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ADJIBAN BOLEH DITAMBAH! 

  

btshalve. Djadi berbeda dengan 
adaan pada gemeente atau provinsi. 
oekisan kat ini    

    

committeerden oemoemnja terdiri atas 

ka jang mempoenjai waktoe tjoekoep 
seperti wethouder pada  gemeente, 
gedeputeerde pada provinsi atau ge- 
delegeerde pada volksraad. Djadi pe- | 

ilkerdjaan college van gecommitteerden 
“ Jitoe: sambe€n sadja sekedar kalau 

sempat dan ada waktoe. Kita telah 
galami sendiri keadaan begini itoe | , Eroos Uebana MK 

'waktoe kita doedoek dalam| 
ge van gecommitteerden dari R.R 

  

    

    

tas kertas kewadjiban college 
3 an penting alias | 

-en j chtig dalam ba, 

        
   

   

   
   

          

   

    

   

  

   

  

ir 

ctijknja. tidak dapat didj. 
'aimapa mestinja, disebab 

a jg doedoek dalam college 
n gecommitteerden itoe terikat oleh | 

adjiban dan pekerdjaannja sendiri 
ereka tidak mempoenjai wak 

esse boeat oeroesan R.R. 
ngan ini, kita pernah 

a R,R. Pamekasan, se 
dari Vereeniging van 
soepaja college van | 
'itoe mempoenjai ke 
1 wethouder, artinja 

i pekerdjaannja dan 

      

   

  

       

   
    

  

   

  

   

        

   

   

    

   

   

       
   

    

   
   
   

  

   

      

    
    

   

    
    

  

   
   

    

    

    

   

      

   

      

Sajang, kita kalah soeara , djadi 
tidak sampai diteroeskan kepada con- 
gres Veree: g van Regentschappen   

   

Penjelidikan kita teroeskan ! 
akan! Soesoenan R. R. oemoemnja keba- | 

. Injakan B. B. Apa sebab-se ida 
“Iperloe kita terangkan disini. Dengan 

babnja tidak | 

penjerahan onderwijs kepada regent- 
schap itoe, maka element goeroe, 
djadi boekan B, B. jang sampai seka- 

| Kita teroeskan ! - 
R.R. tidak mempoenjai secretaris 

sendiri, | 

“| Secretaris R.R. diangkat oleh negeri | 
dan masih tetap mendjadi pegawai B.B. 

reeniging van Regentschappen telah 
yeroesaha kedjoeroesan ini, tetapi tidak 
erhasil. 

mk 

Pendek kata: 

| Dalam keadaan sekarang, R.R. tidak | ensi ia 
af toean Patipeilohy. Beliau meriwajatkan, | iap. oentoek menerima penjerahan 

onderwijs. Dari itoe penjerahan onder- 
: “Iwijs pada waktoe sekarang pada R.R. 

lalam hakekatnja berarti : eren aan 
an oeroesan onderwijs itoe kepada 

B.B. dengan oepah jg. semoerah2nja ! 
Boeat B.B., djadi djoega boeat boe- 

ati, penjerahan onderwijs itoe boekan 
berarti meninggikan deradjad dan 

(pangkat, melainkan menerima beban 1 Dar Tag 

Ikekoeatannja ! 
p 

jang tidak sesoeai dengan, 

je 

sk 

toe ' na Kn 
Itoelah akan kita terangkan besok.   . M3 

ni menggambarkan | 
3 a, bahwa RR. sema-| 

ada dalam genggaman BB.| 

| Kita selidiki teroes! College van ge ——— 

tidak tetap, seringkali di | 
Ipindah-pindah. Baroe sadja doedoek 
|Idalam college lantas dipindah. Jang |j 

“Itidak dipindah-pindah jaitoe voorzit- 
— Iternja. Dan poela college van gecom- 

'mitteerden itoe tidak terdiri atas ime- 

@jistirahat beberapa waktoe lamanja di 
#Mesir- akan meneroeskan perdjalanan 
ke Conteverde, dan tg. 23 November 

rang dapat doedoek dalam R. R. se-|. 

(bagai anggauta dengan keadaan baroe 
» litoe tidak diperkenankan, karena me- 

«e.freka mendjadi pegawai, personeel dari 
(IR.R., ketjoeali goeroe pada H.I.S. 

— Hoofdredacteur” 'M. TABRANI 

FONDS KEMATIAN 

Abonn€s jang meninggal, asal 
tidak menoenggak dapat uitkee- 
PRO 2 Et aan 00 f 25— 
Abonn€s jang dapat ketjilakaan 
badan sampai tidak bisa beker 
dja lagi selandjoetnja terima 
»Pemandansan“ Gratis sela 
ma Hidoepnja selami ini 

koran te bit. 
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Toean Mr. Hart 

Toean Mr. Hart Direktoer dari 
Ekonomische Zaken jang sedang ber- 
ada di Australia, kareva sakit, kelak 
pada"tg. 6 November dibarapkan ke 
datangannja di Betawi dengan naik 
kapal oedara Nieuw-Holland. 

P 

Toean Rous 
Sportvlieger toean Rous dan van 

Beekum kemaren telah tiba dari Wynd- 
ham, dan tadi pagi-pagi soeboeh ia 

andoeng.    

Akan verlof Ioear negeri 

Nanti pada tg. 21 Oct. (loesa)toean 
Van Buuren dengan isterinja akan ver- 
lof keloear negeri. Beliau akan ber 

sesampainja di Venetie beliau akan 
memboeat wintersport. 

Soedah sampai lagi di Amerika 
— Doeloe pernah kita kabarkan, ten- 
tang journalist Amerika 5. Ekins jg 
berterbang keliling doenia, dan soedah 
poela singgal di Djakarta, maka ia 
sekarang (ini hari) telab tiba lagi di 
tanah Airnja, di San Fransisco. 

— 0 — 

Menemoekan bekas? Tjandi 
Dari Semarang Aneta mengabarkan, 

bahwa ketika di desa Randoe Sari 
orang sedang menggali tanah oentoek 
membikin geredja baroe, maka terdapat 
lah disitoe bekas tjandi dari zaman 
Hindoe, dengan oekir2an jang amat 
indahnja. Menoeroet doegaan orang 

goenoeng. 
: 22 aa 

Perkawinan Agoeng 

— Dari'Den Haag, Aneta mengabarkan 
S.K, Vaderland menerima warta dari 
soember jang boleh dipertjaja, bahwa 
perkawinan Agoeng terseboet bisa dja 
Idi akan dilangseengkan pada hari2 
awal boelan Jamari j.a.d. moengkin tanggal 6 Januari. 

—0— 

Bond kaoem Militer Boemipoetera. 

| Dengan perhatian jang amat penoeh 
maka pada malam Sabtoe di Loge 
'gebouw Mataram (Djokjakarta) telah 
diadakan konperensi oleh Huofdbestuur 

“Idari pada Bond yan Inheemsche Mi- 
liter pensioen. Te 

Jang memimpin konperensi ialah 

'betapa setianja mereka semoea ketika 
masih dalam djabatan dalam membela 
'bendera tiga warna sampai disoedoet2 
Indonesia, Sekarang terpaxsa mereka 
bertemoe lagi dalam oesia jang soedah 
tingggi, jang rasanja ta' perloe lagi 
ikoet beraksi atau vergadering. Tetapi 
karena keadaan jang sangat memaksa, 
maka terdjadi demikian itoe. | 

| Komperensi itoe menoendjoekkan 
bahwa dalam hati hadhirin ada tim 

Iboel kekoeatiran terhadap kedoedoekan 

| 3 | 000 lig akan dialami oleh anak dan bini- 
| Apa daja kita terhadap semoeanja 

e 

toe? “Spreker menerangkan, bahwa Peme 
rintah dalam 1924 telah memberi ke 

Isempatan boeat kaoem militer Eropah 
loentoek mendapat sokongan dari We-   
jasalnja dari soember tjandi dilereng| 

duwenfonds dan weezenfonds, tetapi 
menoeroet tjatatan djanda didaerah 
Koetaradja, beliau batjakan, bahwa se 
orang djanda dari seorang sersan Dja 
wa jg telah 25 tahoen bekerdja dengan 
setianja, sehingga mendapat medali 
kesetiaan, dan jg telah meninggal doe 
nia dalam tahoen '32 tetapi djandanja 
tak dapat sokongan dari Pemerintah 
sesenpoen djoea. 

Dimikian ' poela seorang soldadoe 
Ambon jang 27 tahoen bekerdja de- 
ngan setia dan mendapat medali, djan 
danja ta'sesenpoen menerima soko 
ngan. Oleh karena itoe, spreker mera 
sa ketjewa, bahwa orang demikian 
setia menghamba pemerintah, ketika 
soedah ta“ terpakai mesti mentjari 
alat makan dengan djalan minta2. 

Pada penoetoep konperensi, maka 
laloe dimadjoekan mosi oentoek me 
noentoet perbaikan oentoek militer 
toea dan soepaja anak isterinja men 
dapat pertanggoengan kelak. 

— 0 — 

Mendoedoeki Ethiopie 

Pasoekan2 kem- 
bali bekerdja 

S.K. ,,Corriere della Ser “ menda 
pat warta dari Addis-Abeba, bahwa 
sekarang, karena hoedjan jang hebat2 
soedah berhenti sama sekali, pasoe- 
kan2 Italie telah berangkat poela ma: 
djoe oentoek menjoedahi oesahanja 
goena mendoedoeki Ethiopie diseloe 
roehuja, kata J.B, 

Orang akan dapat dengan segera 
mengerdjakan pekerdjaan itoe, karena 
5 boelan lamanja, jaitoe selama moe 
sim hoedjan, segala tindakan2 jg akan 
didjalankan soedah disediakan. 

Manakala -seloeroeh Ethioepi telah 
didoedoeki, akan diadakanlah segala 
matjam tindakan2 sebanjak2nja goena 
kesoeboeran econonie tanah itoe. 

—|am 

Pertenoenan berhenti 

Dari Bandoeng dikabarkan bahwa 
didairah 'Tjiparaj sebelah Selatan 
Bandoeng beberapa peroesahaan te 
noen terantjam oleh babaja akan ber 
henti, ta' dapat berdjalan teroes, ka 
rena kekoerangan bahan2 dan chemi 
chalien, PA PA Tab 

Toean2 Assistent Resident dan 
Patih telah memboeat rapat dengan 
orang2 jang bersangkoetan, setelah 
mana resident Priangan menoentoet 
kepada Oeroesan Ekonomie bahwa 
kenaikan itoe pengaroehnja tidak baik. 

Hak 

Dr. Soetomo | 

Dinegeri Belanda. 

Kita terima soerat lagi, dari Dr. 
Soetomo dinegeri Belanda kata ,,Soe- 
ara Oemoem“. Tanggal 15 October 
jang laloe beliau mengadakan lezing 
jang kedoea kalinja dihadapan per- 
koempoelan ,Nieuw Indie“. Tanggal 
16 October akan bitjara dihadapan 
Roepi, jani perkoempoelan stoeden 
Indonesia, tentang ,, Tjita tjita kebang- 
saan kita“ (Onze nationale belijdenis). 

Kemoedian doea hari beliau akan 
pergi dengan Prof, van Gelderen 
boeat mengoendjoengi textiel bedrijven 
di Helmond dan sekelilingnja dan 
minggoe ini akan mengoendjoengi 
djoega roepa2 peroemaban, tempat 
diamnja bangsa Indonesia jang bekerdja 
dinegeri Belanda sebagai koki, djongos, 
'baboe dan sebagainja. 

Boeat sementara, karena banjaknja 
pekerdjaan dan kesempitan tempo Dr, 
Soetomo tiada dapat menoelis karangan 
dan minta pada kita menjatakan maaf 
nja kepada pembatja. 

. Djika temponja telah senggang poe 
la nanti, tentoe beliau akan meneroes 
|kan poela soerat-soerat perdjalanannja 
'itoe, jang telah begitoe menarik hati 
golongan jang loeas diantara bangsa 
kita. |. : 

Perhatian terhadap Indonesia, begi 
toelah ' toelis Dr. Soetomo lagi sangat 
besarnja disini. Roepa-roepa oendangan 
jang diterima oleh beliau,djoega dari be 
berapa perkoempoelan kaoem isteri, 
jang menanja tentang keadaan kaoem 
'poeteri kita di Indonesia. 

9 ——wn   

Losse nummer 10 cent 
Pee ana NN Ea EA 

SOOS 
  

Dilain bagian disadjikan verslag dari 
pembantoe kita M K. tentang pemboe- 
kaan soos ,Pagoejueban“ di Meester 
Cornelis, Kita djoega hadir dalam 
malam pertemoean itoe. Kita poelang 
keroemah dengan membawa indruk 
jang baik, disebabkan oedara-persau- 
daraan didapati dalam malam-perte- 
moean itoe. 

Disini kita sedikit ingin menjoem- 
bang pemandangan, jang tidak dike- 
moekakan dalam malam pemboekaan 
itoe. "Menoeroet pendapatan kita, soos 
akan dapat hidoep dengan sjoeboer, 
djika ia diboetoehi oleh pergaoelan. 
Perasaan memboetoehi soos itoe akan 
lebih mendalam, djika koendjoeng- 
mengoendjoengi dircemah  (huis- 
bezoek! dikoerangi. 

Selama koendjoeng-mengoendjoengi 
diroemah itue melekat pada pergaoe- 
lan kita, selamanja soos itoe tidak 
akan diboetoehi. Koendjoeng-mengoen 
djoengi diroemah djangan dihapoes- 
kan, tetapi ambil seperloenja sadja dan 
djangan dipakai sebagai kebiasaan. 

Kebanjakan dari kita tidak dapat 
memenoehi kewadjiban sebagaimana 
mestinja, disebabkan waktoenja ter- 
ganggoe oleh “tamoe“ jang datangnja 
sekonjong konjong. Djika saban hari 
mendapat tamoe, tentoe pekerdjaan 
terganggoe dan tidak akan memboe- 
toehi soos. 

Dari itoe, disamping ichtiar lain 
lainnja, tjobalah di ichtiarkan djoega, 
soepaja koendjoeng mengoendjoengi 
diroemah itoe dikoerangi, ambil seper- 
loenja sadja. Djika ichtiar demikian 
itoe berhasil, tanggoeng soos akan hi 
doep dengan soeboer, karena disitoe- 
lah tempat kita bertemoe antara satoe 
sama jang lain: djadi tidak lagi di- 
roemah. 

Roemah ini ada poesat oentoek me 
lepaskan lelah dan dimana perloe oen 
toek bekerdja, Djika orang selaloe di 
ganggoe oleh kedatangan tamoe, ma 
ka orang itoe atjapkali teledor dalam 
memenosehi kewadjibannja. Dari itoe 
kita menjetoedjoei adanja soos jang 
diatoer dengan baik-baik, karena soos 
itoelah jang sedikit-banjak akan me 
ngoerangi koendjoeng-mengoendjoe- 
pgi diroemah jang sebetoelnja koerang 
perloe itoe. 

Dari itoe kita seroekan: hidoep ,,Pa- 
goejoeban !“. : 

M.T. 

  

Koers Postwissel 

Moelai tgl 18 Oct, 1936 ini telah di 
tetapkan postwisselkoersen sebagai be- 
rikoet : 

Australie 1 pond -f 7,38 N.I.crt. 
Belgis 1 bela “t0,33 , 
Br, Indie dan 
Ceylon 1 rupee TGT, 
Duitschland 1 mark —f 0,78 , 
Denemarken 1 kroon — f 0,43 
Egypte, Groot-Britais en 
Jerland en Zuid- 

Afrika LL pre TTOA y. 
Frankrijk dan 
Indo-China lfrance &f 0,09 
Italie Ie“ “Cit Ool 
Japan lyen —f0,5 

Philippijnen 
dan Amerika Se 
rikat dolar SS t190 
Zwitserland 1 france &f 0,45 , 

ba 

Prins Zweden 

Sakit. 

Gmuden (Oostenrijk). Kekoeati- 

ran timboel karena keadaan persen 
nja Prins Valdemar dari Zweden. 
Prins ini, beroesia 78 tahoen, memang 

toea dari Radja Edward (Enge- 
land), mendapat sakit. keras, bronchitis. 
Tetapi penjakitnja pada tg, 17 Oct, ji.   sedikit berkoerang. 

      

       

       

       
      

    
    
     

  

    
      

        

         

      

      
    
    



              

   

  

BNN PP PN NAP pe Nya a 

1 wakil ke 
Djoeariah, 
s2 Soe 

. Kaluah Kah pedagang ketjit 
Di Pasar Senen. 

| Tiap malam Minggoe dan hari Ming | 
oe tentoe terlihat beberapa agen po- 

Tisi. ngan seorang toean jg berkoea 

  

sai di Pasar Senen, dan selaloe mere 
ca itoe menggiring beberapa orang2   

   

   

  

Ti a dengan menganiaja t. roemah 
dengan tangkai patjoel sehingga pel 
tjah dibahagian kepala serta lehernja 
dipoetar sehingga mati dan siperampok 

: dapat menggondol beberapa helai kain 
|... sarong, selendang, badjoe, tjintjin, ge- 

- lang dan oeang cantani, berdjoemblah | 
f 353,22. 2 
Dimoeka hakim, 

keras. an se nalan 

        

   

   
   

    

    

   

    

   
    
   

  

   

   
   

    

   

  

   

    

  

    

   
   
    

     

  

    
   

   

  

    

     

  

     
   

    

   

  

   

      

    
   
        

  

pes. 1 moengkir 
Bb endegban In         

  

   

  

    

    

poenja, ala. 
awah balai-balai | 

sebab: 'ketika akan di 
spion lebih doeloe datang me 

f idoer ia poenja roemah. | 
iki 2 poen moengkir djoe 

ga serta mejatagka jg dia tidak sekali 
kali lakoekan itoe perboeatan.. 

Pada itoe malam dia sedang tidoer| 
dibangoeni oleh isterinja lantaran ada 
orang teriak rampok. 

Tentang kein saroeng jang didjadi 
kan boekti dia dapat beli dari salah 
satoe toko Tionghoa dipasar, pada tb. 

    

    

      
    
    

   

jang laloe dengan harga f 1,— hanja 
baroe satoe kali Ha oleh 'anjaknja 
sebab itoe masih baroe sad ja roepanja, 

Setelah sel ae n saksi 
masing masing an sangat teliti la 
loe Landraad me akan raadkamer 
dan berkepoe ma -boekti koe| 

a #1 Na 'pengetahoean 

koeman, 

Ga | 

(dapet terlepas dari hoek 

aja masi: masing serta poela. ta'ada | 
jang sesoeai sebagai voorloopig onder| 
zoek. Pesakitan Kn dari hoe $ 

(selaarsweg: telah dilangsoengkan malam 
. Iperajaan berhoeboeng dengan lustrum 

  

entjeriterakan, 
ee “aa seh Mn 

dah AN ha Pat Setari| 
itoe Tni Man 

ng memboeat Ta Aeoitne falah 
"Tionghoa terseboet, tetapi Tjia 

Ke Seng itoe waktoe ditanja, ia 
m r keras dan menerangkan bah 
wa ia ta“ tahoe soeatce apa. Tetapi 
polisi tetap awas terhadap kepadanja, 
karena tahoen jang laloe ada kedjadian 

   

seroepa itoe djoega danj jang ditangkap 
seorang bernama Sadjak, jang djoega 
memboeat arak tetapi sebetoelnja 

'lorang Tionghoa itoe djoega. , 
Ketika itoe ia (Tjia Kem Seng) 

    

tapi kabarnja sekali ini tentoe soekar, | 

poela “ar 
—O — 

N.I. Jagers Genootschap Ma 

.Kemaren pagi digedoeng I.E.V. di 
Vrijmetslaarsweg telah diadakan rapat 
joemoem loear biasa dari perkoempoe | 
lan kaoem pemboeroe, ja'ni Neder- 
landsch Indische Jagersgenootschap. 

Dalam rapat ini Bestuur lama mele 
takkan djabatannja dan diganti oleh 
bestuur baroe jg soesoenannja sebagai 
'berikoet: - : 

Voorzitter : Dr. W. F. de Priester, 
Secr. Penningm: A. Kloosterman, 
Commissarissen : Jbr. Graaf L.G. 

Schimmelpenninck, Ir. J.W.C. Baron 
van Dedem, Dr. J.A.V, schut, J.M. 
sasa ang, EH. Boisevain. 

amir 

: 

Lustrum pertama 

“Dari Electrotechnische 
School. 

Semalam digedong LE.V. Vrijmet- 

sn dari Electrotecbnische School, 
Diaga a Monjet 2 dalam kota ini. 

alam perajaan itoe telah mendapat | : 
sala |perbatian sepenoehnja. 2 

So—. 
— Perbid. 

Pada madara Minggoe jg baroe lantod g| 
e berhoeboeng dengan telah tjoekoep oe 
'Isianja satoe tahoen, maka Perbid telah | 
melangsoengkan perajaaunja di Pisa- 

, mejngan Lama, Kind Baloewelweg, Mees- 
lengan |ter Cornelis. - Adapoen jang hadbir 

        

     
    

   
   
   
   

   
    

    

  

      

    
   
    
     
       

    

        

   

    
    

     
    
   
    
   

    

    

   
   
   
   

   
   

   
    

  

   

   

    

    
   
     

    

"ig | 
wangnja. sed 

| Tetapi polisi sekar 1 
2 Na ani dapat : menangkap | seorang 

dari pada perampok2 itoe "aa 
Kalipah, dan 

ja Kalipah itoe polisi bisa mendapat ke 
1 gan lebih djaoeh, sehingga bebe 

  

    

    

nas 
— 0 — 

| lab. Hn 

yan bank oaruas 
hoen ian 937, Te 

Ati In Soetopo, mila 
ri : Soepene 
Malabajati, 

dan Djafar, 

— Idikabarkan, 

karena penangkapan | 

orang ea Pa dibekoek batang | 

digedoeng IEV di Mr. Cornelis, 
(didirikan soeatoe 

. sangat menjenangkan dan perajaan 
berlakoe dengan sangat menggembi- 
rakan. 

Hn 

| Persian PO. G3 

Berdirinja 5tahoen 

' Pengoeroes dari Perkoempoelan Iti 
koerih Oerang Sadoeloer atau nama 
singkat PIOS di Mr. Cornelis minta 

bahwa berhoeboeng de 
Ingan berdirinja perkoempoelan tsb. 
Ka lengkap 5 ih. didalam sehat wal 

i at pada bari Saptoe tg 1 ke 2 No 
ember jad. moelai pk 8 sore dan ber 

temp di BRD (Bind baloeelweg) a 
| mengada can perajaannja oentoek 

anu San beberapa etanan 
Ta aa 

  

  

5 Kan 

Badan Bond Batavia 

En Omstreken (BB.O) 
Telah ternjata, bahwa orang orang | 

: menghendaki soepaja diadakan badmin 
'ton bond dengan memakai basa Ne-| 
derland sebagai basa- -pengantar disam 

Idan semoeanja memakai basa Indonesia 
|sebayai basa pengantar, 

beberapa lain perk., maka tadi malam 
telah 

bond jang 'diberi 
nama Badminton Bond Batavia en 

mstreken Pr dengan soesoenan 
i | sebagai berikoet : 

Oh Sien Hong omsittor, 

  

Feb iva 
| Ouwerkerk: Secr. Competitieleider, No- 
Ina H. v.d. Pol Brouwer Penningmees- 
|teres, 

  

Kian Commissaris, N. Thomas Com- 
missaris. 

bantoean lain2 bond2 jang soedah ada 
B.B,O. telah ada 6 perkoempoelan jg 
terikat padanja. Perkoempoelan2 j 
hendak menghoeboengkan diri bulah   .Ibertemse dengan secretaris di Passar | 

.Istraat 112 Mr. Lena: | 

    
1 « e A50 Ketika Yida : 

Ikarena boekti2 tjoekoep, demikian 2 

Ipingnja bond bond jang soedah ada | 

Atas vesahanja LE.V.J B, J.LV. dan |istri “san 

Tan Tiong Hin Commissaris, | 
IC. J. v. Zuilen Commissaris, Tjie Hok| 

5 Big tersebast bermaksoed skan| 
t . Imemadjoekan sport. badminton itoe de | 

. Ingan arti kata seloeas2nja Te per| 

“Ijang ditangkap, ta' lain sebabnja 
Ne en mereka itoe berdagang dengan 

  

dagangan jang dipegang sadj 
emang pedagang2 ketjil itoe soe 

dah. lama bekerdja seroepa itoe, kare | 
na mereka hendak berdagang besar, 
modal ta'sampai, sehingga terpaksa 
berdagang demikikan karena terpaksa 
dan djika ta" demikian tentoe mereka 

ilitoe ta'kan bisa mentjarikan sesoeap 
inasi bagi anak bininja 

Padahal dagangan itoe ta' seberapa, 
seperti satoe doos peniti, kemedja ka- | 

  

'os, tali sepatoe dll., dengan menawar 
Ikan kepada tiap2 orang laloe. Bagi 
pedagang2 itoe, djika keloear masoek 
kampoeng sadja, seringkali poelarg 
keroemahnja dengan tiada membawa 
hasil sesenpoen djoea, pada keoentoe 
ngan hari itoe, bagi makan anak bini 
bari itoe djoega, sehingga djika siang 
nja setelah keloear masoek kampoeng | 
ta' mendapat hasil, maka karena me 
ngingat anak bininja mereka itoe 
mentjoba berdagang di Pasar Senen, 
walaupoen tempat itoe agak terlarang. 

Tetapi apa hendak dikata, poelang 
ta“ sampai hati melihat anak bini ta" 
Imakan, tetapi hendak meneroeskan 

agangnja kebanjakan mereka itoe 
ditangkap, dibawa kekantor, dan sete 
lah diperiksa seperloenja, maka barang 
barangnja jang. sangat sedikit itoe di 
tahan dikantor polisi, 

Sedikit ,-. tetapi bisa ditjoekoep2 
kan, dakadar mendiapa djangan mati 
kelaparan belaka. Tetapi jalangkah ka 
loet pikiran mereka itoe djika barang: 
barang itoe— segenap harta beuda 
mereka — ditahan dan baharoe boleh 
diambil setelah mereka mendapat soe- 
rat keterangap dari wijkmeester. 'Te- 
tapi apa latjoer ditempat , wijkmeester 
itoepoen mereka ta" moedah bisa mem 
peroleh soerat keterangan, sebab bagi 
memperoleh itoe perloe djoega mema 
kai sjarat, ja'ni wang setalen atau be: 

Irapa, padahal kadang? sehari keoen- 
toengan mereka itoe hanja 6 sensadja|. 
djoemblah mana sering ta' dapat men 
tjoekoepi sjarat hidoepnja. 1 

Djika orang pikirkan dengan masak 
dan memboeat kesimpoelan, nistjaja 
dapat menggambarkan betapa soesah 
mereka itoe, ja'ni berlipat2 bala” jang 
didapati. 

Moedah2an Ie perbatian 
djoea. Mantan -. 

—o0— 

goejoeban di Mr. Cornelis, 

Wedana Mr Cornelis R. Noegraha, 
boelan September jbl. telah Dibangoen: 
kan satoe Comite oentoek mendirikan 
satoe. .sociteit, peudirian “mana soeng 
goeh .loear doegaan penoelis -telah 
dapat perhatian besar. Perhatian ini | 
terdapatnja tidak sadja dari fihak 
kaoem BB, akan tetapi dari segala 
golongan 'kaoem 
SS., PIT., pandhuis, 

   

onderwijs dan 
“Idari babagian geneeskundigen dienst. P3 

Berhoeboeng dengan banjaknja per 
mintaan oentoek mendjadi lid, maka 
pada pengabisan boelan itoe 'djoega 

han Pengoeroes. jg terdiri atas Toean2. 

R. Rg. Sastrawirja (Patih Mr, Cornelis) 
sebagai Voorzitter 

R. Hendarmin (arts) v. Voorzitter 
R. Noegraha (ass. Wedana) Secretaris 
A. Soeradinata (Kimpl. afd. Bank) Pen 

ningmeester 
dan dibantoe oleh beberapa Commis 
sarissen jang sama actiefnja. Poen tem 
patnja oentoek suciteit itoe telah dapat 
diichtiarkan jang letaknja di poesat| 
kota jaitoe kerkstraat 47, tempat mana 
soenggoeh me noeaskan oentoek seka 
dar keperloean itoe. 

Kemaren malam Minggoe Sociteit 
ini telah diboeka dengan officieel, 

Walaupoen sorenja toeroen hoedjan, 
|jaeg seolah-olah akan merintangi ke 
datangan tamoe2. perhatian “tidak 
koerang. ... : 
   
   

setelah tetamoe laki 
21 oeinpoel, diantaranja da 

pat ditjatat t. Boepati dan Raden Ajoe 
Ass. Resident 'T. Controleur BB Toean 

Ben t. 2. Arifin Landrechter 
lis tt, Wedana dan Assistent 

Tjikarang dan Keba- 
joran, toean Menata Wedana Po- 
litie Batavia. Toean Soeriadiredja 

   

    

  

  

DITJARI 
Seorang intertypist jang soedah mem- 
poenja routine. 

|Pelamar2 kepada 
Goeroe, Senen. 3 di Bt-C. 

druk. Persatoean   
  

ANA NA LUNA INNENE PENTET NADA NINA Pane eneng 

dan toean 

Pemboskaan ofMdisel Sociteit SAN 

Dengan initiaticfnja Toean Assisteot| 

bekerdja seperti” 

Comite telah dapat mengadakan pemili |, 

tocan dokter Hanimsar. Tjokro, dan | 

Bea 

Rg. Satsraatmadja, perte 
woean oleh Toean voorzitter diboeka 
|dengan oetjapan terima. kasih pada 
toean2 dan Njonja jang sama telah 
dapat menghormati atas: pengoendang 
nja Bestuur, oentoek menghadliri of- 
ficieele pemboekaan dari Sociteit ini. 

Selandjoetnja spr, menerangkan mak 
soed dan toedjoean pendirian #sociteit 
jang mana dapat dirasakan diboetoe- 
'hinja oleh pendoedoek Mr. Cornelis, 
terlebih-lebih oleh kaoem pegawai. 
Oleh karena itoe, spr. minta dengan 
sangat pada toean2 dan Njonja jang 
berkepentingan, soepaja segala soko- 
ngan jang agaknja akan mendatang 
kan kesempoernaan oentoek hidoep 
nja sociteit itee »Ijangan sampai di 
lalaikan. 

Setelah itoe t. Regent berpidato. 
Beliau menjatakan persetoedjoeannja 

atas berdirinja sociteit, itoe, dan mem 

peringatkan, bahwa oentosk menjem 
poernakan hidoepnja Isoceitit ialah, 
selain dari pada mementingkan keoea- 
ngannja, djoega kasteleinnja mesti se 
orang jang actief dan banjak penga- 
roehnja. 

Nasehat ini diterima oleh voorzitter 
dengan kegembiraan dan akan diper 
hatikan. Djoega t. Mangkoerat angkat 
bitjara dan sebagai penoetoep pembi- 
tjaraan t. voorzitter mengoetjapkan 
terima kasih keduea kalinja pada se 
kalian hadlirin, dan memohon do'a 
moedah2an hidoepnja suciteit soeboer 
sepandjangnja. (M.K.) 

  

  

  

Besluit schorsing. - 

Ditarik kembali. 
Den Haag, 18 Oct. fAneta'. Be- 

sluit scborsing toean Ries sebagai 
Thesaurier generaal kemaren telah di 
2 kembali. : , 

mean 

Gaantan oentoek Zending 
Amsterdam, 18 Oct. (Aneta). 

Seboeah Comite telah dibentoek dalam 
mana doedoek antara lainnja toean 
De Vlugt (Burgemeester) goena me 
ngoempoelkan wang di Amsterdam 

tanding. 

    
3 2 —O— 

| angosaasetan, Pantas 

-—Indonesia. 

'Rotelktam, 18 - Oct. (Aneta). 

bahwa itoe pemberhentian pengang- 
koetan' penoempang2 tgl 9 Dec. dari 

ke Indonesia, tgl 20 Jan. dari Betawi 
'ke Europa, akan diadakan kem- 
bali, jg akan dilakoekan oleh kapal 
»Slamat'”... 

—od— 

Pemerintah Nederland 

Dan keadaan wangtaga 
negeri. 

Den Haag, 18 Oct. (Anetn). S.E. 
Telegraaf menerima bahwa Pemerin 
itah, jang selamanja akan bergirang 
hati atas adanja sesoeatoe tindakan 
oentoek penetapan keadaan interna 
tionaal jang sesoenggoehnja, tidaklah 
mengetahoei tentang pembitjaraan2 
jang katanja telah diboeka dikarena- 
kan pemerintah Amerika-Serikat de 
ngan Belgie, Nederland dan Zwitser- 
land, goena ikoet dalam perdjandjian 
penetapan 3 boeah negeri. 

Pemerintah Nederland mengikoeti 
kedjadian2. monetaar internationaal 
setiap hari dengan saksama, tetapi hing 
ga begitoe djaoeh tidaklah Ia pernah 
tjampoer dalam scsoeatoe perdjandjian. 

oentoek. meakong Pe apa 
Ibagian2, 

“Rott bloyd, Europa | 

Rotterdamsche- Lloyd memoetoeskan, 

Rotterdam, tgl 8 Dec, dari Marseille 

  

Mendirikan fabriek 
Aa 

Mesin terbang, goena 
negeri. 

Melbourne, 18 Oct. (Aneta-Reu- 
ter) Atas kehendak Pemerintah Gom- 
menwealth (Inggeris dan djadjahannja) 
oentoek mendirikan fabriek mesin ter 
bang goena keperloean pembelaan ne 
geri maka telah didirikan ,, Commen- 
wealth Aircraft limited“ dengan ber 
tempat di Melbourne, dengan kapitaal 
sebanjaknja2 1 miljoen pond sterling 
akan diberikan oleh N.V. Brokenhill 
jang eigenaarnja seorang perempoean 
dari N.V. Imperial Chemical Indus- 
tries of Australia and New Zeeland 
Limited“ demikian poela dari lain lain 
fihak. 

— 9 — 

Semoea perhatian 

Menoedjoe Hankow. 

Shanghai, 18 Oct. | Aneta Shang 
hairadio). Dengan adanja keadaan 
di Tiongkok Oetara, kembalilah tim- 
boel sesoeatoe dalam perhoeboengan 
oemoem antara Tiongkok dan Japan. 
Semoea perhatian sekarang ditoe- 
djoekan di Hankow, dimana confe 
rentie diadakan antara Chiang Kai 
Sbek dan leider2 Shantung, Hanfuchu 

Idan Husuyung Chang. 
Di Hankow datang poela Ketingyu 

an secretaris-oemoem Politiek raad Ho 
pei-Chabhar, jang menerangkan akan 
mengoendjoengi Generalissimo (Chi- 
ang) atas nama Soong Chehyuan. 

Hanfuchu menerangkan dalam soe- 
atoe interview, bahwa sedjak Shang- 
tung mendjadi sebagian dari pemerin 
tah Centraal,, pemerintahannja akan 

jaitoe - tentang politiek menghadap 
loar negeri. 

»Moestilah tak ada beroebah pem: 
sebegitoe djaoeh jang. me 

peang meliick loear negeri Tiongkok" 
megan 

Kabar mesin terbang 

Schiphol, 18 Oct (Aneta) Mesin 
terbang Djalak telah berangkat de 
ngan membawa 12 orang penoempang 
311 KG post, 83 Kg barang moeatan 
dan 60 kg. pakketpost. 

Mesin terbang Djalak telah ada 
di Rome, dan mesin terbang Riet 
vink tg 18 Oct ada di Rangon. 

—0— 

Dienst penerbangan, 
8 Mandsjoerye —Ti- 

, ongkok Oetara. 

Peiping, 18 Oct. (Aneta-Reuter) 

dari pekerdjaan bersama antara Tiong 
kok dan Japan adalah diperlengkapnja 
keperloean di Tiongkok oetara, dan 
ketika itoe azasnja telah sesoeai ven- 
toek meneroeskan dienst penerbangan 
antara Mandsjoerye dan Tiongkok 
oetara. 

tung-cy, itoelah nama Maatsehappij 
terseboet, jang akan didirikan oentoek 
mendjalankan dienst penerbangan itoe 
dengan menoeroet apa jang telah di 
tentoekan oleh wet penerbangan bur- 
ger Tiongkok.   

  

  

  

  

  

  SEDIA!   

Harga tidak 

    
  

  

  

  

    “BA 

Segala roepa obat-obat . 
patent dari Japan 

Prijscourant 
jang paling baroe dari obat-obat 

dan lain-lain barang 

Kalau diminta dikirim GRATIS 

Toko ,OISHI 
Senen 79-81 Telefoon Weltevreden 1623 

di kasih naik! 

selamanja menoeroet perintah Chiang 

Hasil hasil pertama jang telah didapat" 

Maatschappij jang speciaal Hui- 

  
TAVIA CENTRUM, 

Sea an R ON Ne 
PN Ba LE BIA     
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31, Struktur — und 

“Ja. Die Zeitung als Orang us, 
Ib. Zeitungsbesitsformun, 
Ig  Berufsorganisationen. 

yan het Na as : 

ari 
yaa n sendiri, Tap wak memakai 20, 

3 Havas). 

kaoem poetih (Pemerintah) telah me 
Irampas Valmondajo dan Cassasrubie- 

| ra-kira 10 K.M. sebelah) 
AM barat dari 

oleh pasoekan2 Pemerintah). Kaocm 

B. Fir Wirtsehaftsjournalisten : 

     
: haft : 

1 Statistik, » nament 

  

   

  

   

  

   Kas, Ha Peworzngnng 

— einsehlagi gen Teile des Privatrechts. | 
x 

dos ae 'Berlijn aa 
Piye Dr, Emil 

Sy Alona uan a 

Zeitungsgeschichte : 
seitung und Umwvelt, 
Zeitungsrecht, Sr 
Zeitungs: issenschaftliche — Bin- 
ricdhtungen und Veranstalten in| 
In- und Auslande. 233 

  

Funktion der 
: Zeitung : en : 

II. Topograpbie und Statistiek ' 

.a. Tageszeitungen, 
— b. Zeitschriften, 

ce, Fachpresse. 
IV. Das Zeitungswesen des Aus- 

landes : 
2 Tagesreitungen, : 

  

   
ita bandingkan apa jang 
i diloear: negeri, maka kita 
rik konkloesi, bahwa Rechts 
1 di Djakarta ini dapat kita 
agai: alat centoek didikan 

gr menarik perhatian kita 
ian Pa 
"h. 

Bahan in 
p bagian saejatogianh: 
e terdiri atas : 

tata" Na ea 
. geschiedenis van  Nederlansch 

Indis, 

  

de leer der fihansitn, 
begeerte van het rerht, 

Kh Sa satoe vak me- 
la dan ha 

    tea 'goena journi € 
i itoe programma hanoon Bia 

    

Irada didalam iboe kota dan disana 

kan2 ke 4 lainnja akan menje 
. ta itoe dari loear) sama seka: 

telah dimoesnahkan, hingga tidak psr) 
loe dikoeatirkan lagi, : 

Pemerintah menang - 

  

“kian poela. 

18 Oct. 

  

Salamanca, 

  

desmentes | 

  

'avalcarnero jg diperkoeat 

poetih sedikit sekali mendapat perla 

1 dapat merampas perkakas2 perang | 

bahwa barisan depan kaoem nasiona- 

K 'Theoretische und praktische Natio- - 
onomie, auch Privat wirt-| kan 

hh Wirtecbafte- boeri « 

|. der Wirtsehafsgeographie und der| 
Woltverkohrawege : 

-|4. Algemeine Rechtslehre sowie die 

ianlah pro ramma di Keulen, | 

Irid telah djaoeh sekali. berdjalannja, 

— Ijang akan datang akan:selesailah. Tem 

si dirian2 terseboet diatas. . 

5 mengantjam soepaja kapal itoe berang 

.Ikarena kedjadian2 jang telah terdjadi 
dibatas antara Spanjol dan Portugal, 

2 Augustus jang laloe, 

ta ta meliwati kedalam batas Por- 

kau 'Getitrasl Tino 2 5 Gang 2 
'menoeroet keterangan Generaal Franco | 
beloem selang berapa lama, telah be 

    

   

  

   

    

menoenggoe serangan coemoem, sedang 

  

| bagai jang diminta oleh Lissabon. 

Pia | 

Di medan perang Toledo, | hak - internationaal - diplomatiek - dan | 

banjak sekali.     

: uadalajara. | 

Nan ag N 2 
rnero dan Para telah 

1 1 Go Reriter) 
— militair menerangkan | 

sten telah masoek dikota Oviedo pa| 
da hari Sabtoe jbl. djam 6.20, dan te 

Hah mengosongkan tugsi- tangsi mili- 

segala barisan mereka demikian 
ang seolah olah dita 

| dengan majit2 manoesia, jaitoe 
fihak moesoehnja jang telah ka- 

lah itoe. 
-Mesin2 terbang militair ikoet dalam 

perampasan terseboet dengan penoeh 
keberoentoengan, dan merekapoen te 
'roes mengedjar si pendjaga2 jang te 
lah melarikan dirinja itoe hingga di 
Gijon. 
Sebetotaja berangkat. pasoekan2 

Pemerintah katanja telah meletoeskan 
tempat simpanan obat bedil baik dida 
Ilam kampoeng2 La kota macepoen 
“jang didalam kota: 

Menoeroet berita: jang: disiarkan oleh 
“radio, ternjata babwa perkoeatan Mad 

perkoeatan mana dalam beberapa hari 

'pat tempat senapan2 mesin demikian 
poela emplacement2 -artillerie jang 
koeat telah didirikan menoeroet :tjara 
tjara kemadjoean dan dengan pimpi- 
nan officier2 loear negeri. 

Pemberi tahoean terseboet - menoe- 
toep dengan keteranganbahwa dalam 
11 hari jangteracbir ini tadi 11 orang 

| pendoedoek iboe kota telah mati ditem 
Ibak, oleh karena mereka telah meno- 
lak tidak maoe man oentoek ye 

  |. Kegentingan hebat 
Soeatoe kegentingan hebat mengan 

tjam akan timboel antara Pemerintah 
Portugal dan Pemerintah-Garisan-Ra' 
jat Spanjol jaitoe sebagai. “akibat dari 
segala kedjadian? jg telah terdjadi. di 
Tarrogona beloem selang. (berapa lama 
ketika berdiamnja kapal ' kepoenjaan 
Portugal ,Nyassa“ disana, dengan ma 
na 1400 kaoem marXisten, jg sesoedah 
nja perampasan Badajoz, telah me 
njingkir, telah: diangkoet:kembali ke) 
Spanjol, kata Havas-J B. dari Lissabon. 

Ksoem militie, maoe memeriksai 

kapal itoe, tetapi Commandant Escorte 
militair Portugal Forte Rebelo, 
telah memaksa mereka meninggalkan 
kapal itoe- dan perintahkan pada 
orang2nja soepaja bersedia memperta 
hankan terhadap kaoem militie djika 
perloe dengan keras disertai sendjata. 
Kaoem militie sebagai djawabannja 

» Ikat. 
Diterima kabar bahwa kebika Nyas 

sa” mengambil kepoetoesan akan ber 
angkat, 'maka itoe matros2 dengan 
mana kapal tsb mengikatkan talinja 

merintah Madrid, telah dilemparkan. 
Ministrie Oeroesan Loear Negeri 

Portugal telah mengoemoemkan pada 
hari Sabtoe jang laloe teks dari Nota2 
jang telah dikirim dan dibalas oleh 
Lissabon dan Madrid, dan kemoedian 
antara Lissabon dan Burgos, jaitoe 

:|teroetama sekali kedjadian tanggal 13 

Pada bari itoe djoega datanglah 
2 Spanjol dengan bersendjata 

'tugal dengan menjeret seorang ra'jat 
'Spanjol kedaerah Spanjol, sedang 
orang2 Spanjol lainnja dianiaja dida- 

oJerah masoek bagian Portugal. 

Portugal 'memprotest terhadap pada 
KOnjastaa itoe, demikian poela terha- 
dap pada pelanggaran? batas lainnja 
dan poela terhadap pada penganiaja- 
an2 jang ditjobakan atas dirinja Am- 

(| bassade Portugal di Madrid, 

' Pemerintah Madrid mendjawab poe 

an, selama daerah, dimana kedja- 
itoe terdjadi, berada ditangan 

oem nasionalisten. 

Pemerintah di Burgos menjetoedjoei 
'oentoek membajar segala keroegian se 

Dalam lingkoengan2 politiek di Lis 
' Pemberontak demil|sabon orang menerangkan, bahwa per|- 

| hoeboengan2 dengan Madrid: makin 
| moeram warnanja, oleh karena Peme 
rintah-Marxistisch djoega mengormati 

laoet, 

na dengan tidak memberi tahoekan 

3 ekan-pasoekan. Generaal Mola Lag 
3 - rang berada 6 K.M. men Oohaa Ki 

moesoehnja telah mengosong | 

|oentoek  keperloean 

dipelaboehan, atas perintah dari Pe-| 

bahwa Ia tak dapat mengambil tin: 

Consul-Generaal Portugal di Barcelo 

sebab2nja (sebagai kita kabarkan ke| 
maren) telah berangkat didoega atos| 

   

      

     
      

     
    

  

AM Eau de Cologne 
#Rathkamp 

Uide @olo" 

ARIUBbE. 
Yoera 

  

Tidak poenja batoe arang dan pene 
| rangan lagi 

Generaal @ueipe de Llano dengan 
perantaran Radio-Sevilla menerang- 
kan, bahwa Madrid sebagai akibat.te- 
rampasnja Panarroya oleh kaoem na- 
sionalisten, sama sekali tidak mempoe 
njai batoe batoe arang lagi goena ke 
perloean industrie. 
-Tadinja Madrid terima 4 sampai 5 

kereta api jg berisi batoe batoe arang 
dari Penarroya setiap harinja, tetapi 
sekarang hanja lagi sedikit sekali, se- 
banjak .. banjaknja sekedar. : tjoekoep 

roemah tangga, 
dari Puerta Llano. 

Generaal De Llano seteroesnja mem 
beri tahoekan, bahwa dengan terampas 
Inja . electrische kracbtstation di Al- 
bercbe,. maka sebagian besar dari kota 
Madrid tak dapat lagi penerangan 
lampoe2. 

Di Medan perang Escalona serangan 
serangan teroes meneroes dilakoekan 
dengan tidak berkoerang2 hebatnja. 

Garisan depan kaoem nasionalisten 
telah liwat- 13 aa djaoebnja dari 
Escalona. 

— 9 — 

— Pemerintah Frankrijk 
Parys, 13 Oct. | Aneta:Transoce- 

an 'Soal . 
perhatian Pemerintah-Garisan-Rakjat 

Leon Blum diperbintjangkan dalam 
pidatonja dihadapan plaatselijk -afdee- 
ling-radio party sociaal di Orleans. 

Blum menerangkan. bahwa Pemerin 

nis telah menimboelkan sebab2 atas 
|adanja sangka2 ketakoetan. 

demikian kata Premier Blum, apakah 
party koemoenis tidak telah memba 
wa sesocatoe keadaan dari loear nege 
ri kedalam Pemerintahan, jg besok 

latau loesa akan timboel kenjataannja. 

jg masih tetap mendjadi: 

pada hari: Minggoe tadi-oleb Premierj 

tah-Rakjat akan tinggal tetap, tetapi |: 
diakoei bahwa tindakan party koemoej 

Orang bertanja pada dirinja daa :   

  

    
    

  

   

    

   

    

      

' Tetapi tidak dengan party koemoenis 
poen dapatlah Pemerentah-Ra' jat akan 
memenoehi kewadjibannja dengan ti 
dak poela oesah disokong oleh per- 
koempoelan2 kaoem sekerdja. 

Djika sesoenggoehnja  koemoenis 
akan terlepas dari Pemerintahan, maka 
satoe2nja djalan akan diroepakan oleh 
Ipemboebaran parlement dan akan di. 
soesoen poela dalam keadaan baroe. 
Sekarang Pemerentah tidaklah “akan 

an politieknja. 
— 9 — 

: Gempa boemi 
Di Italie. 

Venetie-stad (ltalie), 18 Oct. 
(Aneta-Reuter). Pada tanggal 18 Oct. 
djam 3 (GMT.) timboel kegemparan 
karena gempa boemi, pendoedoek se 
moea bangoen, dan ternjata electrici- 
teit telah poetoes. 

Seloeroeh kota itoe gelap remang2 
dan dalam kegemparan, sedang pendoe 
doek berlari2 ke djalan2raja, hingga 
sekedjap mata Matang itoe telah penoeh 
sesak.. Tetapi hingga begitoe djaoeh 
dapat dikabarkan taklah ada orang 
jang mati, 

(Kabar belakang): Ternjata ada 15 
orang jang mati, dan sedjoemblah 
poela orang jang loeka karena ditimpa 
roemah2 toea jang roentoeh. 
Venetiestad. (Italie) 18 Oct. 

|Aneta Reuter|. Lyst dari orang2 jang 
mati karena adanja itoe gempa boemi 
menoelis bahwa-sekarang ternjata ada 
28 “orang jang mati. 

AZIA 
Pertempperan. di Hindia Inggeris 

“Antara Hindoe 

| ata apa. 
Bombay, 17 Oct. (Aneta-Reuter). 

Dalam 3 hari-jang terachir ini tadi, 
dalam pertempoeran : antara orang2 
Hindoe dan Islam ternjata ada 42 
orang jang mati dan 410 orang jang 
loeka. 

dan 

  

koelit sebagi 

Tjoema digosokin di leher dan 
dada sabelonnja tidoer. 

TERSOHOR DI AMERIKA. 

Kabanjakan pilek moelai dengen 

bengkaknja djalan oedara jang 

lemah dari idoeng atawa leher, 

lantaran sedot koetoe penjakit. 

Djalan paling tjepet aken boenoe 

ini koetoe-koetoe adalah sedot 
” oewap obat. 

Sakarang ini 
oewap dengen 

gampang bisa 

terdapet di roe- 

(mah dengen 

Vicks VapoRub, 

zalf modern jang 

djadi oewap. Dji- 

ka ini digosokin di leher dan dada 

sabelonnja fidoer, denyen doea 
djalan ia lawan batoek dan segala 
roepa pilek. 

  

bagian-bagian dari ifoe zalf djadi 

ngan langsoeng dibawa ka djalan 

oedara jang sakit, rejak djadi 

“ boejar dan bernapas djadi lebih 

. gampang. Berbareng dengen ini 

Lantaran panasnja hawa badan - 

oewap, ini oewap disedot dan de- ' 

Zalf jang dadi coewap lawan 
batoek dan pilek dari 2 djoeroesan 

  

'Bekerdja atas djalan oedara dengen oewap dan liwatin 

boeboer obat. 
  

— Vicks 

obat 

sakit, 

longgaran 

odara, 

bekerdja sebagi boeboer 

liwatin koelit, singkirken 

sedeng oewap dapet ke- 

aken boeka  djalan 

Boeat anak anak jang pilek. 

Kabanjakan pilek bisa linjap 

dalem tempo satoe malem. 

Teroetama  boeat anak-anak 

jang pilek Vicks bisa dipoedjiken, 

kerna ini boekannja obat jang bisa 
bikin roesak peroet anak-anak, 

Sekarang Vicks masi baroe boeat 

“Indonesia, tapi di Amerika sedari 

lama ia soeda diakoeh sebagi obat 

paling baek boeat disimpen di 

roemah. Di sana saban laon di- 

pake lebih dari 26 millioen pot 

boeat obatin pilek, batoek, sakit 

leher, bronchitis dan pilek anak 

kefjil. Di lebih dari 70 negri laen 
populariteit semingkin lama se- 

mingkin bertambah. 

Bisa dapet beli di mana-mana, 

V!CKsS 
VAProRuB 

VOOR ALLE VERKOUDHEDEN 

(boeat segala roepa penjakit pilek)     
        | nias dan mereka Bisa beroentoeng pemerintah dari Lissabon.   
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: Sawah Besar sa 

N Boeat hari Senen 

dan Selasa 19-20 

October 1936 

    
Bat.-C. 

. Di Pe eetoradineyan Satoe Film Bitjara Tiongkok dan Jang Terso- 
2 

hor dan Locar Biasa 

(Kerasiothan kerna salah 113 

Ho of drolk: 

NONA OH LEE TJOE 
100 pCt. BITJARA — 10 BAGIAN BESAR 

ANAK-ANAK BOLEH NONTON 

  

    

SL LP Gan 

Kwitang 7 

YA 
  

R. Soeharto 

Dr. M. Soegiri (met Europ. verloi) 

25 Arisen 

Algemeene practijk 

Tel. WI. 3995 

Spreeku: 5—7n.m, 

INA Ya! 
  

    
  

Sim Gwat Nio 
Ind.. Tandarts 

Kramat 130  Telf. 5677 Wel. 

—12 pagi . na 
8 Djam bitjara 4.30 — 6.30 sore 

  

  

  

    

     

        

   

| Witte Dril Eng. kwal. 

KLEERMAKERIJ INSULINDE" 
TELEFOON 4599 

Linnen Dinnerjacket compleet met laken pantalon . . . . 

Costuum 
vanaf f 6.50 

le kwal. Holi.en Belg. tussor cost. 
vanaf f 7.— 

Tropical costuums: vanaf f 18.— 

-KRAMAT 100 A. 

Maakloon wit en tussor f 4. — 

#.. Fropical » 8&— 

Smoking costuum vanaf , 55.— 

.Rok costuum vanaf » 69. — 

f 35.— 

Coupe en afwerking gegarandeerd. Europeesche Coupeur 
    

  

    

       

| g pemo da jang menemoei 
pan microfoon. 

  

  

  

  

Kanan — Horoscoop 2 tahoen 
Hn aa 2 | Men ab ee Nu           

  

  

       
   

tjitakan Map aan (Madjale 

| Jah), Programma dan sebagainja.       
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Il Mobiel-mobiel harganja 
TIDAK naik 
Kita tetap mempertahan- 

lama 

MODEL 500: 

BALILLA: 

MODEL 1500: 

N. V. Automobiel 

FIAT 

kan kita poenja harga 

Jani kereta (mobil) jang da- 

pat membawa toean dari Be- 

tawi ke Bandoeng dengan 

seringgit sadja. 

kereta : ketjil jang indah dan 

dengan bentoeknja jang terke- 

nal dan baik. 

jaitoe, jang bercylinder 6 dan 

sangat modern, sehingga sa- 

ngat tjepat mendapat seboetan 

KERETA ADJAIB. 

Maatschappij 

JAVA   

Tafsier Hibarna 
Tafsier @oeran dalam bahasa 

Indonesia. Seboeah tafsier jang 
diartikan sepatah-sepatah. seajat,- 
ajat kemoedian katerangan dan taf 
siernja, dengan dibagi-bagi poe- 
lapada beberapa bahagian kete- 
'rangan, soepaja moedah difaham 
Harganja: Djilid 1 f0, 35, djilid 
2 f0,45, djilid 3 f0, 50, djilid 
4f 0,45, djilid 5 f 0,45. 
Pesanan pada Toko , HIBARNA“ 
Tegal, Pekalungan, Persatoean 
Islam Bandoeng, Kemadjoeen 
Islam Djokja, dan Ab. St. Sjam- 
sijah Solo       

Ss 

PE MAA KAI em HA 

Ketjap 1jiamis toelen 

  

  

Soedah terkenal dari semoea pembeli di 
mana-mana tempat, rasanja enak, kenfal 
dan goerih dan pembikinannja selaloe 
Didjaga sampe resik dan bersih. 
diharap tocan dan njonja pembeli sak- 
sikan sendiri fjoba beli safoe kali fiada 
terboekti ocang kombali. Ini kefjap, 
socdah banjak dapat poedjian dari toean 
loean dan njonja njonja jang ternama 
di anfero tempat. 
Djoega bisa dapat beli bedak tiap » FP OE- 
NGA ROOS jang paling moestadjab 
oentoek penjakit koelit dan perhiasan 

Menoenggoe foean dan njonja 

ampoenja pesenan 

“Hoofdagent: 

Njonja MARIJAMAH 
Tanah Tinggi Pontjol gang Hadji Bain 

Baftavia-Cenfrum 

PT ——— 

  

Ini dia jang toean tjari 

  

P. J. HARTMAN 
Wapen- en Ammunitie Handel 

G. Secretarie 4B.-C Tif. 2819 WI. 
Importeurs dari senap3n sena- 

pan merk J.P, Sauer & Sohn,.. 
Bayard, Geco, Verney. Carron, St. 
Eitinne, Mauser dan Winchester, 
revolvers merk Cclt, Smith & 
Wesson, Iver-Johnson, Geco dan 
Bayard. 

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

Menoenggoe dengan hormat 

PJ. HARTMAN         
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 Gemandangan 
  

Lembaran Kedoea 
  

  

        LELANA. dalam 

Djikalau orang teroes meneroes ber 
diam disoeatoe roemah, ia hanja tahoe 
kebagoesannja roemah itoe dari dalam. 
Djikalau ada ta' baiknja roemah itoe, 
hanja ditempo jang pertama sadja ta- 
hoe dan merasa betoel ta' ada baiknja 
roemah itoe, dan lama kelamaan — 
dari pandjangnja tempo — ta' baiknja 
roemah itoe hilang dari mata, perasa 
an, dan fikirannja. 

Djikalau kita teroes meneroes ber- 
diam di Indonesia ini — ta' pernah 
keloear Indonesia — kita tahoe djoega 
baik dan ta' baiknja keadaan dinegeri 

| kita ini. Tempo pertama kita tahoe 
- benar benar apa jang didepan mata 

kita, jang kita rasakan dan fikirkan 
“itoe, tetapi lama lama kita tahoe, tas 

- berasa dan ta' bisa berfikir lagi apa 
jang ta baik itoe.- Penglihatan, pera- 
'saan dan fikiran seperti ta" berdaja 
“lagi, ta' bisa beractie lagi, soedah 
»gewend”, ,latent“, ,imuun“, ,ver- 
'eeld“ atau soedah mati boeat itoe. Ini 
-lah penjakit jang berbahaja. - 

Dari itoe kita haroes mendjaoehkan 
“penjakit itoe. Soepaja djangan sampai 
ada penjakit mati“ itoe oentoek peng 
lihatan, perasaan dan fikiran kita itoe, 
kita baroes — djikalau : bea ada — me 
'ngembara keloear Indonesia, (apa lagi 
sekarang: Disana ada ramai soenggoeh 

soenggoeh dan ada perobahan jang ter 
laloe tjepat), kita djangan teroes me 
neroes diam di Indonesia sadja. Oleh 
oleh dari loear negeri dibawa kedalam 

| negeri Indonesia oentoek kemoeliaan 
— tanah air dan bangsanja. 

—- Kiranja banjak para pembatja jang 
keloepaan babat tanah airnja sendiri. 
Didjaman ,poerwa“ atau wajang — 
meskipoen dari Hindoe, tetapi soedoh 
dilocaliseer dan dihaloeskan — orang 
pergi keloear negeri, mengembara, 
merantau, lelana atau ,, mendjadjah 
deso milang kori“ itoe tidak asing. 

-Maksoed boeat ksatria oentoek mentja 
“ri goeroe boeat keselamatan badan 
dan negerinya. , 

Kewadjiban ada, tetapi oepah tidak 
ada. Didjaman Modjopahit pela- 
jar2 Indonesia tidak asing dilaoetan 
Tiongkok dan samoedra Pindia, dan 

'di tempoer oleh ombak2 mereka jg 
besar 'itoe, Dari itoe loehoer tempat 
nja Indonesia doeloe. Lajar djaman 
Hindoe tertoetoep, dan djaman Islam 
lahir. : 
Boedak pondok lebih banjak 

ilmoenja dan tinggi harganja, djika 

lau ia lebih banjak matjam2 goeroe 
dan maijim2 pondok atau soerau 
Raden Patah, Soeltan Demak 

(Pandjang| jang pertama hanja boe 
dak pondok sadja, dan dari sebab 
ia lebih dari biasa dan banjak 

“pondok atau soerau jang ia datangi 
oentoek mendalamkan agama Islam, 

ia pantas “djadi Soeltan Islam jang 

I 

melilingi tanah2 atau negeri2 jang) 

pertama ditanah Djawa, Aang 

Apa perloenja merantau ? 
bahasa Djawa. 

  

(Oleh: Pembantoe XJ. 

roentoehnja Modjopahit. Ia orang jg. 
senang melompat laoetan jang ta' 
gemar diam diroemah selama2nja di 
tempo masih djedjaka. 
Didjaman Abad Pertengahan 

(Middeleeuwen), didjawan perang sa 
lib, didjaman orang Christen dan Is 
lam bereboet. baitoel Moekdis (Palesti- 
nal, sebab mereka doea-doeanja tem 
pat kelahirannja Nabi Isa a.s. jang 
boeat mereka doea2nja tempat itoe 
soetji, ditemponja Peter dari Amiens 
menjebar sajembara: ,,Boedak belian: 
jang pergi perang salib, oentoek me 
lindoengi tempat kelahirannja Nabi 
Isa a.s. jang datang kembali ketem 
pat kelahirannja atau roewahnja, akan 
dilepaskan dan mendjadi orang pre- 
man“, ditempo itoe para pembatja, 
orang preman itoe membawa oleh2 
dari negeri2 jang ia lintasi. jaitoe 
ilmoe  bermatjam2 dan mendjadi 
orang dari golongan nomer tiga (der 
de stand boekan ridder dan boekan 
orang belian lagi). 

Ia dari mengembaranja dari roemah 
(Europa Barat) melintasi Europa Ti- 
moer, Asia ketjil sampai Baitoel Moek- 
dis, dan kembali keroemah lagi dengan 
membawak oleh2 jg bermatjam warna 
nja dari bermatjam2 negeri dan jang 
dipraktykan diroemah mendjadi soea- 
toe golongan, jg mendjadi soembernja 
kemadjoean Europa sampai sekarang 
djaman kita ini. 

Kiranja banjak sekali tjonto2 kebai 
kannja lelana itoe,, djikalau kita gemar 
melihat boekoe babat kita, Sekarang 
boekan babat jg akan dibitjarakan. dan 
djikalau kita menamakan itoe babat, 
ja babat jang akan terdjadi, sebab boe 
kan tempojang soedah silam, djaman 
Hindoe atau Islam pertama, akan te 
tapi djaman kita sekarang ini, oentoek 
mendjelaskan kemanfaatannja lelana 
itoe, jaitoe coempamanja: Naik Ha. 
dji. Maksoed loehoer djoega oentoek 
menjempoernakan roekoen kelima da 
ri agama Islam, berkoempoel dengan 
saudara2nja seagama seloeroeh doenia 
seperti bercongres besar saban tahoen 
berpoesat di Mekkah. Poelang dari 
Mekkah hadji lebih ondernemend da- 
ri orang jg economischnja dan kepinte 
rannja sama. Ia lebih berani dan friseh 
didalam segala2nja dibanding de 
ngan teman2nja jg tinggal diroemah 
itoe. Ia lebih tahoe meskipoen boeat 
seberapa boelan sahadja oentoek beker 
dja oentoek keboetoehan hidoep, Ini 
lah tjonto dari lelana jg kita saban ha 
ri bisa tahoe. Lebih dekat dari kesem 
poernaan, djikalau sesoedah selesai me 
ngerdjakan roekoen hadji ia maoe ber 
congres poela di Mekkah, dimana di 
bitjarakan politiek, sociaal economie 
d.LI., soal keboetoehan masjrakat. biar 
datang diroemah masing2 mereka bi- 
sa memperbaiki negerina masing2 dan 
doenia seoemoemnja. 
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Pemalsoe oeang 

"Kemaren telah kita beritakan ten- 
tang penangkapan jang dilakoekan ke 

pada beberapa orang tentara pemal 
soe oeang di desa Taman dekat Se- 
pandjang, | Ne 

Lebih djaoeh dapatlah kita warta- 
kan, bahwa antara orang2 Hoe ada 
doea orang Hadji jang tertangkap, 
jaitoe Hadji Dahlan dan Hadji Ach- 
mad, dari Toempang dekat Malang. 

Ketika polisi menggeledah roemah 
kedoea Hadji ini maka mereka dapa 
ti beberapa tjetakan oeang dan de- 

“ngan perkakas jang lengkap. 

  
Roepanja Hadji jang dari Toem 

pang itoe jang mempoenjai kepandaian 
lintellect). 

  

Oedjian Radiotelegrafist dan 
Radiotelefonist 

Oedjian  oentoek mendapat soerat 
tanda tamat le dan 2e klas oentoek 
radiotelegrafist dan radiotelefgnist, 
soerat tanda tamat jang berbatas ba- 
gi radiotelegrafis dan radiotelefonis, 
akan diadakan di Bandoeng pada 
pertengahan boelan December j.a.d. 

Permintaan oentoek mengikoet-bila 
mana tiada diroepakan sebagai soerat 
permintaan dengan ditoelis dikertas 
jang tida memakai zegel, haroes dite 
rangkan bagian jang diminta, dan 
baroes diterima oleh Hoofd dari afdee 
ling , Vervoers- Verkeerszaken“ P.T.T. 
di-Bandoeng, sebeloem tanggal 11 No- 
vember j.a.d. 

Di-waktoe itoe djoega oeang oedjian 
jang banjaknja F 10.— (sepoeloeh 
roepiah) baroes dikirimkan kepada 
voorzitter der Examencommissie Hoofd 
bestuur P.T.T.-dienst di Bandoeng 
dengan postwissel, 

Di soedoet formulier postwissel haroes 
diseboet maksoed pengiriman oeang 
itoe,   Keterangan2 lainnja bisa dapat dari 
Chef2 kantorpost dan kantor telegraaf. 

- 

  

MN 

  

KOETOARDJO DAN SEKITARNJA 

Batas kota akan diperloeaskan 

Pembantoe menoelis : 

Menoeroet apa jang kita dengar da 
ri pehak jang dapat dipertjaja, regent 
schapsraden Poerworedjo dan Keboe- 
men sama hendak memperloeaskan 
batas kota, jaitoe berhoeboeng dengan 
makin ramainja kota2 terseboet dia- 

htas. Iboe2 kota itoe sebagaimana orang 
tahoe. sama dibesarkan (vergroot), 
Poerworedjo dan Koetoardjo didjadi- 
kan .satoe, begitoe djoega Keboemen 
dap Karanganjar. 

Berhoeboeng dengan 
Concurentie. 

Kita mendengar kabar, jang bestuur 
dari N.LS. (Nederlandseh - Indische 
Spoorweg Mr.| jang berhoofdkantoor 
di Semarang memadjoekan perminta- 
an kepada Eigenaren dari autobussen 
jang mondar mandir melaloei djalan 
antara Djocja—Magelang, karena djoe 
roesan itoe kerap kali rail spoor itoe 
terletak didjalan besar terseboet dia- 
tas, djadi setiadanja memberatkan dja- 
lan2 spoor itoe. (Ini permintaan barang 
kali berhoeboeng dengan adanja con- 
curentie antara spoor terseboet dengan 
autobussen, karena sebagaimana orang2 
dapat menjaksikan sendiri dari banjak 
nja autobussen jang laloe mondar 
mandir didjalan tsb.diatas, hingga ke 
lihatan sedikit sekali penoempangnja 
spoor N.L.S. 

Peratoeran hal men 
djaga kenaikan har 
ga barang. 

Kita mengetahoei berhoeboeng de 
ngan adanja devaluatie, ambtenaar2 
bagian B. B. dan politie dalam regent 
schap Poerworedjo kelihatan actief 
betoel2 mengoendjoengi toko2 dan 
memberi ingat soepaja harga barang2 
djangan dinaikan melebihi apa jang 
soedah ditetapkan delam peratoeran. 

Boeat orang2 jang sekira soeka dan 
berani merapportkan kepada pembesar 
inegeri hal kenaikan harga barang2 
itoelah tiada mengapa, karena mereka 
ini tiada akan mendapat keroegian, 
tetapi boeat orang2 jang tinggal di 
desa2 dan sekira segan atau takoet 
memboeat rapport, sebab roepanja 
pendjoeal2 barang atau makanan ke- 
tjil ketjil ditempat itoe soeka sekali 
menggoenakan waktoe ini, goena me 
narik keoentoengan jang loear biasa, 
sedangkan djiwanja pegawai negeri 
terlaloe sedikit goena melarang djangan 
sampai bakoel2 atau pendjoeal ketjil 
itoe melanggar peratoeran. 

E Pesanggrahan seder- 
hana. 

Kita mendengar kabar, jg regent- 
schapsraad Poerworedjo akan mendi- 
rikan satoe roemah pesanggrahan di 
salah satoe tanah pegoenoengan jgng 
hawanja dingin. Maksoed ini goena 
mentjoekoepi keperloean boeat orang2 
jg perloe, berhoeboeng dengan kese- 
hatan badan, mentjari hawa dingin, 
demikian itoe roemah pesanggrahan 
jang dimaksoedkan ini akan diboeat 
sederhana sahadja, soepaja orang2 jg 
perloe mengoendjoengi tempat itoe 
tjoekoep dengan mengadakan bijaja 
jang tiada terhitoeng banjak. 

Comite pesta perkawi- 
nanagoeng. 

Di beberapa tempat dalam regent- 
schappen Keboemen, Poerworedjo dan 
Magelang telah mengadakan comite 
jang akan mengatoer adanja pesta-pesta 
di masing masing tempat, goena meng 
hormat perkawinan H.K.H, Prinses 
Juliana-dan Prins Bernhard,.— 

Peringatan Weechang 
dag 

Kita mendengar kabar, bahasa pa 
da malam 10-11 October "36, goena 
memperingati 25 tahoen, dikota kota 
Keboemen dan Poerworedjo akan me 
ngadakan pesta dengan mengiring li- 
ong-liong, jg semoea onkost akan di 
pikoel oleh orang orang bangsa Tiong 
Hoa dimasing masing tempat .—   

Keloeh kesahnja toekang Empang 
di Pasar ikan 

Orang menoelis : 
» Pembatja didalam kota Djakarta sini 
kiranja banjak jg telah mengetahoei, 
bahwa di Pasar-Ikan ada beberapa 
ratoes baoe, orang jg piara Hwnpang, 
Empang mana goena memiara ikan 
bandeng dan oedang. 
Empang jg beratoes baoe itoe, boe- 

kanlab kepoenjaan orang kampoeng 
semoea, akan tetapi sebagian kepoe- 
njaan (Goepermen. Dari djaman doe- 
loe orang2 kampoeng jg mempoenjai 
itoe. Empang hampir semoea penghi- 
doepannja “kelihatan senang, karena 
dengan peroesahaan ikan bandeng dan 
.0edang, mereka bisa mendapat keoen 
toengan jg bagoes, walaupoen tempo 
doeloe padjeknja begitoe besar, akan 
tetapi tidak terasa. berhoeboeng dengan 
“baiknja keoentoengan dari pendjoea 
"Ian ikan. 
| Akan tetapi semendjak th,1928, ma 
,ka Empang kepoenjaan orang kam- 
poeng soedah mendjadi pengawasan 

(dari Dienst Volksgezondheid, jaitoe 
'moelai tahoen 1928, karena goena 
memberantas penjakit malaria. Ini pe 
ratoeran dari D.v.G, memang kita ha 

.roes poedji, karena semangkin lama 
'adanja penjakit malaria semangkin 
koerangan hingga sampai sekarang. 

| Akan tetapi sebaliknja bagai orang 
kampoeng jang mempoenjai Empang, 
maka mouelai dibawah pengawasan 

ID.v.G. sehingga sampai sekarang (8 
igzhoen) selaloe mendapat keroegian jg 

'tidak sedikit. “ 
. Disebabkan karena doeloe diwaktoe 
beloem diatoer oleh D.v.G. maka ikan 
'bandeng jang dipiara disitoe bisa di 
Pearan makan loemoet (mos) dengan se 
! maoenja sendiri, mendjadi ikan bandeng 
'jang di itoe Empang bisa lekas besar 
tkarena banjak loemoet jang dimakan, 
dan ikanpoen bisa lakoe dengan har- 
' ga mahal. 

Akan tetapi, serta itoe Empang di 
bawah pengawasan D.v.G, (1928), 
maka dengan mendadak orang-orang 
jang mempoenjai Empang boleh di 
kata hilang sama sekali hasilnja. Ka- 
rena itoe Empang sedari dapat penga 
wasan dari D.v.G. hingga sampai se- 

  

  karang tidak boleh dikasih loemoet, 
karena djikalau masih ada loemoet 
tentoe sadja penjakit malaria mendja 
lar lagi. ' 

Mendjadi tidak heran, djikalau orang 
kampoeng jg. mempoenjai piaraan 
Empang mendapat poekoelan keras 
(keroegian), karena mereka poenja 
ikan bandeng tidak bisa besar dan 
tentoe sadja pendjoealan keliwat ren- 
dah, sedang pengeloearan bagi koeli en 
wakker teroetama boedjang lebih besar. 
Sehingga sekarang itoe ikan bandeng 
jg di piara orang kampoeng sama se- 
kali tidak mendapat makanan apa2, 
ketjoeali makan loempoer sadja. 

Perloe kita terangkan disini, bahwa 
diwaktoe itoe Empang akan diboeka 
oleh D.v.G., maka banjak Ambtenaren 
jg tertinggi diantaranja: Prof. Dr, 
Walig almarhoem, Boepati di Batavia 
dan satoe Ambtenar dari Landbouw 
toean R. telah memboekakan lezing 
dimoeka orang. banjak, lezing mana 
kita hanja ambil singkat: bahwa dji 
kalau orang kampoeng jg mempoenjai 
piaraan ikan bandeng di Empang 
Pasar-ikan, manakala itoe orang kam 
poeng 'uendapat “keroegian, maka 
Goepermen sanggoep mengganti seba 
gaimana mestinja. 

Akan tetapi semendjak Empang itoe 
di pengawasi oleh D.v.G. sampai seka 
rang lebih dari 8 tahoen lamanja dan 
begitoe djoega orang jang mempoe- 
njai Empang selaloe mendapat kerve- 
gian jang tidak sedikit saban tahoen 
sja, en toch pembesar jang wadjib ti 
dak begitoe memperdoelikan tentang 
nasibnja orang ketjil tadi, betoel tem 
po doeloe orang2 pernah beramai ra- 
mai minta keroegian, akan tetapi ha 
nja mendapat djawaban jang tidak 
memoeaskan, atau lebih tegas tidak 
dapat maksoednja. 

Akan tetapi roepanja orang2 jang 
mempoenjai piaraan ikan di empang 
itoe b€loem merasa poeas dan tidak   
  

tinggal diam, karena semangkin lama 
mendapat keroegian jang tidak sedikit, 
apa poela di ini waktoe jang sedang 
soekarnja tentang oeang, mendjadi 
tidak heran kalau orang2 tadi masih 
mendesak minta diganti keroegian dari 
jang wadjib, Kita mendapat kabar jang 
sangat boleh dipertjaja, bahwa dengan 
dibantoe oleh seorang jang agak me- 
ngerti, maka akan memadjoekan rekest 
boeat minta keroegian sebagaimana 
mestinja, apa jang telah didjandjikan 
oleh pembesar tempo doeloe, Kita 
pertjaja dengan perantaraan ini peka- 
baran, maka jang wadjib diatas akan 
memperhatikan betoel2 tentang nasib- 
nja si ketjil tadi, agar soepaja djangan 
sampai ada. kedjadian jang tidak di 
harap. 
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Openbare vergadering Aisijah 
Djasinga 

Pada hari Minggoe tg. 11 Oct. 1936 
Aisijah groep Djasinga, telah dilang- 
soengkan openbare vergadering bertem 
pat di Madrasah Aisijah (di gebouw 
jang baroe habis), perhatian dari seki 
tar pendoedoek Djasinga ada tjoekoep 
berhoeboeng dengan asingnja Aisijah 
mengadakan rapat. openbaar. 

Poekoel 7 pagi laki-laki perempoean 
dan ta ketinggalan anak anaknja telah 
berkeroemcen menoedjoe itoe tempat 
(sebagian ada jang maoe menonton 
sadja). 

Makin siang makin banjak hingga 
orang soesah akan masoek, sajang tem 
patnja ada sempit hanja tjoekoep |l.k. 
200 orang kaoem iboe: pendjagaan 
dari H. W..dan politie ada tjoekoep. 

Vergadering dipimpin oleh vice 
voorzitster nona Sitti Salaminah. 

Poekoel 9 vergadering diboeka, ter 
lebih dahoeloe dinjanjikan njanjian 
Mi'radj Nabi Moehammad s.a.w. oleh 
Nasijatoel Aisijah. Agenda : 

I Membatja Goeran oleh nona Soe- 
piasih, II Membatja mi'radj oleh njo- 
nja Soeraja, III Azas dan toedjoean 
Aisijah oleh nj. Hadji Noersiti, IV 
Tablighoel Islam oleh nj. Soekemi, 
dan dalam rondvraag jang berpidato : 

I Nona Sitti Noersiah, II N. Sitti Sa- 
walijah, III Moealim Ahjad. 

Vergadering  ditoetoep poekoel 1 
dengan selamat. 

— 

Moehammadijah mengadakan Mi'- 
radj di ,Saeko-Projo" 

Bagi pendoedoek di Djakarta teroeta- 
ma di Kepoeh-Bendoengan, Batavia-C. 
tentoe tidak asing lagi dengan nama 
»Saeko-Projo“ ini, jaitoe kalau tidak 
salah soeatoe perkoempoelan sematjam 
Cooperatie jang tertoea sendiri dikota 
ini, Maksoed dan toedjoeannja, ketjoe 
ali memperbaiki hal economie oen- 
toek kepentingannja badan djasmani 
roepa2nja beroesaha djoega atau tidak 
meloepakan  kepentingannja badan 
rochani jang haroes diisi dengan il- 
moe pengetahoean agama bagi sege- 
nap anggotanja, terboekti atas per 
mintaannja kepada pengoeroes Moe- 
hammadijah bg. Tabligh soepaja di 
kirim moeballigh boeat menerangkan 
hal Mi'radj. 

Permintaan jang semoelja dan se 
soetji ini, tentoe sadja tidak disia-sia- 
kan oleh pengoeroes, maka Cengan se 
gera disiapkan moebalighnja t.t. Hadji 
Soeleiman Haitami, Oemar Amin Hoe- 
sin dan Achmad Chatib boeat memenoe 
hi permintaan itoe dan terdjadi pada 
malam Djoem'ah 15/16 Oct. 1936 ber 
tempat di roemah ,,Saeko Projo“ sen 
diri dengan dibadliri oleh segenap 
anggota. 

. Bermoela ketoea dari S.P. mengha- 
toerkan diperbanjak terima kasih ke 
pada Moehammadijah jang telah me 
loeloeskan permintaannja dan ke—2 
kepada segenap anggota jang mem 
perhatikan oendargannja Sekalipoen 
dengan mendadak itoe tetapi idakume 
ngetjiwakan, 3: 

Kemoedian beliau menjerahkan Di 
Pinang kepada ketoea bg. Tabligh 

oehammadijah dan inipoen tidak 
koerang poela beberapa" terima jang   

Ba ah Je Dl LA sb AE NS 

dioetjapkan, moedah-moedahan dengan 

KESAE3 DEIABNG NAN IOPNESKAN 

   



  

   

    
      

    

   
pai habis. : 

ar . si B. ditoentoet dengan 
| djalan civiel boeat mengganti seharga 
roemah jg disewa itoe Aa 

b. Djika si B. benua Banaran koeasa 
dari Dra epo alan bisakah itoe per- 
koempoelan ditoentoet dengan djalan 
civiel boeat bajar harga roemah itoe? . - 

    

    
     

   
    

  

c. Pada siapa 

ng menjewakan, orang 
» dan bangsa itoe per 

a. Kalau roemah terbakar sebab se 
orang jang diwadjibkan mendj 
roemah itoe koers $, 
bab kesaiahannj g jang menje 
wakan dan mempoenjai roemah kehi 

“Jangan roemah djadi mendapat keroe 
gian. . 

Dan selamanja seseorang mendapat 
a oleh kesalahannja orang la 

selamanja boleh minta ganti 
ian itoe dari jang bersalah itoe. 

Meminta keroegian ini tentoe sadja 

    
   
   

      

  

   

  

   
    

    

   

   

     

  

    
    

     

     

       
   

  

   

     

     

    

  

   

  

  

    
    

  

| didjalankan dengan mendakwa orang 
jang bersalah itoe didepan hakim. 

b. Kwasa 2pa tidak kwasa saja pi- 
am perk. jang bersalah 

di haroeslah si B. digoe- 
| djoega orang lain 

g kedoea ini, 
ih doeloe apa si 

dari satoe perkoempoe 
'si A. tahoe bahwa si B, 

mengerdjakan pekerdjaannja sebagai 

           
   

   

      

seorang kwasa, jang boleh disaksikan 
dengan soerat atau orang. Lebih dari 

| pada itoe haroes dipastikan apa itoe 
: el: oleh dianggap mem-     

    

  

   
   

  

  

poenjai nlijkheid. Kalau 
rechtsp roe “seorang” 
alam an,jaitoe baroe 

   TENE nomor 88. Lang 346 di Tasik malaja. 
|. Penoelis telah 10 tahoen bekerdja 
'dan tinggal dalam satoe desa di Pa- 
soendan. Asal pe n. ditanah seberang, 

  

   

        

    

   
   

aan diatoerkan kepada redactie bas Nan 
a pertanjaan didjawab dihalaman ini. Pendjawaban ha- 
Na Sar. pembatja tahoe dan mengerti 

He ealaan sebab kantor redaktie ini betoel boekan 

aU lantara orang desa itoe datang keroe-       
    

  

kalau harga | 

ang was, djadi se 

: “pen 

“Ididasarkannja atas artikel 8 dari staats- 
Iblad terseboet fasal kedoea, jaitoe di- 

aan haroes memberi nomor langga | 
Irim boekan langganan dari Peman- 

n tidak didjawab. Pertanjaan haroes ber 
Girinja atau kaoem keloearganja. Heemap 

  

an. kehakiman itoe oemoem 

sedikit ten- 
dan apa jang akan terdjadi atau j 

kaat a'au kantor advies, dan halaman s. k. ini 

  

Hingga, 
| Pada soeatoe ketika loerah 

in pendoedoek desa tempat pen 

ada soe desa ter 
seboet akan diberhentikan. Sesoedah 
mendengar kabar ini, kebanjakan di 

  

mah penoelis dan minta dengan soeng 
goeh2 soepaja pen, maoe didjadikan 
'loerah mengganti loerah jang akan di 
berhentikan itoe. Orang kampoeng jg 
setoedjoe boleh dibilang 80pCt ba- 
njaknja. 

Apa boleh 
'kan loerah ? 

orang seberang didjadi- 
.- 

2 - Djawab. 
| Ini pertanjaan sebetoelnja aneh, 
'sebab penghidoepan dalam satoe desa 
|itoe ialah seperti penghidoepan sanak 
soedara, ialah satoe masjarakat sendiri. 
Perhoeboengan antara satoe sama lain 
dalam masjarakat itoe boleh dikatakan 
perhoeboengan darah. Dan masjarakat 
itoe mempoenjai pemandangan koeno 
sendiri. : MU 

o Dalam keadaan sedemikian sekali | 
kali orang tidak meanggap, bahwa | 
boleh terdjadi, bahwa orang loearan 
desa itoe, jg. tentoe sadja tak akan 
mendapat pertalian darah seperti kita 
maksoed itoe, akan dipilih orang men- 
'djadi loerah, Azasnja dan seoemoemnja 
boleb dikatakan tidak dimaksoed orang 
(pemerintah) seorang loearan bisa men 
djadi loerah desa. 

“Akan tetapi kalau kita membatja 
peratoeran tentang pemilihan kepala 
desa ditanah Djawa dalam staatsblad 
1907 nomor 212, kita tidaklah kete 
moe akan satoe pelarangan boeat me 
milih seorang loearan mendjadi loe 
rah desa. Tetapi hal ini beloem buleh 
kita artikan, bahwa seorang loearan 
boleh dipilih. 

Sebab tidak terang disinilah tem 
patnja hakim administratie akan me 
mmastikan bal perkara ini kita tidak 
tahoe apa hal ini telah kedja 
dian doeloe, dan sebab 'itoe apa 

Iberhoeboeng dengan oesianja ,Saka- 
Idarna“ genap 1 th. ,Sakadarna" jalah | 
Inama club ketjapi di Tng. 

Izitter dari itoe club diantara sedikit, 
Idimana terseboet djoega V. O. B. tja- 
Ibang Tng., teroetama kepada T. Saad, 
|(Voorzitter V.O.B.) jg soedah menjoem 

|(voorz. Ketjapi) membilang diperba- 
. Injak terima kasih atas bantoeannja 

It-t- dan Njonja, jang telah mengeloear 

Itahan lama. 

Pa NOPOL nan en epneana Pang Lp epegtataa 

— Memperingati berdirinja 
: 3 »Sakadarna" : 

Pada malam Minggoe jl. di Soos 
Persatoean, telah diadakan wajangan 

Sebeloem pesta dimoelai, maka Voor- 

bang dengan golek. Djoega T. Karta 

kan tenaga. 
Sesoedeh itoe maka pesta dimoelai. 
Soos, jang dihiasi kembang2 keliha 

tannja itoe malam agak bagoes. Di 
tengah-tengah kelihatan hoeroef ,,Sa- 
kadarna". 
Moedah-moedahan sadja club ketjapi 

ini mendapat banjak perhatian, meng 
ingat dari hal keboedajan kita. 

Cursus bahasa Belanda dikoeboer. 

Beberapa boelan j.l. di H.I.S.P.G.B. 
Tangerang soedah diadakan cursus 
bahasa belanda, jg. dipimpin oleh T. 
|Halil seorang goeroe dari H.I.S. 
|goebernement, Eutah bagaimana ini 
cursus sekarang ta' kedengaran lagi 
(bosen? corr.) Hal ini roepanja sadja 
koerang perhatian, : 

Selama kita ada di Tng. kita soedah 
sering kali dengar tentang Cursus ba 
hasa belanda, jg. dipimpin oleh bebe 
rapa goeroe, tetapi satoe ta' ada jg. 
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DARI SOEMBAWA-BESAR 

Mati mendadak 

Pembantoe menoelis : 

Seorang laki toea nama Soeroleksono 
jang baroe sadja datang dari Ampenan 
Uombok) waktoe akan ke pekerdjaan- 
nja sebagai toekang batoe dan kebetoe- 
lan menjinggahi kali pada tanggal 
2 October 1936 telah kedapatan meng- 
geletak mati disana.— 

Menoeroet pemeriksaan Dokter djan- 
toengnja roesak.— 

Menggorok lehernja sendiri 

Seorang laki toea bangsa Bima 
nama Ama tinggal di kp. Seketeng 
Soembawa-Besar pada 5 Oct. 1936 
lantaran keliwat panasnja waktoe de- 
mam dengan mempergoenakan sendja 
ta tadjam telah kedapatan menggorok 
lehernja sendiri. Lantaran itoe ia ber   pendiriannja hakim administratie, 

jaitoe resident dan pemerintah. 
Menoeroet .pikiran saja hal ini diang 
gap tidak pantas dantidak baik, dan 
sebab tidak diakoe sjah. 
Dengan lain perkataan walaupoen 

is nanti dipilih oleh anak negeri 
di loerah, pemilihan itoe akan 
kan oleh resident dan akan 

  
   

anggap tidak pantas atau tidak patoet 
(ongeschikt) karena sebab 2 jg penting 
menoeroet keperloean oemoem. | 5 we- 
gens gewiehtige redenen van openbaar 
belang ongeschikt voor het ambt van      | Selama ini penoelis beramah-ramahan! desahoofd.) 

  

   
   
   

   
    

   
   
   

    
   
   
    
   

        

    

     

tlah kita memper 
dan silatoe- 
Mi'radj ini, 

   
   

    

      

    

   

  

      

Kalau sesoeatoe bangsa atau 
| golongan memperingati hari kebesaran 
radja atau pahlawannja, berarti mem- 
bawa ia kepada rakjat atau bangsanja 
soepaja kembali seperti diwaktoe radja 
atau pahlawannja masih hidoep. De- 
mikian poela kita sekarang malam ini 
akan membawa fikiran toean2 kepada 

  

     

   

  

| kinan. Kalau 
  

  

  

| zaman seperti diwaktoe djoendjoengan 
— Nabi Besar kita masih hidoep dan 

     

  

   
       

   
   

  

kan bagaimana perdjala 
itoe, soepaja sesoedah 
et sedikitnja toean 

etik apa jg dapatdi 
kannja, : 

    

  

   

    

   

    

   
    

    

   
    
   
   

   

  

ta sanggoep mem 
artit a'loek dan kalau 
ek mendjadi iman atau 

- mendjalankan dengan 
setegoeh tegoehnja. 
dikatakan. rahasia 

didalam Islam, 
  

   
     

(diterangkan dengan djelas. Demikian 
ng|lah berganti ganti toean Amin Hoe- 

tiap|sin dan H. Solaiman. Ringkasnja pe- 

   
Ingandoeng beberapa arti jang dalam? 

idoenia ini sampai | 

Pembantoe kita Yo-yo. mengabarkan : 

|) Pada hari Minggoe pagi2 didjalanan i| Tangerang telah kedjadian toebroekan 

'itoe delman roesak samasekali, sedang 

t. A, Chatib dengan permoelaan mem 
batja ,@ur'an“ dengan lagoe dan soe- 
ara jang sangat meresap, kemoedian 

  

mandangan jang dapat diterangkan 
ini, jalah bahwa Mi'radj itoe me-   

soepaja kaoem Moeslimin soeka berfi 
kir, dan menjelidiki, tetapi tidak.. 

Beriboe-riboe kali Mi'radj dibatja, 
keadaan kita oemmat Islam jang men 
dapat warisan itoe, masih tetap rendah 
nja. Nabi kita telah beroesaha menolak 

| beberapa godaan diwaktoe perdjalanan 
goena menjelamatkan oemmatnja ke- 

Imoedian, tetapi kita sekarang tak 
| memperdoelikan, 

Pandjang lebar moeballigh mene 
rangkan sehingga kiranja sangat me 
moeaskan pada hadlirin, kemoedian 
rapat ditoetoep djam setengah 12 
dengan selamat. 

— 0 — 

BERITA TANGERANG 
Vrachtauto contra delman 

antara delman dan vrachtauto jang 
datangnja dari Betawi. Delman tsb. 
'djalannja terlaloe kekanan, lantaran 
koedanja keras, Djika vrachtauto ta' 
mengambil djalan terlaloe ngiri, tentoe 
toebroekan akan “lebih hebat. Bom 
delman patah dan sebag'an besar dari 

kan koedanja mendapat loeka loeka. 
Oentoeng sahadja ketjelakaan ma-| 

'rata rata persediaan wangnja tidak me 

'doengi oleh pemerintah dengan meng 

loemoeran darah dan- orang lekas 
datang menolong. Hari itoe djoega 
dibawa ke roemah sakit dan roepanja 
dapat ditolong sebab sampai ditoelis 
chabar ini ta ada berita jang meng- 
chawatirkan tentang djiwanja sebagai 
disangka semoela. : 

Candidaat hadji 
Pada tahoen ini biarpoen meleset, 

djoemblah candidaat hadji ada lebih 
banjak dari tahoen doeloean, tetapi 

lebihi dari jang soedah ditetapkan oleh 
pemerintah negeri.— 

Dengan kapal 13 Oct. 1936 mereka 
sama berangkat. — 

Memperkenalkan katjang kedele” 

Atas andjoerannja Landbouw Opzich 
ter maka pada waktoe tg. 9 Oct. 1936 
dengan dihadiri oleh semoea pembesar 
di Soembawa Besar seperti Seri Soeltan 
dan H.P.B dil. bersama kaoem jang 
menanamnja disawah Hadji Aboe kp. 
Brangbara telah diperkenalkan katjang 
kedele.— Perkenalan ini disertakan 
selamatan dari pendapatan prijs jang 
diberikan kepada mereka beroepa se 
€kor kerbau harga f 10 (sepoeloeh 
roepiah).— 

Selamatannja berhasil bagoes, tjoema 
sadja sajang tidak diadakan pidato 
propaganda penerangan lebih djaoeh. 

Hal ini adalah jg pertama kali 
boeat di Soembawa dan pendoedoek 
baroe mengenalnja. 

Lain kali diharap perhatian lebih 
djaoeh dan teroetama haroes dikemoe- 
kakan keradjinan boekan sadja tana- 
man.— | 

Harga barang2 naik 

Di Soembawa roepanja berhoeboeng 
dengan tersiarnja wang roepiah itoe 
toeroen rata rata orang dagang me- 
naikkan harga dagangannja.— 

Sebeloem itoe jg berwadjib soedah 
bertindak lebih djaoeh oentoek men 
tjegah kenaikan jang tidak boleh le 
bih dari 5pCt itoe. Apa ada hasilnja 
atau tidak tindakan itoe, terserah pa 
da boekti jang akan datang sebab di 
antara kaoem saudagar sendiri ada jg 
lebih litjin akalnja, tetapi oga-moga 
kita harap sadja ra'jat tetap diperlin 

adakan Uontrole jang streng dan sela 
loe serta bidjaksana sebab teroetama 
ra'jat disini masih kebanjakan terbi 
toeng bodoh.        
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Tepoeng tjoetji'jang bekerdja 

BI sendiri: Gampang di pakainja 

Pr Na Ita Teu dalan 
dan poetih betoel:zonder 
klantang dan zonder koet 

jek-Dilanggoeng tidak kel 1 
KAL Ie E 
dapatmeroesakan pakaian 
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£ MEMANG SELAMANyA pyeMPOL 
BOESAHNJA — MeNcyERANKAN 

MEMBIKIN BERSIH 
BARANG TJOETJIAN BENDIRI .. 
Pa Bona 

Importeurs: G. HOPPENSTEDT 

. Batavia — Semarang — Soerabaja — Padang — Medan — Palembang 
  

  Laser ank 

(AUTEURSRECHTEN OP DEZE ANNONCE VOORBEHOUDEN) 

  

Pegadaian Bobotsari 

Orang menoelis : 

Pada tanggal 3 October 1936 orang 
telah soeroeh menggadaikan satoe stel 
peniti mas dipegadaian Bobotsari, ter 
seboet disoerat gadai mas 18 karaat 
dengan wang pindjaman f 6,50. Akan 
tetapi jang poenja itoe barang koerang 
senang, sebab biasa itoe barang dipe- 
gadaian Poerbalingga bisa lakoe f 8.— 

Kemoedian itoe barang diteboes lagi, 
teroes.itoe hari djoega dimasoekkan 
kepegadaian Poerbalingga jang djaoeh 
nja 11 km. betoel disitoe bisa lakoe 
f 8.— terseboet disoerat gadai tanggal 
3 October 1936 No. 311 mas 21 karaat. 

Menoeroet keterangan dari soember 
jang sangat boleh dipertjaja, bahwa 
ra'jat disekitar Bobotsari soedah banjak 
kedjadian masoekkan 'barangnja dipe 
gadaian Poerbalingga, sebab dipega 
daian Bobotsari taksirannja schatter 
tidak semestinja. Oemoem tahoe sebab 
nja apa sering kedjadian begitoe 
matjam. 

Korban penjakit pest. 

Desa Bimangoen (Mrebet) doekoeh 
Djoembleng berdjangkit penjakit pest, 
dalam 7 hari orang jang mati 15, 
diantaranja ada 1 orang perempoean 
terdapat mati digoeboeg pinggir djalan 
desa Serang jang djaoehnja kira-kira 
4 k.m.Menoervet keterangan orang itoe 
dalam perdjalanan kedesa #Siremeng 
(Belik) ditengah djalan berasa sakit 
lantas berhenti digoeboeg teroes meng 
hemboeskan njawanja jang pengha 
bisan. 

sea 

Rapat Parindra 

KringTjitjoeroeg. 

Dengan bertempat dipanggoeng too 
neel kepoenjaan t. Tan Hwat 'Tjioe 
dekat station S.S. Tjitjoeroeg Soeka- 
boemi kemaren hari Minggoe 18 Oct. 
386 Parindra kring Tjitjoeroeg me 
ngadakan rapat, dengan mendapat ba 
njak perhatian (oendanganj). 

Pihak B.B. diwakili oleh 2 Mantri 
Politie diantaranja seorang dari Soe- 
kaboemi. 

Wakil Pers adalah Pemanda- 
ngan. Wakil dari Centraal Bestuur 
adalah t.t. M.H. Thamrin dan Dr. 
R.M. Sla met Sudibyo dari Dja- 
karta. : 

Dari tjabang t.t. Dr. Marzoeki Mah 
di, Genar Natasasmita, Sanoesi, A. 
Rachman, P.A, de Yueljoe, Kaprawi 
Prawirosoemarto dan R. Soetadjab, 

Sedang dari kring Tjitjoeroeg t. M, 
Saleh. 

Djam 9 liwat rapat diboeka oleh 
ketoea t. Dr. Marzoeki Mahdi. Berteri 
ma kasih kepada jang hadir dan ke- 
pada jang poenja gebouw. 

Toean P. A. de @ueljoe dipersi 
lahkan meriwajatkan Parindra dari 
moelai P.B.I. dan Boedi Oetomo 
almarhoem. 

Setelah itoe t. Sanoesi membi- 
tjarakan azas dan toedjoeannja Parin- 
dra dalam bahasa Soenda, 

Sepak terdjang Parindra dibitjarakan 
oleh toean2 Thamrin dan Dr, 
Slamat. 

Beberapa pertanjaan dari jg hadir 
didjawab dengan memoeaskan oleh t.t. 
wakil centraal Bestuur. 
Berhoeboeng dengan beberapa per-   

BOBOTSARI DAN SEKITARNJA | rangkan, bahwa moelai 1 Nov. 1936 
nauti dari Advies Bureau Parindra, 
akan dikirim commissie, maka dengan 
commissie itoe rapat memboeat per- 
hoeboengan dengan djalan pertanjaan 
dan sebagainja. 

Ini advies Bureau boekan sadja ter 
oentoek bagi anggota Parindra, tetapi 
boleh semoea orang Indonesier jg ke 
keperloean dengan itoe. 5 

Sebagai penoetoep ketoea menase- 
bati, siapa diantara anggota jg diha 
lang-halangi dengan seboetan ditakoet: 
takoeti boleh mengabarkan ke Bestuur 
tjabang, sebab Parindra adalah satoe 
perkoempoelan jg soeka bekerdja ber 
sama sama dengan Pemerintah, terboek 
ti Bestuursnja kebanjakan terdiri dari 
pegawai Pemerintah. 

Rapat ditoetoep poekoel 12 tengah 
hari dengan selamat, serta dengan te 
poek tangan jg rioeh menjeboet 
hidoep!!. 

— 9 — 

Berkedjoetan 

Karena boenjikohxol 
Kemaren malam kira kira poekoel 10 

pendoedoek Bogor sebelah selatan 
barat berkedjoetan karena mendengar 
boenji kohkol (tongtong) jg bersahoet- 
sahoetan boenjinja, jang menandakan 
ada bahaja. 

Ternjata bahwa seboeah roemah ke 
poenjaan Mob. Moor di Goenoeng 
Batoe terbakar dibahagian belakangnja. 
Dengan segera atas perintah Assistent 

Wedana Tjiomas bersama sama dengan 
pendoedoek kampoeng, api dapat di 
padamkan, sehingga terhindar dari 
laoetan 2»i jang besar. 

Keroesakan hanja sebagian ke- 
tjil dapoer sadja. 

Asal api adalah dari api didapoer 
waktoe maoe tidoer tidak dipadamkan, 
sehingga api bisa mendjilat kepinggir 
dapoer dan dinding. 

Satoe nasehat bagi orang jang poenja 
roemah djika hendak tidoer — haroes- 
lah diperiksa doeloe api didapoer. 

— (9m 

Tangkapan djoedi. 

18 orang digiring ke 
Commissariaat. 

Kemaren doeloe sore poekoel 3, 
sekoempoelan politie jang dikepalai 
oleh Commissaris toean Le Bruin 
dan Mantrie Politie Soe beno telah 
menggerebek seboeah roemah kepoe 
njaan seorang Tionghoadi La wang 
Seketeng Bogor. 

Penggerebekan itoe dilakoekan ada 
lah persangkaan dengan pendjoedian, 

Sedjoemblah 18 orang Tionghoa 
bersama perkakas djoedi, dengan seke 
tika itoe djoega dirampas dan dibawa 
kekantoor politie, Bantammerweg. 

Semoeanja ditempelkan proces ver- 
bal, demikian djoega kepada jang 
poenja roemah. 

DOKTER 

MOEWARDI 
Alg. Praktijk 

Penjakit Anak-Toeloeng Branak 

Tel. WI. 1351 — Tel. Bat. 806 
Djam bitjara: 

  

di Mangga Besar 82: 7—8 pagi. 
di Djoharlaan 8: 8—10pagi, 

5-6.30 sore   'Itanjaan itoe, maka kedoea rapat mene 
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  pada hari bekerdja     
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kata bahasa Inggris, tapi biarpoen 
Asep beladjar basa Inggris, Asep 
bisa djoega menerka, barangkali 
begini: : : 

3 Long-bal — Bal, masoek ,,kolong” | 
djaring. | 
. Cock-boet — Cock jang soedah 
»boetoet“ alias , bedjat“. “1 

Dari itoe dipodjok Asep ada seboet | 
seboetan begini: Kalau ada orang 
bedjat (pardon! boekan seperti Bang 

— Bedjat) dinamai Cock-boet! 
. Siapa jang perloe pake Cock-boet 
boleh pesan sama. . 

ASEP. 

Llo, sembrono! Bang Bedjat mah 
tidak mengotjeh, semoeanja dengan 
soenggoeh2. Ma'af sadja bang Bedjat 
nggak bisa kasih komentar, bang Be- 
djat 'udak kenal si, sama balminton 

1| Apalagi sama kata-kata ,toe-toe 
wan”, boleh djadi ,two, to one ', pen 
dtknja 'nggak taoe deh. Apalagi ten 
tang ,cock boet”. pa 

| Betoel? boekan memaksoedkan bang 
djat? Awas, tak djotos, althans 

kalau Asep ketjil. 
»Long bal” itoe apa, bang Bedjat 

k taoe, jang taoe tjoema ,djat tong 
en dat wil zeggen , Bedjatkan- 
solong” : itoe soeatoe axioma, ke 

ong sadja, sedang kan- 

4 ada. Tjoba tanja sama|   
ingatan berdirinja S 

— Isteri Goepermen (Kop- —. scholen) 1I5jtahoen. 
21921 — 1936 

iallebih tinggi 
'Idoenia ini, 

| BANG BEDJAT. 

    

— OLEH: REALIST 
  

IL 

»,Geen ondervinding zonder zakeliikheid, 
sch de zaak is nog niet de ondervinding” 

| Kita merasa perloe memperingati tjoekoep berdirinja Sekolah 
Isteri Goepermen 15 tahoen. Dari itoe kita dibawah ini menja- 
'djikan boeah pena pembantoe kita , Realist“. Moedah-moedahan 

: raian itoe bergoena bagi kaoem jang bersangkoetan 
| dan mendjadi pedoman, bagaimana hal Sekolah Isteri itoe dapat 
diperhatikan lebih dari jang soedah-soedah. 

ilbenih keingjafan jg tidak ternilai roe 
panja, karena dapat peladjaran jang 

dari biasanja didalam 

Dengan sekolah ini kaoem isteri 
ja | mendapati keadaan baharoe, semoeanja 

gak |traditie jg dianggap dimata mereka 
rendah dan tidak patoet diperboeat 

ddi (lagi dalam zaman kemadjoean. Keleng     
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kaoem lemah de 

       

     
   

  

   
   

    

andjangan loepa poela menanah 

    

sekolah ini dipergaoelan masja 

kapan sekolah Isteri, selamanja ra'jat 
memandang bahwa sekolah inilah jg 
akan dapat atau lebih tegas dari pela 
djaran kedoeniaan jang agak sedikit 
sempoerna roepanja. : 

Setelah mendjadi isteri dari seorang 
DI en 

soeami, tentoelah selamanja mereka jg 
Isoedah tammat dari sekolah ini mem: 
Ipoenjai ideaal atau toedjoean jg patoet | 

i-|dihargai boeat ketoeroenannja, jalah 
anak-anaknja akan dididik, agar soe 
paja diachir hari mendapat didikan jg 
lebih sempoerna cdepanji, 

Pengadjaran roemah tangga dan| 

sekolah Isteri di Indonesia dan bagai- 
'mana kemadjoeannja sekolah itoe, de 
ngan disertai angka-angka jang leng 
kap “dan boleh dipertjaja dari Centraa!- 
'kantoor voor de Statistiek di Negeri 
Djakarta, Oentoek peringatan bagi kita 
ra'jat Indonesia. - 

Sekolah Isteri particulier lebih da- 
hoeloe didirikan dari pada sekolah 
Isteri dari Goebernemen. Sekolah dari 
Nji Raden Dewi Sartica di 
negeri Bandoeng jang moelaikan 
mengalas segala kesoekaran jang ter 
dapat dari kanan dan kiri. Djika kita 

Imoelaikan: dengan mengkisahkan riwa 
jat sekolah isteri kita tidak boleh 
loepakan kepada beliau. : 

Pekerdjaan beliau jang selamanja di 
hargai oleh jang berkoeasa, perdjala 
nan pertama oentoek pemeregtah, be 
liaulah boleh diseboet djoega , Kartini 
Djawa Barat '. 

Sampai pada th. 1921, pemerintah 
mempikirkansendirifmengadakan seko 
lah Isteri. Kita hargakan betoel2 sikap 
dari pemerintah. Djangan sampai nam 
pak keragoean diantara sidang pemba 
tja, kita toedjoekan disini, dengan se 
kolah Isteri kita maksoedkan, boekan 
sekolah Isteri jang berdasar Westersch 
Lager-Onderwijs, boekan, sekolah boe 
Lapan itoelah jg kita toedjoekan 

isini. n 

31380-III, beliau menerangkan dalam 
soerat edarannja seperti berikoet jang 
kita terdjemabkan didalam bahasa In- 
donesia : : 3 

»Berhoeboeng dengan akan didirikan 
sekolah Isteri Goebernemen di Bandoeng 
Djokdjakarta dan padang-Pandjang, 
mana sekolah ini akan di djadikan 
leerschool boeat meisjesnormaalschoo- 
ditempat itoe, kami toedjoekan kepal 
da Toean, bahwa mengadakan seko 
lah ini mendjadi dasar oentoek ber 
dirinja sekolah2 Isteri.“ 

Tiga sekolah jang baharoe didirikan 
joleh pemerintah djangan kita loepa 
kan. Tervses diseboetkan poela, babwa 
sekolah ini akan diberi nama ,,Kop 
scholen”. 

Lama poenja lama sekolah ,,Kop- 
scholen“ dengan adanja besluit Direc- 
teur Onderwijs en Eeredienst tertanggal 
7 April 1925 No. 14918/III, berhoeboeng 
dengan mengadakan leerplan babaroe 
sekolah itoe diseboet ,, meisjesvervolg 
scholen." : 

| 'Tentoe masih ada jang beri gelaran 
'Kopscholen tidak kenapa, soeatoe per 
lingatan, jang soesah diloepakan, kita 
djoega andjoerkan, djika daput, soepaja 
semoeanja seboetan ,, Kopscholen" atau 
sekolah Isteri, meskipoen setjara oe 
moem didoenia ambtenaar diseboet 
Isekolah itoe menoercet term jang di 
"pastikan. 

Di kota ini ada nama sekolah isteri 
jang mirip sekali dengan perkoempoe 
lannja dan mendapat subsidie, keba 
njakan dari orang toea anak.anak se 
boet sekolah anaknja sesoeai dengan 
perkoempoelan. Dan bagaimana hasil 
nja, moerid bertambah. 

Semoeanja menjeboetkan nama itoe. 
Bagi chalajak bagoes sekali. Sekarang 
kita terangkan disini, apa jang diadjar 
kan disexolah Isteri ? Tetapi sebeloem 
nja itoe kita akan membitjarakan be- 
rapath. moerid2 menoentoet peladja 
ran disekolah itoe ? 
. Tiga th. Dari sekolah desa fvolks- 
'shool| atau kelas III dari sekolah 
lengkap dan onderbouw dari sekolah 
'itoe dapat meneroeskan peladjarannja 
kesekolah Isteri. 

Didalam tiga th, ini kita pertjaja, 
bahwa mereka itoe dapat nantinja 
mendjadi seorang iboe jang tjoekoep ' 
pengetahoeannja oentoek anaknja, bila 
kita memperhatikan betoel2 apa jang 
diseboetkan didalam leerplannja dari 
sekolah itoe. 
. Selainnja diadjarkan peladjaran jang     bandwerken inilah pokok penghidoe- 

2 
“ 

mereka dapati disekolah laki laki me 
reka diadjarkan poela bahasa Belanda, ' 

doep. Semoeanja merasa senang. Djoe- 
ga, djika batja advies2 jang diberikan 
oleh Onderwijsraad terhadap “sekolah 
ini, tidak akan mendatangkan kera- 
goean lagi, bahasa sekolah inilah jang 
mendjadi pedoman bagi kaoem poeteri. 

  

  

  

DISTRICT-WEDSTRIJDEN DJAWA- 
BARAT P.SSI. 

VI). — P.P.V.LM. 5—2 
Kemarin sore dilapangan VIJ telah 

dilangsoengkan pertandingan antara 
VIJ dan PPVIM. 

Jang menonton tampak djaoeh kos 
rang daripada ketika VIJ bertanding 
melawan PERSIB, Padahal di Betawi 
kemaren ta'ada pertandingan jang le 
bih penting dari itoe, jaitoe hanja ada 
TNH melawan SVJA kedoea2nja ang 
gauta bond VBO. 

Sjahdan maka pertandingan diatas 
dimoelailah djam 4,45 sore, tetapi o- 
leh karena pakaiannja hampir bersa 
maan, maka fihak VIJ terpaksa ber 

Dengan soerat edaran dari Direc-|ganti pakaian dan djam 5 toean Ono 
teur van Onderwijs en, Beredienst ter/sebagai reffree baharoe dabat membe 
tanggal 16 boelan Augistus 1921 No.|ri tanda moelai bermain, - 

Ketika pertandingan telah berdjalan, 
maka tampak pada kita seolah2 kedoea 
belah fihak itoe 'ada agak lesoe, dan ba 
haroe sadja 3 menit'P.P.V.I.M. soedah 
bisa mendapat kemenangan 1 — 0, te 
tapi ta“ lama kemoedian salah seorang 
doorbreker Soekarman dari V.I. J. da 
patlah memboeat stand mendjadi 1 —1. 
Kemoedian , baharoelah tampak kegia 
tan permainan pada kedoea belah fihak, 
tambah lama tambah hebat, sehingga 
P.P.V.LM. mesti mengalami hoekoe- 
man finalty,dan kesempatan ini diboeat 
oleh V.I. J, sehingga stand mendjadi 
1—2 boeat V.I.J. 

Laloe bola tetap berterbangan kian 
kemari, melayang sana melajang sini, 
dan Sobri dari fihaknja P.P.V.V.I.M. 
beroentoeng poela dapat membikin 
stand mendjadi 2 — 2. 

Ketika dekat dengan waktoe me- 
ngaso, maka stand beroebah poela men 
djadi 3 — 2 boeat VIJ. 

Adapoen pasangan sebeloemnja pau 
ze adalah sebagai berikoet : 

Vk 

B.L. Tobing 
: 2 “bagan Gani 
Saleh Moestari Boerdah 

Soeharna Soendoro Soekarman 
Moedjitaba Latoeb 

O - 

Dadoeng 
Nasir  Tjipto  Moebajar 

Djaelani H. Djoelani Oentoeng 
Kainang Rakimar 

Roehjaman 

PPVIM. 

ganti oleh Roesmin. Dari PPVIM roe 
panja dalam babakan ini agak kaluet 
sehingga moedah bagi VIJ menambah 
kemenangannja mendjadi 5 —2.  ' 

— ig —— ?. 

Competitie VB O 

TN.H (1) Ta SNJA 

ini kemaren jang berlangsoeng dipe 
tak Singkiang mendapat perkoendjoe- 
ngan jang loear biasa ' banjaknja. 

Pimpinan permainan adalah dipe 
gang oleh toean Foltinkski. Kedoea 
doeanja belah fihak ternjata bermain 

  
sangat giat dan permainanpsen ada 
sangat spannond. 

Pasangan adalah sebagai iberikoet: 

Pertandingan antara kedoea v.v.| 

alam satoe pidato toean Lindesto ada berkata: 

. Toean?! Soedah sering kali kita katakan: | 
 Simpanlah toean poenja harta benda dengan selamat. 

Be Pateth GA Pa Moga 

Lemari besi '— .. Pintoe besi —— Koentji 

ea 23 : 

—... Long-Bal! Apa ini bal majpan boeat kaoem poeteri dari doesoen2| mendjahit, handwerkan, haken me- IT, N.H. 
| soek kolong? Ada lagi jang me jg perloe sekali oentoek bergoelet di|masak dan kesehatan. Kim Hoat 

| ngatakan : . Idalam masjarakat. II. Melihat peladjarannja dan penga- Soen Tjai — Tjeng Lok 
» Djangan ambil cock-boetja,tidak| Keadaan sekolah inijang kita patoet|djaran disekolah Isteri, nampaklah|Teh Tjoe Ngiam Hin  Keng Lok 

enak!" Asep semangkin poesing | hargai. Maka oleh karena itoe roeangan | dengan sepintas laloe, bagaimana dapat|Tjin Tjoan Bian Hien Tong Wen 
basa apa ini jang dipakai. Oranglini kita akan beri sedikit riwajatnja |diboektikan didalam perdjoeangan ,hi- | Thiam Song. Han Goan 

Siger Kalatie Pattiwael Tathisu Huwae 
Anakota Tetallepta Lopies 

Teterissa Manihutu 
Apituley 

Oo Yah, 
Dalam pertandingan ini ternjata 

bahwa S.V.JLA. bermain dengan sa 
ngat tjepatnja dan goal kedoea berla 
koe dengan headball sehingga stand 
mendjadi 2 — 0 boeat SVJA. Tetapi 
lambat laoen TNH. melakoekan lawa 
nan jang bertambah2 membahajakan 
bentengnja SVJA. sehingga bisa mem 
balas memboeat tegenpunt pertama 
jang berhasil karena pinalty, dan di 
dalam soeatoe scrimage SVJA roepa- 
nja koerang pendjagaan sehingga 
stand mendjadi 2—2. 

Tetapi setelah ini tampak bahwa 
SVJA bermain dengan full spirit se 
hingga achirnja stand mendjadi 3—2 
dan pada penghabisannja mendjadi 
4—2 boeat kemenangannja SVJA, 

U.M.S. I—Oliveo I 2—2. 
Pada hari Saptoe jbl. di lapangan 

Petak Sinkian telah dilangsoengkan 
pertandingan antara kesebelasan diatas, 

berachir dengan satoe draw" jg mana 
pertandingan hampir selesai U.M.S. 
dapat merobah standnja mendjadi sama. 

Kesoedahan2 kl. rendahan. 
VVMI—VVV. TI 0-1. 

JAV V. II — UMIS. III 2—2. 
V VM. II — Hercules III 1—3. 

“. “Spoort V — UMS. V 3—1. 

Stand Competitie V. B. O. 

SERA 
SB £. — cs Doelpun £ 
" 8 Oo £ voor. teg W 

PE KA MN aa ROA AP 5 
Fera 2 CT GAaL 40: 1.50 
keerenes MD. ket 5S 6 1125 
NOS Pk De Gold li — 

KENA 2 Ola P5 3 9 430075 
Oliveo- 4 —2 2.292 7 11 050 
B.V.O. 38 —— 3. 56 11 —- 

semai pama 

Voetbal di Poerworedjo (Kedoe) 

P.S, THOR Semarang 
bikin kapiran., 

Orang menoelis: 

Moelai tanggal 3 — 6 dan 10 — 13 
October 1936 aloen-aloen Poerworedjo 
oleh P.S. D. P. fanak P. S. 8.1.) dia 
dakan pertandingan voetbal bertoeroet 
toeroet goena mereboet 2  vaandel 
medaille dan 1 beker. 

Dari antaranja 6 club jang dida- 
tangkan, maka P.S. THOR Sema 
rang p/a R. Soedirlan djoega terma 
soek. 

Malah boekannja didatangkan, tetapi 
menawarkan diri soepaja dipanggil, 
dengan poela mengasihkan opstelling- 
nja jang hampir sama koeat dengan 

Sobrifopsteiling P. S.I.S. 
Accoord. Thor Semarang 
akan toeroet main. 

Hari Saptoe sore tanggal 10 October 
1936 hoedjan toeroen sedikit. 

Berdoejoen2 orang beli kartjis. Pu- 
'bliek hendak menjaksikan permainan # i 

Dalam periode kedoea Oentoeng di. jg hebat dan gempar dasi" Se- 
marang, 

Tetapi. , . ditoenggoe . ,. satoe kali 
ditjegat telefoon didjalan . , . ditoeng 
goe . , . doea kali telefoon lagi dilain 

  
“ Itempat ., . ditoenggoe tiga kali dite 

lefoon:., . ditoenggoe .,, . 

Poekoel 5.30 sore soedah. 

“Dengan sabar diloear, dan 
dendam didalam, comite laloe 
ngedoem kaartjis. 

Dengan tenang publiek poelang sam - 
bil mendokol dengan nggroendel: 
Bagoes Semarang! Bagoes! Terlaloe 
amat bagoes sekali. Sampai keesokan 
(harinja tidak ada kabar apa2 dari pe 
ngoeroes P.S, THOR. Geen :boe en 
geen ba. Comite tentoenja roegi ? 

Tidak. Tjoema boentoeng sa- 
dja.— 

Soeatoe pengalaman !   
Asa 

  
  
  

  
 



    

NAK KE Rea RA 1 PU 2 : 

      

  

Uitslag P.S.D.P. wedstrijd di 

  

ii Radi : : Poerworedjo La Tn 

P Cc mn J | a Tr a mn a l Oo 3-10-36 Mowo Djokdja—Bond Gom- PA 3 » ps Sol 

| Pap “tong Sl PALING BERSIH : -10- .W. Bandjarnegara—Militair 
Poerweredjo 0—2 O7NN Ia € "NKe): S 

PROGRAMMA NIROM E— Orkest Soematera (dari|6-10-36 B Gombong—Militair 1 -3 : 
“ Bandoenp). 10-10-36 Thor Smg.— B Bagelen 0—5 : IA ITOE Penjiaran Barat 1o— y  Tostoep. 11-10-36 HCTNH. Poerworedjo—$i- 

Archipelz. 99 (dari 11.00 tym 12.00 nar Tidar Magelang 1—3 KESAN INA 

atas 05 m). West-Java: Batavia 126, BANDOENG. 12-10-36 B. Bagelen—Sn. Tidar 2—5 TJAP DEWA | 

Bandoeng 120 Buitenzorg 182 Cheribon Bandoeng II 103 13-10-36 Militair—Sinar Tidar 21, YM R 4 

108 Pekalongan 92, Soekaboemi 192, : 
Oost ea An at Senin 19 Oct TE P. Bekepilan Vsandelmedaille 
dari 7.30 sampai 2.00 atas 25 m.) Soe - $ dari Moehammadijah terdapat oleh 
rabaja III 196, Semarang 122, Malang aa AS Lao Pa lo Militair sebagai Iste ka Lan dan 

“91, LDjokja 181, Solo 188, Tjepoe 186, Gina Krontjongan PSDP Vaandelmedaille terdapat oleh 

Senen, 19 Oct. 7.— malam Berita s. kabar Sinar Tidar sebagai 2de Kampion, 
PAI Ketoprak 

5,30 sore Lagoe gramophoon Na Tembang Djawa Pertandingan 10—10-36 antara Bond 
6,03 Boeat anak anak SAb 3 Lagoe Soenda Bagelen—Thor Semarang ketjiwa se 6,45 , Lagoe Belanda 9,45 Lagoe "Arab kalian, disebabkan publiek soedah ba 
7,— malam Berita soerat kabar 
Naa 3 Lagoe roepa roepa 

Lagoe India 
Lagoe Melajoe 

njak jang masoep sampai haroes di 
boebarkan lagi, oleh karena Thor dari   
  

    
  

  

  

    

SOE 3 Koersoes Inggeris Ta Toetoe Semarang tidak datang, Konon sampai 
30 Nirom Orkest : PN - : ale 2 
20 7 Perakipga Spert Phohi Selasa 20 Oct. Be Te aa 
9,50 Jane gramophoon 5,— sore  Lagoe Krontjong Ht 
Mer naa Notoop, 2 : W Sang Ta PN ana gaten keihabip Harga 1 blikf0.80, f0.30. en f0.10. Sedia kleur DADOE en POETI. 

Selasa 20 Oct. P.! malam Bata oem KeDar aa Tn na "5 Bisa dapet beli di koeliling tempat. Monster gratis 
6.30 pagi Gymnastiek Tn Ketjapi dan soeling teroetanfa basket! p 1 Joega, 
6,45 ., Lagoe gembira 8,— Orkest Soematera ,Ti- $ 
B— 2 Berhenti : kam Toeas Tian ti : 1 2 p tiap bertanding Bond Bagelen 11,03- Baaan tentang ma/10, ” Toetoep apa : en kekalahan. Kapan 

AA a 1 Poerworedjo akan ada perbai PEP Ma Se ari lagoe DJOKJA, SEMARANG, SOLO |kan bond? Haraplah ini seroean djadi TOKO COOPE R 8 
12,— siang Instrumentaal Semarang 111. Pe ana Bestuur2 Voet ATIE »BOEDI ISTRI 
12,30 ,  Nirom Orkest Senin, 190ct. balbond disini. PRIBOEMI MANONDJAJA 
ha 3 Berita soerat kabar . KORFBAL Senen 
1,30, Nirom Orkest aa sore Hana Te 141036 2 
2,— ,”  Lagoe dansa , » Pa AA BA 5 Tn elamanja kita sedia ketjap blekan d 
2 oi "ig Menguelangi berita s.k.| 6,45 , Pidato tentang Pendi- H.W,Mardi—Siswa 10—1 dan no.2, keloearan CB. Manonafaa Jana Leo 230 Berhenti : dikan. 5 2 i terkenal dimana-mana tempat. Rasanja dan haroemnja 
6.03 sore Koersoes basa Inggeris| 7,15 malam Lagoe Djawa | kita teroesah seboetkan lagi. l 
6.30 ,  Lichte muziek 8,— » . Wajang koelit INDONESIA Harga boeat djoeal lagi, direken harga jang pantes 
7.— malam Berita soerat kabar Wirogoenan Atoer pesenan selamanja dengan REMBOURS , 

1.20 , Concert ka 1130 ,  Toetoep. 2 Dag djika diminta, dikasih pertjoema ketjoeali 8.10 Siaran geredja onkos kirim, Djoega kita mendjoeal min! 889” Nirom Orkest Selasa, 2 2 Oct. #  MUTATIES. jang tida kalah sama minjak Tiiamie Jak klapa, 
9.30 Lagoe dansa 6,— sore  Lagoe Djawa Dienst der S.S. 3 LA 

10— ', Lagoe roepa2 6,30, Berita soerat kabar Moenoenggoe dengan hormat Njonja2 dan Toean2 
10.30 ., Lagoe gramophoon Ban Lagoe Tionghoa Rangeer Meester Iste klasse toean poenja pesenan, 
FP”... Toeteep, 7.— malam Lagoe Djepang Imah telah dipindah dari stations- 

Nu Krontjong dari Semarang|dienst Kertosono pada stationsdienst Et Pengoeroes C. B.I. Manondjaja 
PEWARTA V.O.R.O. 12,— ,.  Toetoep. di Modjokerto. | | 

  Toean Sardie I machinist 3de 
klasse dipindah dari locomotief-sub- 
depot di Bangil pada locomotief sub-|| Orang Seguash 
depot di Sidotopo. KA 

Penjiaran Timoer 

Senen 19 Oct. 

5,— sore Lagoe Soenda 

PROGRAMMA V. O.R.L. 

Zender YDH 7 golflengte 

107. 53 meter 

  

A.S. WATSON & CO., Hongkong 

       

  

    

    
     

   

540 Lagoe Djawa s t. 2 : 
6,20 Get batp Kromong Pen PON Telah dipindah dari locomotief-suk- Tar 
640 ,  Lagoe Tionghoa Ban ee aneh depot di Bangil pada locomotief-sut- DI MINOEMAN JANG KESOHOR 7.— malam Berita soerat kabar aa » ban Hakan anga 3 Hn machinist 3de klasse | a : e erhenti ean Madikoen. JL : LO“ ran Manna 5 T- malam beer Sobuda : a pe : Orange (Boewa djeroek ada mengandoeng ba- ga » na 745 Derita Cot Uabas 5 Na 3 er uera HAN njak VITAMIN. Ini VITAMIN ada perloe boeat sesoe Ka 5 2 : : angi ief-sub- : : aa ' Aa nani Banjoeengi 8. : Pid ato tentang ekonomi Tepat # Blitar, Da K : Pa Tata 1 watoe orang, maoepoen anak-anak atawa orang toea. 
8.30 ,  Krontjong oleh ”Sinar 30, Mae UP toean O. Pinontoan. . 3 | | Boeat anak-anak jang sering minoem ini orange sguash » (10 Toet 3 - 3 Batavia” (5 —. » San PN | | | # badan bisa djadi koeat dan gesit. Sebetoelnja saban : omotief-sub-de II : : GAN 5 3 » Na Ti Te Selasa 20 Oct. di Malang pada Tahan Het ambedo at ML D3 Adm moesti ada sedia ini minoeman, rasanja enak 
B3 Toetoep, 5,— sore  Lagoe Soenda di Blitar, machinist 3de klasse toean Dra Ag Tn na Djikaloe soegoeken pada toean poenja te- Al. » 6,— ,  Lagoe Djawa M. Manuputty. NGESIU) tamoe, dia tentoe senang sekali. 

6,30, Berhenti 2 Ka Pn bat 
Selasa, 20 Oct. '— malam Taisee Barat Machinist 3de klasse toean Iman I Ni Bisa dapet beli di Proviciin & drenken dan res- 

taurant restaurant. dipindah dari locomotief-sub-depot di 

   

bina L Hawaiian nahas Berita soerat kabar | epot 5 2 3 eat 8— Pidato tentang pemeliha Malang pada locomotiefdepot di Blitar. PE 1 
6.20 Tante Soed bertjeritera raan ikan dengan maka- hn 2 aa ARGA MOERAH 

  

nan Ra'jat oleh t. R. O. 
Ardiwinata, Adj. Landb. Dept. van onderwijsen 

Keredienst 

Dipindah dari HIS di Gorontalo pa 
da HIS di Langoan toean Noesire- 
djoe. Inl. onderwijzer. 

71.— malam Berita soerat kabar 
Tn Lagoe Melajoe - 
Na Pidato menoeroet Indjil Consulent. 

(Ds. I. Siagian), 5,30.» Lagoe Krontjong 
ak He Soeara kegeredjaan 10,— ,  Toetoep. 

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

Directeur NIO PENG LONG 

  
  
    PERINGATAN v. v. BROWIDJOJO Karena dienst anem tahoen toean 290 TAHOEN : Han ob Nan leeraar dari Lyceum 

5 Stedentournooi PSSI. jang akan|dan i Malang dapat verlof 8 “mus dan tiga kali pertan datang akan dilangsoengkan di Soera-|boelan boeat pergi ke Europa, dengan Ce 2 eng-Sari — Browidjojo (baja kira kira dalam boelan Mei 1937. ketentoean bahwa beliau pada tanggal 
s Boeat keperloean tsb tiap tiap district/2 boelan Juli 1937 akan meletakkan 

8 LA kini hiboek melangsoengkan pertandi | djabatannja. 
—2-Ingannja goena mereboet djoeara dis- . 

Browidjojo — HW. 1 —1-trict, Minah besoek tahoen moeka Puan dienst 7 er yA Sa b : ia. Begi neulen, ieeraar dari Lyceum Soe- jang akan pergi ke Soerabaja. Begitoe rabaja dapat verlof 9 boelan boeat Zilveren bal dari NN 3 
oen daerah Mataram sekitarnja, jang ) 

KPH. Praboe Soer- Na atas tjabang Semarang, Salatiga | Pergi ke-Huropa dengan ketentoean 
jodilogo digotong Mabelaa 20 tatou “dat Net kini| bahwa beliau pada tanggal 1 Juli 1937 2 g n dan Mataram kini : : oleh King Kong da Ai bsroe mengadakan pertandi- akan meletakkan djabatannja, 

5 da HW. 5 52 : 
ngan2. Boeat Mataram sendiri, Persim, bara 

Minggoe jl, telah tjoekoeplah 20|telah berhadapan dengan Klaten, Ma- Tg Dena Mn 
th. oemoernja persepakragaan Bro-|gelang dan Salatiga, masing masing |a: Magelang dapat Ne am vortai 

Nayogo dam Mataram, anggsute dengan doel 3-0, 2—0 dan 3—0 boeat pergi ke Europa, dengan keten Persim — PSSI Browidjojo adalah sal boeat keoenggoelan Persim. Tinggal toean bahwa beliau pada Haa al 16 
toe2nja perkoempoelan sepakraga di| dengan Semarang. Kira2 pertandingan Juni 1927 akan Ne data 
Mataram jg tertoeas moela2 atas an| akan dilangsoengkan besoek tgl 1 No- nja j J 
djoeraanja orang orang dari daerah yember jg akan datang di Mataram. , 
Pakoe-Alaman hingga kini. Djika pertandingan ini Mataram bisa 

Ka Ben .leenggoel, 100 pCt Persim pergi ke 
Waktoe jg begitoe penting tidak di Sos h Dafa Dan Bapalanyga dbs kadta 

lakoekan begitoe sadja oleh itoe per diannja di Soerabaja, terserahlah kalah 
koempoelan. Goena memperingati oe-I «tau menangnja, sjoekoer dapat oeng- 
sahanja jg telah tjoekoep” 20 th. itoe, goel bisa mengentjik Persis, jang men 

  Persim kans ke Soerabaja ? 
  

2 ae idem —H.W. 

  
mn ba 

Kaoem penganggoer 

Di Kota Bandoeng. 

ME
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maka pada hari Ahad hingga Selasa, 
11 hingga 13 Oktober jl. telah dilang 
soengkan tiga kali pertandingan, de 
ngan mendatangkan saudara saudara 
kesebelasan dari Bandoeng dan Solo, 
goena mereboet zilveren bal (bola pe- 
rak) dari KP H. Praboe Soerjodilogo, 
poetera mahkota dari Sri Padoeka Pa 
koe-Alam jang sekarang ini. 

Kesoedahan2 pertandingan itoe me 
ngoendjoek seperti stand diatas. 

9 —.   
Bai ON ala 

djadi djoeara ini tahoen. asal soedah 
toeroet ke Soerabaja, demikianlah kata 
orang. 

—.9 —— 

Romeo III dengan Mars III (1 3G 

Pada hari Kemis tanggal 15 Octo 
ber ini di stadion Sriwedari Solo di 
adakan pertandingan sepakraga antara 
»Romeo“ III dengan ,,Mars“ III 
(kedoeanja — anggauta Persis“ di 
Solo), jang berkesoedahan dengan | 
angka diatas, 

Menoeroet rapport jang kita terima 
dari kantoor-penolong-kaoem pengang 
goeran Gemeente Bandoeng ternjata 
bahwa selama bolean September 1936. 
djoemblah kaoem penganggoeran di 
bagian Gemeente Bandoeng adalah : 

Bangsa Europa 76 orang, diantara- 
nja 62 laki-laki dan 14 perempoean, 

Bangsa Indonesia 441 diantaranja 
355 laki-laki dan 86 perempoean. 

Bangsa Tionghoa 7 laki-laki.   sn 0 s2    
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IrI Soesoenoeni: 
Soerakarta- Adiningrat. 

    

— PERSELAH-PENDEK 

oe | koempoel dimoeka Kapatian, arak?an 

ss|Hwa Kiauw Kong Hak dan Kwang 
e | Cha 
"Iri Kapatian laloe masoek roemah goe 

Idan njonja goebernoer Soerakarta de 
jas|ngan beberapa tamoe lainnja, teroes 
jelke Gladag dan aloon2-Oetara, pintoe 

loe besar 

ase |doedoek Sri Baginda dengan G. K. R. 

a|poeteri lainnja. 

oe | 
1) 

“Jitoe teroes djalan ke Selatan, keloear 
betoelan di Hadiwidjajan la 

lo loe djalan ke Reksoniten, Setjojoedan 
a|Singosaren, Pasarkembang, Mangoen- 

| pintoe 

da |disini, maka berhoeboeng dengan ha 
Iri tahoen Sri Baginda Kangdjeng 
'Soesoehoenan itoe Sriwedari mengada Isannja diberi djawaban terima zasih 

“Itg. 15 sampai 18 Oct. ini sedia. 

se| boeka- oleh t. ketoea pengoeroes Sri- 
ea | wedari, dengan boenjikan letoesan bom 

ildan dihadliri oleh sementara tamoe,| 
| Dalam pidato pemboekaan diterangkan | 

    

vehoenan Pakoe Boewono X. 
eng Ratoe Emas dan poeteri 

& 

| semoeanja sadja jg sa 
n poedji selamat itoe 
etedjo menerima do'a 

oerkan kepada se 
igian masoek 

dakan arak2an pakai Liong, djoe 
1 diperkenankan masoek dalam Kra 

. boeat toeroet menghormati ta- 
nja Sri Baginda Kangdjeng Soe- 
nan itoe. : 

djam 7 sore semoca telah ber 
mpoe. H 

dari oesahanja 'perhimpoenan R.T.H., 
Tiong Bien Hwee, Giok Chun Tong 
Hiong Hwee, Ping Bien Hak Hauw, 

Tung Hiang Hui. Bersugkat da 

'bernoeran, dimana telah ada toean 

| Bradjanala dan Kemandoengan teroes 
|masoek di halaman moeka pendopo- 

»Sasanasewaka“ dimana telah 

Emas dan G.K.R. Pambajoen, begitoe 
djoega beberapa pangeran-postera dan 

Sesoedahnja ketoea dari arak2an 

do'a dan diberi djawaban ,terima ka 
Isih“ oleh Sri Baginda maka arak2an 

djjan laloe ke Oetara masoek diroe 
mahnja t. Kwee Tjing Gwan (bekas 
kapitan 'TTionghoa) laloe boebaran. 
Ini telah djam 1 tengah malam. 

P asar-malem Sriwedari. 

Sebagaimana jg telah diterangkan 

Ikan ,pasar malam“ jg bersahadja, ha 
nja 4 malam lamanja, jalah moelai 

| Pada hari Kemis sore (malam Djoem 
'at) 15 Oktober ini pasar malam di 

masoednja pengoeroes Sriwedari me 
ngadakan pasar malam itoe oentoek 
toeroet menghormati hari th. Sri Ba- 
ginda. Tetapi sekali ini dibikin bersa   hadja, karena tidak lama lagi akan di 

    

   

   

ini mengatoerkan selamat dan poedji 

iman“ moelai tg. 21 boelan Ramalan 
sampai tg. 3 boelan Sawal (tg. 4 sampai 
16 Dec. 1936. Laloe diadakan ,rond: | 
gang“ melihat 

   

   
   erti biasa, jalah Wa- 

oprak, bioscoop, ada 
jil jang tidak begitoe 

9 D: engan hari biasa, 
jang telah diterangkan dalam    

Adanja penonto Pa malam per 
tama ini ada sedikit sekali karena boleh 
idjadi sebab gelap moelai siang 
'soedah terasa akan toeroen hoedjan. 
Ini njata, baroe sadja pidato-pem 
'boekaan selesai, kira djam 8.30 sore 
|moelai toeroen hoedjan, dan djam 10 

    

. Ihoedjan makin keras dan besar, hingga 
| hampir semoea penonton sama poelang, | 
malam 'itoe di Sriwedari kelihatan 

| soenji. 2 

6 Di Kaboepaten Bojolalil 
ISoloj. 

Selainnja jang terdjadi dalam iboe 
'kota Soerakarta, diloear kota poen di 
adakan perajaan sekedarnja. Oleh ka. 
rena perajaan jang diadakan dalam 
iboe kota (oleh Narendra Tama, Bi- | 

#wadda-Nata, perhimpoenan Tionghoa, 
Arak dsbg.-nja) telah hampir habis, 

| maka dibawah ini kita moelai bikin 
Iperselah pendek dari keadaannja pe 

rajaan jang diadakan di daerah Ka 
Iboepaten Bojolali, Sragen dan Klaten. 

Disini kita moelai dari Bojolali : 
Pada hari Rebo pagi tg. 7 Oct. jl. 

anak moerid dari semoea sekolahan di 
Iseloeroeh daerah Kaboepaten Bojolali, 
baik sekolahan goebernemen atau ke 
poenjaan Keradjaan Soerakarta maoe 
poen sekolaban partikelir, sama ber 
ojanji ,panembrama“ bertempat dalam 
sekolahannja sendiri2. Isi panembrama. 
lagoenja gending, waktoenja bernjanji 
bersama2, sebagai jang telah ditetap- 
kan oleh komite perajaan diseloeroeh 

Bojolali. 2 

Sorenja (malam Kemis) tanggal 7/8 
October semoea kaoem Oelama diseloe 
roeh Kaboepaten sama berkoempogl di 
mesdjid atau dilanggar jang berdeka- 
tan diroemahnja masing2, boeat me 
|ngoetjapkan do'a dan bersolat, boeat 
meloehoerkan hari tahoen Sri Baginda, 
selainnja kaoem Oelama djoega banjak 
sekali orang lain.jang toeroet mendo'a, 
malah di Ampel dandi Moesoek se- 
lainnja itoe diadakan djoega satoe 
sbidavond” oleh segenap pendoedoek. 

Esok harinja (Kemis pagi 8 Oct.) 
jalah hari taheennja Sri - Baginda, 

   

  

“d Isemoea ra'jat kawoela dhalem “diseloe 
roeh -Kaboepaten sama menanam 
tanaman dihalaman roemahnja sendiri 
sendiri, misalnja pohon kelapa, mang 
ga, djeroek atau lain-lainnja, jang 
waktoenja poen djoega ditetapkan 
bersama-sama. Ini sebagai peringatan 
hari tahoen jang dimoeliakan, poen 
djoega akan besar hasilnja bagi peng- 
hidoepan dan perekonomian ra'jat 
pada kemoedian hari. Ini adalah 
'oesaha jang baik sekali. 

Pada hari Djoemahat pagi tanggal 
9 October, menoeroet rentjana program 
ma pada hari itoe akan diadakan 
pasangan batoe pertama dari ,gapoe- 
ra“ djalan masoek kedalam kota, mem 
boeka djalan baroe dari Bojolali kedesa 
Sepet, memboeka roemah pertirahan 
di Tjepogo dan sebagainja, tetapi ini 
ta' dapat dilangsoengkan karena hala 
ngan, disebabkan Raden Nganten Toe- 
menggoeng Soeronogoro (ialah isteri 

'kedoea) pada malam Djoemahat telah 
wafat. Programma boeat hari dioen 
doerkan pada lain hari. 

Sorenja dilapang ,Srijatno“ diadakan 
pertandingan sepakraga oleh Bond 
Bojolali dengan perhimpoenan sepak- 
raga ,Oetama” di Moenggoep, jang 
djoega dapat perkoendjoengan jang 
menjenangkan. Pertandingan ada 
spannend dan penghabisan stand me- 

»Oetama“ di Moenggoep. 

Pada hari Saptoe tg. 10 October, 
djam 5 sore semoea anak moerid dari 
semoea sekolahan dalam kota Bojolali 
|(koerang lebih 2000 orang anak moe 
rid|sama arak-arakkan mengelilingi 
Ikota sambil membawa bendera ketjil 
merah poetih, laloe masoek dihalaman 
Iroemah Kandjeng Boepati, dimana di 
ladakan njanjian (panembrama) lagoe 
'»Soebakastawa“ jang pada penghabi: 

oleh Kandjeng  Brepati sebagai 
Iwakil — Sri 

|Soesoehoenan dan ceptraal comite pe 
Imerintah Negeri. Moerid moerid laloe 
'didjamoe minoeman dan roti, laloe 
boebaran. , 

   
   

  

Perloe diterangkan disini, bahwa 
ekalian pendoedoek daerah Kaboe 

paten moelai hari Senen tanggal 5 
sampai Kemis 15 October ini sama 
mengibarkan bendera ,goela kelapa" 
(merah poetih). 5 

  

c— (9) —..   adakan keramaian besar, jalah , male- 
“Pi 

“ 

' keadaan toko2, per: # 
Itoendjoekan dsbg.nja Adapoen keada-| M $ n malam per itoe selainnja per| sg 

pemboekaan pasar malam ini | 
|sengadja diadakan jang bersahadja. 

nja Kandjeng Boepati Bojolali 'jang | 

Baginda Kandjeng| 

      
   

  

  

Mati dianiaja 

Nasibnja koeli. 
Pada salah satoe onderneming di 

Kisaran seorang koeli bangsa Melajoe 
telah mendapat poekoelan kedjam oleh 
seorang Kepala koeli, seorangT'ionghoa. 
Koeli terseboet setelah dipoekoel de 

hendak lari, tetapi baharoe 200 meter 
djeraknja ia ta" koeasa lagi dan rebah 
disitoe, sehingga mati. 

Sikedjam terseboet telah ditangkap 
oleh polisi. 

Adapoen doedoeknja perkara, me- 
noeroet Deli Crt., adalah bahwa koeli 
itoe sedang mengerdjakan tanah tetapi 
pekerdjaannja tidak disetoedjoei oleh 
Kepala itoe. 

itoe menoesoek sikoeli dengan toeng 
kat-keboen, kemoedian kajoe tsb. dipoe 
koelkannja dikepala koeli. 

Sikoeli mentjoba hendak berlari, te 
tapi ta'djaoeh djatoeh dan mati. 

Ketika Kepala itoe ditangkap. ia 
memebri keterangan dengan teroes te 
rang sadja. g 

Dan setelah majit diperiksa, ternja 
ta, bahwa ketjoeali mendapat loeka2 
diarah kepala, salah satoe toelang roe 
soehnja patah, dan milt-nja terabik. 

Pena sa 

WARTA TASIKMALAJA 

Perajaan Mi'rad Nabi a.s. 
Dari moelai malam Minggoe j.b.I. 

perajaan Mi'rad telah dimoelai dise- 
tiap kampoeng. 

. Tetapi jang sekedar mengatoer sedi 
kit kebesaran jalah di Gedoeng Per- 
goeroean Moehammadijah. 

Walaupoen diwaktoe itoe ada hoe 
djan tetapi korsi dan bangkoe2 keli 
hatan penoeb. 

Tetamoe selain wakil-wakil per 
koempoelan dan pers di itoe kota da 
tang djoega wakil Md. Garoet dan 
wakil Md. Bandoeng. 

Moelai memboeka Mi'rad itoe di 
moelai dengan njanjian Hisboel Wa- 
tonnja, dan batjaan @oer'an oleh t. 
Emar. : 

Seteroesnja batjaan Mi'rad oleh T. 
Padjri dan T. Oedjoe dari Garoet dan 
nasehat dari T. Soetolaksana Bd. 

Djam 12?/4 malam baroe itoe pera 
jaan ditoetdep dengan batjaan soe 
rat WAL'ASRI. Kemoedian boebar de 
ngan Aisijahpja. 2 

Lagi2 persoerat kaba- 
rah. 

Doeloe kita telah kabarkan bahwa 
Tasikmalaja itoe ada pasar Weekblad 
sampai ada 8 matjamnja. 

Kemoedian diterima lagi kabar, bah 
wa tidak antara lama akan moentjoel 
lagi 2 madjallah, 1 bertitel ,, Timba- 
ngan" jg akan dipimpin oleh 1 Jour 
nalist jg beberapa lama berdiam diri 
mendjadi kijai.. . 

Dan kedoeanja maandblad ,, Pembe 
Irantasan T B O.“ jg akan dikeloearkan 
oleh SC VT dengan berbahasa Belan 
ida dan Indonesia. 

Konon dikabarkan doea doeanja akan 
digratiskan apada siapa jg minta. 

Laki bini mendjadi korban motorfiets. 

Dengan bersenang hati laki bini 
soeka menaik motorfiets liat2 Peman 
dangan di pegoenoengan Tasikmalaja 

ngoendjoek 1—0 boeat bemenangannja (setiap awan lagi baik. 
Tetapi helaas hari Djoemahat ketika 

ditabrak Autobus di viersprong Sta- 
tionsweg dengan seredan beberapa 
meter. 

' Kita sebagai penoeloeng no. 4 waktoe 
melihat itoe kedjadian laki bini jang 
sial itoe telah tjatjat dibagian kakinja 
jang tidak loemajan, malahan kita ber 
pendapatan kaki lakinja telah poetoes 
toelangnja sebelah enkel, sampai ting 

|gal sebagian koelitnja sadja, begitoe 
poela bininja jang sampai kita tidak 
'koeat melihatnja. 

Si korban diangkoet teroes ke Hospi 
taal, dan belakangan dikabarkan doea- 
doganja kans dipotong, kalau di izin- 
kan. Itoelah roepanja bersoeami isteri 
jang diseboet sampai bertoengkat, te- 
tapi bedanja ini masih moeda. 

Perloe kita seboetkan jang tjilaka 
itoe, t. Wiramihardja beambte Pand- 
huis dan isterinja jang nama Enok 
Wiwi. i : 

Siapa maoce tiroe bersoeami isteri 
maoce Sampai bertoengkat moeda2.   

   

  

len . Soendaas 

ngan barang keras itoe maksoednja | 

mereka poelang pesiar motorfjetsnja 

     

    

   
    
   

      

Lagere Handelschool 
»Pasoendan'. 

Sekolah terseboet soedah moelai me 

    
Inerima -candidaat jang berdiploma 
H. IL. $. dan. Schakel. 

Dan sementara leerplannja dibentoek 
seperti berikoet : : 

Nederlands ,Hardelscorrespondentie 
Engels Handelscorrespoudentie, Maleis 

idem, Handelskennis, 
Warenkennis, Economisehe aardrijks- 
kunde, Handelsgeschiedenis, Boekhou- 
ding, Handelsrekenen, Decaratief & 
Reclame, Stenografie dan wiskunde, 
Moedah-moedahan dapat kemadjoean. 

— 0 — 

Perkelahian hebat 
Membawakorban. 

Gorr. kita mengabarkan : 
Tadi pagi (Kemis jl). di Simokerto 

Soerabaja telah terdjadi pemboenoehan 
jg ngeri sehingga membawa korban 
kematiannja seorang bernama Senali. 

Doedoeknja perkara dengan ringkas 
begini : 

Pada soeatoe hari seorang perem 
poean jg tinggal satoe roemah dengan 
Setro, pindjam oeang pada Senali. 

| Waktoe Setro pergi, Senali menagih 
: |pada perempoean terseboet, jang ber 

Moela2 ditegor sadja, kemoedian ter | 
bit pertengkaran dan achirnja Kepala | 

nama Mariani, Mariani tidak dapat 
memberikan, tetapi malah mendjawab 
dengan perkataan jang mendjadikan 
Senali sakit hati dan marah2, 

Waktoe Setro datang, Mariani telah 
| mengadoe, sehingga Setro naik darah, 
|laloe mengambil pisau belati, ditoesoek 
kan pada Senali jang tidak mendoega 
lebih doeloe ia akan berlawanan dengan 
moesoeh. Sesoedah dibawa ke roemah 
sakit, Senali melajang djiwanja. 

Aa 

Akal djaman sekarang 

Orang telah kasih tahoe pada kita, 
bahwa ada satoe kedjadian jang me- 
roepakan satoe penipoean, sepandjang 
penoetoerannja ada begini : 

Di Gang Sentiong No. 13 Batavi-C. 
ada seorang terhitoeng bangsa harta- 
wan di kp. terseboet. 

Pada tg. 18 Januari 36 beliau telah 
kedatangan doea orang ialah: satoe 
bangsa boemipoetera mengakoe ber- 
nama Moekaj, dan doea seorang bang 
sa Tionghoa bernama 'Tji Hoa See. 
mereka tinggal di Betawi. Jang dise- 
boet doeloean bekerdja sebagai Epe- 
diteur Tadago diini kota, jg diseboet 
belakangan sebagai Toekang membeli 
dan mendjoeal peti2 dikampoeng Pe- 
djagalan Betawi. ' Kedatangannja di 
Gang Sentiong, mereka memakai djas 
satoe setel, dan berkendaraan sepeda 
dengan berdasi. 

Maksoed mereka datang di Gang 
terseboet ialah akan membeli peti2 
jang akan didjoeal oleh seorang har- 
tawan itoe, kebetoelan peti peti itoe 
ada banjik koerang lebih 850 peti, 
dan harga contantnja siapa jang akan 
beli jaitoe f 42,50. 

Tawar poenja tawar mereka tidak 
dapat menawar lagi harga jang tsb. 
diatas, achirnja si pembeli mentjari 
koeli koeli dan memindjam gerobak- 
nja t. Soaiboen oentoek membawa 
itoe peti peti. 

Sesoedahnja 'peti2 itoe dibawa, la 
loe jang poenja itoe minta pembaja 
rannja, laloe mereka mendjawab, bah 
wa tentang pembayaran peti peti itoe 
besok sadja, oleh karena hari ini 
tidak membawa oeang. 

Selang doea hari mereka berikan 
kepada orang hartawan itoe f 25.— 
Akan tetaffi koerangnja dari pembaja 
ran doeapoeloeh lima roepiah hingga 
pada saat ini tidak mereka kelihatan 
lagi mata hidoengaja. 

Orang jang hartawan itoe sekarang 
telah merasa dirinja kena ditipoe oleh 
doea orang terseboet diatas. 

ma (9 mata 

Soal bea pemasoekan barang 

Dalam Volksraad, 

Pada Diwan Ra'jat telah dimasoek- 
kan Rentjana penoeroenan bea pema 
soekkan beberapa djenis barang2 dan 
djoega Rentjana opcenten atas bea 
pemasoekan barang. 

Dalam halini maka poetoesan Di- 
wan akan diambil sebelaemnja 1» 2 
ini boelan. 

Dalam Memorie van Toelichting ada 
diterangkan, bahwa pertama kali bea 
pemasoekan itoe tidak“dinarkkan ba- 
gi barang2 jg menoeroet harganja, 
sedang douaneprijscourant kwartaal 
ke 4 boeat th, “36 ta'kan diroebah, 
jaitoe prijscourant boeat barang2 jg 
dikenakan bea pemasoekan advalorem 
(menoeroet harga), jg disandarkan ke 
pada harga pemasoekan sebeloemnja 
adanja depresiasi. 

Adapoen boeat kwartaal pertama 
th. "87 maka harga dari barang2 jang 
dimoeat disitoe,mesti bertalian dengan 
deradjat harga import jg berlakoe. 
Adapoen jg tidak termoeat dalam 
prijscourant itoe, dimana barang2 ig 
dikenakan bea itoe berlakoe dengan 
bea pemasoekan jg dinaikkan dengan 
opcenten tentoe akan memberi penga 
roeh akan naiknja harga barang2 ke-   tjil2 djoega, Dalam oendang2 tindakan 
didaja oepajakan soepaja kenaikan jg   
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ta" dapat ditolak itoe bisa berlakoe 
dengan sedikit kesedikit. 

“ Dalam toelichting kedoea, terlebih 
doeloe dioesoelkan, ketjoeali perketjoe 
salian2, soepaja opcenten dari 50 “dibi- 
kin mendjadi 25, oleh karena mana 
bea oemoem boeat barang jg dikena- 
kan advalorem bisa tetap sama dengan 
sebeloem adanja depresiasi. 

Kebebasan2 jang ada atas kenaikan 
- opcenten dipertahankan sdoepaja ta' 

beroebah, sedang 20 opcenten atas 
barang? jang'tertentoe boeat sementara 
akan teroes berlakoe, dimana perhi- 
toengan bea djoega dilakoekan menoe- 
roet harga prijscourant atas dasar harga 
lama. Maksoednja akan meroebah op- 
centen bea pemasoekkan pada tanggal 
1 Januari 1937, ja'ni dari 50 mendjadi 
25 itoe, sedang barang2 jg dikenakan 
20 opcenten itoe pada'tgi. 1 Januari 
1937 itoe akan dibebaskan dari penoe- 
roenan opcenten boeat barang2 jang 
dianggap ta” perloe. , 

Lebih djaoeh Memorie van Toelich- 
ting menerangkan, bahwa sangat perlbe 
bagian ra'jat jang lemah dalam daerah 
invoerrecht (bea pemasoekan) itoe mesti 
diberi pergantian, oentoek menjingkiri 
tindasan karena naiknja derdjat harga 
oemoemnja, dimana pergantian itoe 
bergantoengan kepada waktoe (tempo), 
oleh karena tidak dianggap perloe 
mengadakan penoeroenan tarief jang 
berlakoe teroes meneroes. 

Beeat achir tahoen 1936 ini dan 
boeat tahoen 1937 maka bea2 jang 
ditoeroenkan ialah sebagai berikoet: 

Tepoeng gandoem dari 12pCt, men 
djadi 6pCt. ikan moerah2 dari 10pCt. 
mendjadi 6pCt. badjoe lapis dari 12p0t. 
mendjadi 6pCt. benang dari 10pCt. 
mendjadi 6pCt. bakal badjoe dari 
12pCt mendjadi 6pCt. (djoega alat 
tidoer: selimoet dll.) tjengkeh dari 
12pCt. mendjadi 6pCt. cambrics dari 
12pct mendjadi 6pCt, (boeat peroesa 
haan batik). 

Boeat tahoen 1937 maka opcenten 
ditiadakan, sedang boeat 1936 opcen 
ten 50pct. dipertahankan atas bea jg 
ditoeroenkan. Hanja kalau barang2 
ini harganja ta“ dimoeat dalam prijs 
Courant, maka opcenten 50pct ini 
mendjadi 25pct. 

— 0 — 

Comite ,,Penolong Bahaja 
Kebakaran“ Batavia 

Kabar 

Comite ,P.B.K.“ minta soepaja di 
moeatkan toelisannja : 

Dengan hormat, dengan ini djalan 
kita hatoerkan banjak trima kasih pa 
da sekalian penonton dan penderma, 
jg soedah begitoe moerah hati toen- 
djang ini pergerakan Amal, sehingga 
berhasil dengan amat memoeas- 
kan pada Toean2 Redactie dan Ad- 
ministrateur Soerat2 kabar, Melajoe 
Tionghoa: Melajoe dan Blanda jg ter 
bit di Batavia dan Batavia-Centrum 
jg saban kali soedah tolong moeat ka 
baran2 cfficieel dan advertentie dari 
Comite ini: pada Toean Nio Giok Tji 
ang, gg. ,@ueen Theater“ di Pantjo- 
ran, jg soedah begitoe baik hati dan 
dermawan, soedah kasih pakai dengan 
graties ya poenja gedoeng.,,@ueen The 
ater“ oentoek pertoendjoekan Wajang 
Kongfoe Awal, bantoe oeroes hal ke 
perloean di bangsal dan djoega menga 
sih percent beberapa botol air belanda 
enz. oentoek”menjoegoehkan tetamoe2 

'jg teroendang, pada Mis Liong Njat 
“Hoa dan Toean Houw Jam Seng. 
Kigenaar dan Pengoeroes dari Wajang 
Kongfoe merk ,Kioe Siauw Kiauw“, 
jg soedah boeka itoe pertoendjoekan 
,Ouw Pe Tjoa“ dengan terima sedikit 
bajaran: dan achir-achir pada Toean 
Ting Cheng Lin, Consul—Tiongkok 
dengan Njonja: Kandjeng Toean W.J. 
van Haeften, Assistent-Resident Be 
tavia Kandjeng Toean Th.C. Leeuwen 
dal, Assistent-Residentvan ter Beschik 

king di Batavia dan djoega sebagai 
wakilnja Kandjeng T Resident Bata 
via dan lain2, telah memoeliakan de 

ngan jaorang poenja koendjoengan da 
lam pertoendjoekan Wajang Kongfoe 
Amal itoe. 

Penerimaan derma, 

Dengan membilang banjak terima 

  

Lag Ba 

kasih, kembali Comite ini telah terima 
derma wang dan pembelian kaartjis2 

dan firma2 jg terseboet dibawah ini. 
Atas ichtiarnja Njonja Houw Kwong 

Hoedjin : : 

60 loge 
37 lek. 

— Dermahan 
Potong onkost. » 

1 90.— 

2 3h— 
“5: 350,1130.50 

1,50 
mba me maan 

£129,— 

Atas icbtiarnja toean2: 
Tjiam Kim Hoat, Khoe 
TongHin dan GouwTjenglie : 

Beberapa Tionghoa djin 
derma f26.25 

1 le klas pa 21,23 
Atas ichtiarnja le Wijk- 

meester Thio Kim Hay: 
Beberapa Tionghoa Djin 

derma f13,25 
6 loge » 9— 
4 le klas ne, 26.29 

Atas ichtiarnja t. Hoei Yauw : 
11 loge f 16,50 
9 le klas » 9— , 25.50 

Atas ichtiarpja t.t, : 
Tjim Kim Hoat, Luit. Lie 
Boen Sin, Lim Soen Kim, 
le Wijkm, Oey Boen Hok 
dan Gouw Tjeng Bie : 
»Sin Liong Thay 
3 N.N. a f 2,50 
Tian Tjeng 
»Khouw & Lie" 
Beberapa Tiong Hoa Djin 
di Pasar Baroe derma 
Atas ichtiarnja t. Wedana 
Weltevreden  R. Tirta- 
soejatna : 

f2.50 
2 KAU 
» 2,50 
»0,50 

» 8,50 ,, 23.50 

Beberapa orangTionghoa , 14,72 
Idem Indonesier , 5,40, 20.10 

Atas ichtiarnja t.t. : Tjiam 
Kim Hoat dan Lim Soen 
Kim: ,Hoe Liang“ f 5,— 
Oey Tjeng Hong Aa 
N.N. 3 250 
Beberapa Tionghoa 
Djin derma » SG, 16,— 

— A.A — 

Atas ichtiarnja toean Hie 
Fie: 

f 13,50 
» h ” 

9 loge 
le klas f 14,50 

Atas ichtiarpnja le Wijkmeester 
Ong Eng Tjoei : 

2 loge f 3,— 
18 le klas f 18—  , 21,— 

Atas ichtiarnja Toean Assistent- 
Wedana Ondr. Tanah-Abang : 
Beberapa orang Tiong Hoa Ta 
pah-Abang derma » 20,— 

Atas icbtiarnja Toean Khouw 
Keng Tjiong Sia: 
Kan Tek Hong 2 loge f 3,50 

4 loge , » 510, 10,60 

Atas ichtiarnja Toean2 Tjiam 
Kim Hoat dan Lim Soen Kim : 
sHo Tong Tjan“ f 2,50 
Tjiong Hok Tjoey , 8,50 
Beberapa orang Th, , 6,— f Il, - 

Atas ichtiarnja Toean Moham. 
Saleh, 1 Wijkm. Petodjo : 
Beberapa orang Tiong Hoa f 7,10 

5: 2nd” 00 1.779 

Atas ichtiarnja Toean Lim Joe Seng: 
1 loge f 1,50 
5 le klas », 5— 41 6,50 

Chun Foo Chun » 5— 
Heuw Jam Seng 2 loge , 3.— 
K. T. Gouv, W.-Java ", 2,50 
K. T, Resid, Batavia ,, 2,50 
H, Tharbin Moehdjilin ,, 2,— f 15,— 

Djoemblah t 373,99 
Jang telah dikabarkan 

doeloean 5 311,85 

Djadinja f 685.24 

Bayat   

lebih dari harga, pemberiannja toean2 | 

  

  

ITOE PEMBERONTAKAN DI 
PALESTINA. 

Djatoenja ,,seboeah kapal terbang 
militair, dan matinja seorang 

' Kapitein 

Dari @oedoes telah diwartakan, 
bahwa baroe2 ini, ketika terdjadi 
perempoean antara militair2 Ingge- 
rs ' dan  Pemberontak2 bangsa 
Arab di seboeah tempat di Pales- 
tina, dimana  militair2 Inggeris 
telah menggoenakan kapal terbang 
nja menembakkan dengan senapan 
mesinnja itoe kepada pemberontak2 
Arab terseboet. Oleh karena kapal ter 
bang keliwat rendahnja oentoek me 
nembakkan orang2 Arab itoe, tiba2 
dengan djitoe salah seboeah peloeroeh 
dari kaoem pemberontak itoe menge 
nakan djoeroe terbang dari pesawat 
tadi dan matilah seketika itoe. Semen 
tara kapal terbang itoe tentoe sadja 
melajang zonder ada pengemoedinja, 
jang mana achirnja terdjatoslah ke 
tanah. Dengan kedjadian jang sedemi 
kian itoe telah mendjadi binasa se- 
orang kapitein soldadoe Inggeris ber 
nama Hynter jang berada dalam ka 
pal terbang jang djatoeh itoe, dan be 
berapa orang soldadoe sebawahannja 
mendapat loeka2 berat. Adapoen ka- 
pal terbang itoe telah mendjadi han 
tjoer. Perloe djoega diterangkan bahwa 
dari fihak pemberontak2 jang mati 
dalam itoe pertempoeran ada 10 orang, 
sementara jang loeka 6 orang. 

Meroeboehkan poela 
roemah kepoenjaan 
nja bangsa Arab. 

Di seboeah desa di Palestina jang 
bernama desa Bala, oleh karena ba 
roe2 ini diitoe tempat telah terdjadi 
ertempoeran antara militair2 dan 
emberontak2 Arab, dan roepanja 

sangk#'annja pemerentah disana bah 
wa pemberontak2 Arab itoe bertempat 
diitoe desa, maka pemerentah terse 
boet telah menjoeroeh banjak militair2 
Inggeris, soepaja meroeboehkan 6 boe 
ah kepoenjaanja bangsa Arab diitoe 
desa djoega, dengan menggoenakan 
dinamit. 

Menjerang satoe gafi 
lah dari bangsa Jahoedi 

Didekat Baitoel'laham, kem 
bali pemberontak2 Arab telah menje 
rang serombongan dari @afilah kepoe 
njaannja bangsa Jahoedi terdiri dari 
himar2 Pengangkoet sajoer2ran dan 
beberapa orang Jahoedi pembawa da 
ri itoe @afilah, Serangan 'itoe telah 
membikin mati 7 ekor himar, dan sa 
joerannja dibikin roesak, sementara 
pembawa dari gafilah itoe dapat me 
larikan diri. 

Djoemlah orang2 ma 
ti dalam keriboetan 
diPalestina 

Djoemlah orang2 jg mati dalam ke 
riboetan di Palestina sampai boentoet 
boelan jg laloe ada 255 orang, terdi 
ri dari 15 orang bangsa Arab, 73 bang 
sa Jahoedi, dan 26 militair2 dan po 
litie2 bangsa Inggeris. Sementara jg 
dapat loeka djoemlah semoeanja ada 
1200 orang. 

Mengangkatrail kere 
ta api. 

Teroes2an pemberontak2 mengang 
kat rail kereta api, seperti telah ter 
djadi baroe2 ini didekat Galgailia 
rail rail kereta api telah diangkatnja. 
Oleh karenanja maka seboeah goederen 
trein jg kebetoelan liwat disitoe men 
djadi terbalik jg mana membikin dji 
wanja seorang masinis bangsa Arab 
telah tiwas djiwanja, dan beberapa o- 
rang dari bangsa Inggeris jg kebetoe 
lan berada atas goederen trein itoepoen 
binasa. 

Memoetoeskan kawat2 
telefoon. 

Pemberontak2 meski pendjagaanda 
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INI POEDER 
MANDJOER SEKALI 

BOEKAN SADJA BOEAT..... 
SAKIT KEPALA 

TAPI DJOEGA BOEAT 
ILANGKEN SEGALA ROEPA 

RASA SAKIT 

  

  

Kleermaker 

MOEDAHAM 
Petodjo Binatoe No, 13 Gang! Batavia-Centrum 

  

Banjak poedjian dari langganan2 

dari pangkat Inl. Amtenaar2 dan laen 

publiek djoega jang soedah boektikan 

saja poenja potongan dan pekerdjaan. 

Harga maakloon menoeroet djaman. 
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Kleermaker 

Lie Kioen Boen 
SENEN 109. 

Sebel.h Timoer dari Roemah 

Gadai 

Harga bersaingan 
Terima pesenan segala matjam 

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

Pekerdjaan ditanggoeng rapi   

  

  

  
  

ri militair2 dan politie2 Inggeris di 
Palestina sampai tjoekoep, dimana2 
tempat jg penting jg ada kawat2 tele 
foon, maka poen pemberontak2 dapat 
memoetoeskan kawat telefoon itoe an 
tara @oedoes dan Chalil, dan 
antara Haifa dan Jafa. 

Memereksai sendjata2 
didessa? 

Pemereksaan sendjata2 didesa desa 
di Palestina masih sadja berdjalan te 
roes, begitoelah militair2 Inggeris te 
lah mermeriksai dan mengambili sen 
djata2 jg didapatinja didesa Balah 
Roemah2poen kepoenjaannja orang2 
Arab diitoe tempat banjak jang diroe 
boehkan. 

HAMPIR HABIS 

» Krisis Economi 

dan Kapitalisme” 

OLEH 

MOHAMMAD HATTA 
tebainja XI! -I- 90 moeka 

formaat 16 X 24 «. 

ISI KITAB: 

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

III. Tingkat-tingkat zaman per- 
ekonomian. 

IV. Soesoenan perekonomian 
dan krisis. 5 

V. Keterangan kunjuktur dan 
cyklus. » 

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

PENERBIT t. LEMBA0O 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, 

Administarie Pemandangan 

126 Senen 107       
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JANG BAKA 

»Leman,“ katanja dengan soearanja 
jang agak serak, ,akoe ta'kan hidoep 
lama lagi, Terima kasih saudara2 pada 
menengok saja. Mana bang Dita? Se- 
beloem sampai kepada adfjal, saja min 

ta maaf kepada semoea jang ada disi 
ni dan sampaikanlah poela permintaan 
saja itoe kepada segala kenalan jang 
tidak datang.“ 

Leman tidak bisa berkata2. Dengan 
rajoenja ia mendjabat tangan sahabat 
nja jang koeroes itoe. 

Ketika itoe bang Dita datang keni- 
bali membawa tabib naik auto kepoe 
njaannja. Tabib itoe lengganan mereka. 
Walaupoen beloem pernah menerima 
bajaran, tapi selaloe bersedia oentoek 
menolongnja dimana perloe. Kaoem 
miskin dikota Betawi ta'ada jang ta'ke 
nal kepadanja. Ia tidak pernah mena- 
gih kepada mereka, karena tahoe betoel 
akan keadaan mereka jang menjedih- 
kan itoe. 

Dengan moekanja jang manis ia 
menghampiri si sakit dan bertanjakan 
ini dan itoe tentang hal ihwalnja. Ke- 
moedian badan si sakit diperiksanja   dengan telitinja. Ketika diboekanja ba 

djoe Arta jang menoetoepi toeboehnja 
jang koeroes itoe, maka kamipoen 
mempoenjai kejakinan bahwa ia ta'kan 
tahan lama lagi. 

Dengan moekanja jang tenang tabib 
itoe mengoekoer panas badan Arta se 
raja berkata2 kepadenja jang maksoed 
nja soepaja Arta djangan poetoes asa. 
Tetapi si sakit insaf akan keadaannja 
jang sesoenggoehnja. Karena itoe kata 
nja: ,Toean dokter djangan berboeat 
soesah, sajapoen tahselah soedah, bah 
wa ta'ada harapan lagi. Kita semoea 
awal achir mesti mati,“ 

Dokter jang baik boedi itoe tidak 
mendjawab. Konkloesi tentang keada- 
an si sakit itoe disimpan dalam hati- 
nja. Melainkan diterangkannja, bahwa 
Arta perloe direwat di C,B.Z. kemoe- 
dian disanatorium Tjisaroea atau di 
Onrust. Kami minta soepaja ia dibela 
diroemah sahadja. Djawabnja, tidak   bisa, berhoeboeng dengan roepa roepa 

  

hal, misalnja dengan pengobatan, atoe 
ran makannja, dan hal lain-lain, lagi 
jang menjebabkan si sakit mesti dira- 
wat diroemah sakit. 

Arta memberi isjarat dengan tangan 
dan dengan soearanja jg loenak dimin 
fanja tempoh beberapa hari oentoek 
berpikir. 

Dokter menggelengkan kepalanja 
dengan kasih sajangnja, seakan2 hen- 
dak berkata: ,,Orang jang hendak di 
hoekoem mati mesti diperkenankan 
apa jang dimintanja.“ 

Kami pernah menerangkan, bahwa 
Arta sering sakit lantaran tidak tjce- 
koep mendapat makanan dan selaloe 
kerkekoerangan. Djangankan dia jang 
toeboehnja koerang koeat, orang lain 
jang koeatpoen, kalau selaloe haroes 
bekerdja berat dan berkekoerangan   tentoe lambat laoen bokbrok djoega, 

  

  
Djika sekiranja Arta mendapat mia- 

kanan jang baik, seperti jg 'atjap kali 
dinasihatkan oleh tabib jang baik boedi 
itoe dan beristirahat beberapa boelan 
sahadja, tentoe tertolong djiwanja, te 
tapi sekarang soedah kasip.... Kami 
poen bercesaha: seberapa dapat oen- 
toek mendlongnja, tetapi toean-toean 
ma'loemlan, kami sendiri berkekoe- 
rangan, djadi pertolongan kami itoe 
sedikit sekali. Ia tidak bisa dirawat di 
roemah sakit sekalipoen dengan tjce- 
ma-tjoema, lantaran siapakah jang ha 
roes mentjahari makan oentoek isteri- 
nja? Seandainja hidoep sendiri masa 
japoen enggan dipelihara di C. B. Z. 
ia tidak bcdoh. 

Akan disamboeng 
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