
    

   
   
   

    

   

   

“DITERBITKAN OLEH: 
Drukkerij Pemandangan" 

Dir. R. H. O. DJOENAEDI 
'Kantoor: Senen 107 Batavia-C, 

HARGA LANGGANAN 
“Indonesia satoe kwartaal f 450 

- Logar Indonesia Sa kBO 

|... PEMBAJARAN DI MOEKA | 

Boleh dibajar boelanan tetapi, 

berenti haroes .diachir kwartaal, 

Domicile abonnes terhadap ini 
koran di Betawi. 

Tarief advertentie, keterangan 
: pada administratie. 

BA NA EA 

    

emandangan 
Hoofdredacteur M. TABRANI 

  

No, 151 Tahoen ke 4 

    

   
   Dalam soerat kabar ini tg. 3 boelan 

'ini dibagian hoofdartikel kita telah 

meloekiskan apa kewadjiban kita se- 

soedah petitie-voorstel-Soetardjo itoe 

diterima oleh Volksraad. Kita disitoe 

seroekan : djangan tinggal termenoeng, 

-goeloeng lengan badjoe , djangan ber- 

henti ditengah djalan, tetapi djalan 

.teroes sampai maksoed ditjapai ! 

Selandjoetnja kita menoelis : 
« Apa kewadjiban kita sekarang ? 

Pertama:, diharapkan, soepaja 
semoea pembitjaraan dalam volksraad 

itoe disalin dalam bahasa Indonesia 
dan diterbitkan sebagai boekoe. 

Ongkos penerbitan itoe teroetama 
haroes ditanggoeng olsh semoea ang- 

gota volksraad jang menjetem “cor 
tempo hari, atau paling sedikitnja 

' oleh semoea anggota Indonesia jang 
“voor itoe. Soedah barang tentoe, baik 

djoega djika boekoe itoe terbit dalam 

'bahasa Belanda, disampingnja dalam 
bahasa Indonesia. 

Kedoea:, selekas-lekasnja haroes 

“dioesahakan, soepaja diloear volksraad 
ada gerakan jang kokoh dan teratver 

rapi, jang tiap-tiap waktoe berdiri di 
belakang oesoel Indonesia berdiri sen- 

- diri itoe. Maksoednja, soepaja kita da 
pat mendorong doenia loear oentoek   — -pertjaja dan toendoek, bahwa soeara| 

Comite s 

Djoem'at 9 October 1936 

A 

  

Tidak berhenti di tengah djalan, tetapi djalan teroes! 
Boekoe sedang dioesahakan, 

ADJAKAN DAN SEROEAN KITA TIDAK TERSIA-SIA, TETAPI BERHASIL. 

SOEARA ,PEMANDANGAN“ MENDAPAT PERHATIAN. 

Tg OESAHA SESOEDAH PETITIE-SOETARDJO DITERIMA OLEH VOLKSRAAD. 

edang dibentoek. 

INDONESIA MESTI BERDIRI SENDIRI ! 
  

Soetardjo itoe - ada soeara dari 
sebagian Ra'jat. 

sx 

Demikianlah soeara dan andjoeran 
kita pada tg. 3 boelan ini ! 

Sekarang, tg. 9 October 1936, de- 
ngan pasti kita dapat kabarkan, bah- 
wa andjoeran kita itoe berhasil. Boe- 
koe jang kita maksoedkan sedang di- 
oesahakan dan comite, jang haroes me- 
ngerdjakan apa2 jang kita maksoedkan 
itoe sedang dibentoek. Tidak lama 
lagi tentoe akan disiarkan berita jang 
pasti tentang semoeanja itoe. 

Djoega plan 5 tahoen seperti dite- 
rangkan pada tg. 5 boelan ini telah 
Pen patsamboetan jang menggirang- 
an. 
Menilik semoeanja itoe kita bisa 

pendek dalam pembitjaraan : kita ber 
sjoekoer, bahwa seroean dan andjoeran 
kita itoe tidak tersia-sia, tetapi ber- 

hasil ! 
Kita sampaikan : selamat bekerdja ! 

Dan ,Pemandangan“sebagaimana bia- 
sa selaloe siap dan sedia oentoek me- 
njokong semoea tindakan jang ditoe- 
djoekan pada perbaikan dan kema- 
djoean. oentoek bangsa dan tanah air. 

Indonesia mesti berdiri sendiri! 
Makin tjepat, makin sempoerna! 

M.T. 

  

Sri 

Oleh : 

& 

Sebagaimana jang telah diterangkan 
. dalam ,spesiale nummer”. hari kema- 

rin, maka pada hari Kemis-Legi tgl. 
.22 boelan Radjab tahoen "Alip 1867 
atau 8 Oktober "36 kemarin Sri Ba- 
ginda jang Moelia dan Bidjaksana 
Kangdjeng — Soesoehoenan — Pakoe- 

' Boewono X. jang bertachta Keradja- 
an di Soerakarta-Adiningrat menoe- 
roet perhitoengan tahoen Djawa tetap 

' beroesia 72 tahoen atau 9 , Windkoe". 
.. Berhoeboeng dengan hari tahoen satoe 

ja jang loear biasa itoe, maka 
diseloeroeh keradjaan Soerakarta di 

| adakan perajaan besar jang djoega 
“. loear biasa, baik oleh sekalian ra'jat 
“jang tergaboeng dalam comite besar   

 Perajaan Hari tahoen 
Soesoehoenan 

Di Sberakarta-Adiningrat 
  

Pembantoe H, S. 
  

Verslag-pendek dan programma-ringkas 

  

Z.V.H. Sri Baginda Kandjeng Soesoehoenan Pakoe-Boewono X. 

sekalian permaisoeri Goesti Kandjeng Ratoe Emas dan poeteri 

Goeati Kandjeng Ratoe Pembajoen. 

  

kanan) dan bendera Indonesia (merah 
poetih 5 ,goela klapa“) disebelah kiri, 
tetapi banjak djoega jg hanja memasang 
1 bendera, jalah ,goela klapa“. Ben- 
dera itoe dikibarkan teroes sampai 
pada bari Ahad tgl 11 Oct. jad. 

Pada hari Ahad jl. itoe komite pe 
rajaan , Narendra-Tama" telah moelai 
mengadakan perajaan, jaitoe pada 
djam 8 pagi diadakan ,duurloop“ (per 
lombaan sekota) sampai 9 KM. djaoeh 
nja, dimoelaikan berangkat dari Aloon- 
aloon-Oetara (moeka pageleran ,,Sana 
Soemewa“) oeroet djalan dalam kota 
sampai di stadion Sriwedari. 

Jang toeroet ambil bagian ada 110 
orang, sedang jang mendapat prijs no 
mer 1 t. Robber (Semarang), nomer 

2 t. Soekirman (Sole) dan nomer 3 
t. Soedadi (Solo). Menoeroet kentjang 

nja lari adalah t. Soekirman jang men 

dapat le. prijs, tetapi oleh karena 

itoe keliroedjalannja masoek dari ga 
poera lain, maka laloe mendjadi no- 
mer doea. Eerste' prijs berlari 36 menit 
10 sconde, 2e prijs 36 m. 12 sec. dan 
3e ada 36 m. 28 sec. 

Pada hari itoe djoega, moelai djam 

10 pagi diadakan djemparingan (pijl- 

boogschieten) di taman Sriwedari, jg 
ambil bagian ada 81 perhimpoe 
nan (club). Penonton ada banjak se- 
kali. Djam 1 siang telah selesai, dan 
prijs nomer satoe jalah club di 
Slembaran, dan jang nomer doea 
club Moetian (Lawijan |. 
diSorenja, moelai djam 4 diadakan 
wandelmarsch (pesiar bersama), djaoeh 
nja 15 K.M., berangkat dari aloon2 

|Oetara, oeroet  djalan dalam kota 
penghabisan kembali di Aloon-aloon 
Oetara lagi, 

Djam 7 sore telah sampai kembali 
ditempat itoe. Jang ambil bagian ada 
kl. 1000 orang, sama berpakaian keme 
dja dan tjelana pendek poetih. Diatas 
itoe semoea diadakan oleh komite , Na- 
rendra-Tama“. Pada tiap-tiap akan di 
moelaikan diadakan pidatopemboekaan 
lebih doeloe oleh ketoea itoe, sedang 
pada perlombaan lari sekota, dihadliri 
oleh wakilnja Sri Baginda Kandjeng 
Soesoehoenan. 

  

Sebeloem semoea itoe dimoelaikan, 
pada hari Saptoe sore (malam-Ahad) 
tg 3/4 October j.!. komite ,, Narendra- 
Tama“ mengadakan selamatan, 
bertempat diroemahnja toean R. Ng. 
Sastrosasmito (bendahara II) di Pasar- 
kembang, jang hanja meloeloe bagi 
sekalian anggota komite sadja, baik 

hoofdcomite maocepoen sub-comite. 
Djam 8,30 sore selamatan dimoelai- 

kan, dengan pidato pendek oleh ketoea 
komite, laloe do'a dan maksoednja se 

Ilamatan dioetjapkan oleh toean R. 
ISoetopo Wonobojo. Setelah didjamoe 
makanan selamatan itoe sekedarnja 
dan rama oetjapkan poedji do'a soepaja 
perajaan jang diadakan oleh , Narendra- 

Tama“ berdjalan langsoeng selamat, 

maka djam 11 malam diboebarkan. 
Pada hari Senin dan Selasa, tg. 5   

masoeknja pintue Sriwedari jeindpuni, 

  
  

maoepoen oleh pemerintah Zelfkestuur | 
itoe sendiri, sebagai perajaan | Kraton 
jang opisil. Boeat menggambarkan 
bagaimana ramai dan bergiranynja 
seloeroeh keradjaan Soerakarta (teroe- 
tama dalam kota) dengan adanja hari 
tahoen jang loear biasa itoe, baiklah 
disini kita terangkan dengan peridek 
seperti dibawah ini: | 

Moelai hari Ahad tg 4 Oct jl. Jaam 
pir semoea roemahnja pendoedoek Ke- 
radjaan Soerakarta sama mengibai'kan 
bendera, seakan2 menjatakan kegira- 
ngannja dan menoendjoekkan ba hwa 
waktoe itoe moelainja hari raja". 
Bendera itoe ada jg memasang La 
matjam, jalah bendera Belanda (di 

dan 6 October tidak diadakan perajaan. 
Hari Rebo tg. 7 Oktober jl. ada 

beberapa matjam pertoendjoekkan dan 
perajaan, jaitoe : 

djam 4 sore diadakan 
marsch“ fdjalan pesiar bersama) lagi, 
jang djaoehnja 20 KM, oeroet djalan 
mengelilingi seloeroeh kota Solo, be- 
rangkat dari Aloon2 Oetara dimoeka 
pagelaran ,Sasana-Soemewa“ kembali 
pada penghabisan pada tempat berang- 
katnja, jang ambil bagian ada koerang 
lebih 750 orang, bervakaian kemedja 
dan tjelana pendek poetih, dimoeka 
mendapat djadjaran muziek soemba- 
ngan dari Legioen M.N, dan jang seba 
gian dari muzriek pradjoerit Kraton.     »wandel 

Lebih doeloe diadakan pidato oleh 
ketoea dan 'penoelis oemoen dan 
komite , Narendra - Tama“ jang mak 
soednja menerangkan  maksoednja 
wandelmarsch ini meloeloe oen 
toek meramaikan dan menghormati 
bari tahoennja Sri Baginda, begitoe 
djoega faedahnja wandelmarsch seba- 
gai sport. Djam 8 sore baroe datang 
kembali di Aloon-aloon-Oetara. 

Waktoe sore itoe djoega, moelai 
djam 4,30 di stadion Sriwedari diada 
kan ,sportdemonstratie" olelh Naren- 
dra-Tama, jg ambil bagian ada 30 
boeah sekolahan dalam kota Solo, di 
pimpin oleh B. A. P. A. (Badan akan 
perlindoengan Anak-anak), orang toea 
moerid sama diberi kelonggaran tidak 
oesah membajar kartjis masoek ini. 

Penonton koerang lebih ada 10.000 
orang, lelaki perempoean, toea moeda. 
Sekalian anak anak moerid djoemlah 
dari 30 boeah sekolahan dalam kota, 
sama mempertoendjoekkan kepandaian 
oelah raga, jang baik dan boleh di 
banggakan, soenggoeh dapat membi- 
kin gembira sekalian penonton, teroe 
tama orang toea si moerid itoe. Sebe- 
loem itoe diadakan pidato pemboekaan 
oleh ketoea komite , Narendra-Tama" 
jang laloe disamboeng oleh ketoea B. 
A.P.A. (maksoed pidato toean2 itoe 
maksoednja dengan pendek mengatoer 
kan selamat dan terima kasih, begitoe 
djoega menerangkan maksoednja sport- 
demonstratie ini berhoeboeng dengan 
"kesehatan dan menghormati Sri Ba- 
ginda). Djam 8 sore-ditoetoep dengan 
selamat. BAN TE RE 

Pada sore itoe djoega-sekalian prijaji 
hamba goebernemen djoega mengada- 
kan pertemoean, dengan ,,selamatan” 
dan poedji do'a jang dioetjapkan oleh 
t. R.H. Adnan hoofdpanghoeloe land- 
raad di Solo. Ketoea dari perajaan 
prijaji goebernemenan itoe dibawah 
pimpinannja t. Wedono poelisi (R. Ra- 
melan) dan t. Hoofddjaksa (R. Poerbo- 
soeratmo). 

Moelai djam 7 sore, sekalian pra- 
djoerit Kraton mengadakan “taptoe 
mengelilingi kota Solo, pakai, muziek 
dan sebagainja, hingga dapat menggem 
birakan perasaan pendoedoek Solo se 
loeroehnja, 

Djam 8& sore sampai 12 malam di 
Mesdjid-besar sekalian Oelama sama 
berkoempoel, dibawah pimpinannja 
K.R,P. Tapsiranom, memoedji do'a 
(dikir) memohon kepada Toehan akan 
keselamatan Sri Baginda, 

Sekian jang telah terdjadi. 
Boeat jang masih akan dilakoekan, 

jaitoe : 
Kemis-pagi dalam Kraton diadakan 

»pasowanan-pepak“ dimana toean goe 
bernoer, Z. H. Prins Mangkoenagoro 
dan -banjak lagi autoriteiten lainnja 
jang sama masoek dalam Kraton. So 
renja dalam Kraton diadakan ,diner« 
dan keramaian besar. 

Djoema'at-sore raad , Bale-Agoeng” 
mengadakan rapat loear biasa, sedang 
hari Saptoe pagi di Aloon aloon diada 
kan groote- parade dari pradjoerit 
Kraton, sorenja diadakan optocbt dari 
pendoedoek bangsa Tionghoa, djoega 
wandelmarsch lagi. Ahad-sore Habi 
projo mengadakan keramaian. Senen 
dan Selasa liboer (12 dan 13 October), 
Rebo 14 October sekalian wakilnja 
perhimpoenan sama masoek dalam 
Kraton mengadap Sri Baginda. Tang 
gal 15 sampai 18 October di Sriwedari 
diadakan ,pasar-malam“, 

Masih ada lagi lainnja. 

9 
Di Kobe orang ikoet merajakan 

Nederlandsche Gemeenschap di Kobe 
pada 12 Sept. jg laloe roepanja tidak 
poela hendak ketinggalan dengan 
merajakan pertoenangan Baginda Poe 

teri Juliana. Perajaan itoe dipimpin 
wd. Consul Ceneraal disana ja'ni toean 

W,H, de Roos. Gedoeng tempat pera- 
jaan itoe dihiasi dengan amat indah 

  

  

    nja disertai poela gambar2 keloearga 
Seri Baginda, 

  

Ti BNP ANK AE AAN SE ARE AA 

FONDS KEMATIAN. 

Abonn€s jang meninggal, asal 

tidak menoenggak dapat uitkee- 
King Ke Ian Ca 
Abonnes jang dapat ketjilakaan 

badan sampai tidak bisa beker 

dja lagi selandjoetnja terima 

»Pemandancan“ Gratis sela 

ma Hidoepnja selama ini 
koran terbit. 

    

KANTOOR: ai 
Senen 107, Batavia - Centrum 

Telefocn redactie 1440 WI. 
Administratie 1810 WI. 

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

KESAN EA MBR NASA DD 

Losse nummer 10 cent 
      

“ 

Sepandjang hari terdengarlah soeara 
lagoe2 kebangsaan Belanda. Digem- 
birakan oleh muziek dan santapan. 

Ketjoeali itoe, banjak pembesar2 
jang menghadhiri parajaan itoe. 

— O —— 

Djalan raja antara Madja dan 
Talaga 

Sekarang dengan opisil telah dite 
tapkan memboeka djalan baroe antara 

menghoeboengkan Koeningan dan bisa 
djoega berhoeboengan dengan Madja- 
lengka. 

Adapoen tanggalnja pemboekaan 
jang akan disertai oepatjara telah 
ditetatapka kelak tanggal 2 November 
j-a.d. pada waktoe mana di Madjapoen 
akan diboeka pemakaian air leiding. 

AN 

Fabriek fabriek minjak ditoetoep 

Korban peroebahan 
oeang. 

Didaerah Toeloengagoeng dan Soe- 
rabaja kita dapat 16 boeah paberik2 
minjak kelapa, besar dan ketjil. 

Oleh bestuur (pemerentah) ditetap- 
kan, bahwa minjak kelapa sekalengnja 
tidak boleh lebih tinggi didjoealnja 
dari pada seharga f 2,70, ja'ni soedah 
terhitoeng kenaikan 5pCt. 

Bagi depreciatie maka harga copra 
sepikoel ada f 5,40. Copra itoe adalah 
hasilnja Boemipoetera dan dikoeasai 
oleh export, oleh karena mana kekoe 
asaan mengidzinkan kepada orang2 

Boemipostera oentoek mendjoeal copra 
nja menoeroet harga jg bisa ditawar- 
kannja. 

Hal ini diperma'loemkan didesa2 
dengan kesoedahan, bahwa: harganja 
naik sampai f 5.30 hingga f 6.— dan 
di Soerabaja bisa sampai f 6.50. 

Oleh karena ini maka paberik2 
menghadapi kesoekaran, karena mereka 
ta' dapat memboeat minjak dengan 
harga f 2.70. 

Maka sebagian besar dari pada 
paberik2 antara mana ada jang besar2 
laloe memperhentikan mengeloearkan 
minjak. 

Sedang pembelian kopra, djoega 
oleh paberik2, tetap dilakoekan menoe 
roet harga export, demikianlah ,Ind. 
Oris, 

— 0 — 

Koers Postwissel 

Moelai tgl.. 9 Oct., telah ditetapkan 
koers-koerspostwissel: Australie 1 pond 
f 7,44 nic, Philippijauen dan Amerika 
Serikat 1 pond f 9.36, Italie 1 lire 
f0.12, Keradjaan Melajoe dan Straits 
Settlements 1 dollar f 1.10.— 

Dienst postwissel dengan Italie moe 
lai tgl terseboet diatas diboeka kem- 
bali.— 

Oo 

ALENDER 
OCTOBER 1936 

Minggoe TJATETAN 
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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, terima 
kasih banjak. 

ADMINISTRATIE   Tandon 

an 

Madja dan Talaga, djalan mana bisa ” 
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TANGGAL MOEDA



   
   

i mogok. : 
o tidak 1 

. modern 
ra pada t , 
oleh gemeente 
bahwa semoea oran, 

   
2 Ngooka ban La 

Bean an Anapoan 
dont boeat pemotongan sapi, kam 
bing dsb. djika tidak mempoenjai toe- 
latingskaar, Kita anda boleh ma- 

t itoe mom, 

  

   
   
   

    
   

     

   

    

  

   

     
   

   

    

   

    

  

   

      

» oleh politie dan : semoea 
— |Tionghoa jang tidak membas 

|disoeroeh djalan teroes dan tidak bo| 

  

   
     
     

   

      

       

  

    

  

    

    

    

   

5 demnperaa. : 5 - 

Kk tahoe, bahwa djika jek senat Ka gan) 
bah|mis tg 8 Oktober, 

-Itidak membawa portret mereka t'dak 

    

akan diperkenankan Ta an 
slaehthuis. 

sx 

longan | 
        

  

   
   

   politie, djadi berse 
loem hoedjan. Begi 

Ajun kira djam 2 do 

  

“Ileh masoek dalam slachthuis, atau 
IS | berkoempoel2 pada satoe tempat, 

'soenggoehpoen diloear -slachthuis, jai | 
toe oentoek mentjegah timboeinja apa| 
apa jang tidak ja 

Demonstrasi demiki: Kitoe. roepanja 
tidak sekonjong-konjong, soedah di 
atoer sebeloemnja. Karena pada tg. 7 
Jana orang memotong 184 ekor ba 

sedang biasanja paling banjak 110 

  

  

  

   

  

: pa 
ina tiup tiap hari, sedang pada tg. 7 itoe 

| boekan hari besar atau hari loear biasa. 
Djadi njata bahwa kaocem pemotong | 

'Ibabi Tionghoa itoe kemaren—tg: 8 
memang berhadjat ee sang sman 

“penjlidikan lebih teliti Hanna 
En pengetahoean, bahwa seorang pe- 
Imotong Tionghoa tiap tiap hari men 

| dapat bajaran rata rata 75 sen, sedang 
bangsa kita hanja 30 sen. Djadi kebe- 

eI- |ratan wang-wangan tidak masoek akal 
   
   

      

   

  

   

  

   

   

   

  

   

   

    

    

   
   

   

          

   

      

   
   
   
   

   
   

   

   

      

   

   

  

    

    

   

:|Ongkos portret paling banjak 50 sen 
Iboeat selama lamanja, sedang kartjis| 
ilmendapat gratis dari gemeente. Dan 
lebih menjolok mata lagi: hanja kaoem 
pemotong Tionghoa jg bersikap tidak 

a| maoe ambil pn kepada peratoe | 
Iran itoe. 

Disampaikan didera kepada kita 
t keterangan jang boekan boekan, jang 

tidak masoek akal. Misalnja, mereka 
| maloe diportret,mereka katanja dipaksa 
oentoek membeli .ini. dan-itoe pada 

- gemeente dengan harga jg tinggi, lebih 
ada harga pasar. Barang jg 

isalnja pisau boeat menjem   
   

2 23 belih, slachtmes, menoeroet keterangan 
mereka, mereka haroes beli barang | 
itoe pada gemeente dengan harga f 2,50 
'dan haroes dikeur oleh gemeente lebih 
dahoeloe. 5 
'Semoeanja itoe alasan tidak masoek 

akal dan tentang pembelianinidan itoe 
| ( pada gemeente tidak benar. Peratoeran 

hanja mengehendaki adanja toelatings-: 
-kaart jjaitoe . oentoek mendjaga kebe- 
resan” pekerdjaan dalam slachthuis,| 
dan goena itoe orang: jang maoce ma-| 
soek, ketjoeali pegawai gemeente sen- 
diri, haroes mendjediakan 2 portret 
oentoek keperloean seelafingakaari itoe 

x 

Konkloesi : 

Gemeente Npekoop” sabar, Sa 
dalam berichtiar oentoek mentjegah 
'kedjadian jang. tidak enak didengar 
telinga. Dari itoe kita seroekan : 
gemeente tidak boleh bersikap lemah 
terhadap kaoem pemogok itoe. 

|. Dan beleid keras akan kita lebih | 
poedjikan dari ne beleid Ping tera 

  

e| | dalam hal Hn : na   
  

  

   
   
    

   

    

   

    

   
   
   

  

   
   

      

   
    

  

RE ATIKAN OLEH KAOEM IBOE DI sorwabaja 

:1Oleh4 R. Ajoe: Latip 

an |itoe jang mendjadi pokok. 
|dakan kebangsaannja sato 

ak manoesia, : 

4x | bahasa pada perasaan orang t i 

a|dikit. Mendjadi kalau bangsa kita sa- | wa 
g|ma sekali tidak mengetahoei bahasa| 

nja sendiri soedah tentoe perasaannj a 

Indone sia 

  

Hepsrikjang PN saja Haa 
dan aa, 

    
Sabagai manoesia kita berwa b oen- 

$ E. toek mengakoei, menjintai dan mcng- | 
- hargai tanah kelahiran kita jang mem | 

Pena oehnja | 'poenjai bahasa sendi 

  

    

mendjadi bingoeng, tidak kesana tida   

  

   
   
   
   
   
   
   
   

ikita alami pada sehari karinja dan jg 

b|kesini. Moela2nja kita Annur | 
'Ibahasa jang dipakai oleh Pemerintah 
oentoek menjingkiri penghinaan2 jg 

e menghalangi kita poenja vrijheid van 
(Ihandelen djika ada keperloean. 

Tetapi sesoedahnja tidak perloe lagi |   
  

— (bagai beleedigin 

    

i kemarin—| 

n.|. Melihat gelagat Hae Ea Net 
inja | maka gemeente mintak j 

Dengan danja dighttnais batov Ha : 
“sa hedenj: 
SIdjika “kita tinggal diam dan tidak | 
ret|perdoeli pada bahasa jang Tonghargai 

Ingan bahasa sendiri mendjadi loepa. 
/IS | Tjoema kalau bergaoelan dengan bang- 

Isa Asing 

o Japa jg kita pakai 
2 Gengan familie atau dengan bangsa 

   

dan ada jg-menanja bahasa 
| akai dalam pergaoelan    

diri, baroe kita ingat pada kesala- 
ta dan berasa maloe. Saja sen 

iri soeka heran: “djika ada bangsa kita 
: di anja dalam bahasa kita sendiri 

ihoet dalam bahasa Belanda. 
? Dipandang se- 
babasanja sendiri 

dipandang sebagai koerang har- 
nja? 

     
| itoe mengeri 

    

idak pandai bahasa Belanda, sedang 
ekoerangarinya pengetahoean tentang 

'bahasa sendiri -tidak mendjadikan se 
| bab apa-apa pada perasaan kita, 

Soenggoeh - menjedihkan djika kita 
(memikirkan keadaan masjarakat kita 

2 jang terdapat “dari keadaannja peng 
hidoepan kita Jonze levensomstandig: 

Akan tetapi lebih sedih" lagi 

kita poenja kebangsa'an: 
Bahasa Indonesia itoe bagi bangsa 

Asia boleh disamakan dengan bahasa 
Inggris boeat bangsa Huropa. Gampang 
di peladjari dan besar perloenja. Kalau 

Idi Europa. Inggris dan Amerika bahasa 
Indonesia. dipeladjarkan oleh. karena 
kepentingamnja. dalam perdagangan. 

Oentoek menandakan bahwa. bahasa | 
kita soedah mendjadi populair, saja 
akan mentjeritakan pengalaman saja 
'ketika di kereta api dari negeri-Be- 
landa akan pergi ke Brussel, bersama2 
dengan saja poenja soeami. Kita me- 
ngetahoei bahwa tidak veilig djika 
kita bitjara Belanda di Europa. Soepaja 

Itidak ada jang mengerti perkataan 
.Ikita djadi bahasa Djawa jang kita 

pakai mengatakan apa jg menarik kita 
poenja hati selama kitu ada di Europa. 

Akan tetapi . . tidak mengira 
sama sekali kita akan mendengar 
3oeara jang menanja pada kita begini : 
Apa toean dari negeri Djawa? Itoe 
toean dari Belgie dan soedah pernah 
tinggal ditanah kita, dari itoe bisa 
bahasanja. Diwaktoe itoe perasaan kita 
sebagai mendapat air dari douche 
(stortbad) sesoedahnja kita bitjara 
dengan sesenang-senangnja o'eh karena 
mengira bahwa tidak ada jang me- 
ngerti. - ., 

Kenalan , . saja jang baroe datang 
dari Europa djoega mempoenjai penga- 
laman seperti saja ketika berdoedoek 
makan didalam restaurant Tiong Hoa 
dan tidak menjangka bahwa ada orang | 
jang mengerti perkataannja. 

Pemoeda? kita jang mengoendjoengi | 
sekolah di Djepang selaloe menghargai 
'bahasanja sendiri dan dipakai sebagai 
omgangstaal. dalam pergavelan . satoe 
sama lain. 

Dari Semarang djoega saja menda- 
pat kabar bahwa soedah banjak dari 
bangsa kita jang memperhatikan ba- 
hasa Indonesia dan soeka membatja 
koran jang tertoelis dalam bahasa itoe. 

(dari kaoem terpeladjar jang tidak soe 

tertoelis dalam bahasanja sendiri, a- 
kan tetapi tentang itoe tidak perloe 
di chewatirkan lagi, saja pertjaja pa- 
da kemadjoeannja bangsa kita dalam 

|menghargai bahasanja sendiri. 
- Selain dari, mempeladjari bahasa 
persatoean kita baik djoega djika ki- 
ta, mengetahoei tentang bahasa lain 

sia, soepaja bisa mengenali satoe sama 
lain dan menebalkan perasaan seba- 
gai anak tjoetjoe nenek mojang kita 
jang menoercenkan ra Jai Indonesia. 
“Bahasa itoelah jg dipakai djalan 

persahabatan diantara kebangsaan jg 
h hidoep didoenia. Mangkanja ada perka- 
taan jg boenjinja begini: ,Hoe meer 
talen men spreekt, hoe meer mensch 
hij is.“ Djika mengetahoel bahasanja 

tidak chawatir apa2 meer zelfver- 
'Itrouwen. Bahasa asing jang wadjib di 

bahasa Inggris. Ra'jat Indonesia terke 
inal sebagai kebangsaan jg mempoenjai 

... Jaanleg oentoek .mempeladjari bahasa 
si |Asing: 

nd aeaahan club jg seperti 
di Soerabaja itoe bisa mendjadi toela 
dan bagi kaoem Iboe dilain ai 

  

  

Sekolah hakim tinggi 
Telah loeloes Doctoraal-examen ba- 

gian ke 1 toean R.M. Sajit Kindar. 
'Loeloes dalam Doctoraal-examen ba 

gian ke 3 toean M, Saubari. 
—— (9 — 

Sekolah dokter tinggi 

Telah loeloes oentoek candidaat 
memikirkan jg tsb itoe lama2 bahasa |examen bagian ke 2 toean Soetan Zai- 

“litoe anda kebiasaan: dan Tea noel Arifin Abidin.   

LI” October 
ngan" tidak akan terbit. Hari Se-| 
Inen berhoeboeng dengan hari kela 

Kenapzkah kita merasa maloe djika| 

tidak salah: dimana? Handelsschool: 

Sebagai kita mengetahoei kebanjakan | 

ka membiasakan membatja koran jg | 

nja jang dipakai oleh ra'jat Indone-!. 

|dimana2 tempat orang merasa senang. 

'ketahoei oentoek penghidoepan diloear 
negeri (internationaalverkeer) jaitoe 

TIDAK TERBIT 
Hari Senen dan Selasa tg.12 dan 

1935 “Pemanda- 

hiran Cenfucius dan hari Selasa ber 
hseboeng dengan Mi'rad Kangdjeng 
Nabi Moehammad S.A.W. 
Harap, soepaja tozan2 adverteer- 

deers soedi memperhatikannja. 

ni 3 lembar. 

| DIREKSI & FEDAKSI, 

BERITA REDACTIE 

“ Berhoeboeng dengan kebanjakan 
copy, maka banjak kabaran dan artikel 
dari toean toean (pembantoe terpaksa 
tertahan. 

—.O — 

AUDIENTIE 
Z E. Goebernoer-Djenderal akan 

menerima beraudientie di Betawi di 
istana Koningsplein pada hari Rebo 
lt November 1936 pagi djam 9. Me- 
reka jang akan beraudientie, haroes 
memberi tahoekan dengan sserat se- 
beloemnja 4 November 1936 pada 
Adjudant Van Dienst di Bogor dengan 
menoeliskan namanja jg terang dil. 
dan menerangkan poela maksoed ber- 
'audientie terseboet, 

— 0 Pi 

Madjallah , Soeara Boeroeh" 

Penerbit madjallah tsb. minta dika 
barkan, bahwa madjalah boelanap ,Soe 
ara Boeroeh" jg terbit di Betawi di 
bawah pimpinan toean Ali Karim, se 
karang tidak terbit lagi, sedang di Ma 
taram terbit poela madjalah ,,Soeara 
Boeroeh“ jg dipimpin oleh toean Wa 
li Al Patah. 

— 90 — 

Merajakan hari tahoen Sri 
Soesoehoenan 

Atas oesaha seboeah Comit€, jang 
dikepalai oleh toean R. M. Darjono se 
bagai voorzitter, maka besok malam — 
malam Minggoe tg 10/11 boelan ini 
— dalam kota ini akan diadakan ma- 
lam pertemoean jaitoe digedong K.J.B. 
di Waterlooplein. 4 Malam—perajaav 
itoe akan dimoelai djam 8. 

Bagi toean2 atau njonja2 jg beloem 
menerima, ,Soenan— Nummer“ selama 
malam—pertemoean itoe bisa didapat 
“disitoe, ,Soenan — Nummer“ itoe di 
bagi-bagikan dengan. pertjoema. 

en An 

Taman Islam 

Djoemahat malam Sabtoe 9/10 Oct. 
(nanti malam) Taman Islam akan me 
ngadakan tabligh oemoem bertempat 
di Sawah-Besar straat no. 42, dimana 
akan berpidato antara lainnja Kiaji 
Abdoerachman dari Gang Lontar Ta- 
nahabang, jang terkenal. 

Menoeroet agenda, jgakan dibitjara 
kan Azas dan toedjoeannja sekolah T.I., 

Sikap agama Islam terhadap Pendi- 
dikan, Peroesahaan dan Perekonomian, 
dan tentang Mi'radz. 

Harian Mi'radrz. 
:Hari Selasa 13 Oct. j.a.d. moelai 

djam 2 siang oleh Taman Islam tsb. 
akan diadakan Mi'radz oentoek kaoem 
iboe. 

  

— (9) mm 

Kesempatan beladjar bahasa : 
Japan 

Menambah dan meloeaskan ilmoe 
pengetahoean tidak ada batas oemoer 
atau kedoedoekan. 

Begitoe djoega menambah pengeta- 
hoean bahasa2 asing, oempamanja ba 
hasa Inggris atau Japan, bagi bangsa 
Indonesia dari segala golongan dan 
lapisan, memang sangat berfaedah dan 
banjak kegoenaannja. 

Apalagi tanah dan negeri kita ini 
tidak moengkin lagi menjendiri 
dari segala perhoeboengan internatio. 
naal, 

Bagi mereka jg ingin beladjar ba- 
hasa Japan dengan dikasih peladjaran 
oleh bangsa Japan sendiri jg bevoegd, 
sedang pembajaran moerah, dari seka 
rang boleh memberikan namanja pada 
M. Zain Sanihar p/a ini soerat kabar. 

Adres jang terang dan kasih tahoe 
berapa koeat membajar seboelan, begi 
toe djoega maoe conversatie, setjara 

@ |clubles atau schriftelijk sadja. 
ci) —— 

Regent Betawi 

Sebagaimana telah diketahoei, ma 
ka Regent Betawi telah berhenti dengan 
pensioen. Ada berita bahwa regent ter 
beschikking pada Goeverneur Djawa 
Barat, jaitoe t. Rd. Tg. A. Hasan Soe- 
madipradja akan diangkat mendjadi 
penggantinja 

Tetapi ada berita lain poela jg me- 
ngatakan, bahwa t. Rd. Tg Moh. Se- 
dijono, regent dari Indramajoe akan 
diangkat, tetapi jg mendjadikan soesah 
ialah jg akan menggantikan beliau di 
sana,      

Besok “Pemandangan” akan ter- | 

  

  

Toean Van Sandick. 

Meninggal doenia. 
Dari Bandoeng Aneta mengabarkan 

bahwa semalam Lid-Volksraad 'dan 
bekas Edeleer Raad van Indie toean 
L.H.W, Van Sandieck telah me- 
ninggal doenia di kliniek Borromeus 

beliau akan dikoeboerkan ini hari 

doeng disamping “koeboeran njonja 
beliau. 

Sandick lid  Volksraad, maka pada 
gedoeng2 Raad van Indie dan Volks- 

boeka, maka Voorzitter 

peringatannja 
Pidato2 itoe didengar oleh semoea 

hadhirin dengan berdiri. 
2 O— 

Kebakaran di Sumatra Timoer 
Keroegian ditaksir 
100000: 

Resident jang dikoeasakan dalam 
bestuur Gouvt. Sumatra Timoer telah 
mengirimkan kabar dengan telegram, 
dalam mana ternjata bahwa menoe 
roet pemberian tahoe Ass.-Resident 
dari afdeeling Simeloengoen |dan Karo 
landen, pada malam 7—$8 j.l. telah 
terbit bahaja kebakaran dalam kam 
poeng Bahgoenoeng. 

Keroegian ditaksir f 100.000,— se 
dang sedikit sekali jang masoek assn 
rantie. Seratoes boeah roemah telah 
mendjadi aboe.. Tindakan2 oentoek 
memberikan pertolongan, pemeriksaan 
dan makanan telah diadakan. Onder- 
ncming Laras memberikan pertolo 
ngannja. 

menda 

. Dapat kepertjaiaan 
Nanking, 8 Oct. (Aneta-Reuter) 

Kawagoe, jang dengan tersenjoem 
simpoel telah kembali dari mengada- 
kan conferentie dengan Chian Kai 
Shek, menerangkan bahwa ia sesoeng 
goehnja sangat terikat hati atas kedjoe 
djoeran Chiang Kai Shek, hal mana 
ia mengharap moedah2an wadjah be 
gitoe roepa akan dapat beroedjoed poe 
la dalam perboeatan. Pertemoean loe 
ar biasa dari anggota2 Ambassade-Ja 
pan jang dipimpin oleh Kawagoe se- 
bagai President telah menerima baik 
»'motie-kepertjajaan" terha- 
dap pada kepastian2 jang dinjatakan 
oleh Chiang Kai Shek tentang angan 
angannja oentuek bekerdja bersama sa- 
ma dalam hal memperbaiki berbagai 
bagai pertikaian faham antara Tiong 
kok dan Jzpan. 
Kemoedian Hugessen mengoendjoengi 

Shiang Vai Shek, jg menoeroet kabar 
telah memberi tahoekan pada itoe Am 
bassadeur Inggeris tentang hasil pem 
bitjaraannja dengan Kawagoe. 

Kembali membikin katjau 

Sanghbai, 8 Oct. (Aneta Reuter). 
Sedang dalam kegirangan dan kesoe 
kaan jg begitoe roepa, karena berhasil 
nja permoefakatan jg telah dilakoekan 
oleh Chiang Kai Shek dan Kawagoe, 
tiba2 diterima kabar dari soember fi 
hak Japan, bahwa seorang jg tidak di 
kenal telah melemparkan seboeab bom 
atas seboeah roemah obat kepoenjaan 
bangsa Japan dan toko “boekoe di 
daerah bagian Tiongkok di Hangkow. 
Bom itoe tidak meletoes, sedang 

pegawai2 disitoe demikian poela orang 
orang langganannja sangat terkedjoet, 
sedang orang jang melemparkan bom 
terseboet melarikan dirinja. 

Dengan segera patrolie2 matrops2 
Japan di Concessie Japan diperkoeat, 
dan telah diadakan poela tindakan2 
persediaan. 5 

— 9 

Ketjelakaan kereta api 
Banjak orangtiwas 

Woerden, 8 Oct, fAnetaj. Sema 
lam djaoeh malam antara Harmelen 
dan Woerden telah terdjadi ketjelaka 
an kereta api, dengan mana coman 
dant dari Heilsleger Den Haag, F J B H 
Laerman telah meninggal doenia. 

Banjak poela diantara penoempang 
penoempang jang mendapat loeka, 
dan boekan poela sedikit keroesakan 
jang beroepa materieel, Sebab-sebab 
nja ialah, karena locomotief personen 
trein jang penghabisan dari Utrecht 
ke Rotterdam telah djatoeh dari rail 
nja, ke moedian seboeah goederen 
trein dari Rotterdam telah menoebroek   wagon personen-trein jang tsb. 

“ 

karena penjakit djantoeng. Djenazah . 

djam 4.30 di Kerkhof lama di. Ban- 2 

Bendera setengah Grab 
Aneta mengabarkan bahwa berhoe-  - 

boeng dengan kematian toean Van - 

raaddikibarkan bendera setengahtiang. : 

Peringatan di DiwanRajat 

Sebeloem sidang Diwan jini-hari di: 
memboeat::- 

choetbah sedikit goena memperingati 
Marhoem toean Van Sandick, dimana 
toean de Kat Angelino atas nama Pe 
merintah melangsoengkan poela pidato: - 
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| (Dilarang mengoetip) 
»Men acht het wel noodig, ja zelfs 

| wenschelijk, dat ds toekomstige jour- 
alisten een speciale universitaire op- 

ling volgen maar aan den anderen 

  

1-|geen enkele studie is, die waarl 
dat men goed journalist wordt. In 
|journalistiek komt alle kennis te pas, 

n | maar het is veel meer dan de parate 
Ikennis, de algemeene geestelijke ont- 
'wikkeling, die men voor dit beroep 
Igeschikt maakt. . 

Er ziju stemmen, die beweren, dat 
het van zelf spreekt, dat niemand het. 

.Iberoepivap journalist mag uitoefenen, 
lindien hij geen journalisten-diploma 
'Iheeft. Voor artsen, juristen, ingenieurs, 

itoe | geestelijken, onderwijzers enz.richt men 

injalspeciale hoogeschoolen en instituten   

Batak Gila 

bekerdja pada 
ja dari waktoe 

ref Mar- 
disitoe jang: 
-persoerat-ka- 

sekonjong2 sela- 
e dengan familie 

jang sedang hendak 
and ke Indonesia. Beliau 

a hari di Keulen dan 

    
   
    

          

     

                                        

    

   
stroamidjojo, poeteranja 

astroamidjojo dan 

e dia tjakap 
ka memang ti 

ing|rijk,. Italie, 
| Zwitserland c.a. 

ke| vredigend. Dit kan men o.m. te weten 

— Ikomen door het rapport te lezen, uitge- 
| bracht voer den Nederlandschen Jour- 

' Istaande uit de heeren Mr. Plemp van 
ekas | Duiveland, Wijlen D.A.Zoethout en”J.G 

“Ivan Pesch. Men is echter algemeen. 
van  oordeel, 

school". 
. 

Penting-ringkas keterangan jang di 

berikoet maksoednja : 
Orang anggap perloe,   

'pi disamping itoe orang haroes menga 
'koei, bahwa tidak ada seboeah studie 

   

   tjakap sebagai journalis. Dalam journa- 
listiek ini semoea pengetahoean dan 

    

| geestelijke ontwikkeling. 

   

Ikant moet men ok erkennen, dat er| 

op. Waarom niet voor journalisten ? 
De vraag is gemakkelijker gesteld dan 
beantwoord. Eris in deze richting het 

'noodige gedaan, vooral in Amerika, 

| Belgie, Duitschland, Engeland, Frank- 
Nederland, Oostenrijk, 

Het resultaat is echter verre van be- 

Inalisten kring fdoor eencommissie be-| 

: dat de minste genoter | 
““lontwikkeling moet zijn een middelbare | 

'toelis dalam bahasa Belanda itoe seperti | 

i bahkan ang| 
s|gap sepatoetnja, bahwa tjalon journa-| 

4 Ilist itoe mendapat didikan dan pela-| 
sldjaran pada sekolah tinggi jg senga-| 
'dja disediakan oentoek mereka. 'Teta- | 

jang mendjadi garansi, bahwa orang | 

nanas 

  

| oentoek mendjadi journalist jang baik 
ialah ketjerdasan oemoem, algemeene 

Ada soeara jang mengatakan, bahwa 
Iimemang semestinja orang dilarang, ti- 

diperkenankan entoek mendjadi 

ini 
didjawab. ne 

| Dalam djoeroesan itoe.telah dilakoe- 
'kan seperloenja, teroetama di Amerika, 
'Belgie, Djerman, Inggeris, Prantjis, 
Itali, Nederland, Oostenrijk, Zwitser- 
land dil. Kesoedahan dari semoea oesa- 
ha itoe tidak begitoe menjenangkan. 

Hal ini dapat orang membatjanja 
dalam rapport jg dimadjoekan kepada 
'perserikatan journalist dinegeri Belan- 
(da oleh seboeah komisi, jg terdiri atas 
tt.: Mr. Plemp van Duiveland, almar 
hoen D.A. Zoethout dan J.G. v. Pesch. 

| Tetapi orang oemoemnja berpenda- 

  

     

  

Ipatan sama, bahwa ontwikxeling jg 
paling rendah ialah middelbare school, 
sekolah pertengahan. : 

Ne 

Begitoelah konkloesi jg dapat kita 
ambil dari semoea prea-advies pada 
kongres internasional di Keulen itoe. 

Bagaimana pendapatan kita sendiri? 
Hal ini akan kita bitjarakan besok ! 

: MT 
  

  

  

EUROPA 
Pertempoeran tentara Inggris dan 

aa 

Permoesoehan 
hebat. Pata 

Aneta Reuter dari Haifa mengabar- 
kan: . 3 
Pertempoeran telah terdjadi dilereng- 

lereng goenoeng Carmel antara pasoe 
kan-pasoekan Inggris dan 200 orang 

Arab. Kabar2 diterima poela bahwa 
gerombolan2 orang-orang Arab ada di 
goenoeng Carmel, tetapi ketika “pasoe 

makin 

kanpasoekan dikirimkan “kesana de- 
ngan segera poela gerombolan? itoe 
dipetjah 3 bagian, dan salah. satoe da 

sama2 dengan pasoekan - pasoekan. 
ILetoesan letoesan meriam dari parit2 
pzrang jang begitoe hebat ditjampoeri 
poela dengan soearanja letoesan2 dari 

senapan senapan mesin. 

  

Toko 

  

i Iso'al Nota-Rusland jang kedoea, dalam 

ri padanja ditempatkan didekat tempat 
pengorbanan. 1 

Mesin-mesin terbang bekerdja ber-| 

oleh kaoem nasionalisten. 

napa 

  

PEPERANGAN DI SPANJOL 
| Commissie tidak tjampoer oeroesan 

Spanjol. 
- Londen, $ Oct. (Aneta-Reuter). Ma 
nakala commissie-non-interventie (ti 
|dak tjampoer tangan) pada tanggal 9 
Oct, ini bersidang di Londen maka 
moestilah poela.ia memperbintjangkan 

NentenmenayaanamesaapOpsn- setara 

mana dimoeat penjesalan penjesalan 
|menentang Portugal, dan dioesoelkan 
'soepaja satoe commissie-pemeriksaan 

jang berdiri ditengah2 dikirimkan ke 
batas Portugal. Seteroesnja: Nota ter 
seboet mengoesoelkan bahwa beberapa 
dari anggota2 commissie-non-interven 
tie itoe akan ditoendjoekkan oentoek 
bertindak mengawasi atas itoe pact 
jang dihidoepkan kembali. 

Nota terseboet menerangkan poela 
bahwa arti dan boekti2 jang njata dari 
segala ramalan-ramalan itoe adalah 
menjatakan bahwa Portugal telah me 
langgar perdjandjian non-interventie. 

Agenda dalam sidang besok pagi 
ada - memoeat pembitjaraan tentang 
kedoea  Nota-Rusland, dan dakwaan2 
Spanjol pada Volkenbond atas permin 
taan Tsjecho-slovakie tentang pengiri 
man alat-alat perang dari negeri2 jg 
tidak masoek dalam perdjandjian non- 
interventie dengan kapal2 kepoenjaan 
'negeri2 jang masoek dalam perdjan- 
djian non-interventie. 

Armada Oedara 
Akan menjerang Madrid 

Parys, 8 Oct. (Aneta Transocean) 
Radio-Lacorupa menjiarkan berita da 
Jam mana diterangkan bahwa ini pagi 
pasoekan-pasoekan kavsem nasionalis 
ten berada 10 KM. lagi dari Aranjuez, 
mereka telah memoekoel moendoer 
kaoem merah, hingga fihak ini berla 
ri kembali menoedjoe ke Madrid. 
Armada oedara telah mengadakan 

persediaan2 goena mengadakan sera- 
ngan oenioem pada iboe kota. 

Benteng Pemerintah 
Dirampas 

Rabat, 8 Oct. (Aneta-Reuter). Ra 
dio-Sevilla menjiarkan kabar tentang 
terampasnja benteng kepoenjaan Pe 
'merintah di Escalona, jg 40 myl dja 
oehnja terletak dari Madrid oleh pa 
soekan-Varela. 

Akan ada bombardement 
Dipantai Spanjol. 

Den Haag, 8 Oct. (Aneta Hol- 
land). Ministerie oeroesan loear negeri 
telah menoelis pada reeders-vereeniging 
dalam mana diseboet bahwa disepan 
'djang pantai Spanjol antara Malaga 
dan Barcelona dapat ditoenggoe terdja 
dinja bombardement2 dengan tidak 
lagi didahoeloei oleh pemberian tahoe. 

Navalperal djatoeh 
Ditangan» nasionalisten. 

Madrid, 8 Oct. (Aneta Reu- 
ter). Diakoei bahwa Navalperal, satoe 
benteng kepoenjaan Pemerintah, kira2 
40 K.M. disebelah Oetara Barat Ma- 
drid, sesoedahnja 3 hari dipertahankan 
dengan pertempoeran telah dirampas 

'Kabar2 dari Spanjol menoendjoekkan 

(dalam pertempoerah di Madrid. 

  

  

  

Boeat perang mereboet Madrid 

Londen, 8 Oct. (Aneta-Reuter). 

bahwa kedoea belah fihak jang berpe 
rang masing2  hiboek mengadakan 
manoeuvres jaitoe sebagai persediaan2 

Pasoekan2 Pemerintah jang kema- 
ren terpaksa mesti mengosongkan ba 
risan mereka jang begitoe koeat di 
Santacrus delre tamar, sekarang telah 
dapat merampas daerah jang diper- 

  

koeat begitoe roepa oleh fihak mce- | n 
soehnja didekat Racaput. 2 

—0— 3 

| NEDERLAND 2 
Gas meletoes TA 

Rotterdam, 8 Oct, (Aneta Hol -G 
lan). Kemaren telah timboel poelaba : 
haja peletoesan gas di pelaboehan ka- : 
rena mana tembok batoe disitoe 150 ba 
meter pandjangnja telah hantjoer. 

Sebabnja ialah karena pipa gas 
dibawah kade itoe botjor, hingga keti : 
ka dibetoelkan dengan digosok mele 
toeslah ia. 4 orang koeli mendapat 
loeka karenanja. 

kan leaa 

  

Kebakaran dalam doea 
boeah kapal 

  

Aneta mengabarkan dari Den Haag 
Dalam kapal Marnix timboel keba "8 
karan, hingga hampir doea meter di 5 Ten 
rendamkan dalam air. 
Kapal Ajaccie terkandas, seka 

rang timboel poela dalamnja bahja ke 
bakaran djam, 7.30 tetapi telah dipe 
riksa. Kapal ini semalam telah berang 
kat ke Genua dari mana ia pada tg. 
12 Oct. pagi-pagi benar telah berang 
kat poela. Baik anak boeahnja maoe 
poen fihak penoempang2 berada da 
lam keadaan baik.— 

Dari Amsterdam Aneta mengabar 
kan poela : Stoomvaart Mij. Nederland 
telah menerima telegram dari Gezag- 
voerder kapal Marnix jg boenjinja 
demikian: ,,Api telah dipadamkan, 
hampir 2 meter dipenoehi dengan air. 

Semoeanja telah dapat bekerdja de 
ngan sempoerna. 

Boot-trein tg. 9 Otc. baroe datang 
dari Nederland. 

Kegentingan Japan dan Tiongkok 
sekarang baik kembali 

Ketjotjokan antara wa- 
kil Japan Kawagoe dan 
Chiang Kai Shek. 

Nanking, 8 Oct. (Aneta Reuter). 
Kegentingan jang soedah berdjalan 3 
minggoe lamanja itoe antara Tiongkok - 

dan Japan, ini pagi telah dapat dise- 
lesaikan jaitoe ketika Chiang Kai 
Shek dan Kawagoe mendapat perse- 
soeaian dalam pembitjaraan2 jg telah 
berlakoe 2 djam lamanja, hingga pem 

bitjaraan2 jang telah terhambat “pada 
tanggal 23 Sept. tempoh hari tentang 
perobahan tjorak perhoeboengan2 an- 

tara Japan dan Tiongkok itoe dapat 
dioelangi kembali.— : 

—O —       & 
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MN ma 3 A0NNNgpgponnngy ANGANN un MNgaNunaNa MU 

1 Im h in» 2. 2. r ana Ga, Pe hall ndidak st slh mnnngfd Jnnnnand dna hu Kauanan Aan ha 

Di Pasar Senen No. 159 A-B — Telefoon No. 2467 —  Batavia-Centrum 

Selamanja menjediaken barang? boeat keperloean Toean-toean 

dan Njonja-njonja seperti dibawah ini: 

      

   
  

Persediahan 

“Jang paling Les 

  
  

  jang lebih2 bergoena dan diboetoebi 

   
'ilmoe bergoena dan diboetoehi, tetapi | 

$| Jang paling jaekoep 

ROYAL : 

Silk-Tussor dan Tussores, Gabatdine wol dan katoen, Wol matjem2, Tricot wol dan katoen, Serge 

wol matjem2 Flanel wol dan katoen, Tropical wol dan katoen, 100”/s linnen dan linnens, drill Tiong- 

kok, Linnen kajoe, Kaen kajoe, Kaen pyama, Kaen kebaja, Renda krag, Kaen klamboe, Renda klam- 

boe, Kaen sprei, Renda sprei, Kaen bulzak, Kaen bangkoe, Kaen gordijn, Kaen lajar, Kaen pocti, 

Keper poeti, Keper koening, Kaen blatjoe, Kaen verlak, Kaen karet, Taplak medja, Servetten, Koffer2 

"| tasch Njonja, Zakdoeken, Sentuur, Vantatie knoopen, Piama klaar, kemedja, Polo-shirt, Koetang, 

'| Sport jassen, Handoek, Regenjas, Slendang sablon, enz.— Saroeng plekat, Saroeng2 Solo, Djokja, 

| Banjoemas, Semarang, Pekalongan, gualiteit dari jang kasar sampe jang paling aloes. Dan ada sedia 

pakean anak laki dan prampoean jang model bagoes. 

Banjak lagi laen2 barang jang tidak bisa diseboetken satoe persatoe. 

(di locar Kota bisa kirim dengan rembours) 

ah 2: 

  

: Oualitest 

Laras bae 
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Jang paling tinggi 
  

    
    

4 Harga 
Jang paling rendah 
Mn 
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  ADVERTENTIEN aa an ana 

es DOKTER - 
Ini malem MOEWARDI 
  

Alg. Praktijk 

Penjakit Anak-Toeloeng Branak 

brikoetnja Tel. WI. 1351 — Tel. Bat. 806 
Djam bitjara: 
di Mangga Besar 82: 7—8 pagi. 
di Djoharlaan 8: 8—10 pagi, 

ring California" ) AN 

MS enetey santo If (berekrinja Camera Yara 
it the onl Ba - Lb In a real heart-to-heart, human story! Lea ne Hn tapa UAN VA VAUWAS YAG VA 

dan malem 

CINEMA PALACE 
Ini malem | Sawah Besar Ta ta 

  

      

   
   

     

          

  1 z ENG . 2 "3 1 MONTHS ... 5 3:1 

Ana an Ba Ja Seet Na ke Masoekkanlah anak toean ke: 
b na en "8 ilesT : (2gp LAIN GOSTI brought to the Pergoeroean Nasional ringing cheery new smiles! s : Kana AA yag 

: te (THOUSA greatest enter- »KASATRIAN 
OF PLAYERS 

MILES or rum 
tainment you 

sad! Petodjo G. Kadji 48 Batavia-Centrum 
       

  

  

Masi trima moer:d baroe boeat: 

IL P.N.H.S. (Praktische Nationale 
Handelsschool). 

Trima moerid tammat dari H.L.S. 
atau jang sematjam itoe. 

II. HI, S. Voorklas-k!. 7. Pembaja- 
ran ringan dan boekoe2 dapat 
dari sekolah. 

ll. SCHAKEL. Kas I — kl. 5 
Trima wmoerid tammat dari 
Volksschool atau Standaardschool, 

IV.SEKOLAH MALAM K.E., Boek- 
houden A, dan B, Engels, Belan- 
da, TYPEN dan lain-lain. 

Orang tsea moerid2 dapat KINDEk- 

     
CARL LAEMMLE PRESENTS 4 

starring 

ED Ra ARNOLD 
S By arrangemen win 8 P. Sebulberp 

LEE TRACY, BINNIE BARNE 
KATHARINE ALEXANDER : 
Mentagu Love, Addison Richards, Haris : 

   
   
     

   

       

     

  

   
  

Ceper: John: Bala Masha Lah Bryan TOELAGE 
ashbury, Robe arwic ston Glass : Meebunga Pn, isak Rotekar it hn Tahoen Pengadjaran 1936/1937 akan 

3 xx. A UNIVERSALPICTURE, THE dimoelai pada hari SENEN tanggal 
PICTURE 3 AUGUSTUS 1935. 

“Nnever "3 
“DE Iin 

  

  Pa MA KEK nam 2 DEA 

Ketjap Niamis toglen TNDYAN MNm | “Sea Tea 
Batal 

Cd AN PA: PR nata 
BUDDY EBSEN- SARA HADEN " JANE BAN 

ser aer Producer B. Gi DeSyiva Ana ta Mana pi GA pe Taja Oa 2 

San Based on the-story by-Laura.£. Richards.. Ma 5 4 i 73 $ A Ra Ka NAN ae en en aan . 2 YG UIS SNN Sat anmoea pembeli di 
3 2S, | : nana-mand tempaf, rasanja enak, kental 

  

2 goerih dan pembikinannja selaloe 
idjaga sampe resik dan bersih. 

(Toko Mas, orak dari Inten) iiharap toean dan njonja pembeli sak- : sikan sendiri fjoba beli safoe kali tiada 
Citadelweg 35 seberang Wilhelminapark Tel. 4286 WI. |'erboekti oecang kombali. Ini ketjap, 

soedah banjak dapat poedjian dari toean 

  
  

  
  

  

  

  

KLE E RMAKE R1 1J »I N Ss ULi LI N NG. : Na en Bea Hn dan njonja njonja jang ternama 
TELEFOON 4599 : RAMAT 1 : 5 H Pee ga ai 5 i antero tempat. 

Of: D a 
Witte Dril Eng. kwal. costuum j| Maakloon wit en tussor f 4, — Djoeal crediet sampal 12 boelan NA NO aa eter Pan 

le kwal. Holl.en Bin bon Saat ” Tropical en Pn 'entoek penjakit koelit dan perhiasan 

vanaf f 7.— Smoking costuum vanaf ,55.— | Persediatin asa Sepeetis Menoenggoe foean dar njonja 
Tropical costuums vanaf f18.— Ii Rok costuum vanaf » 65.— Geling Pas! ampoenja pesenan 

Linnen Dinnerjacket compleet met laken pantalon . ... . f 35.— Peniti r&nttng mas, aa Hoofdagent: 
Coupe en afwerking gegarandeerd. Europeesche Coupeur Kraboe mas pakai berlian, Njonja MARIJAMAH 

| : Anting-anting mas, dengan mainan, Tanah Tinggi Pontjol gang Hadji Bain   

Batavia-Centrum « Tjintjin mas pakai berlian, 

Broche mas pakai berlian, 

' Soesoek-cond€ mas, semoea de- 

ngan pakai berlian paling baik. 
8. Gelang Oeler 

Semoeanja dari mas 22 ka- 
raat dan 14 karaat 

Persediaan besar seperti : 

Harlodjie tangan, : parlodjia kantong 

dan rant€ “harlodji “dari mas, perak 
atau . Ghroomnikkel, merk Election, 
Cyma dan la n-lain merk kaloewaran 
Europa semoea bikinan ZWITSER- 
LAND. 

Persediaan besar seperti: : 
Tempat rokok perak, begitoe djoega 
Vulpenhouder -dan . Potlood Parker : 
dan merk kloewaran Europa. 

Banjak " djemeroet, miran 
: dan ana 
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HOTEL SOERABAIA (Osman Hotel) | 
Senen 44 Telf. No. 2105 Weltevreden — — . Batavia-Cent:um. 

Inilah satoe2hja Hotel. Indonesia jang terbesar dan termasjhoer 23 
didalam kota Betawi. 
Letaknja dimoeka djalan tram, dan berdekatan dengan station 

Weitevreden. 
Menerima tetamoe segala bangsa, djoega tetamoe boelanan de- 
ngan harga pantas. 
Perkara tarief roleh berdamai. Tempat bersih dan rawatan 
memoeaskan. : 

  

   
Menoenggoe dengan hormat 

De Directie 
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Bedak Virgin 
Sebab besar kafaedahannja, bagoes 

kwaliteitnja dan pembikinannja selaloe 
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di-controle oleh Laboratorium Buiten- 32 $ 
z0rg, maka amat disoeka oleh njonja- PERSE D 1 A AN BESAR ah 

njonja dan nona-nona dari'segala bang- Lotj eng Wes minster, TI tieng : mbok bekker2, “3 

sa dan deradjat. 
: : salonklokken 

Dari itoe perloe sekali pedagang-pe- 

Dive BEDAK VIRGIN entinewe- || (PA RKER CENTRALE 
si kaoentoengan jang menjenangkan. |   L

M
A
N
M
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1 SEKARANG DJOEGA SEDIA BEDAK | dari model jang paling baroe u VIRGIN DALEM TOEAN POENJA e : Tjitaklah pada 
TOKO ! « 

VACUMATIC DRUKKERIJ 
ole— Agent: 

Pemandangan" 
MN Ia 

.N.V. Hanidet Mij. KIAN GWAN | 
3 enim. Giseloeroeh Indonesia ), 

Ana Benoa Ab ba 

    KKN 

    

  
    

          
-    bahasa Desa 25 yen , : , HAN Ann ak ' Pak DP: 0 PENA ES ERP LM SE EA Mn i » 
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Djoem'at 9 October 1936 tahoen ke 4 
  

  

   

  

  

  

Lembaran 

emandangan 
Kedoea 
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' Djika sidang pembatja memperhati 

kan mutatie2 didoenia pergoeroean 

tentoe keloear soeatoe fikiran, kena- 

'pakah didalam zaman soesah ini ba- 
njak sekali kaoem wachtgelders diang 

'kat kembali. Pertanjaan ini lajak se- 
ali keloear dari semoeanja kaoem 

'goeroe choesoesnja dari kaoem boe- 

'roeb jg bekerdja dikalangan Goeber 
nemen cemoemnja. 

Pendjawaban kita, karena pergoe- 
ocean madjoe! Madjoenja bagaima- 

na? Inilah pertanjaan kedoea. 
- Didalam zaman jg sesoexar2nja ra' 
jat Indonesia insjaf atas kedoedoekan 
nja dan dengan perantaraan B.B. ambte 
naar serta ambtensar dari kantoor Ins 

pectie, Inspecteur dan Hoofdschoolop 
eners, dan lagi poela Schooiopzieners 

mereka akan mengichtiarkan, agar soe 
ja disekolah kl. Il mempoenjai ba 

njak moerid, : 

Kepala sekolah serta pembantoenja 
djoega tidak diam poela mentjahari 

' Senang sekali karena -beloem per- 
nah kedjadian didoenia pergoeroean 

bertambahnja moerid begitoe banjak 
a, daripada tahoen sekarang, Keac- 

jefan goeroenja haroes kita hargai. 

' Sebetoelnja moedah mendapat moe- 
“rid, djika ada voorlichting jg seleng- 
“- kapnja dari kaoem pendidik, mene- 
rangkan kepada ra'jat apa goenanja ma 
soekan anaknja kesekolah, apa faedah 

nja mereka menoentoet ilmoe jg akan 

diadjarkan disekolah. A 
| Djcega di negeri Bantam kita lihat ba 

“ njak sekolah jg madjoe. Waktoe kita 

pesiar keloear kota, kita sendiri da- 
- pat memboektikan bagaimana madjoe 

| nja pergoeroean dinegeri Priangan. 
.. Boekan kita maoe mengalam atau ma 

—. oe kemoekakan soeatoe hal jg boekan 

' boekan, tidak feit jg berboekti tidak 
L. boleh disemboenjikan, boleh djadi 

| acbirnja ada faedahnja bagi kaoem 
' goeroe bangsa Indonesia. 

—— Didalam perdjalanan kita nampaklah 
sekolah isteri jg saesah dapat moerid, 
karepa oeang sekolahnja agak mahal 

“-roepanja, tetapi dengan adanja soeatoe 
| peratoeran dari pemerentah, bahwa 

- oeang sekolah itoe boleh pakai pera- 

' toeran minimum f 0,15 sekolah itoe 

madjoe.. 5 3 

. eringat oleh kita waktoe menoelis 

“ini keterangan dari seorang Inspecteur 
— jg memberi adviestentang sekolah Is- 

— teri. Lebih baik kita salin ketrrangan 

. beliau, 
»Kemadjoean dari meisjeskopscho- 

| Jen, dengan tidak ada jg diketjoeali- 
| kan dapatlah kita kemoekakan disini, 

'&.. bahwa pergoeroean ini amat disoekai 
"sekali oleh ra'jat dan dengan djalan 

“ ini tentoe kepada araknja. Keadaan 
perihal roemah tangga mana disam 
pingnja peladjaran jg dapat mereka 
tempoehi disekolah biasa, mana mere 
ka dapat peladjaran handwerken, me 
masak mentjoetji' moerid2 isteri sela 
manja merasa senang dari pada seko 
lah jg tjampoeran ,(Lihat pagina 28 
dari kitab Onderwijsraad th. 1929). 

Sesoenggoehnja. Pengharapan kita 
dan selamanja soerat chabar ,, Peman- 

  

Opvoering Kunstkring 
' »Mardi — Boedojo“ Malang 

“Atas initiatiefnja Dr. R. Soerodjo, 
Malang, maka pada permoelaan boe 

| Ian Juli '36 telah berhatsil dapat men 
- dirikan perkoempoelan ,, Mardi-Boedo- 
jo“, perkoempoelan mana mempoenjai 
maksoed hendak. beroesaha dan me 
mentingkan keloehoeran- dan kesem 
poernaannja keboedajaan Indonesia. 

Voorloopig bestuurnja sebagai beri 

  

koet : 
t. Dr. R. Soerodjo  —  Voorzitter. 
t. R. Poeger — Vice voorzitter. 
t. Arissoehadak — Secretaris. 
t. Drs. Slamet — Penningm. 

Sk Boerodirdjo ——— Commissaris 
t. Sardjono — idem. 

  

' Pergoeroean madjoe 
Oleh: Realist 

mmm 

  

dangan“ minta kepada jg berwadjib, 
agar wang sekolah dari sekolah Isteri 
djangan dinaikkan, boleh dipersama 
kan dengan sekolah Standaard. 

Sekarang pemerintah telah memboe 
at peratoeran serendah2nja f 0,15. 
Pengharapan kita, peratoeran ini dja 
ngan dilakoekan oentoek sementara 
waktoe, tetapi ditetapkan. 

Didalam negeri Pasoendan hanja 
ada seboeah sekolah Isteri jg mema 
kai bahasa perantaraan Djawa. Disini 
lah kita mengeloearkan pertanjaan, 
apakah di residentie Cheribon, tidak 
dapat didirikan sekolah2 Isteri, seperti 
di Indramajoe dan Cheribon. Djika 
regent memohonkan ini tentoelah da 
pat dikaboelkan, Kenapa dinegeri Se 
rang, iboe kota residentie Batam be 
loem didirikan sekolah Isteri, kenapa 
di Menes soedah. Ini pertanjaan per 
loe diperhatikan oleh jg berkoeasa 
mendjadi ketcea dari Inlandsche School 
commissie. 

Sekolah akan didirikan djika ada 
behoefte dan keperloean rakjat (lihat 
schoolreglementj. Kita pertjaja, bahwa 
ditempat itoe ada behoefte oentoek se 
kolah Isteri. 

Moerid bertambah. Goeroe jg .dida 
lam wachtgeld diangkat kembali. Ke 
pertjajaan rakjat bertambah. Ra'jat se 
moeanja maoe masoek sekolah. Tidak 
lain ingin mengetahoei bagaimana se 
nangnja dapat peladjaran oentoek ber 
goelat didoenia masjarakat, djika me 
reka nanti mendjadi seorang jg soedah 
dewasa raja. 

Waktoe kita ada dalam pesiar, kita 
poera2 menanjakan kepada seorang 
goeroe entah  berentah dinegeri Pa 
soendan, apakah pemasoekan moerid2 
ini karena paksaan, sebab boektinja 
boekan main banjaknja Toean mene 
rjma moerid. 

Dengan senjoem dia djawab, tidak, 
mereka semoeanja itoe datang sendiri, 
kebanjakan ada jg ditolak. 

Kita tidak akan djawab: Hanja per 
'kataan beliau .mendjadi pedoman ba 
gi kita, djika semoeanja goeroe itoe 
dengan djalan haloes, artinja banjak 
bergaoel dengan ra'jat jg masih be 
loem mengetahoei apa goenanja per 
goeroean dan disampingnja ,ditolong 
oleh B.B. ambtenaren dan Inspecteer 
ende ambtenaren, tentoelah lambat la 
oen kita daoati kemadjoean pergoeroe 
an. 

Dengan adanja kemadjoean dipergoe 
roean, kaoem goeroe banjak jg terto 
long, Dergan adanja ini kaoem sedja 
watnja jg masih bekerdja dapat djoega 
menolong mereka jang soedah tidak 
bekerdja. 

Tahoen ini nampaklah kemadjoean 
hendaklah saban tahoen kita lihat ke 
madjoean jg pesat. Kewadjiban goe 
roe jalah pendidik ra'jat Indonesia 
jg masih ketjil dan- narti harinja 
'mendjadi besar menggantikan kita, 

Selamat kaoem goeroe jg diangkat 
kembali! Soerat chabar kita djoega 
dari djaoeh tidak ketinggalan membe 
ri selamat kepada Toean2 Bekerdjalah 
dengan giat oentoek tanah air dan 
bangsa !| 

Djika ditilik moelai berdirinja itoe 
badan hingga sekarang masih baroe 
beroesia tiga boelan sadja, hal mana ti 
daklah boleh dinamakan waktoe jang 
lama, akan tetapi oleh karena roepa- 
nja samenwerking jg (enak didalam 
bestuur memang ada, lagi poela activi 
teit dan capaciteit adalah satoe2nja 
garantie atau kesanggoepan mereka 
sendiri, oentoek berdjoeang bersama- 
sama menocedjoe kearah tjita2nja, ma 
ka tidak heravlah djika dalam tempo 
jg sependek itoe dapatlah soedah mem 
pertoendjoekkanpada oemoem boeah ha 
sil dari pekerdjaan mereka. Hasil peker 
djaan jg dimaksoedkan itoe jalah be 
roepa opvoering tentang ,Lelangan 
Bekso : Djawi jang telah di- 
langsoengkan pada tg 3 Oct 86 ber 
tempat digedong aula HBS AMS Ma- 
lang. 

Pertoendjoekan itoe telah disaksikan 
oleh tidak koerang dari 5000 orang 
banjaknja terdiri dari kaoem poetra 
dan poetri bangsa Indonesia dan Blan   da, diantaranja terdapat t, Controleur 

  

BB, wakil -wakil perkoempoelan dan 
ers. . 

: Tiap2 nummer jg dipertoendjoek 
kan berdjalan dengan amat memoeas 
kan sekali bagi penonton, dan soeng- 
goehpoen acteurs—dan actericesnja ma 
sih baroe sadja beladjar, akan tetapi 
ternjata pada malam pertoendjoekan 
itoe, nampak benar gelagat jg mem- 
beri harapan besar, bahwa mereka 
itoe kelak akan djadi acteurs dan actri 
ces jg sympathiek dan populair. 

' Sebagai pemboekaan t. Dr. Soerodjo 
tampil kemoeka berpidato atas nama 
pengoerees Mardi Boedojo“ mengoe 
tjapkan selamat datang pada sekaljan 
tetamoe dan selandjoetnja terima kasih 
dioetjapkan pada antoriteiten wakil, 
wakil perkoempoelan dan pers. Djoe 
ga terima kasih dioetjapkan padat. Re 
sident, Colonel, Regent dan Burgemees 
ter jg telah memberitahoekan kemenje 
salannja karena tak dapat mengoendjoe 
nginja lantaran berhalangan poen tidak 
diloepakan terimakasih dioetjapkan spe 
ciaal pada Directeur HBS AMS jg de 
ngan rela hati memberikan tempat dan 
segela pertolongan. oentoek ketjoekoe 
pan keperloean maksoed ini. 

Ia menerangkan denga» ringkas ten 
tang maksoed dan toedjoean ini pendi 
rian jalah menghidoepkan keboedajaan 
dan kesenian Indonesia jg oleh bangsa 
kita pada cemoemnja telah dialpakan 
seolah olah ditinggalkan begitoe sa dja 
sehingga djadi soeatoe barang jg ter 
pendam dan tak berharga lagi. Sesoe 
dahnja diterangkan taedahnja keboe 
dajaan dan kesenian terhadap kema 
djoean dan kelcehoeran hidoep kita ber 
sama, laloe ia berseroe terhadap mereka 
jg djaooh lebih mengerti dalam soal ini 
soepaja dengan rela hati me-angsoerkan 
kedoea belah tangannja oentoek mem 
beri toentoenan dan penerangan terha 
dap bangsakita jg masih didalam ke 
gelapan djalan dan berderadjat rendah 
itoe. 

Kemoedian laloe dimoelai pertoen 
djoekan dengan penembromo, lagoe 
gending ,Sriwitjaksono“, slendro pa 
tet manjoero jang amat merdoenja dan 
dinjanjikan oleh pemoedi2 dari Ta- 
man- Siswoschool. 

Sesoedah itoe datang pertoendjoekan 
Djoged Tjantrik, jalah tarinja para 
tjantrik mangoejoe dan djedjanggan 
jang hendak menghadap sang wikoe 
(pendeta) bersedia menerima perin 
tahnja atau apabila hendak mengerdja 
kan oepatjara persembahan korban 
(offer) dibalai ,Sanggar pelanggatan“. 
Laloe datang nummer ampat jalah 
WIRENG dengan ambil tjeriteranja 
Pandji Koeda Wanengpati-Daeng Mar 
bilah. Nummer 5 Bondobojo, jaitoe 
perangnja Pandji Koeda Wanarso de 
pgap Toemenggoeng Brodjonoto dan se 

bagai penghabisan jalah Djoged Golek, 
jaitoe tarinja Ragil Koening. 

Dalam pertoendjoekan itoe penonton 
dapat pemandangan jang amat tjantik 
dan sangat mengembirkan sekali. 

Djam koerang lebih 12 tengah ma 
lam pertoendjoekan baroe habis dan 
penonton sama boebaran dengan hati 
jang poeas. 

1 Saga 

Pasar malam Opheus Opera dan 
Cabaret di Bogor 

Bagi pembatja di Bogor semoea 
mengetahoei, bahwa dialoen2 Pasar 
Anjar di Bogor pada waktoe ini ada 
tontonan pasar malam terseboet. 

Pasar malam ini dapat banjak per 
hatian dari pendoedoek Bogor, bahkan 
mendjadilah boeah bibir, tiap mem 
bitjarakan ketjakapannja anak2 opera 
jang terkenal, seperti t.t. Tan Tjeng 
Bok dan Oedjang, Miss. Koesna dan 
Miss Nora d,s.b. dalam memainkan 
rolnja masing2 jang amat memoeaskan 
penonton. 

Menoeroet pendengaran kita, pe 
ngoeroes dari ,Badan Penolong Pe- 
nganggoeran Indonesia“ di Bogor te 
lah beroesaha mohon kepada Directeur 
nja dari Pasar Malam ini, soepaja pa 
da soeatoe malam di Bogor diadakan 
pertoendjoekan amal (liefdadigheids- 
voorstelling) mengambil lelakon jang 
terpilih, jang pendapatannja goena 
menjokong keoeangan dari badan 
terseboet. 

Sedikit kita riwajatkan tentang ,, Ba- 
dan Penolong Penganggoeran Indone 
sia di Bogor“. Badan ini bertjita2 akan 
memberantas sifatnja penganggoer 
(werkloosheid) dikalangan pemoeda2 
bangsa kita- 

Oentoek ini badan tsb telah memba 
ngoenkan beberapa peroesahaan2 ke- 
tjil seperti membikin ketjap, gelei dari 
boeah2an, noga dari katjang tanah jg 
sekarang terkenal oleh pendoedoek di 
Bogor, bengkel tempat membetoelkan 
mesin2 mendjait, omong, toelis dll. 
dan beberapa pemoeda kita mengidar 
berkelontong dll, goena mana soedah 
tentoe memboetoehi modal mata wang 
boeat bedrijfskapitaal dan membeli per 
kakas bengkel,tsb jg koerang. 

Badan ini pada ini waktoe telah da 
pat menolong 23 werkl. Indonesia jg 
tidak bermodal akan tetapi actief da 
lam bekerdja menoeroet kekoeatannja 
dan kefahamannja masing2. 

Pengoeroes dari badan ini sekarang 
terdiri dari t.t.: A. Rachman, M. Soe   

  

  
  

roto, Moh Djoefri, Djoenaidi, A. Djaja 
atmadja, Soemanta, Kartam dan Joes 
man. ? 

Sangat gembira jg tidak ada batas 
nja, setelah kita mendengar, bahwa 
permintaan dari Pengoeroes dari , B, 
P.P.I.“ di Bogor dikaboelkan oleh t. 
Directeur dari P. Malam hanja sadja 
waktoenja dari liefdadigheidsvoorstel- 
ling ini akan ditetapkan di belakang 
hari, karena P, malam ini di Bogor 
akan berdiam 15 hari lamanja moelai 
dari tg 1 Oct 1936. 

. Kalau kita melihat tiap malam ton 
tonan ini penoeh sesak dikoendjoengi 
oleh segenap pendoedoek Bogor, ada 
lah sepantasnja Directeur dari P. Ma- 
lam ini jg dermawan serta boediman 
sebagai pembalasan dari perkoendjoe 
ngannja bangsa kita, mengaboelkan 
permintaan dari kaoem penganggoe 
ran jg sengsara, diadakan pertoendjoe 
kan amal, soepaja dapat badan ini 
mentjapaikan tjita2nja jg moelia itoe, 

Moedah2anlah di tiap2 tempat, di 
mana P. malam ini akan bermain 
mendapat perhatian, karena saja lihat 
sendiri, bahwa disitoe tidak sedikit 
djoemblahnja bangsa Indonesier men 
djadi pegawainja. 

Perloe djoega diterangkan bahwa 
personeelnja oentoek sementara di Bo 
gor atas oendjoekannja Arbeidsbureau 
dari Gemeente di Bogor terdiri ham 
pir semoea dari ,Belanda Indo". 

— 0 — 

BERITA DARI CHERIBON 

Kajoe tjoerian. 

Menoeroet berita jang kita dapat, 
atas penjelidikannja Veld  politie, 
jang dibantoe sama  boschwezen 
telah dapat menangkap kajoe djati 
djoemlahnja 400 bidji. Begitoelah di 
sekelilingnja desa Kroja, Tjawi dan 
Tjigobang | TjiledoegJ, diantaranja ada 
terdapat 13 roemah jang keboektian 
barang tjoerian (gelap. 

Keroean sadja hal itoe lantas teroes 
diselidiki oleh politie. 

Mutatie di kantoor 
Douane. 

Menoeroet berita jang telah offi- 
cieel, bahwa toean A. Vonk Contro- 
leur di bagian LU, dan A, disini, 
benoem mendjadi Hoofdcontroleur di 
Douane kantoor Soerabaja. 

Maka oentoek sebagai gantinja toean 
erna jalah toean J.S.C. Seheer- 
er, 

Voorzitter LE.V, afd. 
Cheribon. 

Kita telah dapat-berita jang officieel, 
bahwa berhoeboeng dengan t. M.R. 
Bartelds Controleur .Provincie West 
Jaya, benoemd mendjadi hoefdcontro- 
leur di Batavia. 
“Dengan kepindahannja toean tsb., 

berarti poela bahwa Voozitter I.E.V. 
tjab. Cheribon pada waktoe ini masih 
kosong, karena beliau seorang pemim- 
pin dari perk. tsb. 

Siapakah jang akan mendjadi ganti- 
nja, kita beloem dapat kabar. 

TG 

Metadymica. 

Nomor 1 dari kitab sebagai terseboet 
telah sampai kepada kita. Kitab ter- 
seboet mengandoeng keterangan ten- 
tang Pokok Pangkalnja Hidoep Baha- 
gia, jang dikarang oleh dr. P. H. van 
der Kemp. Adres administratie Lem- 
bangweg 39 Bandoeng. 1 

Nasehat Dokter 

“ Kita telah menerima djilid kedoea 
daripada madjallah boelanan jg berti 
tel ,Nasehat Dokter“. Ja'ni soeatoe 
madjallah jg sebagai diketahoei di 
pimpin oleh t. R. Soeharto, Arts. de- 
ngan dibantoe oleh banjak sekali ahli 
dan thabib lain. Isinjapoen amat pen- 
ting dan sangat bergoena. Antara lain 
lain tentang pemeliharaan baji, epide- 
mi ordonansi, tentang t.b.c., tentang 
mendjaga kesehatan, “ darmatologie, 
perempoean bersalin, jg ke semoeanja 
sangat baik dibatja oleh oemoem. 

Kaoem saudagar berpengharapan,     

Kaoem P.N.I. digeledah teroes- 
teroesan. 

PO. PLN. I. minta dikabarkan : 

Ra'jat Indonesia beloem lagi loepa 
tentang penggeledahan jang dilakoe 
kan terhadap sdr. Mohamad Hasjim 
Penoelis — Bendahari PNI trjabang 
Bandoeng pada tanggal 29/9-36. Se- 
hingga oeroesan soerat-snerat boekoe2 
tidak ada jang ketinggalan. Demiki- 
anpoen poela sdr. Tisno commissaris 
PNI daerah Djawa-Barat kedoea doe 
anja wadjib berkenalan dimoeka me 
dja Hoofdbureau. Soenggoehpoen be- 
gitoe tidak tjoekoep disini sadja. Pa 
da tanggal 30/9-36 segerombolan P 
ID dibawah pimpinan A. W. Djana- 
koem kembali lagi menggeledah, ka- 
lau kalau menoeroet pendapatanpja 
masih ada soerat-soerat jang keting 
galan atau jang baroe datang. 

Kedatangan politie sekali ini mem- 
bawak akibat penahanan sdr. Tisno. 
Tetapi diloear tanah Djawa politie be 
kerdja lebih actief. Pada tgl 2—10 36 
mereka menangkap sdr. J Meweng- 
kang Commissaris Oemoem PO PNI 
jang beberapa kali akan berangkat 
ketanah Djawa tetapi teroes dapat rin 
tangan. Semoea boekoe2nja melajoe 
Inggeris soerat soerat koran2 toelisan 2 
jg berhoeboengan dengan pergerakan 
tidak ada jang ketinggalan ketjoeali 
Wetboeken, Procesverbal berdjalan da- 
ri djam 8 pagi sampai poekoel 8 ma- 
lam. Sekarang roepanja sdr kita itoe 
soedah dimerdekakan. 

— 0 — 

Kesempoernaan 

Diatas medja redaksi telah tiba kitab 
» Kesempoernaan“jg mengandoeng pim 
pinan, pendidikan bagi ' Kesempoer- 
naan hidoep dengan berdasarkan  Is- 
lam. 

Penerbitnja ialah Druk. Sjamsijah 
di Solo. 

— 0— 

Falsafah Islamijah 

Kita ini hari menerima kitab berti- 
tel , Falsafah Islamijah“ jang dalam 
basa Soenda telah menerangkan de- 
ngan djelas tentang filsafak (filosofie) 
menoeroet Islam. 

—O.-—— 

Mengoeboer saudara sendiri hidoep 
hidoep dalam tanah 

(samboengan Pemandangan 8 Oct. 
lembaran kedoea, pagina kedoea) 

Pada hari Senen taggal 5 October 
inilandraad di Solo telah melandjoet- 
kan periksa perkara terseboet diatas. 
Soesoenan landraad tetap seperti hari 
peperiksaan jang soedah, 

Djam 9 pagi terdakwa jang pertama 
(Bak Imanredjo| dan kedoea Maridi 
sama dibawa masoek. Ia sama mene- 
rangkan tetap keterangannja seperti 
jang diatoerkan pada hari pemeriksaan 
jang laloe. 

Laloe dipanggil R. Soetarmo mantri 
verpleger pada toean dokter goeberne 
men di Solo. Sesoedahnja disoempah 
dan sebagainja ia menerangkan, bah- 
wa ia toeroet membongkar koeboeran 
nja Bok Waginem. Atas pertanjaannja 
president maka ia menerangkan, bah- 
wa majitnja- terletak (mloemah) ter 
boengkoes dengan tikar dan kain. 
Koetika diangkat keatas, ia tahoe bah 
wa kepala majit terboengkoes tikar de- 
ngan rapat. 

Atas pertanjaannja pembela, maka 
saksi menerangkan, jang ketika ia 
memboeka tikar boengkoesan majat 
itoe tentoe ada sedikit koelit jang ter 
lengket di tikar itoe, Di moeloet dan 
idoeng tidak terdapat tanah atau pasir. 

Atas keterangannja saksi ini, maka 
terdakwa sama tidak madjoekan ke- 
beratan apa-poen. 

Oleh karena landraad menganggap 
tidak perloe lagi meriksa saksi lain 
orang lagi, maka pembela (Mr. JWH. 
Bude) diberi kelonggaran boeat mem 
pertahankan (pelidooi) terdakwa, Lebih 
doeloe ia menjatakan kehormatan dan 
terima kasihnja atas terang dan teliti- 
nja peperiksaan ini.   

bawa, akibat kenaikan harga barang, Publiek jang beloem tahoe 

djalannja, berasa keberatan berbelandja 

Kami mempoenjai stock 
“banjaks pendjoealan tetap, kami berpendapatan: jaitoe kepertjajaan 

publiek inilah keoentoengan jang sebesar-besarnja 

»Centraal Verkoop Magazijn der 
Algemeene Batik Industrie 

sen ea AA NE 

Devaluatie! (merosotnja harga oeang). 

Indonesia mendjadi Gempar ! 
ja'ni devaluatie inilah jang mem- 

Oedjikan di 

ISMAIL DJALIL 
Senen 121—123 Batavia-C, 
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Devaluatie dan Depreciatie. 

  

DIDJELASKAN OLEH L.T-P.S. 
BARISAN 

LL OENTOEK SELOEROEH 
PS 

  

I 

Dari Redarsi 
Kemaren dalam bagian hoofdartikel 

kita antara lain-lain mengemoekakan, 
bahwa pemerintah  selekas lekasnja 
haroes menjediakan penerangan goena 
Ra'jat oemoem jang beroepa boekoe- 
ketjil tentang merosotnja harga roepi- 
ah serta akibatnja dan sewoea tinda- 
kan pemerintah berhoeboeng dengan 
itoe. Maksoednja soepaja boekoe ketyil 
itoe dapat dipakai oleh siapa sadja 
sebagai pedoman oentoek diterangkan- 
nja kepada Ra'jat vemoem jang boeta 
hoeroef tioe. 

Hari ini sampai pada kita siaran 
LT. PSII. no. 4 tentang devaluatie 
dan depreciatie. Orang tidak oesah 
menjetoedjoei oeraian LT. PSII. itoe, 
tetapi kita haroes poedji keactivan 
poetjoek pimpinan PSII. jang dengan 
segera memberi penerangan kepada ka 
oemnja. Dan kita anggap perlo&, bah 
wa pembatja ,Pemandangan“ adjar 
kenal djoega dengan isi siaran itoe, 
soenggoehpoen penerangan dari pihak 
kita tentanganitoe sebetoeynja soedah 
tjoekoep. 

Bagaimana baiknja, djika pemerin- 
tah (toch ada volkslectuur, landsdruk 
kerij, persvoorlichtingsdienst dsb) soedi 
mengambil tauladan kepada LTPSII 
dengan siarannja itoe. Maksoed sama, 
sedang isi dan tjaranja menerangkan 
tentoe berbeda. Lekaslah boekoe-ketjil 
jg kita maksoedkan itoe lekas-lekas di 
keloearkan, goena kepentingan oe- 
moem dan teroetama kepentingan pe 
merintah sendiri. 

M.T. 
sk 

Agak hebat doenia perniagaan dita 
nah air kita Indonesia digontjangkan 
oleh pengaroeh dan aliran ,toe- 
roennja harga oeang roe- 
piah"“ jang dengan perkataan asing 
diseboet dengan nama devaluatie 
dan depreciatie. Kaoem dagang 
besar, kaoem dagang menengah, hingga 
kaoem dagang bangsa ketjil-ketjilan, 
pendjoeal barang etjeran — semoeanja 
terkena, semoeanja tertampar moeka 
nja, laksana terhenti semoea darah 

keringat, hen 
mati 

  

        

        ai “d ad at 

bertafakkoer. Betapa dj 
mengelakan diri, betapa tjara hendak 
terbebas dari padanja. Tjari icbtiar, 
mereka daja, membentoek “akal soepaja 
rantjangan dan djangka maksoed 
kedagangan djangan kendor djalannja 
oleh karenanja: djangan tertekan 
nafsoe hendak memperoleh laba", 
soepaja leloeasa dalam djalannja hen 
dak menoedjoe kepada kebesaran 
dan kehebatan sji'ar dagangannja, 
soepaja . . . . dan seteroesnja ! 

a0oem dagang-besar, kaoem dagang: | 
menengah, kaoem dagang entjeran, 
tidak satoe jang diketjoealikan — se 
moeanja terkena, tertimpa ! 

Di balik itoe, kaoem pembeli, kaoem 
tengkoelak, orang-ketjil merasa kena 
kontak, merasakan poela deritaan jang 
menimpa kacem jang mendjadi tandi 
ngan merek —kaoem pendjoeal. Toe 
roet mereka termenoeng, ikoet mereka 
bertafakkoer, tidak terbebas poela da- 
ri beroesaha dan me-rekadaja, serta 
membentoek 'akal soepaja djoeal-beli 
dapat berdjalan sebagai jang soedah- 
soedah. 

Maka Kaoem Partij Sjarikat Islam 
Indonesia poen, jang hampir semoeanja 
tergolong kepada golongan kaoem 

pembeli —dan itoepoen dalam oekoeran 
jang ketjil-ketjilnja sadja — tidaklah 
kaoem PSII terloepoet dari pada sega 
lanja itoe. Maoe ta' maoe, berkenan 
tidak berkenan. Sebagai anggauta, se 
bagai satoe golongan dalam masjarakat 
pergaoelan hidoep manoesia biasa, 
dengan watak dan tabi'at manoesia 
biasa poela. Kaoem Party kita djoega 
merasakan tekanan, ikoet terkena dan 
tertampar adanja devaluasi dan 
depresiasi itoe. 

Demikianlah Hoekoem dan Tabi'at 
“Alam. Demikianlah pernjataan Maha 
Kekoeasaannja RABB seloeroeh Alam. 
Zaman beralih, masa beredar : djangka 
maksoed dan r&ka-daja manoesia jg di 
boeat oleh tangan manoesia, dibentoek 
oleh akal manoesia, jg sangat terbatas, 
segalanja itoe dengan sekedjap dapat 
dibalikkan oleh Toehannja peri-kema- 
noesiaan. 

Ketinggian akal, ketjerdasan hitoe 
ngan menoeroet teropong pandangan 
lahir, jg didasarkan atas kehendak dan 
nafsoe lahir poela, tidaklah dapat 
mempertahankan Sji'ar-Oel-Hag, 
tidak koeat berdiri djedjak bertedeng 
aling berhadapan dengan Noer 
Ilahi. 

Maka njatalah bahwa dengan menje 
toedjoei kebenarannja ajat @oer'an: 
Koen fajakoen, segala djangka- 
maksoed manoesia dapat dibalikkan 
oleh Djangka-Maksoed ALLAH Soeb- 
hanahoe wa Twala. 

Orang ketjil dan kaoem Party kita 
djoega oemoemnja menghadapi ,de- 
valuasi“ dan depresiasi“. Beloem tjoe 
koep memahamkan dan mengertikan 
yapamaoenja“ dan ,kemana 
toedjoeann ja", malah beloem 
poen pandai menakar ,apaerti ka 
ta devaluasi dandepresiasi 
itoe", sementara bertafakkoer dan 
termenceng, soedahlah orang ketjil ta 
di merasakan pahit getirnja segala 'aki 
bat itoe, Boekan sesoedah berdjalan 
dari tahoen ke tahoen, boekan sesoe 
dah berdjalan dari boelan ke boelan, 
tidakpoen sesoedah berdjalan dari ha 
ri ke bari, melainkan segalanja itoe 
terdjadi dalam sekedjap 
mata. Pada sa'at sebeloem manoesia 

am kelonggaran waktoe hen 
irsdan bertafakkoer sedjoe- 

      

    bertafakkoer, ana baroe 
timboel kemaoean dan keinginan ber 
pikir dan bertapakoer, soedahlah ia 
menghadapi keadaan jang sangat ber 
bela laksana langit dengan boemi 
keadaan jang lima, empat, dbea ja 
bahkan satoe menit jang laloe beloem 

bat dan maha dahsjat. 

toesan Doenia Internasional, 

kita dapati sekarang, pada sa'at ini. 

Apa sebab demikian, bagaimanakah 

memoetar film ? 
Bas Oh maba 

  

Atas keterangannja beberapa orang 
saksi tiada sedikit poen jang mem- 
boektikan atau menoendjoekkan, bah 
wa terdakwa dengan sengadja dan ta 
hoe lebih doeloe jang Bok Waginem 
itoe masin hidoep (ketika dikoeboer). 
Hanja karena bodohnja, terdakwa 
orang desa, soedah toea (oemoer 65 
tahoen), dan Bok Wagi: em itoe:poen 
djoega soedah toea, lebih dari 60 ta 
hoen oemoernja, telah beberapa boe 
lan sakit keras, hampir satoe boelan 
tidak maoe makan dan minoem, soe 
dah tentoe sadja merasa, bahwa ia ten 
toe akan mati, lebih-lebih ia tidak 
mengerti seberapa batasnja orang ber 
nafas jang penghabisan atau beloem. 

Poen soerat keterangannja dokter 
. djoega tidak dapat menerangkan, ban 

wa Bok Waginem itoe ketika. dikoe- 
boer masih hidoep. Keterangannja 
seksi jg penghabisan (R. Soetarmo) me 
Pe Mengan jakin, bahwa majat 
nja Bok Waginem itoe terboengkoes 
tikar dengan rapat, djadi kalau Bok 
Waginem waktoe akan dikoeboer itoe 
masih hidoep, tentoe sadia ia tidak di 
boengkoes begitoe rapat, 
| Oleh karena keterangan saksi-saksi 
itoe tiada seorang poen jg Wapat me 
nocudjoekkan, bahwa Bok Waginem 

1 

takoet segala ongkos dan sebagainja, 
maka pembela minta kepada landraad 
soepaja terdakwadi bebaskan dari 
dakwaan. 

Sedang terdakwa jg kedoea, oleh ka 
rena ternjata tidak bermaksoed, hanja 
toeroet karena dipaksa oleh ajahnja 
maka ia djoega dimintakan bebas 
dari dakwaan. 

Landraad laloe bikin raadkamer. 
Kira-kira 15 menit terdakwa dan pem 
bela dipanggil masoek, president mem 
beri tahoe, bahwa poetoesan hal 
ivi dioendoerkan besoek hari 
Senin tg. 12 October dimoeka ini. 

Djam 10,15 siang persidangan di 
toetoep.   mnempooa 

Sokongan kepada penganggoeran 

Menoeroet berita dari pembantoenja 
JB, maka selama boelan September 
Plaatselijk Kur. Comite boeat menjo- 
kong penganggoeran di Soekaboemi 
telah menerima derma  banjaknja 
f 722.45, jang Me boeat 
menjokong partikelir f 222,54 dan on- 
derstand f 761.25. 

0 —   
dapat dibajangkan, beloem dapat te 
rasa akan datang serangannjajang he 

Serangan dan bajangan jang maha 
hebat dan maha dahsjat beroepa poe- 

beroepa 
Besluit Doenia Segenapnja—Doe- 
nianja Manoesia—bahwa sedjak achir 
achir boelan September jg baroe liwat 
Oeang Roepiah Toeroen 
Harganja, tegasnja bahwa oeang 
roepiah jg seboelan, setengah boelan 
jl. kita lihat tidak lagi mempoenjai 
harga jang sama dengan roepiah jang 

datang ,soenglap“ seroepa itoe ? Sia- 
pakah jg memegang rol, siapakah jg 

waktoe itoe masih hidoep, dan mengi 
ngati bodohnya dan kemelaratannja, 

Seorang Tionghoa memboenoeh 
isterinja 

Pada hari Senen tanggal 5 October 
jbl, sesoedahnja memeriksa perkara, me 
ngoeboer saudara sendiri hidoep2 da 
lam tanah“ maka landraad Solo laloe 
melandjoetkan periksa perkara diatas 
itoe, jang verslag pemeriksaan land- 
raad jang doeloe (hari peperiksaan 
pertama) telah dimoeat dalam ,, Peman- 
dangan“ tanggal 3 October j.l. lemba 
ran kedoea, pagina kedoea. Soesoenan 
landraad tetap seperti hari peperiksaan 
jang pertama. 

Djam 10.10 siang terdakwa, Koo 
Tiong Hien dipanggil masoek dipersi 
dangan. Atas pertanjaannja president 
ia menetapkan keterangannja jang 
diatoerkan pada hari pertama. 

Laloe dipanggil Pak Mangoenkarso 
sebagai saksi. Sesoedahnja disoempah, 
maka ia menerangkan oemoer 50 th, 

terdakwa, roemah berdekatan, hanja 
ada batas pagar gedeg, tidak tahoe 
betoel berapa lama terdakwa tinggal 
diroemah itoe, kira2 10 hari, tetapi 
kira2 6 tahoen j.l. soedah pernah ting 
gal ditempat itoe. Kalau bitjara dengan 
keras sedikit ia dengar. Ia beloem 
pernah mendengar jang terdakwa sama 
isterinja bertjektjokan. 

Pada malam itoe kira kira djam 1 
tengah malam ia dikasih bangoen oleh 
njonja Nji Djing Hwat, jang mene- 
rangkan bahwa terdakwa berlari lari 
keras, begitoe djoega ia sendiri men- 
dengar soeara keras, ketika terdakwa 
memboeka pintoe roemahnja. Sebe- 
loemnja itoe kira kira djam 11 malam, 
ia poelang dari bekerdja tahoe jang 
terdakwa dan Bok Saminem telah ti- 
doer. Atas pertanjaannja pembela, ma 
ka saksi menerangkan bahwa ia tidak 
tahoe jang Bok Saminem itoe kerap 
kali pergi dari rsuemahnja pada wak- 
toe malam dan djoega tidak mengarti 
bagaimana adat kelakoeannja. 

Atas keterangannja saksi ini terdak 
wa menerangkan, bahwa waktoe djam 
li malam itoe ia tidoer sendiri. dan 
ketika djam 1 tengah malam Bok Sa 
minem poelang, itoe saksi soedah ti- 
doer. 

Laloe dipanggil njonja Nji Djing 
Hwat sebagai saksi. Sesoedahnja di 
soempah menoeroet agama Islam, ia 
menerangkan bahwa pada malam itoe 
kira kira djaml,ia poelang dari boe- 
ang air, tahoe jang terdakwa lari ter 
gesa gesa, dengan tidak mengetahoei 
apa sebabnja. Laloe ia kasih bangoen 
pada Pak Mangoenkarso (saksi perta- 
wa), laloe berdoea masoek diroemah 
nja terdakwa, tahoe jang Box Saninem 

jatoeh mati dengan berloe- 
'pak. Mangoen laloe 

0 gan.. an 

mbela, saksi 
a Bok Saminem 

djarang sekali pergi dari roemah dan 
adat kelakoeannja baik, ia beloem 
pernah mendengar jang Bok Saminem 
bergendakan sama orang laki lain, 

       

  

     

  

   

  

Atas pertan 
menerangkan bahv 

   

Atas keterangannja saksi ini, terdak- 
wa tidak madjoekan keberatan atau 
keterangan apa-apa. 

Laloe dipanggil njonja Hoo Djwie 
Ling sebagai saksi. Sesoedahnja di 

menerangkan bahwa ia baroe 8 hari 
kenal sama Bok Saminem, karena sama 
bekerdja diroemahnja The Tjwan Ing, 
soedah 10 tahoen kenal sama terdakwa. 

ia telah lama berkenalan sama Bok 
Saminem. 

Disini berkali-kali keterangannja 
saksi berlainan, hingga dapat marah 
dari president, diberi ingat bahwa ia 
telah disoempah. Lebih djaoeh saksi 
mengatakan bahwa ia beloem pernah 

ngan sedikitpoen pada Bok Saminem. 

Atas keterangannja saksi ini terdak 
wa menerangkan bahwa ia beloem ke 
pal sama saksi ini, betoel jg isterinja 
bekerdja pada satos tempat sama saksi. 

Malah ketika pada malam itoe Bok 
Saminem kira2 djam 1 tengah malam 
poelang diroemah, dari pergi sama 
saksi ini, berkata soedah tidak soeka 
lagi sama terdakwa, mengatakan jang 
ia telah mempoenjai gendakan orang 
lain, karena penoendjoekkannja saksi 
ini, dan kalau ia poelang dari pergi 
bersama saksi ini, Bok Saminem ten- 
toe marah marah. 

Oleh karena laudraad menganggap 
tidak perloe meriksa lain saksi lagi, 
maka pembela laloe diberi kesempa- 
tan boeat bikin pleidooi, Ia menerang 
kan, jang sikapnja dalam peperiksaan 
dan bolehnja mengakoe teroes terang, 
ia berperasaan jang terdakwa ini seo- 
rang baik2, boekan orang djelek, teta 
pi oleh karena selaloe dikasih marah 
ia laloe mata gelap. Sedang keterangan 
saksi2 tiada jang menjatakan jang ia 
dengan sengadja. Dari itoe ia minta 
kan clementie, djangan dikasih hoe- 
koeman berat. 

Poetoesan besok tg. 12 October di 
moeka ini.   — 0 — 

sebeloemnja kedjadian ini kenal sama |. 

soempah setjara Tionghoa, maka ia 

Ia tidak mengakoei sama sekali jang 

berhoeboengan dan memberi pertolo 

Alg. Ned. Ind. Exporteurs Ver- 
eceniging 

Perkoempoelan kaoem exporteurs di 
Betawi telah mengadakan andjoeran 
oentoek membentoek satoe Vereeniging 
oemoem dari kaoem exporteurs di In- 
donesia oentoek mana pada tanggal 5 
Nov. jad. dikota ini akan diadakan 
pertemoean. jang akan dihadiri oleh 
sebanjak2nja kaoem exporteurs dari 
tiap2 bangsa di tanah ini. 

Vereenigiog terseboet teroetama akan 
menoedjoe ke djoeroesan pekerdjaan 
bersama, jang rapat dari berbagai2 
exporteurs dengan berbagai2 overheids- 
instanties, 'haatschappy2 peladjaran, 
dan lain-lain. 

Mereka akan bekerdja dalam kepen 
tingan oemoem, dan akan menjerahkan 
segala keperloean daerah satoe2nja 
pada organisatie2 jang ada disitoe, te- 
roetama Handelsvereeniging2, Jll. 

Goena dapat mentjapai contact seba 
njak2nja dengan anggauta2 jang ada 
pada berbagai bagai tempat diseloeroeh 
tanah ini, akan diadakanlah wakil- 
wakil pada tiap tiap daerah, sedang 
dalam badan pengoeroes akan doedoek 
2 exporteurs dari Soerabaja dan 2 
dari Semarang. 

—O — 

Akan diadakan fonds karet 

Ketika Diwan Ra'jat meneroeskan 
pembitjaraannja tentang oesoel hen- 
dak mengadakan soeatoe fonds karet, 
maka mosinja toean Moehammad Noor, 
jang meminta soepaja didalam badan 
berheerscommissie didoedoekkan 2 Wa 
kil dari kavem tani karet bangsa Boe 
mipoetera, ja'ni seorang dari Sumatra 
dan seorang poela dari Borneo, telah 
diterima baik. 

Setelah itoe Diwanpoen menerima 
baik Rentjana Wet Adviseeren. 

Setelah termiju kedoea selesai, maka 
Rentjana Wet tentang Indische pen- 
sioen demikian poela kedoea rantjana2 
algememeene Bestuursmaatregel dito- 
lak dengan 30 melawan 10 soeara, 
(jang voor : Economische groep, V.C, 
tosan van Baalen, toean van Kesteren, 
toean H. H. Kan dan toean Voorzitter). 

— 0 — 

Belandja tambahan Departement 
Ekonomi 

Diwan Ra'jat telah menerima baik 
beberapa tambahan Belandja goena 
Departement Ekonomi, jg menambah 
hal hal sebagai berikoet: 

f10,000 boeat ikoet dalam tentoonstel 
ling doenia bertempat di Parijs th '37, 

f 15.000 boeat menjokong propagan 
da lada di Amerika: 

f 7.500 subsidie kepada Britsch 
Chamber of commerce for Netherland 
Indies di Londen : 

f 17.000 meloeaskan atau menam 
bah djoemlahnja wakil-wakil perdaga 
ngan dibeberapa negeri di pacific. 

Kemibedian College van Gedelegeer. 
baik. atas Rentjana or- 

donai ng peroebahan ordonan 
si werving 1936, dalam mana badan2 
werf itoe diwadjibkan mesti memberi 
pakaian jang lengkap dan patoet ke 
pada orang2 jang diwerf sebeloem me 
reka itoe diberangkatkan ke loear 
Djawa. 
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Rapat tahoenan N. I. O. G. 

Rapat tahoenan oemoem perkoem- 
'poelan goeroe2 jaitoe Nederlandsch- 
Indische Onderwijzers Genootschap 
akan dilangsoengkan di Bandoeng ke- 
lak pada 27, 28 dan 29 December jang 
akan datang. 

m9 me 

Keadaan ekonomi di Priangan 

Tanam toemboehan jang ada seka- 
rang ini adalah lebih koerang dari pa 
da tanam tvemboehan pada tahoen jg 
laloe, ta“ lain sebabuja, melainkan ka- 
rena achirnja moesim menanam dise- 
loeroeh Kaboepaten Garoet. 

Sedang hasil moesim dari tanaman 
jang penting penting adalah lebih ba- 
ik sedikit dari padatahoen 1935, ber- 
hoeboeng dengan baiknja oedara, wa 
laupoen ada beberapa tempat jang 
menggantoengkan. pada keadaan hoe- 
djan, sehingga karena ta' ada hoedjan 
beberapa sawah menderita bahaja ke- 
keringan, Penghasilan pada ada seba 
gaimana biasa, ketjoeali di Kaboepaten 
Garoet dan daerah Bandoeng, jang 
penghasilannja sangat koerang, karena 
ganggoean tikoes, 

Di Singaparna (Tasikmalaja) walau 
poen ada ganggoean tikoes masih te 
tap menjenangkan dan lebih baik da 
ri pada moesim tahoen 1935. 

Sekarang orang soedah mengichtiar 
kan djalan, soepaja tambah loeas lagi 
pekerdjaan oentoek membanteras ti- 
koes-tikoes itoe. 

Penghasilan kentang di Kaboepaten 
Bandoeng, roepanja sangat koerang 
bahkan koerang dari keadaan sederha 
na, hal mana disebabkan oleh gang 
gvean penjakit dan lain2 godaan, 

Adapoen hasil kelapa sangat koerang 
djoega “karena koerang hoedjan da- 
lam tahoen 1935 doeloe. 

Harga padi dan beras tetap lebih 
ketjil dari harga dalam tahoen 1935.   

Sedang harga singkong (sampeu, kas- 
pe) ada harapan akan naik, berhoe- 
boeng dengan adanja permintaan dari 
Amerika. 

Harga kelapa dan hasil kelapa, ter 
njata lebih tinggi dari harganja dalam 
tahoen 1935. 
Tanaman sereh, berhoeboeng dengan 

toeroennja harga, karena terdesak oleh 
minjak citroenella, sekarang roepanja 
agak terlalai dan ditanami dengan 
lain lain tanaman. 

Keadaan harga dari lain2 hasil boemi 
tidaklah menoendjoekkan kenaikkan 
jang penting. 

Keadaan barang makan adalah me 
njenangkan, dan tidak'ada alamat apa2 
akan kekoerangannja. 

Keadaan perdagangan dan peroesaha 
an mendapat peroebahan. 

Walaupoen harga banjak toeroen, 
tetaplah peroesahaan tenoen di Tasik 
malaja diloeaskan djoega. 

Djoega peroesahaan pajoeng dan topi 
mendapat kemadjoean. Tetapi keadaan 
batik di 'Tasikmalaja dan 'Tjiamis 
sangatlah moendoer. 

Di Tjikalong Wetan (Bandoeng) te- 
lah didirikan paberik ketjil baroe, jang 
membikin atau mengerdjakan teh 
hidjau, dan paberik singkong jg berta- 
hoen2 ditoetoep telah diboeka kembali. 

Pekerdjaan didalam pertanian boemi 
poetera dan di onderneming ternjata 
agak toeroen, sedang oepah koeli djika 
dibandingkan dengan tahoen 1935 
adalah merosot 2'/, sen. 

Debiet garam tetap naik di Tjiamis, 
sedang di Bandoeng toeroen sedang 
dilain2 bagian tetap sadja. 

ig am 

Jaarmarkt afdeeling Pertoekangan. 

Satoe hal jang patoet benar ditjatat 
berhoeboeng dengan adanja jaarmarkt 
di Soerabaia ini tahoen, ialah keadaan 
didalam afdeeling ,, Pertoekangan" jg 
roepanja bertambah baik dan madjoe 
peratoerannja sehingga hasilnja bagi 
kebaikan dan kemadjoean pertoeka 
ngan bangsa kita nampak benar keli 
hatannja. 

Kalau tahoen doeloe, afdeeling ,,Per 
toekangan“ telah berhasil dengan suc 
ces, ini kali haroes dapat lebih lagi, 
karena keadaan keadaan perdagangan 
dan keradjinan Boemipoetra jang di 
pertontonkan dipilih dan diatoer begi 
toe roepa, sehingga menarik banjak 
perhatian penonton dan memberi pen 
didikan jang boekan ketjilartinja bagi 
kemadjoean perniagaan dan keradji 
nan dikelak kemoedian hari. 

Kita tjatat sadja mana2 jg perloe. 
Baroe sadja masoek, orang tahoe ke 

radjinan meubels dari Pasoeroean jg 
dioesahakan oleh Cooperatie ,, Kema- 
djoean“. Keadaan barang meubels jg 
dipertontonkan sangat mengagoemkan 
orang, karena kebagoesan dan kemoe 
rahannja, Satoe stel koersi medja jg 
modern jg kwaliteit baik, didjoeal mi- 
salnja dengan harga f 17,50, ialah harga 
jg tidak bisa didapatkan dimanapoen 
djoega. 

Seboeah stand poela jg mempertoen 
djoekkan barang besi, antaranja tem- 
pat tidoer a la Kero, tetapi , madein 
Indonesia“ dengan harga tjoema f 49 
compleet dengan kelamboe, telah me 
narik perhatian besar pengoendjoeng 
bangsa asing. 

Stand tempat seorang schilder dari 
Soenda jang menggambar dengan pen 
listrik diatas papan, djoega boekan 
sedikit artinja bagi kemadjoean kera- 
djinan tangan. Sementara stand batik 
dan dorduur, tiada perlos ditjatat poe 
la. Beberapa poela stand keradjinan 
oekir oekiran barang kajoe dari Bali 
jang menghasilkan kemadjoean peker 
djaan, djoega baik selaloe dipertonton 
kan dan mendapat perhatian, agar 
mereka dapat spirit oentoek memper 
haloeskan lebih haloes poela barang 

hasilnja. 
Barang2 tenoen, hasil kita sediri, 

jang dipertontonkan dalam stand 
»Pertoekangan“ memberikan kenja- 
taan bahwa sesoenggoehnja kita telah 
mendapat kemadjoean jang pesat be- 
nar, dan hal ini perloe djoega men 
dapat lapangan pendjoealan dimana2. 

Keradjinan jg lain, misalnja koersi 
medja dari rottan, topi2, dan' barang 
dari koelit, semoea tiada alah dengan 
boeatan asing. Poela kemedja boeatan 
Grisse dari toko ,Pantes“ tiada alah 
baik dan haloesnja dengan bosatan to 
ko toko jg besa besar. 

Ini kali, afdeeling Pertoekangan 
djvega menjediakan tempat pendjoea- 
lan boekoe2, jg sesoenggoehnja poen 
patoet saban tahoen diadakan, karena 
mengingat kembangnja perpoestakaan 
bangsa. 

Dengan menilik besar faedahnja af- 
deeling Pertoekangan ini bagi kema- 
djoean negeri ini, psela besar artinja - 
bagi pemerintah, ketjoeali patoet di 
sampaikan hormat pada jg mengoesa- 
hakan, djoega baik sekali bila dilain 
tempat di kota besar jang lain, bila 
ada keramaian, diadakan afdeeling se 
roepa ini, karena dengan begitoe ar- 
tia tontonan“ ,akan lebih membawa 
deradjad jg tinggi dari kebiasaannja.   — (9 mm 

   



  

  

    

  

   
   
   
   

   

    

   

              

    
   

   
   
    

    

   

  

   

      

   

    

Sebocah. daan Hm pendoe 2 
:  semuegiia boeta 

   

   
   
   

      

Janeh, karena seantero p 
soen atoe - semoga : 

      

    

Anehnja meski 
pa ea sawah, 

      
   

    

pa abad Tn tas ate 
at penjakit boeta, 
e orang jang bisa pastikan 
ngan, bahwa patoeng2 

. . djoega boeta, karena 
tidak mempoenjai mata. 

r keterangan seorang pen 
“jang paling toca dari doesoen 

joega tidak bisa terangkan: 
1 kapan pendoedoek doesoen itoe 
djadi boeta, tapi ia dapat mene 

in bahwa anak2 jang baroe di! 
| dalam doesoen itoe bisa mel 

i djika mereka soedah ber- 
2 th., mereka mendjadi 

        

“Lebih Kh lagi kake' dari doesoen 
pit Pena aan bahwa mereka sama 

k merasa koerang be- 
ng. Karena sebagai ganti mata 
pendengarannja sangat tadjam, 

kaki tangan mempoenjai perasaan 
tadjam dari orang biasa. Sebab 

b eka bisa gerakkan badan de- 
Ir an leloeasa, seperti djoega orang jg 
mempoenjai mata jang tidak boeta. 

  

     

  

      
   

  

   

   

    

    
   

        

   

        

   

  

    

      

   
     
    

  

   
    

    

        

     

   

  

    
    
    

  

   

    
   

      

   

                

   
   
    

     

  

   

          

   

    

    
    
   
   

   
   

    

   

 BANG BEDJAT. 

Jep DiSTRIer WEDSTRIIDEN P.S SI. 
| DJAWA — TENGAH 

PSIT contra Pan 
“ stand 3—1 

| Atas pimpinannja t. Heroesoekarto 
:|Cs, pada hari Minggoe pagi2 Elftal 
PSIT telah datang di Poerwokerto oen: 
|toek menjoekoepi organisatie PSSI, ja- 

oe- lah goena pertandingan daerah oen 

  

mereboet djoeara PSSI bagian 
-| Djawa Tengah Selatan. Begitoelah pada 

11 siang elftal PSIT tiba dikota 

Tea djam setengah 5 sore kese- 
oe belasan PSIT dan pengiringuja soedah 
ugiltiba di gelanggang Persip, ternjata se 
yoh | kali bahwa pertandingan itoe mendapat | 

perhatian besar sekali begitoe poela 
a. kedatangannja PSIT disamboet dengan 

hati jang gembira dan soeka, terboekti 
dari pada waktoe setelah kesebelasan | 

(IPSIT menoendjoekkan moekanja dan 
berpakaian poetih-poetih, nampaklah 
akan kegembiraannja penonton. 
Setelah diadakan sedikit pidato? | 

dari toean Consul PSSI, toean roemab | 
dan disamboet poela oleh toean tamoe 
dari Cheribon, disitoe bestuur dari 

  

1 TASIB memberi tahoekan kepada seka 

lian elftal, bahwa ini pertandingan 

Jb nanti akan dapat hadijah sebocah 
se | patoeng' bagi siapa jang akan wenda 
pat kemenangan. Setelah diambil | 
portretnja, disitoelah referee dari Persim 

|(Djokja) toean Asral memboenjikan 
Ifluitnja tanda permainan dimoesai. 

“Ikedoea elftal seperti terseboet manah 
ini : 

be |poetih) 
Djajoe 

 Moentaha Ahoed 
Moebin Sardjan Iksan 

Oo 
1 | Masri Soemarjo Toha Soekmadi Besar 

Indratmo Ismadi Riswan 
— Soetardjo Soeparman 

23 Dahlan 

uda ad Persi b (bagjoe baka tje- 
Ilana poetih). 

— Aftrap dilakoekan oleh toean beheer 
2? der dari toko V.P.L, disitoelah bola 

Ikena diterima sama Marjo jang dengan 

oekmadi. 
12 | kena 

“Idjadi out. Bola lantas ditendang kete 

| Wakid, tapi dengan gantjang kena di| 
Ireboet lagi sama Ismadi, Ha, pjana 
|lantas diadreskan kepada —. panen   

- 

  

   

      

.loeroeng 

'Idan disitoelah pertandingan baroe sa    

      

Iboetan dengan tepoek tangan jang be 

| jang achirnja lantas mendjadikan ber 

Kita lantas dapat lihat pasangan dari | 

ana PSIT (badjoe PT tjelana | 

Moestaram Basoeki Wakid Amadia Said. : 

lekas lantas dikirimkan lagi kepada | 
Pertama benteng PSIT 

scrimage, tetapi bola lantas| 

Ingah oleh Ahoed, diterima poela sama | 

Ha toan kena di 
ja dan menggoenakan 

5 Sa Sanu bola lantas lari 
c eh. Disitoelah bola di 

li GaaKan tjepat 

ihatan spannend, dja 
Satoe waktoe 
overan bola | 

itoe productief, 
poenja lari teroes 

Persip sehing 
'man Cs. Maja 

ljoeg: 
toean roemab, stand aa 1—0 

soerak rioeh). 
Bola lantas dipasang ketengah lagi 

dja berlakoe 20 menit lamanja. Seka 
rang fihak toean roemah Serdaja oepaja 
'loentoek membikin tegenpunt, tetapi 
Isebaliknja fihak toean tamoe semang 
kin menoendjoekan permainannja jang 
manis dan menarik. Serangannja Voor 
hoede Persip sekarang selaloe gagal, 
karena Ahoed selaloe mendjadi palang 
pintoenja. Beberapa kali peloran dari 
peloeroe Persip dilepaskau, toch ta' 
berhasil poela, sebab memang Djajoe 
soenggoeh main sangat baik teroetama 
poela banwa ia sering mendapat sam 

gitoe rioeh, 
Berganti sekarang voorhoede PSIT 

membikin contra bezoek, bola dipegang 
oleh Moebin lantas dikasihkan lagi 

Isama Said, tapi disitoe sajang sekali 
| bola lantas djadi corner. Tembakan 
corner dilakoekan oleh Moestaram jg 
begitoe manis. diterima sama Amadia 
lantas dikasihkan lagi sama Said, ma 
ka dengan moedah bola laloe digoeling 
kan, stand djadi menoendjoek 2—0 
boeat Cheribon (soerak lagij. 

Soenggoehlah sexarang fihak penon 
ton lantas sedikit mengandoeng pena 
saran, apa lagi menilik permainannja' 
poen ada sangat berimbang. 

Soeatoe tempo pada waktoe Ismadi 
dapat overan bola dari Soeparman la| p 
loe diadreskan lagi kepada Scemarjo 
itoe goalgetter jang terkenal, maka 
dengan“ moedah serenta dapat melaloei 
tempatnja Sardjan dengan lekas ia 
poenja peloran (grondscbot) dilepaskan, 

'obahnja stand djadi 3—t1. Begitoelah 
pertandingan sekarang kelihatan ke- 
sana keinari djalannja bola, dan tidak 
lama lagi terdengar poela f.uit berboe 
uji tanda permainan soedah boebar, 

nja toean tamoe. 
Maka setelah pertandingan boebar, 

disitoelah bestuur Asib lantas mem- 
berikan seboeah Patoeng jang berwoe 
djoed gambar orang main bola terbi- 
kin dari sebangsa proenggoe kepada 
Captain PSIT. Maka atas kedermawaan 
itoe, Captain dari PSIT. mengatoerkan 
bavjak terima kasih dan moedah2an 
Elftal PSIT akan mendapat deradjat 
jang lebih tinggi lagi begitoe poela 
tertjapai apa jang mendjadi tjita2nja. 

Sekira djam setengah 9 percies se 
soedahnja beres semoea pemain dan 
pengantarnja, waktoe malam itoe djoe 
ga poelang kembali ke Cheribon. 

Menilik dengan stand jg terdapat 
oleh PSIT, seperti pada waktoe PSIT 
berhadapan sama PSIM menang dengan 
langka 10—0 boeat 
PSIT, sedang Wonosobo—Poerwokerto 
banja stand 7—1, begitoe djoega Poer 
wokerto—Poerworedjo stand 4—1 boe 

lat Persip. Djadi terang sekali bahwa 
PSIT kansnja selaloe bersanding disam 
ping bendera PSIT oentoek mengoen 
djoengi ke congres jg akan diadakan 

Tenan 3 
— 9 — nang 

Yak 

Minggoe 11-10-36 
— Malay Club — T. K witang 

P.P-V.I. M. 

..'Saptoe 10-10-36 
Oedaya — J. Krakatau 

1936/1937. 

“LM. Malang dan Sport 
Pada hari Minggoe Indonesia 

| Moeda tjabang Malang t     

  

    

Ikerandjang dengan I. M. Soerabaja di| 
lapangan Pasar Toeri. 

Pertandingan ivi 
menghormat perajaan SI V B. 

benteng Che| 
an moesoeh, 

stand tetap 3—1 boeat kemenangan- | 

kemenangannja | 

di Soerabaja pada nanti pertengahan 

dakan darmawisata ke S ja. Ke- | 
tjoeali perloe menonton jaarmarkt, | 
djoega memboeat pertandingan bola | 

djoega . oentoek | 

Kesoedahannja Malang kalah dengan | 

menambah lebih terangnja 50, 

bagi Toean tentang tinggi kwaliteitnja 

  

      

    

    
    
    

        

      
    

      

   

  

   

        

Kawat dubbel, berpilin, jang bergeloeng-geloeng — soeatoe pendapatan 

baroe jang penting — didalam lampoe-lampoe Osram- IDIF jang berisi gas, 

dari lampoe-lampoe jang koerang baik 

dan asalnja tiada dikenal. Tjap pada boengkoes dan koeningannja: ke- 

koeatan tjahaja dinjatakan dengan Dekalumen dan sedikitnja stroom jang 

dipakai dinjatakan dengan Watt, adalah semoea itoe soeatoe tanggoengan 

  

      

  

» 

CH 3—UMS 5 Oliveo veld Waterl. 
BVC 4 — Oliveo 5 CVC veld. 

bioesahakan oleh VVM 

Kb. Binatang. 

L Senen 12-10-36. jg 
VVM — MSV (Bandoeng) 

Selasa 13-10-36 
Jong Arab — MSV (Bandoeng) 

9 

Federatie Badminton Bonden 

tie BB: 

1se klas. 
Garoeda 1 — B.S.E. 1 
Exelsior 1 tea Swastika 1 
KA — Cymba 1 
Diana 1 Ea Pahua 1 

3deklas. 
Merpati 2 — IB0,”3 
Pa Hua 3A mm Persatoean 2 
AA. BN —— Swastika 3 
Cymba 3 — Chih Hsing 2 
Azam 2 —— PP EA Er 

4deklas. 
Pa Hua 4A 2 Swastika 4B 
Swastika 5A— Azam 3 
(Ching Hsing 3 — De Vriendschap3 
Damesafd: 

Swastika —  Pahua 
B.B.S. — Merpati 

VVM 2 — SVBB 3 CRC veld 
Hercules 4 — BVC 5 Deca Park 
VKJB — CRC 2 Koningspl. NO. 

Minggoe 11- 10-36 
TNH — SVBB Petak Sinikian 
CH — CRC Karang Anjar 
Oliveo 2 — BVO 2: Deca Park 
BVV 2 — Sparta 3 Sportveld 

Pertandingan2 dilangsoengkan di 

Programma Competi-LAl Djihad: 

11 October 1936 

  

  

  

MESIR. 

Pers Mesir masih sadja membitjara 
kan itoe perdjandjian jang telah di 
teekend antara Mesir dan Engeland. 

Walaupoen telah selesai itoe per- 
djandjian antara Mesir dan Engeland 
jang tempo hari diadakan di Londen, 
dan basil perdjandjian itoe boleh di 
bilang sanga: memoeaskan djoega fi 
hak pemerentah Mesir, akan tetapi se 
baliknja pers disana masih sadja sam 
pai sekarang ini, menoelis dalam arti 
kel2nja, dalam mana soerat2 kabar 

-litoe telah mengandjoerkan-kepada an 
Ha 

tero ra'jat djelata Mesir, soepaja mere. 
ka sama mengetahoei bagaimana erti 
kemerdekaan itoe. 

Dan antara s.sk. Mesir itoe, jang 
telah menoelis artikel sebagaimana ki 
ta telah seboetkan diatas, adalah s.k, 

dan antara artikel itce 
K.l. begini , Pesoenggoehnja kita per 
tjaja bahwa tjinta tiap2 seseorang 
orang Mesir, dan selain dari pada 
itoepoen bangsa Mesir memang te 
goeh persatoean, dan tjinta kepada 
bangsa dan tanah airnja. 

Hal itoe, boleb dibilang soedah bxr 
djalan lama, ja'ni dari moelai tahoen 
1919, bangsa Mesir sama mengetahoei 
dau insjaf betapa enaknja dan moelia 
nja satoe oemmat jang merdeka, dan 
sampai sekarangpoen mereka sama 
masih mengedjar tjita-tjita jang moelia 
itoe, soepaja menilaikan kemerdekaan 
jang selengkap-lengkapnja. 

Adapoen kemerdekaan jang telah 
didapati oleh Mesir, jang sekarang 
ini, ja boleh dibilang soedah memoeas 
kan djoega, akan tetapi masih sadja 
kita berharap soepaja bangsa Mesir 
itoe mengetahoei erti kemerdekaan 

"Ijang lebih penoeh lagi dari apa jang 
ada sekarang. Demikianlah toelis soe 
rat kabar ,Al Djihad“ tadi.     
  

      
  

BELU 
IA AA 

BATAVIA C. 

-     Ka 3—2. Pe 

V5: Ga 

Programma 

Saptoe 10 10-36 | 

Vs - UMS Vios veld 
SVJA 2 — Hercules 2 BVC veld 
Sparta 2 -— Oliveo 8 Sparta veld! 

“ KETJANTIKAN dan KESEHATAN 
KOELIT MOEKA TERBANTOE 

Harga 1 Blik f0. 80, f0.30enf 0.10. Sedia kleur DADOE en POETI 

Bisa dapet beli di koeliling tempit. Monster gratis. 
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PROGRAMMA NIROM 

Penjiaran Barat 

Archipelz. 99 (dari 11.00 tym 12.00 
atas 05 m). West-Java: Batavia 126, 
Bandoeng 120 Buitenzorg 182 Cheribon 
108, Pekalongan 92, Soekaboemi 192, 
Oost dan Midden—Java: Soerabaja 131 
dari 7.30 sampai 2.06 atas25 m.) Soe 
rabaja III 196, Semarang 122, Malang 
9lI,Djokja 181, Solo 188, Tjepoe 186, 

Djoem'at 9 Oct, 
6,03 sore Tjerita Indjil 
6,15 ',  Lagoe Sore 
1,— malam Berita 
TG Mana soeka 
8,10 Pendidikan 
8,30 Lagoe populair 
9,— Lagoe Belanda 
9,25 Lagoe Djerman 
10,— Toetoep 

Sabtoe 10 Oct. 
6,30 pagi Gymnastiek 
6,45 , Lagoe gembira 
8,— Berhenti 

11,01 ', Pidato tentang obat2an 
11,30 ',,  Doea gja'ir Symphonie 
12,03 siang Nirom Orkest 
Ke Berita soerat kabar 
1,30 ,.  Lagoe dansa | 
2 — 3 Lagoe populair 
22 Mengoelangi berita 
Na Berhenti 
60.3 sore Nirom orkest 
7.— malam Berita soerat kabar 
Te Mana soeka 
8.30 Lagoe klasiek 

5 Berita tentang disco 
5 Lagoe dansa 
# Penoetoep 
3 Toetoep 

PEWARTA V.O.R.O. 

Penjiaren Timoer 

Djoem'at, 9 October. 

5.— sore Yang Khim - 
B2 5 Lagoe Djawa 
6,— Krontjong 
Gd, Boeat Pandoe 
6,45 Lagoe Tionghoa 
— malam Berita 

Belloni : 
Pemandanganloearnegeri 
Lagoe Soenda (Bandoeng) 
Krontjong 
Lagoe India 
Gamelan Djawa 
Toetoep 

Sabtoe 10 Oct. 

10,— pagi Lagoe Djawa 
10,40 , . Hawaiian 
Il— Lagoe Soenda 

11,40 ,,  Lagoe Tionghoa 
12,— siang Lagoe Arab 
12,20 , Gambang kromong 

Lagoe Djepang : 
Belloni dengan orkestnja 
Krontjong roepa2 
Berhenti 
Lagoe Soenda 
Krontjong 

Ay Lagoe Tionghoa 
7,— malam Berita soerat kabar 

TO Lagoe Soenda 
8,— Disamboeng dengan K. 

J.B. berhoeboeng dengan 
-  oepatjara perajaan oesia 

72 dari Z. V. H. Soesoe- 
hoenan 
Toetoep 

BANDOENG. 
Bandoeng II 103 

Djoem'at 9 Oct. 

65,— sore Lagoe Soenda 
BAD 3 Gambang kromong 
6,— Krontjong 
6,45 , Lagoe Bali 

1,— 5 

7,15 malam Lagoe Djawa 

8,— , - Lagoe Soenda- 
Kan Lagoe Melajoe 

11 30 » 'Toetoep 

Saptoe 10 Oct. 

10,—pagi Lagoe gramophoon 
12,30 siang Berhenti 
4,30 sore Kesempatan boeat anak2 
5,— Lagoe Soenda 
5D 0 Krontjong 
7,— malam Berita soerat kabar 

an Lagoe Tionghoa 
M3 Lagoe Djawa 
8—. Idem VORO 
1— Toetoep 

DJOKJA, SEMARANG, SOLO 

Semarang 111. 

Djoem'at 9 Oct. 

6,— sore  Lagoe Djawa 
Gu Berita 
6 Ab Nama soeka 
8,— malam Tjelempoeng 
kESO Toetoep 

Sabtoe, 10 Oct, 

6,— sore  Lagoe Melajoe 
302 Berita soerat kabar 
Dah ata Boeat anak-anak 
8,— malam Ketoprak 
130 Toetoep 

PROGRAMMA V.O.R.L. 

Zender YDH 7 golflengte 

107. 53 meter 
Djoem'at 9 Oct. 

5,— sore  Lagoe Djawa 
6.— Lagoe Soenda 
6,30 ', Berhenti 
7.— malam Lagoe Arab 
A9 23 Berita s. kabar 
8,—- Krontjong 

10,— Toetoep 

Saptoe, 100ct. 

5,— sore  Lagoe Soenda 
6,— Lagoe Barat 
6.30 Berhenti 
7.— malam Lagoe Krontjong 
PA Berita soerat kabar” 
8— Klenengan dari Studio 

Vorl. 
1,— ,  Toetoep 

B.R. V. 

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

Djoem'at 9 Oct, 

5,01 sore  Lagoe gramophoon 
D3 Berita 
H Ao en Lagoe gramophoon 
GOkera Iden 
Or Pandoe2 
AD ng Lagoe gramophoon 
7,— malam Cursus stenografie 
Ia 9 Cinema orgel 
Ol na Operette 
I— Cocktail programma 
10— Lagoe dansa 
1,— Toetoep 

SJaptoe:10 Oct. 
7.01 Pagi Lagoepagi 
83011 Berhenti 
TOL, Lagoe gramophoon 
2,— siang Lagoe dansa 
3,— ». Berhenti 
5.— sore Lagoe gramophoon 
b30 5 Berita soerat kabar 
6.01 Orkest   geri 
8,— Lagoe Belanda 

“9.3 Lagoe dansa : 
10,— Lagoe penoetoep Ming- 

goean 
11,— Toetoep 

  

    
     

   

      
   
   

Prof. Ibrahim Oesman, jang 
seperti soedah diterangkan, telah me 
ngoendjoengi negeri kita, memberikan 
saja keterangan seperti berikoet ten 
tang Landbouw-onderwijs ditanah Me 
sir, Egypte seperti negeri toean, kata 

.nja, boleh dibilang seboeah negeri per 
tanian 'djoega. Karena itoe kami ba 
njak menaroeh perhatian pada pergoe 

Doea minggoe di Mesir 

  

  

 andhouwonderwijs di Mesir 
 PERKOEMPOELAN ,HIDAJAT ISLAMIJAH.« 

Oleh : Dr. Soetomo. 

  

3 boeah sekolab menengah boeat per 
tanian jg tersiar diseloeroeh negeri, 
tiap sekolah mempoenjai 500 orang 
moerid dan lebih djaoeh lagi banjak 
sekolah-sekolah pertanian rendah se- 
perti jang saja lihat di Malang dan 
Djokja. 
Sekolah pertanian rendah itoe ma- 

sih terlaloe sedikit, walaupoen pada   roean pertanian, Semendjak pernjata 
an kemerdekaan Mesir jang pertama 
kalinja, ja'ni dalam th. 1923, kepada 
kami telah diberikan kesempatan mem 
perbaiki onderwijs. Kami sekarang 
mempoerjai sekolah tinggi dimana kl. 

    

   
   
   

sekolah desa biasa djoega dipeladjar 
kan hal pertanian, 

Kami tiada akan berhenti, sebeloem 
sekolah sekolah dalam desa itoe dioe- 
bah, sehingga onderwijs pertanian 
mendapat bagian jang selajaknja.   

    
1000 orang stoeden beladjar pertanian Djoemlah stoeden jg beladjar ilmoe 

7.45 malam Pemandangan loear ne- 

tani bertambah banjak. Keterangan 
ini sebagai permoelaan nanti toean 
saja bawa melihat sekolah tinggi itoe. 

Sekianlah keterangan prof. itoe. Sa- 
toe negeri dengan pendoedoek kl. 16 
millioen djiwa, seboeah negeri jang 
haroes hidoep dari pada pertanian ! 
Begitoelah gambarnja Mesir jg seka- 
rang, akan tetapi Mesir djoega telah 
moelai mengadakan indoestri, sehingga 
dihari jang datang pendoedoek tidak 
sadja mendapat soember penghasilan 
dalam pertanian sadja. 

Bagaimana keadaan di Indonesia ? 
Pendoedoek 60 miljoen djiwa. Ada- 
kah kita poenja sekolah tinggi boeat 
pertanian? Adakah kita poenja sekolah 
menengah boeat pertanian, jang di 
koendjoengi 500 orang moerid tiap 
sekolah ? 

Pembatja, inilah sebabnja maka per 
loe sekali mendesak lagi pada peme- 
rintah boeat mendirikan sekolah tani. 
Dan poela njata bahwa kemerdekaan 
bergerak boeat menentoekan nasib 
sendiri boeat soeatoe bangsa itoe tidak 
lain melainkan memberi manfaat dan 
kemadjoean. 

Egypte beloem seperti Djepoen jang 
mempoenjai ratoesan sekolah tani me 
mengah, akan tetapi kemerdekaan 
Egypte seloeroehnja djoega masih ha 
roes datang. Betapa kemadjoeannja 
nanti | 

Saja harap keterangan jang diberi 
kan oleh prof. Oesman itoe boeat seki- 
an kalinja akan memberi andjoeran 
pada bangsa kita, agar kita bekerdja 
kedjoeroesan Indonesia mengembang- 
kan diri dalam hal pertanian. 

Pada sorenja saja djadi tetamoe per 
koempoelan Hidajat Islamjjah 
jang memberikan ,,thee-party“ 
didalam clubgebouwnja. Waktoe saja 
sampai di clubgebouw itoe saja diterima 
oleh seorang toea jang sedang asjik 
mengatoer koersi Toean, ini berpakai- 
an jacket, dan njata adalah Inspec- 
teur Onderwijs. Soeatoe ke hormatan 
besar bagi saja diterima setjara ini. 

Dalam roeangan itoe telah menoeng- 
goe saja professoren dari Al-Azhar uni 
versity, stoeden Mesir dan Tionghoa 
dll. Saja diberi tempat jang speciaal 
dan setelah penghormatan dan penjam- 
boetan biasa selesai, seorang diantara 
Professoren itoe, memadjoekan perta- 
njaan jang berikoet : 

Apa sebab-sebabnja menoeroet pe 
mandangan toean, maka agama Islam 
moendoer? 

Djalan mana haroes ditempoeh soe 
paja tertjapai perbaikan ? 

Bagaimana keadaan kaoem Meesli- 
min di Indonesia ? 

Apa jang kami dapat berboeat bagi 
mereka ? , 

Bagaimana pendapatan toean ten 
tang negeri kami? : 

Seboetkanlah kesalahan - kesalahan 
kami dan kekoerangan kami. 

DII. seteroesnja. 
Perkoempoelan ini, jang dipimpin 

oleh Prof. Moh. Gad. Hoesein 
berasal dari Tunis, bermaksoed menje 
barkan penerangan tentang Islam, me 
lakoekan propaganda setjara adab, 
akan tetapi gedocumenteerd, dan me 
njerang toedoehan palsoe tentang aga 
ma Islam, 

Pembatja dapat mengerti, betapa 
soekarnja kedoedoekan saja boeat se 
djam lamanja kl. dihadapan kop- 
stukken ahli-ahli doenia Islam itoe 
membitjarakan agama dan menjata- 
kan pendapatan saja. Beroentoenglah 
bahwa djawaban saja itoe baik roepa 
nja, karena waktoe mengoeraikan fiki 
ran saja itoe studentrstudent Mesir 
itoe menjatakan berkali-kali tanda per 
setoedjoeannja dengan berseroe: Hi- 
doep Indonesia, hidoeplah Indonesia ! 

Perkakataan itoe telah mereka da 
patkan dari stoenden bangsa kita. 

Dari elubgebouw itoe kami kemoe 
dian pergi lagi mengoendjoengi peroe 
mahan stoeden stoeden kita Indonesia 
boeat saja menjatakan pidato berpisa 
han jang berakibat dengan debat debat 
sampai djaoeh malam. Saja terangkan 
Parindra soepaja stoeden-stoeden itoe 
dapat mengikoeti pergerakan nasional 
kita. 

Soedah tentoe, karena kalau tidak 
begitoe tentoe mereka boekan Moesli 
min jang. sedjati, mereka mendesak 
pada saja soepaja Parindra diberi pa 
kaian Islam, akan tetapi sebalik 
nja poela soedah tentoe poela saja 
mempertahankan pendapatan Parindra 
bahwa keadaan tiada dapat dioebah 
karena Parindra tidak mentjampoeri 
agama. 

Perdapatan menarik hati sekali dan 
deradjatnja tinggi, karena stoeden2 
itoe mendapat saja dengan alasan? 
jang tegoeh, Djadi sekalipoen kami 
tiada dapat berdekatan dalam hal itoe, 
toch semoea hadlirin mendapat ke- 

lan dengan menjenangkan benar, 
Achirnja ditarik kesimpoelan, bahwa 
sekalipoen dilaloei djalan jang berlai- 
nan toch sama2 toedjoean jang sama, 
jani: Mengabdi tanah air! 

Sekianlah malam perpisahan dengan 
stoeden kita itoe. 

Koendjoengan saja jang sebentar di 
Cairo itoe telah memboeang hasil, bah 

“ 

  poeasan, sehingga malam itoe berdja- |- 

wa pemoeka2 universiteit dan oelama2 
jang lain telah berdjandji pada saja 
dengan soenggoeh, bahwa stoeden2 
kita itoe akan diperlakoekan seolah 
anak-anak mereka sendiri, boeat mana 
dari pihak kita poen selajaknja sekali 
dinjatakan diperbanjak terima kasih ! 

ok 

Tanggal 5 September, esoknja Prof 
Ibrahim Oesman memenoehi djandji 
nja pada saja akan membawa saja ke 
sekolah tinggi, boeat memperlihatkan 
faculteit landbouw itoe, 

Boeat dapat melihat seloeroeh uni- 
versiteit itoe perloe tempo beberapa 
bari, karena itoe maka saja pilih ba- 
hagian jang agak terpenting sadja ba- 
gi kita bangsa Indonesia, oempamanja 
bahagian jang baroe didirikan, ja'ni 
afdeeling zuivelbereiding, me 
masoekkan boeah-boeahan dalam blik, 
mengerdjakan daging-daging, sajoeran 
dan sebagainja. Doea afdeelingen itoe 
masoek faculteit pertanian ada dibawah 
pimpinan professoren jang masih moe 
da toean-toean jang beroemoer 27—28 
tahoen, bekas bekas moerid prof, Ibra 
him Oesman. Mereka itoe sebeloemnja 
mendoedoeki djabatannja haroes doeloe 
mengoendjoengi beberapa negeri. 

Prof. Moh. Hoessein mempertoen- 
djoekkan pada saja, ketjoeali labora- 
torianja sendiri dan jg boeat studenten, 
djoega beberapa ,fabriek“, dimana soe 
soe diperiksa dan diselidiki isinja, di 
djadikan poeder, dibocat mentega, ke- 
djoe dsb. Lebih djaoeh ditoendjoekkan 
bagaimana barang2 itoe dimas ekkan 
dalam botol dan dipak. 

Djoega diperlihatkan kepada saja 
bagaimana membikin roepa2 yscream 
dengan soesoe. 

Prof. Moh Ali memperlihatkan pada 
saja kamar2 dingin, diantaranja seboe 
ah kamar dimana dapat tertjapai hawa 
ocedara jg 23 graad dibawah nol, ja'ni 
boeat menjimpan diging hewan, jang 
haroes tinggal baik 2 buelan lamanja. 

Dengan djalan ini katanja kami ber 
gesaha memperbaiki economie orang 

iltani. Dinegeri toean inrichting jg se 
perti.ini perloe sekali. Kirim 
student2 t. kesini, kita sama kaoem 
Moeslim dan sesaudara anak: moeda 
toean akan kami bantoe dan didik se- 
baik-baiknja. : 

Bahwa oetjapan itoe boekan perka- 
taan kosong melompong sadja njata 
pada saja, waktoe mengetahoei dari 
seorang student Indonesia Djawa, jg 
beladjar filosofie, bahwa ia katanja ka 
rena oesaha dan bantoean prof Oes-   

man diperkenankan beladjar dengan 
gratis di Egyptiseh universiteit. Seperti 
diketahoei djoega di Al Azharstuden 
ten kita selain dapat gratis onderwijs 
djoega ,,wang makan“ dan gratis pe 
roemahan. Dan disekolah tinggi boeat 
djadi goeroe, student kita seperti stu- 
dent student Mesir djoega dapat ma- 
kanan siang, 

Lain-lain kamar dingin djoega di- 
perlihatkan, dimana disimpan roepa2 
selai, jam, stroop dan air boeah. Djoe 
ga disini dibikin yscream dari bocah 
boeahan jang diperas itoe, zonder soe 
soe. Bagaimana memboeat roepa2 
asam-asam, menarik minjak wangi 
dari boenga dsb. Menarik minjak wa 
ngi dari boenga roos semoeanja itoe 
diterangkan pada saja dengan teliti 
dan moerah hatis 

Dari afdeeling 'itoe kami pergi me 
lihat keboen2 tuinbouw, dimana prof. 
Ibrahim Oesman sendiri bekerdja. 
Disini ditanam dan dipeliLara roepa 
roepa boeah-boeahan, seperti druiven 
vijgen, srikaja Indonesia, olijf djeroek 
dsb. Boeah boeahan dan sajoeran itoe 
di lever pada ,conserven", 

Prof. Oesman menerangkan pada 
saja waktoe melihat-lihat berdjalan 
djalan itoe sifat-sifat tetanaman. 

Saja djawab pada prof. itoe: Teri 
ma kasih atas kemoerahan hati toean. 
Barangkali pemerintah Hindia djoega 
ada maksoed dan soeka mendirikan 
sekolah2 seperti ini, akan tetapi sebe 
loemnja didirikan sekolah2 seperti itoe 
dinegeri kami tentoe andjoeran toean 
itoe akan disamboet dengan gembira 
dan terima kasih oleh bangsa saja, 

Egypte jg tidak begitoe pesat pen 
doedoeknja telah mempoenjai inrieh- 
ting jg seroepa ini. Betapa tambah per 
loenja itoe bagi negeri kita Indonesia, 
dimana selama ingatan manoesia sela 
loe diperbintjangkan soal overbe- 
volking, kebanjakan pendoedoek ! 

Apakah tidak selajaknja bila bang 
sa kita selaloe sadja mendesak pada 
pemerintah, agar mendirikan sekolah 
sekolah tani, tinggi dan rendah? Apa 
kah tidak ini satoe djalan boeat me 
metjah so'al kemiskinan Ra'jat di In- 
donesia? 

Saja menanti andjoeran jang demi 
kian dalam . Volksraad boekan sadja 
dari pihak nasionalisten akan tetapi 
djoega dari pihak anggauta2 B.B. dan 
lain lain, Moedah moedahan ! 

TO — 

  

  ee 

  

TOKO COOPERATIE ,,BOEDI ISTRI" 
PRIBOEMI MANONDJAJA 

  

Selamanja kita sedia ketjap blekan dan botolan no. 1 
dan no.2, keloearan C,B,I. Manondjaja jang soedah 

3 terkenal dimana-mana tempat. Rasanja dan haroemrja 
kita teroesah seboetkan lagi. 

Harga boeat djoeal lagi, direken harga jang pantes, 
Atoer pesenan selamanji. dengan REMBOURS. 5 

Monster djika diminta, dikasih pertjoema, ketjoeali 
onkos kirim, Djoega kita menujoeal minjak klapa, 

: jang tida kalah sama minjak Tjiamis, - 

Moenoenggoe dengan hormat Njonja2 dan Toean2 
poenja pesenan. 

Pengoeroes C. B. I. Manondjaja.   
  

  

MALAISE 

dibawah djari-djari kaki. 

f 0,75 dan anak ketjil f 0,25.— 

20 gram f 2,—     

TINGGAL 

Kesehatan badan ada lebih berharga dari pada wang 

    

mis TABIB S.S. MOHAMMED ALI ala 
Matramanweg No. 39 pinggir djalan tram — telefoon 536 Meester- Cornelis 

Saja bisa mengobati segala penjakit zonder potong atau operatie 
dan bakar baek dalam atau diloear badan, jang masi baroe 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 BCEBOELAN (Mata Ikan) jang diatas atau 

Segala roepa penjakit mata, gigi, koeping dan koerap ongkos me- 
ngobati dalam seminggoe boeat Indonesier f 0,50, orang asing 

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 

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

MALAISE 
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'Toean Alatas: 
—. Toean Voorzitter ! 

— Saja segera akan kembali lagi ke- 
pada soe'al Hindia Nederland. Maka 

“oleh karena kini orang telah sama 
mengakoei akan hak berdiri sendiri, 

— oleh karena kiniorang telah melenjap 
kan paksaan dan perasaan diperin 
tah, maka kita melihat bahwa bang 
sa Mesir itoe tetap menghargai peri- 
katan -jang tetap dengan Inggeris, 

: demikianpcen di Inggdris orang telah 
moelai sadar, bahwa sekarang kepen 
tingan2 di Mesir itoe dapat teroeroes 
dengan lebih baik daripada doelose, 
ketika masih diadakan perikatan pak 
saan, karena dengan ikatan paksaan 
itoe bertoemboeh2 perasaan anti 
Inggeris. : 

Menoeroet  kejakinan saja adalah 
pemerintahan Nederland jang berla- 
koe didaerah2 sini adalah soeatoe pe 

““merintah jang penoeh dengan pse- 
20 djian. 

—. Walaupoen ada beberapa perkataan2 
jang diocetjapkan berhoevoeng dengan 
V.O.C., din djoega berhoeboeng de- 
ngan pemerintahan tiga perempat 

| abad setelah adanja kekoeasaan Neder 
land, maka pemerintahan itoe dapat 
mengadakan atau mempelibara tertib 
dan damai,keadaan mana dapat berlang 
soeng berabad2 lamanja dan telah 
mempertahankan sedjahteranja dae- 
rsh2 ini serta segenap pendoedoek 
nja, Dan semendjak adanja asas2 kolo 
nisasi dan adanja pengakocan atas 
pinission sacree de civilation“ dari 

da negeri2 pendjadjah, maka ber- 
kat oesahanja pimpinan Nederland 
telah tertjapailah beberapa tingkat ke 
madjoean ketjerdasan oleh ra'jat, se- 
hingga timboellah keinsjafan kepada 

toean kebangsaan Indonesia dan 
timboellah kehendak oentoek menge 
djar hak berdiri sendiri. 
-Sjahdan, maka sepandjang kejakinan 

“saja jang koeat, adalah bahwa ikatan 
dengan- Nederland itoe mesti dipeli 
hara teroes dalam 'garis kemadjoean 
ketjerdasan ini. 

Adapoen jang dimaksoedkan oleh 
Philby tentang ,nafsve oentoek me 
merintah“, jang dengan sendirinja 
disamping itoe timboel pocela ,nafisoe 
oentoek tidak diperintah“. itoe meng 
hendak lepas daripada segala kepen 
tingan materieel, ja'djika perloe ber 
lawanan dengan itoe, maka semoea 
itoe mesti menjingkir boeat asas jang 
ditinggikan agama, jaitoe mengedjar 
kepada membikin dirinja ta' bergoe 
na lagi“ —boeat jang diperintah—. 

Maksoed ini boekanlah soeatoe de- 
faitisme (pendapatan siasah dalam pe 
'rang doenia, bahwa kekalahan tidak 
begitoe meroegikan tertimbang kalau 
perang dilandjoetkan), Maksoed itoe 
soedah defaitisme sendiri kalau hal itoe 
timboelnja dari fikiran, bahwa Neder- 
land tidak bisa mempertahankan diri, 
dan oleh karenanja mesti mempersiap 
kan perdjalanan kembali dengan mem 
bawa nama baik dan membawa ke 
oentoengan. 

Tetapi hal itoe bisa poela mendjadi 
faham sebaliknja dari defaitisme (me 
njerah kalah), kalau faham itoe keloear 
nja dari perasaan wadjib dan jakin, 

. bahwa Nederland tahan terhadap ke 
pada akibat2 pendidikan dan pimpi- 
nannja disini. 5 

Soedah barang tentoe, bahwa tidak 
ada sesoeatoe bangsa, djoega tidak dari 
bangsa Nederland, bisa diminta soepaja 
berlakoe bertentangan dengan kepen- 
tingannja sendiri. Tetapi menilik pe 
ladjaran2 riwajat, saja berpendapatan, 
bahwa djoega bagi kepentingan Ne- 
derlapd sendiri, kelandjoetan kema- 
djoean ketjerdasan itoe adalah soeatoe 
sjarat atau kehendak jang ta dapat 
ditolek lagi. Ketjerdasan itoe tidak 
menghendaki soepaja ikatan antara 
Nederland dan Indonesia makin lama 
makin longgar, dan lepas sebagai toe- 
djoean, tetapi jang dikehendaki ialah 
»peroebahan”, ja'ni dari keadaan ,di 

berdiri 

Menoeroet pandangan Islam 

sendiri". 
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Choetbah toean Alatas 
  

H 

perintah mendjadi ikoet , memerintah 
(sama haknja). peroebahan ,, mesti“ soe 
paja mendjadi ,maoe“. 

Factor2 goena mengikat teroes ke 
pada kedoea negeri itoe adalah sangat 
koeat dan njata. Dengan mempoenjai 
djadjahan2 ini, Nederland mendjadi 
inempoenjai kedoedoekan jang penting 
sekali dalam barisan lain2 bangsa, ka 
rena dengan djoemlab jang sangat ke 
tjil itoe bisa mengoeasai djadjahan2 jg 
besar besar. Berhoeboeng dengan itoe, 
maka goena menjesoeaikan dengan ke 
doedoekan itoe, Nederland berkewadji- 
ban mengedjar kepada kemadjoean 
ekonomi, koeltoer dan masjarakat bagi 
Indonesia hal mana ta" dapat ditjapai 
sekadar dengan sjarat2 jang ada pada 
Nederland. : 

Tetapi kedoedoekan jang baik itoe 
adalah mendjadi boeahnja dari peker 
djaan bersama antara Nederland dan 
Indonesia (atau dengan djadjahan2uja). 

Disamping itoe sesoenggoelinja pim 
pinan dan pendirian oleh Nederland 
dalam segala hal boeat kemadjoeannja 
negeri dan bangsa Indonesia adalah 
meninggalkan bekas .. Meninggalkan 
bekas dibentoeknja, sifatnja, dan garis 
nja toedjoean kemadjoean itoe. Bekas 
itoe melebih dan lebih banjak dari 
pada bekasnja Inggerisatas India, dan 
terang melebihi dari Amerika terha- 
dap Philippins. : 

Lagi poela Nederland dalam mena 
namkan pengaroehnja menilik djoega 
kepada keadaan jang sesoenggoehnja 
dan kekoeatan dari golongan? bangsa 
di Indonesia. 

Djoega jang berkenaan dengan il- 
moe2 jang dalam, dari segenap dae- 
rah2nja, hal mana penting boeat kea- 
daan siasah, maka Nederland menda- 
pat nama jang baik sekali. Dari hasil 
pendidikannja itoe, timboel poela ba- 
risan barisan orang pandai pandai jg 
bisa terkenal diseloeroeh doenia. 

Nederland telah mendjadikan orang 
pandai pandai jang sangat bergoena 
dan sangat tinggi pengetahoeannja, 
dan pengetahoean Orang orang itoe sa 
ngat bergoena oentoek dipakai boeat 
mentetapkan keadaan keadaan siasah 
dan mendjalankan pemerintahan di 
negeri ini. 

Pendek, toean Voorzitter, Nederland 
dan Indonesia dalam perdjalanannja 
menoentcet kemadjoean telah tolong 
menolong satoe sama lain, sehingga 
menoeroet kejakinan saja, adalah bab 
wa poetoesnja pertalian antara Neder 
land dan Indonesia itoe dapat menje- 
babkan bentjana, dan tidak hanja bagi 
Indonesia. 

Dengan djilan meneroeskan arahnja 
dalam garis riwajat ini, maka bentjana 
itoe dapatlah disingkiri, ja'ni bahaja 
faham jang sempit. 

Saja tidak hendak memoengkiri. 
bahwa pada sa'at inipoen faham seroe 
pa itoe sodah ada. Tetapi faham ini 
beloem begitoe njata dalam ketjerda- 
san jang moeda ini dan jang radikal 
ini. 

Dan boekanlah sekali-kali boleh 
dikatakan beleid jang bidjaksana djika 
fabam2 seroepa itoe diindahkan atau 
tas diakoei, dan diperangi dengan 
menindisnja atau menindis segala 
oetjapan dengan kekoeasaan tangan 
besi dari fihaknja Pemerintah. Sebab 
lepas dari faham radikal, bererti fa- 
ham sempit, pada pendapatan hal itoe 
hakikatnja tidak lain karena oetjapan 
jang dioetjapkan agak keras oentoek 
memperoleh dengan kehendak jang 
lebih loeas kepada kemerdekaan, dan 
minta mendapat hak jang lebih dalam 
mengoeroes kepentingannja sendiri dan 
keboetoehannja sendiri dan djoega 
memerintah negeri sendiri. 

Dalam hal ini saja hendak menjoen 
tingkan  keterangannja — Commissie 
Milner dalam tahoen 1920 tentang 
Mesir, ja'ni bahwa sembojan dari jang 
diseroe-seroekan Oleh — pergerakan 

  

TA 
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berdiri sendiri seloeas-loeasnja“ ialah 
demikian : 

» Dengan ta' ada ertinja bagaima 
napoen djoega bagi 92pCt. dari 
ra'jat jang boeta hoeroef, ketjoeali 
boeren (kaoem tani) jang mendjadi 
doea per tiga dari segenap ra'jat". 

Maka Commissie menerangkan 
lebih djaoeh : 

, Djoega tidaklah boleh dikata 

tjerdik, bahwa perhoeboengan kita 
jang baik 
bisa tetap, kalau sikap kita terhadap 
kepada lapisan tengah dan tinggi 
dari bangsa mereka itoe tetap me- 
roepakan kekerasan dan penindisan”. 

missie itoe, jang menjebabkan bahwa 
tambah lama tambah mendjalar faham 

nasionalisme dan pergerakan nasiona 
lisme, sehingga segala lapisan soedah 

masoek, dari pangeran2nja dari ke- 
loearga dan bangsawan2 sampai ke- 
pada anak2 sekolah, toean2 tanah dan 
madjikan2 peroesahaan, orang2 ber- 
agama dan ahli2 basa, journalist2 dan 
stoeden2, dan jg lebih berbahaja, jaitoe 
bahwa kaoem amtenar dan opsir-opsir 
tinggi soedah sama bersatoe .. 

ngan mengerjahkan protectoraat Ing- 
geris dan dengan pengakoean akan 
kemerdekaan Mesir, maka Inggeris 
dalam tahoen 1922 telah berhasil 
menolak bahaja itoe, jaitoe bahaja 

jang mengantjam akan memoetoeskan 
djalan perikatan Imperial dengan 
djadjahannja. 

Berhoeboeng dengan sikap memper 
targgoehkan kepada Consitutienja Me 

sir dalam tahoen 1923 dan karena Ing 

geris meng-orongkan pengaboelannja 
kehendak2 kebangsaan, maka Ingge- 
ris dalam awal tahoen ini, jaitoe da 
lam sa'at kaloet2 keadaan berhoe- 

boeng dengan peperangan Italie—Ethi 

opie, ia dalam bahaja lagi. Maka de 
ngan mengadakan Perdjandjian anta 
ra Inggeris dan Mesir pada 26 Augus 

tus jang baroe laloe, walaupoen ada 
faham kebangsaan jang sangat keras 
anti Inggeris. maka dengan perdjan- 
djian itoe bahaja terseboet seolah le- 
njap sebagai disoelap, dan Inggeris 

mendapat perasaan persahabatan dari 
Inggeris dan djoega perasaan sjoekoer. 

Toean Voorzitter, soedah tentoe da 

lam bal ini tidak semoeanja boleh di 

ambil perbandingan dengan Mesir 

itoe. . 

Saja hanja menjoentingkan rapport 
nja Commissie- Milner dan menjoen- 

tingkan kedjadjadian2 di Mesir itoe, 

sekadar banja berhoeboengan dengan 

pengaroeh2 jang menindis, dengan ti 
dak mengindahkan kepada faham jg 
radikal, jang sesoenggoehnja hanja 

oetjapan Jang timboel dari hati sanoe 

bari mereka, djika hanja permintaan2 

ra'jat jang dianggap pantas sadja jg 

dikaboelkan. : 
Toean Notosoetarso: Tetapi 

disini tidak ada penindisan terhadap 
intelek ?) 

Keinginan2 jang patoet, ja'ni jang 

berkenaan dengan Indonesia, maka 

saja kemcekakan permohonan jang 

mendjadi pokoknja petisi jang sedang 
diroendingkan ini. 

Partama kali disitoe diminta perse 

toedjoeannja soepaja kepada Hindia" 
Nederland dalamitempo jang diten- 
toekan diberi hak berdiri sendiri, da 

lam lingkoengan Keradjaan, soeatoe 

autonomi jarg selengkap-lengkapnja 
dan pemerintahan sendiri, 

Orang boleh menganggapnja seba 
gai pertanjaan kedjoedjoeran dari isi 
nja sembojan , Persatoean Keradjaan 
dan Ikatan Nederland Besar“ dari 

rbaik. 

ting, 

begitoe aman 5 legi. Doenia Barat t 
dak lagi bersatoe dalam soe'al ini 

atas bagian kembalis djadjahan2 

rang 

taroehkan lebih 

perhoeboengannja djadjahannja. 

rangan djoega disini. 

paja mengenai Hindia 
sadja.     kaoem nasionalis dalam meminta ,hak 

“ 

(ada samboengan) 

dengan kaoem tani itoe| 

Sikap itoelah, kata rapport com-| 

anja dengan djalan concessie de-| 

Buropeesch dan Tropiseh Nederland. 
Lagi poela banjak lagi hal2 jang 

menjatakan bahwa sekarang ini mes 
ti mendapat kesoedahan Jari maksoed 

bersama2 dan toedjoean bersama, jg 
apat menoedjoe hari kemoedian jang 

Kehendak ini fadalah sangat pen 
toean Voorzitter. Memeliki dja- 

djahan pada zaman sekarang ini tidak 

Bahkan keinginnannja ialah ,pem 

Maka oleh karena pada zaman seka 
ini walaupoen ada Volkenbond 

atau pergerakan Doenia tetap sembo 
jannja , Pedang lebih indah dari Kea 
dilan", maka tidaklah boleh diharap 
kan, bahwa negeri2 jang tidak mem 
poenjai tjoekoep djadjahan, maoe di 

1 rendah dari lain2 
negeri. Bagi negeri2 jang mempoenjai 
djadjahan2 adalah sampai waktoenja 
oentoek merobah atau memperbaiki 

Tindakan Perantjis jang membebas 
kan, atau memerdekakan Syria dan 
Libanon dengan tempoftiga tahoen 
dan menjerahkan kemoedi berkenaan 
dengan Cochin China, menoeroet pan 
dangan saja mestilah mendjadi pene 

ToeanVOORZITTER: Saja harap tocan 
menjingkatkan pidato toean dan soe 

Nederland 

  

  

dan 

PILLEN 
. Medjan dan lain-lain ganggoean 

di dalam oesoes djadi tertjegah 

disemboehkan dengan 

pemakaian jang tentoe dari 

PIL-CAUVIN jang ter- 

masjhoer di koeliling doenia. 

Importeurs: Hagemeyer & Co's Handel My. N.V : 
  

sIndonesisch 

Mijnheer deVoorzitter! Ik kom direct 
weer op Nederlandsch-Indie. Nu die 
onafhankelijkheid is erkend, nu de 
dwang en het gevoel van beheerscht 
of overheerscht te worden is weggeno- 
men, zien wij echter, dat diezelfde 
Egyptenaren een blijvend verbond met 
Engeland oprecht op prijs stellen, en 
wordt ook in Engeland ingezien, dat de 
belangen van dat rijk in Egypte thans 
niet minder, z50 niet beter verzekerd 
zijn dan onder de dwangverhouding 
eener Engelansche bezitting als voor- 
heen onder een steeds toenemende 
anti-Engelsche stemming bij het Egyp- 
tische volk. 

Het Nederlandsche bestuur over deze 
gewesten is naar mijn overtuiging een 
in hooge mate zegenrijk bestuurgeweest. 

Ondanks de uitgesproken egoistische 
tendenzen in de tijden van de V.O.C., 
en ook in de eerste driekwart eeuw 
na de vestiging van het Nederlandsehe 
staatsgezag, heeft dat bestuur orde en 
vrede gebracht en een stabiliteit ver- 
.zekerd, welke het door die eeawen heen, 
heeft gehandhaafd tot heil dezer ge- 
westen en der bevolking. En sedert het 
veldwinnen der modernere beginselen 
van kolonisatie en de erkenning van 
de 2.g. ,mission sacree de civilisation“ 
van de koloniale mogendheden, is — 
ondanks de nogal eens wisselende op 
vattingen over die taak, vooral bij de 
Europeescha kolonie in dit land —dank 
zij de Nederlandsche leiding door het 
volk een mat» van ontwikkeling bereikt, 
waardoor “het besef der Indonesische 
nationale eenheid is gewekt en het 
streven naar zelfstandigheid is ontstaan. 

Het is wjjn stellige overtuiging, dat 
tot behoud en versteviging van den 
band tusschen Nederland en Indonesia, 
in de lijn van deze ontwikkeling ver- 
der moet worden gearbeid. De door 
Philby bedoelde ,z2ucht tot heersehen", 
welke als doel op ziehzelf, noodwendig 
de ,zucht om niet overheerseht te 
worden", eveneens als doel op zich- 
zelf, los van alle materieele belangen 
overwegingen, desnoods zelfs recht 
daartegen in te voorschija roept, moet 
plaats maken voor het door de ethici 
tot beginsel verheven streven om ,zich 
ze4 overbodig te maken." 

Dat streven behoeft op» zichzself geen 
defaitisme te beteekenen. 'Het zou de 
faitisme ziju, wanneer het voort zou 
spruiten uit de gedachte, dat Neder- 
land zich toch niet z0u kunnen hand 
haven en daarom eenz00 eervollen en 
voordeelig megelijken terugtocht moest 
voorbereiden. Het wordt echter tot 

“Ihet tegendeel van defaitisme, wanneer 
het voortspruit uit het heilige gevoel 
van plichten de overtuiging, dat Ne- 
derland tegen zijn taak van leiding 
en opvoeding ten volle en tot de uit 
erste consguenties opgewassen is. 

Natuurlijk kan yan geen enkel volk 
ook niet van het Nederlandsche, ge: 
vergd worden, dat het dwars tegen de 
eischen van zijn eigen belang in zal 
handelen. Maar aan de hand van de 
lessen van de geschiedenis meen'ik, dat 
ook in het werkelijke belang van Ne 
derland een voortgaan in de historisch 
gegroeide ontwikkelingsliju eeu onaf- 
wijsbare eisch is, Die ontvikkelingeisch 
niet een geleidelijk losser maken van 
de band tusschen Nederland en Indo 
nesia met loslating als uiteindelijk doel 
doch een omzetting van het verband 
van ,onderschikking”“ tot een van ',ne 
venschikking", de omzetting van een 
opgelegd en daardoor batelijk ,, moet- 
en" in een bewust en oprecht, willen 
De factoren, die tot het behoud van 
het verband moeten doen besluiten, 
zijn sterk en evident. Nederland heeft 

i 
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Zelfstandigheid 
Uit Islamitisch oogpunt beschouwd 
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door het bezit dezer kolonien een po 
sitie verworven in de rij der volkeren 
welke ver uitgaat boven elke redelijke 
mogelijkheid voor een Europeeschrijk 
van ziju bescheiden afmetingen en zie 
lental. Dat beaft heef het tevens cen 
erzijds den plicht opgelegd, anderzijds 
de mogelijkheid geschapen om een 
economische, cultureele en maatschap 
pelijke ontwikkeling te bereiken in 
overeenstemming met die positie, me 
de ombereikbaar met de middelen,jma 
terieele en immaterieele, van het rijk 
en het volk in Europa alleen. De hui 
dige, eervolle positie van Nederland 
is net resultaat van den gezamenlijk- 
en arbeid van het moederland en de 
kolonien in samenwerking met elkaar. 

Aan den anderen .kant hebben de 
leiding en opvoeding door Nederland 
in alle opsichten op de ontwikkeling 
van land en volk van Indonesia haar 
stempel gedrukt. Op den aard en het 
karakter, alsook op delijuen de rick- 
ting dier ontwikkeling. Meeren inniger 
dan b.v. bj Engeland ten opzichte van 
India, en zeer zeker. dan Dij Amerika 

geval is, Waarbij bovendien nog komt, 
dat Nederland bij de uitoefening van 
dien invloed steeds ten volle rekening 
gehouden heeft met het werkelijke 
eigen wezen der Indonesische volks- 
stammen, hetwelk naar vermogen 
onaangetast wordt gelaten. Ook wat 
betreft de conscientieuze en diepgaande 
studie van .haast elk der volksstammen 
in elk gebiedsdeel, welke voor een 
zoodanige politiek wordt vereischt, 
neemt Nederland in de rij der beschaaf- 
de naties een vooraanstaande plaats 
in. Het heeft geleerden voortgebracht 
met een wereldreputatie, en wat meer 
is, bet heeft een ruim en goed gebruik 
gemaakt van de waardevolle kennis 
dier geleerden bij den bepaling van de 
politiek en do uitoefening van zijn 
bestuur over dez3 landen. 

In &@n woord, Mijnheer de Voor- 
zitter, Nederland en Indonesia hebben 
in hun ontwikkeling wederzijds op 
elkaar ingewerkt, zoodat naar miju 
overtuiging een overhoopt verbreken 
yan den band, die beide deelen ver- 
bindt voor beidea, en niet in de 
laatste plaats voor Indonesia, een 
onherstelbare ramp zou beteekenen. 

Door een voortgaan in de richting 
van de historische ontwikkelingslijn 
kan het gevaar voor groeiende, sepa- 
ratistische tendenzen worden vermeden. 
Ik wil niet ontkennen, dat zulke ten- 
denzen reeds thans aanwezig zijn. Doch 
deze ziju nog niet verder doorge- 
drongan dan bij het jongere en 
daardoor meer radikale deel der 
intelligentia. 

Het z0u echter niet getuigen van 
wijs beleid, 'wanneer men “op grond 
daarvan die tendenzen geheel zou wil- 
len miskennen, en zou willen volstaan 
met een onderdrukking van alle uitin- 
gen ervan door de macbt der ijzeren 
vuist yan het gezag. Want los van 
het radikalisme is het separatisme, 
naar mijn overtuiging in wezen niets 
anders dan een heftiger uiting van den 
veel breeder verbreiden wensch tot 
zelfstandigheid en meer directe zeg- 
gingschap bij de behartiging van de 
eigen belangen en behoeften en tot 
het bestuur van eigen land. 

In dit verband wil ik wijzen op de 

ia 1920 over Egypte, van deze strek- 
king, dat nl.de leuze van . ,algeheele 
onafhankelijkheid“ door de nationalis-   tisshe beweging toen aangeheven: 

ten opzichte van de Philippijaen het———- 

verklaring van de Commissie Milner ' 
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Rs Bana tot hun Ma 
1 Ta De xi nak ng yan sak e 

aa Da” , ya er: 

?|Uw rede te balon en Hi Ned, Tndie | 
3 blijven. 

  

Doerla P SEL 
| Madjelis pers P.S.I.I. minta disiarkan 

| Vergader-verbod menim- 
eftipa saudara? P.S.L.I. 

   
   

  

   
   
   
   

    

    

    

   

  

    
   
   
   

        

   
   
   

    

   

  

    
    
   

   
   

    

Dari Consulaat P.S.LI. IV Angkat 
Poetera (Biaro) kita mendapat peng 
arapan mengoemoemkan beritanja 

terseboet di bawah ini : 
Pada tanggal 21 Sept. 1936 doea 

orang anggauta PSII- dan seorang 
candidaat lid, bernama (1) Sja'ban 
Ismail: (2) Sj alian Rahab dan 

|Saibi Daud, dihadapkan di 
5 zaal Magitsraat Fort de Kock. 

Yarena mereka dipersalahkan me- 
langgar vergader-verbod - .menghadiri 
waktoe koersoes SIAP Poetera IV 
Angkat tg 24-25 Juni 1936, itoe hari 
djoega diberi mereka hoekoeman pen 
djara 2 boelan atau f 100,— (seratoes 
roepiah). 

Sedang candidaat-lid tsb. sesoeng- 
goehnja masih dalam mendjalankan 
oekoeman gijzeling, dan bagaimana 

tjaranja ia mendjalankan hoekoeman 
b, sedang hoekoeman gijzeling poen 

'beloem ditentoekan lamanja. 

  

Kampvuur siap didoe' 
barkan. 

Dari L.A. PSII Timbanganten (ba 
wahan Garoet) kita terima perchaba 

ti berikoet : Pada tg. 27 Sept. 
Kring Siap Broengajoen meng 

  

Iadakan kampvuur dikampoeng Broeng   
'ajoen, moelai diboeka djam 8 malam. 

het/Bestuur, leiders dan pandoe2 Siap 
'hadir sekalian. Setelah wakil Comite 

io- | berbitjara seperloenja sebagai pemboe 

      

'Ikaan, laloe dipersilahkan pihak wakil 
t|leiders mengangkat pembitjaraan. 

Antara lain lainnja mereka mene- 
s eerste|rangkan, bahwa api itoe pada malam 

| be-|hari dapat memberi penerangan dan 
   

  

   

    

demikian djoega djika orang moelai 
mengenal kepada kepandoean, moueda 
moedahan akan poela mendapat pene 
rangan, laksana terangnja malam jang 

he gelap disinari oleh tjahja api. Ketjoe 
    
   

  

    
    

  

    

  

   

           

  

   

  

   
   

  

   
   
   

   

   

      

   

  

   

   

    

   

  

     
       

    

   
    

    

n over de wederzijdsche 

cbt en innig samengaan in 

toekomst kan Tn ver- 

aag is er een van groot 

eer de Voorzitter! Het 
ien is ae. 200 bea erg 

    

nu tot klaar-| 

voorwaarden, waarop) 

| : 'kantongnja bergerintji 
- Iroepiah. Salah seorang teman sekolah 
Inja mendjadi koerbannja. 

ali itoe api dapat poela menakoetkan 
kepada binatang2 jang djahat. 

  g demikian itoe dengan mengam 
1 oempama dan misal, sekonjong2 da | 

.. Itanglah Ass. Wedana Banjoeresmi jg 
enanjakan : Adakah soerat idzin dari 

H.P.B, boeat kampvuur itoe. 

Kemoedian terbit soal djawab antara 
Pimpinan (leiders) kampvuur dengan 
Ass. Wedana terseboet, jang antara 
Jain Jainnja menghend aki keterangan 
tentang kampvuur, siapa siapa. jang 
berbitjara, apa isi pembitjaraanja, pem 
bitjara pembitjara masoek pergerakan 

slapa, politik atau boekan, dan lain 
rilain s.b. Maka setelah oleh pihak Pim | 

pinan kampvuur diberi keterangan 

   

  

  
     

? 

Seraja berkata demitkiak F Bang Dita 
'Idengan tidak disengadja menoleh ke-| 

kiri. ,,Toenggoe disini," Katanja poe- 

la. »Lihat, itoe salah seorang koerban 
kita. “ Kemoedian ia berlari. 

Kira2 seperampat djam kemoedian | 
ia datang kembali sn 

#|garet. Moekanja bersa 
|lapa-apa.  Sesoenggoe 

  

   

  

     
ng wang lima 

'Mereka berdjalan dengan memboe- 
Isoengkan dadanja menoedjoe kiosk, (Pi 
Idimana mereka membeli 
boengkoes sigaret. Kemoedian berbalik 
|hendak poelang keroemah. 

Mereka bertemoe poela dengan se- |   
  

     

lorang koerbannja jang lain, jd se- 

“ Imenjalahi 

Setelah leiders menerangkan hal hal | 

beberapa | 

| ”Boeat beberapa hari kita terhindar 
Idari bahaja kelaparan,“ kata bang en 
Iseraja tersenjoem simpoel. 

vuur dengan open- 
pada djam 8 malam 
nggoehkan. Hari 

kan harinja dilandjoet- 

“Beberapa leiders dan bestuur dita 
mentara pada hari Minggoe 

e ders dan pandoe2 ter-| 
an tempat kamp, ka 
loerah, sebagai wa 
anak anak dan pe- 

ter mp. disitoe. 
kini pemoeda2 terseboet ma 
tahanan polisi. 
na akibat segalanja nanti, 

  

ngja Allah kita beritakan dibela- 
|kang. 

Can deduni Peda Po Ih, 
dibedakan. 

Dari L.A. PSII Timbanganten dan 
s|Cand. LAPSII Pasanggerahan (bawa- 
Ihan Wanaradja Garoet) kita menerima 
| rapport demikian: 

Atas instroeksinja Boepati : Garoet 
— Imaka oleh pihak polisi di kedoea tem 

pat itoe, candidaat lid PSII ti- 
mp Idak dibolehkan menghadiri koersoes 

Janggauta biasa, karena menoeroet ke- 
I (terangan Boepati 

| litoe boekan lid. Boleh candidaat 
Bg Ilid itoe menghadiri koersoes jang di 

gs |peroentoekkan bagi candid 

tsb candidaat lid 

t lid me 
Oleh karena keterangan itoe 

ketentoean Statuten PSII 
fasal 4, maka hal pelarangan itoeakan 
kita pandjatkan kepada pihak jang 
berkewadjiban. Insja Allah. 

my. oa 

| Conferentie Moehammadijah daerah 
IBenkoelen kedelapan di Oedjoeng 

Tandjoeng (Moeara Aman) 

Pada 26 tm 30 September “36, M.D. 
daerah Benkoelen telah mengadakan 
conferentie kedelapan, bertempat di 
Oedjoeng Tandjoeng Moeara Aman. 
Djam 5 sore kelihatan beberapa banjak 
auto jg membawa oetoesan2 serta ta 
moe2 goena merajakan conferentie itoe 

loeloe. 

Opening Tentoonstelling 
Malam Minggoe 26-27 Sept 36 toean 

Semaoen Bakry(H.C.C.M.)mengadakan 
sedikit pidato dimoeka bangsal ten- 
toonstelling dengan dihadiri oleh ratoe 
san publiek. Djam 8 diserahkan satoe 
pisau kepada toean K.M. Ali, Datoek 
Pasar Moeara Aman oentoek memotong 
pita dari pintoe tentoonstelling. Setelah 
terboeka, publiek berdoejoen2lah ma 
soek. Sebentar disini, publiek teroes 
menoedjoe keconferentiegebouw. 

se #.Rasep tie. 
na jg hadir ada mempoenjai 

soerat oendangan masing2, dan ber 
djoemblah kira-kira 300 orang. 

. Wakil pemerintah tjoekoep diha dri 
oleh 3 mantrie politie, 1 Ass. Demang 
1 Datoek Pasar en cs. 

Wakil pers genap poela dari Peman- 
dangan, Sasaran, Adil dan Tj. Timoer. 

Wakil-wakil perkoempoelan selain- 
nja dari MD. jaitoe S.IP. Lebong Do 
nok dan P.P A, Moeara Aman. Oetoe 

bang daerah Benkoelen, tjoekoep. 
Djam 8,45 martil dipaloekan, pemim 

pin lantas mengoetjapkan banjak teri 
'ma kasih pada jg hadir. 

Sebagai agenda I, secretaris comite 
lantas membatjakan' soerat2 dari bebe 
rapa perkoempoelan ig tidak dapat 
menghadiri, jg isinja bisaa lain dari 
mengoetjapkan selamat berconferentie 
jaitoe PPB. en Bapeaja Benkoelen ser 
ta mondeling dari Resident Benkoelen 
serta Gontroleur Kepahiang. 

Agenda II, oetjapan terima kasih 
dari HCCM. kepada toean2 jg telah 
berderma jdan memberi seembangan 
goena keperloean conferentie. 

Agenda III, Hoofdbestuur MD. Ben- 
koelen ta' poela ketinggalan mengoe 
tjapkan terima kasih dan mengharap 
|soepaja bekerdja dengan seada2nja dan 
djanganlah sekalian pekerdjaan itoe 
dibangga2kan. 

Agenda IV. Toean S. Bakry mem 
batjakan Alcor'an dengan terdjemah 
nja. Kamoe djanganlah ragoe2 karena 
sekalian keadaan kamoe datangnja da 
ri Allah. Bergiatlah kamoe oentoek 
djadi pemimpin, karena seorang pe- 

kali. ini tidak Keatasik Ketika melaloei 
| seboeah waroeng nasi, tampak oleh 
| mereka Roekman doedoek menghadapi 
seboeah medja. Ia sedang makan sop 
|jang masih hangat sedang diatas me- 
|dja kelihatan teh ijs segelas besar. 
| Bang Dita dan Leman terbelalak ma- 
tanja. Mereka tidak nan akan peng 
lihatannja sendiri . 

Kemoedian Mereka. masoek kewa- 
roeng itoe, laksana doea orang penja- 
moen hendak mendjalankan rolnja. 
Mereka berdjalan perlahan2 mengham 

'Roekman jang tidak mempoenjai 
eriga apa2 itoe. Dengan tidak menge 

loearkan perkataan sepatah djoeapoen 
laloe doedoek menghadapi medja 
'Roekman. 3 

Habis makan- sop baroe Roekman 
menoleh kepada mereka. 

»Pentjoeri!“ kata Leman. 
” Penjamoen!" kata bang Dita, ,,di 

      

mimpin oentoek djalan Allah tidak 

  

   

  

     

    

   
    

  

   
   
   
     
      

     
   

san2 MD. dari segenap groep dan tja |: 

akan teraniaja. Terdesak kamoe pada 

pat kamoe minta pertolongan, M.D. 
mengadakan conferentie tiap2 tahoen 
ini, jalah goena membangoenkan se- 
mangat jg hampir tertidoer. MD. ber 
pendirian memboedakkan diri pada 
Allah, berdasar Islam semata2 serta 
'memperkoeatkan propaganda. Boekan 
sedikit jg menjangka bahasa MD''ada 
satoe perkoempoelan politiek dan sa 
ngat berlawanan dengan kaoem adat. 
Walau siapa djoega jg anti pada MD. 
MD. masih tetap menghormati mere 
ka itoe. MD. akan memperbaiki per 
gaoelan terhadap kaoem adat, peme 
rintah d.ll. Selama conferentie ini 
MD. dapat poela sokongan gratis 1 
mantri verpleger goepa mendjaga se 
kalian oeroesan kesehatan. Sampai di 
sini spr. toetoep pembitjaraannja de 
ngan dapat applaus dari publiek. 

Agenda V, Diberi kesempatan kepa 
da beberapa wakil perkoempoelan akan 
memberi sedikit pemandangan. Perta 
ma t, Zoebir, wakil dari SIP, Lebong 
Donok, merasa sangat gembira meli 
hat MD. mengadakan conferentie ini 
jg boekan lain maksoednja, memper 
lihatkan tanda bersatoe. 

Kedoea, t. M. Sabirin sebagai wakil 
pers, mengemoekakan bagaimana si- 
kap pers diseloeroeh Indonesia ini ter 
hadap MD. Boektikanlah, beloem ada 
satoe perkoempoelan agama jg soenah 
beroemoer 25th. seperti MD. ini. 

Habis ini toean pemimpin lantas 
menerangkan akan agenda jg bakal 
datang, dan pada djam 10,30 reseptie 
ditoetoep dengan selamat.— 

— 0 — 
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sesoeatoe, hanja kepada Allahlah tem| 

  

HAMPIR HABIS 

» Krisis Economi 

dan Kapitalisme” 

OLEH 

MOHAMMAD HATTA 
tebalaja XI! -f- 90 moeka 

formaat 16 X 24 « 

ISI KITAB : 

I. Indonesia dalam krisis. 
Il. Dari hal pengertian ,,krisis'"' 

III, Tingkat-tingkat zaman per- 
ekonomiar: 

IV. Soesoenan 
dan krisis. 

V. Keterangan kunjuktur dan 
cyklus. 

IV, Depressi sekarang. 
VII. Politik kunjuktur. 
VIII. Penoetoep. 

PENERBIT t. LEMBA9 TOEAH 
Gg. Kebon Djeroek 37 

Batavia-Centrum. 

Pesaniah 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, 

perekonomian 

Administarie Pemandangan 

. 126 Senea 107   
  

  

Orange Sguash 

taurant restaurant. 

  

Directeur 

A.S. WATSON & CO., Hongkong 

MINOEMAN JANG KESOHOR 

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 

If badan bisa djadi koeat dan gesit. 
roema moesti ada sedia ini minoeman, rasanja enak 

dan manis. Djikaloe soegoeken pada toean poenja te- 

tamoe, dia tentoe senang sekali. 

Bisa dapet beli di Provicitn & dranken dan res- 

Sole agent: 

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

NIO PENG LONG 

Sebetoelnja saban 

HARGA MOERAH 

  

| 
Oplaag 6000 

djadi lapangan advertentie djoega.   
  

Maandbtad Bergambar dari persatoean Priaji 

Bestuur Boemipoetera di Flindia Belanda 

Dikirim pertjoemah kepada leden P. P.B. B. daa dibafja oleh langganan 2 
segala bangsa dan Ambtenaar2 Europa. 

Harga abonnement boeat Hindia. 
f 5.— sefaon alawa 12 nomer, f 2.50 setengah taon atawa 6 nomer, pem- 
bajaran doeloe: berlangganan paling pendeksetengah taon atawa 6 nomer. 

Lapangan bagoes dan loeas oentoek reclame dan advertentie. 
Menghadepi hasil besar dan menjenangken, ftariefnja rendah dan berlang- 
ganan dapet rabat banjak berhoeboeng dengan djaman soesa. 
Ingetlah, kalangan Regenischapsraad atawa Reg. Werken jang terkemoedi : 
oleh Regenten, jang kebanjakan memimpin fjabang P. P. B, B. bisa men- 

Perminta'an langganan atawa perijontoan Pemimpin, moeat adver- 
fentis afawa farief, serta masoek lid P, P. B. B. toelis pada. 

Batavia-Centrum (R, Salehlaan 18, 

Exemplaren 

Administratie. 

Paviljoen) Telefoon No, 3017 W   
  

Roekman tersenjoem simpoel. ,Saja 
poen ingat kepada kamoe.“ Sambil 
berkata demikian itoe ia memberi isja 
rat kepada toekang waroeng, ,, Maoe 
makan apa?" katanja poela. 

Bang Dita dan Leman pesan ini ain 
itoe dan mereka makan sekenjang2nja. 
Kepalanja tidak poesing lagi, pikiran- 
Inja tidak gelap gelita seperti tadi se- 
beloem bertemoe dengan koerbannja 
jang pertama itoe. 

Sekarang marilah kita mendengar 
pengalaman Roekman, agar soepaja 
toean2 mengetahoei dari mana ia men- 
dapat wang sehingga bisa meneraktir 
bang Dita dan Leman. 

Asal moelanja Roekman poen seperti 
bang Dita dan Leman poela koempal 
'kampil. Beberapa hari ia mengedar 
kota dengan t dak berwang sepeserpoen 

dildalam kantongnja. Tiga hari sebeloem     . mana kamoe mendapat koerban?“ itoe ia terpaksa meninggalkan roemah 

sen 

nja karena dioesir oleh eigenaarrja. 
Kalau malam ia tidoer diserambi ge- 
doeng kosong atau dibangkoe station 
tram atau trein. 

Waktoe dioesir dari roemahnja itoe 
ada djoega wang sedikit, tapi beberapa 
hari kemoedian wang itoe habis oen- 
toek pembeli makanan. 

»Lebih baik akoe ini memboenoeh 
diri,“ katanja dalam hati, lantaran soe 
dah ta' mempoenjai harapan lagi 

  Akan disamboeng 
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