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   sa golongan itoe ada demi- 
'roepa, sampai mereka dalam soe- 

1|soenan, formatie, jg sekarang moesta- 
e kan dapat memikoel dan men- 

n kewadjiban jang loear biasa 
itoe- dengan sentausa, apa- 

dengan sempoerna. . 

rdjaan mereka soedah banjak 
( tjam-matjam, sekarang di 
mbah deagan beban baroe. Apa tidak 

personeel dari economische 
toer demikian roepa, sampai 
pat mengentengkan pekerdja 

polisi dalam mentjegah 
ika rga loear garis itoe? Dan 
apa tidak sepatoetnja, djika se- 

-lekasnja didirikax seboeah badan 
apanya oentoek melakoekan kewadji- 

e ? Orang djangan loepa. 
“tidak dapat dilakoe- 

tidak ada peratoeran dan 

Taatap Nan 
    

   

    

   

              

   

    

   
   
   

  

   

    

H Spakah an aan 
daan sekarang .sanggoep 
ng tinggi peratoeran ba- 

ng penglihatan kita 
esti Dana bagai 

“B.B. dan polisi goena 
. tentang Keenan Dea 

rga loear garis ada - baiknja, 
oekan dengan adil dan giat. 
ngan peratoeran demikian 

onsument, apalagi pendoedoek 
dapat perlindoe- 

D , Disamping pen 
“kenaikan harga loear garis, 
aroes dinaikkan. Hanja dengan 

ra demikian, pergaoelan dapat 
Ran | menghadapi depreciatie. itoe dengan 

8 yaa dan LEAN 

    
   
     

2 mampoernia Lana dalata 
perdagangan 

“bekarsbtaaa boeat per- : 
(ind oengan oemoem.. 

    
   
   
    
   
   

              

   

"bae yan. 
lelegeerden 2 

an berbagai2 pem- | 
Ibitjaraan, dengan mana diperhatikan 

Jatas keperloeannja dengan hati bati 
| memandang. djalaunja pergontjar 
harga2 dengan memperhatik: 
atas gadji2 ambtenaar2 dan. tingkatan 
gadji 
maka College van Gedelegeorden te 
lah menerima baik itoe rantjangan 
ordnanantie, dengan mana Pemerintah 

| memberikan kekoeasaan jg loeas soepa 
ja dengan berdasarkan atau menoeroet 

    
   

  

       

  

i|tindakan-tindakan goena me 
| kenaikan-kenaikan harga jang d 
garis atas barang2, diensten, sewa-sewa, 
dan Ne perloe mendjalankan beslagi,. 

  

  

    

  

   

        

   

  

   
   

  

   

mang lama berlakoenja 
| Galon dibatasi Na 1 Masri 1937. 

Perobahan interpellatie, 
Soeroso. 

n| kabar ini tentang boenjinja interpel-| 
latie Soeroso, maka oleh karena oesoel 

ri terpellatis itoe ada peroebahan, maka 
baiklah kita moeatkan ng sebagai | 

Iberikoet : 

Ikenan Diwan Ra'jat dengan bersandar 
ka kepada artikel 69 dari pada Indisehe | 

la2 | Staatsregeling, .melangsoengkan inter- 
3 Pelaut Manan PentoNNa Tn   

  

: ana jang dilakoekan |     
   
   

    

   

    

   

      

   
   
   

    

   
   

      

jang disebabkan oleh: 
| monetair 
inaiknja  barang2 jang diboeat di ne 

erendahkan penghargaan pendoe- | 
|dapatan, bahwa toeroennja gadji dan 
'pensioen pegawai-pegawai negeri da 

tetap: “kontrole atas kena- | be: ik 
e oem madjikan rana dasi naik 

h 2 
nja harga barang dengug geeke gksn regeeringsverordenig bisala ditetapkan, 

6. Kenaikan berapa persen jang dilbahwa harga2 atau penoekaran dengan 

ldjandjian keoeangan ix 

| Nanga 
Toesoel interpellatie t. H.H. nga 

. Imana ditanjakan, apakah Pemerintah 
(tidak berpendapatan bahwa pada saat 
“lini telah sampai waktoenja oentoek 
bertindak menoedjoe ke keadaan eco- 

a peroesahaan2 particulier | 

Verordening-Pemerintah mengadakan | 

ar tanggal 6 October jbl. na " 

pan en jang gi 

Ae Imarin tanggal 6 Octobe: 

Doeloe telah dimoeat dalam soerat | 

Jang bertanda tangan mohon per| 

'hingga mentjegah   
  

    
. TABRANI 

    

  

— FONDS KEMATIAN " 

Abonnes jang "meninggal, asal 
tidak mn onaNaaah dapat Can Si 

Abonnes. jang dapat Kana 
badan sampai tidak bisa beke 
dja” lagi selandjoetnja terima 
»Pemandancan“ Gratis sel: 
ma Hidoepnja selama in 

koran terbit. 
  

KANTOOR: Li 
Senen 107,: " Batavia - Centrum 

Telefoon redactie 1440 WI. 
Administratie 1810 WI. 

-Roemah Hoofdredacteur Drukkerij 1 
weg 7 Bat.-C. Tel. No.368 Mr. 

  

Aa Ha 

  

LL TAMAN PAN NT EPA YA Ta Ta. 

sn 

'beroebahnja kendnaa ogang — bisa | 
mendapat djawaban dari Pemerintah 
'atas pertanjaan2 sebagai berikoet : 

1. Dengan alasan2 apa, maka Peme 
rintah menganggap, bahwa roepiah 

| Hindia ditjampoer-tjampoerkan dergan 
tindakan2 atas so'al oeang jang dila | 
koekan di Nederland itoe? 

2. Djika telah njata diadakan de- 
preciatie atas oeang roepiah Hindia, 
apakah akan dibentoek soeatoe egalisa- 
tiefonds? Kalau benar, bagaimana 
tjaranja pemerintah oentoek mendapat 
sjarat2 pembentoekan itoe dan dengan 
djoemlah oeang berapa?  Bagaimaua 
fikiran Pemerintah, djika tidak diada- 
kan egalisatiefonds, dalam tjara2nja 
oentoek mentjegah soepaja oeang roe- 
piah djangan merosot lebih djaoeh ? 

3. Apakah Pemerintah tidak ber- 
pendapatan, bahwa /adanja kenaikan 
harga barang-barang loear negeri 

itoe bisa membawa 'akibat 

geri-dalam? 
4. Apakah Pemerintah i idak berpen 

lam beberapa tahoen jang achir2 ini 
hanja semata-mata di-adili oleh dasar 
(standaard) emas jang dipertahankan 
dengan koeat oleh Pemerintah? Djika 
benar demikian, apakah Pemerintah | 
tidak berpendapatan, bahwa gadji dan 
pensioen terseboet sekarang mesti di 
sesoeaikan dengan bertambah tinggi 
nja harga makan sebagai akibat dari 
tindakan melepask h toe' 

   

   
   

  

menaikkan oepah boeroehnja ? 

anggap sedang oleh Pemerentah? 
7. Tidakkah Pemerentah mengang:- | 

gap “adil, bahwa negeri menoentoet 
sebagian dari penghasilan jg berlebih 
dari pengeloearan hasil hasil, sekedar 
Tebianja ini De ank oleh tindakan 
monetair itoe? 

8. Benarkah akan diadakan Nk 
rentie goena memoesjawarahkan per- 

nasionaal ?      

   
Kena benar, apakah Peme 
aa ggap perloe oeni 
ah akil sendiri ke com re 

   
    

Lain dari interpellatie t oeraso di 
oela pad 1 

nomie jang normaal (biasa) dan dengan 
mengadakan tindakan-tindakan jang 
djitoe, dengan mana pertjampoerannja 
Pemerintah dengan oeroesan dagang 

IZIdan peroesahaan2, tidak le gi pns 

pada 
tjapai 

dari 
(Stbld. 1920 No. 5741 berlakoe djoega 
jatas lain barang2 jg tidak diseboet 

makin loeas. 
'Dan sekarang serahkan n s 
Pn economie go 
etjotjokan dalam akibat akibatnja 

depreciatie ocang roepiah, dan peme- 
rintah kiranja tjoema mendjaga sadja 
soepaja djangan terdjadi hal2 jang 
meroegikan oemoem. 

   

  

   

   

    

   

Sekian boenji itoe oesoel 

  

Menegah kenaikan harga loear 
garis : 

— Staatsblad N,. 504j rbit rs 

D
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Meta ordonnant: 
rikoet: Te 

Atas nama Seri Baginda Mah. 
Gouverneur Generaal dari, Hindia 

Nederland, 

  

Semoea, jang melihat in atau 1 men: 
dengar ini, saluut! 

memperma'loemka 

Bahwa Ia, dengan m 
loe mengadakan tindakan - Sl lakan | 
dalam keadaan jang sekarang | 

    

  

   
harga jang melampaui 2 

pasar negeri 

tindakan-| 
|dengan regeeringsverordening bisa di 

26 Sept. 
boleh dinaikkan lebih dari batas jang 

itoe? | bisalah 

'adalah 

“Rebo — October 1936 
ESA Hama 

On tekanan 

barang-barang, pekerdjaan atau sewa- 
an-sewaan, 

Telah mendengar Diwan  Hindia- 
Nederland dan bersetoedjoean dengan 
Diwan Ra'jat : 

Telah memoefakati dan mengerti 
akan : 

Ski kela 

(4) Ordonansi tertanggal 22 Novem 
ber 1918 (Stbid No 787) berlakoe 
djcega boeat barang-barang jang lain 
daripada jang termaktoeb “dal am art. 
1 dari ordonansi terseboet. 

(2). Menseroet atau berkekoeatan 
dengan regeeringsverordening, maka 
berkenaan dengan harga barang2 di 

Ini, bisalah diberikan 
oendang2 lain daripada oendang? jg. 
menetapkan barga maximum. : 

Artikel 2. 
Menoeroet atau berkekoeatan (4) 

tetapkan, babwa harga atau penoekaran 
dengan nama lain atau roepa lain jg. 
dalam melakoekan roepa2 pekerdjaan 
jang ditoendjoekkan oleh verordening 
itoe, hanjalah bisa dilakoekan disegala 
gewest atau gewest jang ditetapkan 
atau sebagian dari gewest harga2 jg, 
berlakoe disitoe pada atau sebeloem 

1936,. tidak atau tidak lagi 

ditetapkan menoeroet verordening itoe. 
'(2) Menoeroet atau berkekoeatan 

dengan regeeringsverordening, maka 
berkenaan dengan harga2 pekerdjaan2 

di berikan oendang2 jang 

0 5 artikel &£ 
(1) Menoeroet atau dikoeatkan oleh 

lain nama atau lain roepa boeat ba- 
rang2 jang ditoendjoekkan menoeroet 

| verordening itoe hanja boleh disewakan 
atau ditawarkan te huur didalam se 
gala gewest atau gewest jang ditetap 
kan “atau sebagian dari gewest, maka 
harga: jang berlakoe pada atau sebe 
loem 26: September 1936 tidak atau 
tidak lagi boleh dinaikkan, lebih dari 
batas. jang ditetapkan menoeroet 
#'verordening itoe. 

I- (2) Menoeroet atau berkekoeatan de- 
| ngan regeeringsverordening masih bisa 

-|diberikan oendang2 lain berkenaan 
dengan menjewakan barang2. 

Artikel 4. 

“Ik Berkenaan dengan menawarkan atau 
mendjoeal barang2, atau melakoekan 
pekerdjaan, dan menawarkan soepaja 
disewa atau menjewakan barang2, ter 
hadap mana tidak dibikin persediaan 
oendang2 sebagai termaksoed dalam 
ordonansi 22 November 1918 (Stbld No 
787) atau dalam artikel-artikel 1, 2 
dan 3 ordonansi ini, maka dilaranglah 
menaikkan harga jg tidak selajaknja 
atas barang, pekerdjaan atau sewaan2 
jang berlakoe pada atau sebeloem 
26 September 1981. 

Artikel 5. 
(1) Artikel? 88 sampai dengan 92 

pada ,, Onteigeningsordonnantie 

dalam artikel jg terseboet didepan. 
(2) Kekoeatiran jg pantas terhadap 

|kepada kenaikan harga jang loear bi 
Trlasa dari barang2 jg terseboet dalam 

lid jang terseboet memang ada, ja'ni 
dalam. -hal djika orang tidak soeka 
mendjoeal barang2 jg mendjadi perse 
diaan sesoeatoe onderneming, kalau 
menoeroet pertimbangan orang dari 
pihak kekoeasaan jg berhak meram- 
pas 'barang2 itoe, baik ada alasan jg 
sjah bagi penolakan itoe, baikpoert pe 
'nolakan itoe bertentangan dengan 

'lmaksoed jang dikemoekakan oleh or- 
donansi ini, 

Artikel 6. 

(Ll) Pelanggaran atas apa2 jang di 
tentoekan menoeroet artikel 1 lid (2), 

:2, atau 3 dari regeeringsverordening 
itoe dani melanggar kepada artikel 4 

-|Idari ordonansi ini dihoekoem dengan 
hoekoemi koeroengan selama2nja tiga 

- |bovlan atau denda" sebanjak banjak- 
inja lima ratoes roepiah.   (2) Djika keadaan jang dianggap 

SENIN AN 

  

Penetapan koers postwissel 

Moelai tanggal 7 October 1936 kokn 
nja postwissel sebagai berikoet : 

Australia . pond 5 7.56 
Djerman mark —- 0.80 

Egypte 313) 
Groot Brittannia ) 

) pond 5 948 
Terland ) 
Afrika Selatan ) 

Philippina-- 2) 
pacar S5 1095 

Amerika Sarikat) 
—0— 

Tidak pilih siapa salah 

Prins Bernhard dikasih 
peringatanolehpolitie. 

Dari A msterdam, Aveta menga 
barkan: Prins Bernhard telah mene- 
rima pemberi tahoean, oleh karena 
telah mendjalankan autonja dengan ke 
tjepatan 80 KM. sedang maximumnja 
hanja 40 KM. Agent politie menerang: 
kan “Kalau padoeka toean bessk pagi 
masih sadja mendjalankan auto terla- 
loe tjepat, maka moestilah saja meme 
riksa toean”. ' 

—0— 

Gempa boemi 

  Dari Gorontalo Aneta mengawatkan : Tm 
bahwa: kemaren kira djam 5.50 dan - 
9 sore dirasa 2. seng boemi e en- ae 
teng. ae 

—0— 

Keloearga J.m.m. Mangkoenegoro 

Akanke Nederland, 
| Dari Solo Aneta mengabarkan bea 2 
wa J.m. Mangkoenegoro serta Ratoe 
Timoer dan poetri akan ikoet menghadi 
ri perkawinan baginda poetri Juliana. 
Sebagai secretaris akan ikoet berlajar 
A djudant Notosoeroto, dan djoega bebe 
rapa boedjang. 3 

Tanggal be rangkat beldaa dipasti- h 
kan, oleh karena djoega tanggal pera" : 
kawinan agoeng terseboet dada di 
tetapkan. . 

—O9 — 

Penoercenan bea invoer koffie 
Dari Den Haag, Aneta .men 

barkan : Pemerintah telah menoeroen 
kan pemoengoetan bea masoek atas 
koffie jang beloem dibakar moela 
tanggal 7 Oct. dari 12 hingga 6: sen 
tiap-tiap K. G. 

Djoega bea masoek atas koffie i jang 
soedah dibakar, koffie-extracten, etc. 
dibikin ag separohnja. “aa 

—exu 

Menolak mendjoeal bahan Batik 11 
Aneta mengabarkan dari Semarang, 

bahwa fihak kekoeasaan di Solo ber- 
tindak sangat keras terhadap kepada 
saudagar2 bahan bahan boeat batik, 
jg menolak oentoek melever bahan? | 
itoe kepada peroesahaan2 batik, sehing 
gal 6 peroesahaan tertoetoep oleh ka- 
renanja. Kapitein Tionghoa dan kapi 

  

tein lama (Tionghoa) dipaksa soepaja. Tia 
soeka mendjoeal bahan itoe, dari ma- 
na jg hendak memakai mesti men yak 
sediakan dengan barga kontan. 

  

oleh lid jang diatas itoe dilakoekan 
oleh soeatoe rechtspersoon, maka bisa 
didjatoehkan hoekoeman koeroengan 
selama lamanja tiga boelan atau den- 
da sebanjak banjaknja enam ratoes 
roepiah. 

(3) Dalam pelanggaran, dilakoekan ' 
oleh soeatoe rechtspersoon maka pe- 
noentoetan dilakoekan atau hoekoe- 
man didjatoehkan “atas an gauta2 
bestuur jang berdiam di Hindia Ne- 
derland, atau djika anggauta2 itoe ta' 
ada, maka toentoetan atau hoekoeman   (Lihat samboengan di pagina 2.) 
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(Samboengan dari pagina 1.) 

ilakoekan kepada wakil2nja rechts- 
dersoon di Hindia Nederland. 

(4). ketentoean dalam lid terseboet. 
lepan itoe berlakoe djoega terhadap 

epada rechtspersoon2 jang berboeat 
sebagai wakilnja rechtspersoon, 

' (9). Perboeatan2 jang boleh dihoe- 
koem menoeroet artikel ini adalah di 
Inggap sebagai pelanggaran. 

Artikel17. 

F Ordonansi ini dan jang dimaksoedi 
“oleh I lid (2) berlakoe djoega boeat 

| orang orang jang termasoek pendoe- 
0. doek Boemipoetera dalam daerah jg 

diperintah langsoeng, jang toendoek 
kepada kekoeasaan hakim boemipoe- 
tera. 5 3 

Artikel 8. 
(IX Urdonansi ini moelai berlakoe 

sehari sesoedahnja diperma'loemkan 
nja. (N.B, Djadi ini hari 7 Oct. Red) 

(2). Dan bathalnja moelai 1 Maart 
1987. : 

Dan soepaja ta' seorangpoen jang 
| poera2 tidak tahoe akan hal ini, maka 

| ami akan dimoeat dalam Staatsblad 
dari Hindia Nederland. 

Diboeat di Bogor h.b. 6 Oct. “36. 

AW.L. TJARDA VAN 
STARKENBORGH, 

Alg. Secretaris, 
JM. KIVERON 

Jang berhak mengadakan peroeba- 
han dan menentoekan. 

Besluit dari pada Gouverneur Gene 
raal dari Hindia Nederland tertanggal 
6 October 1936. No. 1. 

Memperhatikan, 
Membatia, : 
Mendengar Diwan Hindia Nederland , 
Telah dimoefakati dan difaham : 

1 
4 dan seteroesnja, 

km
 

Pertama : ) 
kedoea : ) enz : 
Ketiga : ) 

Keempat: Menoendjoekkan warna- 
nja pekerdjaan, dimana art. 2 dari 
ordonansi 6 October 1936 (Stbld No. 
504) bisa dilakoekan, mengangkoet 
barang2 dan orang di air. 

Kelima : Menoendjoekkan direktoer 
dari Oeroesan Economi sebagai pengoe- 
asa, jang berhak menentoekan bahwa 
boeat mengangkoet orang atau barang 
diair, harga-harga jang berlakoe pada 
atau sebeloem 26 September 1936 tidak 
boleh dinaikkan lebih daripada batas 
jang ditetapkan oleh ia, ketjoeali ter 
'hadap kepada pengangkoetan dengan 

| -&  kendaraan-air sebagai dimaksoedkan 
A3 
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pan 

dalam ke-enam. 
Ke-enam: Ditetapkan, bahwa ke 

koeasaan, sebagai terseboet dalam bab 
kelima terhadap pengangkoetan dengan 
kendaraan - air, jang semata-mata di 
goenakan mengangkoet antara tempat2 
jang ada didalam batas-batasnja gewest 
akan dilakoekan fkekoeasaan)itoe oleh 
Hoofd vap Gewestelijk Bestuur, 

Salinan ini,... enz, 

Boeat didjadikan ordonansi 
dari G.G. dari Hindia- 

Nederland 

Alg. Secr. 
J. M. KIVERON 

“Regeeringsverordening 

Staatsblad jg kedoea (No. 505) jg 
'diperoemoemkan tadi malam ddo 6 
Ocet 1936, boeat melakoekan ordon 
nantie dalam Stbld 1936 No. 504 boeat 
mengadakan tindakan goena mentje- 
gah kenaikan harga jg meloear batas, 
adalah mengandoeng regeeringsveror- 
dening ddo 6 Oct. 1936 jg boenjinja 

. sebagai berikoet : 
Atas nama Seri Baginda Maharadja 

G,G. dari Hindia Nederland. 
“Semoea, jang melihat atau jg men-| 

dengar ini, saluut ! 

Memperma'loemkan: 
Bahwa Ia, menimbang, bahwa goe. 

na melakoekan artikel 2 dari ordo- 
nansi 6 October 1936 (Stbld No. 504) 
sangatlah. perloe menetapkan jang 
berikoet : 

Telah mendengar Diwan Hindia- 
Nederland : 

Telah memoefakat: dan mengerti : 

Artikel 1. 

(4) Roepa2nja pekerdjaan2, dengan 
mana artikel 2 dari ordonansi tertang- 
gal 6 October 1936 (Stbld No. 504) 
bisa disesoeaikan, ditoendjoekkan oleh 
Gouverneur Generaal, 

(2). Dalam sesoeatoe penoendjoekan 
sebagai terseboet dalam lid (1) diberi- 
tahoekan djoega, oleh pengoeasa mana | 

« bisa ditetapkan, bahwa harga2 atau 
pergantian harga  boeat. pekerdjaan2 
Jang berlakoe pada atau sebeloem 
tanggal 26 Sept. 1936 tidak atau tidak 
jlagi boleh dinaikkan lebih dari batas 
ang ditentoekan oleh Nja. 

(31. Dalam memakai hak jg terseboet 
dalam lid didepan itoe adalah ditoen 
djoekkan oleh pengoeasa jg terseboet 
boeat bagian daerah mana tindakan? 
itoe akan berlakoe. 

  

dn Artikel 2 

Regeeringsverordening ini moelai 
berlakoe dan moelai bathal bersama- 
an dengan ordonansi 6 October 1936 
(Stbld No. 504). 

Dan soepaja djangan seorangpoen 
jang mengakoe tidak tahoe maka ini 
akan dimoeat dalam Staatsblad Hin- 
dia Nederland. 

Diboeat di Bogor, h.b. 6 Oct. 36. 
AW. L. TJARDA VAN 

STARKENBORGH 
Alg. Secr. 

J. M. KIVERON. 

  

  

  

Oeang kertas palsoe. 

Kemarin seorang Ambon jang meng 
akoe kerdja pada Roomsche Kerk, da 
tang dikantor pos oentoekmembeli be 
berapa perangko dan lain2 lagi. Ketika 
ia membajar, maka oeanguja ialah 
oeang kertas f 10.— adalah palsoe. 

Perkara ini sekarang sedang dalam 
penjelidikan, 

Bg 

Dapat tambahan hoekoeman lagi 

Soedah doea kali dalam s.k. ini di 
beritakan seorang bernama Naiman, 
jang dengan djalan menjaroekan diri 
sebagai sersi telah menipoe beberapa 
orang2 Tionghoa, soedah poela dipe- 
riksa perkara itoe, ja'ni pada tg. 29 
September jl. dimana ia dihoekoem 
2x3 boelan, karena melakoekan 2 ti 
poean, maka kemaren karena terujata 
masih ada lagi, ia ditambah lagi de- 
ngan 2x3 boelan lagi. 

—$ ——. 

“ Bekas opzichter menipoe 

Toean A.W, seorang bekas opzichter 
gemeente-werken beberapa hari jang 
laloe telah mendatangi 8 orang bangsa 
Tionghoa, jg kedelapan2nja itoe diger 
taknja soepaja lekas membajar padjak 
kotoran. Maka oleh karena 8 orang 
itoe tiada mempoenjai tjoeriga soeatoe 
apa, masing2 telah memberikan kepada 
bekas opzichter itoe wang padjak ko- 
toran besarnja f 0.60 dengan wang 
perangko 121/, sen. 

Perkara itoe roepanja telah ketahoe 
an, dan kemaren bekas opzichter itoe 
oleh Landgerecbt telah didjatoehkan 
hoekoeman atasnja 8.X 15 hari. 

Kena 3 — 9 — : “ 5 

Menjetop penjadapan karet para 

Menoeroet apa jg dikabarkan oleh 
Centraal kantoor voor de Statistiek 
dengan perantaraan Anip-Aneta, ma 
ka moelai penghabisan Augustus '36 
jl. diseloeroeh Indonesia ini ada 491 
boeah onderneming2 dengan loeasnja 
karet jg boleh di sadap 87.789 H. A. 
jg telah menjetop penjadapannja. 

Dan lagi ada 460 onderneming2 jg 
sebagian dari kebonnja tidak disadap, 
jg loeasnja ada 103.871 H.A. 
Djoemlahnja jg tidak disadap ada 

191.660 HA atau 36.3pCt. dari semoea 
lapangan karet jg dapat disadap, pada 
penghabisan boelan Augustus 1936. 
(528.184 HA.) 

Keterangan2 jg tsb diatas jg telah 
dimadjoekan dengan berdasarkan Rub: 
ber-uitvoer-ordonnantie sekarang telah 
dipenoehi setjoekoepnja. 

Keterangan2 jg ketjil jg lainnja akan 
dioemoemkan poela dalam economisch 
Weekblad tertanggal 9 ini boelan. 

Sr 

Seksiah Pakta tikosi 
Loeloes oentoek candidaat-examen 

bagian ke I toean Yap Keng Ing. 
Loeloes oentoek Doctoraal-examen ba 
gian ke II toean R. Soewandi. 

Kana 

Dapat subsidie f 160.000 

Pada Provincie Djawa Barat diberi 
kan subsidie f 160.000.— goena me 
ngerdjakan pekerdjaan  menjoedahi 
bendoengan dan normalisatie Tjisadane 
sedjak dari moearanja dari Moeker- 

terletak dikeresidenan Betawi provincie 
Djawa Barat jang ongkos2nja ditaksir 
t 160.000. “5 

— 0 —-: 

2 Ind sch arts baroe 

Diidzinkan oentoek mendjalankan 
praktijknja dalam hal genees heel dan 
verloskundige di Indonesia sebagai 
Indisch Arts: toean Ramelan Ma 
ngoendihardjo, 

—— Oo —— 

Perbatasan2 difjaboet kembali: 
Dari fihak officieel di kabarkan 

bahwa contingenteering2 atas medja 
korsi, kajoe, selimoet2 ditarik kembali.   vaart hingga desa Tandjoeng Boeroeng, | 

Soenan—Nummer 

Seperti dioemoemkan kemaren, ma 
ka besok—hari Kemis tg. 8 boelan 
ini—,Pemandangan“ akan terbit de 
ngan ,Soenan—Nummer", jaitoe ber 

hoeboeng dengan tjoekoep oesia 9 
Windhoe ,atau 72 tahoen dari Sri 
Baginda jang Bidjaksana Kandjeng 
Soesoehoenan Pakoe Boenowo X jang 
bertachta di Soerakarta—Adiningrat. 

Maksoed penerbitan itoe teroetama 
ialah pada waktoe jang baik membe 
ri kesempatan kepada sidang pemba 
tja oentoek adjar kenal dengan keada 
an di Soerakarta—Adiningrat itoe. 
Alasan jang akan kita terangkan be 
sok dalam ,,Soenan-Nummer“. Tidak 
koerang dari 8 clih€ jang akan meng 
biasi ,Soenan Nummer“ itoe dan op 
laag sengadja ditambah dengan 1000. 

Selama masih ada, siapa sadja boleh 
menerima ,Soenan Nummer" itoe de 
ngan pertjoema. Sampaikan adres jg 
terang kepada Administrasi. 

Sebagaimana biasa, jg dibikin num 
mer extra ialah lembaran ketiga. 

Berhoeboeng dengan itoe, maka ver- 
slag Volksraad tentang petitie-Soetardjo 
besok tidak dimoeat dan tempat feuil- 
leton dipindah ke lembaran ke doea. 

Boeat publiek di Solo orang bisa 
dapat ,Soenan Nummer“ itoe pada 
pembantoe kita t. H, Soetadi di 
Solo. 

Direksi & Redaksi. 

maa Tp sab 

PASAR BETAWI 

Berhoeboeng dengan perobahan ke 
oeangan (depreciatie), harga hasil2 
boemi nampak naik, seperti lada hi 
tam dari Lampoeng soedah berobah 
banjak. 

Goela Pasir: Harganja beloem 
ada peroebahan, perkaroeng dari 102 
Kg. f 8,75. 

Tepoeng Terigoe: Boeat se 
moea tjap poenja harga masih seper- 
ti kemaren Tjap Kodok f 2,35 per 
baal, Tjap Koeda merah, Boeroeng 
kaleng f 2.30 per baal, dan boeat jg 
lain2 tjap f 2,15 per baal, 

Minjak Kelapa: Boeat mi- 
njak keloearan berbagai2 fabriek ma 
sih sama. Per blik jg dari 24 kati 
bruto f 2,42'/2. 

Copra: Oliefabriek di sini poenja 
harga beli tetap, per picol f 5.40. Ta 
pi Londen noteering naik, per ton 
15/5— pnd.str, soedah djadi. 

“Koffie "Robusta Palem- 
bang: E.K Batavia f 6,75 per picol 
nom. 2 

Ladahitam Lampong: E.K. 
Telok Betong f 8,10 per picol pem 
beli f 8,30 pendjoeal boeat lev, Oct. 
Dec. EK. Batavia f 8,25 per picol 
pembeli f 8,50 pendjoeal. London no- 
teering naik ''/2 per lb, Oct./Dec. 2 
13/16 d, harga Pertengahan. 

Ladapoetih Muntok: Fob. 
Bangka f 15,75 perpicol nom. London 
noteering naik '/s, per lb. Oct Dec. 
3 15/16 d. harga pertengahan. 

Citronella Olie: Contract A 
per kilo berikoet drum, harganja boe 
at lev. ini tahcen f0,94 pembeli, lev 
lain tahoen beloem terdengar apa2. 

Katjang Kedelee: Gendjah 
Tegal fob Tegal lev. sedia soedah dja 
di f.3,20 per picol, fob Ampenan 
f 3,60 per picol pembeli f 3,75 pen- 
djoeal. 

Tjengkee: Kwaliteit Bintoehan 
jang 6 pCt batang ada pembeli f 33,— 

Makassar/K ro | : per picol, kwaliteit 
f 35,— per picol. 

Tapioca: Iui pagi pasarnja koe 
rang terang. 

| Karet: Java Std. Sheets 3154, 
Java Std. Crepe 32 per '/2 kilo nom. 

Bawang Merah Cheribon: 
Kwaliteit Kasar f 5,— per picol, Se- 
deng f 4,50 dan kwaliteit jang Aloe 
san f 4,— per picol. 

Sa Gan 

Briefkaart harga 3 cent. 

Commissie van Bysitand 
dent PI, akan bi 
tjarakan, 

Commissie van bystand oentoek 
dienst P.T.T, pada hari Djoem'at 9 Oct. 
jad. akan mengadakan vergadering. 

Disamping pembitjaraan tentang 
beberapa so'al peroeshaan dengan roe 
pa jang agak loeas, djoega dalam 
agenda ada termoeat tentang membi- 
tjarakan oesoel oentoek mengadakan 
briefkaart2 ketjil dengan harga 3 sen. 

9 — 

Penerimaan Komite penganggoeran 

Oecang jg diterima oleh Centraal 
C»mite voor Steun aan Werkloozen»   dari 16 sampai-30 Sept. adalah f 217: 

      

  

561.01, sehingga moelai Januari sam 
pai 30 Sept. 1936 jg diterima ada se 
djoemlah f 953.180.54, dan semendjak 
Dec. 1930 ada sedjoemlah 1 3.269.748. 
H3-— 

— 9 — 

Soe'al Indische Pensioen. 

Ini hari Diwan Ra'jat moelai de- 
ngan membitjarakan Rentjana wet! 
boeat menghitoengkan kembali kepa 
da Indische Pensiven. Toean Prawoto 
bertanja, bagaimana pemerintah moeng 
kin berboeat itoe sedang keadaan ke 
oecangan masih dalam keadaan ragoe2 
ini, sehingga pembitjaraan oesoel ini 
tetap dipegang. Tetapi beliau membe 
ri advies kepada pemerintah, soepaja 
voorliechting ditjaboet doeloe, karena 
sarat ini tidak patoet boeat membitja 
rakan hal itoe. 

Toean Sosrohadikoesoemo, jang me 
nerangkan berbagai-bagai keberatan, 
minta soepaja steman tentang ini di 
tanggoehkan. 

mena yaaa 

Algemeene ledenvergadering P.A.I. 

Beberapa poetoesan 
penting. 

Pada malamSelasajl. Persatoean 
Arab Indonesia tjabang Betawi 
telah. mengadakan algemeene leden 
vergadering bertempat di Gedong Per- 
temoeannja Kramat 96 Batavia C. 

Perhatian dari leden banjak, terlihat 
djoega toean A.S. Alatas |lid Volksraad) 

Rapat dimoelai djam 7.30 dibawah 
pimpinan Ketoea tjabang toean H. M. 
A, Hoesin Alatas. Sesoedah dilakoekan 
kata pemboekaan laloe oleh secretaris 
dibitjarakan bagi pengesahan, notulen 
alg. ledenvergadering jg laloe, dan ver 
slag rivgkasaari daftar oesaha P.A.I. 
diantaranja diterangkan bahwa pada 
waktoe teracbir ini telah dibangoeukan 
badan ,Bahagian Pemoeda" jg menda 
pat perhatian tjoekoep, sampai hari 
ini badan itoe telah mempoenjai ang- 
gauta 95 orang, terbagi pada afdeeling 
Padvinderij, Muziek, Sport dll. 
Kemoedian oleh ketoea moelai dibi 

tjarakan tentang localeraden dan 
bangsa Arab diterangkan bahwa sampai 
saat ini bangsa Arab kebanjakan tidak 
memperhatikan sedikit djoega tentang 
localeraden, seolah-olah mereka tidak 
mengakoei kepentingannja menaroh 
wakil di badan-badan terseboet, sedang 
jang sebenarnja tidak begitoe, malah 
bangsa Arab sangat boetoeh mempoe 
njai wakil-wakil di localeraden itoe, 
disini diterangkan beberapa tjontoh 
kepentingannja itoe. 

Spreker djelaskan tjara kiesstelsel 
jang berlakoe sekarang pada Volksraad 
dan Gemeenteraad, jang dengan tjara 
demikian bangsa Arab tidak mempoe 
njai kas akan dapat wakil, berhoeboeng 
dengan digaboengkan pemilihannja de 
ngan bangsa Tionghoa siapa berdjoem 
lah djaoeh lebih banjak dari bangsa 
Arab, terlebih poela pada Gemeenteraad 
dimana tidak ada atoeran benoeming, 
sehingga mana sampai saat ini tidak 
ada wakil Arab disitoe: 

Tetapi, kata spr. hal ini boekan 
karena tjoema atoeran2 itoe sadja jang 
membelakangkan bangsa Arab, tetapi 
bangsa Arab sendiri poen sampai sebe 
gitoe djaoeh tidak mementingkan ini, 
seperti djoega kenjataan dalam Re- 
gentschapsraad dimana atoerannja lebih 
moedan, en toch tidak ada wakil 
Arab. 

Sekarang P. AI, akan menoentoet 
hak-hak itoe dan berdaja sekerasnja 
akan memperbaiki keadaan ini, semen 
tara tindakan jang pertama akan di 
ambil oleh kepoetoesan rapat malam 
ini akan memadjoekan permintaan 
kepada jang berkewadjiban via wakil 
di Volksraad, soepaja mendapat baha 
gian dalam raad-raad terseboet. 
. Kemoedian dibitjarakan- tentang 
immigratie bangsa Arab di 
Tandjoeng Priok jang asal moelanja 
tidak dikenai bajaran, kemoedian 
baroes bajar f 25.—, f 50,—,f 100.-—, 
dan sekarang f 150,—, begitoepoen 
perlakoean oleh pegawai2 immigratie 
itoe terhadap bangsa Arab totok jang 
baroe datang itoe, kerapkali sangat 
tidak enak, jang sehingga terpaksa 
menarik perhatian P.A.I. 

| Sampai sebegitoe djaseh kata spr. 
tidak ada perkoempoelan jang berda- 
ja oentoek memperbaiki keadaan di 
immigratie itoe, jang sebetoelnja ha 
roes sedari lama mendapat perhatian. 
Sekarang bagaimana djoega PAl akan 
berdaja oen oek memperbaiki keadaan 
itoe agar mendapat kepoeasan, oempa 
manja dengan menempatkan pegawai 
bangsa Arab jang tjakap melajani 
orang orang Arab totok jang baroe da 
tang itoe, seperti jang telah ada pada 
bangsa Tionghoa sekarang ini. 
Kemoedian oleh rapat diambil poe 

toesan, akan memasoekkan permoho 
nan dengan via wakil di Volksraad, 
oentoek maksoed terseboet. 

Setelah itoe laloe dipersilahkan toean 
A.S, Alatas (lid Volksraad) bitjara 
oentoek mendjelaskau tentang keadaan 
locale raden dan i'nmigratie terseboet 
itoe, 

Terlebih doeloe spr. menerangkan,   bahwa tentang atoeran kiesstelsel jang 
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TANGGAL MOEDA 
Sekarang tanggal moeda. Pembatja 

persilahkan periksa kalender diatas. 
Djika diantara toean toean ada jang 
beloem memenoehi kewadjibannja, di 
harap dengan hormat lekas-lekas ki- 
rimkan oeang langganan kepada Ad- 
ministratie. 

Sebeloem dan sesoedahnja, 
kasih banjak. 

Saptoe 
    

  

terima 

ADMINISTRATIE. 

berlakoe sekarang ini, pernah spr ma 
djoekan jalah soepaja hak pemilihan 
bangsa Arab terpisah sendiri, hal ini 
mendapat bantoean jang memoeaskan 
dari anggauta anggauta laiu di Volks 
raad, malahan telah berhasil dengan 
dibangoenkannja satoe badan com- 
missie akanmenjelidiki tentang itoe. 

Berhasilnja penjelidikan commissie 
itoe oentoek perbaikan kita, mempoe 
vjai harapan besar, karena bahagian 
jang terbanjak dari anggauta commis 
sie itoe telah menjetoedjoei, permoho 
nan kita. 

Begitoepoen di Gemeenteraad, djoe 
ga telah dioesahakan, selainnja minta 
diadakannja perobaban kiesstelsel jg 
sekarang, djoega soepaja diadakan 
atoeran benoeming, agar mendapat 
perbandingan jg adil diantara golong 
an2, selain itoe, djoega kata spr. se 
karang berhoeboeng dengan adanja 
loonbelasting sehingga banjaknja hak 
pemilih mendjadi koerang, hal inipoen 
sedang dioesahakan, soepaja dengan 
loonbelasting djoega mempoenjai hak 
memilih. 

Tentang Regentschapsraad ada mem 
poenjai atoeran jang lebih moedah, 
sehingga djikalau kita beroesaha de- 
ngan giat bersama sama, akan tertjapai 
lah, djangan dilalaikan seperti jang 
soedah2, apa lagi disini tidak meminta 
sjarat sjarat bagi anggautanja seperti 
di. Gemeenteraad. 

Kemoedian diterangkan sedikit ten 
tang keadaan pembitjaraan soal immi 
gratieth.jang doeloe, jang oleh perta- 
hanan wakil Argbdan Tionghoa - di 
Volksraad, dapatlah beberapa ke ente 
ngan dan keketjoealian oentoek bangsa 
Arab dan Tionghoa. 

Kemoedian spr. menjatakan bersedia 
akan Jandjoetkan segala kepoetoesan2 
rapat ini dan lebih djaoeh akan” be- 
kerdja keras oentoek itoe, dan andjver 
kan soepaja beramai2 kerdja dengan 
giat. v 2 

Badan Penolong Sengsara (Armen- 
z0rg). £ g 

Setelah selesai laloe 
tentang badan» ters&boet, 

    

dibitjarakan 
jang oleh 

kira doea minggoe jang laloe oleh 
bestuur PAI telah diangkat satoe co- 
mite Penolong Sengsara, maksoednja 
oentoek menjelidiki tentang keadaan 
kesengsaraan bangsa Arab disini, rap 
port beloem dapat dimadjoekan kare 
na beloem selesai, hanja bisa ditoen 
djoekkan diantara 17 orang jang di 
wadjibkan baroe 2 jang memberi ver 
slag, dari 2 orang ini telah kedapatan 
tidak koerang dari 203 bangsa Arab 
jang sengsara. 

Lebih landjoet diterangkan keper 
loeannja jang sangat oentoek lantas 
diadakan tindakan bagi penolong 
itoe, jang kemoedian oleh rapat dise 
toedjoei oentoek mendirikan badan 
itoe, jang dipimpin oleh toean H.M.A. 
Hoesin Alatas. 

Setelah beberapa agenda lain dibi 
tjarakan diantaranja penambahan bes 
tuur jang telah diangkat tt. Ali Asse 
gaf dan Saleh bin Abdoelaziz, laloe 
vergadering disoedahi dengan berse 
mangat pada djam 11.30, 

—O— 

Volksuniversiteit 
Dr. K'. Halusa, Cunservator der Mu 

sicologische-verzameling dari Konk. 
Bataviasche @enootschap oentoek Seni 
dan pengetahoean akan mengadakan 
satoe cursus oentoek Volksuniversiteit 
jg bertoeroet2 3 malam lamanja ten 
tang ,Alat-alat muzieks. 

Pidato pertama akan diadakan ini 
malam (7 Oct.) djam 8,30 pada seko 
lah Dokter Tinggi. 

Pidato kedoea jg lainnja 'itoe pada 
hari Rebo 14 dan Rebo 21 Oct. Dji 
ka perhatian tjoekoep maka berhoe 
boeng dengan malam cursus kedoea 
akan diadakan excursie ke muziek- 
instrumenten- afdeelang dari Museum   (Anip-Aneta). 

ya TN 

Ketoea rapat diterangkan, bahwa kira 

TA
M 

na
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'Wkedjadian sehari2 soekar oentoek per- 
| #jaja, bahwa beliau itoe seorang tabib, 

   
   

  

   

  

    

    

   

    

   

     

ana aan 

el, kita dapati doea tenaga jg 
ita bitjarakan disini. Pertama 
Amir, psyuhiater di Medan, 

g penoelis terkenal Beliau men- 
pembantoe dari bermatjam2s.k. 

djallah dan belakangan ini me 
pin madjallah ,, Nasehat Dokter“ 
sdan. Siapa tidak kenal dengan 
n? Itoelah nama samaran beliau. 

kenal baik dengan toean ini. Wak- 
eliau ada di negeri Belanda,bampir 
beliau meninggalkan studie-ke- 
annja dan pindah ke doenia- 
listiek semata2. Beliau soeng- 

| berdarah daging iournalist, 

Dr, M. Amir 

“Orang jang mengikoeti toelisannja 
tentang semoea hal jang mengenai 

seorang jang mendapat dan menem- 
poeh studie jang spesiaal. Tctapi bagi 
kita, jang mengenal Dr. Amir itoe dari 
dekat tidak heran, apa sebab beliau 

oerat" kabar 
at TOR 00 

V 

(Dilarang mengoetip). 

   

ara t.t., jang soedah mempoe-| Kita lantas ingat pada , Internatio- 
nalen Zeitungswissenschaftlichen Kong 
ress“ di Keulen padatg. 9 dan 10 Au- 
gustus 1928, jang kita koendjoengi 
Pokok pembitjaraan disitoe: apa din 
bagaimanakah didikan dan peladjaran 
jang paling sempoerna bagi journalist? 

Diantara sprekers2 ternama, kita da 
pati toean Dr. Haekel, hoofdredac- 
teur Alsiasa di Cairo. Beliau berkata: 

»Di Egypte pada masa sekarang 
beloem ada instituut boeat tjalun jour- 
nalist, tetapi sebagian banjak dari 
journalist Egypte itoe mendapat didi 
kan dan peladjaran diloear negerinja 
jaitoe di Eropah. Dengan lain perka- 
taan : di Egypte itoe kaoena academici 
moelai beramai2 menjerboekan diri 
dalam journalistiek goena memperbai 
ki pers di Egypte, jang mendapat rin 
tangan dari pemerentah. 

Keadaan demikian ini berhoeboe- 
ngan rapat dengan pergerakan kebang- 
saan, jg berkobar-kobar. Kaoem nasi- 
onalis meroepakan diri sebagai journa- 
list jang djempol. Hal ini tidak boleh 
diherankan, karena hanja mereka pan 
dai menoelis, djika mereka itoe betuel 
betoel mengandoeng apa-apajang per- 
loe dioemoemkan. Oleh karena kaoem 
nasionalis 
jang terkemoeka— terdiri atas mereka 
jang mendapat peladjaran pada uni- 
versiteit, djadi kaoem academici, maka 
dihari kemoedian ontwikkeling dari 
kaoem journalist di Egypte tidak akan 
kalah dengan ontwikkeling kaoem 
journalisten loear negeri". 

itoe oemoemnja —jaitoe 

& 

Loekisan Dr. Haekel itoe menge 
nai negeri kita. Djoega di Indonesia 
akan kita alami perdjalauan, ontwik- 
keling seperti di Egypte itoe. 

Dari itoe kita tidak poetoes asa. 
Lambat-laoen kaoem accademici kita 
akan insjaf atas kewadjibannja. Kepada 
kacem inilah boeat sebagian tergan- 
toeng madjoe-moendoernja peil journa-   itoe dapat menoelis begitr , sampang 

dan . moedah dimeng apn Uda 
Ce garti. Beliau aua 

menaroeh perhatian, inte | seorang jang 2 
. aa 

“esse, terhadap apa2 diloear kedokto- 
rannja, Boekoe almari beliau penoeh 
sesak tidak sadja dengan literatuur 

| tentang vaknja, tetapi djoega penoeh | 

    

Ps 

sesak dengan literatuur diloear vaknja. 

Bagi journalist moeda atau orang jg 
ingin mendjadi journalist, soenggoeh 

beroentoeng, djika dia mempoenjai 

kesempatan jang leloeasa-oentoek ber- 

' gaoel dengan beliau. Disamping beliau 
' itoe memang mempoenjai aanleg boeat 

Journalistiek, belian itoe adalah se- 
orang jang kita dapat seboetkan mem 

| poenjai algemeene ontwikkeling jang 
kita maksoedkan. 

sk 

Disamping Dr. Amir, wadjib kita 

madjoekan nawa t. Dr. Soetomc, 
satoe nama jang tidak perloe lagi 

“diterangkan pandjang lebar. Siapaj: 
radjin mengikoeti reis-brieven beliau 

dalam ,Soeara Oemoem", jang seba- 
gian ketjil kadang? dimoeatkan djoe 
ga dalam soerat kabar ini, tentoe akan 
berpendapatan sama dengan kita, 
bahwa pers “Indonesia beroentoeng 

mempoenjai tenaga seperti Dr. Soe- 

tomo itoe. Titel jang beliau poe 
njai mendjadi garansi, bahwa beliau 
boekan sembarangan orang. 

Tetapi jang menarik perhatian kita 
boekan titelnja, tetapi kesanggoepan 

beliau oentoek mempoenjai interesse 
terhadap apa-apa diloear kedoktoran- 
nja. Sebagai ketoea Parindra be- 
liau memang diwadjibkan- berpenge- 

tahoean demoem, tetapi setelah reis- 
brieven beliau terbit, tampaklah 
seterang-terangnja, bahwa beliau itoe 
berdarah journalist, pandai menoelis 

dalam soerat kabar harian. Kita ber- 
sjoekoer, bahwa toean Dr. Soetomo 
itoe monoelis reis-brievennja itoe. 

Karena dengan tjara demikian, maka 

pers Indonesia mempoenjai penghara 
pan baik oentoek lekas madjoe, lebih 
“madjoe dari pada jang soedah2, 

listiek Indonesia. Gerakan kebangsaan 
—mondAnn “aer pers kebangsaan. berarti berija- 

lan ditengin “nuetan beloekar pada 
waktoe tengah malam, jang gelap 
goelita, 

Waktoe kita bertjakap - tjakap de- 

bahwa kaoem academici di Egypte 
itoe mempoenjai ke'doedoekan baik 

dalam jourualistiek, djoega jang menge 

nai perhasilannja. Tetapi tidak sedikit 
kaoem academici —teroetama jang soe 
dah berpangkat dan bergadjih—jang 

memberikan boeah penanja- dengan 

pertjoema, sekedar terdorong oleh ke- 

insjafan, bahwa peil persnja boeat se 
bagian tergantoeng kepada ada tidak 

adanja pembantoe jang ahli tentang 
bermatjam-matjam soal, jang menda- 

pat tempat dalam bermatjam - matjam 
rubriek disoerat kabar. 

Di Indonesia keadaan begini baroe 

kelihatan sedikit sekali. Dari itoe, di 

sini kita harapkan, moga moga kaoem 
academici kita jg soedah berpangkat 

dan mempoenjai gadjih Sendiri soedi- 

lah mengambil tauladan kepada kaoem 

lacademici di Egypte itoe. Pers Indo- 
nesia menoenggoe dengan tidak sabar 
lagi bantosan toean2 ! 

g 

Dengan sengadja kita seboetkan ha- 
nja doea nama, Dr. Amir dan Dr. Soe- 
tomo, sekedar menjingkatkan pembitja 

raan. Soedah tentoe ada nama nama 
lain jg patoet dikemoekakan, dianta- 

ranja almarboem Dr. Rivai, journa 
list jg terkemoeka, 

Kita ambil Dr Amir dan Dr Soeto- 
mo, pertama karena beliau? itoe ma- 
sih ada di tengah2 kita dan kedoea, 
disebabkan kedoea toean itoe ada tjon- 

toh jg sebaik-baiknja goena keperloean 
kita jaitoe oentosk menerangkan bah 
wa boeat kaoem academici ada lapa 
ngan loeas goena menjokong kenaikan 

peil pers kita. 

M.T, 

  

  

  

EUROPA 

PEPERANGAN DI SPANJOL 

Kabar baik dan kemenangan2 
Pemerintah 

Ratoesari riboe tentara 
siap! 

Madrid, 6 Oct. (Aneta-Havas). 
Sedang ini hari Pemerintah meng: 

Pd 
PI 

hadapi keadaan jang agak baik dengan 
adanja kemenangan2 fihak mereka 

pada beberapa medan perang, ketika 
itoe poela diadakan tindakan2 keras 
oentoek mempertadjam permoesoehan 
menentang kaoem nasionalisten. 

20.000 orang telah meroepakan2 
pasoekan2 baroe dari Valencia menoe- 
djoe ke Madrid, dan ditempatkan 
disana oentoek mempertahankan dari 
semoea serangan2 jang akan diadakan 
oleh fihak kaoem nasionalisten dengan 
kekoeatan 150.000 orang jang meroe- 

pakan pasoekan2, sedang embargo 
emas dan perak dioemoemkan poela 
dan pada pendoedoek didesakkan soe-   paja semoea perhiasan mereka disim- 

ngan Dr. Haekel itoe, tahoelah kita,| 

pan dalam bank2 goena sokongan ke 
Oeangan oentoek peperangan. 

Di iboe kota telah diadakan tinda- 
kan-tindakan oentoek — menghadapi 
serangan-serangan dari oedara. 

Dari medan perang Oviedo dikabar 
kan bahwa bseroeh tambang Asturie 

ngadakan kembali serangan2 dengan 
pengaliran darah dengan djalan pe 
lemparan-pelemparan dynamiet atas 
kota Oviedo. Bisa djadi kota terseboet 
ini hari akan diserang dengan sepe 
noeh - penoch kekoeatan jaitoe dalam 
kesempatan hari peringatan pembe 
rontakan ke doea di Asturie. 

soekan2 Pemerintah sesoedahnja me- 
rampas Motrico jang tadinja 3 Minggoe 
lamanja dalam genggamannja kaoem 
nasionalisten, telah berdjalan menoe 
djoe ke Deva dengan dibantoe oleh 
kapal-kapal perang Pemerintah. : 

Dari Barcelona dikabarkan poela 
bahwa pasoekau2 merah Catalaanseh 
telah mendapat kemenangau2 di 
Huesca dan di district2 Saragossa:: 

Bombardement kota Madrid 
Hendaye, 6 Oct. (Aneta-Trans- 

ocean). Menoeroet berita dari Hoofl- 
kwaartier kaoem nasionalisten ternjata 
bahwa kemaren kembali Madrid 
telah dibombardeer oleh 5 boeah me 
sin terbang. 1 

Banjak bom-bom jang dilemparkan 
diatas lapangan mesin terbang Cuatre 
vientos. Didekat Tsledo 4 boeah me 
sin terbang kepoenjaan Pemerintah 
telah ditembak djatoeh, tetapi lainnja 
kabar itoe menjatakan bahwa tanggal 
5 Oct. ini tadi disemoea medan. pe- 
rang keadaannja tenang. Pada medan 
perang Navalperal terdjadi pertem 
poeran hebat, Fihak Madrid menjata 
kan bahwa pasoekan-pasoekan Peme- 
rintah disini telah dapat mentjapai 
keoentoengan jg penting2, dan psela 
telah mengalahkan pasoekan2 berkoela 
fihak kaoem nasionalisten. 

Tangsi militair pemberontak 
dibombardeer 

Parys, 6 Oct(Aneta-Transocean). 
Oviedo jang kemaren telah dibombar- 
deer telah mengalami keroesakan he- 
bat, tangsi militair kaoem masionalisten 
mengalami keroesakan poela jg boekan 
sedikit. Tangsi tsb, roepanja masih 
dapat mempertahankan segala sera- 
ngan itoe, dan telah. mendjalankan 
poela perangkapnja jg berhasil, karena: 

mana YK. Penjerang2 terpaksa mengo- 
songkan beberapa Bee SA 

    

Tentara pemberontak ips 6 

mpendoe 
Madrid, 6 Oct. fAneta-Reuter). 

Communigue dari minister peperangan 
menjatakan bahwa kaoem nasioualis- 
ten didekat Navalperal telah menga- 
dakan serangan boecat kedoea' kalinja, 
tetapi mereka ini terpaksa moendoer 
dengan mengalami 
boekan sedikit. - Aa 

Sebagian dari pasoekan? Pemerintah 
dari Madrid dikirimkan oentoek me 
nocetoep madjoenja djangkah kaoem 
nasionaliten. 

Madrid Siamborders 

Rabat, 6 Oct. (Aneta-Reuter) Me 
noeroet kabar jg disiarkan oleh fihak 
kaoem nationalisten, ternjata - bahwa 
pada tg. 5 Oct. jl. 30 boeah mesin 
terbang nasionalisten telah. mengada 
kan bombardement diatas kota Mad- 
rid. 

pada tanggal 5 October jl. telah me-/k 

Dari Bilbao dikabarkan bahwa pa-|: 

. 'Isysteem2 controle deviezen itoe diper- 
"lemah. dan “dengan selekas-lekasnja 

- sk -Seroean jg:di toenijang oleh.negeri2 

'kekalaban jang| 

Banjak orang-orang tawanan 
ditembak: mati 

Reuter). Gedelegeerde Palang Merah 
internationaal dr. JUNOD dengan ka 
pal Inggeris telah tiba dari Bilbao. 
Ja menjatakan bahwa di Bilbao tidak 
oerang dari 150 orang tawanan jang 

telah ditembak mati jaitoe sebagai 
pembalasan dendam hati atas serangan 
serangan dari oedara jg dilakoekan 
fihak kaoem nasionalisten. 

re Jowo 

Beurs-beurs Italie 

Kembali diboeka. 
Ro me, 6 Oct. (Aneta Reuter). Beurs 

'beurs Italie tanggal 7 October ini di 
boeka kembali, 

— 9 —— 

Wang kroon Tsjechoslovakie 

Emasnja dikoerangi. 

Praag, 6 October (Aneta Reuter). 
Isi emas dari Kroon Tsjeschoslovakie 
dikoerangkan hingga antara 31,21 
dan 32,21 milli-gram. 

— c — 

Premier Hongarye 

Meninggal doenia. 
Budapest, 6 Oct. fAneta Reuter) 

Premier Goemboes, pada djam 8.20 
telah meninggal doenia:dalam sanato- 
rium didekat Muenchen. Kabinet ke 
tika itoe djoega meletakkan djabatan 
nja. Daranyi tinggal tetap sebagai 
wd Premier. 
Horthy ini sore telah menerima 

koendjoengan  Kardinaal Ceredy, 
President dari party persatoean-nasio 
nal Yvady, President dari party ag 
rarisch Tibor Eckhardt,  Graaf Beth- 
len dan lain lainnja  oentoek membi 
tjarakan tentang Kabinet baroe jang 
akan dibentoek. 

—0— 

Goena kepentingan dagang 
internationaal 

Geneve, 6 Oct. (Aneta- Reuter). 
Andjoeran pendesakan goena mengoe 
rangkan segala rintangan2 oentoek 
perhoeboengan . dagang internationaal 
sebagai soembangan dalam hal pengoe 
roesan perdamaian adalah termasoek 
dalam resolutie jg dapat dimadjsekan 
oleh delegatie2 Frankrijk dan Inggeris 
pada Commissie. Volkenbond bagian 
economie.. Resolutie itoe memberikan 
advies pada anggauta2 Volkenbond 
soepaja guota jang sekarang. dan 

dihapoeskan. 

'Scandinavie, Nederland, Zwitserland, 
Belgie itoe, besar barapan akan di 
terima baik.. 5 

PP Mann. 
AZIA 

KEGENTINGAN JAPAN — 
TIONGKOK 

Oetoesan pemerintah Japan datang 
di Nanking 

Akan bitjara sendiri 
depan Chiang Kai 
Shek. 

Tokio, 6 Oct. (Aneta-Domei|. Ku- 
washima ini pagi telah tiba dengan 
mesin terbang di Nanking dari Shang 
hai, dan teroes mengadakan perem- 
boekan 2 djam lamanja dengan Ka- 
wagoe, pada siapa ia menjampaikan 

St. Jean-de-luz, 6 Oct. (Aneta | 

    

B-seat pemeliharaan 

anak njonja 

ada perloe Bedak Purol. Karena 

betapa gampang sarap” djadi dipeli- 

patan koelit anak kerjil ini. Betapa 

banjak kali anak njonja dapat sakit 

koelit, tempat? merah dan barah, 

jang terlaloe mengganggoe anak oleh | .. 

karena gatal, sakit dan pedih. Dan 

betapa gampang segala kesoekaran 

ini dapat ditegahkan atau dilawani 

dengan memakai Bedak Purol jang 

amat terpoedji itoe, jang baroe sadja 

memakainja langsoeng melemboet- 

kan, menjemboehkan dan menjehat- 

kan koelit. 

Bedak Purol terbekin menoeroet 

ilmoe sesoedah diperiksa bertahoen' 

lamanja oleh orang? jang ahli jang 

diakoe, dan bedak 

ini berisi zat? men- 

jemboehkan boeat 

koelit, jang tak ter- 

dapat dalam “lain? 

bedak. Bedak Purol 

itoelah obat nomot 

satoe boeat meme- 

liharakan koelit. 

   

  

    

   
   
   

   

    

Disegala roemah obat 
dan toko?sdalam koepi 

dari f0.90 dan f 1.50. 

FA 
    

  

perintah dari Pemerintah — Japan. 
Correspondent s.k. Nichi2 di Nan 

king mengabarkan bahwa pembitjara- 
an langsoeng antara Ohiang Kai Shek 
dan Kawagoe akan dimoelai kira kira 
tg. 9 Oct. inilah. 

Correspondent s:k. Asahi di Nan- “ 
king mengabarkan poela bahwa opti 
misme terhadap pada pembitjaraan 

ta" dapat disjahkan. 
0 wwe 

Bantahan fihak. Inggeris 
Londen, 6 Oct. (Aneta Havas). 

Dengan officieel dibantah kabar jang 
menjatakan bahwa perbesar2 marine 

timbangkan akan” membawa berlari 
perempoean2 dan anak anak dari pe-. 
laboehan Yangtze: 23 57 

-0— 

NEDERLAND 

Itoe kapal perang baroe. 

Schiedam, 6 Oct. fAneta - Hol- 
land). Kapal De Ruyter ini pagi te 
lah . berangkat menoedjoe ke Nieuwe 
diep. Besok berlajar ke Lichtschip 
Haaks dengan journalist2 Tanggal 12 
October kembali ke laoet dan tanggal 
17 October di Vlissingen. Tanggal 24 
dan 25 Oct. kapal Kruiser itoe berla 
boeh di Amsterdam.     

  

  

  

  

  
'DJANGAN bisa pakai, tapi bisa bi- 

kinnja. Ini boekoe zonder goeroe 
orang tentoe bisa bikin ,,Obat-gosok 
balzem) dan Hoofdpijn Eau de Cologne 
dan Minjak Poko". 

Beli sadja ini boekoe, baroe toean 
tahoe, sedikit poko, bisa djadi ba- 
njak hasilnja. 

Harga ini boekoe tjoema f 050 
Sadja, keterangan pada No. 1040 di 
ini soerat kabar. Rembours tidak di- 
kirim. Lain ongkos kirim, 

  

DJIKA tocan pertjaja pada diri sendiri 
tjoba toecan perhatian ini boexoe ,Pe- 
noentoen boeat bikin saboen tjoetji.“ 
Zonier goeroe toean dapat bekerdja 
dengan ongkos sedikit sadja beli pa- 
toekannja. Kerdja toeroet kemaoean 
ini boekoe tanggoeng mendjadi keoen- 
toengan. Pokok sedikit—oeritoeng besar 
Harga tjoema F 1.— tanja pada. No. 
1010 di ini sserat kabar. Liin ongkos   kirim, Rembours tidak kirim 

  

BOEKOE jg. bergoena, peladjaran 
bikin obat njamoek dan stroop zonder 
goeroe. 

Gampang dimengerti, dan tjampoe- 

rannja tertoendjoek dalam ini boekoe. 
Pemoeda2 perloe simpan ini boekoe 
dapat beroesaha sendiri dengan on- 
kost sedikit tapi oentoengnja besar 
Harga tjoema f 0,75 keterangan pada 
No, 1020 diini soerat kabar. Lain on- 
kos kirim. Rembours tidak dikirim. 

  

SEKARANG zaman berhemat? 
Toean tidak oesah beli saboen man- 

di 'agi tapi Ieoih baik beli ini boekoe 

Dengan djelas dan gampang toean 

sendiri bisa bikin saboen mandi 

(Toilet-Lijmzeepen). : 
Dalam ini boekoe tjoekoep tjara 

membkin saboen mandi dengan se- 

dikit ongkos. Dan djika boeat di- 

djoeat lagi tocan makin oentoeng. 
Harga tjoema f 0,75. Keterangan 

pada No. 1030 diini soerat kabar. Lain 

onkos kirim. Remvours tidak dikirim   

Prima Eruopeesche Stoffen Concuree- 

sche Coupeur, Desgewenscht aan huis 
te ontbieden. Tailleurs ,INSULINDE" 
Kramat 100 A-Telf. 4599. Batavia C, 
  

MAOE DJOEWAL Sebidang sawah ter- 
letak di dekat Soenter Kemajoran, Peng 

lebih 25 kahar bersih. Boleh bitjara 
pada Moh. Azis Kp. Baroe L. S. 72 
Gg, S olitude Mr.-Cornelis. 
  

DI GOENOENG SAHARI WEST No.22 
aken bisa dapet kniplessen dengen f 5— 
satoe boelan dan les bikin corsage 
bloemen dengen f 15—satoe cursus pa- 

da satoe gediplomeerde coupeuse dan 
leerares. Dan lagi bisa dapet beli 
schabloonpatronen dengen harga ringan. 
Thong Nen Djie Goenoeng Sahari -   West 22 Batavia-Centrum, 

Inggeris di Tiongkok telah memper- ———— 3 

rende Prijzen Nette Coupe. Eropee- 

hasilan (bisa ankat) padinja koerang 

  

antara Kawagoe dan Chiang Kai Shek 

    Ns Pena Hah Ea BN REMBANG ANA 
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   Moelai ini malem 
Kita poenja Directie mempersembahken satoe film jang memboe 

ka hati orang jang soesa 

  
  

  

    

M KUBEL: EN RJWIE LHANDEL 

»SE NI” 
GANG ZECHA No. 31—33 BATAVIA-CENTUM Ta Ojo 

Mendjoeal dengan Contant atau boleh djoega dengan Huurkoop 
barang2 seperti MACHINE-MENDJAIT (SINGER), LOTJENG, 
GRAMOFOON, SPEDA, TEMPAT TIDOER, dan MEUBELS, 
Datanglah saksikan kita poenja kwaliteit barang2 terseboet diatas.   
  

   
   
   

  

    

   
   
    

    

       

MALAISE TINGGAL MALAISE 
Kesehatan badan ada lebih berharga dari pada wang 
SEE ea, 

ml- TABIB S.S. MOHAMMED ALI —le 
Matramanweg No, 39 pinggir djalan tram — telefoon 336 Meester- Cornelis 

Saja bisa mengobati segala penjakit zonder potong atau operatie 
dan bakar baek dalam atau diloear badan, jang masi barce atau 
poen jang soedah lama, baik anak-anak atau orang toea, seperti: 
sakit Bawasir, sakit Kentjing, sakit Prampoean, Mengi, Medjen, 
sakit Gigi, sakit Mata, sakit boeah pinggang, Batoek basah atau 
kering, Napas sesak, oeloe hati, laki-laki jang soedah ilang 
tenaga kuerang sahwat, prampoean jang keloear kotoran boelanan 
tida tjotjok atau keloear kotoran poetih dan banjak lain-lain pe- 
njakit terlaloe soesah boeat diseboetkan disini. : 
Djoega dikeloearkan BOEBOELAN (Mata Ikan) jang diatas atau 
dibawah djari-djari kaki. 
Segala roepa penjakit mata, gigi, koeping dan koerap ongkos me- 
ngobati dalam seminggoe boeat Indonesier f 0,50, orang asing 
f 0,75 dan anak ketjil f 0,25.— | : 
Roemah Obat diboeka saban hari dari djam 8 pagi sampe djam 
8 malam. Djoega bisa dipanggil ke roemah, priksa penjakit zonder 
ongkos asal sadja bajar onkost transport. 
ada sedia poeder ramboet poetih, bikin itam ramboet per flesch 
20 gram f 2,— 

Diloear kota obat-obat bisa dikirim dengan rembou:s, asal 
penjakit dan adres tj ekoep terang. 

Pr 

Pen anan 

    

        

   
    

  

   

    

    

Sawah Besar 

Boeat hari REBO 

dan KEMIS 7-8 

October 1936 

    

     

   
    

  

      

    

    

    
   
   

     

   

  

Bat.-C. 

RIPPLING tunes!” WAVES of joy! STORMS of laughteri 

  

     
   A colorful riot on 

land and sea... 
smashing all standards 
of musical splendor!. 3 

DOWN #THEIR 
LAST YACHT"        

    

By the producer of 

“Flying Down to Rio” 

PN 

IN 
s 

      

    

   
RKO 
RADIO 
PICTURE 

     AN 
The taughs” 

crowded storyofa 

family of -million- 

dire paupers who 

had to go to work, 

    MARY BOLAND 
POLLY MORAN : 
NED SPARKS | 
SIDNEY FOX: 

SIDNEY BLACKMER 
Directed by Paul Sioane. Music and Iyries 
Gina Ronnell, CIif Friend, Sidney Mitchell, 
Will Jason, Val Barton and Max Steiner, 

         

   
Lou Brock, assocls | 
ate producer. Pandre 
S, Berman, execus ' 
tive producer,! 
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SERAT 

Senen 44 Telf. No. 2105 Weltevreden 

Inilah satoe2nja Hotel Indonesia jang terbesar dan termasjhoer 
didalam kota Betawi. 7 
Letaknja dimoeka djalan tram, dan berdekatan dengan station 

Weitevreden. : 
Menerima tetamoe segala bangsa, djoeza tetamoe boelanan de- 
ngan harga pantas. 
Perkara tarief oleh berdamai. Tempat 
memoeaskan. 

Batavia-Centium. 

bersih dan rawatan 

Menoenggoe dengan hormat 
De Directie 

  

“HOTEL SOERABAIA (Osman Hotel) 

  

a 
f 
4 

AKAN DIDJOEAL Sebidang tanah di 
Pasar Minggoe loeas kira2 3564 M2, dan 
da kira2 200 pohon boeah2an, harga 
160. Boleh bitjara sama Telf. Welt. 
65, Noordwijk 14. 
  

  

f 

BEDAK-DEWA 
Harganja paling mahal, sebab: 
Kwaliteitnja paling baik dan paling 

bagoes. Merknja paling toea. ai 
Poedjian lebi djaoe tida perloe. 
Semoea orang soeda kenal. 
Bisa dapet beli di toko-toko dan 

diwaroeng-waroeng di koeliling tem- 
pat. 2 

2 Harga 1 Blik dari f0.80, f0.30 dan 
0.10. - 

  

TERBIKIN DI FABRIEK 
IJAP DEWA 

BATAVIA C. 

  

Molenvliet Oost 73 Telf no, 1019 Bat 

N.B. Orang jang belon kenal BEDAK 
DEWA bole minta Monster di 
kasi pertjmema. 
  

  

Ini dia jang toean tjari 

A 
P.J.H 

P.J.. HARTMAN 
Wapen- en Ammunitie Handel 

G. Secretarie 4 B.-C. TIf. 2819 WI. 

  

  TE oa egk j.ip-Sauer & Sohn, 

  

  

  
  

Muziekhandel ,,Preanger 
Kramat 30a Batavia-C. 

, 

nan 

PER ea ama Na Rat 050 
UKULELE'S dengen soeara njaring moelain . ..........f 2— 
HOHNER MONDHARMONICA'S moelain dari . . . f 0.40 

Bocat ENGROS dapet rabat bagoes. 

Minta Prijscourant 

  

  

  

RIJWIEL & MEUBELHANDEL 

Molenvliet Oost 106 

  || 

sFIN HO” 
Batavia Centrum 

Bisa dapet pembajaran menitjil bagi sepeda2 merk : 

RALEIGH, 
ROYAL ENFIELD, 

TRIUMPH, 
NEW HUDSON, 

HERCULES, 
BRITISH EMPIRE, 

NORMAN. 

    Mi aa 
£ 

Telefoon 1674 Bat. 
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IportenS dari senap3n-sena- 

Bayard, Geco, Verrey: Care St. 
Eitinne, Mauser dan Winchester, 
revolvers merk Ccli, Smith & 
Wesson, Iver-Johnson, Geco dan 
Bayard, 

REPARATIE - ATELIER 
Dari segala matjem senapan, pis- 
tool, revolver, machin toelis, ma- 
chin-djait, gramophon dan seba- 
gainja. : 
Verkoop Royal machin-toelis merk 
ROYAL, CORONA, LC, Smith, 
dan  Merz, mendjoeal machin- 
djait merk Mundlos, didjalankan 
dengan listrik dan tangan. 
Djoeal dan beli barang-barang 
2e handsch dari segala merk, se-- 
napan, revolvers, machin toelis, 
machin-djait, dan machin hitdeng. 

Menoenggoe dengan hormat 
PJ. EKARTMAN 
  

  

HAMPIR HABIS 
. S3 

  

»Krisis Economi 

dan Kapitalisme” 

OLEH 

MOHAMMAD HATTA T 
tebalnja XII -f- 90 moeka 

formaat 16 X 24 « 

ISI KITAB : 

I. Indonesia dalam krisis, 
II. Dari hal pengertian nkrisis", 

III. Tingkat-tingkat zaman per- 
ekonomian, 

IV. Soesoenan 
dan krisis. 

V. Keterangan kunjuktur dan 
cyklus, BA 

IV, Depressi sekarang. 
VII. Politik kunjuktur. 

VIII. Penoetoep. 

PENERBIT t, LEMBAG TOEAH 
“Gg. Kebon Djeroek 87 

Batavia-Centrum. 

Pesanlah lekas, ditjetak tidak 
banjak, harga tjoema f 0,60 -|- 
f 0,10 ongkos kirim, 

REMBOURS: TIDAK DIKIRIM, | 
Di Betawi boleh dapat pada: |”! 
Toean Soemanang, Kramat 174, 
Administarie Pemandangan 
126 Senen 107 

perekonomian   
-     
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Yomandangan 
  

  

Lembaran . Kedoea 
  

  

' Moeloet manis 
atau kepelan besi ? 

Kedjadian tidak seberapa penting 

) 'nja, Di tanah Priangan, akan tetapi 

'sematjam itoe pernah sering djoega 

kedjadian di tanah Banten: 
Sebagian orang desa menentang pe 

' metapan pemilihan kepala desa ! 

. Orang memang atjapkali memper- 

bintjangkan autonomie desa, kelong 

garan oentoek mengoeroes "segala oe 

roesannja sendiri, akan tetapi, ach, 

dalam praktijk . . . . priaji dan pem 

besar2 B. B. djoega jg mengoeroesnja. 
Dasar pemerentahan djadjahan ini 

katanja adalah itoe autonomie dari de 

sa, rakjat tetap terperentah oleh ma- 

sing? kepalanja sendiri, jang mereka 

Te djoega boleh pilih sendiri. Boleh pi- 
lib, akan tetapi menetapkannja, ada- 

“Jah haknja ,pemerentah". 
Banjak dibitjarakan, bahwa orang 

desa itoe ,biasanja“ memilih orang jg 

bodoh oentoek kepala desa, orang jang 

boleh dipermainkan atau boleh dipe 

ngaroehi oleh bagian jang pintar dan 

terkemoeka. Tidak djarang terdapat 

kepala desa, jang sama sekali tidak 

' tahoe hoervef angka, akan tetapi te 

lah" poeloehan tahoen mendjadi kepala 

desa, dengan senangnja jang atasan. 

Djoega tjaranja pemilihan tidak mer 

deka, selaloe dilakoekan menoeroet boe 

ah pikirannja ambtenaar2 sadja, mes 

kipoen adat desa ada berlainan. 

Kedjadian pertentangan terhadap 

penetapan kepala desa, seperti baroe- 

baroe ini kedjadian dibilangan Tjitja 

lengka, desa Tjikantjoeng, ada akibat 

nja pertjampoeran B. B. dalam pemili 

han , merdeka" itoe, pertjampoeran ma 

'nakatanja ada sematjam controle dan 

pimpinan. Kang Lebe, jang tadinja di 

pilih doeloe pernah mengepalai ge 

rakan anti-miltpunctie. Gerakan itoe 

sekarang telah berachir, dan miltpunc 

tie (soentikan majit) didesa Tjikan- 

tjoeng berdjalan selaloe dengan beres. 

— Oleh antecedent doeloe itoe, maka se 

karang kang Lebe itoe mesti dihoe- 

koem teroes: tidak dipertjaja oleh 

pembesar negeri. 

Orang jang didjacikan kepala desa 

ada lain orang, boekan jang dipilih 

-oleh bagian terbanjak. 

  

Oleh: D. KOESOEMA NINGRAT 
  

Ini menimboelkan perasaan tidak 
senang, dan mereka ini jg tidak se- 
nang membantah kepada jg wadjib 
dan berkoeasa, lebih lagi mereka itoe 
berani menentang nasehat jg mendja 
di patih dd. regent, z 

Kepelan besi ditoeroenkan, karena 
melawan perentah negeri dan mengan 
tjam ketertiban oemoem, ergo, sepoe- 
loeh orang jg diseboet oleh sebagian 
pers ,biangkladi“, ditangkap dan di 
tawan oleh politie. 

Keadaan dalam desa itoe mendjadi 
genting. Djoestroe itoe waktoe regent 
Bandoeng meronda disebelah selatan 
dari ressortnja berhoeboeng dengan 
kabar2 akan moelai lagi pertjektjokan 
oeroesan igama. Seterimanja kabar ten 
tang pemberontakan" di Tjikantjoeng 
dengan barce2 regent itoe balik kom 
bali ke Bandoeng dan dari sana teroes 
ke desa tsb. Beliau bitjara pada orang2 
desa semoea, sebentar sadja, dan ke 
moedian fihax jg tadinja penasaran 
dan doeloe terhadap lain2 pembesar 
BB. Europa dan Indonesia, bersikap 
»semoe anoe bade ngalawan“, moe- 
hoen ma'af kepada boepatinja dan ke 
pada loerahnja, jg tadinja dimoesoehi 
itoe. 

Perkara djadi beres. Kepelan besi 
boleh ditaroeh dalam sakoe tjelana lagi 
Karena moeloet manis telah membikin 
padam api jg dik watirkan mendjalar. 

Boekankah selajaknja politie dan 
B.B. itoe oeroes perkara dengan djalan 
damai" dan nasehat dari pada lekas2 
main tangkap2pan sadja? 

Tjoema regent Hadji ini bisa ber 
boeat begitce? Ach, biliau ada seorang 
biasa, tjoema bedanja dari jg lain, jg 
lebih soeka toeroen tangan, soepaja 
lekas berhasil, katanja, adalab bahwa 
beliau itoe in principe anti kekerasan 
anti gertak, anti pedang dan senapan... 

Principe demikian membawa risico 
djoega ... kalau terlaloe ditoeroet 
oleh rakjatnja, tidak baik djnega. Re- 
gent Serang doeloe pernah disignaleer, 
bahwa beliau hendak djadi , Sultan 
van Banten',... 

  
  

  

Teloer ajam meletas djadi 
anak matjan 

Ini kabaran hampir tidak bisa di 

ertjaja, tetapi dengan kehendak Toe- 

15 segala apa moengkin terdjadi. 

Sin Tit Po poenja pembantoe dari Soe- 

menep (Madoera) mengabarkan 'ke 

adjaiban seperti berikoet : 

Hadji Djoeffri beroemah di desa Ma- 

rengan laoet era meneteskan 9 

bidji telor ajam jang lima bidji telor 

telah netes dalam temponja, 5 €kor 

anak ajam biasa, doea telor menetes 

anak matjan ketjil dan doea bidji lagi 

tidak netes : kemoedian itoe anak ajam 

anak matjan sekalian babonnja telah 

dibeli oleh t. D. Van Duyne—Soemenep 

seharga f 8 tiga roepiah, dan orang 

— jang menjaksikan sampai beriboe-riboe 

  

orang dan kemoedian sesoedahnja 8 

hari lamanja itoe anak matjan mati 

sedang anak ajamnja tidak, Adjaib 

boekan ? Maan 

Aha ea ka 15 P3 

Djoega oentoek hadiah kawin. 

Dari Paramaribo Aneta mengabarkan 

bahwa di itoe bagian djadjahan Belan 
da (West-Indie) djoega pendoedoek 
soedah mendirikan comite oentoek 
mempersembahkan tanda mata dalam 
hari perkawinan baginda poetri Juliana 
dan Prins Berhard demikian djoega 
organisasi dalam oepatjara terseboet. 

— 9 — 

Menolong kesengsaraan kaoem 
Moeslimien di Palestina 

Comite  Penolong  Kesangsaraan 
Moeslimin Palestina di Tegal, bertan 
da ketoea Abdoerrahman bin Noeh 
dan penoelis Sajid Hasjim Djamaloel- 
lail, mintak dimoeatkan makloemat 
nja seperti berikoet: : 

Berhoeboeng dengan keadaan di 
Palestina pada masa ini, jang telah 
diketahoei oleh oemoem, jaitoe keseng 
saraan jang telah menimpah pendoe- 
doek disana serta bahaja kelaparan 
jang mengantjam mereka. Hal mana 
telah menimboelkan sympathie dari 
segenap Doenia Islam, teroetama di 
Mesir (EgypteJ, dimana telah didiri 
kan seboeah badan Hoofd Comite, 
goena mengoempoelkan dan meneri 
ma derma2 jang digoenakan bagi 
pendoedoek Palestina. 

Comite terseboet di Cairo telah me 
njiarkan seroean segenap kaoem 
Moeslimin, soepaja masing2 menge- 
loearkan derma sekedarnja.. 

Oleh seroean tadi, maka telah di 
dirikan seboeah badan Comite de 
ngan nama terseboet diatas, oentoek 
maksoed tadi dan pada tg 2 October 
1936 telah mendapat idin dari Peme 
rintah boeat bekerdja. 

“Dari itoe, maka kita atas nama 
“ IComite terseboet di Tegal, berseroe 
Isoepaja saudara2 kita kaoem Moesli: 
min mendirikan badan2 comite ber. 

1 Thesaurie-Generaal Goetzen memasti- diri oentoek maksoed terseboet. 
Diperma'loemkan poela, bahwa tiap 

tiap comite berdiri oentoek maksoed 
terseboet, diminta oleh Pemerintah 
pendapatan derma dikirimkan kepada 
toean Advisieur voor Inlandsche Zaken 
di Batavia dengan disertai lijst2nja 
derma... 

Sekianlah kami koentjikan ma'loe   
   

mat ini dengan kepertjajaan penoeh 

Me ana aU Ma PO Ap Hai aa SA Se aan aka bk esa ls 

  

jang sekalian pembatja tidak akan 
tidak memerdoelikan seroean kami ini, 

Kepada segenap s.sk. harian dan 
madjallah, soeka mengoetip ma'loemat 
tsb, boeat mana kami menghatoerkan 
diperbanjak terima kasih. 

— 0 — 

Indonesia Moeda 

Pada hari Minggoe jl.. tjabang In- 
donesia Moeda Soerabaja telab menga 
dakan pertempoean bertempat dige- 
doeng persatoeannja di Genteng Kali. 

Pertemoean ini dibentoek sebagai 
seboeah koersoes bagi anggauta2nja, 
sedang jang akan dikoersoeskan ialah 
so'al devaluatie. 

Semendjak pimpinan baroe ini, roe 
panja Indonesia Moeda Soerabaja me 
nempoeh kemadjoean. Sekarang ang- 
gautanja didalam kota sadja soedah ada 
kl. 250 laki laki dan perempoean. 

— (9g 

Pasar Soerabaia 

Anip-Aneta mengabarkan bahwa 
pasar goela tweedehands Soerabaia 
tidak berobah sepi. Nivas telah men- 
djoeal boeat consumptie 1477 tons 
superieur, Rubber sheets 31-3/4 per- 
mintaan. Crepe 32:1/4 permintaan te 
tap. Koffie ready exportkwaliteit 13, — 
permintaan sepi. 

—iy —. 

Pembatasan masoeknja bier dari 
loear negeri 

Pada Volksraad telah dimadjoekan 
rantjangan ordonnantie dalam hal 
pembatasan sementara dari pema- 
soekan. bier, jaitoe sehagai pengganti 
ordonnantie-crisis dari pemasoekan 
bier 1934. 

—0— 

Mesin terbang Knilm disewa oleh 
Journalisten Amerika 
Jang mengadakan per- 
lombaan. 

Penerbangan mesin terbang K.N.I. 
L.M. ke Manila sekarang soedah dipas 
tikan. Penerbangan terseboet dengan 
mesin terbang Douglas dengan mana 
Tarakan dilaloei, Berangkatnja ditetap 
kan menoeroet kemaoean si penjewa. 
Ekins berangkat hari Djoem'at sesoe- 
dahnja ,Kwak“ datang, atau hari Sab- 
toe. Hari pertama sampai di Balikpa 
an. 

: Hari kedoea melaloei Zamboenga 
(pantai selatan Menado) ke Manilla. 
Piloot pertama Van Bremen, kedoea 
beloem ditentoekan. 

Marconist Van Derende. Macanicien 
Delorme. Toean Nieuwenhuis akan 
mengikoet. 15. 

Risalah risalah merah 

P.I.D. Soerabaja kabarnja telah ber 
hasil menemoei beberapa risalah | bro 
chure) jang isinja mengandoeng bi- 
dji2 merah —komoenistis— tersebar 
di beberapa adres jang terkenal. Te- 
lah diketemoei risalah2 jang tidak 
diingin itoe diroemahnja beberapa 
orang lid Partindo. 

Dalam omslag risalah terseboet 'ada 
tertjetak hoeroef ,, Printed in Tokyo 
artinja bahwa risalah terseboet ditje- 
tak di negeri Japan. Tetapi kita de- 
ngar kabar, bahwa -poelisi soedah 
dapat tjioem baoe, bila sesoenggoeh- 
nja risalah merah ini ditjetak dalam 
negeri disini. Tertjetaknja perkataan 
»Printed in Tokyo“ itoe roepanja me 
loeloe goena mengaboei mata polisi 
sadja. 

—0— 

Koersoes Parindra 

Pada hari Djoem'at jl., meskipoen 
masih ada jaarmarkt, toch Parindra 
Soerabaja telah melangsoengkan koer- 
soesnja bagi candidaat leidersnja. 

Koersoes ini sifatnja sebagai semoea 
examen oentoek mengoedji kepandaian 
nja cursisten tentang so'al , Hak ber 
sidang dan berkoempoels. 

Jang mendjadi inleider ialah Mr 
Iskag Tjokrohadisoerjo, . 

sin. mmg 

Tambahan begrooting boeat 
pembelaan negeri 

Fractie Nasional 
tidak setoedjoe. 

Volksraad telah meneroeskau pem 
bitjaraan tentang oesoel goena pembe 
laan negeri dengan mana Vlootvoogd 
dalam le termyn atas nama Pemerin 
tah memberikan djawaban bahwa Pe- 
merintah sedia oentoek memperhati 
kan atas andjoeran dan desakan Volks- 
raad goena memperkoeat tentara pem 
bela negeri dalam tempo jang tjepat. 
Commandant Balatentara memasti- 

kan bahwa akan dikerdjakan noela 
Oo aa jang lebih lan" 
joet dalam hal armada oedara, sedang 

kau bahwa pada financieering oentoek 
pembelaan negeri akan diperhatikan 
dengan perhatian jang teroetama. Se- 
soedah termyn ke 2 diperbintjangkan, 
maka beberapa tambahan begrooting 
'oentoek pembelaan negeri diterima de 
ngan tidak merobah soesoenannja, 
Tertjatet bahwa fractie nasional tidak 
setoedjoe. 

Miksbuk akn ul 

Volksraad telah menerima baik de 
ngan tidak merobah sesoeatoe, tam- 
bahan begroeting 1936 sebesar 94.000 
roepiah oentoek pendirian tangsi mili- 
tair, perbaikan tanah-tanah lapangan 
sport, perloeasan tempat penginepan 
pegawai marine Soerabaja. 

senam pon 

Difjari politie 

Telah dikabarkan didalam soerat 
kabar ini, bahwa politie di Malang 
telah mentjari seorang Partindo jang 
bernama Ngaemo, karena ia tersang 
koet dengan seboeah perkara jangma 
sih dioesoet. 

Kabarnja orang 'ini doeloe pernah 
menemoei toean Dool Arnowo, bekas 
hoofdredacteur , Indonesia Berdjoang". 
dan politie poen telah mengoesoetnja 
kepada toean ini, tetapi mengakoe be 
loem kenal dengan seorang teman ber 
nama Ngademo. 

Kita dengar kabar djoega, bahwa 
poen di Soerabaja, politie djoega men 
tjari orang bernama Ngadetno terse- 
boet, tetapi beluem terdengar kabar 
dimanakah tempat tinggalnja jang se 
soenggo' hnja. 

Bagi pendoedoek Soerabaja, memang 
beloem kenal betoel akan nama tsb. 
diatas. 

senfioooa 

BERITA DARI VORSTENLANDEN 

Europeesche afdeeling Ambachts- 
leergang 

Pembantoe kita H.S. meneoelis : 

Pengoeroes. , Indo Kuropeesch Ver- 
bond” tjabang Mataram telah meneri- 
ma berita dari ketoea pengoeroes besar 
nja di Djakarta, jang menerangkan 
(sesoedahnja mengadakan pertemoean 
dengan kepala departement dari penga 
djaran dan ibadat), bahwa Ambachts 
leergang di Mataram akan diboeka 
lagi afdeeling oentoek anak bangsa: 
Belanda (jang tidak mempoenjai diplo 
ma Kurop. lagere school), jang seka- 
rang telah sementara waktoe ditoetoep. 

Dengan adanja pemboekaan afdee- 
ling baroe itoe bagi anak bangsa Be- 
landa, teroetama Belanda-Indo, ada 
kesempatan jang leloeasa akan men- 
tjapai vak baroe. Hanja sadja apakah 
ini akan menerima djoega anak kita 
jang keloearan HIS (atau Europ. lage 
re school) jang djoega tidak menerima 
einddiploma, itoelah kita beloem men 
dapat keterangan jang sjan. 

Moetasi BB. Belanda 

Berita officieel mengabarkan, bahwa 
pemerintah telah mengaboelkan per- 
mintaannja toean G.A. Burgerhoudt 
assistent-resident Soerakarta akan pergi 
perlop ke tanah airnja keeat 8 boelan 
lamanja, karena telah bekerdja 6 ta- 
hoen. Adapoen berangkatnja dalam 
pertengahan jang kedoea dari boelan 
Augt. '37. 

Toean Fokker, kontrolir jg dibantoe 
kan toean A.R, di Solo waktoe ini telah 
dipindahkan ke Tasikmalaja, sedang 
jg mengganti adalah dr. Smit, jang 
sekarang telah mendjadi “afdeelings- 
secretaris di Solo fkontrolir). Siapa 
jang akan mengganti, adalah menoeng 
goe datangnja kontrclir jang waktoe 
ini masih perlop. 

Keadaan pertanian dan makanan 

Menoeroet pelapoeran opisil dari 
toean landbouwconsulent kepala land 
bouwvoorlichtingsdienst bagian goe- 
bernemen Soerakarta, maka kea 
daanja pertanian dan makanan dalam 
boelan Agoestoesj.l. ini, kita am 
bil jang perloe sadja seperti didawah 
Ini: 

Hoedjan ada koerang dari biasanja 
Dari itoe maka tanaman padi-gadoe 
mendjadi koerang baik, karena tana- 
man gadoe itoe sangat memboetoeh- 
kan air hoedjan. Meskipoen begitoe ke 
roegian ada sedikit, karena sebagian 
besar sama menanam sebeloemnja wak 
toe. Tetapi sebaliknja, boeat menger 
djakan tanah tegalan goena tanaman 
waktoe ,laboehan“ koerangnja hoedjan 
itoe baik : begitoe djoega oentoek ta 
naman waktoe ,marengan” dan ke 
marau, jang sekarang ini akan sama 
panen. Orang membikin gablek poen 
djoega mendjadi baik. 

Tanaman padi-gadoe jang kebanja- 
kan soedch sama diketam, pendapatan 
boleh dikata baik, selainnja jang wak- 
toe itoe masih berdiri di sawah, karena 
koerang hoedjan laloe mendjadi koe- 
rang baik. Bagi seloeroeh goebernemen, 
dalam boelan Agoestoes itoe ada 7400 
bahoe jang telah diketam, 37600 bahoe 
jang masih di sawah dan 7000 bahoe 
jang “masih ada tanaman lainnja 
(bijplant). 

Ie -balam-boelan itoe orang telah banjak 
jang moelai menjebar-hibit.padi-gogo, 
ini ada madjoe karena biasanja-nanti 
kalau soedah moelai ada hoedjan (wak- 
toe-laboehan). Kalau dibanding dengan 
boelan Agoestoes 1935, maka tahoen 
ini tanaman padi-gogo ada lebih ba- 
njak 600 bahoe. 

Adanja tanaman polowidjo djoemlah 
(terhitoeng bahoe) ada: djagoeng 18800, 
ketela 46200, bataten 7400, katjang   

  

sakit di kelempoeng- 

an selamanja paling 

baik bekerdjanja 
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Minta selamanja boengkoesan 
jang aseli dari 20 dan 50 tablet.       

  

HARAP BAIK BAGI HASIL BOEMI 
INDONESIA 

Bangsa Indonesia boleh ambil 

  

initiatief sendiri . ... 

Tanggal 19 October jad. boeat per 
tama kali sebagian pertjobaan, kapal 
»Kota Agoeng” dari Silver Java Pa- 
cifict Line, akan berangkat dari Betawi 
via Colombo dan Bombay, teroes ke 
laoetan teloek Perzie, ialah pelajaran 
baroe seperti jang soedah ki:a kabar 
kan doeloean. 

Lantaran adanja ini lijn pelajaran 
baroe, tentoe sadja ada kesempatan 
wmemperloeas poela hal perniagaan dari 
Indoeesia ini kenegeri negeri disekitar 
Golf van Perzie tsb. 

Kita kemaren soedah kabarkan bah 
wa producenten lada ada harapan hasil 
pertaniannja mendapat pasar pendjoe 
alan jg lebih loeas, sebab orang di 
Amerika membikin propaganda soepaja 
lebih banjak memakai lada, dan 
itoe propaganda disokong oleh pe- 
merentah dengan menjediakan oeang 
boeat-tahoen pertamaf 15.000. 

Tentoe sadja selain dari pasar pen 
djoealan (afzet) di Amerika, djika 
ada lapangan pendjoealan dilain bagi 
an doenia Pemerintah akan menjokong 
djoega. 

Sekarang ada terboeka perhoeboe 
ngan baroe dengan Perzie (meskipoen 
baroe pertjobaan). 

Menoeroet Econ. Weekblasd 
dalam tahoen 1935 pengelogaran Inuv 
nesia. via Hindia Inggris jang teroes 
ke Perzie adalah beroepa Lada Item, 
Koffie, goela dll, sedjoemlah harga 
f 1.457 266, sedang pembelian Indone 
sia dari hasil2 keloearan Persie ada 
seharga tjoemah f 3.160. 

Sekarang ada perhoeboengan lan- 
soeng dengan negeri Perzie, tentoe sa 
dja ada kesempatan boeat meloeaskan 
pasar pendjoealan hasil2 boemi Indo 
nesia ke Perzie, tetapi sebaliknja In 
donesia djoega pasti membeli banjak 
barang-barang dari Perzie, soepaja ada 
perimbangan dan ada keoentoengan 
bagi masing-masing fihak. 

Jang pasti soedah kelihatan, perma 
dani Perzie tentoe akan banjak lakoe 
di Indonesia, sedang harganja, sebab 
tidak lagi via Hindia Inggris, bisa 
lebih moerahan. 

Djadi, dengan terboekanja lijn per- 
hoeboenyan langsoeng dengan Perzie 
ini, kiranja perhoeboengan dagang se 
mangkin rapat dan loeas. Kita ingin 
bangsa kita jg hartawan dan banjak 
mampoe boeat berhoeboengan lang 
soeng pada loear negeri, soepaja ke 
mampoehannja itoe tidak hanja men 
djadi , werktuig“ dari maskapai2 asing 
(kapitaal2 besar) tetapi toendjoekkan 
initiatief sendiri dan dimana perloe pe 
merintah pasti menjokong. 

  

bih banjak dari tahoen 
tAgustus). 

boomen) ada biasa, sedang kapoek sa 
ma berboeah baik, Tentang penjakit 
pohon kelapa (braCbartona) di daerah 
distrik Bedji (kaboepaten Klaten) ba- 
njak sekali jang terpaksa haroes me 
rampas daoennja itoe, oentoek mentje 
.gah nenjakit terseboet. Dalam boelan 
Augustus itov ysnenan ketela ada 1 

djoega djagoeng, tjantel, katjang 
kedele. Keadaan makanan oemoemnja- 
boleh dikata baik, 2 

—a   5400, kedele 3100 dan tjantel 10800. 
Ini tahoen (Agoestoes) ternjata ada le 

SAN AN SENI We BA BATAN NG MABA 

    

  

“jang laloe 

Tanaman boeah-boeahan (vrucbt- 1 

bih banjak dari tahoc. i,1, begit TN 
dam
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Ke A 2 3 , Mer "5 1 . : : : 

tang keadaan makanan bolehlah |oepoen tahoen 1937 —, soal itoe lagi 
“tahoekan des - hati, |diselidiki pada ketika ini dengan gi 

     

  

.ya oentoek sei 
a sekali tidak ada b: 

Ma 
Dalam pada.itoe Pemerintah soedah | 

. menjempoernakan lagi dan memper- iwa Pemerintah pada oemoemnja keti | 

ka ini beloem dapat menjatakan peni 4 pahaja, bahwa djoemlah jg boleh i Ine ndjagas 
ras dan pada oemoemnja ongk 

( perloean hidoep, jaitoe oesah 2 
| soedah loeas djoega adanj n 

am itoe teta D 

  

    
    

| e tetap pada Departement 
Economische Zaken dan pada Centraal 
Kantoor voor de Statistiek. —  " 
'Djoega terhadap pada harga jang | 

| diterima oleh rakjat dari pendjocalan 
| beberapa matjam hasil tanahnja jang 

— oentoek dikeloearkan, dengan segera 
— Pemerintah bertindak, tetapi kebalikan Pa aa : 

  

       
   

   

  

lengan patoet 
di Betawi, dengan 
erloenja menjoesaikan harga 

ce. Kapok Centrale ada menentoe- 
ikan tindakan sematjam itoe poela, 

ada ga boeah kapok.     

      

  

h itoe, perloe 
la menetapkannja. . 

—. Teristimewa diperhatikan 
“benar harga barang2 keperloe es Pan - 

     

    

     

bidoap 

  

koerangan atau harga akan| 

djagaan harga padi dan bej| 

n harga export jg soedah naik | 

              

    

   

-latnja. Tindakan mana dalam hal oeang 
'Idan ekonomi seoemoemaja jang akan 
boleh dipertimbangkan oentoek akan 
didjalankan, bergantoeng kepada hasil 
penjelidikan itoe. Soedah tentoe, bah 

dapatnja tentang hal itoe. 
| Tiada lama lagi, Volksraad akan 

-| menerima rentjana ordonnantie akan | 
'memboelatkan dan mentjoekoepi daja | 
oepaja jang ada akan mendjaga dan 
  

melawan kenaikan harga jg tidak pa- 
toet. Dengan ordonansi itoe maka ont- 
eigeningsordonnantie dari prijszetting 

dan oepah dinaikkan! Dalam hal jg 
eh |terseboet kemoedian ini boleh dimasoek 

kan perkara sewa kendaraan dan oepah 
(pengangkoetan barang dalam negeri. 

Berhoeboeng dengan soal harga itoe, 
telah timboel poela soal, hingga mana 
sekarang ini ada alasan oentoek meng 
hilangkan 
joentoek mengikat beberapa matjam 

e (hoetang pada harga emas atau wang 
jasing. Hal itoe sekarang masih diseli- 

benar- 

kekoeatan - perdjandjian, 

Pada permoelaan keterangan Peme 
rintah tentang hal toeroen naik harga, 
elah dinjatakan, bahwa soal ini me 

'noeroet pikirannja tidak boleh disele- 
saikan dengan djalan membiarkan 
ongkos keperloean hidoep naik dan 
eroesaha menoeroet naik ongkos ke 

rika (perloean hidoep itoe dengan djalan 
oe-| menaikkan poela oepah dan gadji se- 

   

    

ot | perloenja. 
desa| Sementara itoe, seperti soedah dinja- 

“jangltakan, bahwa kenaikan harga jang 
r kelpatoet seoemoemnja tidak akan dapat 

        

an. ditjegah. Kita tidak oesah tjemas, bah | 
akan |wa naik harga barang2 itoe akan ber 
elitilakibat, bahwa oepah2 jang serendah 

        

   

      

. Irendahnja jang diterima oleh kaoem 
1 |boeroeh pada peroesahaan partikoelir, | 

12 | tiada Hae konpe lagi oentoek keperloean ! 
ja|hidoepnja jang te 
a|jang serendah rendahnja 
i|boleh berharap, bahwa dalam bal jg 

telah sampai ketingkat 
itoe. Kita 

im (demikian kaoem madjikan soeka dan 
r |sanggoepakan menaikkan oepah. 

me|  Meskipoen d-mikian keadaan oepah 
la|pada peroesahaan tanah Eropah jang 
e. (besar-besar sekarang ini diperhatikan 

Pemerentah benar benar. Pendjagaan 
loepah oleh Kantor van Arbeid, jang 
telah disiapkan baroe ini, akan amat 
besar paedahnja dan pekerdjaan itoe 

cai |akan diperloeas seperloenja. Poen soal 
| betapa pengaroehnja naik harga barang 

jalan (barang atas gadji dan pensioen jang 

diseboet diatas tadi dalam hoe- 

boengan jang lain. 2 1 
Pada oemoemnja bolehlah Pemerin 

tahoekan dengan menje 
wa akibat pengaroeh 
toe kepada keadaan 

negeri, menoeroet pan 

  

  
  

dangannja ada 
gian pergaoela 

| 
0e, dan ten 

tie jang boeroek 
gaocelan hidoep 

akan dapat memba- 
     

    
   
      “bagi rantjangan belandj 
itoe kepada begtooting tah 

Mr. Iskag terbang ke Borneo : 

e Idiberikan oleh Pemerentah, akan di 
perhatikan djoega sepenoeh-penoehnja. 
| Telah selajaknja akan diingatkan, 
bahwa gadji itoe lambat laoen sebaha 
gian besar telah disesoeaikan dengan 
keperloean hidoep jang telah banjak 
beroebah dalam tahoen jang kemoedi 
an ini. Pekerdjaan ini haroes diselesai 
kan sampai pada achirnja, teristime- 
wa soepaja atoeran2 jang kelak akan 
didjalankan berhoeboeng dengan naik 
harga barang2, sedapat2nja bisa berla 
koe menoeroet perbandingan jg baik. 
'Demikian djoega halnja dengan pen 
sioen. Lan : 
| Oendang-oendang oentoek menga- 
toer sekali lagi tjara menghitoeng pen 

e|sioen, jang rantjangannja sekarang 
jalada pada Volksraad, perloe diadakan 

ma|oentoek mendapat dasar jg baik boeat 

ordonnantie 1918 jgsoedah diseboetkan 
tadi akan ditambah : lagi poela ordon | 
Inansi jg direntjanakan itoeakan mem 
'bolehkan bertindak apabila ada sewa 

psela, bahwa Mr. Iskag telah mene | 

   
   

  

cedkan tadi. | 
ngan segera, dilakoekan apa-apa 

jang perloe, oentoek memperhatikan 
benar-benar peroebahan ongkos ke |loere 

, | matjam2 tjorak dan warnanja itoe. perloean hidoep itoe. 
| Sebagai akibat jang loear biasa da| 
Iri depreciatie maka dengan segera 
mesti diadakan atoeran dalam perkara 
pembatasan mengeloearkan karet anak 
negeri dengan bia keloear jg choesoes 
'itoe. Djikalau tidak diperkoeat begi- 
'toe, maka harga getah jang naik de 
Ingan sangatnja itoe, akan moedah 
menjebabkan banjak benar getah itoe 
dikeloearkan, dan oleh karena itoe le 
|bih banjak orang menghasilkannja. 

Hal itoe haroes ditjegah : oleh karena 

dikeloearkan didalam th 1936 akan 
terlebihi. 

| 'Boekan sadja perloe, sesoeai dengan 

sikap jg soedah ditentoekan akan me 
naikkan bia keloear jg choesoes itoe, 
bersama2 dengan naik harga standaard 
sheets di Betawi, akan tetapi djoega 

oesaha itoe haroes dilakoekan dengan 
setjepat2nja. Dengan hal jg demikian 
pendirian jg ditoeroet selama ini ba- 
njak oebahnja ja'ni dalam hal meng 
oendoerkan tanggal berlakoenja kenaik 
kan biu oentoek sheets dan blankets 
sampai 12 hari (boeat sheets) dan 30 
hari (boeat blankets). 

Termiju pengoendoeran itoe perloe 
ditjaboet, tanggal berlakoe kenaikkan 
itoe soelah ditetapkan, pada tanggal 
verordening pemeriutah jang berhoe 
boeng dengan itoe dioemoemkan. 
“Pemerintah dalam mengadakan 

atoeran itoe ada insjaf, bahwa oleh 
karena itoe boleh djadi beberapa 
orang exporteur akan mendapat roegi 
jang banjak. 

“ Didalam hal jang terang, ia berse- 
dia akan mempertimbangkan meng 
ganti keroegian kepada orang orang 
atau badan-badan, jang sebeloem 27 
September memboeat kontrak akan 
mendjoeal karet dengan pembajaran 
dengan roepiah, asal, dengan mem- 
perlihatkan soerat2 document serta 
boekoe-boekoe, dinjatakan sebab dan 
banjak keroegian itoe. 

| Dengan pasal jang penghabisan ini, 
Pemerintah soedah dekat keoedjoeng 
pembitjaraannja ja'ni jang hanja ber- 
hoeboeng dengan oeroesan kepenti- 
ngan oemoem. Oeroesan boeat kepen- 
tingan sesosatoe golongan sekarang 
tidak akan dibitjarakan. 

Apabila ada orang jang menjangka, 
bahwa tindakan-tindakan jg hendak 
didjalankan pemerintah itoe haroes di 
lebihkan lagi, dan bahwa Pemerintah 
baroes lebih tjepat dan lebih loeas 
mempertimbangkan hal-hal jg moeng- 
kin dilakoekan dan atoeran-atoeran 
sesoeai dengan jang moengkin itoe, 
maka terhadap kepada itoe Pemerin- 
tah mendjawab, bahwa keadaan jang 
baroe ini sebahagian sadja haroes di 
anggap sebagai keadaan jang baroe. 

Oleh sebab sekarang telah moeng- 
kin rasanja membatasi akibat djatoeb 
nja harga roepiah, maka boeat kepen 
tingan oemoem hendaklah Pemerin- 
tah dalam hal itoe mendjalankan ke 
bidjaksanaan dengan tenteram dan se- 
dar. Tindak-tindakannja tidak boleh 
lebih djaoeh dari pada jang berfaedah 
dan perloe oentoek masa jang segara 
|akan datang ini menoeroet timbangan 
jang sehat. Kepentingan negeri meng 
hendaki, soepaja kita dengan tenang 
meneroeskan perdjalanan kita, apabi- 
la hal itoe telah kita lakoekan. 

Maksoed Pemerintah ialah akan 
memberi keterangan lagi kepada Volks 
raad, apabila hal itoe telah perloe 
poela menilik keadaan .dan apabila 
perloe akan diberikan djoega ketera- 
ingan diloear pembitjaraan, jang akan 
'dilakoekan berhoeboeng dengan por- 
stel jang akan dikemoekakan kepada 
College. : : 

   

Doenia P. S. 1 I. 

|dou, 

  

(4) Meroendingkan poela, moestahil 
atau tidaknja Barisan SIAP toeroet 
memikirkan akan adanja Nationaal 
Jambore di Indonesia, diantara se 
loeroeh Kepandoean Indonesia jg ber 

(4) Dan lain2 soal jg mengenai roe 
mah-tangga Organisasi. 

Hak vergadering ber- 
tambah sempit. 

Dari L.A. PSII Bolaang-Mongondou 
kita menerima berita seperti bibawah 
ini: 

Dalam masa jang achir2 ini soedah 
amat disempitkan hak kita. oentoek 
vergadering. Atoeran jang paling achir 
adalah : 
ring soedah mestimintaid- 
ALI 

Bertahoen2 sesoedah S.I. dan selan 
djoetnja PSII berala di Bol. Mongon- 

maka hak itoe sama bhalnja de- 
ngan ditanah2 jang diperintah lang- 
soeng oleh Goepermen (rechtstreeks 
bestuurd gebied): jaitoe apabila me- 
ngadakan openbare vergadering, maka 
pihak jang bersangkoetan haroes mem 
beri tahoe kepada HPB, sedang kalau 
mengadakan besloten vergadering tidak 
perloe memberitakan soeatoe apa. 

Pada tahoen 1933, soedahlah moelai 
ada kepala2 kampoeng jang menoen- 
toet hal besloten vergade- 
ring itoe mesti memberi ta- 
hoe padanja. Sebab atoeran itoe 
pihak L.A. sendiri tidak menerimanja, 
maka L,A. laloe berkirim soerat kepa 
da districtshoofd menanjakan hal itoe. 
Oleh Districtshoofd sebagai djawaban 
atas soerat itoe, dikirim kepada LA. 
salinan-soerat t. Padoeka Radja Bo- 
laang-Mongondou, di mana dinjatakan 
bahwa wet Hindia Belanda tidak ber 
oebah, tapi hal besloten vergadering 
haroes memberi tahoe pada kepala 
kampoeng menoeroet toentoetan 
'adat. Dari ketika itoe (7 Juli 1933) 
teroes-meneroes atoeran demikian itoe 
berlakoe. 

Sekonjong2 pada tanggal 3 Augustus 
1936 datang soerat pemerintah Land- 
schap memberi atoeran hal memboeat 
vergadering openbaar atau bes- 
loten mesti memberi tahoe 5 hari 
sebeloemnja. Atoeran itoepoen oleh L. 
A. ditoeroet. 

Tiba2 pada tanggal 26 Aug, 1936 
datang lagi soerat dari pemerintah 
Landschap dimana diberi atoeran mem 
boeat vergadering mesti minta id- 
zin dan boekan lagi hanja memberi 
tahoe. : 

Soepggoeh sangat sempit langkah 
L. A. Bol. Mangondou hendak menga 
dakan vergadering itoe! Hal ini Insja 
Allah akan kita landjoetkan kepada 
pihak mana poen djaga jang berhak 
mengoeroesnja, 

Anak2 Bermuerl4ta- 
hoen ke atasta'dapat 
sekolah. 

Selandjoetnja L.A. terseboet di atas 
—Bol. Mongondou— mengikoetkan 
berita demikian : Soedah lebih doeloe 
bahwa anak2 sekolah PSII. jang soe 
dah beroemoer 14 tahoen ke atas oleh 
pemerintah di Bolaang-Mongondou 
telah disoeroeh keloear dari sekolah 
PSII. Hal ini, atas toentoetan pihak 
LT, PSII, oleh P.t. Adviseur voor In 
landsche Zaken di Betawi telah di- 
pertimbangkan kepada P.t, Direteur 
Onderwijs & Eeredienst soepaja anak2 
itoe diperkenankan lagi bersekolah 
PSII. 

Berhoeboeng dengan hal ini pada 
satoe waktoe pibak L. A. bertemoe de 
ngan pihak pemerintahan (t. P, Radja, 
P.t. Gezaghebber dan Adspirant Con- 
troleur Bol. Mongondou|, di salah 
satoe sekolah PSII. Maka pada itoe 
waktoe antara lain- lainnja oleb P. t. 
Gezaghebber dinjatakan kepada pihak 
L.A,: Bahwa permintaan kepada Di 
recteur Onderwijs & Eeredienst soepa 
ja anak-anak beroemoer 14 tahoen ke 

Memboeat vergade-)| 

   
EXTRACT 
BERSIH 

4m DAGING SAMPI 
Sangat menge- 
njangkan —orang 

7 bisa tahan ber- 
hari? - satoe makanan baik 
boeat orang prampoean jang 
sedang menjoesoehkan — 
membikin enak makan boeat 
orang dewasa dan anak”, 
Tida boleh ketinggalan boeat 
orang jang gemar sport. 
Menjegarkan boeat orang 
sakit dan jang baroe baik 
sakit. Lain dari itoe ada 
mendjadi obat boeat orang 
jang tida enak makan. 

  

  

dari Pasirah. Tapi Pasirah mendjawab, 
bahwa tidak akan diberikan soerat 
itoe sebeloem saudara Nadi terseboet 
membajar loenas segala sangkoetannja 

(belasting) terhadap kepada pemerin- 
tah. 

Beritalandjoet: 

Pada soeatoe hari sdr. Basir, doe 
soen Pembangkok, sepoelangnja dari 
Moeara-Doea, oentoek salah satoe ke 
perloeannja, tiba-tiba sesampainja dide 
pan kantor Raad Marga Boeay Rawan, 
saudara itoe dipanggil oleh Pembarab, 
Setelah menanjakan sangkoetan belas 
tingnja, entah bagaimana kedjadiannja, 
laloe sepeda saudara Basir diambil 
oleh Pembarab terseboet. 
Memang matjam2 djalan orang me 

nagih belasting atau toenggakannja, 
ada jang masih tjara koeno, ada lain 
model lagi. Tjoema pertanjaan tim 
boel dalam hati kita, apakah tidak ada 
lain djalan-penagihan jang kiranja da 
pat memberi kelonggaran kepada ra'jat 
jang njata-njata menderita kesoekaran 
jang keliwat-liwat, teroetama disebab 
kan kesempitannja pentjarian. 

Kita serahkan kepada pihak jang 
berwadjib. 

sa 

WARTA SERPONG 

Pembantoe menoelis : 

Spedah contra.... 
Oppelette. 

Pada hari Minggoe ddo. 4-10-36, 
Seorang moerid cursus V. O, Balaradja 
bernama Hasan, ketika ia naik spedah 
poelang dari Serpong ke Balzradja, 

ngan Sadane antara Serpcng — 
Tjisaoek soedah dilanggar oppelette 
jang dikemoedikan oleh seorang Tiong 
Hoa, Oentoeng si korban tidak men 
dapat loeka, harja ia merasa sakit 
dibahagian Kepala dan dengkoel. 

Tetapi spedahnja roesak sampai pa 
tah doea, Pada waktoe itoe djoega si 
pengemoedi, roepanja tidak ambil poe 
sing, dengan segera melarikan . kenda 
raannja dengan tjepat. 

Biarpoen diwaktoe kedjadian tjelaka 
itoe banjak orang melihat tetapi Ia 
poer nomernja ta'tertjatat, entah kare 
na semoea pada boeta hoeroef...,? 
Entah kalau mata orang2 itoe kena 
aboe kendaraan tadi? 

Pendjaga bandjir. 
Berhoeboeng dengan adanja pintoe 
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moei toean Assistent Resident, dima- 

    
   

      

  

T 3 an Ag aa TN Ta Ha ja melabirkan kesooteran boseka Madjelis Pers. PSII minta disiarkan : |atas jang doeloe dikeloearkan soepajajair firrigatie) Tanggerang, dipinggir 

Tea 3 Me an 21 Dia badan ran jang diderita oleh tjabang Parindra Kongrespemoeda PSII bersekolah kembali, tidak dite-|Sadane bertempat dibekas venggili- 
F Y tai ts sa aa aka an daerah Borneo, kesoekaran mana dja- di Tjirebon. | rima. ngan batoe Tjipeutjang, Serpong diper 

Ma Ta ke Borneo, telah singgah (rang terdjadi dalam beberapa teng | Dari Madjelis-Departement Pemoeda| Roepa-roepanja boekan sadja orang Na ee an 

  

   

  

Bandjarmasin dan Kandangan. Ber- 
moela ia pergi karena ada oeroesan pekerdjaannja sendiri, tetapi remoedi- 
'an setelah tiba disana ia perioe berhoe 
oengan deugan beberapa pengoeroes 

  

ditanah Djawa. 

Kabarnja, ia telah mendapat ketera 
ngan, bahwa karena tjabang disana 
haroes menerima pengawasan keras 
dari bestuur, karena banjak anggauta 

PSII di Tjilatjap kita diharapkan soe 
paja menjiarkan beritanja sebagai 
berikoet:: 

. Oentoek mendjaga berlakoenja sega 
la kewadjiban dan ketentoean dalam 

toea jang disempitkan langkahnja, ma 
lah kepada anak sekolahpoen L. A. 
terseboet menghadapi alangan dan ke 
soekaran. | 

Poen hal ini akan kita oeroes de- 

adaan air terlaloe besar, pendjaga tadi 
haroes dengan segera memberi chabar 
kepada pendjaga pintoe air tsb dengan 
telefoon, agar pendjaga disana “tihoe 
apa jang haroes dilakoekan. 

— Bandjar jarmasin dan jang koerang pengetahocannja, poela: Organisasi Pemoeda PSII di Tjilatjap, | agan pihak jang berwadjib. Insja Perbaikan djalan R.R. 

  

   

    

  

    
   

       

        

   

    
  

   

  

   
    
     

   

               

    

     
    

   

    

   

    
    

4 Na Ijoega ada beberapa pengoeroes jang: aan boelat2, dianta- ALLAH. Naa bagan Haa R. R, disebe 
1 Ikoerang peng ja,: seliingga meal PENGA epnaa an . Ijah Selatan Gistr. Langgerang Jg over- 

dah Dasar toe: Pan Mena (1) Kongres dan Djambore Pergera Mn Ma 2 Aina Pa hard se oedah diperbaiki. Dja- 
Ikan peker jang bertentang 1 £ 2 F mp. Tjilenggang jg anyan   kan Pemoeda PSII (PMI dan SIAP) 

a (1 ji | Sato ari dikota soerat 2 zin tidak d ib 
ayal 

ce Tjipoetat en Rawa 
dah moelai diperbaiki: 

kita jaja ta" lama lagi djalan itoe 
adan segera dikoral, sebab djika pada 
moesim ngidjih djalan itoe soeka ter 
laloe... djeblok ! 

Masih beloem 
pakai pintoe 

1 asas p merintah, 

3 . ra reka tiada mendapat pen 
— namanja terke- | bertib. Ma 
beber 7 tg | ) 

Ira-S 7 Kedatangan Mr. Iskag meskipoea |ta 
n-|tiada dikabarkan lebih doeloe da 

oeroes Parin-'meskipoen tiada meloeloe oentoek 
bitjarikan ke keperloean partai, tetapi telah meng 

kah tjabang gembirakan kaoem Parindristen disana, 

ildengan asas 
Y 
-5 

  

Anom 

        

  

Nad dari doesoen Kisa anggauta 
PSII tjabang Moeara Doea, minta dipe 
riksa dan minta poc'a soepaja dilepas 
dari gaw& radja, ka ha ia dalam sa- 
kit, Setelah saudara itoe bertemoe de 

SPORT, sebagai toentoenau bag 
' kita, agar mereka mempoe 

| Js terang dan tentoe 

        
    
   

       
      

   
   

- 

& Djoega di Ke telah ar dan badan MN lain kali ada poela ingkan perloeatau tidak ngan dokter, dengan maksoed soepaja| Overweg jang ada dekat halte S.S. 
: in pertemoean sekedar oentoek oetoesan P saga dari Djawa Ja at ini Barisan Pemoeda|diberi lagi kelonggaran soerat jang|Serpong sampai kini masih beloem 

' memberikan semangat pada teman s0. melakoekan Penta  menjeli toeroet mengichtiarkan|lama diganti soerat lepas gawe radja |pakai pintoe . . !? Padahal djalan di 
Ne pe Ra 2 ma Lan beberapa tjabang di hoeloe soengai onaal Indone |baroe, maka dokter mendjawab soepaja |tempat itoe ada terlaloe ramai dilaloei 
P an Lain ari pada itoe, bisa dikabarkan | — 0 — 2 Tgres. ia lebih doeloe minta soerat keterangan | berpoeloeh gerobak kajoe dan wagon2 

et 
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| roemah hadji Mashoedi. 

  

— SEGALA PENDJOEROE 
: MOELAI SADAR 
— Indonesia berdiri sendiri. 
Roewet pikiran bang Bedjat ini hari. 

“Petisi-Suetardjo bikin kalang kaboet 
otak bang Bedjat, sebab banjak soeratz 
jang berhoeboengan dengan itoe, kog 

“dikirim sama bang Bedjat. Kan aneh 
“ja? Seoleb2 bang Beajat soedah pandai 

. mendjadi anggauta Volksraad. Sedang 
di Podjokraad hampir2 miring2. 

Tjoba batja dibawah ini, jaitoe dari 
bonne Moentilan, jang ditoelis diatas 

istrook postwissel boenjinja begini : 

Kepada Podjokraad, 

Saja kirim salam sama bang Be- 
“gjat! Di Djawa Tengah rata rata 
orang toeroet memoedji sjoekoer se- 
bab petisi Soetardjo diterima di Pe- 
.djambon. 

(Vanda tangau 'ndak terang). 
uk 

2 Nah, itoe dia. Alangkah ramainja 
“kalau bang Bedjat djadi 
“Volksraad, lantas koempuel semoea 

anggauta 

oetjapan sjoekoer, wah tentoe boleh 
nanti dikemoekakan dalam konperen- 

| si antara Nederland dan Indonesia 
' boeat menoendjoekkan boekti2 kesada 

ran bangsa kita. Boekan mentah lagi, 
boekan -setengah mateng, tetapi soc 
'dah hampir gosong. Salam kembali 

“. . sekrandjang. 
Selain itoe dari soedoet Selebes bang 

Bedjat terima soerat lagi jang boenji- 
. nja sebagai berikoet : 1 

Langoan (Minahassa), 24 Sep 36 
Kepada javg terhormat 

NJONG BELUJAT, di podjok 
s.k. , Pemandangan“ Bat.-C. 

NJONGS BEDJAT | 
Saja orang so lama membatja njong 
p€ toelisau-toelisan di Podjok ,,Pe- 
mandangan.“ Lebs doeloe saja orang 
minta maaf, sebab nim pande ba- 

“ hasa Melajoe ba62, Tagal itoe, bag 
djo saja orang pigi minta pa Njong 
dalam bahasa saja orang sendiri. 

: 'Tempo hari waktoe hari Maandag 
saja orang kebetoelan riki memba- 
tja verslag Volksraad perkara ,peti 
tie- voorstel Soetardjo“. Boekan sedi 

“kit itoe toelisan, nim bol& lagi maso 
saja orang p€ pikiran. Perkara itoe 
saja orang soenggoeh2 djadi tatigo 
(kalo bahasa melajoe biasa barang 
kali: kaget), tagal itoe'saja orang 
sama temang2 bakoe rebe maoe 

| taoe d& pe maksoed. 5 

Ma'loem koea', negri kitorang ka- 
tjili, nianda taoe oeroesan besar-be- 

| sar. Apa lagij oeroesan kedjadian2 
di Volksraad of lain-lain raad. Tagal 
itoe voor kitorang ada ba€nja kalo 
Njong Bedjat soeka terangken pa 
kita, oeroesan petisi voorstel Soetar- 

#5 

djoega poeloehan koeli2 pembelah ka 
joe, dari pagi sampai petang hilir 
“moedik melaloei djalan itoe, Apa'agi 
soedah beberapa kali . . . bampir ke- 

- djadian tjelaka orang dan kendaraan 
terlanggar trein ditempat itoe djoega.. 
-Rasanja lebih aman lagi djika ,. djika 
.... pasang pintoe!! 

aan Hama tikoes. Penang. 
Disawab2 bagian kamp.Tjadasmapar 

banjak jang diroesak oleh tikoes,Soeng 
goehpoen ta'berapa Iloeas, Rasanja 
ichtiar dan akal2 kepala kampoeng 
dan Desa Sitoe-Babakan haroes dengan 
segera didjal.nkan agar hama itoe dja 
ngan menoelar kesawah sawah lainnja. 

metan O) mm 

BANJOEMAS DAN SEKITARNJA 

Rapat oemoem chitanan 
Pembantoe kita mengabarkan. 
Atas oesahanja Cemite maka pada 

bari malam Minggoe tanggal 3/4-10-'36 
“di Djatilawang telah dilangsoengkan 
rapat oemoem chitanan bertempat di 

Jang meng- 
hadliri tidak koerang dari 300 orang 

- beserta kaoem iboe, poen nampak djoe 
|..ga sementara bangsa Tionghoa Wakil 
“ perkoempoelan tidak koerang dari 20, 

:  antaranja dari Poerwokerto, Banjoemas 
wakil pers antaranja: 5 
Pemandangan sedang wakil Peme- 

“ rintah tentoe tidak ketinggalan. Poe 
A 

koel 9 sebagai kebiasaan Ketoea Co- 
— mite mengoetjapkan chotbah pemboe 

| “kaan jang diikoeti oleh panengbrama 

  

. dan pembatjaan sjahadad dari ampat 
. anak jang akan dichitankan. 
Pemoeda M.D. tidak ketinggalan me 
goetjapkan panembramanja dengan 
eroean mengadjak mendjoendjoeng 
gama Islam. Sehabis batjaan gour'an 
aloe datang temponja bagi t. Hasan- 
mihardja ketoea tjb. M.D. Poerwoker- 

  

djo. Soenggoeh, no! Kitorang nim- 
bol& raba d& p& toedjoeang. 

Rasanja so tjoekoep soerat saja 
orang, him perloe . pandjang-pan- 
djang. Perloe pa kitorang Njong-pe 
ketrangang. Kamsia ! 

Niong pt temang djaoeh 

WILLEM KADAMONG 

Wah ini kawan djaoeh benar, ni! 
Lo, boeng Willem kog masih ingat 
sama bang Bedjat. Beloem loepa ni? 
Wah roepanja boeng Willem "nggak 
bisa loepa. Tapi djangan ngeremvet2 
oercesan doeloe, ja? Kapan bang Be- 
'djat masih oetang doea perak sepitjis. 
Masih ingat? Ijaa, ketika sama2 ke 
Bolaang-Oeki 

Wah, bang Bedjat girang benar teri 
ma soerat ini, sampai di Langoan orang 
jg tidak begitoe bisa basa Indonesia 
soedah sadar djoega. Boeat mempertaal, 
adoeh pajah benar. Bang Bedjat soedah 
ampir2 loepa basa sana. Tapi boeat 
bikin terang sedikit ja boleh. , Njong“ 
artinja ,toean”, ,p€“ artinja ,poenja". 
Kalau ,d& p€ maksoed" artinja ,dia 
poenja maksoed, nah jg penting jaitoe 
»bakoe reb&“, jaitoe , balapan“. Roepa 
nja boeng Wiilem berlomba2 meme- 
tyahkan soal petisi Soetardjo. Bagoes, 
bagoes, boeng. 

Sekarang soedah diterima. Teroes- 
kan ,bakoe reb€e“ mempersiapkan diri. 
Boeng Willem tanja pendjelasan petisi 
Soetardjo, nah boeat boeng Willem 
sama teman2nja bolehlah bang Bedjat 
djawab: 

Djawab bang Bedjat pa toeang 
Willem Kadamong : 

Karadjaang Nederland dibagi am 
pa' bagiang, jaitoe Negeri Belanda, 
Indonesia, Soeriname dan Curagao. 
Sekarang satoe2 bagiang Karadjang 
itoe nin sama hak dan dradjat satoe 
pada laing. 

Petisi Soetardio menoentoet soe- 
paja ampa'2 bagiang sama d€ pe 
hak dan dradjat. Apa lagi menginga' 
keadaang kesoelitang Doenia Inter 
nasional. Tagal itoe Indonesia mesti 
badiri sandiri zooals Nederland ba 
diri sandiri didalam lingkoengang 
Karadjaang Nederland. Tapi voor 
Indonesia tangtoe mase banjak fase 
fas6 jg haroes dilaloei. Moelai seka- 
rang toeang kadamong dan temang 
temang so bole bladjar2 pegang 
negri, no! 

Nah segini. djawab bang Bedjat. 
Bang Bedjat maoe djawab hari Maan- 
dag taf dapat, terpaksa didjawab hari 
tiga (Rebo). Lain kali djangan bikin 
tanja jg soelit2, bang -Bedjat beloem 
lid Volksraad. Mikir sadja 'nggak. Ka 
lau bang Bedjat djadi lid Volksraad, 
hiiii, bagaimana, hah? Baroe pikir sa 
dja soedah ngeri. Boekan ngeri apa, 
ngerl bagaimana kalau 'mpok Bedjat 
ikoet audientie, hii, abis dia baoe 
trasi! . . Kan 'nggak oeroes, dong... 

Nanti orang2 bekal roti plus kaas, 
djangan2 'mpok Bedjat boengkoesin 
bang Bedjat nasi pakai sajoer lodeh, 
beserta sambel trasi .. , enne lalap 
petai. Boengkoesannja koemel, 'nggak 
ditjoetji seminggoe. 

BANG BEDJAT. 

Pembitjaraan moela2 menerangkan 
bahwa  chitanan 'itoe  menoeroet 
penjelidikan beberapa ahli boekan per 
kara baroe, tetapi satoe hal jang telah 
berlakoe moelai djaman dahoeloe. Be 
gitoelah diterangkan bahwa chitanan 
itoe teroetama berlakoe ditempat ka 
nan-kirinja baris chatoellistiwa, dus jg 
hawa panas. Apa sebabnja memang 
orang jang tinggal ditempat terseboet 
kerapkali terserang penjakit badan jg 
pengobatannja haroes dengan 'menge 
loearkan darahnja (dikop), 

Poen nabi-nabi menoeroet riwajat 
semoea terlahir di hawa panas, karena 
nja baginda-baginda nabi djoega di 
chitankan. Oentoek menjatakan kebe 
narannja oeraian ini pembitjara meng 
ambil dalil-dalil dari kitab indjil sam 
pai begitoe djelas. Sedang menceroet 
pengadjaran igama Islam chitanan itoe 
djoega dipentingkan, hikmahnja doea 
matjam jalah bisa menarik kesehatan 
dan bisa memimpin keberanian anak 
membela igama Allah. Bagi anak pe 
rempoean pembitjara menerangkan be 
loem mendapat keterangan jang njata, 
apakah Islam memerloekan apa tidak. 

Toean Soekarto dari Banjoemas men 
dapat bagian menerangkan hal Islam 
dengan ketentraman duenia. Kering- 
kasan pidatonja jalah menerangkan 
arti perkataan Islam, menerangkan 
roekoennja Islam, dan roekoennja 
iman anem roepa, jang semoea ini 
memang djadi dasar siapa jang akan 
mendjadi hidoep tenteram, dus Islam 
memang satoe igama jang akan me- 
nentramkan doenia. 

Poekoel 12 rapat ditoetoep dengan 
selamat. Sedikit seroean dari penoelis, 
baiklah dalam rapat jang berdasar 
Islam tidak meloepakan batjaan alfa- 
tihah, boeat pemboekaan dan penoe- 
toep. 

Permoesjawaratan ilmoe kebatinan   boeat menerangkan doedoek letak 
ja chitanan didalam igama Islam. Pada tiap2 hari malam Selasa di 

Poerwokerto dalam pertemoean oleh 
kaoem Moehammadijah, Achmadijah, 
Soetji Rahajoe, Hardapoesara, Protes- 
tant, Katholiek, Ilmoe begija dll. per 
loe meroendingkan soal kebatinan me 
noeroet kejakimannja sendiri2. Oesaha 
ini kalau tidak terpengaroeh oleh pe 
njakit fanatiek ada baik sekali, ma- 
sing2 bisa menimbang bagaimana 
orang lain peenja itikad kebatinan, dus 
achirnja bisa djadi orang jg loeas pe- 
mandangannja. 

—iO — 

Parindra Bogor beractie 
Pada tg. 4 Oct. jb!. atas oesahanja 

Parindra jabang Bogor telah didiri 
kan kring Parindra Tjitjoeroeg. Menoe 
roet chabar sekarang telah mempoenjai 
anggauta 30. 

Nanti pada tg. 17 Oct. 1936 akan 
diadakan openbarevergadering, rapat 
mana akan mengoendang toean2 M.H. 
Phamrin dan Svekardjo Wirjopranoto 
dari Djakarta sebagai wakil dari 
Centraal Bestuur. 

Pada waktoe jg akan datang dengan 
selekas-lekasnja akan dioesahakan poe 
la pelantikan tjabang Soekaboemi dan 
'Pjiandjoer. 
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Voetbal bangsa kita 
Oleh: Tjitrotaroeno. 

Tidak lagi bisa di sangkal bahwa 
di kalangan bangsa kita oemoemnja 
mengetahvei adavja badan PSSI, sa- 
toe product dari penggemar2 di kala- 
ngan kita goena memadjoekan pe- 
moeda2 kita ke djoeroesan sepakraga. 
Djoega diketahoei bahwa ini badan 
svuedah bisa mengatoer djalannja per 
tandingan district setjara jang mwemoeas 
kan, Poen berdjalannja pertandingan 
boeat mereboet djoeea Tanah Djawa 
tidak  mengetjiwakan.  Bertahoen2 
PSSI soedan memboektikan sampai | 
dimana ia poenja organisatie bisa 
berkedja. 4 

Boekankah PSSI diwaktoe mengada 
kan pertandingan djoeara di Semarang 
pada th 1935 mendapat poedjian dari 
pers Bolanda, karena pertandingan tadi 
svedah bisa berdjalan beres. Boekankah 
pers Belanda tadi mengagoemkan boe 
at sportiviteitnja pemain2 bangsa kita 
diitoe pertandingan (Locomotief dll). 
Pertandingan PSSI di th ini, jg ber 

tempat di Bandoeng tidak koerang 
mendapat perhatian dari segala djoe 
roesan, karena baujaknja penonton ada 
loear biasa. 

Boleh dibilang record dari djoemblah 

dari pertandingan PSSI ada dipegang 
oleh Bandoeng. Beloem pernah selama 

7 tahoen PSSI berdiri stedentournooi 

jang diadakan tiap2 tahoen tidak di- 
lakoekan. Dengan oeraian ini semoea, 
penoelis hendak mentjoba memboek- 
tikan, bahwa tita djoega bisa bekerdja. 

Karena ini, pertandingan district 

PSSI antara VIJ (Djakarta) dan PER 

SIB (Bandoeng) jang kemaren doeloe 

dilangsoengkan di lapangan Financi€n 

menimboelkan pertanjaan bagi penoe 
lis akan mengetahoei dimana letaknja 
kesalahan, bahwa pertandingan bang 
sa awak sendiri hampir tidak menda 
pat perhatian dari publiek, kaloe di 

bandingkan dengan pertandingan 
HERCULES — JONG AMBON, jg pe 
nontonnja bangsa kita banjaknja se- 
perti semoet berkoempoel dan jang 
lapangannja tidak djaoeh dari lapa- 
ngan B,K.P.B. : 

Soenggoeh tidak maedah boeat me- 
naban keloearnja airmata bagi bangsa 
kita jang soeka mengeloearkan tenaga 
goena kemadjoean pemoeda2 kita di 

kalangan kesepakragaan, waktoe ime- 
ngetahoei bedanja penonton dari doea 

pertandingan tadi itoe. O rganisatie kita 
ditinggalkan oleh kita sendiri. 

Segala ini berdoedoek diatas keada 
an, bahwa bangsa kita beloem insaf. 
Insaf inilah jang haroes diberikan pa 
da kita semoeanja. 

Penoelis anggap tidak ada alasan 
sama sekali jang kita haroes mening 
galkan organisatie kita sendiri. 

Tidak bisa djadi bahwa publiek ti- 
dak mengetahoei adanja pertandingan 
district PSSI. V.I.J. (Djakarta). PERSIB 
(Bandoeng), karena tjuekoeplah reclame 
maoepoen dibikin oleh VIJ dengan 
menjebarkan program:a's, maoepoen 
dengan perantaraannja soerat kabar 
kita. Boleh djadi jang tidak maoe me 
bonton pertandingan pemain2 kita 
memadjoekan alasan, buhwa ini per 
tandingan tidak menjenangkan bagi 
jang mengeloearkan wang entree. 

Bagi penoelis ini alasan tidak boleh 
digoenakan boeat mendjaoehkan diri 
dari organisatis kita. Sebaliknja ini 
ketjiwaan haroes didjadikan alasan 
bagi beliau boeat taroeh perhatian pada 
organisatie kita dan memberi sokongan 
moreel dan materieel goena memper- 
baiki keadaan organisatie kita jang 
dianggap koerang memoeaskan. Kalau   tidak kita sendiri siapa jang diharoes 
kan bekerdja ke ini djoeroesan, 

  

Maman Nu 

  

Disini letaknja lapangan bekerdja 
boeat kita seoemoemnja dan Consul 

diberikan pada pendoedoek dengan 
djalan mendirikan  perkoempoelan 
voetbal disegala ploksok, perkoempoe 
lan2 mana selandjoetnja digaboengkan 
dengan organisatie besar PSSI soepaja 
dengan lambat laoen mendapat didi 
kan jang diinginkan. 

Pintoe organisatie “PSSI (VIJ dan 
PPVIM) haroes dipentang lebih besar 
dengan mengadakan atoeran jg soepel. 
Boekankah nanti perkoempoelan2 kam 
poeng jang akan membawa reclame 
semangat) disegala plosok. 
Oemoemnja satoe satoe perkoempoe 

lan mempoenjai anggauta dan sup- 
porters sendiri, oempama pendoedoek 
kampoeng dimana itoe perkoempoe 
lan berletak. Dengan adanja perkoem 
poelan2 dimana-mana, disitoelah ben 
bera PSSI bisa berkibar-kibar diwak 
toe diadakan pertandingan, dan sema 
ngat akan tertjantoem sendirinja. 

Mr.-Cornelis, 6 October 1936. 
— 9 — 

PERTANDINGAN DISTRIK P.S.SI. 
DJAWA TIMOER. 

Soerabaja ditjoekoer oleh Solo 
sehingga litjin. 

Elftalcommissie salah 
pilih. 

Dengan mendapat banjak perhati 
an, pada Saptoe jang laloe telah di 
langsoengkan pertandingan distrik P,. 
S,S.L antara Persis melawan S.I.V.B., 
siapa jang kebetoelan djoega menga 
dakan perajaan 10 tahoen berdirinja. 

Pasangan kedoea belah pihak ada 
sebagai berikoet : 

Persis 

Jitno 
Dono Marjo 

Warno Handiman Joko 
Arman Harno Wisman Soetris Jazid 

Oo 
Moebin Joesoef Moh. Saleh Soeratmin 

Helling 
Rais Radjiwan — Soegiarto 

Abd. Manan Karsiman 
Achman 
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S.T Vi B. 

Melihat pasangannja sadja, orang 
soedah dapat mendoega, bahwa SIVB 
djaoeh sekali akan mendapat kans 
menang. Orang2 diloearan soedah 
mendjamin bahwa pertandingan ini 
akan mengetjiwakan hati pendoedoek 
Soerabaja, karena beberapa spelers jg. 
dalam pertandingan biasa sadja, tiada 
kelihatan permainannja baik, en toch 
dimasoekkan djoega dalam opsteiling 
melawan Solo. 

Aftrap dilakoekan oleh Njonja Mr. 
Dr. R. Ng. Soebroto, kemoedian bola 
mondar mandir darilawan kekawan. 
Kelihatan Soerabaja mempoenjai sema 
ugat, tetapi sebetoelnja karena Persis 
Solo beloem mendapat angin oentoek 
mempertoen djoekkan permainannja 
jang baik. 

Samenspel antara voorboede SIVB. 
koerang benar kelihatannja, roepanja 
mereka itoe koerang biasa bekerdja 
satoe dengan jang lain. Teroetama 
Helling, tiap tiap kali ia mendapat 
bola, sekian kali djoega membikin ke 
tjewa harapan penonton. Berlainan 
dengan Persis Solo, jang meskipoen 
spelersnja djoega ketjil, tetapi samen 
spelnja bagoes benar. Iapoenja systeem 
patoet ditiroe, teroetama  driehoek 
systeemnja jang manis antara Wisman, 
idarno dan Soetris. 

Beberapa kali benteng Solo dido- 
brak, tetapi voorhoede koerang memoe 
askan. Tembakannja mengetjewakan 
'hati benar, teroetama Joesoef. 

Selain mendapat bola. dan diloear 
pendjagaan Karsiman, Wisman dengan 

temannja telah ngiprit, sehingga Soe- 

tris telah dengan bangga dapat men 

tjetak goalnja jg pertama. 
Masoeknja bola ini kali bisa dibi 

lang karena koerang awasnja keeper 

djoega, karena tembakan lawannja ti 

ada begitoe santer benar. 
Publiek bergemoeroeh sorak rioeh 

rendah. Dan kemenangan itoe dengan 

sekedjap poela disoesoel oleh kemena 
ngan jang kedoea dengan satoe tem 

bakan jg sangat terpoedji. 5 

Kebanjakan publiek pro permainan 
Solo, karena memang menjenangkan 

hati.. Sebaliknja makin lama permai- 
nan Soerabaja semangkin kalang ka- 

boet. 
Sesoedah pauze, salah seorang ach- 

terhoede SIVB diganti dengan Soeng- 

kono. Djoega gantian baroe ini tiada 

menolong banjak, karena bila bola soe 
dah dimoeka benteng, mereka agak 

bingoeng, sebaliknja trio Solo senanti 
asa kalm, dan tahoetempatnja masing2. 

Kekalahan SIVB dibesarkan poela 

dengan kelalaiannja keeper jang vak 

toe Jazid ngiprit dari lijn dan kasih 

voorzet jang manis, keeper telah sepak 

bola masoek kedalam goalnja sendiri. 

Stand 3—0. Ke . 

Mendapat kekalahan sekian, Soera- 

baja roepanja poetoes harapan. Mereka 

main seolah-olah dengan tidak taktiek   lagi. Pendjagaan benteng dikoeatkan, 

Ne 

  

“tetapi sewaktoe2 voorhoede hendak 
'merangsek kemoeka, barisan moeka 

PSSI chuescesnja. Keinsjafan haroes ! : Persis madjoe dengan spirit loear biasa, 
sehingga satoe kali kemenangannja 
masih djoega dapat ditambah. lagi 
djadi 4—0. 

S.LV.B. tidak ada harapan mendapat 
satoe tegenpunt djoega, karena schut- 
ternja tidak jang boleh diandelkan, 
sedang keeper Solo, Jitno, soenggoeh 
boleh dipertjaja mendjaga pintoe roe 
mahnja. 

Dengan kemenangan ini, kita sam 
paikan p:f. kita pada Persis jang 
bekerdja dengan baik dan dapat men 
djaga nama kotanja jang haroem. 
Sebaliknja terhadap SIVB kita sesalkan 
bahwa dengan madjoekan opstelling 
seroepa itoe, telah merosotkan lebih 
rendah poela nama perhimpvenamuja. 
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Persis Solo menang psela 

Mentjoekoer P.P.P. 
dengan 3—0, 

Pada hari Minggoenja, setelah di 
adakan extra pertandingan antara 
orang2 SIVB jg memakai costuum 
roepa2, kemoedian diadakan pertandi 
ngan antara Persis dengan Persatoean 
Poetra Patjarkeling, seboeah club ang 
gautanja SI V B djoega. 

Pasangannja PPP roepanja diper 
koeatkan, begini : : 

Soewito 
Agoesni Rais 

Marsono Sadjiman Soepaat 
Wirai Iksan Astarie Katjoeng Doellah 

Roepanja soesoenan ini lebih ber : 
oentoeng daripada opstelling jang di 
adjoekan oleh bestuur S I.V.B. karena 
meskipoen spelers masih asing nama 
nja, tetapi karena soedah biasa satoe 
dengan jg lain, mereka bekerdja lebih 
bagoes dari pertandingan kemarin. 
Spirit mereka lebih besar sedang keoe 
letannja bekerdja poen lebih banjak, 
poela kepandaian keepernja lebih baik 
daripada keepernja bond. Apakah se- 
'babnja ini, orang tiada mengerti, pada 
hal P.P.P. seboeah club jang tidak 
boleh diandelkan benar kekoeatannja, 

Beberapa kali pelor Solo dikirim 
kan “oleh Wisman c.s. tetapi keeper 
P.P.P. selaloe dapat menangkisnja de 
ngan baik. Voorhoedenja poen lebih 
beringas dan lebih berani merangsek 
moengsoeh, tetapi karena alah tinggi 
tekniknja permainan, achirnja toch 
bentengannja ' kemasoekan djoega. 
Sampai pauze. kekalahannja 2—0. 

Sesoedah pauze, P.P.P, masih dioega- 
baik permainannja tertimbang Bond- 
nja. Satoe tembakan jang baik sekali 
dari kiri loear telah masoek dalam 
doel, tetapi tiada terlihat oleh referee, 
sehingga hoal ini tiada direken. Oe 
moemnja publiek mengakoei, poen 
orang2 Solo djoega mengakoei, bahwa 
tembakan P.P, P. ini sesoenggoehnja 
telah masoek. 

Sampai pada achir permainan, Solo 
dapat mentjetak kemenangan jang 
patoet diperoleh, ialah 3—0, jang 
sesoenggoehnja haroes ditjatat 3—1. 

Perhatian, pada hari itvue ada koe 
rangan sedikit, karena orang roepanja 
tiada bernafsoe benar melihat pertan 
dingan pihak Soerabaja dengan adanja 
pertandingan jang mengetjewakanpada 
hari Minggoenja. 

— Gg oma 

Pertandingan PSSI Tasikmalaia 

Hari Satoe j.l.: dimana voorwed:" 
strjd PSSI, telah ditandingkan, 
Persig (Tjiamis) contra Tjitapen ba-"« 
wah bendera Persitas, dengan uitsla 
3 — 2 oentoek Tjiamis, 

Officieel wedstrijd bari Minggoe Per 
sig contra Persitas (Tasikmalaja) de 
ngan pimpinan TH. Achmad Cheribon 
jg baik, Tjiamis telah dipoekoel moen 
doer sampai 7—0 oentoek Tasik 
malaja. Tadivja permainan spannend 
sampai pauze 2 — 0, boeat Tasikmalaja. 
Sesoedah pauze Tjiamis robah sedikit 
opstelling dan baroe 15 menit abang 
dari Tjiamis 
moedian 
sampai 
malaja. 

sampai boebaran 'Tjiam 
ditjoekoer 7 — 0 oleh Tas: 

- Sets, HNS 

S,BAKRI — 

  

  

KLEERMAKER VAN PEKALONGAN 
Molenvliet Oost 42  -  Batavia-Centrum 

Bila tocan ingin potongan netjes - 
rapi — tjepat dan moerah, tjoba dati 
pada adres diatas. aan 

Sedia matjam2 kain ja" 
boeat djas, boeat sekarang: 

Djoega disini sanggoep men 

borduur — pasang renda enz, peke 
djaan ditanggoeng rapi, harga mela- 
wan. Bikin pertjcbaan moelai sekarar 
poedjian tidak perloe. AN 
    

  

telah habis napas. K: . Y 

mendjahit badjoe perempoean — men. 1 

   



   
        

   
   
   

  

   
   

  

   

   

  

   
    

      

    
       

  

   
    

       

    

   

         

    

  

    

  

     
    

   

   

   

  

   
   
   

  

   

     

   
   

  

   
   

          

   

  

   
   

  

   

   

    

   

   

        
        

      
     
     
      

  

   

   
    
    
      

    
     
    
       

    10 — 12 djam, orang dewa: sato 
soedah tjoekoep dengan tidoer 6—7 

n, jang toea perloe deng: n 
jak 

      

  

       
   

    
ini kita haroes djoega tahoe me   ta | pen 3 berarti djoega pengasoan dengan 

  

   

n dengan kita poenja otak. 
n bekerdja — dengan otak — 
a vi pag jang bisa, kita mesti 

djam-djam boeat bekerdja. 

  

oeat bekerdja, bekerdjs 

rannja moendoer, — kita 

aaa jang lega dan soenji. 

nja kelakoean. 

anak2. Didalam roemah tangsi, 
na selaloe orang bertjektjok anak 
poenja penghidoepan ada soesah 

oear jang koerang baik. 
epan laki perempoean ber| 

a, jg kita mesti bisa tahan 
, didalam roemah tangga dimana | 

aki atau perempoean djalang tiada 
nanti gampang. penjakit kotor| 

atang, didalam penghidoepan modern | 

an orang hidoep di club-club restau- 
rant dll. soesah orang bisa tjegah ke 
dalam jg salah. Tapi boeat ini malam 

m 'Inanti, terlaloe pandjang boeat bentjana | 
Iterlaloe pandjang perkara. 

Saja rasa ada baik boeat bitjara se 
dikit tentang sawah, pendidikan dan 
(pengadjaran anak- anak ? 

. Di bermoela dari saja poenja lezing 
Nano saja toetoerkan angka2 kematian dari | 

IM Ibaji, berarti 30 pCt. dari angka kema' 
Itian dari semoea golongan, oleh kema 
Itian dari anak2 baji kita mesti akoei, 
jang kita mesti didik pendoedoek2 

0, |disini boeat rawat anak2 baji dengan 
baik. — Paling banjak anak2 baji me- 

aN|ninggal didalam kwartaal  kesatoe, 
'Mebih toea lebih koeat itoe anak2 baji. 
Factor jang paling penting boeat satoe 

: liboe jang poenja anak, boeat tahoe 
jang satoe iboe mesti tetek anak sendiri, 
satoe binatang djoega kasih makan 

Pr ' Sebab-sebabnja itoe Laka kematian 
'begitoe tinggi, adalah sebab orang|, 

anltoea maoe- lebih tahoe dari natuur, Pena 
1. |kalau orang kasih anak sadja air tetek! 

tidak djadi apa, — tapi satoe anak jang 
—. Ibaroe lahir, berapa hari soedah dika 
oelsih barang makanan lain, seperti : 

Njonja2 dan Toean2 tahoe anak se- 
ring dilodeh dikasih nasihat dll. Atau| «y 
atoe iboe anggap tidak tjoekoep kasih |?” 

air tetek, ataupikir soesoe blek2atau|  ”—— !' 

oesoeh basah lebih baik aan air eh 
teteknja sendiri, — 

tjoba2 dengan dengan lain makanan, 

   

kali, bisa toeroenkan itoe angka k til matian dari anak2 baji dengan angka 2d 

: jang boekan sedikit. 

  

  
Tidak sedikit djoega anak aji. me 

ninggal sesoedahnja lahir sebab      

kasih advies boeat « 
daa 

    

rt Yaki satoe vroedvr uUw jan ng Teken | Haa 
pengetahoean. : 

  
-h: Na Ai 'boeat . pengrawatan anak2 ag 

aji, Tapak maoe aa AA boeat ali La   

jang pooh, anak Kk sntppa aa 

Aan anak perloe dengan tidoer 

1  Isadja, sebab sz 
'boeat kasih 1 
Ipertanjaan2 j 
sekalian penden 

jang sama memi 

2 kita mesti tempo2 jang ten | moea 
Ijanja mesti Go , 

berapa lama, kalau soedah |, 
rgerak badan. Satoe anak | 

sakan sama dokter soepaja 

oemah tangga mesti dida | 

n Isteri mesti mengarti jang 3 

dan isteri mesti hidoep dengan | 
aik satoe sama lain, mesti mengarti, | 
g dia poenja kelakoean ada, tjonto | — 

sering kita lihat anak2 jang poe| 

na roemah tangga sering diloepa| 

Idia poenja anak dengan dia poenja ja 
soesoeh sendiri naa djoega ma-| 

€Inoesia! 

L Dengan ini: satoe aliran iboe tnoudk Ii 
:Ikasih-anak air tetek sendiri, djangan | pad: 

kasih minoem dengan orang tentoe dan 2 
'|djangan terlaloe banjak orang barang | 

ena) 
@linsfectie atau ningal tempo lahir, | 
|boebt kewarasan iboe2, maka saja| 

tang di consul-| 
bureau boeat orang anak dan| 

  

   

  

Tjoema mes mei 

    
   
     
    
   

   

  

Tai aa   peni 
ata, ada lebi, perloe 

Pidato itoe disamogetnja dengan 
tepoek tangan. Sei 

njaan jang berhoeboengan Manan soal 
pendjagaan kesehatan, jang teroes se- 

f La jaean Dr. 

   
  

  

 Perpoestakaan Nasional 

 pehasina bari jg laloe Pa iatakaan 
telah mengadakar Rapat, di Djakarta 
pada waktoe mana dioemoemkan berita 
tahoenan. Keadaan Perpoestakaan se- 
Ikarang sangat memoeaskan, karena 
didalam satoe tahoen berdirinja, Per- 

| poestakaan mempoenjai boekoe berlipat 
ganda dari tahoen jang laloe. 

. Dengan bantosan toean Mr. Soetan 
Mohamad Sjah, Dr. -Samsi dan Hendro- 
martono, jang masing2 menghadiahkan 
217, 184 dan 106 boeah boekoe, begi- ' GNL Sokrabafa. 
toepoen dengan pertolongan tocan2 
jang lain, terlampau banjak kalau di 
'seboetkan namanja disini, maka Per- 
poestakaan sekarang mempoenjai kira- 
kira 1600 boekoe. 

. Djoemlah orang2 Tao memindjam 
'boekoe beloem begitoe memoeaskan, 
kalau dibandingkan dengan banjaknja 
boekoe, tetapi Pengoeroes Perpoesta- 
kaan berkejakinan, bahwa dihari jang 
akan datang publiek akan lebih mem- 
perhatikan keadaan Perpoestakan, ka 
rena moelai dengan masoeknja tahoen 

   
    

    

   

  

   

      

kedoea dari b a Perpoestakaan, 
publiek akan da oat kesenangan 

. jam  boekoe 
alogus dengan 
akan catalogus 

Perloe djoega Bilonoom kan disini, 
'bahwa toean Drs. Soebroto tetap ting 
gal djadi ketoea Perpoestakaan dan no 
na Mr, Soen dari dan toean2 Mr. Soe 

'Sjah, Samjono dan Soe 
doedoek dalam Pengoeroes Per 

poestakaan. Selainnja dari Djoeroe 
Perpoestakaan . (Bibliothecaris) toean 
Zainal Halim, jang terpilih lagi boe- 
at memangl e djabatannja, dan mem 
boeka stakaan “pada tiap hari 

0 dar | Kemis dari poekoel 

      

   

    

    

ijai aa jang ter 
na Mr, Soendari, toean Mr. 

Santoso an nona Soegyarti jang ma 
  

2 “hari Pesan Djoemahat 

   

    
    

        

  

   

    

     
     
      
          

ian bocat bikin : 

jaga pemindjaman boekoe | 

Selandjoetnja disini pada tempatnja, 
Pengoeroes Perpoestakaan mengoetjap 
kan diperbanjak terima kasi pada toean 
toean Hoofdredacteur dari soerat chabar 

»| Kebangoenan, Pemandangan, Tjaja 
Timoer, Keng Po, Sin Po, Siang Po, 
Darmo Kondo, dan Soeara Oemoem, 
jang selama setahoen ini memberikan 

“Isoerat2 chabarnja dengan pertjoema 
cjoentoek Taman Pembatjaan (leeszaal) 
Perpoestakaan, 

— 0 — 

»Djalan sedjarah doenia" 

Penerbitan Poestaka 
Nasional. 

Seboeah boekoe jang tertjetak rapi 
dengan nama , Djalan sedjarah doenia" 
telah kita terima dari Poestaka Na- 
sional. 

benar bagi pembatja soerat kabar 
harian jang mengikoeti djalan edaran 
doenia, bagi moerid2 sekolah, bagi 

Igoeroe2 dan bagi mereka jang hendak 
meloeaskan pengetahoeannja. Ada di 
moeat sedjarah moelai zaman dahoeloe 
kala sehingga zaman menghadapi pe- 

Ig Irang doenia, dengan diatoer menoe- 
! roet abadnja masing2. 

Berlainan dengan boekoe sedjarah 
jang lain boekoe ini hanja menoetoer 
kan hal-hal jang penting-penting sadja 
dan diringkaskan seperloenja, tetapi 
toch tjoekoeplah bila dipakai alat 
pengadjaran dalam sekolah nasional 
atau dipergoenakan handleiding. oleh 
goroe-goeroe partikoelir kita. 

Boekoe jang isinja berdasarkan we- 
tenschap ini memang perloe banjak 
dikeloearkan oleh badan penerbitan 
nasional kita. 

Bisa dikabarkan poela, bahwa dalam 
boelan ini boekoe itoe didjoeal sebagai 
reclame, hanja f 1.— seboeah, sesoedah 
boelan ini, harganja tetap sebagai 
mestinja, ialah f 1.25. Memesannja 
kepada ,, Poestaka Nasional“ Paviljoen 

—0— 

Soerat kabar baroe 

Di Soerabaja telah terbit poela soe 
rat kabar baroe dengan berbahasa Dja 
wa bernama ,Koemandang” jang di 
terbitkan oleh pengoesaha penerbit 
»Koemandang”. 

& 

Boekoe ini berisi oeraian jang faedah 

KEREN WA sa 

Nomer pertama terbit telah memoe 
at beberapa 'kritiek terhadap soerat 
kebar ,Pasupati”. Jang memangkoe 
djabatan hoofdredacteur ialah toean 
Soeboer, bekas redacteur dari ,Pasu- 
pati” jang telah keloear karena tidak 
setoedjoe akan sikap directeurnja,, poe 
la jang telah menjetoedjoei aksi, goe- 
roe2 jang mogok karena sikap direc- 
teur dari ,Pasupati” siapa jang me 
rangkap djoega djadi directeurnja se 
kolahan jang diboykot itoe. 

Isi kritieknja mirip sekali dengan 
pembalasan dendam dengan apa jang 
telah diderita olehnja. 

. Soerat kabar baroe ini telah mem 
poenjai zetterij sendiri, sedang pentje 
taknja ialah drukkerij Noer v/h Kiar- 
ti di Boeboetan. O 

m— 9 — 

Oetoesan Magelang 

Telah tiba di Soerabaja, seorang Pa 
rindrist bernama Soegiarto jang datang 
di Soerabaja karena dioetoes oleh tja- 
bang Magelang oentoek membitjarakan 
satoe dan lain so'al jg diketengahkan. 

Toean ini lebih doeloe telah datang 
di Gedong Nasional ovntoek melihat 
lihat oesaha nasional kita, kemoedian 
menemoei toean Roeslan Wongsokoe- 
soemo perloe merapportkan keadaan 
tjabang Magelang. 

Kabarnja Yung Magelang jg be- 
berapa saat kemoedian telah , dingin" 
sekarang soedah moelai giat lagi, ka- 
rena masoeknja beberapa anggauta 
intellectueelen. 

  

  

Kleermaker 

Lie Kioen Boen 
SENEN 109. 

Sebelih Timoer dari Roemah 

Gadai 

Harga bersai ngan 
Terima pesenan segala matjam 

pakean Europaen ada sedia 
Tropi'cal — wol flanel d.I.I 
Pekerdjaan ditanggoeng rapi 
        

Orange Sguash | 

3 taurant-restaurant. 

  

    

A.S. WATSON & CO., Hongkong 
MINOEMAN JANGYKESOHOR 

Orange (Boewa djeroek ada mengandoeng ba- - 
njak VITAMIN. Ini VITAMIN ada perloe boeat sesoe- 
watoe orang, maoepoen anak-anak atawa orang toea. 
Boeat anak-anak jang sering minoem ini orange sguash 
badan bisa djadi koeat dan gesit. Sebetoeinja saban 
roema moesti ada sedia mi minoeman, rasanja enak 
dan manis. Djikaloe soegoeken pada toean poenja te- 
tamoe, dia tentoe senang sekali. 

Bisa dapet beli di Provici8in & dranken dan res- 

Sole agent : 

N.V. Handel Mij. SENG TJIANG « Co. 
Molenvliet West No. 155 Batavii-Centrum Tel. Bat. 972 

Directeur NIO PENG LONG 

HARGA MOERAH     

  

Djangan selaloe memikirkan Malaise 

Djaga kewarasan toean, lantaran sakitan 

itoe jang bikin banjak keloear ongkos. 

Minoem djangan sembarangan Thee sadja, 

asal moerah. 

Minoemlah 

abah PATOEAHWATTEE-THEE 

. ditanggoeng menjenangkan, harganja poen tjo- 
“ tjok dengan djaman, tjoema f 0.40 per 

dan f 0.22'/, per "3 pond netto, didalam kota 

Abonnes Pemandangan dapat rabat 10 pCt. di 
anter di roemah. 
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: Lembaran Ketiga 
  

  

sindonesia 

Toean voorzitter ! 

Kepada saja telah diberikan kewa 
djiban oentoek menerangkan oesoel 
petisi itoe dari pendirian saja, sebagai 
wakil-wakil dari sesoeatoe golongan ke 
tjil dan sebagai seorang Moeslim. Saja 
akan memoelai dengan pendirian saja 
sebagai Moeslim, karena boeat segala 
sesoeatoe saja berdiri sebagai Moeslim 
dan tentoe sadja dalil2 Islam jg hen 
dak saja oetamakan, lebih doeloe dari 
jg lain2. 

Sebagai lain2 agama. djoega Islam 
memberi pengadjaran, soepaja tiap2 
Moeslimin hormat terhadap kekoeasa- 
an, ja'ni kekoeasaan jg mempelihara 
tertib dan sedjahtera dan memperlin- 
doengi kepentingan oemoem the 
commonweal“ (peratoeran negeri). 

   

    

pemerintahan sendiri dengan 
tba'at kepada hoekoem2 Allah dan 
menoeroeti sognnah Rasoeloellah diba 
wah pemerintah?2 | pembesar2) sendiri, 
terdiri dari antara kita sendiri, da 
lam mana ,sjoera“ jatau moesjawarat 
jg mendjadi pokok jg tertinggi bagi 
pemerintah sendiri itoe. 

Asas inilah jg sangat dioetamakan 
oleh Nabi jg Soetjiitoe. Segala soekoe2 
bangsa jg berhoeboengan dengan beli 

| AU S.a.w. itoe wadjib toendoek kepada 
»Hoekoem", hoekoem mana teroentoek 
boeat segala orang, dan segala orang 
itoe sederadjat satoe pada lain menoe 
roet hoekoem itoe, tetapi tiap2 soekoe 
bangsa itoe masih berhak mempoenjsi 
kepala masing2 atau pengoeroes ma- 
sing2 ja'ni pengoeroes jg mereka pi- 
lih sendiri, | 

Djoega soekoe2 bangsa, jg setelah 
taloeknja Mekkah, ketika djazirah 
Arab mendjadi keradjaan Islam, dan 

- Rasoeloellah menghendaki ta'loeknja 
soekoe2 atau gabilah2 kepada Islam 
dengan soeka atau ta' soeka: djoega 
kepada soekoe2 bangsa itoe masih di 
berikan kekoeasaan sendiri, sebagai 
semoela. Djadi disini ta" ada sekali2 
niat hendak mendjadjah, nafsoe me 
merintah bangsa lain. 

Dalam pada itoe, maka timboellah 
tali persatoean jg-tegoeb, hingga ber 
abad2 lamanja, Riwajat telah mem 
boektikannja, walaupoen perikatan sia 
sah soedah poetoes, tetapi tetap ada 
tali persaudaraan, tali Allah (@oer'an) 
tali ke-Islaman. 

lifah, ialah oleh banjaknja timboel be- 
berapa perlawanan2, teroetama sekali 
dari kaoem kebangsaan jg singkat 
(bendak menjendiri) dalam riwajat ter 
kenal dengan nama2 ,,Sjoe'oebijah“. 

Pergerakan itoe hendak berhcianat, 
hendak meroesak asas Islamjg tidak 
membeda2kan soekoe dan bangsa, se- 
moea sama. 
“Agama Islam mengakoei adanja go 

longan2 atau! soekoe2 dan perbedaan 
bangsa, Tetapi ta" lain melainkan tan 
da Kebesaran Allah semata mata: te- 
tapi tidak sekali perbedaan itoe didja 
dikan dasar oentoek meninggikan bang 
sa atau golongan sendiri atau mening 
gikan atau merendahkan lain bangsa. 

' Semoea ini terboekti dari firman 
Allah: : 

»Hai manoesia, Kita telah men- 
djadikan kamoe dari laki2 dan pe 
rempoean, dan kita membikin ka- 
moe mendjadi beberapa fgolongan, 
agar soepaja kamoe kenal mengenal 

| satoe sama lain: 
Soenggoeh, orang jg paling moe- 

lia diantara kamoe ialah jg paling 
takoet kepada Allah". 

  

   
    
   
    

    
    

    

   
   

   
   
   

Doea ajat sebeloem itoe mengan- 
doeng poela peringatan sebagai beri- 
koet: 

»Hai orang2 jg beriman (pertjaja), 
@djanganlah dibiarkan sesoeatoe ka- 
oem mentjela kaoem jg lain: boleh 
djadi kaoem (jg ditjela) itoe lebih 

& 

berdiri 

Menoeroet pandangan Islam 

Tetapi asas jg sebenar2nja ialah: 

na menjebabkan poetoesnja 
: $ persatoean siasah dan djatoehkan cha 

sendiris. 
  

  

SIDANG HARI DJOEM'AT 18 SETEMBER 1936 
  

Choetbah toean Alatas 

|
 

baik dari mereka (jg mentjela). ..« 

Perbedaan basa dan warna itoe 
mesti dianggap sebagai tanda Kebesa 
ran Allah, ja'ni sebagai peladjaran ba- 
gi manoesia, maka hal ini @oer'an 
mengadjar dalam Soerah 30, ajat 22, 
soeatoe riwajat jg mentjeriterakan ke 
kalahan bangsa Roem dalam pepera 
ngan melawan bangsa Persia, diikoeti 
firman Allah akan kemenangan bang 
sa Roem, ig ta" lama kemoedian segera 
terboekti, kekalahan.-dan kemenangan 
itoe tidak mendjadikan boekti rendah 
atau tingginja sesoeatoe fihak,. Sebab, 
Allahlah semata2 jg memberi kemena 
ngan itoe kepada siapa sadja jg dike- 
hendakinja. 

Betapa sedikit pengertian orang ten 
tang hal ini, t. Voorzitter! Betapase 
ring kita mendengar poedjian2 orang 
kepada mereka jg menang, jg dime- 
nangkan oleh Allah, mereka memoe- 
dji2 pekerdjaannja sendiri, padahal 
mestinja memoedji Allah, bersoedjoed 
sjoekoer kepada Allah dengan sekoe- 
atnja merendahkan diri kepadaNja. | 

Sangatlah tertoesoek hati saja keti- 
ka toean Van Helsdingen mendjadi- 
kan sjarat ke Keristenan boeat men- 
tjapai Indonesia berdiri sendiri. Bagi 
saja hal itoe adalah hal gandjil, kare 
na kejakinan meninggikan diri sendi 
ri, padahal lain faham boleh djadi ti 
dak koerang baiknja, bahkan boleh dja 
di lebih baik dari itoe. 

Bangsa Arab, sebagai bangsa oem 
mat Islam, sebagai hamba Allah adalah 
berkewadjiban - melakoekan pekerdja 
an koeltoer, goena menjampaikan wah 
joe penghabisan, ja'ni agama jg be- 
par, segenap manoesia dimoeka boemi 
'ini, oentoek meninggikan tiap tiap 
bangsa jg masih rendah, boekan oen 
toek meninggikan diri dau merendah 
kan bangsa lain. 

Sabda Rasoeloellah s.a.w.: 

Orang Arab itoe tidaklah lebih 
dari orang asing, demikian poela 
orang asing tidak lebih tinggi dari 
orang Arab.“ 

Amal jg besar2 ini, jg dalam tempo 
singkat dapat membangkitkan keradja 
an Islam mendjadi soeatoe keradjaan 
Doenia, achirnja peladjaran ini agak 
dilalaikan oleh bangsa Arab, sebagai 
anggauta dari bangsa jg memerintah 
mereka moelai melembekkan kepenti 
ngan masjarakat dan siasah, hal ma 
na bertentangan dengan asas2 Islam. 
Kelalaian mereka ini menjebabkan 
bangsa2 jg soedah terikat dalam ke 
Islaman, jg mendapat kepastian ke 
madjoean dari Islam, achirnja bersi 
kap bermoesoeh, dengan achirnja tim 
boellah benih2 akan mendjatoehkan 
keradjaan Islam. 

Dibawah pemerentahan Islam, maka 
bangsa2 Roem dan Persia jg moela2 
tertindas, mandapat peladjaran menge- 
nal merdeka dan memerintah sendiri, 
hak mana belvem pernah didapatinja. 

Mereka bisa menghargai diri sendiri, 
mempoenjai kepertjajaan kepada ke 
koeatan diri sendiri, sehingga mereka 
itoe achirnja mempoenjai perasaan ta 
soeka lagi diperintah dan ta' mase lagi 
dibawahkan. 

Toemboehnja kesadaran ini achirnja 
menjebabkan djatoehnja kaliffat jang 
besar. 1 : 

. Keterangan jang seroepa dengan ini 
adalah saja dapat dalam madjallah 
»World Review of Reviews” toelisan 

8   
t. John Philby sebagai berikoet : 

»Beberapa keloearga2 dibolehkan 
berangkat oentoek mentjari keoen- 
toengannjanja didoenia, menerima 
tjoekoep dengan kehidoepan jg sa- 

“ ngat sederhana dengan bertani, se 
perti kolonis Perantjis di Algiers, te 
tapi Pemerintah2nja mentjari lain 
lagi, kekajaan dan kekoeasaan: me 
makai bangsa koelit' berwarna di 
sawah2 oentoek mendjalankan roda 
perdagangannja, memakai bangsa   koelit berwarna ventoek bekerdja ' 

dalam. tambang2, memakai bangsa 
koelit bewarna oentoek memboeka 
djalan dan djalan spoor, pelaboean2, 
djembatan2 dan gedoeng gedoeng 
besar, soepaja sikoelit poetih dengan 
leloeasa mengibar-ngibarkan pandji- 
pandji kesopanan merantas hoetan 
dan padang2 pasir dan mendidik 
bangsa liar, sehingga siliar ini achir 
nja dapat menoetoet kepada... Dan 
apakah dia jang ditoentoet itoe'? 
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Zelfstandigheid" 

Boekan oeang boekan makanan 
atau pakaian, tetapi kemerdekaan ! 

Katakanlah, ini perboeatan rendah 
ta” kenal sjoekoer. Boleh djadi tjo- 
tjok! Ta' moengkir lagi hal itoe ada 
lah kegilaan, tetapi djoega soeatoe 
akibat dari meradjalelanja bangsa 
koelit poetih. : 

Nafsoe oentoek memerintah achir- 
nja bertempoer dengan nafsoe tidak 
maoe diperintah. 

Adjaran Imperium bertemboeran 
dengan adjaran kemerdekaan. Apa 
jg baik boeat seseorang orang, ta' 
oesah baik boeat sebangsa". 

Apa2 jg dikemoekakan oleh Philby 
tentang sebab2 timboelnja gerakan ke 
bangsaan, menoeroet pendapatan saja 
adalah seakaan, pengoelangan dari ta 
rich djatoehnja chalifaat. 

Djoega petjahnja djadjahan2 Arab 
dari keradjaan Toerki ada disebabkan 
oleh kedjadian2 seroepa itoe. Chali- 
faat Toerki adalah didasarkan kepada 
Islam. Bangsa Arab dan kabilah2 
Arab tetap memposenjai kekoeasaan 
sendiri dalam negeri sendiri, dan se 
gala pendoedoeknja mempoenjai dera 
djat dan kedoedoekan jg sama dida 
lam keradjaan Toerki. Oraig2 Arab 
boleh mendjabat pangkat pembesar 
dan militer jg tinggi. Hal ini djoega 
terdjadi setelah ada peroebahan Jong- 
Turken dibawah pimpinan Soelthan 
“Abdoel Hamid II. 

Mahmoed Sjaukat Pasja, jg mendja 
di ketoea Jong-Turksche Partij jg te 
lah dipilih mendjadi Minister pertama 
dan opperbevelheb ber balatentara, ada 
lah seorang “Arab dari Irag. 

Toean Voorzitter: Saja harap, 
soepaja toean djangan terlaloe djaoeh 
dengan pemandangan riwajat ini, dan 
soepaja toean membatasi sampai di 
pokok pembitjaraan sadja. 

Toean Alatas: Ini hanja goena 
menambah baiknja alasan? saja sadja. 

| Didalam pangkat civiel dan Militer 
maka bangsa Arab memperoleh peng 
hasilan jg sama, kebesaran jg sama de 
ngan kawan sedjawatnja bangsa Toer 
ki. 5 

Dengan adanja bertoemboehnja fa- 
ham nasjonalisme Toerki, maka tam 
bah lama, tambah koeranglah diteta 
pi asas jg benar. Dengan berangsoer2 
bangsa Toerki moelai mensatoekan be 
stuur lagi. 

Tambah lama tambah koeranglah 
djadjahan2 Arab, kemerdekaannja, dan 
hak memberi hoekoemnja. Sementara 
itoe dipropagandakan kelebihan bang 
sa Toerki dari bangsa Arab. 

Oleh karena itoe maka seolah2 de 
ngan sendiri didjadjahan Arab timboel 
soeatoe gerakan jg dinamakan gerakan 
»la Markazijah“, moela2 masih berhoe 
boengan dengan lingkoengan Keradja 
an Toerki. Gerakan itoe kemoedian da 
pat ditindis, Itoelah sebabnja maka la 
loe toemboeh angan? kemerdekaan le 
pas dari Toerki, jg sewaktoe2 bisa ber 
tindak keras sehingga itoe waktoeToer 
ki soedah berdiri ditepi djosrang kebi 
nasaan. Tetapi dengan berkat Allah 
atas kebidjaksanaan Mustafa Kemal 
Attaturk dan berkat kesoekaan berkor 
ban bangsa Toerki, maka dapatlah ter 
tjegah kebinasaan itoe. 

Sementaraitoe bagi djadjahan2 Arab 
itoe tidaklah seketika mendapat kemer 
dekaan. Dan kapan dapatnja, beloem 
lah bisa dikatakan sekarang. Sedang 
mengedjarnja sadja soedah mengorban 
kan perdjoangan berat dan menimboel 
kan korban banjak dan selandjoetnja 
dengan ketegoehan dan kesoenggoeh2 
an hati mereka tetap akan menoen- 
toetnja. 

Djoega bangsa Mesir ta' dapat dita 
han oleh babaja jg besar dalam per- 
djoangannja jg beroelang2 goena me 
noentoet hak berdiri sendiri dari Ing 
geris. 

Toean Voorzitter: Saja harap 
sekarang t.tinggalkan sadja pemanda 
ngan tentang Mesir dan hendaklah 
kembali kepada Hindia-Nederland. Se 
boetkanlah sadja Mesir sebagai tjontoh 
tetapi pemandangan atasnja hendaklah 
ditinggal. 

Paling banjak saja hanja bisa me 
loeloeskan doea kalimah sadja ten 
tang itoe ! 

“ 

(ada samboengan). 
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eenheid 

“ 

De heer Alatas: Mijnheer de 
Voorzitter ! Mij is, als medeondertee- 
kenaar, de taak opgedragen het onder- 
havige petitie-voorstel van miju stand 
punt als vertegenwoordiger van een 
minderheidsgroep en als Islamiet te 
belichten. Ik zal met het laatste 
beginnen, aangezien ik voor alles 
Islamiet ben en de Islamietische over- 
wegingen bij alle andere laat voorgaan 
en den doorslag geven. 

Evenals de andere wereldgodsdien- 
sten prent ook de Islam de eerbied in 
voor het gezag, als bewaarder van orde 
en vrede en de behartiger van de 
gemeenschapsbelangen the Common- 
weal“. Doch als het meest juiste begin- 
sel wordt toch het zelfbestuur gesteld 
onder gehoorzaamheid aan de wetten 
van Allah en de naleving van de 
voorschriften van den heiligen Profeet 
onder eigen bestuurders uit het eigen 
middel waarbij de ,Sjoera“ of berads- 
laging tot grondslag werd verheven 
van het bestuur. 

Aan dat beginsel werd door den 
heiligen Profeet zelf zeer uitdrukkelijk 
de hand gehouden. De stammen, die 
zich bij hem aansloten onderwierpen 
zich aan de , wet“, die voorallen gelijk 
was en voor welke allen gelijk waren: 
doch zij behielden de eigen bestuurders 
of hoofden, die ook tevoren over hen 
gesteld waren. Ook de stammen, die 
na de onderwerping van Mekka, toen 
het schiereiland Arabie tot Islamieti- 
schen staat was geproclameerd en de 
onderwerping door den heiligen Pro- 
feet 'werd geeischt, goedschiks of 
kwaadschiks, ook die stammen werden 
na hun onderwerping onder eigen 
bestuur gelaten, gelijk tevoren. Elk 
gevoel van vreemde overheersching 
bleef dus uitgesloten. Tegelijkertij was 
echter een . werkelijke eenheidsband 
gelegd, die zich, zooals de geschiedenis 
heeft 'geleerd, “door-de ecuwen heen 
heeft- gehandhaafd, “al. heeft ook de 
gang der historie de staatskundige 

yan het Islamietische rijk 
sedert lang verbroken. 
.Tot de verbreking van die staat- 
kundige eenheid, en bet 'uiteenvallen 
van het chalifaathebben mserdere fac 
toren samengewerkt, Ben der ernstige 
factoren echter, welke de inwendige 
kracht van het chaliefenrijk ondermijn 
ide, was de opkomst der separatische 
nationalistische stroomingen, in de ge- 
chiedenis van den Islam bekend on- 
der den- naam ,Sjoe'oebijah“. Die be 
weging moet.geweten worden aan de 
schending yan het . Islamietische- be- 
ginsel van gelijkheid der rassen en 
nationaliteiten. £: 

De Islam .erkent het bestaan der 
rassen en nationaliteitsverschillen als 
een natuurlijk feit en een teeken van 
de Alwijsheid van den Schepper: niet 
echter als een grond voor zelfverhef- 
fing yan eenig ras of eenige natie of 
stam boven of van geringschatting te 
genover een ander ras, een aandere 
natie of stam. De goddelijke uitspra- 
ken in de @oeran laten hierover geen 
twijfel. In de 13de vers van het 49ste 
hoofdstuk van de @oeran wordt ge- 
leerd, ,o gij menschen, wij hebben U 
geschapen uit een mannelijk en een 
vrouwelijk wezen, en wij maakten U 
tot volkeren en stammen, opdat gij el 
kander zult kennen en waardeeren 
voorwaar de waardigste uwer voor Al 
lah is de meest godvreezende”. T'wee 
verzen tevoren wordt de waarschuwing 
gegeven in de lide vers: ,o gij ge- 
loovigen, laat niet een volk gerings- 
chattend spotten over een ander: mo- 
gelijk ziju die andere beter dan rij.." 

Verschillen van taal en huidskleur 
moeten opgevat worden als en tee- 
ken van God d.w.z. tot leering der 
menschen. leert de 22ste vers van het 
80ste hoofdstuk dat aanvangt met de 
mededeeling van de nederlaag der 
Romeinen in de strijd tegen de Per- 
zen, dadelijk gevolgd door de aankon: 
diging van een spoedig te verwachten 
Overwinning dan de eersten over de 
laatsten, gelijk ook na enkele jaren 
werd bewaarheid. In die nederlaag be 
hoofde geen bewijs te worden gezien 
van de inferioriteit der verliezende of 
de superioriteit der overwinnende par 
tij. Iramers het is Allah, die de over 
winning schenkt aan wie Hij wil, leert 
de 5de vers. 

Hoe weinig wordt dit ook thans nog 
begrepen. Mijuheer de Voorzitter ! Hoe 
vaak hooren wij ook thans nog degenen, 
aan wie door God de overwinning ge- 
schonken wordt, de lofzang van de 
eigen deugden, inplaats van een dank   gebed aan God en diepere ootmoed, 

  

Diep trof mij dit bij het betoog van 
ons geacht medelia Van Helsdingen 
over de Christelijke deugden die ook 
bij de overweging van bet vraagstuk 
yan de zelfstaudigheid van Indonesia 
als voorwaarde worden gesteld. Het 
lijkt mij een hopeloos geval tegen zulke 
diep ingewortelde overtuiging van 
eigen superioriteit te betoogen, dat 
andere opvattingen wellicht njet min- 
der en niet slechter, mogeljk zelfs 
beter zijn. 

Het Arabische volk, als volk van den 
Islam, had als dienaren van Allah een 
cultureele functie te vervullen, om alle 
volkeren der wereld, als laatste bood- 
schap de godsdienst der waarheid te 
brengen en de achterlijke volkeren tot 
hooger peil op te heffen. Het was echter 
behalve door de eerder aangehaalde 
uitdrukkelijke uitspraak van den @oer- 
an, ook nog door een uitspraak van 
den heiligen Profeet gewaarschuwd 
tegen zelfsverheffing. De uitspraak, 
luidde (in vertaling): 

»De Arabier heeft geen superiori- 
teit boven den vreemdeling, noch 
heeft de vreemdeling superioriteit 
boven den Arabier.” 

De wereldsche successen, die in een 
zeer korten tijd het Islamietische rijk 
deden uitgroeien tot een wereldrijks 
hebben echter de Arabieren deze waar- 
devolle les en waarschuwing doen ver- 
geten. Als leden van het heerschende 
volk begonnen zij zich maatschappe- 
lijke en politeke voorrechten aan te 
matigen, in strijl met de beginselen 
van den Islam. Zij deden daardoor de 
waardeering der tot den Islam tcege- 
treden volkeren, die aan den Islam en 
de ontwikkeling van het Islamietische 
rijk, ontzaggelijk veel te danken had: 
den in vijandigheid verkeeren, en leg- 
den zoo de kiemen voor den order- 
gang van het rijk. 

Onder het Islamietische bestuur heb- 
ben de yoorheen onderdrukte volkeren 
in de voormalige Romeinsche en- Per 
zische koloni€n, een mate van vrijheid 
en zelfbestuur leeren kennen zooals zij 
voorheen niet hadden. Het heeft hun 
gevoel van eigenwaarde, hun ver- 
trouwen in eigen kracht en eigen kun-' 
nen gewekt, waardoor zij een langer 
beheerscht worden, een opgelegde 
positie van minderheid niet meer 
konden aanvaarden. Het miskennen 
van dezen natuurlijken en rewhtmatig- 
en groei is de ondergang geworden 
yan het groote chalifaat : 

Een analoog beeld teekent de be- 
kende Engelschman John Philby yan 
de westersche koloniale expausie in 
de ,Fortnightly Review” waaryan ik 
hier uit de World Review of Re- 
views” yan Mej jl. No. 3 het volgende 
in vertaling citeer : 

»Enkele weinige gezinnen mogen 
wegtrekken om hun geluk in de 
wereld te begroeven, tevreden met 
een bescheiden bestaan in den land- 
bouw, zooals de Fransche settlers 
en Algiers, doch de Regeeringen 
zoeken iets anders, rijkdom en 
macht, den kleurling in de land- 
bouwstreken te gebruiken om de 
raderen van den handel rond te 
wentelen, den kleurling te gebruiken 
om “in de mijuen te graven en te 
delven, de kleurling te gebruiken 
bij den aanleg van wegen en spoor- 
lijaen, van havens, bruggen en 
groote gebouwen, opdat de blanke 
vrijelijk de banier der beschaving 
been en weer kan dragen' door de 
busschen en woestijuen en zijn 
heilige taak van beschaving en Op- 
voeding van den wilde kan veryul- 
len, totdat de wilde zich tot zijn 
meesteres wendt 9m t8 eischen, . . 
En wat is het, dat bij eischt ? Geen 
geld of voeding of kleeding, doch 
onafhankelijkheid ! 

Noem het lage ondankbaarheid ! 
Mogelijk is het dat! Ongetwijfeld 
is het dwaasheid, maar ook bet 
onvermijdelijke gevolg van de heer- 
sehappij der blanken. De zucht om 
te heerschen—een doel op zichzelf— 
aan de eene zijle, komt in conflict 
met de zucht om niet overheerscht 
te worden — eveneens een doel op 
zichzelf — agan de andere zijde. De 
filosofie van bet imperium komt in 
botsing met de filosofie der vrijheid, 
Wat voor elken enkeling afzonder- 
lijk goed is, behoeft niet goed te 
zijn voor bet ras in zijn 'geheel". 

Wat daar door den heer Philby is op'   
  

gegeven als oorzaak van het ontstaan' 
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“Rebo.7 Oct. 

Lichte muziek 
Zangles boeat anak2 

— malam Lagoe aneka warna 
Tango dan rumba 

Kamermurziek 
Lagoe Hongarija 
Pemandangan loear negri 
Nirom orkest 
Lagoe dansa 
Populair 
Toetoep 

— PEWARTA V.O.R.0. 
Penjiaran Timoer 

Rebo 5 Oct. 
“Easoo Soenda 

Belloni 
Lagoe Arab 
Lagoe Djawa (SoloJ 
Choetbah - Kjahi H.A. 

Salim 
Lagoe Soenda 
Krontjong 

. Toetoep 

sore Gambang kromong 
Lagoe Tionghoa 
Lagoe Arab 
Lagoe Ambon 

2 - malam Berita 
Hawaian 

— Mengadji (nona Noerdja : 
nah)| 

Lagoe Gamboes 
'Toetoep 

BANDOENG, 
Bandoeng II 103 

Rebo 7 Oct. 

2 "3 sore Lagoe Tionghoa 
AO ae Krontjong 

F9, “Lagoe Arab 

196, Aa 122, Mala 
kja 181, Solo 188, Tjepoe 186 
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TAS Uu 
130, 
8,30 » 

Yi » 

ai 
La. Pidato tentang alat 

“ perang| €,— sore 
» Nirom orkest P| 630 » 
» Negro spirituals 6,45 
a Toetoep 

'Kemis 6 Oct. Aa 3 
30 ba Gymnastiek N 

3 Pa gembira 
2 Berhenti Pi aa 

ai Lichte muziek a ma 
. Siaran geredja 6.45 2 

3 siang Piano-concert Mau un 
— Rich. Schmidberger 7.30 

"3 C1 Berita BA 
” Lagoe makan 1130 ” 

» Lagoe dansa Mann 
5 2 Berita $ 
» Berhenti Dpet Lux 
sore Operette 

4 Boeat pandoe2 
» Louis David 

- malam Berita Ea 

5,— sore 

Oa » 

6.30 , 
7. — 
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Kn Pn 
| 7,— malam Berita s. kabar 

| Lagoe Melajoe 
Mengadji (Bat.) 

. Lagoe Soenda 
. Toetoep 

DJOKIA, SEMARANG, SOLO : 
Semarang 111 

: Rebo Toe: 

Lagoe Djawa 
Berita soerat kabar 
Mengadji 

7.43 Sala Lagoe Djawa 
Idem f(SoloJ 
Toetoep 

Kemis 8 Oct. 

Lagoe India 
Berita soerat kabar 
Membalas soerat2 

malam Lagoe Arab 
Lagoe Melajoe 
Krontjong 
Toetoep. 

olo speciaal - 
Merajakan Z. V.H. Soe 
soehoenan X dari Soera- | 
karta karena tjoekoep ber : 
oesia 72 tahoen 
Toetoep 

PROGRAMMA V.O.R.L. 

Zender YDH 7 golflengte 

107. 53 meter 

Rebo 7 Oct. 

Lagoe Barat dan Melajoe 
Lagoe Djawa 
Berhenti 

malam Membalas soerat2 
Lagoe Djawa 
Berita soerat kabar 

  

malam Ha Arab T.— 
Tb 3 Mengadji 
1,46 , Berita s. kabar 
8,— ,  Krontjong 
9, — Lagoe Djawa 

10.— 3 : 5 

  

am 

  

  

Kotjap 1fiamis togign 

  

Soedah terkenal dari semoea pembeli di 
mana-mana tempat, rasanja enak, kental 
dan goerih dan pembikinannja selaloe 
Didjaga sampe resik dan bersih. 
diharap foean dan njofja pembeli sak- 
|sikan sendiri fjoba beli satoe kali tiada 
terboekti oecang kombali. Ini ketjap, 
soedah banjak dapat poedjian dari toean 
loean dan njonja njonja jang ternama 
di antero tempat. 
Djoega bisa dapat beli bedak fjap , BOE- 
NGA ROOS“ jang paling moestadjab 
oentoek Pn koelit dan perhiasan 

Menoenggoe toean dan njonja 
ampoenja pesenan 

Hoofdagent: 

Njonja MARIJAMAH 
Tanah Tinggi Pontjol gang Hadji Bain 

Batavia-Cenfrum 
  

Le Sana Ne Bana 2 aan 5 

  

  

  

  

  

  

  

Batavia I 157,89 m Batavia II 61, 
166 m Buitenzorg 156,25 m, Soekaboe: 
mi 142, 18m. 

Rebo7 Oct. 

5.01 sore Lagoe gramophoon 
ag Berita s. kabar 
Do 3 Lagoe gramophoon 
Ol Boeat anak2 

7,— malam Marek Weber 
R3 Pemandangan 1. negeri 
8— Alexander Brailowsky 
9 —. Cocktail programma 

10— Jazz 
10,30 ,  - Let's go back to 1927 
ll,— Toetoep 

: Kemis 8 Oct, 

1,— pagi Lagoe pagi 
S0. Berhenti 

0.01 5 Lagoe gramophoon 

12,30 siang Berhenti 
5,01 sore  Lagoe gramophoon 
Du Berita 8. kabar 
5,45, ... Lagoe gramophoon 
6.01 5 " “Dg mnastiek 
End Oa Viool concert 

7,15 malam Lagoe gramophoon 
8,—, Lagoe2 Opera Perntjis 

10,— Lague gramophoon 
1l,— , Toetoep 

SEDIA! 
    

Harga tidak 

  

  

  

    
  

    
BISA BELI ZONDER PAS (Soerat idjin) 

PISTOOL - ANGIN ANGIN || 

    
50 cal 5 '/2 f45.— 

Segala roepa obat-obat 
patent dari Japari 

Prijscourant 
jang paling baroe dari Giat obat 

dan lain-lain barang 
Kalau diminta dikirim GRATIS 

Toko ,OISHI” 
Senen 79-81 Telefoon Weltevr. 1623 

BATAVIA-CENTRUM 

  

di kasih naik! 

  
  

  

».. 'Lagoe Soenda : cal 42 f 37. 
Ph. Balam Ketite 3 kah pen aah Mar | Hn star “ 15 aa ” Banana Na Hg EXCELLENT cal 5 Wa F3n— sekarang #25 Mena ta : Et -" 

7,30 ».  Lagoe Bali ts an cal 4 Va f0.40 cal 5'2 f0.75 p 5C0 »...» repeteer 1 25. — 
1745, Krontjong 

11 8,— ,  Lagoe Djawa f(Soloj man 
Pede Orkest Soematera Clikam AL Toko T 1 O F. E K H Oo N GG — 
Pan 'Toea) iv PASAR BAROE 5 BATAVIA-C, —— 

ya Ja »...Lagoe Siam 2 Men Kena MEN UEA 
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se memasoekkan segala kope 
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kepada kami. 

.I- Leman mengamat-amafi pisau toem-| , 
g-|poel jang terletak diatas medja. Dalam 
ak hatinja mengagak2 berapa harganja 

k Isendjata itoe seandainja didjocal kepa- 
“Ida ahli barang koeno. Digadai tidak | 
Aksal lantaran tidak bertangkai 

idak bersaroeng. Sementara itoe 

karangannja | | 

   

— Ihidoep seperi danaelan Tn Het 
Imenoekar apa2 jang perlo: Ibaroe ia be pakaian. 

1 2 Bag an se) ,Ajoh kita pergit“ kata Leman. ,Em- 
eh tidak mempoenja anal PO tinggal diroemah saja, sedang kita| 

ito ep Di si m an | mentjahari man Kira2 waktoe ma- 
r "lam kita poetan roenyah. Hata .me- 

' | masang djala pe 

dengan Ona 

kan ol 

    

   

  

so epnja bisa hit 
pidato Leman. 

»Soedah sediak 
kepada ist   dangkal ini 2. sesegera2nja. “ 

  

moeslihat kita jang “di 
| oendang2. Kita ta' kan        

   

Kania tas, Habis ine 

    

    

     

barang makanan . 

  

2, tapi sebaliknja 
pan kita akan beroleh 
oe mentjahari makanan 

doep.“  Demikianlah| 

an?“ tanja bang Dita 
»Ajoeh lekas! Kita 

Ikan tempat jang | sial   
“ 

| mandi," 
"lantaran leiding distop. Kami tidak 
Ibisa bajar pada waktoenja. 

nerangan ketjoeali Jlampoe tempel jang 
e ekan| hampir habis minjaknja dan tidak ada 

1 3 berdjalan teroes me- 
“Ineroes sampai maksoed kita tea 

eger ' Barangkali boer ja'ni merampas. 

Kantjil atau boekga Kalong, atau boeng 
'Bedjat, bisa memberi keterangan danj ' 

I wab 

kan ditanah panas,“ katanja, ,,tjoba 
kalau kita hidoep ditanah dingin 

Berbahagialah kita ini djadi poetera 
Indonesia jang" kaja PUAMENN itoe.“ 

man. ,,Saja memboeka topi bagi empo. 

»Soedah beberapa hari kami tidak 
katanja poela kepada Leman, 

Djoega kami tidak bisa membajar 
listerik, Tidak ada air, tidak ada pe- 

makanan.“ 

»Memang wang itoe koeasa,“ dja- 
Leman. ,Beroeang berbahagia, 

ta“berocang tjelaka setjelakanja.“ 

Empo Dita berpakaian disamping 
tampak tidoer. , Oentoeng kita dilahir- 

dengan tidak mempoenjai api atau tja 
Ihaja matahari, soedah lama kita mati. 

»Tapi miskin rakjatnja,“ sahoet Le-   

toek2 pintoe dari loear 
eta Empo Dita terboeka moeloet 
nja. 
Ghea nja. 

Dalam keadaan apa sahadja selatoe 
empv periang. Sekali lagi Saja meng- 
hormat empo.“ 

Dengan tib32 poela orang menge- 
Bang Dita " 

man Me dari tempat 

,Serahkan sadja kepada saja,“ kata 
Leman. Seraja berkata demikian itoe 
ia menoedjoe kepintoe, sedang bang 
Dita mengoempet disamping tempat 
tidoer bersama2 dengan isterinja. 

»Siapa?“ tanja Leman. 

»Saja,“ djawabnja dari loear. 

— ,ja siapa?" 

Akan disamboeng 

PI PETA Pen ME 

  

   

      

  

   

  

       

   

"
a
a


	Image00031
	Image00032
	Image00033
	Image00034
	Image00035
	Image00036
	Image00037
	Image00038
	Image00039
	Image00040

