
    

   

   

  

   

   

    

    

      

     

    

   

   

    

     

     

      
   

   

  

    

  

      

   
   

    

     
   

   
     

  

   

    

    

      
   

    

   
   

    

   

   

       
   

   
       

   

    
   

      

    

    

   
   
   

        

   

      

  

    

     

      

S ketemoekan. 

lahir dan ad 
1 doenia. 

Be ag TN Ta 

: “Dipegang oleh 
curator-curator. 

| Perampokan hebat 

2 -Loerah desa “Djati, onderdistrict Gro 
gl. district Kediri, soedah didatangi 

  

(rampok terdiri-dari 15 orang dan soe 
dah beroentoeng bisa menggondol se 

tant f 830.— 
- Berhoeboeng dengan ini perampo 
kan ada doea orang mendapat loeka: 

ringan, : 
4 —0— 
2 orang perempoean kolonisatie 

! telah hanjoet. , 

| Dari Bogor diberitakan dengan opi 
nlsil, bahw- menoeroet telegram dari 

—. IResident Benkoelen, bahwa ada 2 
lo forang perempoean kolonisatie jang 
|datangnja dari Loeboek Moempo, wak 

toe ia hendak menjeberangi kali Kota 

ond. afdeling Redjang, telah hanjoet 
Mait-mait mereka itoe tidak dapat di 

: -. 6 

x Penggelapan oeang 

2 f2300 ambias 

— Dari Bandoeng diberitakan, bahwa 
L KS, direktoer dari paberik minjak 

di Tjiamis agak tidak enak hatinja, 
eh karena seorang wakilnja kini te 

lah melarikan diri. 

| Dalam jan na ternjata, bahwa 
wakil itoe e telah menggondol oeang 
berdjoerolah f 2300— dan melarikan     aa 

an diri ke Singapoer, 

Terdakwa itoe ada seorang familie 
| Idari t. LK Stsb. 

Penjelidikan lebih landjoet sedang   
        

nad Tr gelar 
dan kepada toean Jomal, 

kan ke Digoel, kini 
ik kembali ketempat 

   

Yr       

Tem 

harga f 1300,—, diantaranja wang coii 

Padang jang sedang bandjir, didalam | 

Aa : | India. 
Julius Barmat diserahkan kepada 
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Sekerdja Pa 
ergerakan Se: 

kepoenjaan kaoem 
djabatan2 oemoem, di 
“pihak, Pemerintah 

Ia badjat jang dike 
oem pekerdja jang 

    

    

oyo 

£ 

p! 
n tak           

  

Ikan | 
akan oleh ka 2 ae Ka     

  

   
“menerangkan apa-apa jg telah diper 
 Ibintjangkan didalam pertemoean de- 

Ingan minister Oeroesan Dalam Negeri 
d'Ormoy pada hampir tengah malam 
dimana dilabirkan perdjandjian2 bah 
wa hadjat2 mereka akan diperhatikan 
dengan soenggoeh2. 
5 Oleh karena itoe, setelah kedjadian 

#djandji pihak jang berkoeasa itoe tadi 
roe pagi (30 Dee.) pekerdjaan masing 

S, Imasing segera dimoelai kembali, 
| Tidak lama setelah terbit matahari, 
|pampaklah berdjalan metrotrein jang 
pertama, banja menderita kelambatan 

sedikit. : SG 
Tetapi meskipoen demikian, segala: 

  

   
1 Ta 2 3 Na ana sn PRT 

— Dari Kediri dikabarkan oleb Aneta, | kesoekaran-dalam doenia pekerdjaan 
Ibahwa semalam antara poekoel I2 dan | pekerdja itoe beloemlah dapat diselesai 

kan semoeanja, PE mg 

Masih ada jang teroes mogok 

| Pemogokan pada peroesahaan2 dis- 
tributiepartikelir masih teroes berlakoe 

/rachauto2 kepoenjaan militerlah 
ig mengangkset- kemana mana da 

Tam mana dimosat berita-berita pasar | 
jg penting, agar keperloean oemoem 
tidak terhambat. 

  

Minister Chautemps keras 

Menoeroet berita Transocean, djoega 
dari Parijs, maka tadi pagi (30 Dec.) 
dicemoemkan, bahwa sekarang peno 
gokan soedah berhenti, karena 
pihak Pemerintah soedah sanggoep 
melakoekan permoesjawaratan dengan 
perkoempoelan perkoempoelan kacem 
sekeraja, : 
. Minister Chautemps dengan tegoeh 
menolak menerima kedatangannja w? 

Ikil-wakil kaoem mogok, sebeloem me 
reka itoe soeka memegang pekerdjaan 
nja kembali, 

Didengar kabar, bahwa pihak Pe 
Imerintah melahirkan djandji djandji 
jang berkenaan dengan beberapa per 
kara sadja, jang oleh perkoempoelan 
perkoempoelan sekerdja masih djoega 
dianggap beloem mentjoekoepi, 

Setelah . pemimpin pemimpin per 
koempoelan perkoempoelan sekerdja 
merdjelas djelaskan tindakan tin 
dakan apa jang aksn dilakoekan 
oleh pihak Pemerintah, baharoelah 
orang dalam perkoempoelan perkoem 
poelan sekerdja itoe sama sadar beta 
pa soelit keadaan. 

Sikap keras dari pihak Pemerintah 
dilakoekan. Imemberi hasil, bahwa achirnja pemo 

: Igokan bisa berhenti. 
—— (9) ——. 

Paberik textiel baroe 

'Niatan dari Borsumijj 

— Sebagaimana telah diberitakan, Bah 
wa Borsumij berniat akan mendirikan 
seboeah paberik tetxiel di Tanah-Dja 
wa ini. Niatan ini akan ditetapkan, 
djika t. Kauffeld soedah kembali dari 

  
  

  
  

  

' Bilamana tindakan atau niatan ini 
'dilangsoengxan, paberik tsb. akan di 
dirikan ditempat paberik goela ,Ga 
jam" jg kini soedah ditoetoen, tempat 
mana jg akan dibeli oleh Borsumij 

an didekat tempat itoe terdapat ba- 
cair poela, 

  

  

Krisis di 

bahwa Gezant Sovjet 

roe, bahwa Pemerintah 

njerang) dengan Roem 

kontrak2nja Roemenia 

bathalkan doeloe. 

langkahnja kabinet G 

2 Oo 

mendapat 

noelis: 

ketjoealikan lakoekan 
goanja pengarakan ge 
kedatangannja itoe Am 

tjioem bacenja didesa 
lorang Tionghoa teiah 
tempat sebagai fabriek 

Tionghoa, beloem lama 

Roepanja hoekoeman 

makan vrij, boektinja 
itoe pelanggaran. 

kaug katjang goreng, 

Setelah diketahoei 

— Oo ara 

Geneve 

den, minister Eden s   ri hari liboeran Kerst, 

Dari Tjibadak. pemb 

akut 

IsPiPiN 
Memoetoeskan perhoeboengan 

Non-Agressief 

Roemenia. 

Kalangan2 diplomatik mewartakan, 
“menerangkan 

kepada Pemerintah Roemenia jg baha 
Sovjet mengan 

doeng niat akan mentiadakan perdjan 
djian non-agressief (tidak serang me 

enia. 
“ Lebih djaoeh dikabarkan, bahwa 

dengan Peran. |. 
tjis dan Tejecho-Slowakia boeat lever 
sendjata2 boeai sementara waktoe di 

Jang demikian itoe disebabkan oleh 
oga, demikian 

berita Reuter dari Boekarest. 

Di mana mana tempat ambtenaar 
"——. Aceynsdienst ber 

    

  

   

  

    

  

   

    

  

Kemaren doeloe Ambtenaar Accyns| 
dienst dari Betawi telah koendjoeng 

Tjibadak. Ditempat ini poen tidak di| 
penilikan goa 

lap. Soenggoeh 
btenaar Aceyns | 

diwaktoe jang betoel, dan telah dapat 
Pamoeroejan se 
goenakan itoe 
arak gelap. 

Thung Tjing namanja itoe orang 
berselang baroe 

sadja keloear dari pendjara disebabkan 
lakoekan itoe pekerdjaan jg terlarang. 

itoe mendjadi 
peladjaran baginja dalam doos bitam 

lebih senang ia tinggal dengan vrij dan 
ia berboeat lagi 

Dengan dibantoe seorang kawannja 

nama Lim Lauw, mereka dengan actief 

mengerdjakan itoe pekerdjaan. Thung 

Tjin dengan menjamar mendjadi toe 
mendjadi toe- 

kang membawa arak jg akan didjoeal 

dan Lim Lauw jang mendjadi werk 

mannja dalam itoe pekerdjaan. 
rahasianja itoe 

semoea, dengan dibantoe bestuursamb 

tenaren diitoe tempat seketika itoe djoe 

ga dilakoekan penggeledahan, kebetoe 

lan soenggoeh, pekerdjaan memasak 

arak gelap baroe habis dikerdjakan, 

Lim Lauw sedang membersihkan per 

kakasnja, itoe hamba wet tiba seko 

njong konjong. Dengan tidak soesah 

pajah dapat dibeslag perkakas tsb, ta 
pi arak arak jg soedah djadi ternjata 

dengan tempat rahasia disimpannja, 

tapi poen dapat diketemoekan. 

Eden hendak ke Perantjis dan ke 

Sepandjang berita Reuter dari Lon | mikiau itoe berlawanan sekali dengan . 

resolutie jang telak dipersetoedjoei oedah poelang 

kembali di Londen, dari Yorkshire, 

dimana ia telah beristirahat selama ha 

Directeur-Hoofdredaciew: 
M: TABRANI 

Telefoon redactie 1440 Wi. 
Administratie 1810 Wi. 

Roemah Hoofdred. Laan Kadi- 

man 4 telefoon WI, 2620 

    

          

    

  

    

Ia berharap pekan depan bisa me 
ninggalkan Londen, goena bepergian 
beberapa hari ke Perantjis Selatan, 
dan tg, 17 Jan. 1938 ia akan datang 
mengoendjoengi persidangan pembce 
kaan Conseil di Geneve. 

Selama ia bepergian, maka djabatan 
di Kantor Oeroesan Loear Negeri akan 
dipangkoe boeat sementara oleh Cham- 
berlain. s 

— 9 — 

Koeli-koeli dari Italia pergi 
ke Djerman 

Tidak koctape dasi 
30.000 orang. 

— Dari Rome diberitakan oleh Havas, 
kemaren diberitakan dengan opisil, 
bahwa tidak koerang dari 30000 koeli 
bangsa Italia dari Po-Vallei telah “be- 
rangkat ke Djerman, oentoek membikin 
kering salah satoe tempat jang berada 
di Djerman, seperti djoega Pontijnsche 
moeras (rawa). 

'itangkap hidoep2. 
kp. Wonosari, siTah-seo- 

rang PWoodoeic Siskesantang “ 

Kabarnja itog oelar telah beberapa 
hari memakan ajam kepoenjaan orang 
kampoeng. Hingga sekarang itoe oelar. 
masih ada terdapat disitoe dan dengan 
penoeh perhatian publiek melihatnja. 

com $4 an 

Journalist Hansen dimerdekakan 

Kemarin telah diadakan zitting 
Rechtbank jg sepesial di Den Haag, 
Gimana toean Hansen telah dimerde- 
kakan dari tahanan gijzeling. 

Seperti oemoem telah mengetahoei, 
t. Hansen tsb adalah redacteur dari 
»Het Vaderland”, besluitnja kemaren 
sore telah diberikoetkan. 

Dan belakangan diberitakan, bahwa 
sebabnja beliau dimerdekakan, karena 
persaksian tidak perloe, kata Anip- 
Aneta dari Den Haag, 

Perkara Sanjek 

Transocean mewartakan dari Ankara 
bahwa menoeroet berita jang setengah 
Opisil, Pemerintah Toerki hendak me 
madjcekan protesnja kepada Volken- 
bond jg melawan tentang pemilhan 
boeat Sanjak Alexandrette, sebagaima 
na hal ini teluh ditetapkan oleh Sanjak 
commissie-tc-. 5 

“ Lebih landjoet berita itea mewarta 
kan poela, bahwa menoeroet pe-dapat 
Pemerintah Toerki tindakan jang   

N 

Mei jang telah laloe iri, di   Yi 

KI 

   

      

    
   

   

  

oleh Volkenbond pada tanggal 29 - 

           



      

    

     
     

   

   
   

  

    

  

yoen f18,— itoe terlaloe berat. — 
djaknja lebih berat dari 

  

    

    
   

  

— Baroe? ini dalam beberapa &k. te- 
lah diwartakan, bahwa Pemerintah 
      

    

  

   

   

   
    
   

      

   

                

   

   

    

   

   
   
   

      

dio ontvangsttoestel 

1 atau f 18,— boeat satoe 

Berboeboeng dengan postoesaunja 

. Pemerentab jang soenggoeh sangat di 

| yasai berat oleh semoea jang mempoe 
njai radio-toestel itoa, perloe djoega 

kita bitjarakan disini sekedarnja, agar 

soepaja dari pihak Pewerintah sendi 
ri dirasai, bahwa poetoesannja diatas 

itoe bisa meubikin berat pikoelannja 

sebagian Ra'jat Indonesia jang mem 
poenjai radio itoe, jang achirnja soe 

| ka mengoebah besluit itoe dan menoe 

— roenkan padjak-radio itoe dari keteta 
pan sekarang f 18 satoe tahoen itoe. 

Lebih doeloe kita terangkan disini 

dalam bl. Uct, '37 ini pihak , Neder- 
landsch lodische Radio Omroep Maat- 
schappy“ telah bersoeka raja, karena 
djoemlahnjaorang jg mempoenjai radio 

toestel telah meudjadi 50000. Soeka 

raja ivi disertai dengan hadiah jg be 

sar bagi jg ditjatat sebagai radio-ver 

gunving houder jg ke 50,000 itoe, Ka 

rena dengan makin banjaknja djoem 
lah orang jg mempoenjai radio itoe 
berarti tambahnja penghasilan Nirom, 

Pada beberapa bari ini sadja telah 
diwartakan dalam sk. ini djoega, be- 

rita officieel dari fihaknja Nirom, bab 

Wa pada tg 22 Dec'37 ji ini djoemlah 
pendoedoek Indonesia jg mempoenjai 
radio soedah naik mendjadi 54.031 jg 

ini berarti dalam waktoe does atau ti 
' ga boelan dari 50 riboe naik mendjadi 

54031 djadi tambahnja sampai 4031 

orang. Kalau mengingat begitoe tjepat 
nja kevaikan djoemlahnja radio bezit- 

ters, boleb kita tentoekan bahwa pada 

|1 Januari 1938 ini soedah bisa sampai 
| Gioewmlah 55 riboe jg mempoenjai radio 

“Kalau betoel djoemlahnja sampai 

” 55.000 maka dositoja boleh dihitoeng 
sendiri, ialah 55.000 X f18— —f9g9g 
riboe atsu hampir satoe miljoen roe 
piah pada tiap2 tahoen. 
Menoeroet art 10 lid 2 dari conces 

| sie jg dikasihkan oleh Pemerintah ke 
“pada Nirom dd 30 Dec 1932 no. 38 
(Javasche Courant 10 Jan 1935 no. 3) 
diterangkan, bahwa 20 pCt dari pen 
dapatan padjak (zg omroep-bijdrage 

atau Nirom-bij irage atau lu'ster-bijdra 
ge) itoe mendjadi miliknja Pemerintah 

: di Indonesia, 
a padjax radio 55.000Xf18,— — f 99.000,— 
Radio-luisteraars . . . bersatoelah ! 

  

ar padjak itos f 1,50/ 

Tidak ada diseloeroeh doenia jang 
— Haroes ditoeroenkan. — 

Oleh M. 

daan ke-oeangannja (fivancieele toe 

stand) Nirom itoe tidak boesoek, 

melainkan sangat baik, banjak 

loentoengnja. Sebab kalau satce maat 

schappy tidak ada harapannja, tentoe 

tidak ada satoe Syadicaat dalam th. 

erisis (1935) jang beraui mengeloear 

kan f 375.000.— itoe. 

Djadi kapitaal jang permoelaan itoe 

boekannja f 750.000,— tetapi tjoema 

£ 375.000,— sadja. Jang f 375.000, — 

diterima dalam tahsen '35. 

Dengan keterangan seberapa besar 

nja kapitaal itoe, tjoema akan bergoena 

keterangan, bahwa persediaan memba 

jsri rente en aflossing saban tahoennja 

£ 380.000,— sebagaimana jang kita sa 

djikan diatas itoe, ternjatale bi h dari 

tjoekoep. Nirom tid ak akan sampai 

sebegitoe besar membajar rente en af- 

lossing itoe. 

Kita ambilkan onkostoja Nirom tiap 

boelan £ 20.000.— atau saban tahoen 

£ 240.000.— itoe tentos lebih dari 

tjoekoep. Hal ini tidak oesah kita te 

rangkan sampai pandjang, sebab se 

moea jang mempoenjai radio-ont- 

vangsttoestel tentoe bisa melihat sen 

diri bagairuans tjaranja Nirom beker 

dja mengirimkan omroep-stof itoe ke 

pada luisteraarsnja. 

Oeang f 20.000 seban boelan itoe 

tidak sedikit, boekan oeang ketjil. 

Meskipoen kita sediakan boest gadji 

personeel f 5000.— seboelan, masih 

djoega ada f 15000 boeat keperloean 

omroep-stof, kiriman muziek, telefnon, 

electrisch deb.nja itoe tentoe lebih 

dari tjoekoep, Djadi perhitoengan kita 

diatas itoe soedah kita ambilkar jg 

sangat besar, te ruim zelfs, 

Dalam artikel 10 lid 6 dari concessie 

tsb diatas diterangkan, kalau djoemlah 

nja radio-begzitters itoe sampai 5000 

maka padjek radio ditetapkan banjak 

bavjaknja f 10.— per kwartaal, kalau 

sampai 10.000 banjaknja maka padjek 

oja ditoeroenkan mendjadi f 9,— per 

kwartaal banjak banjaknja, kalau sam 

pai 15000 radio bezitters padjeknja 

mendjadi f 8,— per kwartaal (maxi 

mum), kalau mendjadi 25.000 banjak 

nja radio bezitters maka padjeknja di 

toeroenkan lagi sampai f 6,— per 

kwartaal banjak baujaknja (maximum). 

Dengan ini telah njata kalau seka 

rang ini djoemlahnja radio-bezitters 

soedah mendjadi 55.000 berlipat doea 

lebih dari jg ditentoekan 25,000 radio 

bezitters itoe, soedah selajakni:    
   

  

'intab (directevr yan het   Gouv: Hindia-Belanda. 

    

ayat ilik djoemlahnja itoe jang mendjadi.m 
nja Pemerintah ada f 198 00 
lainnja jalah f 792.000 me 

i #miliknja Nirom £ 
pen. Tg 
kiau.besar itoe menoe 

—-— roe ita telah tjoekoep 

“ boeat me | semoea keboetoe 

hannja Nirom, malah lebih dari 
tjoekoep. Boeat meloenasi kapitaal de 
ngan rente dari Nirom jang telah di 
pakai mendirikan zender dan sebagai 
nja, kita ambilkan f 360.000 setahoen. 

Boeat kasih subsidie kepada perhim 
poenan radio-omroep jang ketjil-ketjil 
ada f 24000,— djadi djnemlah f 384. 

000.— djadi masih f 408,000.— Me- 
noeroet perhitoengan kita onkostnja 
pengiriman dan personeel Nirom itoe 
banjak-banjakoja f 240000,— seta- 
hoen atau f 20.000 — per boelan, Dja 
di masih ada oentoengnja, masih ada 
voordeelig-saldo dalam kas f 168.000.- 
Perhitoengan ini kita ambil jang ruim, 
sebab rente & aflossing kapitaal itoe 
tentoe tidak sampai f 360.000,— see 
tahoennja, 

Menoeroet jaarverslag jg dikeloear 
kan oleh Nirom sendiri dapat kita me 

—.. nemoei, babwa kapitaalnja Nirom jg 
telah di bajar (geplaatst) itoe ada f750, 

” 000.— jalah jg beroedjoed preferent 
| sandeelenkapitaal pada permoelaannja 
2 f 80,000.— dari gewoon aandeelenka 

| Ppitanl sebesar f 970.000— tetapi jang 
| soedah dibajar (geplaatst) baroe ada 
“£345000 — dan ada lagi 6pOt obli- 

- gatie-leening 1935 besarnjaada f 500. 
000— tetapi jg telah dibajar (geplaatst) 
baroe ada f 375,000— djadi djoem- 

|. tah semoea f 30.000,— sama f 345 
”000.— sama f 375600.— . 1759 

Se an 
“K- ptsal jg belakang ini (f 375.000.) 

“boekanlah 'kapitasl dari permoela'an, 
kerena keloearnji obligatie-Isening 

ce dalam th. 15/35 sadja, dan jg telah 
terangkan dalam jaar- verslag Nirom 

sendiri" -ada satoe Syndicaat jang soe 

    

   
      

   

Djadi dari pendapatan sekian besar de 

kalau kita oekan satoe permintaan 

kepada Per      
     

      

   

artement vau Verkser & Waterstaat) 
@ psajak radio itoe ditoeroenkan 

semdjadi separobnja, jalah f3 — per 

'kwartaal banjak-banjaknja (maximum). 

Sebab boeat Pemerintah dan Nirom 

tambahnja radio bezsiters itoe tidak 

menambahi ongkos apa-apa lagi. Boeat 

Pemerintah akan tambah lagi penda 
pataunja jalah 20 pCt. dari djoemlah 

semoea padjek-radio itoe. Boeat Nirom 
djoega tidak menambahi ongkos 

lainnja lagi, sebab kiriman radio di 

dengarkan 25.000 orang atau 55.000 

orang itoe sama sadja tidak menam 

bahi omroep-stofaja. 

Oleh karena tambahnja djoemlah 
radio-bezitters itoe berarti tambah 
nja penerimaan oecang padjak, jang 

ini berarti tambahnja oeang jang 

masoek dalam kasnja Nirom, sedang 

Nirom tidak akan tambah ongkos 

karena tambahnja radio bezitters itoe, 

maka soedah selajaknja dan seharoes- 

oja kalau Pemerintah berganti mem- 

fikirkan kepentingannja Ra'jatnja jg. 

mempoenjai radio-on tvangsttoestelitoe, 

Lain dari itoe perloe diterangkan di 

sini, bahwa menoeroet pendengaran 

kita diseloeroeh doenia tidak ada 

negeri atau pemerintah jang besar pa 

Ajeknja boeat radio itoe lebih dari di 

Indonesia, Padjak f 18.— tiap tiap 

tahoen bocat mendengarkan soe 

ara dari aether itoe perasaan cemoem 

menganggap terlaloe berat. 

Dari itoe pengharapan kita, soepaja 

semoea radio-besitters dan radio- 

luistoraars dapat bersatoe oentoek 

membikin actie madjoekan rekest ke 

pade Pemerentah, soepaja meno e- 

roenkan padjak radio jang seka 

rang ini f18 — ditoeroenkan men 

diadi £ 12,— saban tahoen mitsaluja, 

Hendaknjalah hal ini mendjadi Kaur 

tian oemoem, teroetama jang berke 

pentingan,   ka dan berani overnemen, Ini ada 
satoe boekti dan tanda, bahwa kea 

  

| padjak radio mendjadi 
— actueel lagi 

  

TIDAK TERBIT 

Hari Sabtoe, besok tg, 1 Januari '38, 

berhoeboeng dengan Tahoen Baroe, 

seperti biasa, ,Pemandangan“ tidak 

terbit. 

Harap sidang pembatja dan adver- 

teerders mendjadi ma'loem adanja. 
—09 — 

Kantorpost di Sindanglaja 

Diberitakan. bahwa pada bari ini, 

ja'ni tanggal 31 Dec ”87, diensttij1 di 

Hulppost-dan Telegraafkantoor, Sin- 

danglaja berlakoe . sebagai biasa lagi. 
—0— 

Berita redactie 

Karena kekoerangan tempat, tidak 

sedikit kabaran dan artikel tertahan, 

diantaranja dari pembantoe kita jang 

terhormat T. Realist. Diharap jang 

bersangkoetan dau jg berkepentingan 

tidak berketjil hati dan salah faham. 
Lg O —... 

Kermis in de Tuin 

Berhoeboeng akan datangnja berita 

jang menggirangkan tentang akan la- 

hirrija ananda j.m.m. Poeteri Juliana, 

sebagaimana diketahoei di Dierentuin 

diadakan Kermis, dengan matjam ma 

tjam pertoendjoekan, dan dimoelai se 

telah terdengar berita tentang kelahi- 

ran itoe, 
Tentang hal ini, baiklah sidang 

pembatja memperloekan membatja ad 

vertensinja ini hari, 

Lelang di Betawi. 

3 Januari Senen lelang koeda kp. 
Doeri Petodjo Ilir oleh R.m. 
Avan. 

4 ». Selasa lelang commissie 

Kerkstraat 43 (Mc) oleh 
T.K, An 

5 » Rebo lelang di roemah t. 
M.A. Frans 
Gg, Horning I no II oleb 
Cb. E. Hooper 
lelang koeda 
kp. Doeri Petodjo Ilir oleh 
AM. bin Said : 

— . —. 

Perkara2 perampokan 

Aneta mendengar kabar, bahwa per 
kara2 rampok jang terdjadi didaerah 

Bogor, kini soedah diserahkan pada 
Landraad Bogor. Tentang pemeriksa- 
annja perkara itoe berniat akan dise- 
lesaikan didalam boelan Januari, ds: 

lam. mana oentoek ini, akau dikerdja 

kan Voorzitter loear biasa, -ja'ni rar. 
Alers, jang ditoenggoe kedatangannja 
dari verlof ke Europa. 

Kalau nasib malang. 

Pembantos kita kabarkan dari Bo- 
gor, bahwa hari Selasa jbl, di 

kp, Kalapasenggeh Bogor, kira kira 

pk, II pagi, telah terdjadi ketjelakaan 
jg ngeri. 

Seorang pendoedoek kp. Ladji (Bo 

gor), telah membeli (memborong) po 

aah ranaboetan di kp. Kalapasenggeh 
tsD. 

Ia petik sendiri ramboetan itoe, Te 
tapi malang, ketika ia ada diatas po 
hon ramboetan dibahagian atas sekali, 

kakinja terpeleset dan djatoeh sehing 
ga meninggal doenia seketika itoe 
djoega, 

kana Opi 

Doenia V.L.J. 

Semalam telah dilangsoengkan rapat 
pengoeroes diroemah toean dokter 
Moewardi, Diantara poetoesan2 jang 

patoet dioemoemkan ialah: 

1. VIJ akan menerima kedatangan 
Persitas (Tasikmalaja) goena melan 
djoetkan district wedstrijden PSSI 
jang tidak dapat diadakan di Tasik- 
malaja, disebabkan tanah lapang di 
afkeur oleh scheidsrechter. Perkara 

waktoenja beloem diteutoekan. Djika 
disetoedjoei oleh Persitas ada harapan, 

bahwa pertandingan VI J — Persitas 
itoe akan dilakoekan pada hari Ming- 
goe tanggal 13 Februari 1933. 

II. VIJ. soedi menjokong oesaha 
»Badan - Poesat-Pendidik- Pemimpin” 
beroepa akan menjediakan seboeah 
tenaga oentoek memberikan cursus 

tentang doenia voetbal pada moerid 

moerid instituut terseboet:- 

III. Pengoeroes teroes bekerdja giat 

goena menjehatkan keoeangan dan ter 
njata moelai berbasil, 

Dari itoe diambil poetoesan: ke 

osangan VIJ. haroes beres dan oen 
toek ma'rsoed ini diboetoehi bantosan 

dan s»kongan dari leden dan sidang 
ramai,   1 

an: GB am 

KG 

GAMBARAN DALAM TANAH 
PARTICULIER 

Oentoek setjepatnja diambil over 
oleh Gowveraem2?nt 

Berhoeboeng dengan penoetoep ta 
hoen jg lampau diwaktoe mana diba 

rengkan dengan moesimnja hoedjan, 

dan diwaktoe mana poela dimasanja 

moesim ketjeklik jg dirasakan oleh 

pendoedoek desa, itsimewa ditanah-ta 
nah particulier jg dialamkan oleh ba 
pa bapa tani jg hidoepnja tjoema ber 

dasar: dengan mereka poenja sawah 

ig beberapa petak sadja, malah ta' se 
dikit bilangaunja bapa-bapa tani tadi 

tjoema hidoep bertani mendjadi boe 

roeh menjawah daripada toeap toean 
tanah atau orang jg agak mampoe da 

lam tanab2 tsb. - 
Ketjeklik kata kita, perkataan ini 

jig oemoem digoenakan oleh pendoe- 
doek desa dimoesim jg demikian, ke-) 

tjeklik berarti dimasa kekoerangan, di 

masa pendoedoek mengeloeh lantaran 

#ITNAR- 0. 

  soegah hidoepnja. Mereka jg mempoe 

ujai beberapa petak sawah jg hasiluja 

tjoema setahoen sekali, hasil sawabnja 
djaoeh daripada tjoekoep oentoek me 

reka hidoep seroemah tangga, apapoela 

oemoem diketahoei pengaroeh id jo 

an dalam desa menambah tambah koe 
rang hasil si bapa tani jg hidoepnja 

soedah kekoerangan, karena lebih da- 

hoeloe hasil pertaniannja itoe dibajar 
kan oentoek pembajaran idjoan itoe. 

Apa poela jang tjoema boeroeh wak 
toe memboeat sawah, jang hasilnja 
ta” lebih sepoeloeh cent seharioja ma 
lah kebanjakan tjoema lima cent jaitoe 
bekerdja menandoer. Pekerdjaan itoe 

ijoema dikerdjakan dalam b. herapa 

mereka menganggoer menanti waktoe 

pauen. Herankah kalau menilik kea 
daan jang demikian, kerap terdjadi 

bahaja kelaparan mengantjam dalam 
desa desa teristimewa ditanah tanah 

particulier ? $ 
Beloem terhitoeng sawahnja jang 

ta“ seberapa itoe di ganggoe hama. 
atau babaja bandjir jang meroesak ta 
aaman. 

Kini tiba dalam penoetoep tahoen, 
mereka tiba masanja meloenaskan ke 

wadjiban jang - dipertanggoengkan, 

kewadjiban roembajar padjak kompe 

njan, kewadjiban membajar padjak ta 

nah, kewadjiban, kewadjiban jah 

kewadjiban.... 
Ini kali ta” perloe digambarkan ten 

tang akibatnja kedjahatan oleh karena 

aja, tapi satoe gambaran poela jang 
kita perloe loekiskan sebagai berita 
jang kita dapat dari seorang pembantoe 
di daerah terseboet, berita mana seba 
gai berikoet : 

Beberapa hari jl. di Bekasi seorang 

desa nama Indjang merspoenjei 4 anak, 
doea—antaranja didjosal oleh seorang 
“Tionghoa. Anak itoe 1 laki dan 1 pr. 
dibawah oemoer 8 th, 

Ketjoeali doea anak itoe th. ji. poen 
telah didjoeal djoega 1 anaknja jg ma 
sih ketfjil. 

Anak2 mana orang desa tsb. men 

dapat daripada istrinja dari kp: Bolak 
tanah Karang Tjongok, 

Sekian beritoe itoe. 
Maski tidak didjelaskan oentoek apa 

dan kenapa didjoeal anaknja itoe, tiap 
tiap orang dapat menerka hoekan lain 
sebabnja sebab boetoeh. 

Kalau hendak dikatakan boetoeh 
oentoek keperlosan peroetnja sadja ti- 
dak disebabkan lain jang mengantjam 
atas dirinja, kedjadian demikian sa 
ngat moengkin, 

Diakos atau tidak diakoei kedjadi 
an ini akibatnja stelsel tanah particu 
lier, jaag soedah sepatoetnja setjepat 
nja pihak pemerintah mengambil over 
tanah tanah particulier. 

maca K9 sam 

Radio boeat perdamaian 

Volksraad soedah menerima rantja 

ngan wet, dari bal mengeejahkan per 

djandjian tentang pemakaian radio 

omroep boeat kepentingan perdamaian 

oentoek mana directeur V.enW. seba 

gai wakil Pemerintah mengasih ketera 

ngan, sedang Memorie yan Toelichting 

mengoeraikan bahwa Pemerintah Ne- 

derland dari sedjak moela soedah menga 

sih persetoedjoean atas kemaoean Vol- 
kenbond oentoek mengoeroes hal itoe 

Rantjangan perdjandjian ini, pada 

tg 9 Febr '34 oleh secretais Generaal 
Volkenbond soedah dikirimkan kepada 
bebsrapa Pemerintah, Perdjandjian ini 
soedah dibitjarakan pada tg 3 Sept 
36 ketika Conferentie di Ganeve, jg 

mana dikoendjoengi djoega oleh Ridder 
yan Rappard dengan beberapa ahli 
abli dari Nederland, jang laloe ditee 

kend oleh 22 negeri, diantaranja Ne 
derland, 

Semoea partij mewadjibkan diri, oen 
toek me'neriksa semoea berita2 jg di 
kirimkau soepaja bersandar atas kebe 

naran dan selandjoetnja tiap tiap ne- 

geri jg masoek perdjandjian ini diwa 
djibkan mengikat diri kepada lain 
lain negeri jang minta, Cege 

vens gegevens mewadjil)kan soej aja 

nentoek  memadjoekan pengetahoe-   an jang lebih loeas dilakoekau dengan 

MA 

boelan sadja, selesai pekerdjaan- os 

   
   

   

MPa aan ae menara mes TA MIPA MANA AA MERAE AAN 

He Sesi 
  

Ps 

Pa' Goeroo moelai dongeng: - 

Beberapa gndjing hoetan melihat 
boeah anggoer jg mateng2 (tentoe mi 
nis dan sedap rasanja), tergantoeng 
pada djoendjoengnja. 

- Beberapa kali andjing2 hoetan itoe 
melompat2 maoe mentjapai boeah xx. 
goer jang manis dan sedap rasanja itoe,:” 
maar DO. .. tak tertjapai djoega.“”— 

Kesoedahannja lemah dan tak 
gaja lagi, laloe mcs3ing2 pergi men 
galkan boeah anggser Atoe, serta 
tanja: , Barang siapa soeka, ambil bc 
ah anggoer jg masam itoe .... . “ 

Demikianlah, balnja Pemandangan: 
jg sebagai boeah anggoer itoe, selaloe — 
difitnah. ,... soepaja merosot atau goe 
loeng-tikar dan mengoeboer..,. M. 
Tabrani dari doenia journalistick. 

-Maar 1... Allah ta'falla lebih koeasa 
siapa jg berhati dengki, tentoe,... 
kelak ia sendiri binasa boekan seperti 
kontjo2 si.,.. 2 

“1 

4 

# 

KUR 

3 

5 

perantaraan Radic -oaroep dinegeri 
jang terseboet moela moela itoe. 

Pemasoekan adv” i-dia 
tentang atoeran gad, 1 
daja oepajakan soepaj: $ 
setjepat tjepatnja. tidak). 
di pada hari jang teracr. 
hoen 1937 ini, 

Ie K3 waew . 

Toercet ginbira 

Berhoeboeng dengan Danj 
nja harj xciahiraanja poetra ata 
Mahkota, dari Sri Biginda 
Juliana, maka perk Ketoprak 
Paloepi Djawi (Ketoprak Bede 
garai) akan mempertoendjox 
gembiraannja, jaitoe akan mer 
keramaian perrjainannja beri 
roemahnja Tosan M Moekmi 
Hoofi dari dienstwoning 8S 
garai. 

Hari permainannja akan dimoelai | 
bari sesoedah hari kelahirannja anal 
da Baginda, jg selaloe kita toenggot 
dengan hati gembira : Berdo'alah !! 

Lotery Club Pemandangan No. 3 

Mendapat ': dar 
f 500.— 

Dari pemboekaan lotery besar jan 
baroe? ini dilakoekan, LCP No 34 d 
pat giliran memoengoet hasilnja da 
seperempat lot jg f 500.— —f 125.— 
Hasil sedemikian ini soedah tento 

masih djaoeh sekali dari jg t.t.anggat 

ta tjiptakan, tetapi daripada nihil sg 
ma sekali, ada lebih baik dan bergoen - 

Seperti telah kita kabarkan leb 
dahoeloe, pengoempoelan ijoeran LC 
No 34 itoe ada terkoempoel wang f: 
(80 talen) dan tiap tiap talennja kel 
gian.., f 1.56. 

Djika wangoja kita telah keteriw 

akan segera kita oemoemkan Ie 
dan oentoek sementara akan kita 
han,menoenggoe keterangan2 (soert 
dari tt, anggota.Bagi tt, anggota jg « 
lam kota tentoe gampang diselesai 
nja, tetapi dari loear kota terpaksi 
ta haroes menoenggoe keterengar 

Apakah itoe wang akan digabi 
kan lagi oentoek beli lot jang 
datang, atau diperitosngkan der 
wang langganan, atau minta dik 
kan sahadja. MN 

LCP. No. 33 jang dari penaril 
boelan jl, dapat basil '/, dari f100 
sajang sekali pemboekaan sekaran 
dak mendapat hasil (nihil). 

Diharap jang berkepentingan & 
memperhatikannja, 

(9 c— 

,God's country and the woma 

Moelai ini malam dan malam 
koetnja gedoeng Bioscoop ,,Alham 
akan mempertoendjoekkan film ,G 
country and the woman”. Jang w 
gang rol didalam film ini ialah Ge 
Brent dan Boverly Roberts, Filu 
meloekiskan bagaimana pengala' 
jg mengerikan dan mendahsatkar 
toe'negeri jg tidak mempoenjai w. 
dimana pertjintaan2 jang berap 
dah memerentah dengan , xv. . 
na hatinja seorang perempoea 
soedah dingin telah menentang 
orang lelaki jang kasar- kasar, 
na didapati dalam filra- tsb,"   ig



    

2 Hongkok-Jaran 2 
ton mendapat 

    

   
    

eberapa tempat di Saichuan 
. memberi pemandangan 
—. jang menjedihkan 

. Pasoe 
  

kan? Tionghoa di Tsingtao 
membakar gedoeng2 

-   

. anton mendapat serangan hebat dari oedara 

£Ganton, 20 Dee. (United Press). 
£ Ini hari terdjadilah serangan oedara jg terhitoeng paling hebat sedjak 

    

“2 9 Augustus jl. - aa 
1 Bboeah pesawat terbang Djepang tadi malam 45 menit lamanja ber- 
' kelilingan diatas Canton—Shameen. : | 

Dengan tiada berhenti henti mcreka itoe menghoedjani bom kepada 
-kampoeng2 loearau disebelah barat daja dan barat laoet dari kota Canton, 
boleh djadi maksoednja headak menghantjoer leboerkan arsenaal. 

—. Dikabarkan, bahwa djoemblah orang jang mati dan djoemblah keroesa 
kan karena ini sangatlah sedikit. 

1 Tiduk mengerti maksoednja Matsui 

“Hankow, 30 Dec (Reuter), Kalanyan2 Tionghoa mencenggoe de- 

ngan penoeh perhatian kepada soeatoe su'at jg bisa mengertikan kepada me 

rek apulah maksoed jg sesoenggoehoj?”' dar'pada keterangan Djenderal 
Matsui sebagai tereberita kemarin, ica rawa Djepang katanja tidak me 

ndoeng -maksoed hendak mendjadjih di Tiongkok, 
“Moreka ini menerargkan, bahwa Tiongkokpoen ingin melihat soepaja 
“perangan berhin'i, asul sadja perdamaian bisa ditjapai dengan djalan jg 

ji, djalan jang hormat, dengan tiada oesah kehilangan hak2 aegeri dan 

da oesah kebilangan hak pertoean dalam oerocesan administratief, tetapi 

“Tes'an djoega, bahwatidak moengkin akan didapat sesoeatoe atoeran 
jpada itoe. 

  

-. 

ink mentjoba mendjadi perantaraan lagi? 

ti pibak jg lajak dipertjaja didengar kabar bahwa ada beberapa nege 

5 berdaja oepaja lagi oentoek mendjadi badan pemisah tetapi berhoe 

'““boeuz dengan kegagalan kagagalan oesaha oesaha jg soedab soedah dan me 

| Dgiugw “eprda sedikitoja harapan akan berhasiloja oesaha jg akan berlakoe 
“ini, maka semosa kalangan "'ionghoa tidak soeka berkata kata soeatoe apa 

am hal ini, La 
Mereka menerangkarg bahwa kini beloemlah datang sa'atnja oentoek 

“mengelocarkan perma'loeman perma'loeman tentang hal itoe mengingat ke 

| 'adsan wasa ini, Dikoeatirkan djoega, pengoemoeman jg tergesa gesa akan 
' melenjapkan poela harapan harapan berhasil jang memang sangat sedikit 

    

   
   
    

  

     
   

        » Aiyongasias di mei G     
Tausocean). TP 

  

| Ga Tn, Su 

... Mjawaban Djep ang atas protestnja Inggeris tentang penjerangan kepa 

“da kspal2 Inggeris disoengai Yangtze, telah dioemoemkan sore tadi. 

“Nota: pendjawaban jg ditanda-tangani oleh minister Hirota itoe ada 

ah divjatakan, bahwa Pemerintah Djepang soedah sedjak tgl 14 December” 

I. menjatakan permintaan ma'afnja atas penjerangan jg dilakoekan dengan 

  

   

   

          

   

      

.aton | serangan 

hebat dari oedara 
tholiek jang terkemoeka, dan th. jang 
laloe ia menerima anoegerah dari 
Vaticaan. LN 

Banjak sekali dari bangsa Tionghoa 

kaoem pengchianat. 
Lo» Peh Hong itoe dahoeloe mendi 

rikan perkoempoelan boeat aksi Katho- 
liek, jang mempoenjai sembojan ,men 
derita dan menoeroet kata“, Pernah 
poela  mengoempoelkan sedjoemlah 
osang besar boeat keperloean2 amal, 
dan iapoen terkenal sebagai ,,Vincen- 
tius de Paulo Tiongkok“, mendjadi 
commandeur Heilige Leopold, com- 
mandeur Heilige Gregorius, pernah 
mendjadi kamerheer Paus, dan ridder 
yan Mantel en Zwaard, 

Kereta api pembawa orang asing 

Hankow, 30 Dec (Reuter|. Dengan 
diselimoeti bendera-bendera dari ber 
bagai-bagai kebangsaan, maka berdja 
lanlah kereta api jg terachir sendiri 
dari Hankow“ keloear setasioen Han- 
kow menoedjoeHongkong dengan mem 
bawa 310 penoempang, terhitoeng djoe 
ga 63 oraug Inggeris dan 167 orang 
Amerika, 

Inggeris soedah poeas 

Londen, 30 Dee (Reuter), 
Dipengar kabar dari kalaugan opi- 

sil, bahwa pemerintah Inggeris meli 
bat dengan poeas, bahwa permintaan 
ma'af dan Jain keterangan Djepang 
berisi hal incident Wubu, baik jg me 
ngensi penjerangan kepada kapal2 da 
gang maoepoen kapal kapal perang 
Tnggeris. 

Meskipoen boenji keterangan Ingge 
ris tentang incideat Wubu berlainan 
dengan boenji keterangan Djepang, 
ta' oeroeng Pemerintah laggeris soeka 
mempersetoedjoei tiudakau2 jg akan 
dilakoekan oleh Djepang, ja'ni bahwa 
Djepang hendak menghoekoem kepa- 
da opsir2jg haroes tanggoeng djawab 
dalam ketjelakaan itoe. Poen dengan 
poeas poela Inggeris mendengar garan 
sie Djepang jg sanggoep mendjaga soe 
paja tidak akan beroelang lagi kedja 
dian2 itoe. yaa 

Canton gemoeroeh 

Canton, 30 Dec. (Reuter). 
Sedapgaja wakil Reuter tadi pagi 

“ajik mengintervioe (foebernoer Wu 
eb "Ihen, maka peloeit alamat bahaja 

   

  

      LANp SAAT Ann ain 

  

ALLE LEVENSVERZEKERINGEN, 

AMS TLEVEN 
VERZEKERD BEDRAG 167 MILLIOEN      

LIJFRENTEN - EN. STUDIEBEURZE 

  

Menoeroet berita telpon kepada Goe 
bernoer Wu The Chan dari district 
jang agak djaoeh ada terlihat 30 
boeah “pesawat terbang Djepang. 

Didalam goedang bahwa tanah ini 
soekarlah menentoskan betapa kedja 
dian jug sebenarpja, tetapi meriam me 
riam penembak keoedara dan lain 
lain sendjata apa setela 5 menit ber 

Menoeroet berita berita sedaerah, 
ada tiga tempat disekitar Saichuan 
jang mendjadi laoetan api, beberapa 
k.m, sebelah barat laoet dari Shameen, 

Tadi, kira kira djam 1 tengah hari, 
Goebernoer meninggalkan goedang 
bawah tanah,-dimana ada lebih dari 
300 orang, sebahagian besar orang 
orang perempoean, jang sama menoeng 
goe disitoe sampai terdengar alamat 
jang menjatakan bahwa keadaan soe 
dah aman kembali. 

Semangat ocemosm 
nangkan. 

sangat menje 

Keadaan Saichuan jang menjedihkan 

Hongkong, 30 Dec, (Reuter). 
Doea boeah roemah sekolah di Sai 

chuan memberi pemandangan jang sa 
ngat menjedihkan ketika wakil Reu- 
ter mengoendjoengi tempat itoe ialah 
sesoedah pagi pagi hari dihoedjani bom 

Segenap dinding dari salah sehoeah 
gedoeng sekolah itoe habis sama seka 
li seakan akan dilemparkan djaoeh2 
Oentoeng pada waktoe itoe tidak ada 
seorang moeridpoen ada disitoe. 

Beberapa roemah roemah disekitar 
roemah roemah itoe mendjadi roentoe 
han semata?, sedang tanah lapang di 
dekatnja masih penoeh dengan lobang 
lobang disebabkan kedjatoehan bom. 

Boleh djadi jg ditoedjoe oleh Dje- 
pang ialah Arsenal atau paberik pabe 
rik jg ada didalam district Saichuan 
itoe. 

Didengar kabar, bahwa djoemlah 
jang mati dan djoemlah keroesakan 
sangat sedikit. 

Pendoedoeknja, jang memang soe- 
dah bersedia, kemoedian dari itoe ber 
boeat seakan-akan tidak ada kedjadi- 

an soeatoe apa, dan bekerdja sebagai 
biasa. 

Beloem tentoe Inggeris soeka 
menerima poeas 

Londen, 30 Dec (Reuter). Dalam 
menoenggoe kedatangan Eden, jang 

sore ini datang kembali di Londen, 

masih beloem pastilah benar, apakah 

djawaban Djepang akan diterima baik 
ataukah tidak. 

Beberapa punt punt jang terloekis 
didalam djawaban itoe masih diang 
gap sebagai keterangan jang samar, 

Sekedar jg soedah diketahoei seka- 
rang. maka djawab Djepang itoe dite 
rima oleh kantor Osroesan Loear ne- 
geri dengan dingin sadja, walaupoen 

menganggap ia dan lain lain orang|diamlah. isinja sangat peramah, 1 
anggota enootscha itoe sebagai : ad i i h 2s 

2. £ 5 . : Kebakaran disekiter Saichuan: Bosdah diketayoei poela, bahwa am 
hirkaa kebera- 
Pan ort mili. 

Tdingana . 

bassadeur Crai: 
tan keberatan 
ter tentang ine 
roepa roepanja tid 
waban Djepang. “ 

Keterangan2 bahwa kapal k 
rang asing dan kapal kapal dagang 
hilangan hak didekat tempat pepera- 
ngan, itoe tidaklah bisa diterima baik 
oleh Inggeris, 

Didalam pengakoean penerimaan, 
boleh djadi Pemerintah Inggeris akan 
melebih oetamakan rapport2nja sendi 
ri oentoek didjadikan pedoman. 

mg 

   

     

           

  

   

JSpanjal 
Barisan Pemerentahi poetoes 

Saragossa, 31 Dec (Havasj 
Barisan pemerentah di Teruel ini 

hari soedah poetaes. 

Kemenangan Kasem Nasional 

Radio nasional mengabarkan bahwa 
fihak nasional kemaren soedah moe 
lai menjerang dengan berkesoedahan 
jg memceaskan. 

Kacem psetih soedah bisa meram 
pas garisanu Pemerintah jg kesatoe, 
dan teroes bergerak madjoe hingga 
15 Km, 

Garnizsen di Terual masih tetap 
mengasih perlawanan. 

  

Belakangan 
  

Mendapat hoekoeman 10 tahoen 

Sebab memboenoeh 
Aneta mewartakan dari Salatiga, 

bahwa pengadilan Jandraad disana te 
lah mendjatoehkan hoekoeman 10 tk 
kepada Sopawiro, sebab tela 
memboenoeh di Watoeroempoek, 
Terdakwa jg moela2 moengkir, acLu. 

nja didalam persidangan jg terachir 
mengakosi akan segula dosanja.   

tidak sengadja itoe, dan bersamaan dengan itoe dilahirkan poela kesanggoe |m« | "ah diseloeroeh kota Canton, i ita i H 

pan bahwa Pemerintah Djepang akan menindakkan langkah jg perloe2 soe ad Kn lama kemsedian di ikoeti Boeat keperl Na menjamboet berita ar 

paja djanganlah teroelang kedjadian seroepa itoe. aa da 2 rdentoemnja socara letoesen menggirangkan, kita ada sedia: 8. 

Djoega didjandjikan, bahwa orang-orang jg bersalah akan diberi hoe- lee$ ». Jom dan berderak-deraknja P 4 

koeman jg sepadan, serta Djepaugpoen akan memberikan pembajaran keroe so" 0€E' japan senapan mitrailleur jg @ Cocarde : 1 

| gian, dig A dekat 1Kwartier Besar dari gs Bendera-bendera ketjil: 

— Selandjoetnja nota pendjawaban itoe mengoelangi sekali lagi isi nota |P2 |. erintaban Gewest. | i Kopiah.dari kertas: 3 
Inggeris tertanggal 16 Dec, dalam mana ditegaskan, bahwa penjelidikan p to! tjepat amtenar2 Pemerintah @ Lampion. 

alam perkara itoe mendapat kelambatan, disebabkan kesoekaran oentoek aa KAA be sae Gea 11 ai 

Nat : iadi f ada dibawa - 
berboeboengan dengan pasoekan pasoekan jg bersuagkoetan dalam kedjadi Jae p TOKO OKA 

        

   

      

   
   

  

   

        

   

   

                

   
   

  

   

      

ini. 
Adapoen penjelidikan jang telah selesai sekarang ini, memberikan kenja 
mn jang tidak bisa disangkal lagi, bahwa penjerangan2 kepada kapal-ka 

Inggeris itoe semata2 disebabkan oleh kezdaan keadaan jang menjedih 
(ongelukkig samenloop van omstandigheden). ea 
  

Kegentingan Djepang- 
Inggeris masih 

telap ada 

Gedoeng gedoeng di Tsingtao 
dibakar 

Shanghai, 30 Dec (Transocean) 
Pasoerau pasoekan jg masih ting ,3l 

di Tsingtao tadi pagi telah memb: -ar 
banjak sekali g?dosoe gedoeng e- 

moem dan bebe. ipa TOvw--h roemah 

partikelir. : . 

Berita berita dari « 
ini menambah lagi, bahwa baujak se 
kali gedoeng gedoeng paberik dan 

brouwerij brouwerij dihantjoer han- 

tjoerkan oleh pihak Tionghoa, sedang 

bingkil kapal kepoenjaan Djepang di 

bakarnja hingga rata dengan tanah, 

Comite perajaan Mr. Cornelis 

Comite oentoek rherajakan bersalin 
nja J. M.M, Poeteri Juliana akan di 
ingsoengkan pada bari kedoea dari 

Yationale feestdag jad. ini. 
Dalam programmanja, akan diadakan 

Optocbt (iring iringan) jang dimoetai 

dari Baloesiweg (Gg Barak)—Bekasi- 

weg—pekarangan Kaboepaten— Matra 
3 

manweg— Koningin Emmalaan—peka 

rangan roemah Kangdjeng Toean As: 

sistent Resident—Princes Julianalaan 
' Koningin Wilhelminalaan—Matramao 
'weg lagi—Pasarstraat—Lammerslaan 

Yap Iban sampai dilapang 

tempat Volksspelen (jani dibelakang 
Ysfibriek Rawa Bingke), 
- 'Optocht ini berangkatnja djam 8,30 

pagi dari Gang Barak. 1 
Poekoel 8 pagi orang2 jg mengikoet 
ptocbt bendaklah soedah bersedia di 

nah lapang Kebonsereh (didepan se 

kolah Kemadjoean-Isteri) Soesoenan op 
tocht begini: 

a Stadspolitie boeat mengatoer ver 
2 

| Comite optocht. 
“Groep groep padvinders, 
Anak? sekolah. 

Lo Peh Hong kena terboenoeh 

Shanghai, 30 Dec (Reuter), Lo 

Peh Hong, voorzitter dari pada werk 

commissie dari genootscbap jang ba- 

roe baroe- ini dibentoek goena mem 

bautoe memperbaiki kerabali kepada 

district2 Tionghoa di Shanghai, keti 

ka keloear dari roemah salah seorang 

” 

poesat Djepahy, da 

Disitoelah Goebernoer terseboet me 
neroeskan pertjakapannja dengan wa 
kil Reuter, 12 meter dalamnja tero- 
wong itce, bahkan ia dengan tenang 
bersanda.goerau, dan berkata bahwa 
pesawat2 terbang Djepang menggere 
Ha sadja sedang enak-enakoja ma 

ani, TB 
Sekedar jang bisa dikira2kan, pada 

sa'at iDi ada 8 pesawat (dari sedjoem 
lah 12 boeab) jang berkelilingan dia 

las-dari Jjalan masoek keterowongan 
bawaktanah itoe, 

Ini adalah kedjadian jang pertama 
kali sedjak terdjadinja penghoed janan 
bom,'iang meroesak roesak Honan 
bebtg,'/ minggoe jang laloe. 

Sele joetnja pesawat2 terbang itoe 
hanji  alakoekan penembakannja ke 

'lan-djalan spoor sadja, 
- 

Kota serang dengan hebat 

tas kotasbisa tertampak dengan dje| 

- KRAMAT 4 
  

verteerders jang 

Direksi dan 

BATAVIA-C. 

  

  

Selamat TJahaen Barae! 
Kepada toean-toean abonnes dan ad- 

memeloek agama 

Nasrani bersama ini 

Hoofdredaksi 
  

IPIE MIA NI ID AM GM RI 
    

d 

1 LA Bun 

jan 

menjampaikan oetjapan 

Selamat Tahoen Baroe” 
2 

wiz : “-#shan dan lain (lain 
temp3s... “Sbiftarnja men & 
dapat " . siak lagi 
pesaw : : Aa 

oeloty' | Men Nae Ea EnnA BI EA SAE 

“8 HENDAK KEMAN 
in de Tuin 

A? 

tut — Tempat main 
“arpen — Me- 

Sy ke- 

   
   

    

   

  

   

kawannja ditanah daerah Perantjis 

telah ditembak orang, dar tidak lama 

antaranja iapoen mati didalam roemah 
Wielrij lers Veldpolitie Tjililitan- 
Besar. 
Groer jg memakai sepeda,     

Ka 

LA 

2 

2 

F 
hi 

im ke- 
Oam 

“g Groep jang berkoeda. sakit nat Bi 2 

'h Groep dari satoe2 Wijkmeesters.| Pemboenoehnja berhasil bisa melarij / : 

“& Liiu2 groep daxi roepa2 vereeni|kan diri. , i 

- gingen. Lo Peh Hong, jang dahoeloe men 

.j Groep kendaraan. C jadi direktoer Maskapai Tram Listrik 

c Itadepolitie L &i Nantas ada seorang Tionghoa Ka/



   
   

  

         

   

  

Boeat hari Djoemahat 31 Dec. . 

sampai Minggoe 2? Januari 1934 

  

AS THE FOREST WI VILDER 
.TilThe Man She 
 Hated Found . 

The Way To Her : 
Lonely Heart! 

| counTav 
AND THE WOMAN 
Filmed by Warner Bros. in Technicolor from JAMES 

OLIVER CURWOOD's Epic Adventure Story... wit, 

GEORGE BRENT /- 
BEVERLY ROBERTS / 

I- BARTON Mac ANE - R RERT BARRAT 
ALAN HALE - Jooah Kinn EI Brendel 49 

loseph. Crehan - husiso mekar 

    
       
    

  

      

      

    

   

     

an 
M
k
 

ee 
Me
na
ta
 

PEN 
G
a
b
e
 

LE
 

    

  

  

   
     

    
     

  

w 0 Soedah terbit a 

(PRO - INJECTION jae aa 
Es OBAT KOMPA MEP AR “ / Isinja lebih rame," 

- gambarni» lebih 
ngcerveng or 

Lekas pe 

ngan Bata” 

    
s1 Pijama's etc. etc. 

PE Aa Mnet   

  

  

   

       
    

      

        
         

Obat koma sakit tjing nana jang paling aneh sendiri, kerna Dr. R. SOEHARTO 

tiga Kaii kompa rasa s — soeda brenti, 3 hari mengalirnja nana Soe 

dah ilang, satoe min: : p pean soeda baik, satoe boelan soeda Ale. Pracktiik 

. boleh reken semboeh bi — 4. Harganja moerah sekali, per flesch f1.— 8: y 

Oi. T PATENT. 

'Persadiaan jang | 1g compleet dari segala roepa obat patent, 

2) 

Kramat 128 (sebelah Pensioen- 

"harga per flesch f1.50, fondsen) Batavia-C. 

rembours 
P3 

  

  

hanja pada kita Pe KO dan filialen, terkenal harga moerah de- Telf. 4034 Welt. 5 

ngen gratis cadeau pi... tiap-tiap jang dateng blandja. Bisa pesen 2 

dengen telefoon. 
- Spreekuur 5—7 sore 

Filialer: . | : Chemicalienhandel & Drogisterij   

»Jupiter“ Pasar Baroe,. Welt. » RROBITAS Moelai boeka pracktijk 1g, 31 Dec.'37 

»Probitas“ Tjikeumeuli Bogor Pantjoran no. 26, Batavia. R d AD AN G 

DJAJAWIREDJA 
IND. TANDARTS 

Djam bitjara: 8—1I pagi 1 

| aa SE AH 
ramboet tetapi jang Tn 

: : Raden, Sena 23 Teit 4092 2 Wi, 

oer darang £. 
anja liat merk se- 

ala djadi aa u 
amboet djadi 

mes, matiken. Le 

      
  

  
  

  

   

      

  

   
   
   
   
   

   
   
   

    

    

    

   

  

     

  

  

OPENING- 

Djoemahat 31 Dec. 

: Haa 
aa
 u. 2 : 3 

Ak - PENDORNOEK.
 MAHARA

NI 
       

  

      
     

  

   
    

STAATSSPOORWEGEN 
Moelai 1 JANUARI 193: 

  Saptoe 1 Januari 

HA WAII 
(TEARS of HAWAII)           

      
     

berlakoe 
  

  

| Minggoe 2 pari 

FATIMMA' 
OM Ae OR 

SATOE KELOEARAN BAROE DA 

PEMBAGIAN KLAS-KLA:   
K begitoe  djoega harga moeatan dari 

Ne oearan vracht dan ijlgoederen (V.T,V, | 

Roemah obat di lijn2 S.S. di Poelau Djawa d 

5 " Zuid Sumatra.   
Je Tek Tioe Pembeli2 diharap datang ke- 

: : pada Hoofd van het Regle- 
Kwitang—Batavia-Centrum. mentenbureat” der Stantos 

spoorwegen di Bandoeng. 

KETERANGAN tentanp” perobaha 
tarief bisa diberikan oleh Statianschef. 
dan Inspecteur2 Handglszakeh. 

          

  
     



    

5 F e 

Imaoepoen ditoetoep oleh th 1937, ma 

      

Nowed vena tentang pengiriman ko 
| ran, dan oeroesan advertentie setelah 

| Niwat djam 4,30 sore pada tel. No. 

Tariet advertentie, keterangan pada 

: aan Wk: OT No. 14 

.administratie, 

  

. Bae maka: a 

J 
ata mata meme ang ini 

oeroesan politik inter- 
begitoe menjoeroeh 
n mengatoer politiek 
osroe' Banana tiga 

atau menentang tiga negeri 
g wangkin lama mangkin 

1 bernafsoe. 
oek bagian Barat, maka th 1937 

boleh dik ata, ada »taboennja. Itas 
D . dan Japan" , centoek 

"KK th 1937 ini mem 

  

: peean Barat". 

. apa jasa mah san Seba 
kesoetjian verdrag internationaal", 

1 tidak ada bekas-bekasnja 
na djoega oleh beberapa 

  

doenia, 
n |doenia ini: Fascieme atau De- 
3 mocrati 2 

: ajoega gas. $ 0 

baroe, dengan perka| 

laye Not“, kaoem tidak poe- 
, ken ian bersatos oentoek me) 

nentang Communisme, disatos fihak, 
dan negeri negeri Democratisch dilain 
'ihak, kelihatan akan mendjalar djadi 

rdjoan aa, kekoeasaan diseloeroeh: 
iapakah akan memerintah 

   

      

    
sesoeatoe bintjana an dise 
babkan oleh ,pendekar perdamaian", 
sesoeatoe perserikatan jang menggon 
tjangkan doenia, beralasan “perdamai 
an, dan pembasmian bangsa Tiong 
hoa di Timoer Djaoeh dan bangsa 
|Spanjol di Europa Selatan, berdasar 
atas keinginan mempertahankan per- 
damaian Mena pesta bagian 
doenia itoe. 

Initiatief politiek 'internstionaal ter- 
pegang oleh bangsa2 jg agressief— 
militairistisch, dan begitoe ksegenti- | 

Lawannja itoe tidak ada lain dari 
(pada systeem collectief, bekerdja ber 
sama-sama dan beragem dari semoea 

r mempertahan 
(kan perdamaian. Akan tetapi terlebih 
doeloe mereka itoe haroes memperli- 

   2 

perdjandjian2 internationaal dan kein 
sjafan tentang kewadjiban2 oleh ver- 
drag2 internationaal jang Me pandang   masih djoega | di tjarinja| 

Ikaa 

    

  g mana tidak diboek 

ka sematjam badan sebagai Volken 
d ba ah t ak bisa nan tebal 

  
api boekan Volkenbond sa 

yg oleh tiga negeri itoe tidak 
permoesawaratannja, djoega 

ie ternationaal oleh mere 
igakan, atau dipandang | 
dan Pena MAPAN UN   

    

ngkan, bahwa perda 
: toean bisa djoega di' 
LA 001 hanbond, dan mere 

“ada Kegnana, 

man perdjo. papsan.£ skoea | 
: ita kesakitan dan kesedihan, oleh ka- 

  

soetji. ' He 
Doenia Timoer ini siang menderi 

rena tidak bisa mengandel lagi pada 
keadilan dan kedjoedjoeran dari bang 

js .atas edaran pnlitak 

'Ingan oemoem tidak ada berhentinja. | 

(negeri jg sesoenggoeh2nja berniat dan) 
. | djoega bekerdja oe 

hatkan kedjoedjoeran mereka tentang, 

. auma keboetoshan aa 
Tn Tatan oentoek Maan dial... 
Ikaoem , Hi 

IPosikantoor Bantoean di Sindanglaja 
Moelai pada tanggal 31 December 

1937 hari perkerdjaan2 dari Postkan 
toor Bintoean di Bgm ala telah ba 
lik seperti biasa. 

LA 

Raden Hardjawinata, 
Telah bekerdja sebagai Ini. School 

i, |opsiener dan ditempatkan di Tjika 
Gjang, landsdienaar jang diperbantoe 
kan, toean Raden Hardjawinata al. 
Ikik al ribuan 

Verlangen naar.... 

Dengan oeang 10 sen kita bisa men 
dapat dari drukkerij »Merapi“ Fort 
de Kock“ seboeah kitab jang berisi 
perkoempoelan kira2 1000 kata kata 
Voorzetsels, antara lain lsin boeat di 
djadikan persiapan oentoek bisa ikoet 
'menempoeh oedjian Mulo dan KAE. 

Soedah tentos bagi anak? keloearan 
HIS dan lain2 lagere scholen kitab jg 
demikian itoe sangat besar goena dan 
Dana ja : 

caca Oa 

Hidoep hoekoem bangsa tidonesia 

— Madjallah , Taman Siswa“ No, MPK 
IL. XII 1937 dimoelai dengan soeatoe 
artikel ataupoen verslag djelas daripa 
da isi chotbahnja R, Dr, Soepomo ten 
tang , Hidoep hoekoem bangsa Indo 
nesia |(Indonesisch Rechisleven), jang 
dioetjapkannja didalam dari Persatoe 
an Taman Siswa, tanggal 7 sampai 
11 Djoeli 1937 di Mataram, 

Isinja sangat perloe diketahoei ra-      

      

negeri-negeri Barat tagistip pandinaA 
(Arabia Raya dan tentang woetoehnja 

Ki | daerah Arabia itoe. Mereka tidak mace 
meroegikan siapapoen djoega dan ti- 

b,|dak ingin bermoesoeh dengan siapa 
vetlpoen djoega. Mereka tjoema minta 
Delhak kebangsaan sepenoehnja dan ke- 

Itjerdasan memerentah dari bangsa2 jg 
||berkoeasa atas mereka itoe, 

'Tjoema pengaliran daerah ada ha- 
5 a sii permintaan keadilan dan hak me- 

reka itoe, Penembakan dan hoekoe- 
man gantoeng ada bagian mereka itoe, 
jang mendjadi pengandjoer dan seboe 

(tan ,brandal“ dan spendjahat“ dioe- 
langkan pada kaoem patriot Arab itoe 
(dari fihak jang berkoeasa dan pers 
asing. 

“Di bagian Timoer Djaoeh, ra "jat Ti. 
onghoa sedang berlawan dengan mati 

(matian agressie Japan. 
Japan katanja “tidak 'mempoenjai 

nafsoe meramupas daerah oentoek mem 
perloeaskan tanahnja sendiri, tjoema 
hendak memberi ingat kepada bangsa 
Tionghoa, bahwa mereka ini berkewa   Versa 

H
a
n
 

|djiban bekerdja bersama sama, sefakat 
' — sehati dengan bangsa Japan, oen 

. “shela cultuur Timoer dan 
nerdamaian di Ti- 

Pp ingat ini 
Haa "aa 

(mai, karena sangat penting dan bisa 
boeat pedoman. 

elain dari pada itoe, poen chotbah 
“toean Soetan Adam Bachtiar ten 

tang ,Pemandangan antara pergave- 
lan hidoep di Atjeh, Menangkabu 
dan Palembang“ sangat pentingaja, 
dan sangat perloe diketahoei dan di 
peladjari, 

Harga kitab jang memoeat kedoea 
chotbah itoe hanja f 0,50 di Madjlis 
Peroesabaan Kitab Taman Siswa, 
Djokja. 

  

Doenia Timoer dapat pengalaman 
dan peladjaran dari pembentrokan di 
Timoer Djaoeh itoe. 

Negeri negeri Timoer, merdeka atau 
terdjadjah, tidak bisa mengandel pada 
doenia Barat, apalagi mengandel kepa 
da Inggeris 'sebagai pembela dan pe 

Ilindoeng kemerdekaan dan keselama: 
tan negerinegeri ketjil dan lemah, 
Barangsiapa hendak mempertahankan 
kesentausaan sendiri haroes mengan 
del kepada tenaga diri sendiri, biarpoen 
tidak akan koeat mentjegah penjerang- | 
an moesoeh, asal moesoeh itoe berpikir 
doea -tiga kali doeloe sebeloemnja 
berani menjerang. Djoega systeem col- 
lectief haroes dipentingkan oleh nege 
ri negeri Timoer, oentoek keselamatan 
semoea, :   

«' tne ketika akan datang, dimana 
» mesti lepaskan politiek 

“vaief, politiek me 
“21. daerah 

    

    

  

Lembaran kec 

  

SOEKABOEMI 

Dr. R.C.L. Senduk pindah 

Soekaboemi kehila- 
ngan. 

Pembantoe menoelis : 
Pada hari Minggoe 25 Dec. jbl. atas 

piwpinannja t. Regent Soekaboemi 
di sociteit Pamitran, soedah diadakan 
pertemoean oentoek memberi selamat 
berpisah kepada t. dr. RCL Senduk, 
karena beliau akar pindah ke Betawi” 
oentoek melangsoengkan peladjaran- 
nja di CBZ pasal operatie. 

Jg hadlir diitoe pertemoean kira ki 
ra 100 orang, selain dari toean Regent 
dan' R. Ajoenja banjak sekali saha- 
bat dan kemalannja jg datang, dian- 

goeroe goeroe, istimewa dari fihak 
Roode Kruis. 

Kira kira poekoel9 t. Regent ber 
pidato jg isinja memberi selamat ber 
'pisah, serta mengoeraikan djasa djasa 
tocan Dr, itoe selama di Soekaboe - 
mi, 

Dr. Senduk memang adalah satoe - 
dokter jg terkemoeka dan terfjinta di 
Soekaboemi, beliau adalah bapanja 
dari Inheemsehe Roode Kruis jang 
sekarang soedah mempoenjai lebih 
dari 1000 leden dan beberapa tjab.ja 
djoega beratoes ratoes moerid jg soe 
dah dididik dan berdipioma. EHBO. 
(eerste hulp bij ongelukken). 

Dr. Senduk ini adalah salah satos 
dokter jg soeka sekali bekerdja, ta 
mengenal tjapai dan bosan, dan s » 
ka sekali bekerdja bersama sama Isa 
golongan oentoek keperloean oemoera). 
tentang | atan. 

Itoelah sebabnja mangkanja beliau 
terkenal namanja dan ditjintai, boe : 

     

kan sadja didalam kota telaph dalam . 
doesuen doesoen sekalipoen. 

Penoelis merasa sajang, bahwa Ur: 
S, itoe meskipoen oentoek sementara 

|baroes meninggalkan Soekaboemi, moe 
dah moedahan ada gantinja jg soeka" 2 
meneroceskan pekerdjaannja, 

Beberapa hari jl, sekalian Roode 
Kruis dari Soekaboemi pergi ke Tji 
andjoer, disana membosat demoustra 
tie, karena kabarnja disana lagi diran 
tjang hendak memboeat R K. yeree- 
nigipg. 

Moedah moedahan kabar jg baik 
itoe djangan patah ditengah djalan, 

— 9 — 

Penerimaan kalender. 

Eng Aun Hong: 

Dengan perantaraan Reclamebureau 
IR, A. B. kita telah menerima blok- 
kalender dari soembar obat Tjap Ma 
tjan jang termasjhoer dimana-mana, 
jani Eng Aun Tong, jang amat man 
djoer obat-obatnja tjap matjan, seperti 
aspirin, tiger-balsem, balashin-sai dll. 
lagi. 

Rokok Mascot,   F Poen paberik rokok Mascot boeat 

taranja wedana, assistent2 wedan dan ' 

         
   
       

   

  

      
   

      

    

  

    

        

       

   
    
   
   
   

  

   

    

    
   

  

   

  

   

   

  

    

    
   

   

  

    
   

                        

   

  

   

  

    
   

  

1938 mengeloearkan kalender boeat 
. Natas mendja toelis ataudi 
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— Pemerintah dan 
Sah 

aa 

Taman Siswa dan loonbelasting 
dan kindertoelage 

Bsrhoeboeng dengan berita dari pem 
bantoe kita kemarin, maka -panitra- 
oemoem (S. Djojoprajitnoj Madjlis 
Loehoer TS lebih djaoeh menoelis se 
bagai berikoet : 

PENDAFTARAN SENDJATA-API 1 

"3g PEMBERIAN TAHOE ' $ 

HOOFCOMMISSARIS VAN POLITIE di BETAWI mem 

bahwa pendafiaran sendjata-api, jang dimaksoed dalam fatsal $ 

dang Oendang sendjata-api, Stbld. 1925 no. 499, oentoek tahoen 1. 

tapkan dalam boelan JANUARI, FEBRUARI/Jan MAART 1938. 4 

Mereka jang menpoenjai sendjata api hendaklah datang di Hoot...ar 

Isla m 
Oleh Joesoef Wibisono 

Berhoeboeng dengan toelisan toean |djoega jg mengakoei bahwa Nabi 

Hoofiredacteur kemaren doeloe kami Moehammad memang Nabi sedjati se Tentang Loonbelasting| van Politie, Koningsplein-West, pada tiap-tiap hari kerdjs 

hendak memadjoekan pendapatan ka bagai Nabi Moesa dan Nabi Isa (j.i.| Pada hari Raboe, tgl 29 Dec. jbl.| dari djam 8 pagi sampai djara 2 siang ) A 
mi: 5 prof. Moutet), tetapi Pemerintah keli | Madjelis-Loehoer mendapat soerat 3 dalam boelan FEBRUARI djoega dar” hari SAPTOE sampai djam 1 siang 

hatannja masih mengikoet theorie the 
Bagi kami djoega beloem senang be 3 

orie anti Islam jg soedah koeno koeno 
1 sil dari Gouverneur Jogjakarta, soerat 

nar apalah sebabnja, bahwa 'Pemerin- 

djam 5 s sampai djam 7 1 

ttg. 28 Des 1937 No. 12554/4/8, bab | ore sampai djam 7 malam ' 2 si 8 
| — 

s 7 

/ 
Pad 

mo n sikap jg tetap terhadap se 

Nerangan dan hinaan jg dikena 
J 

  

fah demikian lamapja beloem mengoe 

na kita. 
Ninegeri ini agama jg dipeloek 

- Yan besar dari bangsa Indo- 

en didalam Indische Staats- 

 te'ada artikel seperti art. 169 

.ondwet, jang menentoekan dengan 

djelas dan terang, bahwa segala aga 

ma dinegeri Belanda dapat lindoengan 

jang sama, tetapi art, 173 Indische 

Staatsregeling pada pikir kami seisi 

dengan art, grondwet tadi. 

Apakah gerangan maksoednja Pem 

“bikin Oendang2 (wetgever). dengan 

menghapoeskan artikel jang sematjam 

itoe, bahwa agama agawa disini tidak 

sama haknja? - 

Atau lebih tegas, bahwa Islam, ka 

rena dia hanja agamanja ,Inlander“ 

sadja, agama jg ,palsoe", laloe tidak 

sama deradjatnja dengan agama2 bang 

sa Europa? : : 

Pada pikir kami soedah saatnja bagi 

oemmat Islam di Indonesia oentoek 

memohon kepada Pembikin Oendang 

oendang,hendaknja'artikel jg sematjam 

itoe di tjantoemkan poela di ,Grond 

wet“ kita, soepaja kita dengan lebih 

beralasan jg sjah dari sekarang dapat 

mengingatkan Pemerintah bahwa Dia 

wadjib djoega menghoekoem siapa 

poen jg menghina agama Islam dan 

Rasoelnja. 
“Terhadap ugama Katholiek Pemerin 

tah soedah doea kali menglihatkan si 

kapnja jang tegas (terhadap nona Pae- 

'@bad-abad jg telah laloe, malahan ada 

itoe, 
Dan nj. Siti Soemandari itoe poen 

djoega lebih senang mengikoet theorie 
ig agak lama itoe. 

Akan tetapi, sekalipoen agama kita 

itoe agama ,palsoe“, sekalipoen me 

noeroet ,wetenschap“ barat, dakwaan 
itoe benar, Isiam di Indonesia agama 

jg bidoep, artinja jg dipeloek oleh be 

berapa djoeta orang, jg sampai pada 

waktoe ini masih hidoep semoea, dja 

di bisa merasakan sakit hati dan me 

rasa terhina. Ta' ada hinaan jg sebe 

sar besarnja bagi manoesia, ketjoeali 
terhadap agamanja jg didjoendjoeng 
setinggi tingginja. 

Menoeroet art 156 Strafwetboek, sia 

papoen djoega kena hoekoem, jg me 

ngeloearkan perasaan bentji atau hina 
terhadap tiaptiap golongan pendoe 
doek di Indonesia. 

Seandainja Pemerintah adil betoel 

terhadap agamaagama disini, meng 

anggap Islam sederadjad dengan agama 

lain lain, tentoe soedah lama Dia me 

lakoekan toentoetan terhadap mereka 
jang pada meloekai perasaan cemmat 

Islam. 
Dalam perkaranja Douwes Dekker 

ig ditoedoeh menghasoet Negeri de 

ngan boekoe2nja sedjarah, meskipoen 

apa jg beliau toelis, bersandar atas ke 

djadian2 jg oleh abli sedjarah dianggap 
sebagai njata Mahkamat Tinggi me 

moetoeskan (Arrest Hooggerechtshof, 
Ind. Tijdschrift van het Recht 1937 
No. 61) bahwa: 

,dat met een beroepop de 
historiscbe juistheid van 

noentoet njonja Siti Soemandari itoe. 

  

Raad ,Bale-Agoeng" tidak 
25 memceaskan 

|. Vergadering dari Fede- 

£ 
€ 4 

- 

atie PPS darisemoeaper-|s, 
impoenan di Solo. 

Kiesrecht dan 0 

baarheid jangud 

kan bersam 
dakan open 

PB: 

Pembantoe M, menoelis: 

Pada bari Selasa scre (malam Rebo) 

Meskipoen ada beberapa pengha 
pan lainnja, tetapi vergadering | 

ngambil poetoesan banja 2 matjati 

sadja      

  

     
       

    

   

    

S., jaitoe soepaja soesoen 
sja Raad itoe djangan lagi 

hoeman tetapi haroes dari 

nnja Ra'jat dan jang ke-doea 

Isoepaja lid-lidnja dikasih hak onschend 
baarheid, 

Perloe diterangkan disini bahwa de 

ngan berdirinja Raad , Bale-Agoeng" 

jang itoe dimaksoedkan sebagai badan 

perwakilan Ra'jat di Soerakarta, teta 

pi Raat itoe tidak mempoenjai 
hak sedikitpoen. 

  

mendjadi poko pengharat- 

1 December 1937 No. Pr/3758/2 seperti 

wa menoeroet soerat dari Hoofid- 

inspecteur van Financien 

di Batavia ttg. 24 December 

1937 No. LB 1/79/50, jang dikirim 

kaa kepada sekalian Hoofden yan 

Gewestelijk Bestuur, Residenten-Af- 

deeliagshoofd di Djawa dan Madoera 
Ass-Residenten-Afdeelingshoofd di Vor 
stenlanden, Hoofden der Inspecties van 
Financien dan Besturen dari (Stade) 

gemeenten, atas kehendak Regeering, 

poetoesan tentang TS akan dikenakan 

peratoeran Loonbelasting pada hb. 1 

Djanoeari 1938 jad. ini, ditoenda 

selama Pemerintah menje- 

lidikilagi keberatan2 dari 

T.S, seperti termaktoeb dalam soerat 

rekesnja KH Dewantara, Didalam wak 
toe penoendaan fopschortiug) itoe maka 
goeroe2 TS dilakoekan peratoeran 
sinkomstenbelasting/. 

Moedah moedahanlah penoendaan 

ini adalah alamat baik dan segeralah 

akan tersoesoel oleh poetoesan tetap, 

jang membebaskan Taman Siswa da 

ri peratoeran loonbelasting. 

Permintaan K. H, Dewantara pada 

audientie tt, 17 December itoe dapat 

terdjawab dengan voorloopige intrek- 

king tt, 24 December djoega ! 

Soenggoeh loear biasa tjepatoja ! 

dengan hoekoeman setinggi-tingginja 

ginja seratoes roepiah (fatsal 33). 

A n TIDAK BOLEH TERISI. 

BATAVIA-C,, 24 December 1937, 

Taman-Siswa tidak toeroet meraja 
kan, oleh karena menoeroet azas Ta 

man-Siswa kita tidak boleh: meng 

hormati dengan loear biasa 

manoesiajg masih hidoep. 

(Lihat Poesara Nov 1936 Djilid VII 
No 1 Instroeksi ML tt. 22 Oct 1936 

No AF-3188 dan tt 23 Dec 1936 No. 

AF-3254). 
Kemoedian haraplah publiek ma' 

loem adanja.- 

Taman-Siswa haroes 
ditoetoep 1 hari 

Pada hari ini tg 29 December 1937” 

poekoel II siang Ki S, Djojoprajitno, 

Panitera-Oemoem — Madjelis-Loehoer 
persatsean Taman-Siswa, telah dipans 

gil oleh PID Jogjakarta, oentoek diberi 

tahoe, bahwa semoea pergoer'ean "Va 
man Siswa dikota Jogjakarta 

rannja Poetera/Poeteri Prinses Juliana 
jg akan datang. 

Hari jg dianggap hari opisil 
oentoek menvetoep pergoeroean-psrgoe 

roean akan diberi tanda. Djika tande 

itoe djatoeh pada hari Minggoe, maka 

pergoeroean pergosroean haroes ditoe 

tep satos hari pada hari 

Tentang Kindertoeage: 

Peratoeran itoe sekarang beloem 

opisil, karena beloem selesai sama se 

kali. Masih akan dioemoemkan dan 

disertai gjarat sjarat oentoek melakoe 

kannja. Djadi orang tinggal menoeng 

goe sampai gouvernementsbesluitnja 

n 

at bojong dan malamnja Norojono 
nitik nagara. Jang datang banjak, wa 

laupoen hoedjan, teristimewa orang 

orang toea moerid sendiri dan oenda 

ngan, 

asalkan menoeroet keteraogan fihak 

Inspectie, sekolah2 itoe "14ik akan 
,psil“ maoepoen ,organisasftija, se 
perti pada p polaan sosdah dian 

an - Siswa dengan 
Ten rajaan- Oranje. 

Madjelis-Loehoer dari Persatoean 

Taman Siswa kemarin tanggal 28 De 

cember 1937 menerima soerat dari 

“Plv. Inspecteur v. h. Inl. Onderwijs 

in de Vorstenlanden“ No, 4082 jang 

bermaksoed minta agar pimpinan me 
njoeroeh kepada segenap Pergoeroean 

Taman-Siswa dikota Jogjakarta, toe- 

roet merajakan kelahiran Poetera/Poe 
teri Prinses Juliana jg akan datang. 

Oleh Madjelis Loehoer soerat tsb. 

telah didjawab dengan soerat tt, 29 

    

    
   

    

  

— 0 — 

BERITA SOERAKARTA 

»Halaman Kita“ weekblad Gerindo. 

Orang mengabarkan kepada kita, 

bahwa moelai 1 Januari 1938 dimoe 

ka ini di Solo akan diterbitkan week 

blad berbahasa Iudonesia dengan nama 

»Halaman Kita“ dibawah pimpinannja 

t RM Soegiatto Martowatjono dan t 

R Darmodisastro voorzitter dan v:ce 

voorzitter dari , Gerakkan Ra'jat Indo 

nesia“ afd Solo sebagai redacteuren. 

    

    

Loterij barang Roekoen Kampoeng. 

dengan membawa sendjata api, disertai pasnja dan plakzegeh. 

Pelanggaran fatsal 9 dari Osndang-oendang sendjata-api dihaekoem 

: KNDPR 
ditoetoep satoe hari pada kelahi' 

tga boelan atau dsnda setinggi-tag-. 

SENDJATA-API JANG DIBAWA KE HOOFD BUREAU VAN POLITIE . 

himpoenan itoe sendiri telah dia. 
comite jg terdiri dari tocan”R Ma... 
moro Soerjodarmodjo adviseur, RM 

Notosardiatno voorzitter R M Sapardi 
vice voorzitter,- RlM Ng, Dazsodarm6 
jo le. seretaris, R M Soegiatto Marto- 
watjono 2e, secretaris, R Koesoemodi 
hardjo le. penningmeester dan RM Soe: 
tarno 2e, penningmeester. 

Algemeene vergadering Moeham- 

"ah madijah 

Pada malam-Minggoe tanggii 26/26 

December ini perhimpoenan Mosham : 

madijah tjabang Soerakarta telah “wes 
ngadakan algemeene leden-vergaa 

ring, bertempat diroemahnja PB. Son: 
tohartono di Keprabon, jang dibadlifi 

koerang lebih 500 znggota, diantara 

nja ada beberapa kaoem poster, “21. 

Djam 9 s)»re vergadering diboela" 

oleh Kjahi Edris sebagai" voorzitten 
dengan mengoeljapkan slamat datang - 

dan terima Yasih seperti bissardengan 
menerangkan 'keada'annja perhtmpoe 

nan dan Jain lainnja. Pe 
2 Nu snap, 

Laloe Kjai Ali dipersilahkan r 

batja ajat dari Al-@oer'an R.I 

narto sebagai wakil golongan 2 , 

dipersilahkan berpidato ten? - 

jang lebih dalam dan menerangkan 

toelisannja njonja Siti Soemandari da 

lam ,Bangoen“ jang bisa mendidih 

kan darahnja kaoem Moeslimin. Djam 

12.30 tengah malam vergadering di. 

toetoep dengan selamet, 

Anak moerid Moehammadijah 
berkoempoel 

Pada hari Minggoe pagi tg. 26 Dec. 

ini semoea anak moerid sekolahan 

Moshammadijah diseloeroeh kota Solo 

telah sama berkoempoel di stadion 

Sriwedari, jang djoemlahnja koerang 
lebih 3000 anak lelaki dan prempoean 

dari HIK, sampai Mulo, HIS. schakel, 

vervolg dan Jatimscholen. Djoega o- 

rang toea moerid banjak jang toeroet 

berhadiir. : 

& tanggal 28—29 December ini ,Piroe et . #Iberikoet : Dengan idzinnja pemerintah Soera-| Djam 8 pagi pertemosan dibseka 

koenan Pakempaian Soerakarta" jalah Malah baroe2 ini dengan waktoenja| Persatoean Taman Siswa Madjelis| karta (Kasoenannan) maka dimoelai |oleh R. Moeljadi Djojomartono dengan 

federatie dari beberapa perhimpoenan Raad itoe mengadakan soesoenan ang | Loehoer. tanggal 1 Januari 1938 dimoeka ini | mengoetjap selamat datang dan terima 

G 

/ 

' maoepoen sociaal dan lainja, telah 
diseloeroeh Soerakarta, baik politiek 

mengadakan vergadering dengan se 

moee perhimpoenan di Solo, bertem 

pat di societeit Habiprojo, Oleh kare 

na oentoek menghormati arti besloten 

vergadering, maka dibawah ini hanja|. 

kita kabarkan jang sekira boleh di 

cemoemkan sadja. 

Djam 8.30 sore vergadering diboeka 

oleh K.R.M.H. Woerjaningrat sebagi 

voorzitter, dengan mengoetjapkan sela 

mat datang dan terima kasih seperti 

dangan akan membitjarakan bagaima 

na sikapnja P P.S. dan semoea perbim 

poenan di Solo terhadap adanja Raad 

»Bale-Agoeng“ jg telah berdiri 3 th. 

itoe ternjata tidak atau beloem 

gota baroe sebagai 2e zittingsperiode, 

Parindra telah madjoekan candidaten 

lijst dari 10 namanja Ra'jat jg sekira bo 

leh dianggap sebagai wakiloja Ra'jat 
tidak ada seorang sadja jang dibe- 

noemd oleh pemerentah. " 

Adapoen halnja ,onschendbaarheid 
itoe soepaja didalam peratoeran negeri 
ditetapkan,bahwa apa dan bagaimana 
bitjaranja anggota dalam Raad itoe 
djangan bisa digoegat dimoeka penga 
dilan, sebagai spreekdelict misalnja, 
Sekarang ini lid lidnja Raad itoe ma 

ranja anggota dalam vergadering Raad 
itoe boleh ditoentoet diwoeka »”: 

dilan. 

Semoea perb' 
Solo dim”. :   mempoeaskan bagi Ra'jat pada oe- 

moemnja itoe. 

Laloe mr. R.P, Singo” 
kilnja ,Parindr-“ 
lidnja PP" 
oentoek " 

ho”. 

akan didjoeal loterij barang oleh Co- 

mite Penjukong Roekoen Kampoeng 

di Soerakarta, dengan harga f 0,10 per 

lembar lot, djosamlah semoea 10.000 
lembar, djadi seharga f 1000.—, jang 

Ag. No. Pr/3748/2, Hal: Schoolfeest 

ter gelegenheid van de a.s. geboorte 

v.e, Prins of Prinses. 

Mataram — Jogja, 29 December 1937, 

kasih seperti biasa, laloe menerang 

kan alal bichalal dan memberi. “““a 
ngat keroekoenan ana T     separo |(f 500.—) boeat prijs. Pemboe 

kaan loterij itoe ditetapkan besok t” 
gal 28 Februari 1938 disocis" 

projo Solo, 

Darah 

Aan 
den Plv. Inspecfeur van het 

Inlandsche Onderwijs in de 
Vorstenlanden te 

: Jogjakarta.     Weledeigestrenge Heer, 
Naar aanleiding van Uwe ge” 

circulaire ddo. 28 Decemr” 

biasa, laloe menerangkan maksoednja sih diikat dalam peratoeran jang sa 

mengadakan vergadering itoe sebagai »schendbaarheid " kalau pemerentah Pan te 

LL mana jg diterangkan dalam soerat oen dan politis menganggap perloe bitja   der. - 

"ah 

gaudara'an diants pi 

matjam » a 

dii 

sat. 

berpidato tentang artinxedaksorchatal 

7 
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- 

sens dan kapal Watch Tower jg mem | het boek beklaagde niet aan art. 156 : -“.iIsninnja. 

bawa masi 'kitab-kitab aa antilvan het Wetboek van Strafrecht kan Ea bata" aka Haraplah hal tsb. diketahoei oleh | bichalal jg sangat pandjaw b. 

Katholiek). : ontkomen, . . .“ (liat tentang artikel- Volksraad). Ada -. Hn ini ati sekalian tjb. Taman-Siswa. ngertikan, jg laloe disambt “Ri 

Tetapi beloem sekalipoen Pemerin-inja Ritman di ,Bat. Nieuwsblad dari nia, bahwa aa Tn Oa 2 - -e p Na h nja njonja Atmosoetiro £ ““0 tag 

| tah melindoengi Islam sebagai seha |tg. 13 September 1937). Pa : an Dau Tas 2 GE erajaan pindah roema nja Nachdatoel-Aisijah, pa 

roesnja, meskipoen soedah beberapa| Sefaham dengan poetoesan Hoogge-| as 4t hak tentang peratoeran Kinder Pada hari Sabtoe siang dan malam | tentang zadidikan-kep “ 85 

kali Islam dimaki2 didepan oemoem |rechtshof itoe, Pemerintah wadjib mel, baron Ie 5 Dan dab Achadnja (satoe hari satoe malam), | gaoelan. So, 

Sikap jg demikian itoe sebabnja ta' |noentoet tiap2 orang jang mengoe- an sg NN pa Sia ah di|djatoeh hari 25 dan 25 menghadap 26 “i AN 

lain dan ta” boekan karena Islam itoe | moemkau perkataan2 atau toelisan2 jg oa RE De irecteur Onderwijs | December jbl, T.S. di Mataram—Jogja 'Sesoedahnja diadakj ma 

| dianggap sebagai agama ,palsoe", me merendah-rendahkan Islam dan Rasoel | SP? 3 Disk en waktoe berte|telah mengadakan sekedar perajaan Men ni ' “re, 

“. noeroet fah»ni anti Islam di Eropab. nja, sekalipoen semoea itoe ,weten- Tn - ea. 2 - tee KH wajang koelit, goena menjelamati pin TA Tk ni 2 ne 

| Walaupoen pendapatannja abli abli schappelijk“ benar. D 2 as a NN £ Eu ae dahnja roemah dari Stationsweg ke | dipersilahkan Derp Pi 

' ketimoeran bangsa Eropah jg ta' ber- Bersandar atas art: 156 SW. tetapi aa 2 mngaaa N | keterangan ten | Mergangsan — Taman Siswalaan, roe mana seharoesnja | z an 

agama Nasrani terhadap Nabi Moe- |lebih koeat lagi atas Arrest HG H, tang sekolah2 patikelir lain lainnja,| mah karangnja sendiri, serta goeua baik 'menoeroet ti: Gg Oka 

“hammad dan oemoemnja, soedah lain (tadi bagi P G. soedah tidak pada tem Pn an 2 aa isa djoega| Alal Bihalal Sjawalaw. Adapoen “—wais. bagai penooioep dipererg, : Pa 

| sekali dari pendapatan pendapatan di patnja lagi oentoek beragoe ragoe me mendapat hak atas kindertoelage itoe tes&mengambil lakonnja : pagi jJad1 Ujojomattong "ST Ng om 

 




