Tiongkok, menoeroet berita 
didalam soerat kabar , Evening Stan 
dard“.- kini pembesar2 Hongkong me 
ngambil tindakan oentoek membikin 
soepaja djadjahan itoe siap lengkap 
dalam mendjaga diri, 

Seloeroeh tempat sepandjang watas 
antara Kowloon dan daerah Tiongkok, 
jang letaknja berhadap2pan dengan 
Hongkong orang memasang pagar2 
kawat berdoeri, sedang pasoekan pa 
soekan Inggeris poen siap lengkap 
poela oentoek sewaktoe2 memasang 
diri didalam tempat kedoedoekannja. 

Canton mendapat serangan lagi 

Lebih djaoeh diberitakan, bahwa 
semendjak permoelaan petjahnja pe 
rang, kini Canton kena serangan ter 
hebat, sedang sementara itoe di Ping- 
hai jang letaknja di Biasbai, pasoe 
kan pasoekan Djepang sama menda 
rat dari kapal kapal perangnja. 

Pasoekan Kwantung haroes bersiap 

Hankow, 17 Dec. (Reuter). 
Menilik kepada plan Djepang hen 

dak datang merampas ke Tiongkok 
Selatan, maka Chiang Kai Shek meme 
rintahkan soepaja pasoekan2 jang ada 
di Kwantung mempersiapkan diri oen 
toek berperang, 

Menerdjang barisan |Djepang dengan 

gagah 
Hankow, 17 Dec (Reuter). 
Tiga 'boeah kapal perang Djepang 

jg masoek lebih mendalam di soengai 
Yang-tze, moelai tembak2an dengan 
tentara meriam darat di Nanking, 
iboekota Anshwei. 

Dengan opisil diberitakan, bahwa 3 
divisi jg soedah sangat tipis dari pi 

bak Tionghoa, jg tertoetoep djalan oen 
toek menjingkirkan diri ketika pasoe- 

kan Tionghoa jg terbesar soedah me 
njeberang Yang-tze, mereka itoe ber 
kelahi habis2an oentoek menjerboe 

menerdjang barisan Djepang jg rapat, 

dan berhasil bisa sampai di Kwang-teh, 
160 km sebelah barat daja dari kota 
Nanking. Mereza mengalami keroesa 
kan hebat. 

Djika berita itoe diterimanja pada 
hari penghabisan, satoe hari sebeloem 
liboeran kerst, maka sekolah2 haroes 

ditoetoep djoega doea hari sesoedah 
nja liboeran itoe. 

Djika doea hari raja ini djatoeh ke 

hari moelai bersekolah (sesoedah ber 
liboer) mereka haroes datang keseko- 
lah pada waktoe biasa. Pada hari itoe 
tidak diadakan peladjaran soeatoe apa, 
melainkan anak2 disosroeh merajakan 
kja seperti terseboet dalam hoeroef A. 

Tetapi djika diminta, bolehlah salah 
satoe atau lebih dari bari hari liboeran 
itoe dipergoenakan boeat merajakan 
bersama2 dalam sekolahan. 

Kepala2 sekolah2 soebsidi dalam res 
sortoja masing2, soepaja dengan lekas 
diberi tahoekan dengan langsoeng agar 
mereka mengikoeti djoegs atoeran ini, 

aetuo GA rere N 

Toean Soangkoepon mendjadi ang- 
gauta Dewan Ra'jat10 th lamanja 

Kelak pada hari Minggoe tg, 26 Dec. 
1937 j.a.d,diroemshnja Amroe Baghwi, 
Salemba No. 69 Batavia Centrum akan 
diadakan perajaan oentoek memperi- 
ngati t. Maharadja Soangkoepon telah 
mendjadi anggauta Dewan Ra'jat 10 

Nanchang akan dihantjoerkan 
00. oleh Djepang 

'Djepang melawan pasoekan tidak 
teratoer 

Peiping, 17 Des, (Transocean). 
Kalangan Djepang memperma'loem 

kan, bahwa disepandjang djalan dari 
Tai Fuke Tatung, satoe tempat jang 
sangat penting artinja boeat garis per 
hoeboengan barisan barisan Djepang, 
telah terdjadi pertempoeran hebat an 
tara Djepang dengan orang2 Tiong- 
hoa jang tidak teratoer dalam barisan, 

Mereka ini ialah dari tentara ke-8, 
jang terpisah diri dari tentaranja, ho 
leh djadi sambil menoenggue bala 
bantoean, mereka berdaja oepaja sos 
paja tidak moengkin datang lagi per 
koeatan2 Djepang, poen mengingat 
poela bahwa pihak Tionghoa akan 
melakeekan penjerangan baroe dari 
soeatoe tempat jang djeraknja 40 Km 
sebelah selatan Tai- Yuan-Fu. 

Orang-orang Djepang menjatakan, 
bahwa semoea serangan2 Tioghoa itoe 
bisa terpoekoel. 

Pihak Djepang tidak bisa madjoe lagi 

Peiping, 17 Dee, (Reuter) Orang 
orang Djepang tidak bisa madjoe le- 
bih dari sampai di Cbang-teb sadja (di 
Honan Oetara), dimana pihak Djepaog 
soedah sedjak berminggoe/minggoe ter 
henti gerak madjoenja. 

Barisan Djepang jang 
moendoer. 

Dari pihak Djepang diakoei djoega, 
bahwa barisan Djepang jang ada di 
Shanshi mengoendoerkan diri, dimana 
mereka itoe sekarang mengambil pen 
dirian defensif ( membela diri) ditem 
pat jang letaknja 45 K.M. sebeleh 
selatan Tai- Yuan Fu. 

Pihak Tionghoa meroesakkan dja 
lan spoor 35 KM pandjangnja disebe 
lah selatan Chang-toh, : 

Oleh karena ada 75.000 orang dari 
pasoekan Djepang dalam 2 boelan ini 
jang melakoekan pengoendoeran dari 
Tiongkok Oetara menjatakan, bahwa 
pada sa'at ini Djepang oeroeng hen 
dak melakoekan geraknja kesebelah 
selatan, 

Persediaan Tiongkok jang 
terkoeat 

Shanghai, 17 Dec. (Transocean). 
S,k. Shanghai Times“. memoeat 

berita, bahwa  Kwartier Besar 
Tionghoa sedang tengah membikin per 
siapan bocat membentoek tentara Tiong 
hoa baharoe, terdiri daripada 50 divisi. 

Menoveroet sk. itoe, tidaklah boleh 
diharapkan, tentara baharoe itoe akan 
ikoet perang sebeloemnja awal tahven 
depan ini. 

Pemimpin-pemimpin tentara Tiong 
hoa bermaksoed memberi pendidikan 
spesial kepada pasoekan pacekan baroe 
ini, baik dalam oeroesan tehnik maoe 
poen ilmoe tjara-tjaranja melakoekan 
peperangan sambil menjerang. 

Dipastikan djoega bahwa tentara 
baroe ini akan disertai djoega alat2 
perang jang sangat lengkap. 

Topografische Dienst 

Diangkat mendjadi mantri-topograaf 
klas 1, mantri-topograaf Bajoenoeddin 

Boeat sementara waktoe diserahi de 
ngan djabatan mantri teekenaar klas 
1, uijd. mantri teekenaar A. Loomban 

aol. 

INDONESIA 
Disambar petir 

Dari Semarang Aneta mewartakan 
bahwa kemarin sore Paberik Kapaek 
»Simbengsoem"“ didesa Limboeng, da 
erah Pekalongan telah terbakar oleh 
karena disambar petir. Keroegian jang 
ditimboelkan oleh kedjadian ini kira- 
kira berdjoemlah f 15000 dan tidak 
ada seorang psen jang tjelaka, 

  

  

 Perloembaan tembak-tembikkan 
Diberitakan bahwa di Tjimahi ke- 

marin pagi telah dilangsoengkan per 
lombaan tembak-tembakkan oentoek 
meraperajakan berdirinja  jubileum 
Sehietvereeniging Oranje jang soedah 
8 tahoen. Disini dikoendjoengi oleh 
koerang lebih dari 48 corps dari se- 
loeroeh Tanah-Djawa dan Madoera, 
Legercommandan memboeka peraja 

an ini dengan mengeloearkan termbak   tahoen lamanja. 
»   — 9 —— 

v 

kan 5 kali, sesoedahnja beliau berpi- 
dato, 
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. Clark Gabe, Myrna Loy, Edna May Oliver, Bilie Bana Pan Marshall Ving'Parnel!” 

Ini malem dan 
malem brikoetnja 

BALE MT 
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TABIB N. M. KOKER 
dari HIMALAJA 

Pintoe Besie no. 108 sebelah Globe Bioscoop Bat.-C. 

Mengobatin segala roepa penjakit dengan obat mandjoer, pen- 

dapatan jang baroe. Semboeh dengan lekas, seperti, Bawasir, 

Bengek, Kentjing nanah, Sakit perampoean, T. B.C., penjakit 

Koelit, dan penjakit perampoean dari boelanan, aon oeloe : 

hati, d. 1. 

Segala penjakit ditanggoeng kasi obat sampai baik betoel, di 

loear kota obat kirim dengan rembours. aa         
  

  

Faillisse menten 
No. 1130 

DIPOETOESKAN Tan vonnis 15 Dec. '37 (R.Cs. Mr. D.N.A. de Lange): 
Njonja djanda A. de Gijsel geb. Landok, tiada pekerdjain, Batavia-C., 

dengan vonnis 17 Dec. “37 (R.Cs. Mr. P. Lugt): 

  

A.F.J. van Hemert, berniaga pakai nama Brood- en Banket bankkerij en UN 
Kokerij ,C, van Hemert", Batavia-C., 

V.H.H. Erkamp, Europeesch Sergeant, Bandoeng, : 
Anjo, saudagar, berniaga pakai merk Toko Kindjo, Batavia-C., 
Njonja F. Eysma geb. Lentze, Meester-Cornelis, 
Oey Kim Hoat, pedagang, Bandoeng, 
Njonja djanda F.J Willemsen-Leen, Bandoeng. 
MEMASOEKKAN SOERAT2 PENAGIHAN selambat-lambatnja pada: 
24 Dec, 37 Tan Hoa Sin merk Tak Nam, Bandoeng Iditentoekan 

belakangan). | W4 
10 Jan. 38 A.P. Bouwer, Bandoeng, 
10 , '38 Warisan marh. Tjan Ting Han, doeloe di Betawi, 
24 , "38 H. Kans, Bandoeng, 

8 Febr.'38 Abdul Wapa, Batavia-C, 
“ VERGADERING oentoek VERIFICATIE poekoel 10 pagi dalam gedong 
R.v.J. Betawi tg.: 

5 Jan, '38 (djadi tidak 8 Dec, 377 Sech Mohamad bin Said Baloewel, 
Mr.- Cornelis, 

Lee Io! Tan Hoa Sin merk T hoeng Nam tsb. (ditentoekan belakangan), | 
26 , “38 A.F. Bouwer tsb., 
26 , “38 Warisan marh. Tian Tjong Han tsb, 

9 Feb. "38 H. Kans tsb, : 
23 '38 Abdul Wapa tsb, 
Vergadering oentoek oelangan verificatie poekoel 10 pagi Salam gedong 
R.v. J. Betawi tg.: 
29 Dec. "37 J.F. Tency Watitmeris: Batavia-C. 
MENJEDIAKAN LIJST PEMBAGIAN oentoek jang Arina melihat, dikantor | 
Griffie R.v.J. Salinannja di Weeskamer moelai 21 Dec. “37 selama 2 minggoe: 
Firma American Radio Service Agency, Bandoeng (jang pertama dan Ca 

conc. 0 p 
PW.Ch. Balkstra, Bandoeng (jang pertama dan pengh. conc 0 pCt), 
Njonja Ch.W. Doeve, Bandoeng (jang pertama dan pengh. conc. 1,88 pCt), 
Tjie Hian Hin, Menes (jang pertama dan pengh, conc. 18,5 pCt), 
Lie Tjong Soe merk Tjoan Goan & Co, Bandoeng (jang pertama dan pengh. 

conc. 13,9 pCt), 

Lie Siang Eng sekoefoe firma Toko Lie Keng An, Tasikmalaja (jang per-| 
tama dan pengh. conc. 0 pCt), 

Lie Siang Hoat, idem id. id. 0 pCt, 
Firma Toko Lie Keng An, Tasikmalaja (jang pertama dan pengh. 18,5 pCt), 

selama 4 minggoe: - 
N.V.LA.M. de Buy Wennigers H. My, Pontianak Ijang pertama dan pengh. 

conc. 0 pCt!, 
DIHAPOESKAN dengan vonnis 3 Dec, "37: 
P Heuveling van Beek Betawi.” 
BERACHIR karena telah mendjadi tetap daftar pembagian pengh,: 
tg. 30 Nov. "37 A.K. Rijkschroeff, Batavia-C., 

7 Dec. 37 Hoo King Hye raerk Toko Sin Hua, Cheribon, 
7, 37 F, Klinkenberg, doeloe di Bogor, 
Iu». “31 Phang Joek Hiang alias Pan Jin Sam merk Jen Horig Hoo, 

12 Batavia C., 
Mei 31 AG, Sittrop, Pandoeng.. - 

DALEM 

MAURICE Dau AVEC LE SOURIRE 
  

  

Dr. 

Alg. 

Telf. 4034 

R. SOEHARTO 
Pracktijk 

Kramat 128 (sebelah Pensioen- 

fondsen) Batavia-C, 

Weli, 

Spreekuur 5—7 sore 

  

  

H.A. 
Sawah Besar 19a,." — 

Prima Stoffen, 
werking, Prim 
Systeem baroe, 

moeasken 

diatas, harganja   
TAILOR 
RACHMAN 

Batavia-Centrum 

Prima af- 
a Couper. 
Model 

harga baroe 
Kleermaker inilah jang aken me- 

kemaoean 
sebab bahan2 kaennja kwaliteit 

baroe, 

Toean2, 

dibawah. 
Kaloe perioe boleh panggil sa- 

waktoe-waktoe     

  

f 1. 80 
100st Visitekaartjes 

Terima di Faeman 
| Tida boleh makan garam ? 

  

  

OLEH 

MORAMMAD 

tebalaja KU Ab 

ekonomian, 
IV. Soesoenan 

. dan krisis. 

cyklus, 
IV. Depressi seka 

VIII, Peroetoen. 

PENERBIT D. 

Resanlah 

Di - Betawi 

126     

HAMPIR-HAB IS, 

»Krisis Economi 

dan Kapitalisme” 

HATTA 

X0 moeka 

fermaat 16 X 4 ci 

ISI KITAB: 

IL Indonesia dalam krisis. 
Ii. Dari ha! pengerti2a,,krisis" 

| HL Tingkat tingkat zaman per- 

perekonomian 

V. Keterangan kunjuktar dan 

rang. 
VII. Politik kunjuktur. 

DAHLAN 

Gg. Kebon Djeroek 37 | 
Batavia-Centrum. 

lekas, ditjetak tidak 
Lanjak, harga tjocma f 0,50 -!- 
f 0,10 ongkor kirim. 

REMBOURS TIDAK DIKIRIM 

boleh dapat padi 

Administratic Pemandangan 

Senen 197 

   

  

Ini malem 

dan malem 

1 Pi "an 
Sawah Besar Bat.- Cc. 

,OIL FOR THE LAMPS 
OF CHINA” 

(MINJAK BOEAT LAMPOE DI TIONGKOK) 

danin 23 | 

PAT O' BRIEN — JOSEPHINE HUT CHINSON 2 
dan JEAN MUIR       

   
  

Djamoe-djamoe AESCULAAP tjap 
(Recepi dari Kaloewarga Kraton Solo) 

Djamoe MAMPETKEN DARAH. Istri-istri jang 
dateng boelan keloearnja meliwati dari biasanja 

itoeada sanget berbahaja sebab darah bisa kea- 

bisan dan badan djadi lembek. Minoem ini dja- 

moe sebotol djadi 3 kali minoem, darah itoe di 
tanggoeng mampet (brenti kloearnja). Tapi kaloe minoem ini djamoe 

haroes banjak berbaring dan tida boleh bekerdja apa-apa. 

Harga per botol f 0.50 terpake boeat 3 kali minoem 

Toko Obat & Djamoe ,MESCULAAP" 
Pekiringan 98, Cheribon en filialen di: Bafavie-C., Kramat No. 50, Tasik- 

malaja, Bandoeng, Tjimahi, Sockaboemi, dan Palembang. 3 

  

      
SEN en na BAR : 

CURSUS TT PEN Pa 
pan (BLIND SYSTEEM 15   

Di Pimpin oleh an GOEROE aa Pesan dan SATOE 
GOEROE LELAKI jang soedah berpengalaman. 

CURsSUS 
COMPLEET. Sebab, kita mengadjar KANTOOR-WERK, 
SPECIFICATIE, STAATWERK, BALANS, BRIEVEN, 

HANDSCHRIFT, FACTUUR dan lain2 

SNEL ACCURAAT 
Pembaiaran sangatrendah 

THE TUTORIAL ACADEMY 
Gang Klintji 34 — 

    

kita 

DIPLOMA bisa dapat dari 

kita poenja SEKOLAHAN 
Batavia-Cenirum ataudari LONDON | Pitman's) 

  

  

Diikaloe dokter larang makan garem biasa pada 

orang sakit koelit, sakit pinggang, sakit 

djantoeng dan laen-laen penjakit, lantas pake: 

Ong pengen gyenssongggggansnn ungg 1! yoona 

NECHLOK Kud hana ba small tunai ulu Hakan bnnanid slh 

Ini garem boeat makan jang tida terisi Chloor (ratjoen) 
1 
ia 

Harga per botol terisi 100 gram netto f 1.70 

Harga per botol terisi 500 gram netto f7.50 

I mp. ELLINGER & Co. 
SOERABAIA BATAVIA-CENTRUM 

   
  

    

HOTEL SOERABAIA (Osman Hotel) 
Senen 44 Teif, No, 2105 Weltevreden Batavia-Ceutrum 

Inilah satoe2nja Hotel Indonesia jang terbesar dan termasjhoer 
didalam kota Betawi. 
Letaknja dimoeka djailan tram, dan berdekatan dengan station 
Weltevreden, 
Menerima tetamoe segala bangsa, djoega tetamoe boelanan de- 
ngan harga pantas 
Perkara' tarief boleh berdamai 
memoeaskan, 

Tempat bersih dan rawgtan 

Menoenggoe dengan hormat 
1 v De Directie 

“       

201 ban Got  



          
     

   
GA LANGGANAN 

25 

  

  

  

   

FONDS!, KEMATIAN 

Abonnes lamanja paling sedikit 9 
boelan jang meninggal, asal tidak 
menoenggak dapat uitkeering ,.. f 25— 

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

    

  

  

    
      

  

Tarief advertentie, keterangan pada 

2738 WI Kwitang No. 14 

administratie. 

  

   
  

  

Lembaran kedoea 
  

  

   

  

   

  

   

                    

  

    

(dengan tjabe n mie, 

      

   

   

   

      

    

   

  

   

  

    

  

   
   

  

   

  

ah interresa ant dan he 
inisalnja, kalau 
  

  

   
    

  

   

    
   
   

6 adalah ge 
antoek meng b na 

seesoenan kartoe dari lawan kita. Aka: 
tetapi menggertak ini moesti dij 
dengan baik dan diwaktoenja, 
sendjata ini jalah satoe ,tweesnijdend 
izwaard“, bisa memakan lawan : 
kawan. Djika kita msoe mengs 
moesti kita mempoenjai dasar jang 
toe jaitos memposenjai ,troeven“ dita 

£ kita, kalau kita maoec ,menda 
kemenangan dalam permainan 

    

  

    
    

  

    
    

    

      

   

   |. dan menggestak 
|. manti terboekti dan soesoenan kartoe 
| kita diketahvwei oleh lawan, hasilnja 
|. tak lain, bahwa kita akan »dimakan” 
| oleh lawan kita, 

     
  

  

| Gertak menggertak kerapkali dipa 
kai dalam lapangan permainan politik 
internasional, lebih2 Jagi ditahoen2 jg 

| c8chir ini gertak menggertak itoe jang 
“terlihat terkemoeka dalam permainan 
#jatoer politik doenia. Sipembatja ko 
ran2 tentoe menoerost dan memperha 
Nan perdjalanan politik doenia de 

    

   

   
   

    
     
   
     

   

    

  

    

  

    

   
    

     
    

   
   

        

     

      

    

  

    
   

      

     

     

    

  

   

    

   

       

   
   

ngan penoeh kegembiraan sama djoe 
ga seperti melihat orang sedang ber. 

in bridge atau poker. Berhasil atau 

berhasilnja gertak mereka itoeter 
gkcet kepada kepintaran orang2 
bermain, banjaknja ,politieke troe 
« dalam tangannja dan kekoeatan 

rganisasi jang berdiri dibelakang si 
emain itoe. Dalam pergerakan ke 
gsaan Indonesia gertak menggertak 
 boekan barang jang asing lagi, 
ip waktoe sendjata ini dipakai 
pemimpia kita. 

| Sendjata jg bisa memakan lawan 
dan kawan oleh karena pemimpin ki 
ta sangat rovaal mewaksi sjarat ini 
ten rechte en ten onrecbte", 

| Keadaan ini adalah satoe tanda, 
bahwa pemimpin2 kita sedikit mem 
poenjai pengetahoean tentang permai 
han bridge atau poker. 

| Pergerakan kebangsaan Indonesia 
seperti tiap tiap pergerakan kebang 
saau diatas doenia ini ada mempoenjai 

| doea moeka. : 

|... Jang pertama pergerakan kebangsa 

jg berdiri diloear. lingkoengan 
ikan itoe. Terlihat keloear ha 

garis garis jang besar dan barang2 
jang lahir dari pergerakan, bagaima 

oeatan, perdjalanan dan seloek 
a sebenarnja tak akan dapat 

pja, Mereka hanja dapat me 
aja, tetapi kedoedoekan jg 

ak akan mereka dapat ketahoei 

ng kedoea pergerakan kebangsaan 
ihat oleh kita jg berada 

lingkoengan itce, jg mengeta 
saban waktoe perdjalanan dan 
eatan pergerakan kita itoe, jgjme 
hoei seloek beloeknja dan batin- 

pergerakan itoe, oleh sebab 
1 itoe dilahirkan oleh tjita2 

dan dioesahakan oieh tenaga ki 
engan setahoenja kita semoea. 

m dosa kalangan jg tsb. dia 
m kita moesti mengambil 
toe dan mengadakan ba 

   
   

n berlainan jaranja dari tinda 
kita terhadap ,,awak sama awak" 

, Siapa ja 2 berani mentjari kemenangan, 

    

  bim jang diloear itoe tak tahoe benar, ba 
n|gaimana banjak dan kekoeatan ,poli 

    

     
    
     
        

    

Djika kita tak mempoenjai ,,troef | 
lawan kita, tentoej 

ti jg dilihat oleh orang2 asing 

02 kita terhadap orang af 
tau orang jg berdiri diloear per 

  

  ti berani mentjari kekalahan. 
: Oleh Abdindones 

gerakan, urang jg sebangsa seia 
ir sib dan sama perasaan 

n. 
politik dengan orang di 

ngkoengan pergerakan, mem 
kan sendjata gertak keling 

pat dengan seloeas2nja. Orang 

ieke troeven“ kita. Djika kita pandai 
jemainkan ,troef“ kita itoe, diwak 

jg baik, tentoe gertak kita itoe 
da harapan besar akan memberikan 

boeah. Dalam permainan politik jini 
h kita mengadakan gertak dan 

jubeweging“ dengan mempoenjai 
pintoe belakang jg banjak dan loeas. 
ehingga dapat mengoendoerkan diri 

dari perdjoangan politik itoe dengan 
sedikit sekali memberikan korban dan 
jg-tak menggontjangkan deradjad atau 
prestige kita. : 

| Berlainan sekali kalau kita bermain 
politik dalam kalangan ,awak sama 
awak atau ,kita sama kita", 

'Menggoenakan gertak keling ba- 
njak sekali bahajanja, lebih2 lagi ka 
lau gertak itoe tak #mempoenjai,,poli 
tieke troef“ jang koeat sebagai toelang 
 poenggoengnja. 

Kita semoeanja berdiri dalam ling 
koengan pergerakan: setiap waktoe ki 
ta mengamat amati sepak'terdjangdari 
tiap2 perkoempoelan dan pemimpin2 
nja, Dapatlah kita hampir 100pCt. 
mengetahuei kekoeatan tiap tiap par 
tij dan pemimpin2nja Keadaan begi- 
ni djoega terlihat dan terboekti dalam 
pergerakan kebangsaan dinegeri lain. 

Dalam permoesjawaratan pemimpin 
pemimpin pergerakan kita moestilah 
gertak keling itoe djangan kerap kali 
dipakai, sebab dalam pertemosan itoe 
kita diwadjibkan bekerdja bersama2 
membawa bagian oesaha kita oentoek 
toedjoean kita jang sama dan satoe. 
Djadi dalam permoesjawaratan itoe 
djanganlah kita mentjari kemenangan 
sementara, akan tetapi kemenangan 
jang kekal jaitoe memperkosatkan per 
gerakan kebangsaan oemoem, 

Dalam segala pembitjaraan moesti 
kita menghargakan pendirian masing2 

rapa ada jg diberikan tiap tiap pe- 
'mimpin. Maksoed pertemoean ialah 
mengoempoelkan sokongan dari segala 
pemimpin oentoek mengoeatkan per- 
gerakan osmoemnja, dan tidak oen 
toek memberikan keoentoengan boeat 
sesosatoe partai ,ten koste“ atau me 
roegikan partai jg lain adanja. 

Kalau kita toch memperlihatkan ger 
tak keling dan gertak ini tak beralasan 

akan menertawakan kita, tentoe hasil 
nja ialah melemahkan alasan atau 
argument, mengoerangkan kepertjaja- 
an orang lain kepada kita dan jang 
akan mengetjilkan hati kita. 

Dan pemimpin2 Indonesia dalam 
hal ini sangat pengetjil hati,lekas men 
dongkol dan “pzuilend”. Kepertjajaan 
akan keloeroesan pemimpin satoe sa- 
(ma lain adalah sendi dari permoesja- 
waratan jang bisa memberikan boeah. 

' Pemimpin pergerakan kebangsaan 
Indonesia! 

Gertak keling dapat dipakai : 

Tetapi dalam pertemoean ,kita sa 
ma kita“ djanganlah dipergoenakan 
dengan banjak. : 

Soepaja pertemoean pemimpin men 
dapat hasil. 

Soepaja dapat memberikan hasil jg 
memperkosatkan pergerakan kebang 
saan oentook keselamatan kita ber- 
sama. 

moesti kita menerima sokongan sebe| 

sama sekali, tentoe orang2 jg hadir 

        

Penerimaan Kalender? 

Dari N,V, Sehlieper. 
Dari N.V. Carl Schlieper Handel 

Maatschappij kita menerima kalender 
jaitoe beroepa blec robekan jg angka? 
nja tertoelis dengan besar soepaja da 
ri djarak jg djaoehpoen bisa tertam- 
pak dengan djelas, Kalender tsb. (bloc 
nja tertjantoem pada karton jg ber- 
gambar bagoes sehingga amat tjantik 
boeat dipasang pada dinding baik di 
roemah maoepoen dikantor, 

Dari Muguet Poeder- 
fabriek. 

Sebagai tahoen2 jg laloe poen ih. 
1938 MuguetjPoeder Fabriek, pabriek 
bedak jg sangat terkenal mengeloear- 
kan kalendernja bercepa almanak boe 
lanan disertai hiasan jg indah. 

Dari Internatio, 
Internatio afdeeling kertas walau- 

poen tidak oesah diterangkan pandjang 
lebar, tentoe sidang samai bisa m4- 
ngembarkan sendiri betapa indah ka 
lender jg dikeloearkan olehnja, 

Kalender sebagai jg kita terimaada 
lah almanak minggoean memakai ker 
tas jg sangat haioes. 

Dari Oishi 
Poen toko Japan Oishi di senen ter 

kenal sebagai toko jg mendjoeal ber 
bagai matjam barang2 pakaian perma 
inan alat sport obat2 Japan lebih le 
bih terkenal kerena Pilot Vulpen, djoe 
ga mengirim kalender kepada kita. 

Tidak alah dengan lain2nja akan in 
dahnja. 

— 0 — 

Verslag pendek pembagian 
fitrah Brebes 

Moehammadijah Tjabang Brebes pa 
da malam Saptos dan Minggoe tt dan 
2 Sawal 1868 atau tt 5 dan 6 Dec 
37 soedah - mengerdjakan membagi 
pitrah pada orang2 miskin bertempat 
diroemabrja T. Imam Sahadat Brebes 
Di antaranja badan2 dan 'Toean2 jg 
memberi sokongan dan fitrah jalab: 

Dari ASIB tjabang Brebes roepa oe 
. wang f 30.— 

Dari Tosan2 Bangsawan Brebes oe 
wang f 2.50 

Dari Toean2 pendoedoek Brebes roe 
pa beras 100 kati 

Dari kaoem Moehsmmadijah Brebes 
roepa beras 400 kati 

Sokongan jg beroepa wang sedjoem 
lah f 32.50 dibelikan beras dan ba- 
kal badjoe sehingga pembagian mana 
mendapet beroepa beras || datjin dan 
40 Elo tjita bakal badjoe, di bagi atas 
100 djiwa mendjadi rata rata a 1 ka 
ti adapoen tentang bakal badjoe tjara 
nja membagi hanja menoeroet penda 
patan pengoeroes mana jg patoet di 
berinja- Di sini perloe di kabarkan 
bahwa diantaranja 1100 djiwa itoe ter 
diri dari: : 

Orang orang kere kere besar ketjil 
dan anak anak 40 orang lainnja ter 
diri dari orang orang jg miskin teta 
tapi boekan kere kere. 

Maka atss namanja orang orang 

miskin dan'fakir mengatoerkanjterima 
kasih pada ASIB tjabang Brebes dan 

Toean Toean pemberi fitrah adanja. 
Oon GP am 

WARTA MATARAM 

Hari Iboe (Moederdag) 
Perkoempoelan2 kaoem itoe di Ma 

taram nanti pada tanggal 22 Dec. '37 
akan mengadakan hari kebadjikan. 
Bagi mendjalankan hari moelia tahadi 
mereka beloem dapat memastikan akan 
rantjangan pekerdjzannja, Hanja dari 
fihak Istri Indonesia dapat dioemoem 
kan bahwa perk, ini pada hari jang 
akan dipermoelia hendak membagi ha 
diah hadiah pada anak piatoe M, D. 
Moedah2an pekerdjaan kebadjikan ini 
mendjalar kelain tempat. 

Penoceroenan tarief koeboeran 

Centraal Roekoen karupoeng jang di 
pimpin oleh t, Moeh. Oesman hendak 
mengadakan aksi bagi penoeroenan 
tarief koeboeran. Hingga sekarang atoe- 
ran Jg berlakoe ialah ta“ ada perbedaan 
antara jang miskin dan kaja. Atoeran 
jang demikian soedah barang tentoe 
memberatkan pada si miskin. Serta 
poela dalam karapoeng satoe dan lain 
nja ta' ada ketjotjokan tarief, Berkasil- 
lah kami harapkan. 

Madjallah Awidijo Brasto dikoeboer 

Di Mataram soedah lama dikeloear 
kan madjallah dalam bahasa Djawa 
dan hoeroef Djawa. Sewaktoe toean 
H. H. Sewojo marhoem memegang 
pimpinan perdjalanannja beres. Tetapi 
sepeninggal beliau keadaan gontjang 
dan teroes memaksakan masoek ke 
liang koeboer. Moedah-moedahan ar 
wah Awidijo Brasto diterima dengan 
selamat oleh bekas pembatjanja dan 
hingga datanglah incarnatierja, 

Tamoe dari loear negeri 

Pada tgi 16 Dec, 1937 akan tiba di 
Mataram t, Dr. Hanslutter. Beliau per 
nah mendjabat Rijkskanselier dan be- 
kas Gezaut Djerman di Washington, 

Tamoe agoeng itoe berniat tinggal 
doea hari lamanja di Mataram. Selama 
disana beliau akan melihat barang? 
keanehan jg soekar didapatnja ditanah 
airnja sebagai Boroboedoer, Pasar Gede 
Waterkasteel dll.nja. X 

Selamat datang dan selamat pergi ! 

Berdiri Gerindo 

Djoega Mataram ta' ketinggalan 
mendirikan perkoempoelan sebagai 
Girindo. Jang doedoek dalam pengoe 
roes -diantaranja tt. R.M.K, Soedewo, 
Soepardjan, Tonde, Karjo, Atmosandi, 

Kabarnja ta” lama lagi akan menga 
dakan Rapat Oemoem dengan menda 
tangkan djago2nja. 

Loeloes dalam Candidaat examen 
Indologie 

Padoeka jm. Kg Soeltaa menerima 
kawat dari poetranja GRM Daradja- 
toen jang ada dinegeri belanda, me- 
njatakan, bahwa beliau telah loeloes 
dalam candidaat examen Indologie 

Ir. Kramer mengoendjoengi Taman 
Siswa 

Pemimpin SDAP, jg baroe datang 
di Indonesia ta' loepa mengoendjoengi 
kota Mataram. Beliau memerloekan 

ia — an aan 

  

      ! Terang sekali 
S3 ELECTRICITEIT BEDRUF 
29 » BATAVIA 

Banjaknja Watt Harganja 

saboelan 

20 f 0.84 

30 2 l0 
40 snnos 
50 » 210 

60 20 a 
70 32.94 
80 s3 
90 513.03 

100 S33a 
125 a25 
150 H0 
175 » 6.30 

200 slr 

Wang borg dan sewaiin stroom- 

begrenzer tida esa dibajar 

  

poela bertemoe dengan K.H. Dewan- 
tara diroemahnja. Sesoedah bertjakap2 
t, Ir, Kramer dengan dipimpin oleh 
tt: Soekemi dan Soewandbi melihat2 
keadaan sekolahan Taman — Siswa, 
serta diperkenankan dengan goeroe2 
dimasing-masing kelas. 

Soedah diboenoeh dipersen f 500 

Satoe drama kedjadian dalam pase 
ban keraton seorang bangsa Tionghoa 
anak dari Goe Hok King jg tempo2 
otaknja miring, mati terboenoeh de- 
ngan toembak oleh soldadoe cavalerie 
jg mendjalankan kewadjibannia. 

Doedoeknja perkara demikian?: 

Orarg Tionghoa diatas telah ma- 
soek dalam pegelaran diraana ta'dapat 
idzin. Sewaktoe disamperi oleh solda 
doe cavalerie bernama R Djojodihardjo. 
orang jang miring otaknja melompat 
tembok dan memberi perlawanan. Sol 
dadoe cavalerie jakin bahwa orang 
ini akan berlakoe ta" senonoh dan 
lantas mengambil toembak dari orang 
jang mendjaga pintoe, serta Tionghoa 
tahadi teroes ditoesoek sampai mati. 

Dalam poetoesan pengadilan mili- 
tair jang ada di Tjimahi R. Djojodi 
hardjo, soldadoe cavalerie, dianggap 
nja salah dan dihoekoem 1'/» tahoen, 

Familie Goe Hok King beloem poeas 
dengan poetoesan ini serta meminta 
pertolongan kongsolnja di Batavia. 

Dari perk. Siang Hwee kami men 
dengar, bahwa familie dari orang jang 
diboenoeh oleh pemerentah diberi ke 
roegian sebanjak f 500.—.   
  

Harganja 1 pot 

DI TANGGOENG lekas mendjadi BAIK boeat Toean 
poenja penjakit koelit djikaloe pake : 

»DESA" 
Jang soeda terkenal dari MOESTADJEBNJA boeat semboeken 

segala matjem penjakit Koelit, seperti: Borok, Koreng, Bernanah, 
Kena Koetoe Air dimanah djeridji kaki, enz. enz. 

Didalem sedikit hari bisa keliatan di manah loekanja kering 
TIDA bernanah lagi dan kloewar koelit moeda. 

ALE 

(10 Gram) f 0:15 

    

   

(kami mengoetjap terima kasih 

Oleh Madoeratna 

Soedah kembali 

Sebagaimana diketahoei oleh pem- 
batja ,Pemandangan“ kami baroe2 
mengadakan perdjalanan ke Madoera, 
Bali dan teroes ke Tjirebon, Kini soe 
dah kami kembali dan moelai menja 
djikan , Warta Mataram" seperti bia 
sa. Kepada pihak jg mengiritakan ka 
baran sewaktoe kami dalam hepergian 
dengan amat sajang ta" dapat kami 
moeat sebab soedah basi. Tas loepa 

atas       rang jg berdiri dalam lingkoengan | perhatiannja, 

  

Boeat djoeal lagi bisa dapet banjak kerting 

Hoofddepot : 

Chemicalienhandel ,, BENG” Batavia 
Hoofdagent: 

Drogisterij WIE SENG 
Kali Besar Zuid no, 8 telf. Bat. 740 | 

Permintahan ketrangan2 boeat djadi agent boleh bitjara kepada: 
PRINSENLAAN 92 (Paviljoen) Telf, Batavia 712 

Di tjari Agent2 boeat djoeal lagi di koeliling tempat |   Bisa dapet beli di manah Tokostoko.     

s3 

  

  
 



   

  

   

      

   

            

     

  

   
   

      

    

isi | Cramer, 
-ladalah berdjoeis oleh karena memben 

wa|toek komite petisi. 

     

  

   
     

  

   
   

    

menganggap aksi 
petisi aksi berdjoeis, akan bengkokkan 

' toedjoean Indonesia Merdeka, djadi 
aksi mengchianat pada rakjat. Dari 
kaoem oeloeng pengetahosannja dalam 
soal berdjoang seperti boleh diharap 
kan dari Pimpinan Oemoem P.N,I, 
“kita boleh mengharapkan poela bah 

“mereka mengerti perbedaan 
ra komite komite petisi dau per 
akan jang menanam semangat, s06 
'toedjoeanpergerakan adalah 
ion status djangan sampai lebih 
Notosoeroto). : 

. komite menjokong soeatoe 
| permintaan jang isinja — djoega 

boeat pergerakan rakjat — lebih baik 
“dari pada keadaan sekarang. Dalam 
“pikiran kaoem penjokong petisi, voor- 
stellersnja tidak terketjoeali, tidak se- 
'kali-kali timboel niatan oentoek me 
madamkan tjita-tjita Indonesia Mer- 
deka. Itoe hak dan kewadjiban pihak 

: jg akan mendapat roegi oleh Indonesia 
2000. Merdeka. - SAP 5 

—... Mempropagandakan toedjoean ada 
— lah Jain daripada mengadjoekan per| 

— mintaan jang recsl. Sedjarah memberi | 

      

        

   

    

    

   

   

      

    

  

   

    

   
   
    

    
   

     

   

    

    

      

  

    

   

   

    

    
    

    

   

    
   
    
    

      

    

  

    

     
   
     

    
    

    

  

    

  

| pengetahoean pada kite, bahwa kaoem | .. #jita-tjita Indonesia Merdeka golongan alis beloem pernah mewoedjoed | 
ta-tjitanja dalam soeatoe eisch | 

(atau petisi, Kalau sekarang permintaan 

Mereboet kampioen Djawa 

Pada tg, 25 dan 26 Dec. di Mata- 

nias bagi mereboet kampioen Djawa. 

Moerjohamidjojo dari Solo, Samboedjo 
dan dari kaoem poeteri Siti Soendari 
“dari Bandoeng. 

3 2 

|. pada waktoe pagi dan sore. : 

Siapa jg akan dapat gelaran kam- 
pioen tennis £ Na 9 

Centraal Comite Protest Aniem 

kaok kaok lagi, makin lama makan 
dingin. Waktoe ra'jat mendidih sema 
ngat anti Aniem oleh karena bebera- 
pa kesalahan, badan Comite tahadi ta” 
—Iekas lekas mengadakan aksi perlawa- 

— nannja. Le TE RA 

|. Rapat en nogmaals rapat, semoea 
nja omong kosong itoelah pekerdjaan 
mereka. Apalagi sekarang sesoedah | 

para langganannja. serta kebanjakan 
—. ksoem Tionghoa jg tmemberi dorong 

| an bagi gerakan menentang, melihat 
bahwa fancy fair centoek amal Tiong 
kok diberi gratis licht, ja soedah tam 
bah dingin lagi. ) 

Demikian poela di Tjirebon NIGM 
lambat laoen men kemenangan. 
Sekali Jagi kami bilang. Berhati-hati- 
lah toean-toean dilain tempat djangan 
mengadakan perkoempoelan seperti | 

-OCC PA, sebab nanti roegi-roegi beli | 
putromax kembali ke Aniem lagi |! 

   

me HP sman 

til toe portret, jang terambil oleh Came 

£ 1 
n|ehure kamoe tentang petisi Soetardjo 
n |berarti menjetoedjoei aksi 

a|O,—P.N.I, lihat Pemandangan, 
Iig. 8 Dec. “37 lembaran 

menjokong motie Wjinkoop (comm), 

| Sajap Selamat! Kalau kita tjoe| 

ram akan diadakan pertandingan ten-| 

Jg pasti toeroet ialah dari Solo, Sema| 
| rang, Bandoeng, Blora. Diantara pe-| 
. main2 jg soekar dialahkan ialah Prins/| 

| Pertandingan diadakan di baan O.I, | 
- Mij Boemipoetera serta dilangscengkan | 

Badan Centraal ini roepanja ta” berj 

. Aniem mendjadi baik kembali dengan | 

(zegge : sembilan roepiah delapan poe 

'perbanjak terima kasih, moedah2an 
Allah s.w.t. membalas akan amal me 

| Oleh Kx-Em-Te 

rang, berilah gam 
melebihi! Ten 

sindiran ,ber 
,“ pendeklah 

ak merendahkan keteba 
mereka, kita soenggoeh me 
-ragOe, apa penoelis mak 

et examen, 
oek Jan 

radikalisme“ dan 
ja dalam sedjarah perdjoangn 

!K empat soerat harian 
mengizinkan mendalamkan kata? 

erseboet. 2 
Ketiga marilah memperlihatkan soea 

    

   

Ira pimpinan Oemoem PNI, : , Hai Ir, 
Sociaal Democraat, kamoe 

Hai perhimpoenan Indonesia, bro- 

berdjoeis 
bearti mengchianat ra kjat Indonesia jg 
bertoedjoean I.M, Kamoe koeminis 
Roestam Effendi dan Wijukoop pida 
tomoe dalam Ile kamer tentang peti 
si Soetardjo dan tanda tangan perse- 
toedjoean menandakan kamoe berdjoe 
is penghianat. Beladjarlah pada P.O, 
P.N,l. (Bagaimana roepanja toestel P. 

Il). Seka 
rang Gerindol Boekan standpunt 
officeel dari pariij jg akan kami bi 
tjarakan. Pidato toean2 A.K. Gani 
dan Mr. Amir Sjarifoedin soedah Ie 
'bih dari terang. 

Menoeroet pemandangan kita soea- 
toe sikap jang bagoes dan djitoe. Jang 
menarik hati kita jalah keterangan 
voorz. H,B. Gerindo tentang dakwaan 
beberapa orang (dalam partijnja ? ?), 
bahwa bitjara dalam rapat openbaarnja 
Centraal Comite Petisi berarti sama 
dengan doedoek dalam Komite, ber 
'arti keloear dari rail Gerindo. Apakah 
dakwaan ini djoega bersandar atas ka 
moes ,radicalisme”, azas ,,rakjat oen 
toek rakjat”, sikap ,,konfrontasi”, atau 
atas politiek-tinggi? Dalam sedjarah 
parlemen2 di Djerman sebeloem Hit- 
ler memegang kekoeasaan ada bebera 
pa tjonto dari kaoem fascist bersama 
dengan kaoem koeminis memoefakati 
soeatoe voorstel dari salah satoe fihak. 

Beberapa hari jl verslag Ile kamer 
melihatkan kaoem Massert (fascist) 

jang ditolak oleh semoea partij (incl. 
kaoem SDAP), Memang bodoh kaoem 
facist dan kaoem koeminis Europa. 
Kalau mereka maoce memperioekan 

sia, tentoe perdjoangan mereka akan 
lebih madjoe, boekan? .... 

20 RANGKASBITOENG 
'Moehammadijah bag. P.K.O. dan 
: Zakat fitrah, di Rangkas. 

 Pembantoe menoelis : 
Pendapatan Zakat fitrah jsng di 

koempoelkan dan dibagikan oleh Moe 
hammadijah bagian Penolong Keseng 
saraan Oemoem pada tahoen ini ialah 
sebagi berikoet : 

Banjaknja jang berfitrah 94 orang 
pendppatan beras 35 gantang 
pendapatan fitrah beroepa wang 

F 3.58 (tiga roepiah lima poeloeh de | 
lapan sen) 
Kesemoeanja itoe telah dibagikan 

kepada 63 orang fakir, miskin dll., 
pada malam Sabtoe tg 3 ke 4 Decem 
ber 1937 dan hari Sabtoenja sebeloem 
sembahjang 'Id. 

Lain dari pada itoe dibagikan djoe 
ga beberapa pakaian kepada fakir 
dan miskin, jang mana mereka itoe 
sangat mengoetjapkan terima kasihnja, 

Derma jang diterima oleh Roemah 
Jatim Moeharmadijah. 

Dari beberapa Toean-tosan derma 
wan di R.K. diterima wang f 4.85 

Dari T. Saleh Baejebe Singa- 
pore (dengan perantaraan 

- : oean A. Dahlan) f 5,— 

Djoemlah f 9.85 

loeh lima sen). 
Dari Toean Ismail slachterij 4 helai 

saroeng anak-anak. : 
» N.N. 1 kemedja padvinder! 
Njonja Aminie Rd, Ajoelaan 

“1 potong pakaian pe| 
s rempoean, 

Atas nama anak anak jatim Pengoe 
roes RJM terseboet mengoetjapkan di 

» 

” 

reka itoe, 

AG gerak tenaga ata 

dengan wang, kavem intellect proletar 

malam mengambil tjeritera: Kertadja- 

ima mengharap soeara persetoedjoean 
kita tak oesah chawatir, asal djangan... 

gerak foeloes. 
Petisi Soetardjo pengalami pe ngaa 

gaan seperti komandonja Ki Adjar 
menentang ordonnantis sekolah liar. 
Menoeroet conmunigue Ceniraal Co- 
mite Petisi banjak partai jang setoe- 
Gjoe, tetapi initia f oentoek be 
kerdja f(oempama mendirikan sub-co- 
mite) tinggal di...hati Boleh djadi 
kelamahan ini akan dibela dengan ala 
san ,beloem 'dipoetoes oleh partai“, 
akan tetapi alasan ini menerangkan 
lagi vitaliteit sajap selamat. Ada poela 
sebagian sajap selamat jang moendar 
mandir, kelihatannja maloe kalau dika 
takan ,tidak radicaal“, tetapi oentoek 
mengikoet radikal made in Indonesia 

        

    

   

  

iwaktoe karangan ini ditoelis, 
. Soal petisi tidak perloe dibikin roe 
wet, Siapa setoedjoe sokonglah menoe 
rost kekoeatan masing2. Kaoem wang 

dengan pikiran, kaoem propagandist 
di mimbar dengan lidahnja dan sete- 
roesnja. Siapa menganggap koerang 
berilah rantjangan jang lebib, siapa 
Isama sekali tidak maoe tahoe, gerak- 
kanlah rakjat dengan mengambil si 
kap ,tidak maoe“. Oempama disam- 
ping rapat openbaar atau lijst handtee 
kening pro dari Centraal Comite, bisa 
diadakan rapat2 openbaar atau (dan) 
lijst bandteekening anti petisi. Di- 
diklah rakjat memikir, bertena 
ga atas sesoeatoe goal seperti petisi. 
Makloemat-sendiri-djeun 

dalam soal ini tidak berarti. Dja 
pganpoen partai jang gagab, toea dan 
soedah bertjoetjoe seperti PSII (lahir 
nja di tahoen 1912) atau partai jang 
'soedah sentausa iman sebagai PNI ti 
dak bisa melajangkan soeatoe makloe 
mat, perkoempoelan pemoeda pven 
djozga bisa main soerat-siaran. Malah 
boenjinja bisa lebih menoesoek hati ! 
'Penjair idealisme, rakjatisme, radika 
lisme memang diboetoehkan, tetapi ti 
dak dalam pengoeroes2 partai tem- 
patnja ! 

Siapa soeka memperdengarkan soe- 
ara2 dalam kaiangan Parindra sebe 
loem partai ini menetapkan sikapnja 
akan merasa sedikit ketjewa memba- 
tja boenji poetoesan jg mengatakan 
Parindra tjotjok dengan adanja confe- 
rentie, dimana oetoesan2 Indonesia ha 
roes mentjapai toedjoean2 jg selaras 
dengan toedjoean2 Indonesia. Apakah 
toedjoean2 ini? Lebih vaag dari pada 
petisi-Soetardjo orang soekar mentjari 
nja, toch mereka bisa mengatakan pe 
tisi-Soetardjo adalah vaag, koerang 
terang, 

Sikap Gerindo lebih djitoe: ,Rak 
jat Belanda maoe berconferensi apa ti 
dak, kalau mace nanti program kami 
bikin“ (Mr. Amir Sjarifoeddin). Teta 
pi punt ke 4 dari poetoesan Parindra 
jang mengadjak rakjat membangoen 
kan aksi minta konferensi patoet di 

terletak kewadjiban mendjalankan ko 
mando dari Pak Tom dan Bang Tham 
rinnja ! : 

Obor Pemoeda 

Sebagai jang soedah diwartakan di 
dalam sk. ini pada hari Rebo jl, ma 
ka sebentar malamlah akan diadakan 
opvoering dari Obor Pemoeda jang di 
pimpin oleh Dr. Poerbotjoroko di G. 
Kenari 15, 5 
Ampat tahoen soedah dibelakang 

dan sekarang O.P. menghadapi tahoen 
jang kelima. 

Toneel jang akan dimainkan nanti 

dja karangan t. S8. Pan6 
Disinilah kita dapat melihat, bagai 

mana tjintanja seorang radja pada 
istrinja sampai sebilah keris dapat 
Hee jp La pjawa dosa orang soeami 
istri. 
MEN Nan boot akan diramaikan 

oleh M. V. Obor Pemosda dan djoega 
akan diadakan leloetjons dari Ogel c,8 
(Black Joker), Inilah djagonja Nirom 
dan Voro. Ialah jang akan membikin 
toean toean dau njonja njonja ketawa 
Gran gelak dengan si Tjengkrong 
an Pak Doblang, 

—— 9 — 

Pembrantasan boesta hoeroef, 

Tosan Mh. Basoeki minta kita ka 
barkan bahwa: 

Sebagaimana pembatja jth. barang 
kali telah mengetahoei, di Djakarta 
ini di T, Abang. Kb. katjang telah di 
boeka sekolah oentoek membrantas 
boeta hoeroef bagi orang2 dewasa laki- 
laki maoepoen premposan. 
Sekarang tempatnja dipindah ke 

Djatibaroeweg no. 43 di sekolah Tjo 
kronegaran. Selama boelan Poeasa cur 
sus ditoetoep, sekarang diboeka kem 
bali dan oentoek sementara, waktoenja 
Pa oentoek kaoem bapa saban ma 
am Selasa dan malam Saptve djam 

8 malam, Bagi kaoem iboe hari Senen 
dan hari Djoemahat, sore djam 5. 

jursus dikasihkan sama sekali de- 

djoega masih timbang2, Inilah keadaan| I 
|Idak boetoehkan, karena sekolah Pen 

rang ini teroetama personeel pasarwe poedji. Pada anggota anggota Parindra | sa “dari regentechappen Samvognaja 
megoeroe pada kaoem radikal Indone |jang mewakili hampir semoea lapisan 

  

'ta' perloe diterangkan lagi, pembatja 
jth. telah makloem. Maka dari itoe ka 
lau sekiranja toean2 di Tanah Abang 
mempoenjai boedjang jg masih boeta 
hoeroef haraplah diberi sedikit kelong 
garan dan disoeroeh kelonggaran dan 

ikarena faidahnja nanti toean djoega 
akan mendapat walaupoen hanja sedi 
kit. Djoega apabila toean mempoenjai 

ngenal a, b.c, harap dikasih -tahoenja 
agar mereka soeka beladjar, 

Dalam pembrantasan boeta hoeroef 
ini teroetama tidak mengharap 'sym 
pathie sadja, sebab sympathie tidak 
dengan bantoean jang kelihatan, apa 
goenanja. e 

Bantoean wang pada waktoe ini ti 

didikan Islam dan sekarang Tjokro 
negaran telah mengasihkan roeangan 
inja dengan pertjoema. 

Minjak tanah boeat lampoe petro 
max paling banjak 3 cent tiap kalil 
dan kapoer (krijt) 2 batang seharga 
satos cent (ongkos 4 cent ini lebih 
moerah daripada harga satoe pak si 
garet Faroka) tjoekoep oentoek menga 
sihkan peladjaran pada 20—30 orang. 

Kepada toean2 dari sekolah tsb jang 
soedah menolong tidak sedikit itoe ka 
mi, dan atas namanja ema2 dan ba 
pa2 (cursisten) matoerkan diperbanjak 
terima kasih demikian djoega kepada 
toean Red, sk. ini. 

TEGAL 

Kekeliroean jang berbahaja 

Isterinja seorang Mantri verpleger 
dalam regentschap Tegal ini djatoeh 
sakit dan oleh karena roemahnja dja 
oeh dokterroepanja akan diberi per 
tolongan sendiri. Boleh djadi dari bi 
ngoengnja atau bagaimana lakinja ma 
oe kasih tablet aspirin kliroe boorzuur 
tablet jg diminoemkan jg mana me 

apa tambah pajahnja jg sakit 
adi. 
Kedjadian sebetoelnja tidak akan 

menarik perhatian kita oempama ti 
dak seorang Mantri verpleger jg ber 
boeat kekeliroean ini, 

. Lebih lebib djika diingat bahwa be 
liau berdiri zelfstandig pegang beheerJj 

Jg bertempat dipegoenoengan dengan 
pendoedoeknja orang desa ig kebanja 
kan beloem faham tentang roepa dan 
Narknja obat dokter jg berdjenis2 
itoe. 

Tetapi sebagai manoesia biasa me 
mang tidak terhindar akan sifat keke 
liroean dan kechilafan dan dari sebab 
itoe mosdah moedahan atas kedjadian 
ini tidak berboentoet jg koerang enak 
atas adresnja jg tersangkoet. 

. 

Nasib pegawai pasarwezen 
Adanja atoeran belandja jang seka- 

f 

menjedihkan. Sebagai adj. demang pa 
sar doeloe menoeroetatoeran Geweste 
ljken Raad Pekalongan bisa terima 
belandja permoelaan f 20.— dan kalau 
dapat naik pangkat djadi marktmees 
ter bisa terima sampai f 90,— seboe 
lannja,   

  mna aebukaniasimbante ank - TEE - 

Goenanja membrantas boeta Ba Sesoedahnja dioper oleh regentschap, 
belandja mereka sebagai kaartjis-ver 
kooper atau adj. demang pasar 
menoeroet  Maandloonersverordening 
f 10,— kalau baroe masoek dan px 
ling tinggi bajaran mereka f 60.-- 
oempama bisa naik pangkat. dja li 

disoeroehnja datang di Djatibaroe 43|marktmeester kl. I, 
Oempama dipikir tanggoengan dan 

pekerdjaannja mereka” itoe memang 
koerang dari tjoeksep djika dibanding 

tetangga atau kenalan jang beloem meldengan bajarannja. 
Tidak sampai disitoe sadja nasib m3 

reka, sebab moelai 1 Januari 1938 p r 
soneel jang diserahi tarik padjeg ken 

boeat 'ini tahoen 1937 mereka dapat ' 
2 pCt dari opbrengst. 

Djadi ini namanjs tanggosngan dan 
pekerdjaan tambah, tetapi belandjs 
tetap on, 

“4 xi 

Poengkoeranstraat mape diganti 
nama ?? 

   

                

   
   

    

    

    
   
    
   
    

  

    

  

daraan (Voertuigenbelasting) tidak ar— 
kan menerima collecteloon lagi,sedanz 

Dalam rapat gemeente Tegal jang - - 
baroe laloe menoercet verslag jang ki 
ta dapat batja, salah satoe anggauti 
boekan wakil kita madjoekan oesoel 
soepaja Poengkoeran-straat diganti na- 
ma jaitoe ,Z wembad-straat", sebab k31 
tanja djalan itoa menoedjo9 ke tempat 
pemandian gemeente. ta 

Apa perloenja dan voordeelnja peng 
gantian nama ini kita beloem iaham. 

Oranjefeesten j.a,d, 

Menoercet kepoetoesan dari rapat 
comite, oranje-feesten jg akan datang 
lini 
Oranjehuis, maka di aloon-aloon Tegal 
akan diadakan keramaian oentoek pi 
bliek sedang anak2 sekolah poen akan 
diadakan arak-arakan, fiets jg dipa 
djang dll. 
sport wedstrijden. 

berboeboeng kegirangan dalam 

kesenangan antara lain 

. Pada waktoe kabar diterima bahwa 
poetranja Prinses Juliana soedah lahir, 
maka dialoon aloon Tegal akan diboe 
njikan bom 20 kali kalau poetra tadi 
soeatoe ,Prins“ dan 10 kali oempama 
keloear , Prinses“. 

Hal ini soepaja diperhatikan oleh 
pemsatja Tegal, sebab kalau kabarjg 
menjenangkan ini diterima djaoeh ma. 
am ocoempamanja, soedah-tentoe seke 

nja seboeah regentschaps-polikliniek Itika itoe djoega akan diboenjikan bom. 
Djadi djangan kaget dan djangan kira 

. . bom4 Ii Djepang jg” mampir di 
Tegal ! 

Tetapi soeatoe tanda kegirangan, 

Subsidie gemeente 2 

Sebagaimana telah dikabarkan be “ 
berapa hari jl gemeente Tegal mem 
beri sokongan jg beraoepa subsidie ke 
pada Instituut Huishoud onderwijs jg 
dioeroes oleh IEVVO Tegal sebanjak 
240,— goena th 1938. Berhoeboeng 

di Tegal ini instituut sematjam tadi 
tidak hanja satoe sadja, maka ada me 
nimboelkan soeatoe pertanjaan apakah 
sebabnja Huishoudschoolnja Moeham 
madijah tidak dapat sokongan? Tin 
dakan regentschap Tegal ada lebih 

hati2 dan lebih manis sebab doea2nja 
instituut baik kepoenjaan IEVVO ma 
oepoen Moehammadijah dapat f 60,— 
masing masing, 

  

Il V.E. 
Goenoeng-Sahari 84, 

Electromonteur 

Permoelaan cursus baroe 1 

dari sekolah-seko 

Sebagian besar dari moerid-moerid 

rat2 keterangan boleh diperiksa. 
djika diminta. 

Wang sekolah F 15.-   

Sekolah bagian ELECTRO dan RADIO-TECHNISCH jang baik, sem- 
poerna dan jang pertama sekali di 

Didikan boeat djadi 

Oedjian penghabisan berlakoe dibawah penilikan goeroe-goeroe tinggi 

da peroesahaan-peroesahaan jang besar dengan gadji jang baik. Soe- 

seboelan boeat satoe bagian, Internaat disediakan. 

V.O. 
Telf, Wi. 909 Batavia-C. 

iakoei dengan Besluit Pemerintah 

— Radiomonteur 

Februari dan 1 Augustus 

lah Gouvernement 

jang loeloes, dipekerdjakan kepa- 

Prospectus dikirim dengan gratis,   
  

EUROPEEScCEA 

TELEFOON 816 

Atas pimpinan 

soesoe segar, 
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n dari sekarang 

a, soedah ada 

  

   
   1 27 Juni 1893 jang 

ndoeng, selama ,Aom 
dewasa Regent Adi 

Negara. 
pati Bandoeng 

baik kita tidak 

   

    

        

   

    

  

   ng mengharap 
ada Jang Maha 

T, Wiranatakoe- 
ja dan maksoed 

.. terkaboel, 
a kota Bandoeng 

enggoehnja, soeatoe ke 
oear biasa. dan soeatoe 

oentoek mengetahoei 
» bagaimana jang di 

   
       
    

    

   

  

    

sajang Boepatinja 

didjadikan boekti! 

  

IT (Penoetoep) 

. Isesoenggoehnja, seorang jg openhartig, 
“Iseorang jg djadi pembela dari orang 
i|ketjil, atjap kali banjak jg tidak me- 

sadja, dari dahoeloe 
ini. Riwajat jang 

| Oleh REALIST 

cratie, seorang Boepati jg tidak maoe 
diam djika rakjat ada dalam kesoeka 
ran. HE en 

Beliau seorang jg berteroes terang 
Boleh djadi ada djoega orang tidak 

menjoekai beliau, tetapi memang se- 

njoekai itoe. : 
Beliau seorang pemimpin, seorang 

yakbondsleider jg tjakap. Beliau telah 
menoendjoekan, bagaimana seorang 
Regent dapat djoega mengemoedikan 
vakbond jg besar seperti PPBB 

tangkas dan djitoe pembitjaraan be- 
liau. Dalam sidang Volksraad nama 
beliau soesah diloepakan. Tadjam se- 
kali apa jg beliau membitjarakan, kena      mpoetnja.   dan kebanjakan jg dikeloearkannja itoe 

ah , Rakjat Bandoeng dan 
lie Wiranatakoesoema selamanja bersatoe. 

djaannja Boepati sekarang. Beliau ada 
seorang Boepati jang bersifat demo 

Beliau seorang jg pandai berbitjara, | 

  

     

     

    
     
    
     
     

       

      

   
Sedjoek jang membirahikan hati 

  

  

  

dan menjoekakan hati, 
jaitoe bacenja air-wangi Boldoot 

Lavendel toelen. Maka itoe, se- 

perti dalam djaman dahoeloe kala, 

Boldoot 

Lavendel itoe, boeat Njonjah.- 
njonjah beradab, 

sekarang djoegapoen 

misih tinggal 

          

   
  

   

    

      

   

        

   
       

    

   

    
   
    

   
   

dia manoesia. Se- 
pemberian amanat 

dihari Kemoedian, 
engapa engkau bo- 

engkau djahat?“ 
ama jang tanja: ,Entah, 

saja jang bikin saja begini“. 
i bapa jang tanggoeng djawab. 
a0e djawab apa? 

     

    

    

   

  

    

   
    

    

    

      

   

   
    

ini nasehat bang Bedjat, 
mace, boleh trima, kalau nggak 

oesah diretoer, aa 

  

lagi dari tiga 
'doedoek dala: 

meente membitjaraka 
tidak kedengarangan ber 

tas kegandjilan ini, althans me 
verslag jang saja dapat batja. 

insteellingnja M D. ini tidak 
ek gemeente belang ??? 

- Agentschap Pemandangan 
. Pekalongan. 

Harap diperhatikan. 

ean Wignjosoeparto, | 
ekalongan tidak sanggoep la 

ntoek mengerdjakan agentschap 
ngan oentoek daerah Pekalo 
hoeboeng dengan banjak pe 

ka moelai 1 Januari 1938 
oeroes oleh Agent 

. Mocbammad Tajib, 
'aweg 31. Djadi wang abon 

     
    

  

        

   
   

       

   

    

    

   

  

   

  

   

        

   
   

  

dengan perantarean looper 

  

na 
ad 

     
   
   

   
datang poela mendjelang 

ilmoe gbaib, atai 2 

  

Kita 

ie |li, amat fanatiek boleh djadi terhadep 

jang sekarang ini, tentoelah soeatoe 
|keoentoengan jang loear biasa. 

00.00 Iriskan djoega sifat maoe dengar sega 
—. BANG BEDJAT. lak 
Pa 0000 Boeat memadjoekan daerah Ban 

doeng poen tidak loepoet dari peker| 

  

    
       

  

. Ikaoem jang menjerang padanja se- 
- Imoeanja berlakoe kasar, sebab mena 
makan ia sebagai orang goblok, orang 

“sebeloem ada gantinja akan | 

Idengan Italie. 
| Roepaja ikoet bersilatoerrahmi, 

| Salah satoe berita jg tertera kemarin 

' Ihoa kelak tahoen baroe, baik imlek 

| kepoo 

m3 dengan djalan lain. 

   
simpoelan dari riwajat itoe. 
| Djikalau kita lihat keadaan, tsb, tam 
pakan pendoedoek Bandoeng itoe 
ingin sekali mempoenjai seorang Boepa 

ti jang toeroenan dari Wiranata 
koesoema. 

| Soeatoe keinginan jang tidak dapat 
disangkal lagi Djika kita lihat kea 
daan Boepati Bandoeng jang sekarang, 
dan memperbandingkan dengan beliau 

ng an Idapat kita menarik kesimpoelan, bah 
wa beliau itoe semoeanja mengahli 
wariskan kemoean dan tjita2nja. 

Dari para boepati jang diseboetkan 
diatas, sampai ada seorang Boepati 
jang dinamakan Boepati Kaoem, soea 
toe boekti bahwa Boepati almarhoem 
itoe soeka betoel mempeladjari Agama 
Islam, Boepati sekarang poen seorang 
ahli Agama Islam. 

Ra'jat Bandoeng jang kesohor seka 

Agama Islam, dapat seorang Boepati 

Boepati jang sekarang dapat mewa 

la keloeh kesah ra'jat, 

Aug. 1931 jang meng- 
iau T, Hasan Soemadipra- 

Vtg. 13 Juni 1935T. Wiranata 
a djadi lagi Boepati Baudoeng, 

sekarang akan mengambil ke 

tan dan rantai persatoean antara tvean 

beralasan, - 
Beliau pandai sekali berbahasa In- 

donesia, dapat djoega asih berbahasa 
Arab, dan tahoe seloek beloeknja Islam. 

Kita tidak akan meneroeskan hal 
ini, sebab memboeat riwajat semoeanja 
itoe, waktoe masih ada orangnja ten- 
toe tidak pada tempatnja, 

Dalam Hadji 25 tahoen djadi Regent. 
Ra'jat Bandoeng amat senang sekali, 

memang soedah traditie, ra'jat Ban. 
doeng moesti dipimpin oleh seorang 
toeroenan Wiranata Koesoema, oentoek 
sekarang dan oentoek selamanja. 

Toean Wiranata Koesoema! 
| Soerat chabar ,,Pemandangan“ dari 
'djaoeh menjampaikan selamat kepada 
Toean, djadi Regent 25 th dari seboeah 
'regentschap jang loeas sekali. Moga2 
lah dengan pertolongan Jg Maha Koea 
sa Toean dapat meneroeskan pekerdja 
an disana, oentoek memadjoekan dae 
rah Bandoeng, soepaja didjadikan se 
boeah regentschap jang betoel2 bagoes | 
isinja. 
| 25 th. Moga2lab Allah Jang Maha 
Koessa mengkoernia Toean dapat dja 
di Regent boekan 25 th sadja dengan 
keadaan jang dapat dipertjajsi oleh 
ra'jat tetapi selamanja. Moga2lah Ju 
bilieum ini didjadikan symbool kekoea 

  
dan ra'jat, kekal selamanja, dari seka 
rang sampai nanti. 

Ra'jat dan Boepati haroes bersatoe. 
Selamat berjubileum' 

  

Sjahdan, si Kiri, sebagai seorang 

  

mosla menoelis halnja Siti Soemandari, 
baiklah sesoedah ada djawabnja, si 
Kiri menjamboet sekali lagi. 

- Antara lain-lain dia berkata, bahwa 

bodo enzoovoort, enz00voort. 
Tetapi, oekoer sadja sendiri mana 

jang lebih kasar antara orang jang me 
maki-maki ,engkau goblok“ dengan 
orang jang maki-maki dengan perka- 
taan ,enkau berzina". 

kasar ? 1? 
Apa lagi kalau toedoehan ,zina" 

'itoe ditoedjoekan kepada seorang Nabi? 
e 

Lebaran tahoen ini roepanja lebih 
ramai dari pada tahoen jang lampau. 

Djepang soedah beberapa hari ini 
berma'af ma'afan dengan Inggeris, de 
ngan Amerika, dengan Djerman, dan 

x : 

didalam harian ini, menjatakan bahwa 
banjak sekali perkoempoelan2 Tiong 

maocepoen yamlek tidak akan mema Ma an 

    
    
   

esan ini patoet dihormat, 

Indonesia haroes pan 
ghormat orang berka 

| leh karena itoe sangat indah 
djika pada hari itoe kelak tidak terde 
ngar soeara ,tit-tit-teritit—dor-dor" 
soeara clarinet dengan djidoer made 
in Krawang, Dan djika tahoen baroe' 

Inja mereka ingin pergoena 
Ik mentjari nafkah, baiklah 

  

— Sekali dalam berpoeloeh tahoen toh 
tiada mengapa, 

SI KIRI.   tag , jab, sebab bari 

      

jang dalam ,, Pemandangan” ini moela | 

Meyrouw Siti, wel, mana jang lebih| 

Iperintah dari Directeur A. M.S. pada 

lini th tjb Mataram sanggoep meneri 

ADA APA DI INDONESIA-MOEDA 
TJABANG MATARAM ? 

Oleh Madoeratna 

$ Ramai sekali sekarang tentang na- 
sibnja pergerakan pemoeda diatas, 
mendjadi pembitjaraan baik dalam ka 
langan tertosa, maoepoen pemoeda 
nja. Moela2 perkara soeatoe  toelisan 
jang keloear dari kalangan pers poetih 
dimana menoedoeh pergerakan diatas 
sebagai onderbouw dari partij politiek, 
toedoehan mana soedah lazim djika di 
siarkan oleh pers poetih, 

Boentoet dari toelisan tahadi jalah 

|moerid-moeridnja soepaja mengoen- 
doerkan diri dari perkoempoelan jang 
ditoedoeh bahaja. : 

Bagi mentjegah serangan jang boe- 
kan-boekan maka Indonesia Moeda 
tjabang Mataram telah mengeloearkan 
'madjallah dengan nama ,Gareeda 
Mataram“, Hingga sekarang dapat 
terbit dengan sehat wal afiat malahan 
bangoennja seperti boekoe (boekvorm), 

Biarpoen toelisan dan verbod Direc 
teur AMS, mengantjam kemadjoeanrja 
IM. toch pemoeda kita meneroeskan 
pekerdjaannja beroesaha menghilang 
kan segala roda jg dilemparkannja, 

Tetapi apa jg sekarang kami lihat? 
Moela2 kami berkejakinan bahwa 

ma kedoedoekan Pedoman Besar, se 
bab memanglah IM tjab sana amat 
pesat sekali kemadjoeannja. 

Dengan terkedjoet kami mendengar 
kabar, bahwa kalangan pengoeroes K 
M ada pertentangan jg hebat hingga 
beberapa banjak toelang poenggoeng 
organisatienja mengoendoerkan diri. 

Diantara mereka adalah toean2 Moe 
rad Nasoetion sebagai ketoea, Kama- 
'roelzaman sebagai secretaris, Sredjas 
Soedaraono sebagai Redactie madjal- 
lahnja @ristijardjo sebagai Badan 

  

  

        

  

  pa 

air-wangi jang disoekai sendiri. 

LAVENDEL 
itoe mengadakan hawa sedjoek, 

jang berbaoe haroem: bagi kamoe 

sendiri kesoekaan, bagi barang 

jang keliling menjedapkan. 

 Boldoot 
 LAVENDEL. 
LAVENDEL TOILETZEEP. - LAVENDEL BRILLANTINE. : 

Nag        

  

   
TJAD. HYGIAE 

   

  Me aan   
Pengoendoeran mereka sebab jang 

4 toean2 memang jang membanting 
toelang bagi kemadjoean I, M, tjabang 
sana, maka roepa roepanja akan ber 
boentoet kelosarnja tenaga lain jang 
penting dalam pleno pengoeroes. Ma- 
lahan roepanja ada aksi oentoek me 
minta kembali pada 4 orang tadi oen 
toek pemberesan organisatie, 

Moela2 kami beloem pertjaja dengan 
kabaran jang disampaikan, dimana 
kami teroes mengadakan penjelidikan. 
Hatsil pekerdjaan kami ialah perten 
tangan hebat antara Pengoeroes Dae 
rah Djawa Tengah jang berkedoedoe 
kan di Mataram poela dengan tijb.nja, 

Dapat kami poela menjelidiki da 
lam madjallahnja polemiek antara pe 
noelis Lolly Pop dengan Pengoeroes 
Daerah. Dari sana kami dapat mengam 
bil kesimpoelan bahwa tjb Mataram 
ta' setoedjoe akan adanja Pengoeroes 
Daerah di tjabangnja. 
Memang demikian dalam Conferen     TO Sa ar an Da Ia Cursus, tienja dikota Semarang kedoedoekan 

IpERTOELOENGAN BESAR DENGAN 
ANGGOER BRANAK 

| Oe.UE TJWAN KIAT Arra 

BOEAT KAKOERANGAN DARA KALEA 
KAPOETJATAN DADA POETRI - POETRI 

SIAPKEN TENAGA PADA PRAMPOEAN 
JANG TIDA BISA HAMIL. 

Bisa dapet beli pada tiap Kamar Obat dan Agenten: Roemah' Obat 
Jupiter, Pasar Baroe Wett. 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, dan saantero Java, Sumatra, Celebes, 

  

Badan, Dapet 

       

    

    

1 mL 

N BADAN 
  

  Borneo, ada agent. 

P D di Mataram ditolak oleh pihak 
jang bersangkoetan, tetapi dalam poe 
ngoetan soeara Mataram mesti mene- 
rima. Sedang tegen candidaat dan sang 
goep menerimanja ialah Salatiga, 

Ini hal amat penting sekali diketa 
hoei oleh Pengoeroes Besar, sebab sa 
jang sekali I M tjabang Mataram jg 
begitoe besar akan mendjadi petjah 
belah. Djoestroe Congresnja soedah de 
kat kami harap pertentangan ini dapat 
lekas diselesaikan, 

  

Baroe terbit 

Boekoe tjeritera 
»KAPENGKOEHAN ISTRI SOENDA" 

Isinja bergoena sekali bagaimana tjara2 
nja laki rabi Harga f 0,40 
franco roemah pembeli : f 0,46 
Bisa dapat pada Administratie Peman- 
dangan, . 
  

      

 



   

  

   

   
   

   

  

   
   

   
   

   

    

      

   

  

   
   

    
    

  

   

eh: 2 sore 

    

not. 
3 — pagi Lagoe Soenda 
7.30 08 Djawa 

La doean P.I., dibal 
»” 

3 ngadi 

    

“9,5,  Lagoe Arab t 
920 ,,  Lagoe Ambon 
DAN: Lagoe Melajoe 

— $.  Lagoe Tionghoa 
» Gambang Kromong, 
» Krontjong dan Stamboel 
Haa Ta: Tone tahi Pia 

di 

130» Ketoprak 
'5— sore Lagoe ongkos 
5,30, Lagoe Djawa 
Bana 0 Lagoe Melajoe 
6,30 ,  Lagoe Soenda 
730 3” 5 Piang dengan Zang. oleh 

Gezusters Ong. 
8.15 ,,  Pendjawaban soerat2, | 

Pe rapport2 dan pemberi 
tahoean oleh Pengoeroes| 

: Voro 
8.30, Krontjongorkest ,,Lief- 

- Souvenir, dipimpin” oleh 
—t. Abd, Moefalib. 

Senen 20 Dec. 
7,— pagi ' Lagoe Melsjoe 
IS 3 Lagoe Krontjong dan 
3 Hanya Slamboel 
8— ,  Lagoe Arab 
SO Berhenti 

12.— siang Lagoe Soenda 
12.30 ,  Lagoe Djawa 
1.— ',  Lagoe Tionghoa 
K30 Lagos Hawaiian 
2— Berhenti 
5,— sore Didalam Taman Anak2 

dengan Nonah Soema 
: rijah 
G0 Lagoe Arab 
6,— Lagoe Djawa 
6.30 Membatja sk. 
T— malam Lagoe Soenda 
1,30 ,  Lagoe Tionghoa 
8,— » z Lagoe Hindoe 

SO agoe Ambon 
Nat Per! anna ag ASAs 

dipimpin oleh  toeanf 
Tamimi gelar Soetan 
Roemah Tinggi akan 
memperdengarkan lagoe 
lagoe Minangkabau Aseli 

10,30 Lagoe krontjong dan 
5. Stamboel 

L— Berhenti 

PENJIARAN NIROM TIMOER 

Djawa Barat 

Bat IL 193: Batavia II 195 
PLP 27, PMH 45, PMN 

Sabtoe 18 Dec. 

5,— sore Studio orkest 
GAS Perkabaran 
7,— malam Dihoeboengkan dengan 

kaboepaten — Bandoeng 
10— Lagoe Djawa 
1l— Lagoe Aneka krontjong 
12,— Toetoep 

Minggoe, 19 Dec. 
10.— pagi Lagoe Hawaiian 
12,— siang Dihoeboengkan dengan 

kaboepaten Bandoeng 

    
   

2— Toetoep 
5,— sore  Krontjong Orkest 
6,— Boeat pandoe-pandoe 
6,45 ,»,  Lagoe Melajoe 
7.— malam Lagoe Dj: 
Ti ag Pembitjaraan tentang 

boekoe2 oleh B, Poestaka 
8,— Lagoe Soenda 
10.— , Lagoe Melajoe dengan | 

ketjapi 
14.— x Lagoe Arab 

11,30 ,  Toetoep 

PMN 29 
TOSO “4 Lagoe melajos dengan 

ketjapi 
11,— Lagoe Arab 

11,30,” “ Toetoep s 

Senen 20 Dec, 

5j— sore. Krontjong 
539 9 Lagoe Djawa 
6&.— 4 Tjaloeng Orkest 

  

Bm 

En pimpinan Rudy Pir 

    
   
   

Han ta Soematera 
Toetoep 

PMN 29 

—. Lagoe Soematera 
Toetoep 

' PROGRAMMA V.O.K.L. 
“ Zender YOH. 7 golflengte 

: 107, 53 Meter 

“Sabtoe, 18 Dee. 

Lagoe Soenda 
bd Lagoe Djawa 
| 6.— , Lagoe anekawarna 
PR Berhenti : 
7.— malam Berita sk, (Indo) 
Naa Lagoe Krontjong 
1,45 Berita s.k. Seenda) 
Bea Lagoe Djawa 
SG th Dipersatoekan dengan 

Pendopo Kaboepaten di 
mana diadakan Keramai. 
an 25 tahoen dari P.K. 
Boepati Bandoeng 

10— Toetoep 

—. Minggoe 19 Dec. 

Iso pagi Lagoe Soenda 
112—, siang Toetoep 

| 5,— sore  Lagoe Djawa 
(6— Lagoe Krontjong 
Sa Berhenti 

”7,— malam Perkabaran Sport dan sk 
KE Lagoe Suenda 
8 — Pem. loear negeri 
8.30 Dihoeboengkan dengan 

Kaboepaten 
12— , Toetoep 

Senen, 20 Dec. 

5,— sore Lagoe Soenda 
BG Lagoe Djawe 
6.— Lagoe krontjong 
GO Berhenti 

7.— malam Berita s.k. (Indo) 
Lg Lagoe Ambon 
7 45 » Berita sk (Soenda) 
“35 TG Lagoe Anekawarna 

MS Pidato tentang ,Sociaal 
Techniek dan 1 Steen 
bouw" 

9— Lagoe Krontjong 
930 5 Lagoe Soenda 
10,—- Toetoep 

PENJIARAN NIROM TIMOER. 
Djawa Timoer 

Soerabaja I 81: Soerabaja II 95, 
Djokja II 128 Semarang II lil, 

Solo 1 120. 

Sabtoe, 18 Dec. 

5,— sore  Boeat anak anak 
6,— Lagoe Melajoe dari Si. 

ngapoer 
6.30. Ketoprak 

7.— malam Perkabaran dan perka 
baran pasar, 

PB Membalas soerat2 
7,20 »  Lagoe Tionghoa 

KTA Gamelan 
Pa Ye Dihoeb, dengan S.R I. 
1— Toetoep 

Minggoe19 Dec. 

10.— pagi Krontjong 
10,45 » Ketoprak 

Hl,— Lagoe Tionghoa jang mo 
dern 

12.— siang Membalas soerat-soerat 
12,15 ',.  Orkest Tionghoa jang 

- Modern 
GO Wajang orang 
2, — Toetoep 
5.— sore  Lagoe Tionghoa 
Ole Pidato tentang agama 

Islam 
6.— , Boeat pandose pandoe 

7.— malam Perkabaran dan perkaba 
ran loear negeri   An be 3 Lagoe Tionghoa 

1 SO Peladjaran bh. Tionghoa 
B3 Dihoeb. dengan S, R.I. 
ke30 Toetoep 

Senen, 20 Dec. 

6,30 pagi Krontjong 
— idem 
TO Toetoep 

b,— sore  Lagoe Bali 
ttm Loedroek Soerabaja 
AO Muziek dari Hindoestan 
6,— Krontjong 
0.301 Membalas soerat2 
6,46 Gamelan 

7,— malam Perkabaran dan perkaba 
ran pasar 

Tol Membalas soerat soerat 
120 “3 Lsgoe Hawaiian 
TO Ta Mana soeka 
8, Yang Khiem 
10 Lagoe Djawa 
td”, Toetoep 
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PROGRAMMA NIROM 

Penjiaran Barat 

kaki 99 dari 11.00 tym 12.00 
atas 205 m. West-Java: Batavia 126, 
Bandoeng 120,Buit nz0rg 182, Cheribon 
108, Pekalongan : 
'Oost dan Midden—J ava: Soerabaja 181 
|dari 7.30 sampai 2. 
'rabaja III 196, 
1 Djokja 181, 

   

   
.00 atas 25 m. Soe- 

Sabtoe, 18 Dec. 

| 6.— sore Pemboekaan 
De Jantjes 

Perkabaran Nirom 
Mana soeka 
Litteraire ceuserie 
Harp recitaal 
Perkabaran Disco 
Lagoe populair 
Bereboet titel kampioen 
doenia tjatoer 
Lagoe dansa 
Lagoe Inggeris sebagai 
penoetoep 
Yoetoep 

Minggoe,19 Dec. 

Penjiaran Geredja 
Lagoe Wilhelmus 
Bintang2 jang bernjanji 
Iwan Fedoroff 

Permainan pierement 
Carel van der Bijl dengan 
ia poenja @uintet 
Perkabaran Nirom 
Lagoe jang bekend 
Perkabaran 
Toetoep 

Pemboekaan 
Tjeritera dari kitab Indjil 

4 perempoean dari Spanjol 
Lagoe Anekawarna 

7,30 malam Piano Voordracht 
Perkabaran dan perkaba 
ran Sport 
Intermezz0 
Merkelbach concert 
R, Strauss  Programma 
Lagoe populair 
Toetoep 

Senen, 20 Dec. 

Gymnastiek 
Lagoe gramofoon 

6 gramofoon 
'Toetoep 
Pemboekaan 
Serieuze muziek 
Morgenwijding 
Lagoe makan 
Perkabaran Nirom 
Lagoe jang soesah kita 
loepakan 
Perkabaran 
Toetoep 
Pemboekaan 
Boest kanak-kanak 
Tjeritera dari nenek — 
Grootmoeder 
Perkabaran Nirom 
Strauss Programma 
Peladjaran bh, Inggeris 
Serieuze concert 
Obrolan sport dari Phohi 
Vocaal 
Berita-berita koers 
Lague dansa 
Toetoep 

  

B.R.V. 

157,89 m. Batavia II 61 
66 m. 4 Buitenzorg 156,25 m, Soeka- 

19, 

Sanboa 13 Dee 
Moeziek waktoe minoem 
thee 
Operette prdgramma 
Cinema Orgelconcert 
Perkabaran pers 
Lagoe gramofoon 
Boris Lensky trio 

. Pem. loear negeri 
Permintaan? 
PHOHI-RELAY 
Dihoeb. dengan capitol- 
Terras 
Gambar2 
Toetoep 

jang gembira 

Minggoe,19 Dec. 

Lagoe2 Orgel 
Gewijle klanken 
Symphoni Orkest 
Lagoe Aneka warna 
Marek Weber Orkest 
Voordracht 
Dihoeboengkan dengan 
Zwembad Manggarai 
Lagoe Aneka warna 
Orkest Muziek 
Piano Concert 
Vocaal 
Zigeuverreuziek 
Opera 
Penoetoep jang Kamibta 
Toetoep 
mean (9 sewa 

bui 

Dg Aga Maa 

  

   
   
   , Soekaboemi 192, 

emarang 122, Malang | : 
Solo 188, Tjepoe 186 | 

       

        

       
     

      
   

    
     

     

    
       
       

    

   

    
   

  

   

      

   

    
   

   

  

   

   

      

    

   
   

  

    
     

   

          

   

      

   

        

      

     

    

   
   

   
    

      

    
     

     

    
   

    

  

    
       

  

    

   

     
   
   

   
     

     

  

Sam La ewaan. CURSUS 

  

Wi ai 

Apakah  sebabnja 

Karena: 

. Mengetik dengan 

” 9 

1 

2 

3, 

4 

3 

— BAROE — 

  

GARANTIE 25 TAHON. 

gratis 

FIRMA 

HOO SOEN HOO 
Pantjoran 324, Teli. 1076 Bt. 

BATAVIA 

  

  

    
  

METROPOLITAN" 
PASAR BAROE SCHOOLWEG NOORD 10 TEL.5234 M 

typisten 

»METROPOLITANS sangat disoekai 

orang di kantor-kantor ? ? 

SATOE-SATOENJA SEKOLAH JANG BER-- 

HASIL BAIK DAN BEPERKAKAS 

Examen diadakan tiap-tiap doea boelan 
Orang loear boleh Mengikoet 

DJOEKAL 
Dengan korting besar 

ARANG FORNUIS (Dapoer) DARI WADJA 

ZONDER KIPAS, BERSIH, KOEWAT 

TJOEMA TINGGAL SEDIKIT 

Boleh saksiken atawa minta prijscourant 

  
  

      
   
    

  

     

        

        

TYPEN 

    

   
    

    
    

   
          

ai       
keloearan 
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Tjepat 8 
Tjekatan F 

Memboeta $ 
Betoel F 

Bersih 6 3 

  

     

      

   

    
   

   
   

  

    

HABIS | 
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     : auta Volksraad ! 

  

    
Oleh: REALIST 

        

   

    

   

    
   

   
   

  

   

      

   
   
    

    

    
     

digambarkan disini. 

-Commiezen, 

adjinj 
werentah, 

  

    
   

       

  

$ itoe diperhatikan, tari Dowaue-dierst, mereka “itoe d 
lbepakan. 

  

   
   
   

      

   

jas in 
adaan jg akak 
jg berkepentingan. 
3 tetap -sadja ma 

      

     toep kekoerangan dari kas negeri. 

  

   
       

    

   

  

ris pada anggapan kitajaja centoek dapatkan oeang negeri,       
   

    

   
    
    
    

     

  

   
    

    
   
   
   
    

    

   

- ma, : : SE 
Kita tidak akan mengosmoemkan 

angka pendapatan negeri tiap2 boelan 
dari pantai laoet, sebab semosanja s0e 

Ofdah tahoe, kwartaal ini kaoem Douane 
dapatkan kemadjoean lebih dari kwar 
aal jang laloe. Inilah dasar jang pa 

perloe diperhatikan, :   
ka gadji jang koerang itoe atau 

€ oekoepi pada hake 
L 1934 soedah boleh 
sehat diperboeatnja 

kaoem Douane-com miezen, 
ah dalam BBL, 1938 akan 
n .sadja, tidak ditambah 

anlah gadjinja kaoem Do 
zen, 

Sekarang kita terangkan tentang 
keadaan Duane ambtenaren lain, 
“Eisch van aanstelling, mereka ke- 

loearan dari HBS V. Semangkin lama, 
semangkin berat eisch van aanstelling, 
Kita terima itoe, tetapi hendaklah 
|kita ingatkan poela keadaan kaocem 

hendak |Douaneambtenaar jang soedah djadi 
da dosajambtenaar. Na 

23 Di BBL 1938 tidak memberikan per- 
— Ispectieven jg agak baik oentoek mere 
keas pat at Ka 

 teroeta| Gadjinja haroes ditambah, Tanggoe 
—. Ingan agak berat sekali. Tahoekah oe- 

eker : 'moem, bagaimana kaoem Douane-amb 
oehnja gadjinja beloem|tenaar itoe dengan teliti memeriksa se 

madai dengan pekerdjaan merekalmoea barang2, tidak kenal panas dan 
' Tahoekah hwa F i. 

    
         

   

    

   
    

      

   
   

    

     

    

   
   

   

    

  

     

  

   

      

tjapei Si 
F kah oemoem, kedoedoekan ka 

e enaar bagian Douane. Soe 
melihat bagaimana me 

erdja dipelaboehan? Tentoe 
getahoei djikalau ada 
k dan banjak melinat 

diperiksa dengan te 

   
   

          

   
        

    

  
  

   

goehnja bera 
annja. Dan sekarang ter 
ahwa BBL 1938 oentoek 

rsoneel rendahan dan mid-| 

   

     

    

    

    

    
   

  

set 
bl Douane haroes dapat per| 

dari pemerentah dan wakil ra' | 
mbon, 

'a Volksraad kisahan 
: tinj an isepan| 

ol atau apa, ig terang, 
kes | ba kaoem Douane itoe mesti da | 
net. | pat gadji jg patoet dapatkannja, 

Pada waktoe ada openbare zitting 
Volkeraad, djoega ada beberapa spre 

a|kers jg mengoeraikan tentang nasib 
ce, |nja mereka. Teristimewa poela t. Otto 

   

   

  

   

    

Li An Aa 

— (boedjangnja toean 
— Jiang tinggal dikampoeng Petekan, toe- 
“Hi ME 

a seorang Douane-com- 
ihargai oleh pemerentah. 

a itoe dihargai, dan 
al gadjidja. Anggota Volks 
insjaf tentoelah tidak se 

ugeloearkan perkataaan jang 
k a perbaikan gadjinja 

an berat, haroesg dan sewa 
beri gandjaran, haroes dan 
Waktoe ada zaman crisis, 

gadji kaoem ambteraar semoea 
oen, kaoem ambtenaar se 
soedah mengorbankan dari 
oentoek menoetoep kas pe 
Tetapi dizaman baik seper 

anjakan perjti sekarang, dan pendapatan negeri 
bestuur PBPI da Jsemoea itoe paling besarsekali t rdapat 

Kasilah kepada mereka tempat jang sampaiharga bebera- dihargai, berikanlah kepada mereka | pariboe roepiah. 06, sosatoe pembalasan boedi ter| Landrasd Semarang jang dipimpin hadap pekerdjaannja, oentoek menoceloleh toean R. Tedjopradoto telah 

“2 Dja: ganlah mereka itoe dikoerangi 3 : : 5 2 
Tia entang gadjinja, berikanlah ga lakangan tinggal di Semarang jang jakoemboeh | dan sekitarnja ketjoeali : “0. Adji jang patoet dilihat oleh oemoem ditoedoeh telah mentjoeri oeang f 1300| kajoemanis tidak sedikit menghasilkan 3PI f 17.50 mi sebagai seorang ambtenaar jang beker | dan barang2 emas2an sampai harga 

ereka tidak akan senang melihat | 

'|moem, oleh anggota Volksraad teroe- 

itoe dapat poekoelan jg sehe| Mereka bekerdja siang dan malam. 

Ikerdjaannja jg berat, 

td 

  

ana pembatja barangkali 
, dalam boelan Juni ' dari 

marang didekatnja 
koeda telah terdjadi 

3 dirinja Nachegoen, 
'Sajid Ali Aldjoefrie 

      

   

ena aa 

    

    

  

|lapangan bala 

boenoehan ternjata tidak lain hanja 
doea temannja Naebegoen sendiri jang 
djoega mendjadi boedjang pada tocan 

|Sajid Ali Aldjoefrie, jalah Abdoel dan 
nada aa Te 

| Seperti pembatja ada tahoe pemerik 
saan jang pertama dari ini perkara 
soedah lama selesai dan nanti tanggal 
13 Januari jang akan datang, Land- 
raad akan moelai periksa ini perkara, 

Mait dikali Semarang, 

Kemaren pagi dikali Semarang dide 
katnja djembatan spoor di Westerwal- 
straat, sini, telah didapatkan maitnja 
seorang Tionghoa jang sosdah dewasa, 
toelis ,M, H.“.. 

Dibadannja itoe mait tidak didapat 
kan tanda tanda jang mentjoerigakan, 
hingga didoega jang itoe orang mati- 
nja tidak lantaran perboeatan djahat 
dari lain orang. 

Siapa adanja itoe orang jang keda- 
patan mati, sekarang beloem diketa- 
hoei. 

Menoeroet doegaan itoe orang jang 
mati ada satoe orang miskin jang 
watinja barangkali lantaran kekoera- 
jngan makan, sebab itoe orang badan 
nja ada sangat koeroes, 

Sana) sin 
i| Kaboer dengan gondol ocang f 1300 

Dan barang2 emas?an 

landjoetkan pemriksaan perkaranja 
terdakwa Liem Tjoe Koei, paling be- 

kin Raadkamer, 

  

kenal lelah dan letih. 

lain. 

Berita2 di 8. chabar ini, tentang pe 
nangkapan ini dan itoe, soedah djadi 
jalasan, bagaimana beratnja kaoem 
Douane bekerdja oentoek djangan sam 
pai ada kekoerangan apa2 boeat kas 
negeri, 

Dari kaoem rendahan sampai kaoem 
menengahnja dari Douanedienst moests 
diperhatikan. Ini kewadjiban jg haroei 
dapat didjawab oleh pergaoelan oe- 

tama. 
Mereka bekerdja tidak kenal Jelah 

dan letih. 
Mereka bersedia tenaganja. 

Patoet sekali mereka itoe diberi gadji 
Jg ada pengharapan oentoek dirinja 
sendiri, sebagai pembalasan atas pe- 

Berikanlah |! 
'Besok kita teroeskan karangan ini 

mengambil tentang kedoedoekan ka- 
oem administratie ja perloe djoega da 
pat pembelaan jg keras dari mimbar 
Semoem, dan memberikan alasan jg. 
tjoekoep oentoek anggauta Volksraad, 
soepaja soedah bersedia, djika datang 
di Pedjambon. Toenggoe sampai be-|     

  

   
2. “Tekandar di Nata, Cjago Pasasn'dan ti 

  

ris Pi anggapan Kxli i . (beberapa riboe roepiah. — Pbir'" , 2 : 2 .1g tidak begitoe banjak|kasilah apa jang haroes mereka teri.| Terdakwa masih tetap menjangkal.|lak2, hingga sedikit sekali Raat jg 2 nan : : Sesoedahnja beberapa saksi didengar agan | Batal ito Dee angannj ian lantas dibi| pengasilan (soesah pajah) itoe, bahkan : an Pen osk jau. Jantan "ai tidak sedikit Saeea mereka jangter| Tjobalah perhatikan lembaga ba- Poetoesannja Landraad terdakwa di|djirat2 oleh berpantja : Ainan aman bersalah, Bk dari|woeslibat, hingga mesti mengalami |ugetjewakan . ,. asal dilakoekan de 

shotstelsel) dll., 

com m2 

  

N. O. Teboeireng lemparan dan pemboeangan hasil ha 
Pers Comumissie N.O. menoelis: — Fsil Nenen gentogk “mIsodapat harga 
Nahdatoel Oelama Kring Seakan Jang sepadan). 

reng Tjoekir, Djombang, pada malam |, Pedjaoe $ T : Bu i telah aon Rapat Ang bir ini tjoekoep penting oentoek di 
gauta (leden vergadering): antara la : 3 . 
lio2, an Nae penerangan aa pen bangsa kita, San tentang hal2 hoekoem Igama Islam - Did Pn ea PB . kepada anggauta2nja, maka laloe dia Hn Ne 2 aloe Ta aa 
dakan pengoemoeman verslagnja bagi |'?3 Kita katakan . , . lapanga an Zakat sebagaimana dibawah ini: | 9gentoex : Ea Lg Dari 8 kampoeng jg termasoek da Tn penoonn sendiri imp N 
lam daerah Kring Nahdatoel Oelama Ta MSFPASAI ..... Opa lag 
Teboeireng Tjoekir dikoempoelkan za |! TAG 
kat fitrah seperti jg tsb, ini dari kam | Djoega di Djawa patoet digembira poeng Teboeireng dikoerapoelkan 1,98 | kan minat terhadap masalah ,,gambir“ Na kati beras Pn aa Hen kelitoe . . . djangan tjoema tuhoe ,mem 2 Kaldomkan Ten eka 2 em (Pada 35 fakir miskin dari kamp. Tjoe beli“ sadia seba ai sekarang . , . ten Sementara jang lakoekan itoo par | Pit dikoempoelkan 1.08 kati dibagi ba |tbe ,gambir #itanoetata (apa ???), gikan kepada 86 orang, dari kamp. 
Patjoel goang dikoempoel 1.93 kati, di|gjarah hemat kita--tidak boleh tidak 
bagi bagikan kepada 66 orang, darilakan dan wadjib digerakkan sebagai kamp. Tanon dikoewmpoel 0.58 kati se karet-anak negeri di Leuwiliang (Bo tengah, dibagi bagikan kepada 18 o- gor ala Sartono) , , . dari pohon , rang : dari kamp, Koearon dikoempoel kegetah . .. dimasak ... dibawa 40 kati setengah, dibagi bagikan ke sendiri (langsoeng) kepasar. pada 18 orang dari kamp Soekopoero 5 . dikoempoelkan 63 kati dibagi bagikan| Tjobalah kita golong segala an kepada 17 orang dari kamp Kedaton |Penjinta bangsa Indonesia leroetama 
dikoempoelkan 76 kati setengah, diba | aChli oesaha Indonesia, kedjoeroesan gi bagikan kepada 22 orang dan dari »gambir » jg pahit. ., tetapi koeasa kamp Keras dikoempoelkan 18 kati, |» manis“ itoe. Teroetama badan seba dibagikan kepada 20 orang, semoea|gai ,Bank-Nasional" (di Boekit beros berdjoemlah 7.26 (toedjoe pikoel|tinggil, . . dan beberapa Mn da doea poeloeh anam kati), dibagi diba|ri E. Z. patoet merjingsing lengan ba gi (dengan tidak rata tiap tiap kamp) djoe dilapangan gambir (cs) itoe. 
kepada 232 orang. 

Kemoedian maka anggauta anggau | wadjib diichtisrkan soepaja keadaan ta jg termasoek dalam golongan mis 
kin dalam Igama Islam (jaitoe orang 
jg berpentjaharian, #tetapi penghasi 
lannja tidak mentjoekoepi kebsetoe 
han hidoepnja menoeroet oekoeran oe 
moem), anggauta2 jg termasoek golo achlag , 
ngan miskin itoe, jg banjaknja 53 
osang dibagi (diberi bagian) zakat ta! Dalam garis? besar oesaha kita ber af dari t. H Adlan, Presiden N. sama ki, begiai : 
O. Teboeireng Tjoekir bagian Harta, 
banjaknja f Ia nabila belas roel. “ perboelatari tenaga ,para Pn piab), djadi f 0.35 (tiga poeloeh lima |» na m“ (Koperasi Penanam Gambir) sen) tiap2 orang: 

Pada djim 12 malam koerang IOlng an“ (Bank crediat koperasi) menit, rapat ditoetoep. 

Sedjaoeh hemat kita masalah gam- 

perhatikan sepenoeh moengkin oleh 

oentoek beroesaha, jg laras kita seboet. 

boekan? Masalah ,gambir“ itoe—se- 

Pendek kata: segala sesoeatos 

gandjil dalam doenia gambir (cs), jg 
kini sangat meradjalela itoe diben- 
doeng, dilenjapkan sedapat2nja dan 
diganti dengan keadaan haroe, jg le 
bih masoek diakal dan termakan oleh 

. . Gjangan keterlaloean amat ! 

  
b, perboelatan tenaga ,keoea- 

e. perboelatan tenaga »pemasoekan 
Centrale boeat Gambir gambir“ (Peroesahaan pabrik dll.) 

Di Pajakoemboeh.| @. perboelatan tenaga , pendjoealan« 

»gambir“. Tetapi sedjaoeh kini pam 
cs itoe djadi permainan tengkoe 

merasakan 

»koperasi“, badan mana 

paja tidak terlaloe diper 

g barangnja oleh teng 
aoeh dari ini althans 

) dapat berlang 
bagai kesoelitan 2 

menjoeatjakan 

Reiz Red. kita menoelis, (organisasi pendjoealan dll.) 
Sebagaimana diketahoei daerah Pa Apa salahvja kalau kiranja ain. 

dustrie Bank (Pemerentah) itoe 
cempamanja memberikan sokongan 
para ,Ge raka n-Gambir« itoe— 

asal benar2 beres dan rapi, dapat di 
: : |djamin organisasinja—kita bilang sa 

ni'mat dari dja . . . antara f 50.000 dan f 100.000 ? 

Warna tipoe TPS INK 2. insjaallah tidak akan me 

itoe ia dihoekoem pendjara lamanja|berbagai2 kesedihan dan kasihan, ngan toemo' nino dari awal teroes ke 20 boelan, dengan dipotong waktoe (Hal ini agaknja tidak terloepoet lachir. | tahanan, Pn ea Se ah perban ge so japa ambil ai Mana Mr. Sar 
: 2 ONO ., . Mana jr. O@rstin . . . ma : as djoeroesan (Sjabatan-penerangan-perta na Bank-Nasional? , .. mana semoea R : niao di Pajakoemboeh. Oentoek seke penjinta-hidoep-beroesaha-mereka ? dak segan oentoek membitjarakan hal | dar langkah terhadap masalah ini ko 2. tersilah ! 

douanedienst, boleh didjadikan seorang | 201 soedah dibentoek seboeah badan 
jg tahoe sekarang nasibnja pegawai |Sematjam h 
AN aa Sem Pn at beambash Ten ae pan rania Tande | oedahi terbit £ 4 11 . 

& Hn Dec 37 persbognga gadji moon dan penerangan pada Rajat penanam | Flash Gordon jang ke2 10 Jan. '38 akan dibitjarakan nasib | gawbir soe 08 nja kaoem pegawai negeri. main Mainkan harga, kwaliteit dan 
Kita soedah bersedia memberikan |timbangan baran 

pemandangan ini, dan besar penghara |Koelak. Lebih dj i Ith: 
pan kita anggauta Volksraad mengoe| Poeat sementara — badan gambir itoe 
moemkan hal nasibnja Dowaneambte | Konon tidak (beloem 
naar disidang Volksraad, agar soepaja |Kah oleh berbagai i Na AN AA 

ra poker in . aka lak2 atas pendoedoek, hal mana tidak 'Mereka paraat oentoek mendjaga sedikit menghambat oesaha ,,melong 
pendapatan negeri tiap2 boelan oen Serkan" djiratan dan : toek siapa, oentoek kaoem boerozh jg| "0esoenan oesaha (tipoemoeslihat, per 

2 : Me Ri L, 2 petjah belah antara 
Mereka banjak djasanja, dan terboek | Pendoedoek (jg berkepentingan) sendi 

tilab, bagaimana mereka itoe bekerdja |" 3 pendoedoek tidak poenja ,,ben poedjian ta" oesah, tetap mereka belteng perlinduengan" (keterangan pe eneg kerdja oentoek kepentingan negeri. |(Herangan, organisasi, keocangan, pe | Hall 

  

Isinja lebih rame, hebat, seroe sedang 
gambarnja lebih sempoerna lagi harga 
ngoeroeng ongkus f 0,17 

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

   

    

   SMCHE 
MATRYEEN, TYPE. 
TEEKENINGEN & ONT VERPEN 

     

  

  
  

  

PERGOEROEAN KEBANGSAAN 
BOEDI- ARTI 

  

S 
menerima moerid baharoe oentoek bagian: 
Sekolah sore 

e Sekolah malam 

| Cursus Typen 

Pondokrotan 83, Baf.-C, Pa Pa 

Privaatlessen 

Pena KE 

      sok! 

bahasa Be'anda, Inggeris d.l.L., Bijwerken 3 
cursus A.B.C, dan matjam-matjam 8 # : 

peladjaran. moerid - moerid H.I, 8, — Mulo 
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Me d-j — Kweekschool 
Intermaat 1#1250 seboelan (djoega oentoek oranz loecar)   
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fabriek tenoen besar, , Preanger 
weverij. Kn mi 
Pendjaga pintoe disitoe melakoekan 

jibannja dengan keras. Tidak 
embarang orang dapat masoek, poen 
kita dil. tetamoe tidak bisa melaloei 
itoe portier jg setia, djikalau lebih doe 
loe tidak menerangkan kedatangan kita 
telah diketahoei lebih doeloe oleh ke 
pala itoe peroesaha'an. Pada kita lan- 
tas dioendjoek dimana tt. G. Dalenoord 
dan H. Holtus terima tetamoe2nja, 
oentoek membawa keliling dan mem 

    

      

beri keterangan kepada mereka itoe. | 

Riwajat ringkas 

textiel, termasoek pada departemeat 
Economisch Zaken, di Bandoeng, pada 
th. 1924/1929 dibeberapa tempat di 
adakan pertjoba'an menenoen dan di 
dirikan peroesaha'an itoe kefjil kefjil. 
Jang dipilih teroetama di tempat di 
mana dari doeloe terkenal peroesaha'an 
nja tenoen jg dilakoekan oleh anak 
negeri sendiri. Tempat seperti Garoet 
dan Leles tentoe sadja menarik perha 
tian pertama, apalagi karena di ini 
daerah bisa didapati banjak tenaga. 

Pertjoba'an pertama telah dilakoe- 
kan di Garoet dan ditjoba poela men 
dirikan peroesaha'an tenoen itoe di 
tempat tsb dengan bantoeannja Cridiet- 
bank. 23 2 

Tetapi tidak lama ternjata pertjoba 
| “an itoe gagal. Djoega dikeliling itoe 

tempat ternjata tidak berhasil. Oleh 
dienst penerangan textiel sendiri lan 
tas didirikan peroesa'an tenoen moelai 

|. disatoe tempat roemah sewa'an dan 
hasilnja ternjata baik. 

Persaingan jg membawa 
berkah. 

Meskipoen semendjak th. 1921 Pe- 
merintah soedah oendjoek kepada ka: 
oem industrie di Twente kepentingan 
nja mendirikan fabriex tenoen di ini 
negeri, terboekti dari perhatian loear 

| negeri pada ini 3oal, tetapi dari Twente 
tidak begitoe dapat samboetan jang 
menggembirakan. 
Bertahoen tahoen telah laloe. 

.. 'Waktoe persaingan Japan sangat 
terasa di ini negeri, satoe import fir 
ma jang besar di sini memberi per- 
ingatan kepada Twente, meskipoen be 
gitoe roepanja kaoem fabriek tenoen 
di Nederland itoe beloem anggap per 
loe bertiadak lebih djaoeh. Oleh dienst 
penerangan oeroesan textiel tentang 
ini tidak ditinggalkan diam sadja. Te 
tapi djoega ini hanja baroe moelai 0 
rang disana berpikir pikir sadja. Per 

| saingan dari Japan semangkin heibat 
dan baroelah orang merasa perloe ada 
nja fabriek tenoen di Java sendiri. 
Sesoedah di gedong Volksraad diada 
dan pertemoean oleh Welvaartscom 
missie ketjil pada tahoen 1931 pada 
boelan December dimana djoega ber 
hadlir wakil Pemerintah oeroesan oe 
moem dan Internatio, baroelah boleh 

“Gikata orang menjetoedjoei diadakan 
nja fabriek tenoen di sini. Hoeboengan 
dari Internatio jang teroetama, jalah 
Koninklijke Stoomweverij di Nijver 
dal, Van Heek & (Oo, Van Heek & 
Zonen dan Bs»ekelosche Stoombles 
kerij ternjata soeka toeroet tjampoer 
oentoek pendirian itoe, dan begitoe 
lah pada tahoen 1933 didirikan N. V, 
Preanger Bontweverij. 

Beberapa keterangan 
dengan angka. 

Boelan April 1934 moelai dengan 
mengadakan alat mesin mesin oentoek 

. itoe fabriek di Garoet jang terdiri da 
ri gedong besar tembok batoe, atap | 
zink, dasar beton dan wadja, Diketjoe 
alikan pekarangannja, lebarnja itoe 
fabriek sadja ada 38500 M2, Sekarang 
soedah diloeaskan mendjadi doea kali 
dari jang doeloe itoe dan menoceroet 
rantjangan tahoen depan akan men 
djadi 24.000 M2, 5 

Tiap tiap tahoen bisa mengeloear 
kan hasil pekerdjaan tenoenan jang 
pandjangnja 5.160.000 meter atau de 
ngan vierkante meter“kira kira ada 
4.500,000. Itos productie hanja terdjoe 
al-dslam pasar ini negeri sadja, de 

: ga export ke Singapare jang beloem 
ta » Kana Tetapi soenggoehpoen begi 

  

   jadi doea kali lipat lebih, Perka 

    

| 1260 orang dan 

Isoneel 

an 'tahoen depan productie itoe akan) 
00. mendja 

a 

- Bagaimana dikerdjakanaja — Garoet sebagai 
ya 

Oleh Saeroen, dari Persbureau Aneta 

kas tenoen sekarang jang dengan me 
Isin ada 1200 bidji, dengan 4000 alat 
Isoeloeng benang dan lain mesin lagi, 

Djoemblah kaoem boeroehnja ada 

orang. Electriciteit dan bahan2 bakar 
sekarang setahoen memakan ongkos 
f, 55,000—, sedang oeang gadjih per- 

oentoek th. ini ada f 200.000. 
Didjoemblah dengan oeang pengang- 
koetan air, pengloearan sehari2 enz. 
orang bisa tjiptakan apa artinja ini 
peroesahan besar bagi koia Garoet jg 
'sebenarnja ketfjil. 

Menengok ke dalam fab- 
riek, 

Tosan2 Dalenoord dan Holtus mem 
bawa kita melihat dalamnja fabriek 
dengan moelai ke goedang lebih doe 
loe. Peti, peti dan peti lagi nampak 
dalam goedang, isi riboean, poeloehan 
Tiboe barangkali, saroeng polekat, Da 
ri sini ke tempat tenoen jang masih 
dilakoekan dengan tangan. Doea ra 
toes lebih perempoean kerdjakan ini, 
dengan sabar dan autang menoeroet 
biasanja orang Timoer, 

Dari sini ke tempat benang dan tem 
pat memberi warna. Pemandangan 
indah sekali melihat benang2 bakal sa 
roeng itoe dalam roepa2 warna, Tjara 
tjaranja memberi warna dengan doea 
matjam, Pertama dengan tangan sadja 
dan kedoea dengan mesin, Boeat di 
Europa selaloe dengan mesin, tetapi 
disini berhoeboerg dengan oepah koeli 
irendah, dengan tangan ada lebih me- 
ngoentoengkan, 

Masoek dalam goedang dimana be 
nang2 tersimpan tidak kosrang mem 
beri pemandangan indah. Dan warna 
itoe benang2 oentoek menggampang 
kan personeel hanja sedikit sekali de 
ngan bahasa Belanda, kebanjakan ba 
hasa Soenda, sehingga dalam rek pan 
djang itoe kita batja warna2 seperti 
pgading“, ,gedang asak“, ,poetjoek 
tjaoe“, ,kopingora“, ,koneng eurih" 
dan sebagainja. 

Dari sini masoek kepada mesin2 
menggoeloeng benang. Disini djoega 
tidak koerang memberi pemandangan 
bagoes. Semoea jg kerdjakan orang 
perempoean, oemoemnja gadis2 oemoer 
antara.12 samgai 18 th. Soeara rioeh 
ada dilain roeangan loeas lagi, dimana 
Iratoesan mesin tenoen sedang bekerdja. 
Tentoe sadja tidak bisa ditoetoerkan 
bagimana tjaranja saroeng pelekat itoe 
dikerdjakan djikalau tidak dilihat sen 
diri. Ada mesin besar boeat mengering 
kan, ada poela boeat melitjin dan ke 
moedian dilain tempat nampak sa 
roeng2 jg soedah djadi, dengan tempe 
lan etiket poela tjap , kembang padi” 
jg terkenal. 

Garoet sebagaikota 
tenoen di Java, 

Soenggoeh beda Garoet sekarang de 
ngan doeloe, Diwektoe siang kelihatan 
sedikit gadis2 mondar mandir seperti 
doeloe. Memang djikalau 1260 pega 
wai dari ,Preaanger Bontweverij“ itoe 
kebanjakan kaoem perempoean, orang 
bisa kira kira bahwa 800 perempoean 
atau lebih siangnja mendapat pentja 
rian makan diitue fabriek. Oesang oe 
pahannja tentoe dibelandjakan disitoe 
djoega, adanja itoe fabriek tenoen ti 
dak sedikit menambah kesedjahteraan, 

Selain itoe,boeat seloeroeh ini negeri 
artinja tidak sedikit sebab dengan ada 
nja itoe fabriek pelekat, djadi tidak 
oesak mendatangkan dari lain negeri 
sadja, artinja oeang sebagian tetap di 
ini negeri, 

Djikalau itoe fabriek soedah diloeas 
kan berlipat, tentoe sadja nanti akan 
dikerdjakan tenoenan tjita tjita dan 
kain badjoe lainnja, sehingga kalau 
soedah sampai waktoenja ini antero 
negeri tidak oesah mendatangkan ka 
in kain pakaian dari loear negeri, se 
bab Garoet akan bisa menjoesoel 
Twente. 

“Dengan pimpinan tosan tvean Da 
lenoord dan Holtus njata sekali ,Pre 
anger Bontweverij“ itoe bertambah 
madjoe, Keterangan jg diberikan ke 
pada kita dan santapan makan di Ho 
tel ,Papandajan”, kita oetjapkan teri 
ma kasib. 

— 9   
  

fabriek te- 

pada th depan akan | 
ditambah mendjadi 2.000 atau 2.500 | 

  

NEK SANAK .. 
moesti dapat bernaik.naik, bersenda goerau dan 

bersenang-senang. la moesti ,,hidoep . 

sesoekanja. Di waktoe bersenang-senang itoe ia moesti 

berpakaian jang menjenangkan terbikin dari tjita 

koeat jang tida gampang roesak, dan gampang serta 

bisa sering di. tjoetji dengan warnanja tida mendjadi 

lajoe boenga. 

JYTOBRALCO 
Tjita-tjita TOOTAL jang telah termasjhoer dengan garantie 

jang terkenal. Waktoe membeli awas kepada nama jang 

loko HOPPENSIE DE 

      

    

   
     

    
        

    

   

     
       

        

  

     

  

   

   
   
   

      
   
   

      

    

      
    
   

   
   
    
   
   

    

Biarkan sadja 

Bikin ia poenja pakaian dari 5 

NEGO 

ada dipinggiran tjita. 

Importeurs   
  

  

  

B. PM. tidak adil? 

Madoeratna menoelis : 

Dari pihak insider (orang jang be- 
kerja di B.P.M.) sekarang memboetoe 
hi tenaga oentoek technikers bagian 
werktuigknndig. 

Tetapi herannja mengapa B, P. M. 
mengadakan perbedaan gadjih antara 
bangsa Boemipoetera dan Belanda, se 
dang kewadjiban sama Boemipoetera 
hanja dapat gadjih f 50 sedang Belan 
da f 110. - 

Djika berita ini benar, alangkah ti 
dak adil tindakan B. P, M, terhadap 
pegawainja, 

maa 

Sekolah 7 boelan dapat gadjih 
f 90.— hingga f 900.—t 

Madoeratna menoelis : 
Kabar disampaikan pada kami, bah 

wa dalam sekolahan KWS ada oedja 
ran dari Directeurnja terhadap moerid 
bangsa Belanda, bahwa sekarang di 
Rotterdam diadakan pendidikan oen 
toek mendjadi machinisten. 

Mereka jg soeka kesana diberi oe- 
ang sakoe f 50lain dalam 7 boelan 

kerdjaan serta gadji permoelaan 90 sam 
pai maximum f 900, 

Djika kabar itoe betoel kami ingin 
bertanja pada jg wadjib, apakah KW 
Te dari bangsa Belanda moerid 
nja 

Gani O aw 

Tjara menangkis bahaja perang di 
Mataram. 

Pada tanggal 17 December '37, Dr. 
Gongrijp akan mengadakan lezing 
tentang ,,Pothologie en therapie van 
oorlogegassen“. Disamping lezing be- 
liau akan mengadakan demonstratie 
poela penangkisan dari bahaja gas 
dalam moesim perang, 

djoengi lezing diatas, 
anwata |   

  

boleh kembali dengan mendapat pe| 

Sembarang orang dapat mengoen   
      

      LP 

PA PE DP NAN EP 

KASEHATAN ! : : 
Boeat djaga kasehatan kepala pakelah OBAT KRAMAS ,TJAR DEWA“ 
Ini OBAT ada bergoena sekali boeat bikin BERESI Ramboet dan ketoembe 
(daki kepala)jang berarti djaga kasehatan otakdanpikiran, 

Harga perpak f. 0,10. dan f, 0,06. 

Memoedjikan dengan hormat 

FABRIEK ,,TJAP DEWA“ 
 Molenviiet Oost 73. Batavia-Centrum 

      

  N.B. Bisa dapat beli diantero tempat.   

  

  

Anggoer Darah Speciaal 
& Hoofd agent 

PIENAI an Bean Eng An Ho ) Bataria 

ge agent agent 

A 
v Eng Sioe Tong Tjilatjap 

Eng Thajj Ho Soerabaja 

B 

7 13 KATA H8, Ek Goan Tong Tasikma- 

    

   

   
    

  

   

  

Eng Thaj Ho Solo 

Thaij An Tjan Djokja 

laja 

Djin Sen Tong) Bam- 
Tjie Ho Tong) doeng 

Eng Thaij Ho Semarang 

2 Thajj Tjoen Ho) Pekalo- 
Tjie An Ho) ngau 
'Thaij An Ho Magelang 

Eng Nam Ho Poerboling 
go 
Eng Ho Tong Cheribon 

& Thai Ho Tjoen Soeka- 
3 boemi 

Sin Tjie An) 
Eng Hok An) Bogor 

Eng An Kongsie) Mr, 
Tong An Tong) Cornelis 

Bang Ho Tong) Tanah 
TongSan JokFongabang 

Djin An Ho Serang 

Ban Ka An Rangkashe- 
toeng 

SI ui 

KEREN 
MTAMBAH: KOEAT DAN SEHAT. #N 

TAY HO TJDEN 
' PASSARSENEN: 110 pk HARGA 

TELF.1367 B.C. M #5, Botol besar f 3.- 
“3 ' 2 Na ka 4 : Botol kefjil f 1.75 

a sedia roepas petasan dan jan Hwee, harga bersaingai 
saksikan dan roepa2 obat patent. : ta an Nara 

& 
ta & 

Ban Hok Soen Tangerang 

            

   

     




