
   

          

   

  

   
   

   

        

   

  

    

    

    

  

   

   

      

    

irigia pada hari Saptoe telah dipeladja 

Inja Radja Leopold dalam soe'al sikap 

“Jiang dapat di 

».. Bahaja Djerman 
“|. Menoeroet berita Havas, Anthoi 

Crosslley wakil jg kolot dari Ingge 
telah menggambarkan betapa hebati xbabaja Djerman”, didalam pidaton 

i Manchester. 

  

    
    
   

  

     

  

      

   

    

     

    
   

  

| Djerman dan ia berpendapatan bahw: 
|persendjataan kembali di Negeri 

   apoen djoea jang a 
tnja persaboc 

        

   
    

   
    

    
   

  

, Ira koemoenis dan tentara fasis. 
|| Satoe2nja hal    

   

  

(daki dinegeri 1 

 demokrasinja. 
      

    
   
    

    

    

   

  

   
   

   

        

   

  
dang diben 

      

    
   
     

   
   
   

  

   

  

    
     

  

          

       

    

   
   
   

   
   
    

  

    

    

   

   

  

    

     
        

      

    

| Gk Kelndgnesia 
| Dari den Haag, dikabarkan Mr. 

an Hoogstraten dari departement van 
nomische-Zaken dengan mesin 

| stg 4 Nov. jad. ke Indonesia. 

  

| Partai Sosialis Belgia 
al 1 sidang ig 5 diadakan oleh 

komite-sentral dari Partai Sosialis Bel- 

Ti dengan masak2 tentang keterangan 

ralnja Belgia, dan sidang tsb. te 

koe : 

1 1. Tid k ada sama sekali djalan atau 
alasan, bahwa Belgi akan keloear 

i Volkembond. 

2. Sikap 1 seroepa ini menjatakan, 
—.. bahwa Belgi tetap berpendir-an 

setia kepada asas mempertahan 
| kan kesedjahteraan atau keama- 

nan bersama... 
Segala kewadjiban2 jg hingga ki 

|. ni masih dipakai oleh Belgi ma 
“sih tetap sah dan mempoenjai 
— kekoeatan : 

    

  

  

   

    

memboeat benteng-benteng diba- 

gian2 batas, jg tidak terantjam. 
Pn £ K kades & AE an 3 (a 

0.4 Pemasoekan koffie. 
| Aneta-Holland dari den Haag me 
ngabarkan : Rantjangan 
toeran pemaksoekan koffie diperb 

   
       

               

   ooetar 
ada     

  

   
  

OH. 

| Takan mengakocinja ? 

    
    

    

   
   
   

gakoei ( meng-sahkanj adanja 
djian goena mengadakan per- n ' antara ' Manchukuo dan TP) 

(Iman itoe sangat mendahsjatkan dan | 
berarti bahwa persendjataan itoe soe- 

g akan mendjadi 
engan diri di Spanjol 

e spreker berpendapatan, bahwa 
Eropah ta'kan terbelah mendjadi tenta 

nja dengan djalan bekerdja ber 
n a kedoea negeri De-|4”2 millioen dollar. Bisa diharapkan 

is Europa akan be 
a Djerman dan dajakan terdjadi 3 boelan jad. Adapoen 
kan serangannja”.jaandeel2nja akan dibagi rata antara 

ta dari Staatsburg 
4 barisan Djende| kan lapangan2nja. 

'hiboek memper 
g ada dipantai-kiri| maskapai ini ialah seorang Tionghoa 

antara lain-lain jalah (sedang jg mendjadi vice-presidentnja 

     

  

   

  

   
   

Iginda 

memboeat poetoesan sebagai beri|. 

| Toean G.P. Carli dilahirkan di Am 

| 4. Tidaklah boleh djadi, bahwa Pe-| 

5 Hima     

4 barkan telah terdjadi 2 kedjadian. 

wet tentang | 

£ "Jada disitoe, tetapi tak ada jang loeka. 

Iga beberapa tembakan telah diletoes 

' an Inggeris dalam bl. Nov. 1935. 
& 

ah 

:ta' |soek dalam golongan seorang jg terke 

  

FONDS KEMATIAN 

Abonn€s jangg meninggal, asal 
tidak menoenggak dapat uitkee- 
PIN PLAN eU 2 t 2,— 
Abonn€s jang dapat kefjilakaan 
badan sampai tidak bisa beker 
dja lagi selandjoetnja terima 
»Pemandancan” Gratis sela 
ma Hidoepnja selama ini 

koran te bit. : 

  

a 
  

KANTOOR: 
Senen 107, Batavia - Centrum 

Telefoon redactie 1440 WI. 
Administratie 1810 WI. 

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

    

Losse nummer 10 cent 
  
  

  

“Tid 5 tahoe 

at: | Menoeroet berita Reuter dari Nan- 
1 king ada dinjatakan, bahwa pemerir 
jaltah Tiongkok sama sekali tidak me' marang t 

     Iniat” akan berdirin 
&   

  

Spreker soedak: lama bertinggal di membikin perhoeboengan oedara an 
dan Tiongkok. Berita 

31 pembesar opisil ada toeng kepada depreciatie roepiah, se- 
lah tidak menjenangkan, sebab poe 

24 toesan tentang itoe haroesnja datang 
'e antjaman jang berbahaja bagi se|dari pemerintah centraal tetapi ti dak 

a|tara Manchu 
Iseroepa itoe bagi       

dari pembesar lokaal. 
in 

Perdjalan oedara baroe 

dioesoel 

kan seboeah maskapai Tionghoa— 
Djepang dengan modal sedjoemblah 

bahwa permoelaan perhoeboengan itoe 

Djepang dan Tiongkok, sedang Dje- 
(pang akan mempersediakan djoeroe2 
terbangnja dan Tiongkok mempersedia 

Jg akan mendjadi presidentnja dari 

      ialah seorang Djepang. 

Perkawinan Agoeng 

Dikabarkan oleh Aneta Holland da 
ri den Haag, bahwa telah diterima 
Warta, bahwa perkawinan Agoeng ba 

Poeteri Juliana sangat didoe- 
gakan akan dilangsoengkan di geredja 
Besar atau St. Jacob, walaupoen hal 
itoe beloeru dipastikan. 

$ — 0— 

Seso Njonja dr. Wisse. 

' Djenazahnja Njonja dr. Wisse jang 
ikoet berlajar dengan ,, Van der Wijck" 
kemarin sore telah dimakamkan di- 
pekoeboeran Kembang Koening de- 
ngan mendapat perhatian jang soeng 
goeh amat besar dari segala pihak, 
djoega dari pihak pembesar2 negeri 
dan Marine serta maskapai kapal 
cedera. 2 

1 ee : 

Toean dan njonja Carli, 

Roemahnja  'Toean dan Njonja 
Carli, karena kedoea2nja lenjap ikoet 
tenggelam dengan kapal Van der 
Wijck telah dizegel oleh notaris dari 
Opsir Djoestisi. Beliau kedoea itoe se 
betoelnja telah mengoendjoengi poe 
terinja, jaitoe njonja Veryoeren di 
Balikpapan. 

bon 18 Juli 1875, dan isterinja ge- 
boren H.I. E.J Meyer dilahirkan di 
Padang pada 17 Juli 1876. 

Keadaan di Palestina 

| Masih sadja tampak orang2 Arab 
berkeliaran dengan sendjata lengkap 
|diboekit boekit sebelah oetara Pales- 

Selama achir minggoeini tadi dika 

— Didekat —Safed kata J.B.—12 temba 
kan telah dilepaskan pada patroli jg 

Kemoedian dalam district itoe djoe- 

kan poela pada petroli lainnja. 

re memboenoeh seorang pegawai 

rang2 Arab jg masih tinggal terma 

nal bernama Sjeik Kassen, telah 
menerangkan djoega bahwa setahoen 
jl. mereka telah memboenoeh seorang |   itoe, na   |dokter politie bangsa Jahoedi.        

Peiping, 20 Oct. Reuter menga- 
aa” “mu... Ibarkan. Boeat mengadakan perhoe- 
ng mesti dikehen-|boengan  oedara sebagai 

Gaki dinegeri Inggeris, ialah Perantjis|kan antara Manchukuo dan Tiong 
'hendaknja tetap mempertahankan pen|kok  Oetara, maka “akan di diri 

Di Nekerieia 

| Oleh Hakim di Nazareth telah| 
. Ididjatoehkan hoekoeman pendjara 14 
. Ith lamanja atas diri 4 orang Arab ka 

Minta dinaikkan 25 pCt. 

  

nja maskapai boeat lehkanlah harga roti jang sekarang ini 
dingikkan dengan kenaikan 25 pCt, 
karena harganja tepoeng tidak bergan- 

hingga kaoem roti membeli tepoeng 
dengan kenaikan sebesar 64 pCt, jang 
oleh karena mana bisa memperhenti- 
kan. 

— 0 — 

Pemogokan di Polen 

S. k. ,Danziger Vorpostem/ menga 
barkan dari Pelphn Sud-Dirschu 
bahwa kaoem boeroeh di fabriek goe 
la disana sedjak hari Djoemat jl. telah 
mengadakan pemogokan seperti mo 
del Frankrijk, dan mendoedoeki fa- 
briek itoe. 
Kaoem boeroeh itoe minta soepaja 

keadaan gadji mereka jg beloem se 
lang berapa lama telah ditoeroenkan 
soepaja diperbaiki dan disamakan de 
ngan keadaan lama. 

Politie Polen telah mengambil tin 
dakan-tindakan keras. 

—O — 

Teh dari Buitengewesten 

Daoen teh jang dikeloearkan oleh 

Dari Semarang diberitakan, bahwa 
x kaoem Middenstandvereeniging di Se- 

elah memohon kepada Direk- ngetahoei akan niat terseboet, ja'ni,toer Oeroesan Ekonomi soepaja dibo- 

KE MADOERA 
Sampai sekarang jang telah menjam- 

paikan berita akan ikoet: 1. Keba- 
ngoenan :2. Keng Po, 3. Balai Poestaka: 
4. Siang Po: 5. Tjaja Timoer: 6. De 
Volksstem : 7. Keng Po:8 Pers-voor- 
lichtingsdienst : 9. Perbintjangan : 10. 
Pemandangan. 

Dalam oeraian kita 
keloepaan nama doea soerat kabar 
jaitoe  ,Sipatahoenan” dan Sinar 
Pasoendan”. Djoega kepada doea soerat 
kabar itoe kita sampaikan ondangan. 
Djika masih ada jang tidak diseboet, 
harap soepaja dengan oeraian ini me- 
nganggap diondang djoega. 

Pendek kata, semoea soerat kabar 
jang mendapat ondangan dari S.S. 
automatisch diondang djoega oleh kita 
Hal ini telah kita terangkan dalam 
»Pemandangan" tg. 20 boelan ini ba 
gian hoofdartikel, dimana kita antara 
lain-lain menoelis : 

tempo hari 

»Besar keinginan kita oentoek 
mepgondang djoega lain-lain soerat 
kabar, tetapi berhoeboeng dengan 
ongkos-ongkosan terpaksa tidak da 
pat kita oesahakan. Jang kita on- 
dang hanja mereka jang mendjadi 
tamoe S.S. pada tg. 27 itoe dan wa 
kil pers di Soerabaja". 

Bagi mereka, jg roepanja tidak me'   Biutengewesten keloear negeri dari se 
djak Januari sampai Sept. 1936 adalah 
10,207,413 Kg. 

Kana KE mann 

| Minister djadjahan menjatakan 
ikoet berdoeka 

Dari Bogor dikabarkan bahwa Mi 
nister Djadjahan di Negeri Belanda 
telah minta dengan perantaraan Wali 
"Negeri soepaja disampaikanlah pernja 
'taan ikoet berdoeka tenggelamnja ka- 
pal Van der Wijck. 

—O— 

Penangkapan kepada jang ditoedoeh 
melakoekan perampokan 

di Krawang. 

Tentang kedjadian2 perampokan di 
beberapa tempat didaerah Krawang 
sedjak boelan jang laloe, dan berhoe- 
boeng dengan dekat datangnja boelan 
Poeasa jang mendjadi kebiasaan ter 
djadinja akibat kechilapan hingga 
menerbitkan kedjadian2 jang tidak di 
harapkan, Oleh marsose di Krawang 
telah dilakoekan tindakan menangkap 
beberapa orang jang tersangka telah 
melakoekan perampokan dan orang2 jg 
terkenal perangainja koerang baik. 
Hingga kemarin doeloe telah ber 

djoemblah lima belas orang, 12 anta 
ranja berhoeboeng dengan kedjadian 
perampokan di beberapa tempat bagian 
Rengas Dengklok, dan tiga orang jang 
di lakoekan penangkapan oleh ambte 
naar Bestuur Telok Djambe Krawang, 
berhoeboeng dengan itoe perampokan 
dan penganiajaan di kampoeng Tjikeris 
bawahan Poerwakarta di roemahnja 
H. Ma'moer jang oeang contantnja 
f.1000— di gondol. 

«alir 

Onder Minister 
Austria akan ke Berljjn. 

“Berlijn, 21 Oct. (Aneta-Trans- 
ocean). Correspondent s.k. Berlin- 
ertageblatt di Weenen mengabar| 
ikan bahwa  onderminister Austria 
Schmidt sesoedahnja selesai bercon- 
ferentie dengan 'minister2 oeroesan 
loear. negeri Italie Hongarye akan 
mengoendjoengi Berlijn. 

— 9 — 

Italie— Duitschland 

Berlyn, 21 Oct. fAneta-Reuter). 
Sesoedahnja 1'/, djam lamanja bercon 
ferentie dengan Von Neurath, ketika 
mana menoeroet kabar adalah soal 
oal Furopa jg mendjadi pembitjaraan, 
Graaf Galeazzo Ciano berkata : ,Saja 
merasa poeas”. Diterima berita bahwa 
pendirian Italie dan Duitschland oe-!! 
'moemnja sesoeai. 

Pembitjaraan 

ngarti apa maksoed ondangan kita 
itoe, dengan singkat kita terangkan : 
soepaja wakil pers adjar kenal dengan 
negeri kerapan dan pisau belati itoe ! 

Djadi oesaha kita itoe boekan oen- 
toek kepentingan kita sendiri, karena 
kita mengenali Madoera dalam sega- 
la-galanja, tetapi oentoek kepentingan 
collega. collega, jang barangkali be- 
loem tahoe mengindjak poelau Ma- 
doera itoe. Djadi apa jang kita ker- 
djakan ada vrienden-dienst, lain tidak. 

Tjoba ada diantara pendoedoek di 
Bali misalnja, jang meminta kedata- 
ngan wakil pers, pertjajalah, kita 
akan mengoeroesnja djoega, asal ong- 
kos ongkosan ditanggoeng oleh jang 
mengoendang. 

Alangkah baiknja, djika Bandoeng 
atau Bogor soedi mengoendang wakil 
pers dari Djawa Timoer, jang nanti 
akan mentjoba  Java-Nacht- Expres 
dari Soerabaja ke Betawi jaitoe pada 
hari Rebo tg. 28 boelan ini. 

Djadi kita adjak collega collega itoe 
ke Madoera, boekan oleh karena Ma- 
doera itoe poelau kelahiran kita, me- 
lainkan disebabkan dari Madoera di- 
madjoekan keinginan oleh sebagian 
pendoedoek  oentoek mengoendang 
wakil pers dari Djawa-Barat, jang 
sampai Soerabaja mendjadi tamoe 
8.5. 

Keterangan “diatas perloe kita ma- 
djoekan, karena roepanja masih ada 
orang jang berpemandangan pitjik 
dan menjangka2 jang boekan2, 

"AN 

  

Beloem sesoeai 

Antara Kawagoe dan 
Changehun, 

Nanking, 21 Oct. fAneta-Reuter) 
Ini sore Changchun dan Kawagoe kem 
bali mengadakan pertempoeran, teta 
pi menoeroet communigue waichiaopu: 
»Beloemlah didapat ketjotjokan jang 
oemoem hingga dihari jg akan datang 
pembitjaraan2 baroe akan diadakan 
poela". 

— () 

Audientie 

Het Loo, 21 Oct. (Aneta Holland). 
: Sesoeai pendirian nja. Baginda Ratoe telah menerima bekas 

Commandant tentara di Indonesia 
Koster, beraupiedtie. 

menta Oo maa i 

Seorang fabrikant 

: Meninggal doenia 
KEnsehede, 21 Oct, (Aneta Hol- 

and.) Telah meninggal doenia dalam 
oesia 60 tahoen seorang  eigenaar fa     agi diteroeskan, 

lebih landjoet tadi | briek tenoen N. G. Jannink. 
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r. Soegiri, pembantoe 
sedang melawat ke loear 

boe kota Oost- | 
  

   

        Socialistiseh-Arbeide      
   

Socialistisch-Arbeiders- Parti jgdengan 
singkat orang seboetkan , Nazi“. Kong 
res terseboet diadakan tiap2 tahoen 

|. dan kongres tahoen ini adalah Kong- 
res jang kedelapan. aa 

jika kita soedah ketelandjoer sampai 
negeri ivi, maka amatlah sajangnja 

1 kesempatan melihat kongres ini 
oepoetkan, ja'ni soeatoe kedjadian 

boleh saji boetkan sebagai 

2 ceng 
mana 

   

   
  

  

    
    

    

   

    

    

   

  

   

     

  

hal jang 
djaan 

ing mengatakan kepadakita: 
i selamanja tjepat, karena 
bagian tempat“. Tempat 
itoe ialah kota Niirnberg 

tempat konggres, sarena 

  

    

  

al Te Bentenbar Sol bone ber) 'g dengan itoe sedjak tanggal) 
5 kita soedah berdjalan. Kereta2 api| 

ejada niatnja jang membajakan . Hitler. | 
| Djoega kaoem S, S. ini dalam.kehi- 

“ka|doek biasa sadja, ada: jang mendjadi 
'Idokter, ada jang mendjadi toekang 

ah se.Isembelih sapi, ada jang mendjadi 
seat ka |goeroe sekolah dan lain-lain lagi. 

    
     

          

   

   
    

   

  

    

  

    

      

   

  

   
   
   
    

aa hong oerai 

iknja bagi teladan or- 
Djerman itoe, se 

amat mendah- 
. keradjaan 

jebabkan 

dengaran saja jang 
apan saja de 

I itoe, de 
nja da in lain 

ganisasi partij itoe ada 

     
   
    

   

   
   
   
    

   

  

   

   

  

    
   
   
    

    

  

   

  

   

  

   

   
   
    

la pemimpin pemimpin politik. 
ap pemimpin diwadjibkan me 
50 keloearga dalam tiap tiap 

n atau kota diseloeroeh Djerman.. 

moea keberatan rakjat, 
wadjib diselidiki oleh 

mendjadi 
Mereka itoe 

seroepa sadja 
anggauta salah 
memanah atau 

N MENGANDOENG PELADJA 
2 - T 5 Ta 3 5 - 

“0. Iroepa ini, sebab orang ketjil2 ,menge| 
Itahoei kemana haroesnja ia mengadoe 

“tapa-apa jg terkandoeng dalam 

lada lagi leiders2 jang diseboet orang | 
Ikaoem $S.3. dan tandanja ialah merej 

tara Beieren, dan ia dipi) 
     

  

   

    
   
   

  

            
   
   

    

    
   

        

   

    

   
    
     

:-Ija'ni orang2 jang mendjaga djiwanja 
(Hitler. Adapoen hoeroef2 S.S. itoe ia 

es|lah singkatan dari pada S(chutz) und. 
4 |S(tosz-staffel) jang dalam bahasa be 
: Ilandanja Sehut en Stootblok, atau 

itoelah sesoenggoehnja jang boleh di 
»oIpertjaja dengan ichlas soeka mengor- 
'Ibankan djiwanja bagi tanah air dan 

- bahwa kehidoepan berkoempoel jang 
| mendalam ini menjebabkan ra'jat Djer 

organisatie2 | 

| tentangnja, nanti) 
embatja pem-|. 

mendjadikan | P4 

mana dibawah ini hendak saja oerau 
Ikan dengan serba sedikit tentang itoe. 

Segenap partij itoe terdiri 

impin2 seroepa itoelahj 

. Inja lebih dari satoe miljoen orang. 
a| Pakaiannja, ialah tjelana, kemedja dan 

Itiek berpakaian seroepa ini, 

  

- 
L
y
 

Sx 

  

    
    

itoe bisa. menoendjoekkan bahwa me- 

  

tapa effectief, bekerdjanja 

Ikan keberatannja dan mengadoekan 

Djoega tentang perboeatan sewe- 
nang-wenang boleh poela diadoekan| 
kepada leider-leider itoe. Kalau sean- 
'dainja ada perkara kedjahatau maka | 
laloe diserahkan kepada leider- leider | 
itoe kepada polisi atau hakim. Moela | 
'moela perkara ini digoenakan oleh| 

orang orang oentoek memberi penga| 
doean palsoe, tetapi lama kelamaan 
lenjap, karena adoeanfpalss»e itoe di| 
hoekoem dengan berat. PSR 

Kaoem Sa | 

Disampingnja politieke leiders ini 

ka memakai tjelana hitam dan keme 
dja merah sawo, Djas hitam dan pi 
tji hitam. Kalau mereka mesti berpa. 
kaian kebesaran, maka tjoekoep djas 
nja sadja diboeka. Pada lengan badjoe 
sebelah kiri ada band merah dengan | 
hakenkruis.  - : 
Kaoem S.S. ini sesoenggoehnja me 

roepakan benteng mengelilingi Hitler 

stameng dan tempat datangnja bala". 
- Diseloeroeh Djerman ada lebih dari 

20.000 orang kaoem S. S. ini, mereka 

bagi Hitler, Mereka inilah poela jang | 
beberapa tahoen jang laloe jang telah 

dan Rohm, ketika kedoea orang ini: 

doepan sebari-harinja, adalah pendoe- 

Djadi moedahlah poela di faham, 

man merasa tertarik satoe sama lain, 
Jg seorang adalah saudara se-pepera 
ngan bagi jg lainnja. Perbedaan pang 
kat dan deradjat di Djerman soedah 
tak ada lagi. Mereka sama merasa se 
bagai 1 badan, dengan 1 toedjoean. 

“ Lagi poela, dimana sadja saja sam 
pai dan berhoeboengan dengan ra'jat, 
disitoelah tampak dengan njata pera 
sa'an dan pertoendjoekan seroepa itoe. 

Daripada segenap kaoem S.S. ini 
ada 2-atau 300 orang jang soenggoeh2 
dalam dienst dan mereka itoe semoea 
nja meroepakan ,, pendjaga" -nja Hitler. 

Kalau ada kedjadian sesoeatoe, maka 
dengan segera vrijwilligers soeka men 
tjampoerkan diri goena melakoekan 
'pekerdjaan jang loear biasa, tentang 

'Kaoem S. A. 

Disampingnja kaocem S.S. jg soeka 
berkorban diri goena Hitler itoe ada 
poela sesoeatoe kaoem jg dinamakan 
kuoem S. A. ' Pat 

Hoeroef2 S.A. ini adalah singkatan 
daripada perkataan ,Storm-Afdeeling“ 
(Bagian Penjerangan), 

Pada moela2 ada gerakan Partij Hit- 
ler itoe beloemlah ada kaoem S.S. me 
lainkan semoeanja masoek dibagian 
|kaoem S.A. Hanja soedah kemoedian 

£&| baharoelah dibangkitkan badan kaoem | h 
S.S. itoe jg kebanjakan terdiri daripa 
da ,vrijwilligers“ jg didalam bahaja 
lapapoen djoega mereka itoe soeka di 
taroehkan didepan, djadi dengan sing 

Ikat, mereka inilah meroepakan ,bari 
san depan”. 3 

Adapoen kaoem S.A. ini djoemlah 

petji semoea serba berwarna merah 
sawo. 2 1 

Inilah jang sesoenggoehnja , pakaian 
kaoem Nazi“. Djoega Hitler dan lain 
lain minister2 din leider leider poli- 

Jang koerang opisil ialah kalau pa 
kaian itoe disertai djas. Djoega kaoem 
S.A. ini dalam kehidoepan sehari hari 

— IPembeslahan barang jang dinaikkan 

| maka berkekoeatan dengan Unteige- 

: Islahan atas beberapa banjak barang2| 

mendjadi leider, semata2 karena mereka | 

reka ada berarti oentoek partij itoe.|' 
Orang tentoe dapat mengira2kan bel: 

at 

lakan pembeslahan ini ialah 
“Ilah tjat seharga f 900. —      

sendiri,walaupoen soedah diadakan per 

Isaudaranja di Mr, Cornelis, maka roepa 
Inja saudara jang- lain (pentjoerinja | 

memboenoeh generaal Von Schleider|ja - oentoek -menolongnja, 

: . harganja sa) 

Menoercet kabar jang kita peroleh, 

ningsordonantie kemarin toean resi- 
dent disini telah melakoekan pembe 

tjat jang berasal dari LG. - Farben- 
dustrie, jang tjat tjat itoe kaoem fa- 
ikanten,, Internatio" tidak soeka men 
oeal ketjoeali dengan kenaikan 15Cpt 

kepada peroesahaan2 tenoen di Tjipa 
raj, padahal jg diperkenankan hanja. 
10Cpt. ea 5 

Adapoen jang mendjadikan sebab 
sedjoem 

Roepanja iudoestrie I.G. Farben itoe 
tetap mempertahankan kenaikannja 

Kabar lebih landjoet menjatakan, | 
ketika oeangnja t. S.M. Baloewel soedah 
diketemoekan didapoer salah seorang 

djoega) laloe koeatir akan menjem- 
boenjikan oeangnja jang lainnja, tetapi 
beroentoeng dipergoki djoega oleh po- 
litie. Mereka itoe ada bertiga, menoe- 
roet pengakoeannja, dan masoek ke|f 
roemah t. Baloewel itoe ada djalap djen 
dela jang berdjeridji besi, tetapi oleh 
bertiga bisa dibengkokkan, dan jang 
paling koeroes bisa masoek kedalam 
sehingga bisa poela memboeka pintoe.. 

Oentoek meugakoe lebih banjak me 
reka itoe ta'soeka, roepanja takoet kalau 
lain2 familie ikoet tersangkoet dalam 
perkara itoe. Oeang jang didapat be: 
lakangan oleh polisi ada f 2000.— 

Menjeboer dalam laoet 

Seorang Tionghoa, jang telah me 
minta mendjadi- penoempang dek di 
kapal ,,Tjisedane“ kepoenjaan JCJL. 
dan akan pergi ke Tiongkok, kemaren- 
pagi sebeloem kapal bertolak tahoe2 
ia melompat kedalam air. 
-Polisi dengan segera berdaja oepa 

tetapi 
segala ichtiar itoe sia sia belaka se 
hingga “orang itoe “tetap ta' timboel 
lagi, entah nanti beberapa djam lagi. 

| Tegas Pi 

“Akal zaman sekarang : 

Pada hari Senin tg. 19-iui kita te 
lah kabarkan, -betapa seorang berna 
ma Moekai dan seorang Tionghoa jg 
mengakoe bernama Tji Ho»a See telah 
mengambil beberapa matjam barang 
seharga f42.50, tetapi seteleb dibawa 
dengan gerobaknja t. Soeaiboen roepa 
nja ia ta” bajar, lagi hanja kita ka- 
barkan doeloe mereka telah bajar f 25.- 

Berhoeboeng dengan berita itoe ma 
ka jg bersangkoetan menerangkan, ke 
pada kita, bahwa orang-orang itoe na 
manja sebetoelnja Moeahi dan Tjoa 
Hoa See (demikian menoeroet penga 
koean mereka itoe sendiri) dan oeang 
itoe. sebetoelnja beloem dibajar sama 
sekali, Moehai tsb mengakoe mendja 
di expediteur Todaco. 

. Demikianlah agar pembatja ma'loem. 
“ Orang jg bersangkoetan itoe ia toe 
an S. Ahmad Alatas di Gg. Sentiong. 

— 0 — 

. Korban sesoeap nasi 
Di Manggarai Meester Cornelis dibe 

lakang benkel S.S. kemaren terdjadi 
ketjilakaan ngeri. Dalam ini ketjila- 
kaan ada satoe keadaan “jang patoet 
djadi perhatian. 

Tempat itoe adalah mendjadi tempat 
pemboeangan sampah besi besi toea. 
Oleh orang2 jang tidak dapat ichtiar 
lain djalan oentoek sekedar menjam- 
boeng hidoepnja sebarike sehari, tem 
pat mana digoenakan ichtiar sesoeap 
nasinja, dengan memoengoeti besi besi 

| toea oentoek didjoeal. : 

  

Antara mereka itoe ada djoega jang 
soedah beroesia 60 tahoen, walaupoen 
mereka soedah toea tetapi tidak soeka 
ketinggalan dalam hendak membela 
mati-matian kepada tanah airnja. Sa- 
ngat berbedaan hal ini dengan di In- 
donesia, dimana orang2 masih moeda, 
soedah ingin hidoepta' bekerdja, ingin 
merasakan manisnja mendapat pensi- 
oen sadja. , 

“ Bahkan antara kaoem S. A. ini ada 

tangan sebelah sadja, sebab jang sebe 
lah telah lenjap dalam perang doenia 
jang telah laloe, 

Adapoen perbedaan dengan politike 
eider ialah keutara pada kraag-nja 
pada leider2 ini.       adalah pendoedoek biasa sadja. 

di 

tral 

diperoleh 

tangi 

pergi 

: Kabar 

. Kabar .hawa ini 
tinggi, eguatoriaal minimum Sumatra 
hingga Goeam. 

|| 'Tabiat manoesia jang ingin dapat 
lebih banjak, demikian mereka itoe, 
'djika datang lori jang membawa sam 
pah besi besi itoe, mereka boekan sa 
dja mengadang hingga sampah itoe di 

23 boeang. Tapi djaoeh djaoeh lori itoe 
Bt 2 ——— | beloem tiba, mereka kedjar dan me- 

lompat diatas lori, agaknja oentoek 
mendapat lebih banjak. Tapi kasian 
satoe antaranja nama Natjing, kema- 
ren waktoe ia melompat keatas itoe 
lori, telah terpeleset dan djatoeh, ter 
serat dan tergilas. Sebelah kakinja ter 
koepas dagingnja hingga toelangnja 
nampak, demikian poen patah poela, 
dengan pajah itoe korban mendjadi 
rawatan C BZ. 

— 9 — 

hawa 

Tageha, 
hari : Tiongkok 

Djawa, Salatan timoer kepoelauan 
ini, dan Australia oetara, lebih tinggi. gg 

Angin2 tinggi menoedjoe ke timoer. 

moesjawaratan dengan jg berwadjib. 
5 Ke Oa ' 

2 .1100 meter 
Tentang pentjoerian besar itoe  |timoer. 

Koepang 
Betawi lemah menoedjoe ke timoer, 
Medan menoedjoe ke ke barat hingga 

diatasnja menoedjoe ke 

menoedjoe ke timoer, 

Ditoenggoe datangnja pantjaroba. 
—I— 

Penerimaan Centraal Comite voor 
Steun aan Werkloozen 

dari 

3.272.526.05. 

| Menoerset tjatetan Kantor sen 
Penjokong penganggoeran 

sekarang dari sedjak December 1930 
telah menerima oeang sedjoemlah 

Sama maa 

Dapat f500. dibelikan mobil baroe. 

.. Soepirnja disoeroeh 
beli 
s0er 

pakaian dan di 
oeh kawin. 

.. Pada tanggal 20 Juni j.l. seorang 
njonja v.d. Laan tinggal di Palmen- 
laan no. 4 soedah menoempang seboeah 
auto taksi no. 1429 jang disoepiri oleh 
Sanip seorang anaknja laki-laki oen 
toek plesir dalam kota. 

Sewaktoe diatas auto dia ada serah 
kan seboeah tasch jang berisi wang 
pada anaknja. 

. Sesoedah berkeliling2 laloe mereka 
poelang keroemahnja, ada kira-kira 5 
menit itoe avito pergi baroe ingat jang 
taschnja terisi dengan wang f 500.— 
serta portret dan soerat-soerat ada ter 
tinggal diauto tadi. Lantas itoe njonja 
rapport pada polisi. 

Soepir terseboet poelang kepada cige 
naar itoe auto jaitoe seorang Belanda 

Ibernama van Rijks, Laan Holle, 
serta memberikan tasch jang berisi 
wang itoe. Oleh itoe Belanda laloe di 
belinja seboeah auto contant f 200,— 

Dan si soepir diberinja f 100,— oen 
toek membeli pakaian dan kawin. 

Pada boelan Augustus jl. polisie be 
roentoeng dapat tangkap itoe soepir 
dan toean terseboet, laloe itoe toean 
dihoekoem 9 boelan oleh 
Justitie dan si soepir ini hari dipoe 
toeskan oleh Landraad dihoekoem 8 
boelan pendjara. 

Pesakitan terima.— 
9 — 

Perampok jang berani - 

Mengakoe kesalahannja. 
: Kemaren pagi dihadapan Assistent 
Wedana Tjiomas di Tjibalogon—Bogor 

kesalahannja doea 
orang pesakitan jg telah merampok 
dibeberapa boeah roemah dengan ber 
sendjatakan revolver dan senapan. 

Lebih djaoeh menoeroet chabar jg 
Pembantoe kita di Bogor 

adalah sebagai berikoet : 
Mengantjam isteri orang. 

Malam Saptoe jl. 16-17,Oct kira2 poe 
koel 9 sekawanan perampok menda 

roemah seorang goeroe agama 
(Moe'alim) nama Koerdi di Moeara 
Pasir Koeda- kebetoelan toean roemah 

di Kota Batoe, sedang 
roemah itoe ditoenggoei oleh istrinja 
bersama seorang lelaki toea dan anak2 
Dari loear kedengaran soeara poenten 
minta pintoe, menjatakan bahwa me 
reka soeroehan dari Moealim Djoenaedi 
dari Empang. 

telah mengakoe 

tahlil, 

  

   

  

   

   

  

   

Raad van 

  

  

Baroe sadja pintoe diboeka, 2 orang 
masoek kedalam. Dengan membelala- 
kan mata serta 'ditangannja menga- 
tjoengkan revolver pendjahat itoe min 
ta wang f 350,—, Dengan ketakoetan 
perempoean itoe mendjawab tidak ada 
wang dan berserah. 

Dengan gagah kedoea pendjahat itoe 
mengambil pakaian dan perhiasan jg 
ada dalam almari, pakaian jg sedang 
dipakainja disoeroeh tanggali 'diram- 
pas, seboeah senapan moeloet ,doea" 
bersama beberapa bidji patroomnja, 
2 seboeah golok pandjang dibawa 
ari, : 

Ditaksir seharga Lk. f 100.— bersa 
ma wang contant f 0.35. : 

Isi roemah tidak dianiaja, hanja 
diantjam sadja, 

Menoeroet soeara jang terdengar, 
selain dari doea pendjaliat jang masoek 
kedalam roemah itoe, masih ada 
beberapa kawannja jang mendjaga 
di sekelilingnja. 

Pertempoeran heibat 
dilain roemah. 

Sesoedah pendjabat itoe melakoekan 
perampasan disini, laloe meninggalkan 
Itoe tempat toeroen kelebak (kebawah) 
menoedjoe keroemah seorang djongos 
nama Moer. Djaraknja kedoea itoe 
tempat ada kira 500 M. 

Disini pendjahat itoe berlakoe se 
perti ditempat jg pertama minta pin 
toe dengan poenten. berkata: min 
ta minjak tanah sebab obornja mati 
Dengan tidak tjoeriga sedikit djoega 
Moer jg baroe sadja habis makan ber 
sama familienja, boekakan pintoe. 

Pintoe terboeka doea orang masoek 
dengan bersendjata revolver senapan 
dan badi (keris) serta mentjorotkan 
battery. Dengan mengantjam pendja 
hat itoe memoekoel dan menjekek le 
hernja Moer. 

Disini terdjadi pertempoeran hebat 
antara doea pendjahat dengan seo- 
rang t. roemah. 

Dalam perkelahian ini, isteri Moer 
bersama anaknya bisa meloloskan diri 
lari keloear, Bisa djadi pendjabat itce 
takoet akan didatangi politie dan per 
tolongan karena keloearnja isteri Moer 
itoe, dengan seketika kedoea pendjahat 
itoe teroes melarikan diri. 

Terdengar pendjahat itoe melarikan 
diri, isteri Moer poen dengan tergopoh2 
balik keroemahnja jl. menjelam (me 
ngoentji pintoe setegoeb2nja. 

Tidak antara lama pendjahat ito 
kembali, sebab satoe dari sendjatanja 
badi (keris) ada ketinggalan dalam 
roemah Moer, 

Pendjahat. minta pintoe, tetapi pin- 
toe tidak diboekakan. Roepanja seo- 
rang anak pr. Moer jang masih ber 
oemoer 6 th. jg bersama2 keloear de- 
ngan iboenja, tidak toeroet masoek, 
banja bersemboenji dekat tangga. 

Pendjahat melihat anak itoe laloe 
mengantjam kepada toean roemah, 
soepaja pintoe diboeka, kalau tidak 
itoe anak akan diboenoeh. 

Tetapi pintoe.tidak teroe3 diboeka. 
  

anak selamat, tidak dianiaja. 

Seterimanja chabar jg menakoetkan 
itoe, itoe malam djoega Ass. wedana 
Tjiomas langsoeng berangkat ketempat 
itoe boeat mendjalankan pemeriksaan, 
Dan hari Senen pagi baroe ditangkap 
2 orang dari kawanan perampok itoe 
jg sedang berada dalam roemahnja 1 
Sapri, soepir tinggal di Lolonjok 
dan 2 Anang tinggal di Moeara, se 

tat namanja dalam dagboek politie. 

Waktoe diperiksa Sapri moengkir, 
dan baroe kemaren pugi kedoea-doea- 

'Inja mengakoe teroes terang. Sebagai 

djang jang dilemparkan kedalam kali 
Tjipinang Gading, golok mana diakoei 

dapat dirampok itoe malam. 

Chabar lebih landjoet masih dalam 
penjelidikan jang berwadjib, tidak di- 
toelis sebab masih diroesiakan, tetapi 

masih dalam tahanan A.W. sementara 
melandjoetkan pemeriksaan, 

— 0 ——   
  

poela orang2 jang hanja mempoenjai 

  

  

  

    

BROODBAKKERIJ 

| HYGEA" 
Rawa Bangke No, 7 tc Station Tel. 123 Vr -C 

Tjobalah.- tocan berlangganan saban hari satoe- 

potong roti, soedah tentoe bisa menenangkan. 
Fabriek roti jang boleh dipertjaja rapinja dan 

bersinja. 2 

Djoega boeat banket kwee jang paling 

enak boleh pesen boeat pesta dan 
sebagainja. 

3 

    
  

  

  

  

TA 

3 

TN 

& 
3 
3 

  

Achirnja soenji senjap,.sedang itoe 

orang diantaranja soedah sering tertja 

  

boekti terdapat seboeah golok pan- 

kepoenjaannja Moeallim Koerdi jang 

haroes diterangkan kedoea orang.itoe . 

        

  

   



  

      
      

    

      

   

        

   

    

   

          

   
   

   

      

geri |soerat kabar jang besar. 
djika »Pemandangan" | 

memberi kesempatan itoe, sebabnja | 
a-|tidak lain, oleh karena kita ingin me| 
en|lihat soepaja peil pers Indonesia 
iga|naik dan kesempatan itoe kita beri | 

Ikan dengan pertjoema. 

Anto practische onlen itoe jar 
aa Paya “benang jang 2 rat 

    
2 'pemoeda 

Di loear aa orang | 
mesti mengeloearkan ongkos tid: 
sedikit oentoek mendapat didikan 
'praktis, practische opleiding, pada | 

  

   

Dari itoe, 

Sekarang soedah ada 4 pemoeda 
jang memadjoekan namanja. 

koetan sabar doeloe dan menoenggoe 
pai oeraian kita tentang soal ,s0e 
kabar" ini tamat. 

'pemoeda itoe keloearan AMS., | 
memenoebi kepada prog | 
ma sadja,disini kite me 

enerangkan, bahwa jg ha- 
roes di ikoeti djangan practische oplei- 
ding belaka, tetapi djoega peladjaran 

oe | teori, sebagaimana kita terangkan ke- 
ilmaren. Djadi pemoeda jg hanya ingin 

arsusj mendapat practische opleiding dengan 

      

za | menjesal kita tidak dapat terima. 
Orang djangan salah faham. Boekan 

olksjimaksoed kita oentoek mengangkat | 

  

   

  

oluntair atau tenaga jg. gratis. 
kita maksoedkan: membalas 

at| hoetang boedi kepada pemimpin2soerat 

    

   
      

   

      

   

    

   

  

   

    

   

   

   

jarkan pada sekola! 

Dari 
orang 

— oentoek 2inek dalam 
»entoek menerima prac- 

ing itoe. Journalisten pada 
toe, apalagi hoofdredac- 

laloe repot dan pekerdjaan 
kabar ada berlainan ae 

lainnja misalnja di 

da pers tidak dapat 
kerdjakan pada wak 

Dari itoe redaksi tidak 
e. Maka memberi ke 

| jang sebari-bari Pena 

“itoe ' 

mempoerjai | 

2 n | kabar di Eropah jang telah memberi 
ix| kesempatan bagi kita oentoek mengi- 

koeti peladjaran teori dan praktijk 
dalam persoerat-kabaran dengan per- 
'tjoema. Djadi, maksoed kita semata 
mata oentoek mendidik pemoeda kita 

m | mendjadi beroepsjournalist. 
Kita ingin melihat, pers Indonesia 

5 . mempoe Jai tjoekoep tenaga, jang di 

  

teratoer, Ke-inginan per 
fan inilah jang mendorong kita oentoek | 

memboeka.rubriek ini. Dan walaupoen 
beloem tamat soedah terlihat boekti- 
nja. Pertama adanja permintaan dari 
4 pemoeda itoe, kedoea bertambahnja 
toean2 pembantoe dari kalangan in- 
tellek dan kepangkatan tinggi, jang 
tertarik oleh oeraian oeraian kita me 
rasa dosa kepada bangsa dan tanah 
'air, djika mereka sedikit-banjak tidak 
memberikan soembangan penerangan 
dengan perantaraan pers kepada bang 
Isanja, jg oemoemnja memang haoes 
pada penerangan jang baik-baik dan 
berdasar kesoetjian dan kebenaran, 

      

    

   

    

   

  

    

   

    

x 

Sekali lagi kita oelangi: 
Tempat jg sebaik-baiknja oentoek 

mendapat practische opleiding ialah 
soerat kabar sendiri. Soerat kabar jang 

nu pimpinan ! 
- 

M.T.   
  

  

    
   

Obarni: 

. KEKEDJAMAN2 

    

peperangan 
Spanjol Nasio hebat 

  

DILAKOEKAN 
  

baik minta diboenoeh 
Sanpasa moendoer setapakpoen 
  

    

     

   

    

  

    5 (Aneta Reuter). 

e benteng jang 
alaga (ea di 

  

    
   

    

    

pe 
nalisten di 
pengoepas. 
“Boeroeh tamba ! 

rang kaoem nasionaliste: 
Naranco, Escamy 1190 Oo. 
telah mengoesir 

  

sten telah mendapat kematiannja, 

  

enerangkan 5 

ari garisan jang Tipes. Tg ae 
de, dengan mana 81 orang nasiona-) 

Sidang raad minister2 

Disoedahi dengan 
revoilver! 

Lissabon, 21 Oct. (Aneta Trans- 
ocean). Correspondent s.k. Oseculo me 
'ngabarkan dari Talavera, menoeroet 
keterangan pelarian militair kadem 

| merah, pada malam Selasa ini tadi da 

1 | ment-peperangan telah timboel perban- 
” Iteban keras antara minister minister 
.Ijaitoe Prieto dan Largo Caballero mi-| 
Inister peperangan, hingga ketika itoe | 
Jdjoega Caballero teroes menarikkan re-| 

310 - "ena dan lantas menembak Prieto 
(hingga mati. S.k. itoe mengoemoemkan 
poela berita bahwa kabar2 tsb. diatas| 

je-|dibantah oleh Madrid dengan segalg) 
g |ketentoean.— 

Nastonsi-seinuaja bisigarakk | 

- Peran 
Li issa ha Op, 1 Oct. (Aneta-Reu- 

1 gan 
: boekan sedikit melaloei segala medan? 
|perang, melaloei pasoekan? Pemerintah 
Idan tjara meniwboelkan segala kekoe 

g2|dilakoekan di Navalcarnero kota mana 
k mesti poela telah dikepoeng, tetapi. 

J 
— Kita harap, soepaja jang bersang| m 

besar dan jg hoofdredacteurnja soedi| 

- IPemerintah ditembak djatoeh. 

|kan perdjalanan mereka ke djoeroesan 

Isian dari pasoekan pasoekan adalah di 

| lan sidang Minister-raad di departe- | 

g-hebat!|. 

: Pa erna aa MN NP AN AT AA 

soopaja . barisan- ocemoem anom nasio- 
(nalisten Ea Ca medan2' 

  

8 disekit r 
     

      

    

ki dan pasoekan 
er madjoe 

n dari Oeta 
1 engan segala 
otan menjedi an alat2 oentoek 
ardomgut jg telah #imoelai pagi2     

    

2 Pan kaoem nasionalisten 
nnja beroepa2 berterbangan 

beramai2 dalam djoemblah jg 

atiran, hingga segala bagian kaoem 
at | pembela sesoenggoebnja telah dibikin 

i (tak moengkin. 
Serangan jg sangat koeatnja akan 

kacem pembela2 menoendjoekkan per 
Ilawanan mereka dengan tjara jg me 

| masjgoelkan. 

- Orang loear negeri. 

Ternjata ikoet perang, 
disisi Pemerintah, 

Lissabon, 21 Oct f(Aneta-Reuter) 
| Kaoem poetih (Nasionalisten! ini hari 
menoenggoe tibanja serangan jg akan 
dilakoekan pada Peguerino, Navas del 
margue dan Santamariadealmela jg 
terletak 6 myl djaoehnja. disebelah 
barat Escorial, jaitoe benteng jang 
"penghabisan dari garisan pembelaan 
diloear Madrid. 

Correspondent Portugal pada kaoem 
'poetih menerangkan bahwa militie2 
sangat ketjiwa perasaannja, begitoelah 
idalam pertempoeran kemaren di Cha 
pinaria 200 Moros Tercios telah me 
moekoel moendoer 6000 kaoem militie. 

Fihak militie telah kehilangan 300 
orang: 

Correspondent terseboet mengabar- 
kan poela bahwa ketika kaoem poetih 
(Nasionatisten) sambil menjanjikan 
lagoe kematian“ mereka dengan 
hebat menjerang sambil pedang2nja 
terhoenoes pada garisan tentara Pe 
merintah, maka kaoem militie telah 
berlari dengan meninggalkan senapan 
senapan mesin toea-Frankryk jang 
djoemblahnja banjak sekali. 
Banjak orang Fransch dan poela 3 

orang Italie, jang telah berperang de 
'ngan berada disisi Pemerintah telah 
ditawan oleh kaoem poetih, dan 
lantas... ditembak mati. 

Naval Carnero : 

Didoedoeki kacem 
nasionlisten. 

Aa Ca 

  

'Tabona jang mengoeasai kota-kota-de 
pan Sijon. “ 

Barisan kaoem poetih ini mestinja 
hanjalah 20 K.m. djaoehnja dari Gijon. 

Di medan perang Huesca barisan 
poetih dengan pimpinan . Generaal 
Ponte telah mendoedoeki boekit-boekit 
Santaguiteria, jang mengoeasai kota 
Tardienta dan djalan spoor antara 
Huesca dan Lerida. 

Nasionalisten 
Memoekoel moendoerka 
oem militie. 

Madrid, 21 Oct. (Aneta Havas). 
Pembantoe Havas menjiarkan berita 
bahwa garisan poetih (kaoem nasiona 
listen) dengan penoeh keberoentoe- 
ngan poela telah memoekoel moendoer 

5 bataljons Pemerintah di Illescas, 
tetapi mereka menjerang dengan tidak 
begitoe ganas, kemoedian dengan pe- 
dang pedang mereka mengoesir kaoem 
militie, hal mana menjebabkan mera 
ka sekarang telah 1 K.M. madjoe ke 
hadapan hingga sekarang 30 K.M. 
lagi djaoehnja dari Madrid. 

Pertempoeran hebat 

Dioetara-barat Mad- 
Td. 

Madrid, 21 Oct. (Aneta-Reuter). 
Pemerentah mengabarkan bahwa 2 ka 
li fihak Pemerentah telah bertempoer 
dalam keberoentoengan jaitoe sebagai 
serangan membalas dari fihak jg da 
tang dari oetara Barat Madrid di 
Robledo de Chavela dan menoedjoe ke 
Selatan dalam  djoeroesan soengai 
Taag, dengan mana 3 pasoekan pasoe 
kan kaoem nasionalisien jang koeat 
koeat katanja dipoekoel moendoer de 
ngan mengalami kekalahan jg boekan 
sedikit. 

Diterangkan bahwa ketika President 
AZANA mengoendjoengi Barcelo- 
na, beliau menerangkan bahwa dalam 
diniatkan akan mengoendjoengi me- 
dan medan perang satoe persatoe. 

Minta boenoeh sadja 
Daripada moendoer 
setapak poen. 

Sesoedahnja doesoen Yuncis didoe 
doeki, jaitoe sesoedahnja diadakan per 
tempoeran dengan pengaliran darah 
disebabkan tikaman pedang Jan bom 
lempar, maka Gen. Varela telah 
menelefoon pada ministerie peperangan 
di Madrid dan dengan itoe ia ingin 
sekali akan berbitjara dengan minister 
peperangan Largo Caballero, pada sia 
pa ia memberi-tahoe tentang kemena 

Ingannja dan keterangan2 tentang ke 
adaan Madrid jg begitoe mengetji|Sovjet-Rusland dengan tjara terang2an. 
wakan. Cabsllero mendjawab, bah- 

Iwa hingga saat jang penghabi 
san mestiakandilakoekan   Tenerife,21 Oct. (Aneta- Reuter). 

Kaoem nasionalisten menerangkan 
bahwa Navyal Carnero telah didoedoeki 
mereka. 

1000 senapan mesra 

Telah dipasang lengkap 
Lissabon, 12 Oct. (Aneta Reu- 

ter). Omroepstation2 kaoem nasiona- 
listen menjiarkan kabar bahwa Peme 
rintah telah menjelesaikan doea gari- 
san pembelaan-negeri, pertama dikam 
poeng kampoeng locar kota Madrid, 
dimana. telah dilengkapkan 1000 sena 
pan mesin, kedoea dikotanja sendiri 

kemoedian berita itoe menjamboeng 
poela dengan perkataan ,, mereka akan 
melaloei ini". Seteroesnja diberitahoe 
kan djoega bahwa di Aragon 6 boeah 
mesin2 terbang kepoenjaan kaoem 

Kaoem Nasionalisten 

Diboekit-boekit 
goenoeng!. 

Parys, 21 Oct. | Aneta-Transoce 
an). Menoeroet kawat-kawat jang telah 
diterima dari Spanjol ternjata bahwa 
kaocoem nasionalisten telah meneroes 

Gijon jaitoe sesoedah mereka melepas 
Ikan Oviedo dari tangan moesoeh. 

Pembela Oviedo Generaal Aranda, 
didjadikan Kepala perang dikalangan 
Ipasoekan2 jang telah berangkat ter- 
seboet. 

Seteroesnja dikabarkan bahwa seba 

bawah pimpinan Kolonel Alonso, 
dan pasoekan-pasoekan ini sesoedahnja 
memperkoeat barisannja di goenoeng 
Naranco, telah meneroeskan perdja 
lanannja ne kedjoeroesan Vil 

perlawanan! 
Menoeroet keterangan seorang Cor- 

respondent sk. A.B.C., kata JB.-olyf- 
tuinep di Yuncos, dimana pertempoe 
ran itoeterdjadi seolah-clah ditaboeri 
dengan majit-majit manoesia. 

Alat-alat perang boekan sedikit jg 
telah djatoeh ditangan moesoebnja ter 
masoek poela radio-station, hal mana 
sesoenggoehnja satoe keoentoengan be 
sar bagi kaoem nasionalisten. 

Barisan kaoem Pemerintah tjepat ber 
djalan, agaknja soepaja djangan sam 
pai dikenai oleh tembakan2 meriam 
pasoekan pasoekan moesoehnja. 

Radio La Coruna menjiarkan berita 
dipetik poela oleh pers Madrid tentang 
perintah Pemerintah, 
copy perintah dari Joffre, malam- se 
beloemnja pertempoeran pada 1 Merne, 
jang boenjinja demikian : 

Pasoekan pasoekan jang tidak dapat 
madjoe, tidak boleh meninggalkan 
postnja. Mereka mesti minta 
diboenoeh sadja daripada 

berarti moendoer. 

Keganasan 
Dalam peperangan! 

B urgos, 19 Oct. (Transocean-JB.) 
Sekarang telah diterima keterangan 
satoe persatoe tentang kekedjaman2 
jg sesoenggoehnja menimboelkan ,dah- 
sjat“ jg telah dilakoekan atas dirinja 
bischop bischop Almeria dan 
Guadix, sebeloemnja mereka diboe 
noeh oleh kaoem merah Pemerintah. 

Dikabarkan bahwa bisschop Guadix 
sebeloemnja ditembak mati lebih doe 
loe dibawa dari kapal tempatnja di 
pendjarakan, ditoeroenkan doeloe ke 

jaitoe soeatoe| 

melangkah setapakpoenjgls 

TA AA SAE 

        

  

merah dipaksa! membersihkan dek 
kapal itoe. 
Kaoem merah itoe telah mengeniaja 

itoe pendita igama dan meminta pa 
danja soepaja berkoefoer kepada 
Toehan. 

Dengan dilihat hanjak orang, pen 
dita itoe seteroesnja ditarik ditoeroen 
kan dari kapal, dimana dia ditembak 
mati, kemoedian majitnja teroes di 
bakar. 

Pendita Almeria jang soedah toea 
itoe, djoega menderita pengalaman2 
kekedjaman sebagai terseboet. 

Banjak sekali anggota2 militie kaoem 
merah, dalam mana djoega banjak 
perempoean2 telah menonton ketika 
itoe pendita diboenoeh, pemboenoehan 
mana telah dilakoekan dengan tjara 
diloear garis kemanoesiaan. 

Pendita itoe ditoesoek-toesoek de- 
ngan pisau, kemoedian majitnja di 
indjak2 dan baroelah dibakar. 

Kabar2 lainnja menjatakan bahwa 
banjak poela orang2 jang roepanja 
ditoedoeh setoedjoe pada kaoem nasio 
nalisten, didalam provincie Asturie, 
djoega telah mengalami nasib sema 
tjam itoe. 

Duitschland — Rusland : 
Bertjatoer! 

Berlyn, 21 Oct. (Aneta-Reuter). 
Djawaban Duitschland atas dakwaan2 
Sovjet-Rusland dalam commissie-non- 
interventie adalah menjeboet bahwa 
dakwaan2 terseboet sama sekali tidak 
mempoenjai dasar jang benar, dan 
kembalikan dakwaan2 itoe dengan tja 
rajg keras. 
Ketika itoe djoega Pemerintah Duitsch 
land menghoendjoekkan pada com 
missie non-interventie seboeah Iyst 
pandjang jang memoeat segala kedja 
dian2, jang didasarkan pada boekti2, 
dalam 'mana diterangkan bahwa em- 
bargo sendjata2 telah dilanggar oleh 

mna 

AZIA 

Pengoeboeran 
Di Canton 

Shanghai, 21 Oct, | Aneta-Shang 
hairadio). Diseloeroeh negeri tg. 25 
Oct. ini akan bersoesah hati, bendera2 
nasional dan party-party akan dipa 
sang setengah tiang, sedang semoea 
tontonan ditoetoep berhoeboeng de- 
ngan pengoeboeran JM. President comi 
te-tetap dari commissie Centraal ex- 
cecutief Huhanmin di Canton. 

PG 

NEDERLAND 
Ketjelakaan ,,van der Wyck“ 

Dan samboetan 
pers Nederland 

Den Haag, 21 Oct. (Aneta Hol- 
land). Berbagai-bagai soerat kabar 
telah memoeat berita tentang ketje- 
lakaan kapal , Van der Wyck" dengan 
kata-kata jang menghormati bagi 
diri Uytermerk. 

MAYA KAA 

Maoe didjoewal 
Sebidang tanah milik (erfelijk indivi- 
dueel bezitsrecht) lebarnja 70 baoe ba- 

goes boeat pertanian letaknja di desa 
Tjikantjana, district Patjet berwates 
dengan thee onderneming Marywatie, 
pinggir djalan R.R. 

Keterangan boleh diminta pada R. Hadji 

Moeh. Zoehdi Naib Patjet atau pada 
Directie Pemandangan. 

  

  

  

  

    
ani 

| tanggal 28 ini     ter). Perintah telah diberikan djam 1 

daratan, dan oleh pendjaga2nja orang2 

LOTERIJ WANG BESAR 
— Dari lot dalam Loterij Wang Besar jang “akan ditarik pada | 

boelan masih tersedia sedikit oentoek didjoeal. MJ 

Nederlandsch- Indische Escompto 2 Pehappi) N. V. Pa 
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SHOW BOAT 1936" Ini malem moelai di 
pertoendjoeken di 

(N
YA

RI
 

  

  

CINEMA PALACE 
  

Moelai ini malem 

dan malem brikoetnja 

Kita poenja Directie persembahken satoe film besar sendiri sedari adanja film bitj:ra 

Satoe film music dan dansa jang tiada ada bandingannja, dibikin deigen setjara besar dan dengen 
njanjian-njanjian dan lagoe-lagoe baroe jang merdoe dan merawankan hati, 

dalem mana ada bermaen : 

Ia IRENE DUNNE 
dalem 

Show Boat 1936 

  

  

ALLAN JONES 

  

  

  

  

  

C. FIELIEN, O.D. 

Nasehat kita boeat 
toean 

Kaloe toean ingin taoe be- 
toel tentang keada'an dan ke 
perloean mata toean, biarlah 

“kita preksa. Kita akan kasi na- 
sehat sedjoedjoer-djoedjoernja 
dan sampe abis. 

Dan kaloe kita kasi nase- 
hat boeat goenahkan sematjam 
katja, kita akan boektikan 
pada toean apa sebabnja djoes- 
troe katja itoe ada perloe. 

Gedipl: dan| Specialist katja mata 
Pasar Baroe No. 83 - Telf, 159 Welt.- Bt-£. 

  

  
   
   

    
   

    

   

No. 260 Watson poenja extract (sari) dari gandoem 

(gerst) dan minjak ikan Kabeljauw. 

Mengandoeng banjak Vitaminen 

Minjak ikan meloeloe jang tida 
tertjampoer lagi oleh semoewa orang 
jang mengarti ilmoe ketabiban . tera- 
koeh ada satoe obat jang amat berhar-. 
ga, tapi tida enak diminocemnja. 

Kita perkenalken Watson poenja 
extract ikan tertjampoer sari gandoem 
pada publiek, obat mana poenja rasa 
enak sekali dan peroet jang pegimana 
lemah poen aken bisa trima itoe (gam- 
pang hantjoernja di kantong .maka- 
nan). Lain Gari itoe anak-anak amat 
soeka ini matjem minjak ikan. 

Ini tjampoeran obat terbikin di 
mana kita poenja Laboratorium sen- 
diri dari minjak ikan Kabeljauw jang 
paling baik bisa terbeli, tertjampoer 
dengen sarinja gandoem, mentega, te- 
lor dan L 1. 

Di poedjiken betoel seperti obat 
boeat mengobatin penjakit seperti ter- 
seboet 5 

Batoek, kena angin, semoea penja- 
kit dalem peparoe, tering (losoen), ti- 
da napsoe makan, ilangken kakoewa- 
tan, penjakit dari koerang makan ma- 
kanan jang koewat, tenaga badan ilang. 
penjakit klier (gegindjel), bronchitis, 
influenza dan beri-beri. Ini obat ada 
bergoena sekali boeat prampoewan 
jang lagi perbadan doewa (hamil) dan 
jang lagi menjoesoeken. 2 

Watson poenja minjak ikan ini 
medambahken beratnja badan anak2, 
bikin dia orang koewat, tegoeh dan 
senang, dengen begitoe mengasi dasar 
ae poenja badan jang tegoeh dan 
sehat. 

Mengoendjoekan mi- 
ncemnja : 

Minoem ini obat 3 kali sahari sa- 
:soedanja...makan. Boewat orang dewa- 
se 1 sendok makan penoeh saban kali 
Ian boeat anak2 1 sendok thee atawa 
lebi, menoeroet toewanja masing2. 
Orang jang sakit haroes minoem de- 
ngen dosis jang ketjilan dan plahan2 

« tambahken banjaknja menoeroet tam- 
bahnja kakoewatnja badan, 

  
Sole agent: 

N.V. Handel Mij. Seng Tjiang & Co., 
TEL: BAT. 972 MOLENVLIET WEST No. 155 BATAVIA-C. - 

  

TE KOOP 
In prachtconditie verkee-- 

rende : 

Renault Sedan 

Willys 77 Sedan 

Ford 4-cyl. 

Chevrolet. 6-cy!. 
Ford  4-cyl, 

Chevrolet 2-zits 
Chevrolet Sedan 
Essex Sedan 

Austin Touring 

Baby Ford 

Billijike prijzen 

Autohandel Batavia 

Siuisbrugstr, 55 Bat.C. 

1335 

1935 

1932 

1931 

1931 

1930 

1929 

1930 

1929 

1934 

Touring 

Touring: 
2-zits 

  

    

  

  

      Directeur. NIO PENG LONG 

Ini dia jang toean tjari 

    
P.J3 HARTMAN 
Wapen- en Ammunitie Handel 

G. Secrefarie 4 B.-C. TIf. 2819 WI. 
Importeurs dari senapan sena- 

pan merk J.P. Sauer & Sohn, 
 Bayard, Gi co, Verrey-Carron, St, 
Eitinne, Mauser dan Winchester, 
revolvers merk Colt, 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 Mundilos, didjalankan 
dengan listrik dan tangan. 
Doeal dan beli barang-barang 
2e handsch dari segala merk, se- 
napan, revolvers, machin toelis, 
machin- djait, din machin hitoeng. 

Menoenggoe dengan hormat 

PJ. YARTMAN       

  ana 

Boeat hari REBO 

dan KEMIS 21-22 

Oc:. 1936 

  

Sawah Besar Bat. C. 

»DE HEL VAN DANTE- 
(NORAKA DARI DANTE) 

  
  

  

MALAISE 

Kesehatan badan ada lebih berharga dari pada wang 

MALAISE TINGGAL 

        

—|-. TABIB S.S. MOHAMMED All lx 
Matramanweg No. 39 pinggir djalan trim — 'elefooz 536 Meester-Coraelis 

Saja bisa mengobati segala penjakit zonder potong atau operatie 
.dan bakar baek dalam atau diloear badan, jang masi baroe atau 
poen jang soedah lama, baik anak-anak atau orang toea, seperti: 

“sakit Bawasir, sakit Kentjing, sakit Prampoean, Mengi, Medien, 
sakit Gigi, sakit Mata, sakit boeah pinggang, Batoek basah atau 
kering, "Napas sesak, oeloe hati, laki-laki jang soedah ilang 
tenaga kuerang sahwat, prampoean jang keloear kotoran boelanan 
tida tjotjok atau keloear kotoran poetih dan banjak lain-lain pe- 
njakit terlaloe soesah boeat diseboetkan disini. 
Djoega dikeloearkan BOEBOELAN (Mata ikan) jang diatas atau 
dibawah djari-djari kaki. 
Segala roepa penjakit mata, gigi, koeping dan koerap ongkos me- 
ngobati dalam seminggoe boeat Indonesier f 0,50, orang asing 
f 0,75 dan anak ketjil f 0,25,— 5 
Roemah Obat diboeka saban hari dari djam 8 pagi sampe diam 
8 malam. Djoega bisa dipanggil ke roemah, priksa penjakit zonder 
ongkos asal sadja bajar onkost transport. & 
ada sedia poeder ramboet poetih, bikin itam ramboet per flesch 
20 gram f 2, — 

Diloear kota “obat-obat bisa dikirim dengan-re nbours, 
penjakit dan adres tj ekuep terang.   
  

Tempat tidoer ,,Ma- 
ras" dari Staalbuis 

(pipa wadja) dan 
pake veer, model 

baroe koewat dan 

    
  

  

  

bagoes. 
TRar AL TA TN 

H Djoega sedia: 

Speda ,,Maras“ dan Hercules, President (Dunlop), Royal Enfield, 
An —- Raleigh, Tjap Poehoen enz. : 

Prabotan roemah tangga (Meubeis) dari matjem-matjem model 
di tanggoeng koewat dan menjenangken 

Lontjeng Westminster, dan lontjeng matjem matjem, Horloges 
Zwitserland jang terkenal baik 

Semoea bisa dapet Huurkoop dengan harga pantes dan pem- 
bajaran ringan. 3 

8 : 4 FX Firma ,,TIJONG & Co 
HOOFDKANTOOR: 

SAWAH BESAR 13-15 —0— TEL. 390 BATAIVA-C. 
FILIALEN: 

Kramat 16 Tel. 1632 Bat.-C. 
Tg. Priok Tel. 77 Tg. Priok 
Bandoeng Groote Postweg West 16 Tel. 556 Bd. 

” ” 1, Oost 245 A/B Tel. 2274 ” 

. Buitenzogr Grooteweg 38 Tel. 391 Biz. 

BER “ 23 TAN Je at TES al Ha Tk Dan an bak     
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tmandangan 
  

Lembaran 

  

Kedoea 
  

       

    |. ANTARA PERHOEBOENGAN 

ke Palembang. 

  

  

LEBIH KOERANG 450 KM. 
E—.—.. BAGAIMANA INDAH PEMANDANGAN PEMANDANGAN 

   
   

   

      

   
   

   

            

   
   

    

   
   

    

   

    

   

   

   

    

    

      

   

    

   

    

       

        

    
   
   

'Kemarentelah kita oeraikan bahwa 
mesin terbang jg ditoempangi soedah 
“meninggalkan” teloek Betawi menoe- 
djoe kepantai Soematera Selatan | Lam 

ng). : 
Maa penoempang kami tidak da 

t#ngobrol, karna soeara mesin men 
roe, sehingga djika maoe bitjara 

mesti didepan koeping percies, sambil 
“ ditoetoepi dengan tangan. Tentoe sa 

" dja sekalian penoempang merasa lebih 
“baik menggoenakan ,,mata“ oentoek 

memandang keboemi dan langit jgin 
—dah2, dan apa-apa jg timboel dalam 

hati findruk)dari pemandangan2 mata 

id akan alam ig menjedapkan mata 

elihatnja. Poelau Seriboe disebelah 
kanan dengan hidjau oleh pohon kela 

/ tidak lama soedah diliwati poela. 
Poelau2 batoe karang jg kelihatan 

nja seperti moetiara bertaboeran diatas 
sehelai kain beledroe hidjau (laoetan) 

ditambah poelau2 lainnja nampak se 
olah-olah segrombolan kerbau dipa 

dang roempoet, Doea poelau Panggang 

dan Kelapa jg mempoenjai pendoe 
doek beberapa ratoes djiwa, sedang poe 

lau lainnja banja terkadang mendapat 
koendjoengan manoesia perloe oentoek 
memetik boeah kelapa atau menang 
kap ikan, sementara itoe dimana2 ma 
ta memandang tidak “ketinggalan pe 

' rahoe penangkap ikan kelihatannja ha 
.nja sebagai titik2 poetih, ditambah 

'poela disana sini goenoeng2 karang 
ig terseboenji dalam air laoet, semoea 

oentoek meliatinja dengan poeas ..! 
” Tentang dan tetap kapal bersajap jg 
kita toempangi teroes. Sekarang keli 
'hatan agak sepi dibawah, jg keliatan 
nya tidak lain laoetan hidjau ... dan 
langit jginampak ta'ada batasnja, koe 
rang "oekoeran mata oentoek mel'hati 
nja berapa djaoeh. Tetapi djika weli 
at sebentar kesebelah kiri, keliatan ada 
'doea poelau ketjil. Djika kita mena 
djamkan mata memandang kedepan, 

pantai laoet Lampoeng. Tidak lama 
'garis itoe makin besar dan makin te 

as keliatan kaartnja poelau. Soema 
a dipantai Selatan. : 

Poelau Soematra. 

“ Ini poelau jg loeasnja ada 440.000 
K.M2 atau 13'/, kali loeasnja Neder- 
land, terhitoeng benoca nomer lima 
loeasnja diseloeroeh doenia dan poe 
lau di Indonesia ini jang nomer doea 

| besarnja. 
"Dalam hati berkata: Soenggoeh be 
|. sar kekajaan Toehan, dan soenggoeh 

. besar poela kemadjoean otak manoe 
sia, melihat alam jang seloeas ini da 
pat didjalani dari oedara dalam tem 
po sebentaran sadja dari roemah kita 
di Betawi, sekarang soedah ada diatas 

Asalnja perkataan 
Soematra. 

Banjak keterangan2 dari zaman da 

neo Herald“. Zaman dahoeloekala, be 

  

1 ada hidoep doea bersaudara, jang moe 
|. da bernama Merah Chaga dan jg toea 

bernama Merah Siloe. Setaoe bagai- 
|- mana kedoea saudara ini berselisihan 

| hebat, sehingga mereka bertjerai. 
Dalam pertjeraian mengembara ini, 

   

  

   

  

   

  

    
   
   

     

    

  

paran, dan waktoe itoelah bertemoe 
engan se-ekor semoet .... jang be 

sarnja seperti . . . koetjing. Tentoe sa 
“ 

itoe, lantas ditjatat diatas setjarik| 

nja itoe seperti kekoerangan mata kita). 

waktoe itoe akan keliatanlah garis2| 

poelau Sosmatra dan sebentar lagi ki 
ta akan minoem kepi di Palembang.| 

hoeloe tentang asalnja ini perkataan j 
Soematra. Jang menarik hati ketera| 
ngan didapat di ,, British North Bor-/ 

.. gitoe keterangannja seolah-olah donge” 
ngan, disekitar Goenoeng Sanggong : 

Merah Siloe hampir mati sebab kela| 

DAN INDRUK WAKTOE DI ATAS OEDARA. 
  

: Oleh Zain Sanibar 
  

Un 

dja sebab lapar, semoetpoen enak di 
makan. Tempat dimana Merah Siloe 
mengalami. kelaparan dan memakan 
semoet inilah diberinja nama: Se- 
moedra. 

Kemoedian ditempat itoe banjak di 
tinggali oleh manoes'a, dan mereka me 
milih Merah Siloe mendjadi Radjanja. 
Dengan djalan demikian maka kebe 
sarannja Merah Siloe semakin loeas, 
dan nama Semoedra tadi makin 
lama makin tertanam diseloeroeh Soe 
matra. 

Begitoe kata itoe journalist dalam 
»Heralds. 

Meskipoen oeraiannja itoe tidak ma 
soek akal, tetapi memang soenggoeh 
Interessant bahwa menoeroet oeraian2 
wetenschappelijk poen katanja perka 
taan ,Soematra" itoe berasal kata ,,Se 
moedra“ atau ,Samoedra“. Ini perka 
taan berarti ,semoet besar“. 

Nama itoe asal dari Sanskriet jang 
diberikan pada Jaoetan besar (oceaan). 

Tetapi verslag penerbangan ini boe 
kannja tempat mengoeraikan sedjarah, 
orang tidak memerloekar nama, sebab 

  

Zaman doeloe ada djoega anak negeri 
nja menamakan ini poelau Pertja. 

sk 

Sekarang kita berada diatas Soema 
tra, sehingga batas laoet dengan poe 
lau Soematra kelihatan tegas, Laoe 
tan nampak berwarna-warna kekoeni 
ngan, kemoedian koening kehidjauan. 
Tidak tjoekoep tangkas dan koerang 
lengkap rasanja pena kita mengoerai 
kan kesedapan mata memandang, ka 
rena kita merasa soenggoeh tidak tja 
kap seperti seorang penoelis boekoe 
tjerita jang menoeliskan segalanja se 
perti pembatja djoega toeroet dalam 
perdjalanan. 

Tandjong Sekopong ialah Semenan- 
djoeng jang kelihatan disebelah kiri, 
sementara kapal bersajap, belajar me 
noedjoe arah Soengai Mesoedji, ialah 
soengai jang mendjadi tapal batas da- 
erah Lampongsche Districten dengan 
Palembang. Dalam perdjalanan ini se 
benarnja betoel eentonig kata Be-f 
landa! Tetapi meskipoen demikian, 
banjak pemandangan jang patoet di 
tjeritakan. Tanah Lampoeng jang kita 
lajangi dari atas, soenggoeh boekannja 
daerah jang paling makmoer. Poehoen 
poehoen kajoe, hoetan rimba jang le 
bat dan air. . 

  
Seboeah kampoeng ditepi soengai Komering (Palembang) 

terlihat dari atas. | 

Kita terbang masih sadja diatas ta- 
nah2 jang moeras (rawah2). 
“Doea tiga lapis awan (wolken) nam 

pak dibawah kita, sementara bebera 
pa kali mesin terbang seperti menjer 
boe masoek dalam awan (wolken), tidak 
obahnja seperti kapal dilaoetan kena 
gelombang, tetapi kami didalam tetap 
tenang sadja. Hanja kelihatan sekali 
an awan itve ditempoer oleh mesin 
terbang sehingga sebagai air hoedjan 
rintik-rintik sadja. 

Sedikit kita agak poesing kepala, 
boekannja lantaran mabok mesin ter- 
bang, tetapi karena selama penerba- 
ngan ini, kita tidak boleh merokok. 
Moeloet mendjadi masam rasanja, se- 
mentara lain ganggoean seperti biasa 
nja di kereta api banjak leboe d.I.l. 
di mesin terbang tidak ada sama se- 
kali. Tempat doedoek jg empoek dan 
legah, djaoeh lebih istirahat dari pada 
dalam kreta api. 

Dilihat djam, soedah ada 3/4 djam 
lamanja kawi terbang dari Betawi, 
sekarang diatas tanah Lampoeng, Soe 
ngai-soengai kelihatannja berbelit-belit 
seperti oelar dan disana-sini ham 
pir-hampir ditoetoepi oleh emboen   nama toch tinggal nama ...! 'Teta 

pi orang djangan loepa, bahwa nama 
itoe berdiri oentoek soeatoe ,, penger 
tian“, dan dari pengertian itoe soepa 
ja djangan salah faham orang menoe 
roeti asal-oesoelnja. 

“Staatkundig, poelau ,Soematra“ jg 
sebesar ini, beloem pernah boelat ber 
satoe, dan baroelah bangsa asing jg 
menetapkan namanja mendjadi satoe. 

- 

  
pagi. Rawah dan tanah lebak nampak 

  
—Olieraffinaderij Pladjoe (Palembang) 

dengan tegas, sementara kami terbang 
tidak djaoeh dari atas pantai laoet, dan 
disebelah kiri nampak sajoep-sajoep 
Boekit Barisan, begitoepoen kelihatan 
sebesar doos gretan ialah Goenoeng 
Tanggamoes jang tingginja 2300 M. 
dan terletak sebelah Barat Telokbetong, 

9 —. 
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Bekas Voorzitter P.P.I. dapat hadiah 
1 tahoen 3 boelan 

Dari Soerabaja orang mengabarkan : 

Sidang Landraad Soerabaja pada tg 
19 1036 telah memoetoeskan hoekoe 
man 1 th 3 b! atas diri T. Svenarno, 
bekas ketoea P, P.T. tjab. Soerabaja, 
berhoeboeng dengan Kitaboelmarhoem 
boeah karanganuja, Sceara pembelaan 
beliau sampai terang, ia mengeloear 
kan boekoe itoe berarti toeroet men 
djaga ketenteraman Hindia Belanda 
ini. Karena isinja mendidik ra'jat soe 
paja tahoe kewadjiban dan hak-haknja 
sebagai poetera Indonesia. Soepaja 
ra'jat djangan moedah kena pengaroeh 
Propabasi. Rajat haroes mempoenjai 
politiek bewust. 

—G— 

Dapat subsidie 

Oentoek mengerdjakan bagian 1 A 
dari pekerdjaan perbaikan pengairan 
didataran 'Toeloeng Agoeng Selatan 
di residentie Kediri, jang ongkosnja 
ditaksir 138.000 roepiah, maka pada 
Provincie Djawa Timoer diberikan 
subsidie 138.006 roepiah. 

— id —— 

President K.P.M. 

“Aneta mengabarkan bahwa President 
K.P,M. t Everts, jg tadinja kema 
ren akan moelai dengan moelai 
vacantie-tripnja ke Japan, tetapi ter 
paksa dimoendoerkan, dan kemaren 
pagi berangkat dengan mesin terbang 
KNILM ke Soerabaia, berhoeboeng 
dengan ketjelakaan ,,van der Wijck”. 

—O— 

Njonja jang berani 

Soeka berkorban diri 
boeat.orang lain 

Salah seorang njovja bernama 
njonja Brandes jang mendjadi 
penoempang kapal Van der Wijck 
jang telah tenggelam, adalah ber 
lajar bersama2 iboendanja “jang te 
lah beroesia 63 tahoen. Njonja Bran- 
des, ketika kapal soedah dekat hen- 
dak keleboe dibangoenkan oleh boen 
danja. la ta' berani melompat dalam 
laoet, banja menoenggoe sadja hingga 
air soedah mengenai kakinja. Dengan 
memakai zwemvest (band-berenang) 
dengan bersandarkan peti dan medja 
moelailah ia mengapoeng diatas air. 

Ketika ia terapoeng-terapoeng itoe, 
hingga tiga kali. kapal oedara mende 

.Ikatinja, tetapi roepanja ia tidak terli 
hat oleh djoeroe-djoeroe terbang, sehing 
ga iapoen telah mengichlaskan diri dan 
mempoenjai perasaan, bahwa ia ta'kan 
tertolong lagi, tetapi achirnja ia terli 
hat djoega dan ia laloe diambil. 

Menoeroet tjeriteranja, maka boenda 
nja moela-moela menolik hendak me 
ninggalkan kapal, melainkan ia soe 
roeh sadja lain-lain berdjalan lebih 
doeloe dengan berkata ,,Gaan jullie 
maar eerst.. .” (Kamoe sadja doeloe...) 

Demikianlah kata njonja toea itoe jg 
dengan ichlas soeka mengorbankan diri 
nja goena orang lain. Tetapi sjoekoer 
achirnja iapoen tertolong djoega. 

jan 

Kabar lelang di Betawi 

Djoemahat 23 October 1936. 

Lelang di roemahnja toean 
G. C. den Blanken 
oleh Weltevreden 

Saptoe 24 October 1936. 

Lelang Perceel di Vendulokaal 
Batavia oleh Mr. J, B. Krijger. 

Lelang Perceel di Vendulokaal 
Batavia oleh Mr. J. van Hasfelt. 

Lelang di roemahnja toean 
| O. M. Bakker 

di Sluisweg 5 Mr. Cornelis 
oleh Ed. Franzen. 

Merbaboeweg 6,   
ken ML Ten RA MU Ah aa SN 
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Inporteu:s: Hagemeyer & Co's 

Sakit kepala adalah 
permoelahannja penjakit 
medjan. Djagalah sela- 
manja soepaja toean 
poenja oesoes' bakerdja 

, baik. Boeat sesoeatoe 
ganggoean dan oentoek 
menjegah ganggoean' 
jang menjebabkan 
medjan dan sakit kepa- 
la, pakeilah selamanja: 

CAUVI 
SEE 

Handel My. N.V. 

       

BOVEN—DIGOEL. 
an 

Atas andjoeran N,S.B. groep Che- 
ribon pada malam Selasa tg. 19/20 
October telah terdjadi lezing tentang 
Boven Digoel oleh t. Dr. Schoonheyt, 
anggota perhimpoenan tsb., disociteit 
Phoenix. Atas oendangan NSB. groep 
Tjirebon saja sengadja mengoendjoengi 
rapat itoe, oentoek mendengarkan 
visie kaoem terseboet tentang tempat 
pemboeangan (depertatie-kolonie) pe- 
merentah Belanda. Sebeloemnja saja 
soedah mendoega, bahwa sekoeat 
moengkin kaoem NSB. akan berdaja- 
oepaja menetapkan adanja depertatie 
kolopie itoe. 

Doegaan itoe ta' saiah. Dengan te- 
roes terang t. Schoonheyt mengharap 
mengharap penocehnja tempat pem- 
boeangan itoe tidak hanja dengan o- 
rang2 jang soedah ada disana saha 
dja, akan tetapi dengan tambahan se 
moea ,Deloylle Inlanders", jang ada 
ditanah air kita ini. Menoeroet faham 
N.S.B, semoea orang jang setoedjoe 
akan Indonesia berdiri sendiri, Indo- 
nesia Merdeka, deloyaal: dus semoea 
ke Tanah Tinggi !! 

Tt. Soetardjo, c.s., Thamrin cs,, Soe- 
tomo-groep dsb. ta' pantas hidoep mer 
deka ditanah airnja sendiri. Jang bo 
leh tinggal di Indonesia hanja orang2 
jang seia-sekata dengan N.S.B,, atau 
dengan perkataan lain, ,semoehoen 
dawoeh"“ groep. 

Hal demikian kita ta' oesah heran 
kan. Ini memang soedah N.S.B.eigen ! 
Demikian itoe memang soedah watak 
N.S.B. jang melekat! Hak mereka 
oentoek berpendapatan demikian ! Kita 
ta' mengekornja ! 

Hanja jang saja sajangkan, tjara 
oentoek menahan pen lapatannja ada- 
lah grievend menoesoek hati, akan 
segala lawan N.S.B. Dari ambtenaren 
jang tinggi sampai si Kromo jang 
ta' tahoe apa-apa ditjoetji-maki sehe 
bat moengkin ! Toean2 pembatja dapat 
saksikan sendiri dari verslag singkat 
rapat itoe ! 

Patoet ini mendjadi perhatian Pe- 
merintah! Ta' lajak pada zaman soe 
kar ini pertentangan golongan diper 
tadjam. Djika tiada tjegahan, djangan 
lah nanti disalahkan golongan2 jang 
getreiterd, djika mereka berdiri dan 
berkata: Stop, 'dat gaat te ver!“ 
(Berhenti, itoe loear batas !). 

Boekantah pertadjaman pertenta- 
ngan volksgroepen, djida N.S,B. me 
ngatakan, bahwa : 

a. Semoea deloyale ambtenaren (pe 
ngartian N.S.B. s.v.p.) masih soeka 
makan dari staatsruif ? 

b. bangsa Indonesia mempoenja! 

ada bandingannja) akan kaoem Indo ? 

Cc. kita, bangsa Indonesia ta' soeka 
kenal akan bangsa Tionghoa, ketjoeali 
djika kita memperloekan oeang mere 
ka? (Oetjapan ini boleh djadi sebagai 
penidoer perasaan kaoem Tionghoa, 
jang oleh Ds. Van Duyl, propagan- 
dist N.S.B. ditjoetji matang2 di Soe- 
rabaja). 

d. Dr. Soetomo berserkoetoe dengan 
Djepang. 

8. Bangsa Indonesia dengan Japan 
boleh djadi nanti akan mendjalankan 
spionnagediensten dalam leger ? 

f, kita minta hapoesnja Boven-Digoel, 
oleh karena kita soedah mabok akan 
perempoean? (gewoon in een welde 
van vrouwen te leven). 
enz. enz, enz. 

Terloops saja oeraikan disini bahwa 
oetjapan2 jang pedas pedas itoe dike- 
loearkan sesoedahnja pauze, diwaktoe 
diadakan collecte ! 

A.5.G. 

blinde haat (perasaan bentji jang ta'. 
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nja: Abdul 
ulier Sb. Raden 

ojo, Ass. Wedono Peterongan, 
   

  

goeng, M. Angka part. Indi- 
arts di »jombang, Mas Djanoe 
| ono Modjokerto, Mas Djoe 

vita Wedono Taman, R. Dradjat Pa 
tih ea, 

3 Janea di Modjosari Modjokerto, Mr. 

   a, R.1 baji an 

ari 'Lamongan, R. A. A. Koesoe 
.mobroto Rogont Toeban LK. 

TN Mossidi 

  

    

  

   

  

   

   

  

   

    

   

   

  

tect di Djombang, R.A.A. Poedjo regent 
Probolinggo, R. Toemenggoeng Rekso 
amiprodjo regent Modjokerto, R. Sa- 
'bekti patih Soerabaja, R. Singgih wed. 
. Modjoagoen — Ngabei Soebijanto 

.wed. di Pelang Kenteng, Tjaroe- 
ebiakto rooimeester 

, Mr“R. Ng. Soe- 
eerde, R. Soedarmadi 
arbeid Soerabaja, RAA. 
gent ja 
ksraa 
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h an, Mr. 
Mas Soewar 

  

o architect dalam wachtgeld di Ma- 
dioen R,M.A.A, Warsoadiningrat regent 

| Kiesdistrict Bodj one- 

| Boeat 2 tempat ada 13 candidaten, 
Pp oe: RA.A, Djojoadinegoro regent 

  

ro, R.P. Goer 
Ngimbang, R    

    

  

     
    
   

     

    

    

   
   
   

   
   
    

  

   

   
   

  

    

  

gan, R. Soeparti boschar 'chitect di Bodjonegoro, R. Soerjohadi 
broto goerc 
Mas Soetopo ass. wedono Kedoeng 
adem. 

Kiesdistrict Madioen: 

H. Abdul Moekti particulier Madioen, 

R. Emor Djajadinata particuliere rechts 
kun R,A.A. Hadiwinoto regent 
Magetan, Mr. Kartonegor 
olandraad Ngawi, | 
regent Madi 

. oen, R. Os 

nangoen, 

  

      

   
     

    

  

     

       

    
   

    

   
   
    
   
   
    

  

    
   

    

   
   

  

     

  

    

  

    

Sam regent Malang, mas Samadikoen 

| bianto ass. wedono Piang Kentjeng, R. 
Soediman patih Magetan, mas Moeha 
mad Soedjadi particulier di Madioen, 
mas Soekardjo lid Volksraad, Malang. 
RP. Soeroso lid Volksraad Modjokerto, 

— rogo, R.T. Soetikno regent Ponorogo. 

Kiesdistrict Malang: 

Boeat 4 tempat 31 candidaten jaitoe : 
Kiji ilsoeib Soerowinoto patih 

Pat R. P. Anang Makmoer 
gentschaps secretaris 

particulier di Ma- 
v aon patih 

R3 

    
   

ffier landgerecht 
x adarman ass. 
.  wedono P.I.D. Soerabaja, mr. J, Latu- 

: ry adv. Jan procureur di Malang, 

         
     

itteerde Malang, mr. Notosoe- 
mmies redacteur regentschap 

, RAA. Poedjo regent 
maocen wd Singosari, 

ono, Malang, M, 
.-wd Palang- 
Ng Soebroto | 

iman 

    

   

Pemi lihan angga uta2 n 

"| Banjoewangi, M. Atmo 
auta, Jaltoe 
1 anggauta 

djoemlah se- | 

Amin | 

M. Hardjowibowo 

. Iskag advocaad en procureur di | adarman Ass. Wedono | 
 Koeslan Indische | 

"Iwotoadikoesoemo 

aja, R. P, 

 Dradjat sastroadisoe-| 

ag ,R. 

1 di Toeban, | 
Koesoemobroto regent Toe | 

Said prawirrasastro patih Toe | 
s, Soemarsidik Djojodihardjo | 

goeroe HIS. Bodjonegoro, dan| 

| Boeat 3 tempat ada 19 candidaten : | 

R. Darmadi wedono Gorang Gareng. 

voorzitter | 
RMTAR. Koesmen| 

oen, R. Moerredjo Madi-| - 
an wedono di Ardjowi-| 
'perwodinoto Ponorogo, | 

Roesan ass. wedono Baleredjo, R.A,A. 

ass. wedono Delopo, kiaji Ngabei Soe- | 

R. Soesilo dokter particulier di Pono-| 

  

Lengkong wethouder gemeente | 
ja, mr. Moeljadi Dwidjodarmo | 

      

awirodirdjo, R Soedono.wedono kota 
n Soskarajo id V 

  

     
   

        

        

    

  

2 adv, dan 
procureur Soerabaja. 

| Kiesdistrict Bas 
Boeat 3-tempat ada 18 canc 

Ka M. Abee Joesoef 

oek 1 
idaten 

  

          

  

a 
bangan, R. Boediardjo patih Banjoe- 

Iwangi, mr. R. Boudhyarto adv. Djem 
ber, R.T. Hermen Hidajat regent Bon 

|Djemar, M, Boediardjo patil 

dowoso, R. Koesno wd Tanggoel, R. 
Moestadjab di Regentschapwerken di 
Banjoewangi, R.A.A. Notoadisoerjo pen 
sioenan regent Banjoewangi, M. Ng. 
Poerbodimoeljo ass. wd. Banjoewangi, 
Said Hidajat wedono Rambipoedji, 

IR. Sasrahoedaja voorzitter landraad 
| Bondowoso, Mr. R. Ng. Soebroto gede 
puteerde, Mr. R, Soekardono voorzitter 
landraad Sitoebondo, R. Safioedin Soer 
joamidarmo particulier Djember, Mr. 
'R. Soerjotjokro voorzitter landraad Si 
toebondo, Mr. Soesanto  Tirtoprodjo 
gedeputeerde dan Mr. Soewono Soera 
baja, ea MEN 

     

  

   

  

Kiesdistrict Madoera. 

Boeat doea tempat ada 15 candi- 
daten jaitoe R. T. A. Abdulazis regent 
Pamekasan, M. Dradjat Partoatmodjo 
Ind. arts Soemenep, R. M. A. Moham- 
'mad Sahenhoedin patih Bangkalan. 

'|Moh. Stamboel gouvernements arts 
Pamekasan, R. Protolikromo wedono 
'Blega, Mr. M. Roesbandi adv. en proc. 
Bangkalan, R. T. A, Samadikoen Pro- 

ant Soemenep, 
Mr. R. Soebroto gedeputeerde, RP. 
'Soeriomataram patih Soemenep, R. 
A. A. Soerionegoro Bangkalan, R. Moh. 
Saleh Soerjaningprodjo wedana Ke- 
doendoeng, Mr. Soesantotirtoprodjo 
gadeputeerde, Soetan Kali Malikoel 
Adil voorzitter landraad Pamekasan 
dan R,A, A. Tjakraningrat regent 
Bangkalan, : 

Uitheemsch Onder- 
danen Niet Neder- 
landers. 

  

Candidatenlijst bagi leden Timoer 
asing Prov, Raad Oost Java boeat tiga 
tempat ada 15 candidaten jaitoe: 

1, Djie Ting Tjioe, belasting consu- 
. lent Soerabaja. 

Go Ing Djioe, saudagar di Soerabaja 
Han Tiauw Bing, saudagar di 
Lawang... ... 

. KhoSien Tjo, particulier di Malang 
Kwa Swie Bing, lid stadsgemeen- 
teraad Madioen. 
Liem Hwie Giap, agent dari Oei 
Tiong Ham concern Soerabaja. 
Liem Sik Kien, particulier Kebon 
.agoeng dekat Malang. : 
Liem Sik Tjwansaudagar di Soe- 
rabaja. : : 
Njoo Tiang Poo, voorzitter Stroo- 
tjesbond Blitar, 
Ong 'Tjing Hwie, 
Djember. | 
Sie Khwan Djioe, candidaat nota- 
ris di Soerabaja. 
Sie Tan Pik Hok (Tan Pik Hok 
Sie) lid. stadsgemeenteraad Pro- 
bolinggo. : 
Tan Kiet Khing, Djember. 
The Boen Liang, lid stadsgemeen- 
teraad Soerabaja. 
Mr. The Sing Hoo adv, en pro- 
cureur Soerabaja. 
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Menggantoeng diri 

Pembantoe kita di Wonosobo me- 
noelis : ta . 

Pada hari Minggoe (18/10—36) di 
tegalan disebelah Lor desa Poerwodji- 
wa Batoer diwatas tanah Boschwezen, 
terdapat majatnja seorang perempoean 
jg sangat mengerikan, tergantoeng pa- 
'da pohon kajoe dengan kain. 

Badannja telah roesak sekali. Dike- 
palanja hanja kelihatan toelang teng- 
koraknja sadja, sebab ramboetnja telah 
roentoeh. Dari bagian pantat sampai 
kekakinja hanja kelihatan toelangnja 
sadja : roepanja telah dimakan andjing 
atau lain binatang boeas. Begitoe djoe 
ga isi peroetnja poen telah hilang, 

Korban itoe bernama Darmi alias 
Bok Kastawi, berasal dari desa Siloe- 

Iwok, Onderdistrict Wonojoso, Regent 
Iechap Bandjarnegara. Menoeroet kete 
rangan familinja, ja telah pergi 18 hari 

yg |lamanja dengan tidak memberi tahoe 

    

  

'Japaapa kepada sanak saudaranja. 
Apakah sebabnja, maka Darmi men 

djadi begitoe nekat, beloem dapat di: 
terangkan, dan sekarang masih men 
djadi penjelidikan politie. 3 

Djalan auto 1 

Biasanja, kalau orang hendak ber| 
tamasja ke Dieng oentoek melihat tjan 
di tjandi, maka orang hanja dapat ber | 
auto sampai di Kedjadjar | WonosoboJ 

Dieng (5'/2 paal). Dalam tahoen jg soe |   Ban 

        

'djar ke Dieng dan sekarang telah ram 
'(poeng sehingga sedikit hari lagi akan 
iboexa dengan officieel oentoek“ pu-      

| bliek. 

toprodjo| Berhoeboeng dengan itoe, maka R.R. 
Bandjarnegara merasa maloe, dan ber 
'oesaha oentoek menjamboeng djalan 
terseboet sampai ke Batoer. (7 paal). 
Dan dari Baroer hendak diteroeskan 
Naa 'ke Pekalongan dengan mela- 
loei Sibebek, Wonojoso dan Kalibening. 
Wang oentoek pembikinan djalan itoe 
akan didapat dari f 25.000.000 jang 

terkenal. - 
Sekarang pendoedoek desa telah di 

beri tahoe oleh B.B., bahwa mereka 
akan dipakai oentoek mengerdjakan 
djalan terseboet dengan pembajaran... 
5 sen setengah hari. 

Karena oepah jang serendah-rendah 
nja jang biasa dibajar oleh pendoedoek 
tani di Batoer kepada koeli2 ialah 
'f0.10 sehari dengan diberi makan 
'dan minoem thee, masing2 doea kali 
sehari, maka menoeroet pendapatan 
kita oepah jang dibajar oleh R.R. ter 
seboet soenggoeh terlaloe sedikit, Ka- 
rena boeat tangsel peroet sewaktoe 
bekerdja sadja, soedah tidak tjoekoep, 
apalagi boeat oleh-oleh anak isterinja 
diroemah. 
| PON aa 

“Gadji di tambah! ? 

Ambtenaar menoelis : 
Berhoeboeng dengan toeroennja har 

ga wang roepiah jang bahkan naik- 
nja harga barang2 teroetama jang da 
tang dari negeri asing, maka ramai 
di harapkan baik di soerat2 kabar 
maocepoen di loear, soepaja gadji (ka- 
oem boeroeh) ditambah, agar soepa 
ja keadaan masjarakat mendjadi tim 
bang, tg 

Kalau dipikir sebentaran sadja, ma 
ka pengharapan itoe memang soedah 
selajaknja : harga wang toeroen, har 
ga barang barang naik, gadji tentoe 
nja djoega di tambah banjaknja, ka 
lau tidak tentoe kaoem boeroeh men 
dapat kesoesahan didalam hidoepnja. 

Akan tetapi srenta saja menegok 
kebelakang, pada waktoe banjak wang 
jaitoe djaman duurte toeslag dan 
standplaats toelage, pada waktoe ma 
na harga barang2 boekan main tinggi 
nja, maka saja ada pertjaja, bahwa 
apabila gadji kita sekarang ditambah 
banjaknja, soedah tentoe harganja ba 
rang-barang akan di tambahnja tinggi 
lagi, kacem :dagang bakal mendapat 
alasan  matjam doea, jaitoe toe 
roennja harga wang " dan tambah 
nja gadji dari kaoem boeroeh, jaitoe 
golongan jang besar, jang membeli 
barang-barangnja, 

Pada waktoe sekarang ini, di mana 
gadji kita tidak dinaikkan, maka di 
toko2 selaloe terdengar keloeh kesah 
nja kaoem saudagar, jg mereka tidak 
|dapat menaikkan harga barang barang 
nja dengan sesenangnja lantaran dita 
han dengan tetap rendahnja gadji ka 
oem boeroeh.. Disini terang sekali, bah 
wa kaoem saudagar menanti nanti djoe 
ga akan lekas tambah gadjinja kaoem 
boeroeh, perloe boeat mendjadi alasan 
menaikkan harga barang-barangnja. 

Dan lagi kita haroes ingat, bahwa 
fasal kenaikan gadji, maka golongan 
jg tinggi tentoe tidak soeka ketingga. 
lan, makin tinggi pangkatnja makin 
banjak tambahnja, lain sekali dalam 
fasal toeroenan gadji, sedang golongan 
tinggi ini tidak akan mendjadi soesah 
hidoepnja lantaran naiknja harga ba- 
rang barang, sedang djoemlahnja tjoe 
ma sedikit sadja 

Oleh sebab itoe maka sepandjang 
pendapatan saja dengan pengharapan 
Jg sangat: djanganlah gadji 
kita di tambah, tetapidja 

Inganlah dikoerangi lagi. 
—09 — 

Djalanan di Z.O. Borneo 

Bandjarmasin-Sama- 
rinda. 

Beberapa hari jang laloe telah di 
berikan izin oentoek memboeka djalan 
jang pandjangnja 35 K.M. dari Tanah 
Oja ke tanah Grogot, ja'ni sebagian 
dari djalan dari Bandjarmasin-Balik- 
papan Samarinda. 

Oleh karena djalanan ke tanah Gro 
got ini ta' ada artinja sama sekali, ke 
tjoeali dikerdjakan djoega djalan peng 
hoeboeng dengan Landschap Koetai, 
maka sekarang orang sedang menjeli- 
diki kemoengkinan itoe, JB. 

——O9O — 

Djangan meroesak tanaman sendiri 

» Tijro“ menoelis : 

Apa ma'na perkataan jang terloekis 
diatas itoe, tentoe segala orang toea 
moeda djoega dengan lekas akan ma" 
loem apa maksoednja, bila mereka 
membatjanja. 2 
Dengan sesoenggoehnja bila sese- 

orang bertanam sesoeatoe matjam bi- 
bit tanaman jang besar atau ketjil 
sekalipoen, tentoe ia mengerdjakan pe 
kerdjaannja itoe berdasarkan pikiran 

sadja. Dari sitoe haroes berkoeda ke|jang berpengharapan dan menghenda 
ki akan mendapat sesoeatoe matjam 

patih Ma-|dah R.R. Wonosobo telah memoelai |hatsil, oempama daoennja, kajoenja, 
Soedomu| mengadakan djalan auto dari Kedja-|boeahnja dll. sekoerang2nja ia meng hebat hebatnja kepada sado.   

    

    

    

'harap soepaja tanamannja itoe agar 
djadi perhiasan roemah atau pekara 

| ngannja. 
Tentoe sadja sipenanam itoe sajang 

akan tanamanja, saban hari tentoe 
didjaganja dengan baik dan soenggoeh 
djaoeh dari hatinja ingin akan meroesak 
kan tanamannja itoe. Memang soeng 
goeh begitoe, sebab bila tanamannja 
'itoe berhasil atau roesak akan terderi 
ta oentoeng roeginja oleh badannja, 
terlihat oleh sipenanam tadi sendiri. 

Lain dari pada arti jang sebenar 
nja perkataan tertoelis diatas itoe ada 
poela kandoengannja, ja'ni soeatoe 
arti kiasan, jaitoe bila arti menanam 
itoe tidak dima'nakan sebagai mena. 
nam sematjam bidji boeah atau seroe 
pa tjangkok danstek. Tetapi bila di 
jartikan kepada seseorang jang soeng 
goeh berkewadjiban menanam bibit 
pengartian kedalam roh dari badan 
jang lain, jang dimisalkan badan itoe 
ibarat tanah keboen atau pot per 
hiasan roemahnja. : 

Dengan pasti djika tanamannja ber 
hasil baik akan bisa menjenangkan 
kepada rohani djasmani si penanam 
tadi dan akan bersoesah bila tanaman 
nja roesak dan ta' berhasil sesoeatoe 
apa. 
Pilamana ? Dimana? Apa dan sia 

pa jg bisa diibaratkan akan arti kia 
san itoe, marilah sekarang kita toe 
toerkan soeatoe kebiasaan'jg soeka ter 
djadi (tetapi tiada disegala tempat, ha 
nja dibeberapa tempat sadja) jatioe di 
kalangan toean jang biasa menanam 
kan pengertian dan pengadjaran di 
dalam sekolah rendah jang terkemoe 
ka dikalangan ramai bagi jg masih 
boeta-hoeroef. Mereka itoe berkewadji 
ban haroes menanamakan banjak2 bi 
dji pengadjaran kedalam otak anak2 
jg boleh dikata masih kosong belaka. 
Mereka selamanja haroes dengan 

teliti dan mateng betoel2 boeat mene 
rangkan sesoeatoe pengadjaran jang 
haroes dimengerti oleh sipenerima 
nja, lagi mesti teratoer dan tertib me 
ngoeroes dan menjiramnja poela mem 
boeboeh seroeboek dimana bidji . . 
itoe tertanam agar bisa berhasil baik 
sebagai apa jang dimaksoedkan. 

Tetapi .., kita telah pernah lihat 
sipenanam tadi itoe sendiri jang me 
roesak dan mengganggoe tanamannja 
itoe dengan tas mengingat ini dan 
itoe, keroegian apa jang bakal terdja 
di .. dan siapa akan menanggoeng 
nja, asal sadja mereka sendiri men 
dapat kesenangan dan kepoeasan 
bagi badannja atau bagi keperloean 
seisi roemah tangga. Lebih djelas oem 
'pamanja. : 

Ada diantara toean2 penanam itoe 
jang soeka memerintah kepada si.... 
moerid, pergi kesana dan kesitoe, akan 
mengambil of mengantar ini dan itoe 
sekalipoen mengerdjakan apa-apa jang 
koerang perloe jang bisa dinantikan, 
jaitoe dengan mengganggoe waktoe 
jang 100pOt. perloe bagi si anak oen- 
toek menerima pengadjarannja (Biasa 
nja kepada moerid jang serbesar atau 
moerid jang sengadja dioeroes diroemah 
sendiri soepaja sekolah sembarian 
mendjadi ... boedjang). 

Djika ada kedjadian bal seroepa itoe 
ta“ dapat disangkal lagi, tentoe zat 
pengadjaran bagi si. penerima itoe 
ada terganggoe masoeknja sedikit, 
atsupoen besar sebab diwaktoe si 
moerid itoe pergi dari tempat doedoek- 
nja ta' menerima pengertian sesoeatoe 
apa. 

Dibelakangkali tentoe ada kedjadian 
.,. Siapa dapat oentoeng, dan siapa 
menanggoeng roegi? Poela siapa senang 
dan siapa akan mendapat soesah se- 
koerang2nja djengkel ? Terserah ! 

Bila ada sesoeatoe keperloean jg 
betoel2 penting berhoeboeng dengan 
keperloean pengadjaran dan dienst, 
memaksa haroes ada seseorang jg pergi? 
“Inilah waktoe jg vrij dan djika ta' 

ada ambillah seseorang anak jg terpan 
dai jg telah selesai dan bagoes peker 
djaannja, soeroehlah pergi dengan 
segera dan setjepat-tjepatnja, soepaja 
bila datang waktoenja pengadjaran jg 
memboentoeti ia bisa ikoet menerima 

nja, 
Kita pertjaja dengan keloearnja toe- 

toeran kita ini akan bajak diperhati 
kan oleh jang haroes memperhatikan 
dan tentoe ta" akan terlihat lagi soeatoe 
pekerdjaan jang terkena oleh arti 
kiasan meroesak tanaman sendiri itoe, 
sebab sesoeatoe kesoesahan dan keroe 
gian didalam tempat tanamannja itoe 
sesoenggoehnja atas tanggoengan ro 
hani djasmani sipenanam sendiri. 

ym 

Bertoemboeran hingga menjebabkan 
mati 

. Pada malam Minggoe jang laloe di 
dekat Kali Mas di Soerabaja telah ter 
djadi toemboeran jang sangat hebat. 

Dalam penoemboeran itoe seorang 
matroos Van Balen mendjadi korban 
dan tiwas didalam CBZ, 

Kedjadian itoe begini, kata Ind. Crt, 
didekat politieposthuis di Kali Mas 
itoeseboeah motorfiets jang dinaikki 
oleh jang mengendari dan dibontjengi 
oleh matros itoe telah menoemboer se   

Memseroet tjeritera beberapa saksi 

itoe, karena ia dilarikan dengan ketje 
patan lk. 80 k.m. dan berdjalan di 
djalan jg salah. — Dalam toemboeran 
itoe sadonja hingga rodanja terlepas 

kali. 
Dan pengendara motorfiefs itoe ser 

ta matrosnja mendapat loeka jg sa- 
ngat berat. .Kedoea2nja oleh beberapa 
toean dari BPM telah dibawa keroe 
mah sakit, dimana si matros ta' lama 
kemoedian laloe melepaskan njawanja. 

Adapoen penoempang sado dan 
koesirnja hanja mendapat loeka2 se 
dikit sadja. 

—a 9 — NA 

Memboenoeh karena ditolak 

Dalam ,Deli Crt.“ kita batja, bahwa 
Kerapatan Besar Doesoen Karo di Me- 
dan telah mendjatoehkan hoekoeman 
atas seorang bernama K.asal dari Batak 
Karo dengan hoekoeman pendjara 8 
th lamanja, karena ia ditoedoeh telah 
menganiaja dengan pisau kepada se- 
orang perempoean hingga mati. 

Kerapatan itoe dipimpin oleh Teng 
koe Mahkota Otteman (Ostman ?) 

Terdakwa menerangkan, bahwa ia 
moela2 ada menjintai seorang perem- 
poean bernama N. dan dalam beberapa 
th poen perempoean ini membalas ke 
tjintaan itoe. 

Ketika si K. datang melamar, maka 
ia ditolak mentah2 dengan perkataan, 
bahwa si N. sama sekali beloem mem 
poenjai pikiran hendak berkawin. 

Pada soeatoe malam dalam boelan 
September tahoen ini perempoean N. 
itoe pergi menonton wajang di kam- 
poeng Oedjoeng Laboean didekat 
Arnhemia, Terdakwa mendengar ten 
tang kepergian N, ini dan oleh karena 
ia mengandoeng ,dendam“ maka ia 
toenggoe kepada bekas kekasih itoe 
dipinggir djalan Ketika siperempoean 
N. laloe disitoe, dengan tjepat K.men 
tjaboet pisaunja dan ditikamnja kepa 

.Ida N. terseboet hingga ro2sboeh keta- 
nah. Walaupoen berat loekanja moela2 
ia beloem mati, tetapi soedah beberapa 
djam kemoedian ia baroe melepaskan 
napas jang pengabisan, 

Tn ga 

. Tarief akan toeroen 

Pembantoe menoelis: 
Mendengar chabar dari jang patoet 

dipertjaja, bahwa nanti moelai boelan 
Januari '37 tarief harga kartjis S.S. 
antara Tanahabang — Tjisaoek akan 
toeroen, jaitoe dari 26 sen bakal djadi 
18 sen. Roepanja bagi tempat jang 
berdekatan djoega-akanikoet . , , se- 
dikit moerahan. 

- 

“Akan dipoelangkan lagi 

Orang berkata bahwa seorang perso 
neel halte S.S. Serpong jang asal pin 
dahan dari Tangerang akan diretour 
kembali. ..! Roepanja halte S.S. 
Serpong jang begitoe ramai itoe ta' per 
loe pakai banjak banjak pegawai: 

—. 9 —am 

Controle 

Berterima kasih kepada pegawai B,B. 
dan Veld Politie jg soedah mengontrol 
pendjoealan barang? di toko2 bangsa 
Tiong Hoa Tjisaoek en Serpong : moe 
dah-moedahan pekerdjaan jg berharga 
itoe ada pengaroehnja jg baik dan me 
njenangkan bagi pembeli. Lebih baik 
poela djika controle itoe seringan dax 
sedikit agak teliti, karena... si peda 
gang itoe banjak ber'akal pandjang 
dan... sangat litjin ! 

— 0 — 

Perbaikan Bale Desa. 

Sembari laloe kita lihat Bale Desa 
( Vervolgschool Serpong) lagi diperbai 
ki dan ditambah seboeah pintoenja. 

Tentoe sadja jang berkepentingan 
boeat memakai itoe adegan akan ter- 
hamboer terima kasihnja kepada Ke 
pala Desanja. 

semai Da um 

Penagihan padjak. - 

Terdengar keloeh - kesahnja loerah2 
didaerah Tangerang selatan, karena 
tindakan2 dan perintah ,, Penagihan 
padjak dan dwangschrift“ dari atasnja 
semangkin bertambah keras, sedang 
kan mendjalankannja penagihan se- 
roepa itoe sangat .., . soesah ! 
biar ioerah mengeloearkan akal gre 
takan-gretakan dan menakoet nakoeti 
kepada somahnja, tapi ta" berapa pen 
dapatannja, mangkanja itoe sampai 
kini masih banjak loerah-loerah jang 
beloem loenas stor padjak desanja. 

Roepa-roepanja bagi si somahan 
biar bagaimana digertak dan diantjam 
djoega ta'kan ada dajanja, lain dari 
. » . mengeloeh ! ?Sebab boekan karena 
segan membajar dan ajal memenoehi 
kewadjibannja, hanja sadja karena 
pajahnja dan ta' ada jang akan 
dibajarkannja:   moga 

maka kesalahan ada pada motorfiets 18 

sedang motorfietsnja hantjoer sama se” ' 
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   Ikat ini, wah bang Bedjat 

4 1 € in a 2 

   sebetoelnja 
sah d ima ketjap H1 Ona MAAN, BONAD J8 ELAa Renja 

—. Jredaksi soerat kabar Solo, dan jg me- 
slam lnambah komentaar ,koerang satoe 
#8 | botol“ itoe kalau 'ndak salah , Keba- 

“— Jagoenans. 
  

  

    

      

    

  

   

   

  

     

      

          

    

  

   
    

          

   

| Bang Bedjat! Se 
lan toekang i , 
saja akan madjoe anjaan. | 

| i kantor re- 
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. Pendapatan | 
ka oleh karena itoe botol masih d 
kantor dan beloem diboeka djoega, 
jadi nonsen. Apakah sk. jg disadji 

ja ada 100pCt netto isi 
toe u ongekwaliteit. 

| Dan ada lagi kemaren diwaktoe 
oedjan sang looper telah kasih koran 

   
   
    

dalam looper roepanja ada marah 
5 S5 adji inja ema 

hatinja, taoe 

doea dikit bar 
   

  

   

           

   

  

   
   

   

  

   
    

      | pakeannja kaos boentoeng, koran: pegang2 samo pembatja mas 
anget? basah ES ace ta 
Dan ada lagi diwaktoenja 

— rekening bosat tagih boelanan ti 
taoe diwaktoe-wak doer soer 

| bangoenin dan lagi tidak dengan 
ormat topi tidak diboeka wah 

nierd hi bang Bedjat 

   
   

  

      

  

Begini dong, kaloe orang hendak, 
mengambil madoe tawon haroes | 
ati2 jang baek2, kaloe maen sem: 
brono tentoe adje diantoep tawon, 
dan lagi kenapa bang Bedjat Karan 
saben hari begitoe sadja ?! 
Saai !. geen veranderingen, tida'. 

ada chabar jang masoek diotak 
. niet wetenschappelijk, roepanja ka 

loe koewe dibikin matjem2 tapi po 
koknja singkong djoega singkong) 
djoken Ann 2 

   

    

Sekianlah Bang Bedjat 
soepaja mendjadi tahoe 

tr Mis s-NEKATT. 

“NB. 3 

| katt, dimoeat dipo 
moeat  tentoe ada 
Bang Bedjat. 

'B, e miss Neka 
apa kabar miss? p 

jok djika ta" di 
ectnja bagi    

  

    
   

    
    

      

ang isteri telah nekad” 

  

    

- noelis : Ha 

Pada hari malam Rebo tg. 21 Oct. (ke 
maren'malam) kira poekoel 3 riboet soe 
ara mobil jg pergi datang di Tjitjalerg 

nd 

  

  

    
      

ka disebelah wetan Bandoeng. Boeat di 

ninggal moetnjs akan mentjan 
tahoe a ng riboet-riboet pada 
malam Pen Ag 

— Pada orang dibikin terke 

djoet karena mendapat kabar bahwa is 
teritoean Ass.-Wedana malamitoe telah 
meninggal doenia. Terkedjoet karena 
tidak ada kabar tentang sakitnja. Apa 
lagi karena pada siangnja orang 

pesta pertemoean boeat menghormati 
t. mantri polisi berenti mendapat pen- 
sioen dan t. mantri polisi baroe jang 

   

menggantinya. "ne 
Lebih siang lagi chabar itoe ditai 

bah lagi bahwa meninggalnja beliau 
itoe dengan memboenoeh diri memakai 

  

hanja merjaksikan kematian sadja. 
Poekoel 11 siang djinazahnja diba- 

5 . ,. 

meng      

ka kini dapatlah kita wartakan, 
ari fihak departement telah di 
kesanggoepan akan mengirim- 

beberapa banjak ,kleurstoffen" 

  

-. 
v 

“| Euteh bohong entah tidak. Boeat 
(bang Bedjat, memang cemoemnja sk 

Irat kabar : dari itoe bang Bedjat sering 1 na 

japlnja berbaoe minjak tana' 
p.|bilang teroes terang, wah fjia'lat, . . . 
yi. i hilangsatoe “advertentie“ dong. 

| pada abone jang terhormat, itoe| Kane 2 

nltopi, terlebih2 kalau.... 

i 3 tamparan. ... 4 

—. Idoeloe.... dia ketjil apa besar, miss ? 

| perma'afkan, habis. . 
mengantjam, si! En trouwens 
|dames hebben de voorkeur, nietwaar? 

— Harep ini 'soerat “dari Miss Ne-| 

1... dag miss, | 

—.. Memboenoeh diri|k 
Dari Tjitjalengka pembantoe me|P 

melihat marhoem “itoe mengoeroes! 

browning. Profesor dan Dokter pada | n Tjandiredjo au 
malam sama diminta datang. Tetapi |"... 260 ea eL 

Rantjaekek dengan memakai | 
“dari onderneming Sin- 

  

   
    Jatau ,benar“-nja, tetapi 

Asal dapat“ tidak mengapa 
berbohong, begitoelah “oemoemnja soe 

  

  

  

  

dengar perkataan2 beg 
kan liegen als een krant" 

   1 ,Zeg, je 
(Engkau 

| pandai berbohong seperti soerat kabar). 
| Ja, malah kadang kadang ketjapnja 
'soedah diboeka, soedah ditjoba, masih 
djoega bilang “lezat“, goerih, sn 
dll, pada hal rasanja jang sesoenggoeh 

1 api kalau 

  

| Ini oemoemnja, loo, “Pemandangan | 
sebisa bisa tidak maoe berbohong, ka 
lau perloe, jah . , sedikiiiiiiiit sadja, 

kalau bisa Jah, djangan bohong. 
| Althans boeat bang Bedjat. Bang 

dja jang terkandoeng dalam hati bang 
Bedjat. Aa 

| Kalau perkara looper, jah soedah 
'tentoe sadja, onbeschoft en onbeschaaft 
kalau melempar koran, zonder boeka 

kalau. 
sgenover U, miss Nekatt. Tjoba bang 

Ijat melihat, tentoe looper itoe dapat 
loo althans.... nanti 

W2| Perkara koran jang isinja hampir 
'seroepa sadja saban hari, jah, soedah 
tentoe sadja membosenkan, Tapi jang 
miss Nekatt maksoedkan siapa? koran 
mana? ,Pemandangankan“? Atau 
bang Bedjatkan? atau lain ? Sjoekoer 
kalau lain sk. 2 
” 'Djangan bang Becjat dong, jaa? 
Bang Bedjat bisa berobah2 toelisannja, 
'tjoema. ... badjoenja 'nggak. : 
K6isiaaaan ! 

Dan Miss Nekatt toelis dengan ,N. 
B.“, dibawah Lho, lo, ,kalau ta' di 
moeat, effectnja bagi bang Bedjat“. 

. Wat bedoelt U miss? Sabar dong! 

“Effect baik apa nggak? Sampai 
2 
Ibang Bedjat takoet. Dari itoe boeroe2 
bang Bedjat moeat ini hari. Lain-lain 
abonne jang kirim soerat harap mem 

... miss Nekatt 

Bang Bedjat maoe tanja: Nah, seka 
rang: soedah “dimoeat dan didjawab, 
kalau masih ada effectnja, wah. ... 
teutoe effect baik, dong. 

| Bookan bogitoe 1miss? Dag ! 
: “5. BANG BEDJAT. 

itoe, 'sehingga tidak oesah orang ber 
: ir akan tertoetoepnja beberapa 

  

'peroesahaan tenoen itoe. 
Berita ini disamboet dengan sangat 

girang sekali oleh orang2 jang ber 
sangkoetan. 

AN ne se Oa 

— Kolonisatie Lampong 
Didekat K.M. 86 didjalan antara 

Telok Betong dan Kotaboemi dalam 
marga Bala u adalah soeatoe tempat 
kediaman orang2 jang berasal dari 

  

an mentjari | poelau Djawa, Jg diberi nama ,Tjan | 
diredjo“, jg pada saat ini telah didiami 
'oleh kl. lebih 30 keloearga. 

Tempat ini ialah telah diroepakan 

ngan diorganisatie. Orang2nja (kolo- 
nisten ini) kebanjakan bekas koeli2 

    
    

   

itoe djoega. " .. .... 
Goena menolong imereka jang be 

8 ja didjalan BOW djaoeh dari 
kampoeng2 jang didiami orang, maka 
dienst terseboet laloe mendirikan se- 

kerdja 

Iboeah roema kediaman jang agaknja    

  

'boeat sementara sadja, dalam mana 
'koeli2 itoe dapat tinggal dengan tida 
oesah membajar a Ae 

  

po Djawa jg tin 06 
ka ini teroes memperoesahakan 

  

“lig terdekat sekali dari tempatnja itoe, 
Idengan hanja kepala marga didaereh 

e-litoe djoega, dan mereka hanja perloe 
membajar sewa tanah pada marganja, 
demikian poela tentang djiwanja ter 
'masoek djoega dalam genggaman be 

1 |stuur. marga. Mereka berladang, dan 
djoega menanam toermboehan polowi 

'djo, sebagai ketela, djagong dan lain 
lainnja, Tn 

Tanahnja memang oentoek toem 

ilboeh2an itoe baik sekali dan karena 
itoelah agaknja maka hasil2njapoen 
sangat memoeaskan. . 

” Pemberian air adalah dilakoekan 
dari Way-Pengoeboeran dengan se 

|banjak2nja, Dari fihak jang berkoeasa,   

. |seboe 

Bedjat selaloe bilang di Podjok apa sa| 
| Lampong, : 

oleh soeatoe kolonisatie jang tidak de 

B.O.W. atau masih bekerdja sebagai 

  

    
    

   
   
     
    

    

     

ggal diet: Mere 
ab| 

   

      

correspondent Batav. Nwbl. menerima 
warta bahwa disekitar Tjandiredjo 

|poen sangat baiknja goena memper 
'loeas tempat kediaman sematjam itoe. 
Kolonisten ini gampang sekali me 
'djoeal tanam-toemboeh mereka, karena 

  h pasar (kalangan). 
| Lain2 pentjarian, adalah kabanjakan 
dari mereka ini menangkap ikan-soe- 
ngai di Way-Pengoeboean tsb. 

| Kepala keloearga ini dengan radjin 
nja telah mempoenjai goena mata pen 
tjariannja, kebon2 lada atau kebon 
lainnja, dan dengan djalau inilah poe 
la memberikan pekerdjaan pada orang 
orangnja seperti mengoeroes kebon2 
tsb., dan orang2 mendapat oepah dari 
'padanja sebagai pentjarian loear dari 
Ipenijarian sehari2nja. 

Djika dekat disitoe pada soeatoe dja 
lan B.O.W. ada pekerdjaan jang mesti 
dikerdjakan maka mereka inipoen de 
ngan segera poela mendapat pentjari 
an lainnja. 

Kebanjakan mereka ini bekerdja 
sesoedah menoeai padinja, pada onder 

| neming-onderneming jang dekat disitoe 
atau pada orang-orang pendoedoek 

Mereka mempoenjai padi banjak, 
dan telah merasa senang poela tinggal 
berdiam didaerah itoe, hingga mereka 
tidak poela lagi memikirkan akan 
poelang kembali ke tanah Djawa. 
Bahwa kolonisatie ini mendjadi per 

hatian B. B., soeatoe hal jang memang 
seharoesnja. pat 

— Mereka tidak poela djarang kalinja 
dikoendjoengi oleh ambtenaar2 dari 
Landbouwvoorlichtingsdienst. 
Saka e Aan 

Pemboenoehan dalam hoetan. 
- 

. Siapa menjembelih 
dan membakar Siti 
Rafiah? 

Pada awal tahoen.jang laloe di 
Sampali ditepi soeatoe hoetan, seorang 
perempoean Arab jang masih moeda, 
bernama Siti Rafiah, dengan tjara 
jang kedjam sekali telah diboenoeh. 

Badannja ditjintjang jang kemoedian 
dibakar, hingga hanja sedikit sekali 
sisa-sisa badan itoe jang masih bisa 
didapati. 3 

Seorang laki-laki Arab bernama B. 
soeami dari perempoean jang mendjadi 
korban itoe, dengan siapa poela 
perempoean terseboet ta' dapat hidoep 
bersama-sama lebih “landjoet, oleh 
politie sebagai seorang jang tertoe- 
doeh telah ditahan kemoedian oleh 
Landraad jang telah mendengar 
'keterangan2, didjatoehkan hoekoeman 
"T6 tahoen pendjara. “. “—— 

| Terdakwa menolak hoekoeman itoe 
dengan djalan naik appel, karena mana 
Raad van Justitie telah meminta soe 
paja penjelidikan ditambah lagi, achir 
nja kemaren doeloe soal ini telah di 
selesaikan oleh badan terseboet dengan 
djalan mendengar keterangan seorang 
achli dr. Missing. ' 

Raad van Justitie pada tg 16 Oct. jl. 
kembali mendjatoehkan vonnis dan 
merobah poela vonnis Landraad. 

Terdakwa B. dengan ini dimerdeka 
kan kembali dari toedoehan pemboe 
noehan terseboet. 

Tentang boeah toetoer jang ditim- 
boelkan oleh kedjadian pemboenoehan 
ini di Sampali, jang telah berboelan2 
poela mendjadi pekerdjaan politie ke 

| moedian diperbintjangkan poela bebe 
'rapa kali oleh Landraad, pembantoe 
kita mengabarkan: 

Dalam boelan Maart th jang laloe, 
koeli2 jang sedang bekerdja ditanah 
di Sampali telah bertemoe soeatoe jg 
menggemparkan: Orang bertemoe sisa 
sisa majit itoe. demikian poelasisa si 
sa speda, dll. nja, olehdr. Missing 
pada tanggal 13 Maart telah diadakan 
pemeriksaan setjara achli tabib, de- 
ngan mana iapoen dapat menjimpoel 
kan, bahwa korban itoe ialah seorang 
perempoean, dan beroesiatidak lebih 
dari 30 th. dan bangsa Timoer. 

Seteroesnja majit itoe selama2nja 
|telah ada disitoe sehari-semalam, oleh 
karena ta' ada sesoeatoe jg menjata- 

bahwa majit itoe soedah hantioer 
isah. ii 
pemeriksaan dihadapan Land 

oreng saksi jaitoe koesir sado 
ikan keterangan, bahwa ia 

   

g laki-laki dan seorang perem 
'poean ke Sampali, sedang kemoedian 

"'malamnja perempoean itoe tidak kem 
bali lagi. 
Saksi itoe ingat2 jg ia pernah me 

libat Jaki2 terseboet, laki2 mana ialah 
jg tersangkoet dalam perdjalanan tsb. 

memberikan keboektian jg tjoekoep. 

Banjak saksi2 lainnja telah 'dide- 
ngar keterangannja masing2, dan oleh 
Ikarena B. bangsa Arab itoe, tadinja 
pernah berkelakoean jang menimboel 

Ikan tjoeriga terhadap pada perem- 
poeannja, maka Landraad berkejaki- 
nan bahwa ia-lah jang bersalah dalam 
hal itoe, hal mana menjebabkan Land- 
raad mendjatoehkan hoekoeman pen 
djara 16 tahoen lamanja. 

Raad van Justitie, menerima per 
kara ini in revisie, dan berpendapatan 
bahwa pemeriksaan tambahan dalam   

tidak djaoeh dari tempat itoe terletak | 

'bih tinggi dari pada loear negeri dan 

n Februari telah membawa 

diatas, tetapi keterangan itoe ta'dapat | hanja 

Dalam pembitjaraannja dengan wa 
Ikil Aneta, toean G.J. Schimmel, 
Kepala Kantoor oentoek perdagangan 
jg djoega dihadliri oleh toean dr. KE. 
de Vries wakil Kepala bagian oeroe 
|san Economie, Oemoem dan Coopera- 
'tie pada Departement van Economi- 
sche Zaken, memberi keterangan ten 
tang keadaan harga barang-barang 
import dan export sebagaimana telah 
terdjadi pada minggoe-ininggoe jang 
belakangan ini. 

Djoega berhoeboeng dengan ini hal 
t. Schimmel toetoerkan tentang penoe 
roenan harga garam dan rantjangan 
ordonnantie tentang penoeroenan bea 
masoek dan penambahan atas bea- 
masoek jg pada hari Saptoe j.l. dima 
djoekan pada Volksraad. 

T, Scehimmel oendjoek teroetama 
pada banjak harga2 dan tarief2 jang 
tidak berobah, dimana publiek 
tidak begitoe ingatkan, Dalam ini ter 
hitoeng semoea tarief dari Pemerentah, 
diantara mana dari Verkeer dan Wa- 
terstaat, djadi oempamanja post, te- 
legraaf, telefoon, kereta api, tarief pa- 
bean, tarief kereta api particulier, gas, 
listriek dan air, sedang djoega tarief 
Koninklijke Paketvaart Maatschappjj 
dalam lingkoengan ini kepoelauan sen 
diri tidak berobah, jg oentoek Buiten- 
gewesten ada satoe factor jg penting. 

Djoega tidak berobah harganja ha- 
sil hasil minjak-tanah, karena maat- 
sebappij2 besar tidak oemoemkan pe 
naikan harga. Jang belakangan ini 
sangat berarti pada djalannja harga2, 
ditilik dari pengaroehnja dari sini ke 
pada ongkos2 pengangkoetan dalam 
negeri. Djoega minjak boeat lampoe 
jang meroepakan bagian belandja pen 
ting bagi orang ketjil tidak naik. Boe 
kan dimaksoedkan disini seboetkan se 
moea sampai lengkap sebab banjak se 
kali harga harga jg tetap sadja. Mak- 
soednja tidak lain hanja oendjoek be 
berapa dasar penting jang teroetama. 

Terhadap beras telah terdjadi sa 
lah faham oleh publiek. Roepanja ada 
sangka'an bahwa harga ini barang se 
ngadja dibikin boeat tetap rendah. 
Ini sangka'an sama-sekali tidak benar. 
Sebeloemnja 'depreciatie oeang roe- 
piah harga beras dalam ini negeri 
di semoea gewest dimana pemasoekan 
beras dari loear negeri terlarang — 
djadi Java dan Madoera — selaloe le- 

sekarang ini pada garis jang sama. 
Diketjoealikan naik-toeroennja harga 
pasar jang loemrah, dihari kemoedian 
tidak diharap akan ditoenggoe ke- 
naikannja. Ketetapannja harga beras 
itoe akan menjebabkan harga lain-lain 
barang makanan kira2 sama sadja. 
Toeroennja harga garam djoega satoe 
tindakan oentoek melindoengi belan- 
dja boeat makan orang ketfjil. 

Barang-barang Import 
Tentang barang import orang ha- 

roes bisa tjotjokkan dengan angan2 
bahwagkenaikan harganja itoe tak bo 
leh ditjegah lagi. Orang tidak boleh 
harap dari pemerentah, bahwa ia se 
lamanja bisa tahan ini, karena kena- 
ikan ini ada kesoedahan jang semisti 
nja dari karena depreciatie harga oe- 
ang. Oentoek imbangannja oleh Pe 
merentah diambil atoeran dalam roe- 
pa penoeroenan rechten jang sedang 
dioesoelkan, dimana teroetama ,pen 
doedoek jang koerang mampoe tidak 
diloepakan. 
Dengan ini di tjapai, bah 

wa barang2 tadi sebagitoe 
djaoeh jang asalnja boe- 
kan dari Nederlandkenai 
kan harganja sampai se- 
paro atau sepertiganja di 
tangkapnja. “si 

Setelah itoe haroes.dioendjeek poela, 
bahwa harga. £tjeran didalam negeri 
menoercet procentage lebih koerang 
iagi naik keatas, karena penjiaran di 
sini seperti sewa goedang, benzine dan 
ongkos vrachtauto, begitoe djoega 
tarief kereta-api, tetap sadja. Sini sana 
tarief vracbtauto betoel ada naiknja, 
tetapioleh karena banjaknja persaingan 
ini angkoetan, maka tidak oesah di 
koeatirkan akan ada kenaikan mene- 
roes. 

Dengan penoeroenan rechten boeat 
cambrics, sebagian besar didatangkan 
dari Nederland oentoek bahan peroe 
sahaan batik, telah tertjapai bahwa 

sebagian ketjil kenaikannja, 
oleh karena telah dibikin perdjandjian 
dengan fabrikanten di Twente tentang 
harga baroe, dimana hanja kenaikan 

  

hal itoe sangat perloenja. Perkara itoe 
kembali dioelangi di Raad van Jus- 
titie, jang kembali poela meadengar- 
kan keterangan dr. Messing tentang 
hasil penjelidikannja sebagai seorang 
achli ketabiban. 

Raad sekarang kembali mendjatoeh 
kan vonnis sebagai terseboet diatas.   

Kemadjoeannja 
harga barang.? 

keadaan 

    

ongkos bahan dan sebagainja itoe di 
kerdjakan. 

Ini ada barang dimana dengan te 
tap harganja soedah bisa ditentoekan, 
sedangkan lain-lain harga masih dalam 
keadaan tergantoeng. 
Dalam oemoemnja boleh 

dianggap bahwa barang2 
dari Nederland, kenaikan 
Inja sangat dibawah diban 
ding dengan keadaan de- 
preciatie oeangroepiah, 

Dihari kemoedian tentoe sadja akan 
|diingatkan dengan pergerakan harga di 
pasar doenia. Di antara harga barang2, 
cempamanja gandoem dari Australie, 
gerakannja sekean waktoe ini telah 
naik. Djadi tiap2 penaikan harga orang 
djangan anggap disebabkan oleh karena 
keadaan kedoedoekan oeang. Dalam ini 
hal orang haroes bajar lebih mahal: 
oleh Pemerintah tidak bisa diadakan 
atoeran pentjegahan terhadap ini. 

Tetapi apa jang bisa dikerdjakan. 
Begitoelah bea-pemasvuekan gandoem 
moelai 1 Januari 1937 ditoeroenkan 
banjak, dari 18 sampai 6 pCt dan oen 
toek ini tahoen soedah 9 pCt, dengan 
mana sebagaimana djoega sebagian da 
ri kenaikan harga itoe telah dipikoel. 

Penseroenan bea masoek tjengkeh 
mengandoeng banjak kepentingan ba 
gi industrie pendoedoek sebab peroe 
sahaan2 rokok kretek jang toch telah 
dalam keadaan hidoep soekar, djikalau 
tidak diadakan atoeran itoe bisa ter 
dj€empet sama sekali. 

Export hasil - hasil boemi. 
Oentoek barang-barang export kea- 

daannja seoemoemnja baik. Di wak 
toe jang laloe dimana valuta Neder 
land tergantoeng dari serangan - sera 
ngan dimana ditakoetkan bahwa stand- 
aard mas oleh kita akan dit inggal 
kan, sering sekali dinjatakan doega'an 
bahwa ini bisa menjebabkan toeroen 
nja harga barang-barang, jalah hasil 
boemi teroetama, dimana Hindia Be 
landa ini ambil bagian penting dalam 
pasar doenia. Ini berlakoe boeat thee, 
rubber, goela copra dan sebagainja. 
Ini pengharapan jang disertai kekoea 
tiran ternjata tidak benar. Sesoedah 
nja depreciatie roepiah kemadjoean 
harga dalam pasar doenia sama - se 
kali tetap biasa, 

N.ILV.A.S. telah naikkan harganja 
oentoek loearnegeri dengan segerajalah 
dinaikan dengan precentage bedanja 
harga oeang berhoeboeng dengan dep 
reciatie dan pasar-goela di London oen 
djoek gelagat naik dari pada toeroen. 

Pasar karet dan teh oendjoek djoega 
kenaikan tetap, sehingga djoega disini 
depeciatie roepiah itoe mendjadi kasih 
kenaikan harga roepijah dengan kira 
kira 25 pCt. 

Boeat koffie dapat kesoedahan jang 
oendjoek kebenarannja aalsan-alasan 
pemerentah jang dimadjoekan waktoe 
membitjarakan koffie-ordonnantie. 

Tidak hanja harganja tempat2 pesisir 
lantas naik dengan procentage penoeh 
dari depreciatie, tetapi djoega ternjata 
bahwa pasar doenia tidak bergerak 
sama sekali disebabkan kesoedahannja 
harga koffie diini negeri. Malah sam 
pai, dibajar dengan valuta asing, di 
pasar loear negeri diminggoe jl. ada 
kenaikan jg njata nampak. Djoega 
dalam negeri samboetan depreciatie 
itoe dengan lantas dan harga tinggi di 
pesisir diteroeskan pada producenten 
tidak dengan potongan soeatoe apa. 

Ini hasil tidak boleh disangkal lagi, 
sebagaimana lain lain hasil pendoedoek 

i edikit diperoleh dari kegiatan 
tjerdasan jg dioendjoek oleh 

      

   
   

i andsch Bestuur pada semoea 
li annja dengan penjiarannja 

- se . La me Sa 

te "kedoedoekan wang dan bocali 
e kepada hasil hasil oentoek 

export. Sampai di plosok2 negeri se 
moea orang mendjadi tahoe tentang 
keadaan baroe itoe. : 

Pada minggoe pertama copra alam 
kan harga toeroen sebentaran berhse 
boeng dengan pengambilan oentoeng 
besar, meskipoen itoe barang mem 
poenjai kedoedoekan koeat dalam 
pasar. Tetapi ini keada'an hanja seben- 
taran sadja dan dihari-hari belakangan 
ini ada oendjoek poela kenaikan harga 
Londen. Djoega boeat ini hasil-boemi 
oleh karena depreciatie-oeang pendoe 
doek dapatkan pendapatan lebih 
banjak dalam roepiah. 

Djikalau orang sekarang melihat apa 
jang terdjadi dengan harga harga ha-, 
sil industrie dalam negeri, maka ter 

autobanden tetap sadja. Begitoedjoega 
boeat hasil industrie termbako. Bebe- 
jrapa peroesaha'an oempama metaal 
industrie akan mesti naik harganja, 
dari sebab sebagi kesoedahannja ke- 
naikan bahan dari loear negeri. Boeat 
industrie batik dan rokok kretek, boe 
at peroesahaan roti dan fabriek bes- 
'koeit penoeroenan rechten ada berarti, 
karena ini atoeran djadi pikoel seba- 
gian besar atau ketjil harga bahan ba   ey 9 mem han itoe. 

njata bahwa vempamanja cement dan—- 
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di 
OLEH M.D. 

Dalam waktoe diadakannja Kampvuur 
kepandoean Islam di Makassar, pada 
tg. 13 Oct. 1936. Maka sebagian pan 
doe dari Siap., ada jg menerangkan 
riwajat tersiarnja agama Islam di Ce- 
lebes Selatan. Maka rasanja ada pae- 
dahnja boeat diketahoei oleh oemoem 
teroetama sekalian pembatja ini s: k. 
Kita koetipkan segala pembitjaraan 
dan keterangan jg mengenai riwajat 
terseboet. Moedah2an  berfaedahlah 
kiranja bagi kita semoea hendaknja. 
Lebih landjoet spr. ada mentjeritakan 
demikian, 

Sebagai seorang Moeslimin Indone 
sia, teroetama Moeslimin Celebes Se- 
latan, jg mentjintai negeri toempah 
darah dan bangsanja, maka dalam kam 
vuur ini jg berhoeboengan dengan 
riwajat kebesaran dan riwajat besluit 
jg diterima oleh Djoendjoengan kita 
Nabi Moehammad saw. oentoek sem- 
bahjang 5 waktoe. 

Maka ini malam adalah baiknja 
djoega oleh komite kampvuur Mi'radj 
menjediakan satoe agenda oentoek ri- 
wajat tersiarnja agama Islam di Celebes 

" Selatan. Atau negeri kita ini, Moedah 
moedahan adanja Riwajat Mi'radj dau 
Isra ini akan diikoeti poela oleh riwa 
jat agama Islam dinegeri kita ini, jg 
penoeh dengan riwajat kebesaran pa- 
da waktos Jahoeloe itoe akan mendja 
di tjermin dan teladan kepada kita 
bersama hendaknja. 

Sebeloemnja kami  melandjoetkan 
pembatjaan lezing riwajat ini, terlebih 
dahoeloe kami mema'loemkan kepada 
saudara saudara dan toean toean bahwa 
adapoen riwajat ini ada terdapat dari 
karangan dan pendapatan orang orang 
toea kita jg telah mempeladjari riwa 
jat riwajat kebesaran masa dahoeloe, 
jg berpedoman dalam boekoe boekoe 
riwajat jg dinamakan oleh orang 
Boegis TOLO. Dan lagi orang Makas 
sar LONTARA. 

Poen sedikitnja berpedoman poela 
dari pada karangan seorang bangsa 
Inggeris jgahli perkara timoer jang 
bernama De Arnold. 

Akan tetapi kepada saudara2 dan 
toean2 jg hadlir djikalau ada jg me- 
njimpan atau mengetahoei riwajat ini 
tentoe sedikitnja akan memperbaiki 
mana jg tidak betoel atau tjotjok de- 
ngan riwajat, karena ma'loem riwajat 
soedah hampir 400 tahoen lamanja 
beloem tentoe doedoek dalam kepas- 
tian. 

Ketjoeali kitab agama Islam jaitoe 
Al-@oer'an dari masa dahoeloe sampai 
sekarang soedah 1355 th. lamanja, 
tidak boleh berobah robah seperti se 
diakala, karena memang tidak ada 
seseorangpoen jg tjakap meniroe da- 
lam soesoenan Al-goer'an diatas boe- 
mi ini, 
Adapoen kepentingannja riwajat ini 

bagi pandoe2 Islam dan boekan ke- 
pandoean Islam, jg mengakoe kepan 
doean Indonesia, ialah betapa besar 
dan kepentingannja riwajat kita bagi 
kemadjoean sesoeatoe bangsa, baik ten 
tang agama, maoepoen tentang peng 
hidoepan, maoepoen sociaal maoepoen 
tentang penghidoepan politiek, terle 
bih poela tentang peradabannja, maka 
besarlah harapan kami bahwa lezing 
ini, bolehlah mendjadi tjontoh bagi 
kita oentoek memadjoekan bangsa kita 
apa lagi dalam so'al keagamaan kita 
Islam. 

Dan 
toean- 

annja waktoe 
itoe masih tersiar dengan semboenji2 
kepada ra'jat djelata dalam djadjahan 
Gowa. (Dalam abad ke 15). Kalau kita 
menilik riwajat negeri kita jg soedah 
4 abad jl. itoe, sangat menarik hati 
dalam riwajat tersiarnja agama Islam 
jang dioesahakan oleh Moebalih2 Igama 
Islam masa itoe, 

Adapoen segenap masa itoe terdapat 
lah boekti2jang ta' dapat berhentinja, 
jang dilakoekan oleh- Moebalig2 Islam 
disana sini. 

Pada permoelaannja, dalam segala 
hal ihwalnja. Moebalig2 itoe melakoe 
kan pekerdjaan2nja tidak dengan per 
lindoengan dan pertolongan kaoem jg 

—— herkoeasa dalam oeroesan negeri. Me- 
lainkan semata2 hanja dengan kekoea 

tan kejakinan beiaka, dan dalam ke- 

banjakan hal, dengan menghadapi per 
lawanan jang hebat. 2 

Akan tetapi walaupoen menempoeh 
kesoesahan jang maha hebat itoe, te- 
tapi teroes bekerdja mendjalankan ke- 
wadjiban masing2 sebagai seorang pe- 
moeda Islam jang tetap menanggoeng 
djawab nanti di Acherat Soebhanahoe 

Wata'ala. 

    

man - maa ea 

Riwajat tersiarnja Agama Islam 

Selebes Selatan. 
  

MANSOER 

Maka adapoen jang moela2 menjiar 
kan agama Islam dinegeri kita ini, 
adalah Moebalig2 Islam dari negeri 
Patani, Pahang, Teranggano, Kombo- 
dja (Kodja) Djohor, dan bangsa Mi- 
nangkabau dari Soematera Barat, dan 
Atjeh. : 

Adapoen segala bangsa itoe, oemoem 
lah dinamakan bangsa Melajoe, jang 
memang pada masa itoe, bangsa Me- 
lajoe soedah memeloek Igama Islam, 
dari moelai abad ke 12, Karena Atjeh 
lah jang pertama2 mendirikan Kera- 
djaan Islam dibawah pimpinan Sri 
Padoeka Soeltan Djohansja. 

Maka jang bermoela2 berichtiar me 
njiarkan igama Islam di Selebes Sela 
tan ini, ialah atas initiatiefnja bangsa 
Melajoe jang sampai sekarang masih 
ada toeroenannja, adapoen jg moela2 
datang disini ialah seorang Saudagar 
jang bernama Nakoda Bonang jang 
datang dengan perahoe, berdiam di 
Gowa semasa Radja Gowa (Toeni 
Palangga) pada tahoen 1521. 

Kemoedian, maka diikoeti oleh be 
rapa bangsa Melajoe jg telah tadi di 
seboet nama-nama negerinja diatas- 
Zaman itoe, oleh bangsa Melajoe jang 
soedah berdiam di Gowa, bersoesah 
melihat bangsa Boegis Mangkasara 
beloem memeloek Igama Islam, jang 
hampir2 oleh kaoem Jesusten dimasoe 
ki faham xe keristenan. 

Karena ketika Gowa ada dalam 
zaman kebesarannja, oleh kaoem Ju 
susten jang dibawah perlindoengannja 
Prantjis, telah diangkat doea orang 
anak Radja Gowa dibawa ke Parsi 
oentoek mempeladjari so'al2 Agama 
Kristen, diantaranja doea anak Radja 
itoe, jang terkenal dalam riwajat, ia 
lah seorang jang bernama KaraEng 
Kandjilo jang mendapat titel Toema 
liangang Ri Timoro. Jang seorangnja 
ta' dapat dalam riwajatnja. 

Kemoedian dari pada itoe, sesoedah 
nja berdiam orang Melajoe di Gowa 
maka olehnja telah mengadakan Per 
moesjawaratan jang membitjakan soal2 
agama Islam, Jang kepoetoesan Per 
moesjawaratannja itoe, ialah memoe 
toeskan soepaja kita bangsa Melajoe, 
ada disini Gowa mendatangkan 3 
orang Moebalig Islam dari'Soematera. 

Diantaranja Moeballigh2 Islam jg 
tertjakap jg didatangkan dari Soema- 
tera ialah: Chatib 'Toenggal Abdul 
Ma'moer, Chatib Soeloeng Soelaiman, 
dan ketiga Chatib Boengsoe. 

Ketiga Moeballigh2itoe jg bertiga 
telah sampai di Selebes, Maka berdi- 
amlah merekadi Gowa bersama2 de- 
ngan orang Melajoe, dan achirnja me 
nentoekan sikap, oertoek menjiarkan 
faham igama Islam di tengah2 Ra'jat 
djelata. Dan selandjoetnja kepada 
orang2 jg berkedoedoekan dalam Moe 
sjarakat Gowa, (orang2 jg berpangkat). 

Akan tetapi masa itoe hanja seba 
gai faham sadja, beloem bisa dikatakan 
mentjoekoepi. Maka sikap kedoea, ia- 
lah soepaja disiarkan kebagian kera 
djaan Loew oek. Karena itoelah jg 
dianggap moelia keradjaannja pada 
zaman itoe, oleh sebab Radja Loewoek 
itoe ada perhoeboengannja pamili de- 
ngan Radja Modjopahit. 

Radja di Loewoek itoe, ialah berge 
lar radja Matinroe'ri War e.Maka 
ketiga Moeballigh itoe berangkatlak ke 
Loewoek, dengan tidak berapa lama 
di Loewoek berdiam maka dengan 
takdir Toehan, Radja Loewoek tsb. 

kan dengan gelaran Soeltan Moe- 
hammad Wali Moedlahi- 

talroeddin (Radja ke 14). 
(-Maka itoe Moeballigh bertiga de- 

ye Ingan segera mengatoer rentjana pcme 
rintahan setjara Islam di L-oewoek, can 
mengatoer poela persiapan2 oentoek 
menjiarkan agama Islam jg lebih loe 
as lagi. Dalam pada itoe maka Radja 
Loewoek, memberikan adviesnja kepa 
da ketiga Moeballigh, mengatakan: 
»Bahwa betoel saja Radja Loewoek 
jg termoelja, akan tetapi Radja Go- 
walah jg terkoeat dan terbesar djadja 
hannja sampai di Manila, Borneo, Ter 
nate, dan Soenda Ketjil". 

Mendengar perkataan radja itoe, 
maka dimintanja oentoek berangkat 
ke Gowa, dan Chatib Svueloeng ting 
gal di Loewoek, sebagai pemimpin Is- 
lam di Loewoek. Di kampoeng Pati 
man, antara Palopo dan Malili, 
dan berkoeboerlah disana, dan di 
gelar datoek Patiman. - 

Semasa hidoepnja poedjangga itoe. 
telah menanam bibit pemimpin Islam 
oentoek melandjoetkan pakerdjaannja 
(mengislamkan) pendoedoek Loewoek 
dan sekitarnja. Katib Toenggal dan 
Chatib Boengsoe kedoeanja berlajarlah 
ke Gowa, oentoek melangsoengkan 
maksoednja ( mengislamkan| ra'jat Se- 
lebes Selatan.   "Karena sesoeatoe kepentingan di 

memeloek igama Islam, dan digelar-| 

  

Tiro, maka Chatib Boengsee singgah 
lah di Tiro, oentoek menjiarkan Iga- 
ma Islam djoega, dan selandjoetnja 
Chatib Boengsoe dengan tidak berapa 
lama, telah mendirikan seboeah Mas- 
djid jg letaknja dekat soengai, jg me 
ngalir airanja. 

Dan Chatib Boengsoe jg berdiam 
disana, dan seteroesnja menanam bi- 
bit sebagai pemimpin Islam, dan me 
binggalkan doenia di Tiro, dan di 
gelarkan ia semasa hidoepnja datoek 
Ri Tiro. 

Adapoen Chatib Menoenggal ia me 
neroeskan perdjalanvannja ke Gowa 
dan teroes berdijam di Tallo, karena 
masa itoe masih kebesaran dalam pim 
pinannja radja jang bernama radja 
ImalingkangDaengManjon- 
ri. Jang bersaudara dengan Radja   

Gowa jang bernama Imanrabiah 
(Toemenang Ri Gaokanna) 

Sesama katib Toenggal ada di Tal- 
lo, beliau pergi beroemah di atas 
tanah jang tinggi, jang sampai seka- 
rang dinamaka Gotong-gotong 
nga jg diseboet oleh orang melajoe 
tanah Bendang. jang berdekatan 
dengan sawah jang bernama Pabat 
Toang, ketika katib Toenggal 
berdiam di Tallo, jang oemoem di 
katakan dan digelar datoe" ri Ba n- 
dang. (Ialah dari perkataan Datoek 
di Bendang.) Ketika datoek itoe ber 
diam di Tallo dengan leloeasa keloe 
ar masoek di benteng Tallo oentoek 
membitjarakan soeal2 Igama Islam. 
Dan selandjoetnja naik toeroen di 
Istana Radja Tallo, oentoek menjam 
paikan maksoednja. 

  

Penjiaran Radio 
  

PROGRAMMA NIROM 

Penjiaran Barat 

Archipelz. 99 (dari 11.00 t/m 12.00 
atas 05 m). West-Java: Batavia 126, 
Bandoeng 120 Buitenzorg 182 Cheribon 
108 Pekalongan 92, Soekaboemi 192: 
Oost dan Midden—Java: Soerabaja 131 
dari 7.30 sampai 2.00 atas 25 m.) Soe 
rabaja III 196, Semarang 122, Malang 
91, Djokja 181, Solo 188, Tjepoe 186, 

Kemis 22 Oct, 

6.03 sore Lagoe2 dengan piano 
645 , Lagoe Afrika Selatan 
7.— malam Berita soerat kabar 
de Tn Concert dari opera 
8.— Trio Arensky 
8.30 Pemandangan loear negri 
945 , Lagoe dansa 

1080 Black and Withe Enter 
tainers 

l1l— Toetoep, 

Djoem'at 23 Oct. 
6.30pagi Gymnastiek 
AI Lagoe gembira 
8,— Berhenti 
k03 Serieus muziek 
EA Boeat orang sakit 
12,03 siang Boeat orang sakit 
Ce Berita soerat kabar 
kast 3 Lagoe dansa 
2— Lagoe gramophoon 
2 Mengoelangi berita s.k. 
2 Berhenti 
6,03 sore Tjeritera Bijbel 
Ola 1 Konsert malam 
7,— malam Berita soerat kabar 
Ta Mana soeka 
— Lagoe kabaret Belanda 
8,30, Lagoe dansa Hawaiian 

5 Syncopators 
230 23 Lagoe populair 

10.30 Toetoep. 

PEWARTA V.O.R.O. 

Penjiaran Timoer 

Kemis, 20 Oct. 

5,— sore Gambang Kromong 
Pd Lagoe Arab 
6—.. Lagoe Tionghoa 
7.— malam Berita soerat kabar 
a20 “3 Lagoe India 
ea "3 Nona Siti Noerdjannah 

mengadji 
820. Gamboes 

10 —. Toetoep. 

Djoem'at 23 Oct. 

5,— sore Ketjapi dan soeling 
545, Krontjong 
G1 3 Boeat pandoe2 
Oo Lagoe Tionghoa 
7.— malam Berita soerat kabar 
120 3 Gambang Kromong 
35 Pemandangan Pers 
8.— Dari Djokja 
1030113 Kerontjong 
kl — Gambang Kromong 
Ie Toetoep, 

9 BANDOENG. 

Bandoeng II 103 

Kemis, 22 Oct. 

5,— sore  Hawaiian 
End et Lagoe Tionghoa: 
B0 3 Lagoe India 
6, — Lagoe Soenda 
613005 Krontjong 
7,— malam Berita soerat kabar 
AP Lagoe Arab : 
T,30 13 Choetbah t. Sabirin ten 

tang Islam 
Gito Lagoe Djawa 
eko Chazidah dan azan 
Hasan Toetoep 

Djoem'at 23 Oct. 

5,— sore Lagoe Djawa 
6,— Lagoe Melajoe 
G0 13 Krontjong 
7.— malam Berita s. kabar   

DJOKJA, SEMARANG, SOLO 

Semarang 111. 

Kemis, 22 Oct. 

6,— sore  Lagoe India 
620 Berita soerat kabar 
025 Mendjawab soerat-soerat 

7.— malam Lagoe Arab 
no Lagoe melajoe 
S8.— Krontjong 
1 Toetoep. 

Djoem'at 23 Oct. 

6,— sore Lagoe Djawa 
Cor Berita soerat kabar 
6,45 Tentang koeltoer 
1,46 malam Lagoe Djawa 
8G Tjelempoengan 
Ta Toetoep 

PROGRAMMA V.O.R.L. 

Zender YDH 7 golflengte 

107. 53 meter 

Kemis, 22 Oct. 

5,— sore  Lagoe Soenda 
6,— Lagoe Aneka warna 
Oo Berhenti 
I.— malam Lagoe Arab 
Pt Mengadji 
LG”, Berita soerat kabar 
5-5 Krontjong 
Sela Pidato tentang Pen-soe- 

tji hati 
8,45 Krontjong 
10— Toetoep. 

Djoem'at 23 Oct. 

5,— sore Lagoe Soenda 
6,— ',  ' Lagoe aneka warna 
Ko Berhenti 
7,— malam Krontjong 
MAH Sina Berita soerat kabar 
San Hawsaiian 

    

8,30 '». Tentang penjakit me- 
noelar 

845. Lagoe Djawa 
TO, — 'Toetoep, 

B.R. V. 

Batavia I 157,89 m Batavia II 61, 
66m Buitenzorg 156.25 m, Soekaboe- 
mi 142, 18m. 

Kemis22 Oct. 

5,01 sore  Lagoe gramophoon 
BRO Berita s. kabar 
Oo Lagoe gramophoon 
Ob Gymnastiek 
30. Instumentaal 
7,30 malam .Cinema orgel 
Duta Lagoe gramophoon 
Ba Cayalleria Rusticana 
AH Orkest muzsiek 
ll,— Toetoep 

Djoem'at 23 Oct. 
1,01 pagi Lagoe pagi 
Sa Berhenti 

IG OE Lagoe gramophoon 
2,30 siang Berhenti 

5,01 sore  Lagoe gramophoon 
Dag Berita s. kabar 
5,45 Lagoe gramophoon 
MO idem 
By Boeat pandoe2 
6,45 Lagoe gramophoon 
7,— malam Cursus stenografie 
aa Operette 
O— Lagoe Cocktail 
10,— Lagoe dansa 
ruas ah Nrothers in Swing 

ng Toetoep 

Obat Pano dan Koerap 

  

Meskipoen orangnja bagoes, pake- 
annja mahal, toch djadi djelek, sebab 
koelit badannja atawa koelit moeka- 
nja belang atawa vlek-vlek, 

Lekas pake ini obat jang paling 
(mandjoer. 

Harga 1 pot f0.25 dan f 0.40. 

Fabriek TJAP DEWA 
Molenvliet Oost 73 
Batavia-Cenirum 

Teif No. 1019 Batavia. 
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  Tk "y Lagoe Tionghoa 
Ta Lagoe India 
8,— Dari Djokja 

10,30 .,  Lagoe Soenda 
4 Toetoep 

  

TAI 
dan sakoedjoer bad 
pegal, 
lebih mandjoer dari 
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sakit enfjok 
an merasa 
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|. seholen) 15 tahoen. 

| Lembaran Ketiga 

Peringatan berdiri nja Sekolah 
0000 Isteri Goepermen (Kop- 

Ea IBAN Pem aaan 

  

Oedjaran 

  
doch de zaak isn 

22 Dari Redaksi: 

  

  Isteri 
djikan boeah p 

  

Kita akansalin itoe dalam bahasa 
Indonesia, Beginilah salinannja: “ Dari 

keadaan terseboet dapatlah sekarang 
dinjatakan, bahwa Nederland didjadja 
hannja seberang laoetan onderwiisstel 
seljg dioedjoedkan setelah di ichtiar- 
kan soedah mendapati lantainja jang 

. dapat diharapi permintaan2 terseboet. 

Sa Semoeanja pekerdjaan manoesia ma- 
&. sih nampak kekoerangannja. Poen ke 

aa besaran bati kita jg sesoenggoehnja 
| haroes dilandjoe insj 
F1 bahwa waktoe akan memberi tahoe- 

kan kesalahan dan kekoerangan, dan 

    

  
PAN djaan jg haroes diselesaikan oleh apa 

| “jg diwadjibkan kepada pemerintah. 
en aa Mah apter Rene djika kita melihat 

| 
| 

   

' oekoerannja jg dapat ternjata didalam 

'doenia ini, dapatlah kita terangkan di 
ini, bahwa onderwijsorganisatie dari 

h didalam banjak bahagian 

sgkan djoega. 
boeat dihargai dapatlah 
aan, bahwa dis mempoe 
id didalam orgavisme 

o litanam didalam perga 

1 boemipoetra dan jg selamanja 

edjar lebih tinggi boeat kennis. 
schap, wijsheid dan cultuur, 

$ mana semoeanja penghidoe- 

pan nationaal-geestelijk diambilnja di 

« dalam bahagian jg lebar didalam we 
tenschap internationaal dan cultureele 

“ ontwikkeling”. 

kt RAN — 'emerintah 
Ca 'a ada me: 
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  oleh ngannja, Pp 
jg di eh kita, agar soepaja 

kitab beliau mengetahoei 

ggap “oleh kita koerang. 
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| pekerdjaan manoe 
cerna, masih ada sa 

yannja. Berhoeboeng de 
las th, berdirinja sekolah 

epernemen, sewadjibnja kita 
s memberi tahoekan kepada 

apa jg disangkakan oleh 

an jg ha 

| 
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et 

  
es dioebah dan 
.T, Directeur van 
nst kita katakan 

an jg bagoes dan 
enjai harapan apa 
anti, dapat perha 

    

   

  
   

     
     
  

  

    

   

    

imar Eng poela didalam 

djadjahan Negeri lain“. 

Kita tidak akan memboeat commen 
taar jg lebih landjoet. Sekarang sam 

-an dengan keinsjafan, | 

ini hanja sebagian ketjil sadja peker-| 

Hak 

1921 — 1036 
OLEH : REALIST 

    

IV 

,Geen ondervinding zonder zakelijkheid, 
niet de ondervinding “ 

Kita merasa perloe memperingati tjoekoep berdirinja Sekolah 
i Goepermen 15 tahoen. Dari itoe kita dibawah ini menja- 

“pena pembantoe kita , Realist“. Moedah-moedahan 
|... semoea oeraian itoe bergoena bagi kaoem jang bersangkoetan 

- dan mendjadi pedoman, bagaimana hal Sekolah Isteri itoe dapat 
diperhatikan lebih dari jang soedah-soedah. 

(pailah pokok pembitjaraan kita. Ba 
gaimana djoega kita ichtiarkan, agar 
'soepaja mendapat pertoendjoekan ang 
ka angka jg lengkap dari tahoen 1921 
sampai "30, soesah sekali. Sajang —be 
riboe kali sajang kita katakan disini, 
karena didalam jaarverslag betoel ada 
diseboetkan perihal sekolah Isteri, 
akan tetapi ozntoek mengoendjoekkan 
perihal itoe, nanti djoega kita akan 
koetip sekedarnja dari th. permoelaan. 
Kebanjakan tidak banjak ditjeritakan 
didalam jaarverslag dari sekolah Istri. 

Perloe kita terangkan djoega disin" 
bahwa sedari th. “26 Centraal kantoor 

(voor de Statistiek memboeat jaarver- 
slag tentang cijfermatriaalnja jang di 
boeat dari jaarverslag2 jg datang dari 
masing2 sekolah kepoenjaan Goe- 
pernemen. 

Boeat mentjoekoepi karangan kita 
dibawah ini kita akan sadjikan ang 
kaangka jg kita dapat dari Centraal 
kantoor voor de Stratistiek. 

  
jgterdapat disekolah Is- | 

teri d lain, karena terse! 

el ssie Julius Rosen 

ald: itabnja Island 

ndi ool“, kirakira begi 

3 didikan di Hindia- 
elar makan dengan pe 

ngeta rat jg didapati disi 
toe. Ban nda telah memboeat 
beroepa2 sekolah di Hindia-Belanda 
sebagaimana 
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Angka ini soedah menoendjoekkan 
kepada kita bahwa dalam periode doea 
tahoen soedah nampak kemadjoean jg 
ada pengharapan boeat madjoe selama 
nja. Angka ini kita ambil dari Statis 
tiek, djadinja baroes kita pertjaja, ka 
rena dari pemerentah adapja. Djika 
kita memperbandingkan dengan keada 
an pada tahoen 1921, mana ada 3 
sekolah Isteri sahadja dengan angka 
terseboet, dapatlah kita kirakan sendiri 
kemadjoean pesat. Tetapi meskipoen 
begitoe roepanja, bagi kita beloem me 
rasa senang, sebab mengingatkan 
djoemlah kaoem poeteri diseloeroeh 
Indonesia, keadaan ini masih minum. 
Angka tahoen 1933/1934 beloem kita 
terima, djadinja boleh djadi bertambah. 
Kebanjakan diantara sekolah Isteri jg 

Djoemlah moerid tetap sebagai sedia 
kala. Ini kita mengarnbil angka jang 
tidak terbitoeng sekolah particulier jg 
mendapat toendjangan dari pemeren 
tab. Boeat beri kedjelasan kita ambil   itoe djoega. 

Peka Sa Pen On en Manan Dea 2 sa 
Bl WES ANN ANASN IAN BERUSIA SNDIRI SI 

- 

"7 Kalau kita pe 

dahoeloenja ada doea, dipersatoekan. | 

  

Pasar Derma Redjang Setia 
jang ketiga 

| Pada tg. 10t/m1350ct. '36, jl telah 
'diadakan Pasar Derma jg ketiga kali 
nja oentoek menjokong schoolvereeni 
ging Redjang Setia Tjoeroep. Pasar 
Dara 'ini bertempat di Kepahiang. 

— Hari Saptoe 10 Oct., djam 5 soredi 
adakan pertandingan voetbal antara 
Club Velocitas Tjoeroep dan M. V. C. 
Benkoelen jg berkesoedahan 1 —0 boe 
at kemenengan Volocitas. 

Sehabis pertandingan, lantas diada 
kan opening pasar Derma dengan pi| 
dato t. Abd. Kader Demang van Re- 
djang. Setelah diboeka publiek lantas 
bersama masoek dan didalamnja terda 
pat bermatjam2 permainan dan tonto 
nan seperti muziek, wajang, doger, 
mak inang, radio, pentjak Menangka 
bau, pertandingan badminton, per 
toendjoekan toneel dan toneelgezel- 
schap Monte Carlo d.I.I. Begitoepoen 
permainan tambola dan lain2 tidak 
poela ketinggalan. 

Besoknja hari Minggoe, djam 8 pa 
gi diadakan lagi pertandingan voet- 
'bal antara club Kepahiang dan club 
dari Pagar Alam. sesoedah pauze, spe 
lers dari Pagar Alam hanja main 10 
orang, karena satoe diantara voorhoe 
denja roesak kakinja. Pertandingan 
berkesoedahan 2 — 0 boeat kemena 
ngan Kepahiang. 

Petangnja dilangsoengkan lagi per 
tandingan finale antara Volocitas Tjoe 
roep dan club Kepahiang, Moela2 bo 
la ada sama berat dan samenspel. Se 
beloem pauze Volocitas soedah tjitak 
1—0 dibenteng Kepahiang. Sesoedah 
pauze, permainan soedah tidak bagoes 
lagi, disebabkan main adoe kaki dan 
betis sadja, seperti djoega boekan ma 
noesia lagi jg main itoe. Roepanja be 
ginilah tjaranja si kalah itoe oentoek 
mentjari balas. Frikick sama datang- 
nja dari kedoea belah fihak dan de- 
ngan sengadja kita tjatat stand fri- 
kick itoe ada 8S dari Volocitas dan 12 
dari Kepahiang. Permainan jg sema- 
tjam ini kita sesalkan sangat pada t. 
refree jg mendjaga permainan tidak 
begitoe streng dan permainan jg be- 
gitoe kotor, tidak diberi peringatan 
(waarschuwing) pada spelernja. 

Waktoe habis main stand 1—1 lan 
tas diloterijkan dan oentoek prysnja 
dioendjoekkan 1 beker kepada club 
Kepahiang jg dapat eerste prys da- 
lam lotery dan 11 medaille perak boe 
at Velccitas jg dapat tweede prys. 

' Pada malamnja diperlihatkav lagi 
bermatjam2 tontonan seperti malam 
kemaren djoega. 

Besoknja lagi 2 hari bertoeroet dia 
dakan patjoean koeda dan adoe boe- 
roeng perkoetoet. Semoeanja ini goe- 
na mereboet prys. Pasar derma keli- 
hatan tidak begitoe ramai, karena ha 
ri selaloe hoedjan. Tetapi sesoenggoeh 
poen begitoe beroentoeng dan berha- 
sil djoegalah hendaknja. 

Menoeroet rantjangan, pasar derma 
jg keempat nanti akan diadakan di 
Tjoeroep lagi. 

  

     

        

    

  

   
   

   

  

   
    

  

Tjoeroep hoed 

an Tjoeroep se 

sekarang telah baugoen kembali, boe 
kan sedikit poela lain2 perkoempoelan 
jg baroe didirikan lagi. 

Persatoean Moehammadijah dan Dja 
mijatoel Chbeir jg selama ini dalam ti 
doer, sekarang telah bangoen kemba- 
li dan berlomba lomba mentjari ke 
madjoean. 
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Perkoempoelan jg menoedjoe kese 
nian seperti muziekclub Kabaorkest, 
toneelgszelschap Fatamorgana dan per 
koempoelan tari menari Matahari Ter 
bit, sekarang lagi diorganiseer dengan 
tjara jg lebih teratoer. 

Perkoempoelan2 sport poen tidak 
poela maoe ketinggalan dalam hal ini. 

Lain perkoempoelan lagi jang ba- 
roe didirikan jang toedjoeannja oen- 
tvek menolong orang2 jang mendapat 
hal kematian jang diberi nama Moe- 
hibbatoel Ichwan sedang dalam keada 
an hangat poela. 

Jang lagi dalam rantjangan jaitoe : 
Pembangoen spaar en «redietscoopera 
tie lagi dalam bersiap, Pembangoen 
Padvindery (pandoe| sekarang lagi 
mengadakan leidercursus. 

Lain dari pada itoe lagi dibagian 
orang jang toea2( Kolodijah) jang kita 
pandang tidak begitoe sympathie pa 
da Persatoean Djamijatoel Cheir, ter 
lebih lagi terhadap Moehammadjjah, 
telah merantjangkan poela akan men 
Girikan lain sekolah agama, jang ti 
dak akan pakai voorzitter, pakai tetek 
bengek apa sama sekali itoe katanja 
dan tidak pakai kantor besi dan ante 
ro apa sebagai itoe. 

Commentaar dari kita dalam. hal 
ini, atas initiatief mereka itoe kita poe 
dji dan kita hargakan sangat jang boe 
kan lain artinja menambahkan sji'ar 
Islam. Tetapi sebaliknja memandang 
poela kepada beberapa banjak persatoe 
an dan perkoempoelan jang begitoe 
'bagoes organisatienja masih banjak 
tidak madjoe dan goeloeng tikar, ko- 
non poela jang tidak berorganisatie ini. 

om (0) mau 

Penetapan djabatan Pasirah 

Seperti telah beroelang2 diperbin 
tjangkan dalam. soerat kabar ini ten 
tang itoe pemilihan pasirah boeat 
Marga Bermani Oeloe, Tjoeroep maka 
pada 15 Oct 36 pemilihan itoe telah 
dilangsoengkan lagi. Candidaatnja ha 
nja tinggal 3 orang lagi jaitoe toean2 
Aboehasan, H.J. Boerhanoedin (kedoe 
anja saudara dari pasirah almarhoem| 
dan H. Abd, Rohim. Dalam pemiliban 
ini, toean H.J. Boerhanoedin dapat 
10 soeara, toean Aboehasan dapat 8 
soeara dan toean H, Abd. Rohim ha 
uja dapat 1 soeara. 

Oleh sebab itoe djatoehlah pangkat 
pasirah itoe pada toean H.J. Boerha 
noedin dan sekarang lagi menoenggoe 
besluit dari Resident Benkoelen. 

Atas keangkatan ini kita oetjapkan 
selamat. 

— 9 — 

NS.B. Tjirebon 

Pembantoe A G3 menoelis: 

(Verslag singkat rapat NS B. groep 
Tjirebon malam Selasa 19/20 i.b.) 
Rapat dimoelai djam 8,55 (menoeroet 
lontjeng Phoenix). Menoeroet soerat 
oendangan dengan 8,45. Diboeka oleh 
ketoea rapat dengan oetjapan terima 
kasih akan hadlirin dan houzee akan 
»Kameraden“. Diterangkan, bahwa doe 
gaan beberapa hadlirin, bahwa perte- 
temoean ini akan ta' berbaoe2 propa- 
ganda NS B, salah belaka. Semoea pem 
bitjaraan basah dengan aroes NSB. 
Oleh Ketoea rapat itoe democratie di 
koepas sekeras moengkin dan dikata- 
kan. bahwa demoeratie mendjadikan 
orang loepa akan prioeknja sendiri, dan 
toeroet tjampoer dalam roemah tangga 
orang lain. Dalam verwording ini NSB 
haroes memberikan obor. Djalannja 

pandjang lebar tentang: 
.Guinea, pendoedoek 

nja. Teroetama hal hal jang mengenai 
kedokteran akan bi-iboetirikan. 

Jang perlvue dikemoekakan pada ma 
laminijaniJapanse penetratie. 
Dekat Manoekwari (Sarmi| kira2 1000 
orang jepang bertempat tinggal, 
djoemblah mana makin bertambah. 
Dan djika mereka soedah ada disana, 
tidak adalah kekoeasaan doenia ini jg 
mengoesir mereka (geen macht ter we- 
reld zal het er uitjagen). Mereka telah 
mentjampoeri keadaan2 jang intern 
dari Ned. Kolonisten misalnja : 

1. Dengan oeang f 60 mereka men 
dirikan roemah boeat kolonisten itoe, 

2. memberikan gratis katoenzaad de 
ngan perdjandjian2 jang mengikat. 

3. Soeka mendatangkan perempoean 
Djepang boeat kolonisten dengan ins- 
tructie, toeroenannja haroes dididik di 
Djepang. 

4. Moeat producten NG. dengan ka 
pal Djepang dengan tarief jang lebih 
rendah dari kongsi kongsi lain, 

5. Di N.G. datanglah penangkap2 
ikan Djepang, jang sebetoelnja masoek 
kaoem militair dan mengoekoer dan 
motret keadaan tanah disana. 

6. Lalim (terroriseren) akan pendoe. 
dcek. 

7. bersikap menentang akan peme- 
rentah negeri: menolak perentah zee- 
politie.   

memperboeal2 perhatian rafjat|,: 

    

   
   

   
   

: f1 
adalah penjakit? jang gampang 
mendjadi penjakit selama-lama- 
nja. Dari sebab itoe makanlahdi 
waktoe jang betoel boeat basmi 2 

ini penjakit' obat jang lajik $ a 

  

  

Melemparkan politie Boemipoetera 
dari kapal ke laoet. 

Kedjadian2 ini ta“ moengkin, djika 
ta' ada georganiseerd verband. Kita 
djangan loepa, kata toea Schoonhevt, £ 
bahwa dekat N.G, adalah Japan. 2 

Maandaateilanden, Dalam pelajaran . 
sehari dapatlah 1000 militair gedrilde 
Japanners mendoedoeki N. G. 

Dengan menoendjoekkan toelisan2 
beberapa kaoem Militair Djepang ten 
tang defensie Ned. Indie, pembitjara — ' 
menjatakan pendengar2 betapakah dje 
leknja perkakas defencie Indonesia, 
Demikianlah akibatnja — kata toean 
Schoonbeyt — djika kita tidax dengan 
vooruitziende blik memboeang oeang 
millioenen boeat Westers Onderwijs, 
jang ta“ bergoena bagi pendoedoek 
Indonesia, ja malahan berbahaja, Dan 
sekarang Nederland menolong Indone 
sia dengan f25 millioen. Dan. .... 
dengan oeang itoe orang sekarang . 
hiboek membitjarakan berdirinja Mu- 
seum dan tjaranja memperbaiki peng 
hidoepan Inlanders. Bangsa kita (t. 
Schoonheyt) mendjadi vadsig. Perha 
tiannja hanja meloeloe berhoeboengan 
dengan aandeelen sadja. 

Oentoek kembali akan onderwerp 
Boven Digoel ditjeriterakan kedatangan - 
pembitjara pertama di B. Digoel, per 
temoeannja dengan orang2 Papoea 1 
(dengan lichtbeelden) ditoendjoekkan 
tempat Bestuur, Militairen dan inter- 
neringskamp. Di Tanahmerah sekarang 
soedah “ada geredja Protestant dan 
katholiek, warong Tionghoa, Pesang- 
grahan dan roemah sakit Wilhelmina 
jang indah permai, meloeloe oentoek 
kaoem pemberontak, sedang de dra- . 
gers van het gezag dipelihara dalam '. - 
roemah jg amat djelek dan kotor — 
kata t. Schoonheyt — !! Beberapa Km: 
dari Tanah-merah adalah Tanah-tinggi - 
tempat orang jang ta' soeka toendoek. : 
Kelihatannja koerang teratoer dari | 
pada Tanahmerah. Moela2 di Boven 
Digoel ada 2000 orang, akan t€ 
pada th. '34 tinggal 600 orang. : 

Dalam soal ini pembitjara menge 
pas ibp beberapa ambtenaren, jar 
menasehati pemerintah akan kemt 
nja orang-orang Digoel itoe. Ter: 
ma tentang sikap mereka jang: 
haloes akan orang boeangan itoe! 
mikian enaknja penghidoepan D: 

ten, sehingga beberapa ex-digc 
adatang ke t. Schoonhbeyt dan 
terakan keinginannja oentoel ' 

bali ke Digoel. Sebab denga“ ' 
kosong mereka ke Digoel, “ 
harta. merek a kembali — 
Sehoonheyt — |! ! . 

“1 Oentoek menghapoeskax. 
goel ta" ada alasannja, kata-——e 
heyt. “Klimaat menjenangkan, peti 
nakan, djika ada perhatian dapat v 
djoe, kans centoek minggat amat. 
dikit, atau ta“ ada sama sekalil (L' 
ngan gambar ditoendjoekkan tenj 
korak t. Dachlan dan Soekrawina 
jang diboenoeh oleh orang Papoe 
Dus djangan dihapoeskan atau dipi 
dah- Rapport Hillen penoeh denga ' 1. 
onjuistheden, toelisan2 Blankensteiis 
(Villanus) dito. Djadi djika insiden se/' 
bagai t. Thamrin masih maoe vasts/ 
IKlampen akan rapport Hillen, salah' 
belaka. Djadi pemboeangan Digoel 
haroes tetap. Pendjagaan haroes di 
perkeras. Orang2 pemboeangan ta 
pantas disokong, Soeroeh bekerdja 
sendiri, sebab sampai sekarang Tg « 

    

   
   

    
nja orang2 boeangan itoe hidoep” 
luilekkerland. Bahwa kaoem Nationg 
listen dan Communisten minta hapoe 
nja deportatie itoe, saja dapat menge, 
ti, kata t. Schoonheyt. Adanja mere 
ka di tanah mantja, kebiasaan mereka 
oentoek hidoep dengan perempoean ' 
banjak (hun gewoonte om in een weel 
de van vrouwen te levenj) sifat mer 
ka jang egoistisch (hun caoitisahg 
mentaliteit) menjoeroeh mereka mint: 
penghapoesan itue. Y 

Sebagai penoetoep t. Schoonhey ' 
memperbintjangkan pergerakan bang 
sa kita, Dikatakan bahwa bangsa Ig 

  
 



   

          

   

                

   

        

   
   

  

   

   
   

   

  

   

  

   

      

   

        

   

   

  

    

      

   

    

   

  

   

    

   

  

   

    

   

  

   
   

      

ia oemoemnja mempoenjai blinde 
ikan Indo. (sebab grondrechten 

minta oleh IEV. dan India 
. Dus Boong Indo, kata t. 

ponbeyt, hati2lah ! kaoem 'Tiong- 
mengakoe selaloe sebagai vreem- 

9, oleh bangsa kita. 
alangan bangsa kita ada doea 

katanja. Aliran Dr. Soetomo 
da Harahap die heult met Japan 

ng bersekoetoe dengan Japan), dan 
an Dr. Tjipto jang anti Japan. 
ntang Dr. Soetomo dikatakan, bah 
| 'ia adalah moesoeh pemerentah 
landa en toch ia tetap bekerdja di 

uyernement dan sekarang ia sedang 

sndapat studieopdracht dari Peme 
entah. Berhoeboeng dengan aliran 

Soetomo itoe t. Schoonheyt menciteer 

toelisan seorang, jang mengatakan 
wa moengkin kelak bangsa kita 
bangsa Japan akan mendjalankan 

nnagediensten dalam leger. Dan 

rmintaan tt. Soeroso, Soetardjo ten 

tang Inh. mililtie, Imb. officieren ber 
oe tendens itoe,. Pantas djika Pe- 

ntah menoloknja. Rapat ditoetoep 

—O— 

WARTA DARI MAKASAR 
Openbaar peringatan Isra” dan 

adj K.N. Moehammwadijah sa.w. 

bantoe kita dari Ma- 
ssarada menoelisseperti 
'ikoet: 

ada bari malam Ahad tanggal 17 
adjab  Moehammadijah Bahagian 

ligh di. Makassar, telah melang 
ngkan Openbaar Mi'radj dan Isra 
bi Moehammad s.a.w. bertempat di 
ong Madrasahnja di Diponegoro- 

Rapat mana sangat dapat perha 
dari publiek. Diantaranja pembi 
“ialah: Toean Abdurrachman 

, H. Asafa. “Dan M. Ali @oe- 

Sekira djam 12 malam rapat di 
dengan batjaan Wal-'@sri. 

hari malam Senennja di 
puja baijaan Mi'radj diroemahnja 
H. Abdulgani dikampoeng Dje- 
mana sprekernja diambil dari 

ammadijah Bahagian Tabligh. 
jaan inipoen dapat perhatian 

da bari malam Selasanja diadakan 
an Mi'radj di Balaugbaroe atas 
anja kaoem Parsi. Dimana toean2 
Makassar sama datang disana. 
ertama toean Hadji Ismail me 
kan Isra. Kedoea dengan sam 
menjamboeng antara t. Kijabi 
hoeh, K. H. Ibrahim, Mh. Djoe- 

'Mansoer dan masih banjak lagi 
. Sedang pimpinan dipegang 

. Rapat ditoetoep sekira djam 

13 Oct. di Moesolla Rabiah di 
g Mangkoera diadakan poela 

an Mi'radj, dimana sprekernja 
tocan Kari Moeda. Spr. moelai 

2 “dari sesoedahnja sembahjang 

ib sampai sekira djam 9 malam. 
dihadiri oleh berpoeloeh orang. 

alam Ahadnja tanggal 10—11 Oct. 
“thol Moestakiem poen mengada 

| 3ela openbaar Mi'radjnja bertem 
di Moegolla A. M. kampoeng Pi- 
. Dimana pemboekaannja adalah 
apin oleh Comite batjaan Mi'radj, 
diserahkan kepada t. H. Abdur- 

   

  

' voorzitter Madjelis Pertimba-| 
“4a A.M. Sprekernja terdiri dari 

toean toean H. Salim dan M. 

t. Aboebakring Dg. Djaroem dari| 

  

kan batjaan Mi'radj seperti tsb. diatas 
itoe.. Hampir semoeanja dilakoekan 
oleh orang2 jg mengakoe MODERN. 
Kemoderannja itoe terdapatpoela tidak 
ada hati persatoean boeat mengadakan 
Batjaan: Mi'radj, masing2 ingin dapat 
pengaroeh goena partynja sendiri2. 
Alangkah keadaan jg sematjam itoe 
tidak baiknja bilamana dihilangkan ? 

Memperingati 25 tahoen berdirinja 
Republiek Tionghoa 

Semangat bangsa Tionghoa di Ma- 
kassar, ketika tg. 10—11 Oct, '36 boe 
kan main ramainja, Berhoeboeng de 
ngan peringatan tjoekoep 25 th. berdi 
rinja Republiek Tiongkok, Maka atas 
initiatiefnja Bangsa Tionghoa jg ting 
gal di Makassar, telah diadakan OP- 
TOCHT jg begitoe ramainja. Dimana 
barisan paling moeka terdiri dari 
Korps Muziek Sin Tih Hui. Kepan 
doean.  Anak2 sekolah jg beratoes2 
djoemlahnja serta membawa matjam2 
lampoe (kodok2) Barisan pemoeda. 
dan lain2 lagi 'pertoendjoekan seba 
gai oepatjara, dan kebesaran bagi ta- 
nah airnja. 

— 0 — 

Dipersen 9 boelan lantaran 
menggelapkan 

Pada hari. Sabtoe ddo. 17. Octo 
ber '36 jtl Landraad Palembang, me 
reksa ke 2 kalinja, perkara toean A. 

jang pada waktoe mendjabat Manteri 
politie di Palembang, telah mengge- 
lapkan barang barang boekti2 pem- 

beslagan, :sedjoemlah f 140— lebih. 

Didalam pepereksaan, itoe Atenen 
(pesakitan) poetar-poetar balik, alias 
loentjat moelang, sebentar moengkir 

sebentar mengakoe, begitoelah hingga 

voorzitter Lanraad merasa kedjeng 

kelan dan poesing2, menjentak de 

ngan sedikit keras pada pesakitan 

dan sesoedah itoe kira2 djam 10.30, 
Landraad membikin Raadkamer, me 

nimbang itoe perkara. 
Oleh karena boekti2 tjoekoep te 

rang dan keterangan2 saksi2 jang 

diperiksa telah mendjadi penjoeloeh 

dalam perkara itoe maka Landraad 
mendjatoehkau poetoesan pada pesa 

kitan toean A bekas Manteri politie 
Palembang itoe, dengan hoekoeman 

9 boelan dipotong tahanan. 
Soenggoeh beat di kota Palembang 

atau di keresidenan Palembang dja 

rang terdjadi penggelapan atas Ambe 

taar B.B., moedah2an dengan kedja 

dian ini, mendjadi tjonto pada seoe 

moemnja Inl: Ambtenaar di seloeroeh 
Palembang. 

  

  

  

BADMINTON BOND BATAVIA. 

Federatie Badminton Bonden. 

Kesoedahan competitie 
BBB ddo. 17 18-10. 

Ird class ,F“ 

JIV 4—KVC3 
3rd class ,.F“ 
JIV 3— Chung Hwa 2 

COBA 2—BVOT3 5—0 October 1936 

Ladies : : Ist. class: 

JIV 1—S$V.De VOGEL 0—3| Asiatic—TLH, &. Anderson. 
JIV 2—1IEVJB 0—3 w.o.| - Ohung Hsion—BVLS,18 Prinsenl. a. 

BVLS—BVGL 1—2| YMFA.—Gembira, Kalverstraat. 

Kids: |. Ind. class A: 
an na "3 1 10 3—0| TBBA 1—Asiatic 2, Tijgerstr. Binmen 

Pa antt 1 TLH 2—YMEA 2,G.Tangki Sekolah, 

KVC — Chung Hwa 2—1/2nd class B: 

3rd class ,A TRC 3—HDV 1, THHK Tangerang. 

7 2 2 « N3 
- S5 Ma . Ng 2nd class C: j 

Inna ma So IBO 2 gitu BVES, oh. TH, bl Tana Songsi. 

3rd class ,D“ 
IEVJB 1 — Happy 3 
Ird class 5“ 

je 

R4 

0—5 

Programma boeat Hari Saptoe & 

Minggoe ddo. 24, 25 Oct. 

Saptoe sore 24 Oct. 1936. 

3rd. class A: 
BVGL 1 — KBC 1 Gedong Pandjang 

3rd. class C : , 

Chung Hsioh 3 — JBO 3 18 Prin- 
senlaan 

Siap2 — CBA 3 G. Kadiman Boentoe 

3rd. class D: 

Asiatic 4 — IEVJB. 1 G. Anderson 

Happy 3 — SBO. 3 24 Kemajoran. 
3rd. class E: 

IEVJB 3 — NBV 1 164 Matraman- 
weg, 

KVC 3—BSA Mc. 218 Prinsenlaan b. 

3rd, class F: 

BVLS 4 — BVGT 3 Laan Songsi 51 

CBA 2 — TBBA 2 G. Kebon Torong.   

  

3rd class A: 

KVO1—- BSA Bt:-C: 1 18 Prinsenl. b. 

SBC 1 — JIV 1 

Chung Hwa3 — KBC2 

JEVJB 2 — TBBA 3 165 Matramanw. 

JIV 2 — Siap 2 

  

  

Minggoe pagi 25   

Kleermaker 

MOEDAHAM 
ex toekang ditoko Oger Freres 
Petodjo Binatoe No, 138 Gang! Batavia-Centrum 

  

Banjak poedjian dari langganan2 

dari pangkat Ini. Amtenaar2 dan laen 

publiek djoega jang soedah boektikan 

saja poenja potongan dan pekerdjaan. 

Harga maakloon menoeroet djaman. 

MOEDA HAM 39 
  

24 Kemajoran 

3rd class B:   

G. Kp. Bali III 24 

3rd. class C: 

Koningsplein West 

3rd class D: 
Happy 3 — BVGT 2 

3rd class BE: 
JIV4 — M.Animo2 Koningsplein W. 

3rd class F: 
Chung Hwa 2 — BVLS 4 

G. Kp. Bali III 24 

4. Tiongkok 

24 Kemajoran 

BVGT 3 — JIV3 
Kids: 

RVC — CBA 
Ladies : 

IEVJB — SBC 
BVGL- — VOGEL 

18 Prinsenlaan Cc. 

165 Matramanweg 
Gedong Pandjang 

  

    
Tatsier 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 f,0,50, djilid 
40,45, djilid 5 f 0,45. 
Pesanan pada Toko ,HIBARNA“ 
Tegal, Pekalungan, Persatoean 
Islam Bandoeng,  Kemadjoean 
Islam Djokja, dan Ab. St. Sjam- 
sijah Solo   
  

  

Obat sakit Kentjr9) $ 
Jang paling Hendioe , 

Ir Lae Ni 
9 LAN Le Lai P 7 71 

Ra 52 2 

pada orang lel 
jaitoe penjakit     Jetelah itoe laloe dipersilahkan js 

'n tamoe boeat menambah kete 

  

   

  

OBAT PENJAKIT KENTJING 
TRIOS goenanja oentoek menjem 

boehkan segala penjakit kentjing 
aki dan prampoean 
kentjing jang soe- 

prampoean (Gonnorhoe), 

pada bidji kema- 

per flesch isi 200 

Agent, besar : 

Teif 

Pena ORA 2 dah bertahoen-tahoen, kentjing 

1 
nanah jang berwarna poetih, ken- 

2rd classe ,A" tjing nanah jang berwarna koe- 

Tai at ning toea, penjakit dialat kentjing, 

un an #3 Te aa jang teristimewa oentoek penja- 

“ea kit digelemboengan kentjing jang 

BVGLI —KVVI 1—4 £ dari 

PSA Pi. 5 3G3 esa ( didjalanan kentjing panas seperti 

K "ai “berapi, sakit 

aea WB: 5 aa ocan, dibagian, boeah pinggang 

ban « pegindjel sepertijterbakar). 

pa ta 1 ARGANJA : 
Hn 2 pil f5,50, isi,10O,pil f3,— isi 

TBC 3 — CBA 50 pil f 1.75. 

: Prijscourant boleh diminta dengan 

3rd class , D' : 
pertjoema 

SBC 3— BYGT2 2—3 « ITO & CO 

Molenvliet West 203 Batavia 

3rd class 5 : : 

KVC3 — NBVI 5—0 

3rd class , FF“: : 
JIV. 3 —BVhS4 1—4 
  

Agent di Bandoeng: TOKO HAKATA, Soeniaradja No. 24. 

  

    

  

       

    

e 
Meh 

3 
pa 

e 

ANG DJALAN 

p Oleh: SURJA 

ES PINDAH DARI NEGERI 
P3 ING PANA KENEGERI 

-JANG BAKA 

oe djoega kami berkoempoel 
dikamar Limah alias empo Arta. 

tidoer Arta kosong ... 
dangan kami tertarik oleh se 

0epoe2 malam jang terbang 

ne SE ANA NA PASS A33 RAB SER Uu 

        

mengelilingi songsong lampoe, bina- 

tang mana makin lama makin dekat 

djoega kepada songsong jang, panas 

itoe dan achirnja sajapnja angoes ke- 

mati seketika itoe djoega.... 

Empo Limah menoetoepi moeka 
dengan kedoea belah tangannja. Kiranja 

ia menangis tersedoe-sedoe.... 

»Malakal maoet itoe memang tidak 

tahoe memberi ampoen,“ kata Roek- 

man dengan ketjoetnja. ,,Boleh djadi 

esok giliran saja, dan loesa salah se- 
orang dari pada kamoe.“ 

Sekianlah lelakon Arta jang djiwa- 

nja diambil oleh malakal maoet jang 

ta“ membeda-bedakan antara miskin 

dan kaja, toea dan moeda dan ia da- 

tang kepada kita manakala kita soedah 

sampai kepada adjal kita. Penoelis 

soedahi bab ini dengan do'a moedah-   
ENAK Talaiia 

na songsong. Koepoe2 itoe djatoeh dan j“ 

moedahan si mati itoe mendapat 
rachmat Toehan Amin! 

VERGADERING 

Amah alias empo Leman, melahir- 
kan anak, perempoean. Kata tabib ia 
haroes minoem obat ini dan itoe soe- 
paja lekas semboeh. Sajangnja recept 
tabib itoe tidak di sertai dengan wang 
oentoek membeli obat itoe. Karena itoe 
Leman maoe tidak maoe, haroes men 

tjahari wang. 

la memboeka kopernja, kemoedian 
tempat pakaian isterinja, roepanja ada 
apa-apa jang ditjaharinja, Achirnja ia 
mengeloearkan seboeah does. Matanja 
berseri-seri. Kiranja tempat barang 
perhiasan isterinja. Maka dipilihnja an 
tara barang2 itoe jang bisa digadaikan 
nja, Diantaranja ada sepasang gelang 
maS.... boengkoes jang dibeberapa 
tempat soedah kelihatan besinja.   

Leman dandan, berbadjoe dan ber- 
saroeng pelekat jang soedah kepoetih 
poetihan warnanja, kemoedian minta 
diri dari pada isterinja dan baji jang 
baroe dilahirkan itoe dan habis itoe 
keloear dari roemah. Ia tinggal disalah 
satoe gang ketjil di Pisangan. Roemah 
nja soedah toea dan boleh dikata ti- 
dak patoet didiami orang lag', lanta- 
ran kalau toeroen hoedjan roemah itoe 
seakan-akan tidak beratap. Pajah orang 
mentjahari.tempat soepaja tidak kena 
air hoedjan. Oentoeng ketika itoe moe 
sim panas, sehingga Leman ta" oesah 
minta perlindoengan kepada komisi 
»perlindoengan oedara“. Selama be- 
loem datang #moesim . penghoedjan 
ia terpelihara dari pada bahaja dari 
langit. 

'Leman dan isterinja menempati roe 
mah itoe dibagian belakangnja, sedang 
sebelah moeka ditempati oleh Roekman     dan beberapa orang kaoem perngang- 

goeran jang lain. Nama mereka ta'per 

loe penoelis seboetkan disini, lantaran 

mereka tidak memegang rol. dalam 
tjeritera ini. 

Empo Leman berbaring diatas tikar 
jang tidak diberi bertilam, lantaran ti 
lamnja beberapa boelan dimoeka soe- 
dah didjoeal dengan anting harga ke- . 
pada tetangganja, Dibawan tikar itoe 
dipasang beberapa-boeah peti minjak 
tanah sebagai bangkoe. Kamar dimaria 
soeami isteri tidoer itoe. dipakainja 
poela oentoek tempat makan, tempat 
bekerdja, tempat duedoek dan tempat 
menerima: djamoe. 

Akan disamboeng 

Rp 
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