
   

    

enge Igauta Diwan Ra'jat. 

1. Iperdjalanannja ke Bali. Beliau soedah 

000 Ikali gontjangan boemi. Beberapa roe- 
IT, Imah mendapat keroesakan, Gun 
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Conferentie sedoenia 

“ Geneve, 26 Oct. (Aneta-Havas). 
Engeland, Tiongkok, Frankrijk, Br. 
Indie, Japan, Nederland, Portugal, | 
Siam dan Awerika Serikat telah me| 
nerima baik itoe oendangan oentoek 

oet dalam conferentie jang akan di 

—0 — 

Menerima angkatan 

Aneta mengirim berita bahwa toean | 
|Dr. Burger telah menerima dengan 

Isoeka kepada angkatannja sebagai ang 

Poeteri 

| Dari Semarang diberitakan, bahwa | 
bond-nja perkoempoelan2 njonja roe 
mah memoetoeskan akan mempersem 
ihkan hadiah-perkawinan,, jg terdiri 

ada ,eetservies“ jg terbneat dari 
Ir-oekiran perak dari Kota Gede. 

Persembahan kepada Baginda 

Pe agita Org $ 

net... Penoeroenan bea pemasoekan 

- Diterimaoleh Coll, 

. Gedelegeerden. | 

etelah di Diwan ra'jat diadakan 
ekaran fikiran jang sangat pan- 

g lebar tentang penoeroenan bea 
ekan barang barang, maka ke- 

moedian dengan 26 melawan 10 

soeara Rentjana ordonansi tentang 

sebagaimana terseboet semoela. 
— 0 — 

. Hn Ajahnja 'Cary Cooper 

2 Dakan F “Di—Dj awa. 

Kemaren ajahnja bintang Film Cary | 
oper, jaitoe toean Charles H. Cooper | 

at di Soerabaja. Beliau ada- 
i hakim di Montana. Dan 
Soerabaja itoe ialah dari 

    

“sIberoesia 71 tahoen, dan mengelilingi 
“en Ikota Soerabaja dengan ditemani oleh 

| direktoer dari Sampoerna — Theater. 
'Tadi pagi beliau meneroeskan per- 
jalanannja ke Djokja. - 

' Gempa boemi 

| Bataviasche Observatorium telah 
mentjatat, bahwa tadi malam ternjata 

ada boemi gojang, ja'ni djam 3,04 pagi, 
egojangan mana terasa agak keras di 

3 belah djoeroesan Barat-daja, djarak 
—. Inja 1600 K.m. 

    

Di Padang. 

(| Djam 2 laroet tengah malam terasa 
disana gerak boemi horizontal didjoe- 
roesan Oetara-Timoer. Keroegian be- 

-loem diketahoei.. 

tengah malam terasa gerak gerak doea | 
“ Ilako / setengah menit dan agak keras, 
sedang jang kedoea hanja sekedjap 
mata sadja dan tidak keras. 

   

Sa Di Fortde Kock 
Tadi malam djam 2,10 malam di 

| Fort de Kock poen terasa gempa boemi 

hingga 7 kali, jang semoeanja ada agak 
keras, 

' Si 

Dilain tempat 

Dari Kuala Lump ur diberitak an, bah 
1lwa disanapoen tadi pagi terasa doea 

Di Bandoeng| 

'adakan di Bandoeng tanggal 2 Febr.| 
"|1937 jad. tetapi Sovjet Rusland mel 

Padang Sidempoean.| 

| Tadi malam djam 2 dan 2,30 laroet | 

“Ikali. Jang pertama koerang lebih ber 

'Hoofdredacteur M. TABRANI 

   
      

  

  

FONDS KEMATIAN 

Abonn€s jang meninggal, asal 
tidak menoenggak dapat uitkee- 
PE RA em 3 0 f 25— 
Abonnes jang dapat ketjilakaan 
badin sampai tidak bisa beker 
dja lagi selindjoetnja terima 
»Pemandansan” Gratis sela 
ma Hidoepnja selimi ini 

kor.n te bit, 

- “KANTOOR: 
Senen 107, Batavia - Centrum 

Telefoon redactie 1440 WI, 
Administratie 1810 WI. 

Roemah Hoofdred. ' Matraman- 
laan 17 Mr. C. Tel. No. 368 Mr.C, 
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Irektoer Faroka meninggal doenia. 

Dari Malang dikawatkan, bahwa ini 
: 2: hari tocan J. H, Veltema direktoer da 

ri paberik rokok jang terkenal telah 

meninggal doenia. 
Kn 0— 

— Pendirian (Amal 

tadi malau disana telah didirikan tja 
bang Besoeki sebagai tjabangnja Cen 
traal-vereeniging goena memerangi pe | 
njakit t, b.c. di Indonesia. | 

TO 

“Soe'al padjak menjembelih. 

Rentjana ordonansi tentang menoe 
Iroenkan padjak-menjembelih (padjak 
goeroeng) dan mendjadikan satoe ke 
pada pemberian wet dalam kalangan 
padjak potong goeroeng itoe akan di 
moesjawaratkau cemoem oleh College 
van Gedelegeerden kelak tanggal 3 
November 1936 (Selasa). 

— Aneta mendengar kabar, bahwa ada 
penoendjoekan, bahwa pemgokan da 
Iri kaoem pemotong babi bangsa Ti- 
longhoa di Betawi jang berlakoe se- 
djak tanggal 8 ini, beberapa hari lagi 
akan diberhentikan. 

Den MRI 
So'al pensioenen 

Den Haag, 26 Oct. (Aneta). Te- 
lah dimasoekkan soeatoe Rentjana | 
wet tentang perhitoengan kembali ke 
pada Indische pensioenen. Didalam 
Memorie van Toelichting ada ditoen| 
djoekkan kepada keadaan bahwa Di- 

Iwan Ra'fjat di Indonesia sangat ter- 
kena pengaroeh oleh keadaan keoea 
ngan jang beroebah itoe. 

Maka sebagaimana Pemerintah Hin 
dia, djoega Standpunt Coliju menjata 
kan, bahwa djika perbaisan kepada 
gadji2 dan pensioen tidak bisa ting- 

enan) telah diterima baik |gal, - maka perbaikan atas itoe hanja | 
bisa dikerdjakan sesoedahnja.pensioen | 
'peil dibikin sama dengan djalan me-| 
Iniadakan atau menjetjilkan hal2 jang 
sebaliknja. pe- 
disamping penghematan mendjadi po 

Dimana so'al pe-rata-an | 

kok oeraian jang terpenting dalam 
Rentjana-Wet maka minister Coliju | 
menganggap bahwa jang penting ialah | 
mempertahankan oesoel2nja. Beliau 
berpendapatan, bahwa motief dari 
financieel itoe masih tetap tidak ber 
koerang kekoeatannja,  walaupoen 
orang2 jang setoedjoe tidak mempoe- 
njai pengharapan lagi terhadap kepada 
depresiasi oeang roepiah, maka nis- 
tjaja akibatnja pengeloearan atau pe- 
'niadaan belandja pengeloearan lebih 
dari peil jang dengan soekar ditjapai, 
akan membahajakan kepada penjem 
'boeban atas timbangnja Belandja. 

bagi pensioen ta' boleh ditiadakan, 
maka jang mendjadi so'al sekarang 
ini ialah hanjalah pembagian jang 
Tebih “adil lagi atas bahan2 jang di 
'pikoelkan kepada kaoem pensioenan. 
'Hebih landjoet minister Coliju ber- 
sedia oentoek berlangkah lebih djaoeh 
terhadap kepada pemotongan belandja 
anak2 dengan djalan kemoendoeran 
'pensioen selama doea tahoen diadakan | 
pergantian boeat anak2 jang sekolah, 
maka pesioen jang diambil adalah 
6000 roepiah dan lebih" 

— (mm. 5 

Waterleiding baroe 

|oentoek air minoem jang telah diniat 
Ikan itoe di Pontianak dan Bandjar 
|masin hal mana oleh Generale The- 

(Isaurie telah diberikan advies—JB. 
'menerima kabar, bahwa sekarang oleh 
Pemerintah azasnja disetoedjoei dengan 
niatan2 itoe, demikian djcega dengan 

“karet”. 
I- Ongkos2 penempatan itoe djoemlah 
nja ditaksir 1'/2 miljoen roepiah, 

| Meneroeskan pekerdjaan itoe akan 
terdjadilah oleh pekerdjaan bersama 
'antara Dienst Kesehatan (bagian peker 
djaan pembikin sehat) dan Departe |     ment V.W. (bagian warterstaat). 

Dari Djember “dikabarkan, bahwa |- 

Dimana besparing atas pengeloearan | 

2 TA : Di Borne o.| 
Tentang penempatan waterleiding2| 

pengongkosannja diambil dari ,fonds | 

KE MADOERA 

Hari ini djam 12 siang xita terima 
kawat dari badan penerimaan di Ma- 
doera seperti. berikoet : 

djempoetan madoerasiap 
soerabajakotta besoek 7,53 

Kawat itoe adalah samboetan atas 
kawat kita kemaren. e 

Lebih terang lagi kepada oemoem, 
bahwa Madoera soedah siap oentoek 
menerima wakil2 pers dari Dj.-Barat 
dan Soerabaja itoe. 

Hari ini kita menerima ketentoean, 
bahwa njonja Datoe Toemenggoeng 
dari ,Pedoman Isteri“ akan ikoet djoe 
ga. Dan di Soerabaja akan ikoet be- 
berapa journalisten lagi 

Semoenja itoe kita tidak ada kebe 
ratan asal tidak melebihi 5 auto, kare 
na persediaan hanja 5 auto, jaitoe ber 
hoeboeng dengan djoemblah nama2 jg 
kita terima sampai kemaren. Djadi 
toean2 jg barangkali nanti tidak ke 
bagian tempat disebabkan telaat mem 
berikan namanja kepada kita, djangan 
menjesal dan berketjil hati, djika kita 
tidak dapat membawanja, ketjoeali 
djika atas ongkos sendiri. 

Wakil Aneta di Madoera kabarnja 
akan mendjempoet kita di Kamal dan 
seberapa bisa akan ikoet dalam se 
moea perdjalanan. 

Djika tidak berhalangan seboeah 
badan spesial akan  menjediakan 
auto spesial goena kita, sebagai.peng- 
hormatan atas oesaha kita itoe, katanja. 
Kita tidak tolak penghormatan demi- 
kian, tetapi sebagai toean roemah ten 
toe kita tidak akan meninggalkan te- 
tamoe2, sebaliknja kita selaloe mesti 
ada ditengah - tengah mereka, agar 
dapat memberi keterangan dan pene- 
rangan ini dan itoe jg. diboetoehinja, 

Dari itoe, kendaraan spesial tidak 
kita tolak, asal tidak mengganggoe 
kewadjiban kita sebagai toean roemah 
terhadap tamoenja, 

M.T. 

—9O — 

Dakwaan jang keliroe 

Bestuur dari pada Perkoempoelan 
Gezagvoerders dan djoerce2 moedi 
kapal minta disiarkan keterangannja 
sebagai berikoet: : 

»Berhoeboeng dengan kedjadian 
jang menjedihkan atas ss. Van der 
Wyek kepoenjaan KPM, adalah me 
noeroet berita jang sampai ketelinga 
kita, oleh banjak orang didarat telah 

|  dioetjapkan pendapatan (istimewa 
| sekali karena kapal terseboet banjak 

berhenti oleh adanja tawaran me 
moeat barang), bahwa oleh gezag- 
voerder dan djoeroe2 moedi ditjoba 
soepaja memoeat sebanjak-banjaknja 
barang. 

Pendapatan ini, disebabkan ada 
jang berfikiran, bahwa orang2 jang 
berlajar oleh karena itoe (oleh 
karena banjak barang) persoonlijk 
bisa mendapat keoentoengan, ber 
hoeboeng dengan premie jang mesti 
diberikan. 

Disini dapatlah kita njatakan, bah 
wa semendjak beberapa tahoen kini, 
baik bagi gezagvoerder, maoepoen 
bagi djoeroe2 moedi ataupoen bagi 
werktuigkundigen tidaklah hal ba- 
njaknja barang itoe berarti keoen- 
toengan oeang, Bahkan sebaliknja 
bagi mereka itoe, djika koerang moe 
atan maka langsoeng mereka men 
dapat oentoeng, karena mereka ha- 

. nja sedikit harapan akan mend:pat 
kan claims, karena mereka itoe mem 
poenjai pertanggoengan oeang oen- 
toek claims (aandeel). Oentoek itoe 
maka mereka mendapat ocang jang 
tetap tiap2 boelan ocang mana djoe 
ga diseboet ,claimspremie", dan bo 
leh djadi pendapatan orang jg ke- 
liroe itoe dari sinilah mereka me- 
ngambil alasan, Adapoen premie 
itoe sebetoelnja sama sekali tidak 
tergantoeng kepada banjak atau se- 
dikitnja moeatan, sedang tidak seo- 
rangpoen poela mendapat keoentoe- 
ngan oeang karena djoemlah (ba- 
njak sedikitnja) penoempuang2.   

LA Ea AE LN EL KE DNA 
! 
BOEPATI BETAWI JANG BAROE, 
  

Ada waktoe pergi, ada waktoe da- 
tang. Jang lama soedah meninggalkan 
kedoedoekannja, jang baroe akan me- 
nerima pangkatnja. 

Kemaren telah dioemoemkan, pah- 
wa jang diangkat mendjadi boepati 
Betawi jaitoe Raden Toemengoeng 
Aria Hasan Soemadipradja, regent ter 
beschikking pada gouverneur Djawa- 
Barat. 

Boekan resia lagi, bahwa kaboepaten 
Betawi itoe disediakan oentoek beliau. 
Dari itoe soenggoehpoen tempo hari 
dimadjoekan nama-nama lain, kita 
tetap meramalkan: Rd. T, A. Hasan 
Soemadipradja mesti diangkat mendja- 
di boepati Betawi ! 

Disini boekan tempatnja dan boe 
kan waktoenja oentoek mengemoeka 
kan pemandangan tentang boepati 
baroe itoe. Tjoekoeplah kiranja, djika 
disini kita menjampaikan cetjapan : 
selamat bekerdja! dan ikoet bergirang, 
bahwa seorang bangsa kita mempoe 
njai kesempatan mendjabat pangkat 
boepati di kota seperti Betawi ini Ki 
ta ketahoei, asal maoe, boepati ini 
berkoeasa dan dapat berdjasa terha 
dap pendoeduek. 

Dari itoe kita ikoet doakan dan ha 
rapkan, moga-moga boepati baroe ini 
dikeroeniai ketjakapan dalam meme- 
gang djabatannja itoe dengan seadil- 
adilnja. 

Pemerintah tentoe mempoenjai ala- 
san tjoekoep dalam mengangkat beliau 
itoe, dan diantaranja jg berhoeboengan 
dengan so'al ketjakapan itoe. Dari itoe, 
kita pertjaja, bahwa boepati jang ba- 
roe ini akan tjakap dalam kedoedoe- 
kannja jang baroe ini. 

MP: 
  

Lagi dapatlah kita tambahkan ke 
terangan, bahwa zeeman Holland 
itoe tjoekoep terkenal sebagai orang 
jang. dengan soenggoeh2 memikir 
kan kewadjibannja : tidak sekali- 
kali baginja akan membawa ke-ama 
nan kapal dalam bahaja hanja se- 

, Mata-mata karena  keoentoengan 
ocang. 

Boeat keperloean ini dan djoega 
bagi menghormat kawan2 kita itoe, 
maka kita merasa wadjib menjiar 
kan hal ini, soepaja djangan sampai 
nama kotor dilemparkan kepada me 
reka itoe jg sesoenggoehnja boekan 
pada tempatnja oentoek diberikan 
kepada mereka, dan mereka jang 
soedah menderita kesengsaraan dan 
bentjana itoe. 

— 0 — 

Faculteit Kehakiman 

Telah loeloes dalam oedjian kandi- 
dat bagian ke 2 toean R. Moekarto. 

Ha da 

Peringatan ke -12 dari Sekolah 
Hakim. 

Perloe diperingatkan lagi, bahwa ke 
lak pada tanggal 28 Oct. ini (besoek) 
akan dilangsoengkan perajaan peri- 
ngatan ke 12 dari pendirian Sekola 
Hakim Tinggi, moelai djam 9 pagi. 
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| Dr. Soegiri 

(... OERAIAN PENTING DAN 

    Hebatnja Konggeres. 
Beberapa hari kemoedian dari pada 

srlakoe dengan itoe, maka kongres 

  

     

  

   

  

sangat hebat dan ramaiuja. Bagi saja 
sama sekali ta? ada kemoengkinan 
oentoek toeroet ha 

  

      
dangkan leider2 

olitieknja sendiri hampir ta? mendapat 
tempat delam roeangan jang amat 
sangat besarnja itoe, Tetapi walaupoen 
demikian, segala pidato2 itoe moedah- 
lah dengan njata kita dengarkan de- 
ngan perantaraan luidsprekers jang 

“ dibeberapa tempat dalam kota itoe 
sengadja dipasang. 

Bagi pembatja2 tentoe ta' asing lagi, 
— bahwa antara lain-lain congres terse- 

boet mewbitjarakan poela tentang 
“so'al djadjahan, ja'ni bahwa Djerman 
mengharapkan ke ja djadjahan 
mandaat jang doelve mendjadi haknja 
Djerman, tetapi sekarang terlepas dari 
padanan Me tetang MAKA AR 
,Selain daripada itoe ada dibitjara 

| kan poela 
|. Jahoedi 

jang 

   

    

   

    

   

  

jang disitoe djadikan soe'al 
nting djoega, sedang soe'al 

ang mn di Roeslan, sebagai di 

|..nja kaoem Jahoedi, itoep: 
| kakan sebagai soe'al jang teroetama 

(terangkan d   

  

r laloe didjalanan oentoek pergi 
konggres, dan ra'jat disitoe 
moe-djemoenja melibatkan 
intas disepandjang djalan, 

nja teroes meneroes riboean, 

bari sa'at liwatnja Hitler itoe, me 

ntiasa poela sepandjang2 djalan 
lipagari oleh barisan kaoem S,S. 

berdiri disitoe 5 djaw lamanja, ja'ni 
A ebeloem Hitler djalan sampai poelang 

— nja dari gedoeng kongres. 
|. Sekali peristiwa saja hendak mem 

|. boeat gambar dekat salah satoe orang 
dari kaoem S.S. itoe, jg dengan tidak 

| ada perketjoealian, semoeanja sangat 
“ soeka menolong kita sebagai orang 

| asing, dan djika moengkin kita diberi 
 nja tempat.jg paling baik, walaupoen 

|. hal itoe menjoesahkan atau meroegi 
—- kan orang lain, jg berdiri dekat kita, 

— tetapi jg orang2 inipoen sangat soeka 

angatlah gemarnja bertja 
engan kita, orang asing. 
“seorang dari leiders itoe 

g menjampiri kita. Laloe datang 
anjaan2, lagi pertanjaan?, ita bekerdja apa,       

    
apa th oemoer 

   

      
    
   

    

   
   
   

  

   

    
     

    

      
   
     
    

    
   
   

   

    

   

  

    

   

  

    
   

  

   

    

        Hitler | & TA poen sore, : . oo 1 laloe, 

—. maka 20000 orang dari kaoem S.S. 
| mendjaga ataupoen memagari djala- 

|. nan, goena mendjaga soepaja publiek 

sebab perhatian rakjat demikian 
nja, sehingga tentara polisi de- 

ikoeatkan oleh tentara polisi 
masih djoega ta' bergoena oen 

kan pendjagaanitoe. 
ianlah berdiri 20.000 

| vrijwilligers itoe dari 

  

jg besarnja lebih dari doea kalinja "ta- 
nah Djawa, dan mere) 
bari dengan ichlas soeka be 
kian 5 djam lamanja. 

0... Pada sore hari mereka itoe diganti 
oleh 20.000 orang jg lainnja lagi, te 
tapi jg lain ini perloe boeat 

lain, maka soedah teuntoe 
tidak diganti, sehingga, 

kian orang tjeriterakan kepada 
pernah mereka berdiri di 
hn itoe 12 djam lamanja, 

ik poetses2 dan dengan 

   
   

  

  

2 orang akan merasa ta' 
hat kepada kesetiaan dan 
mereka itoe, padahal se- 
boeat pekerdjaan jg ketji! 

t ini semoea tentoe 
n, betapakah | 
aka itoe mesti | 

, 

nja— | 

mengoendjoengi Kongres- Nazi 
di Neurenberg. "3 

MENGANDOENG PELADJARAN 

  

Iv 

tentang propaganda Anti| 

ja Bolshewisme (kaoem merah) 

tas, mendjadi perkakas 
poen dikemoe 

” Dosa kali sebari, pagi dan sore 

k n poeloehan riboe manoesia 

ska itoe berdiri dipinggir djalan, dan 

kegorbankan tempatnja bagi 

  

   

    

   

        

  

    

   
    dari mang asal kita, | P 

| naa sampai berada ditengah dja 

bermatjam matjam bagian Keradjaan, | 

    

(dan ingin mendapat vrij, maka ia se 
gera masoek Bana vrijwilligers. 
| Adapoen pengangkoetan orang dari 
Neurenberg dan ke Neurenberg adalah 
dilakoekan dengan gratis (pertjoema) 
demikianpoen makanan pondokannja. 
Doeloe tempat-tidoer2 dipondokan itoe 

diatas tanah, tetapi kemoedian beroe- 
bah, boekan lagi alang alang tetapi j 
»krib” jang sengadja dibikin oentoek 
congres2 sadja, dan sesoedah bongres 
laloe disimpan dalam goedang atau 
roemah roemah sekloah Nan 

Pekerdjaan seroepa ini, soedah ten- 

ig berat dan amat besar, karena mere 
ka itoe mesti. mengoeroes (memberi) 
makan dan tempat tidoer kepada le 
bih dari 1202.000 orang. 5 

Pondokan kacem gebirdaltaaak 1 2 
dan pandoe-pandoe 

(Adapoen anggauta2 kaoem arbeids- 
dienst demikian poela kaoem Hitler- 
jeugd (pandoe2) tidaklah tempat ti 
doernja didalam kota, melainkan me 
reka itoe ditaroeh diloear kota dengan 
tidoernja didalam hemah-hemab, Jang 
sangat adjaib, ialah bahwa dari beri 
boe-riboe kaocem arbeidsdienst dan 
anak-anak pandoe tidak seorangpoen: 
jg tampak didalam kota Neurenberg, 
bahkan tinggal dikota atau datang ke 
kota itoe bagi pemoeda-pemoeda dan: 
anak-anak, maoepoen laki-laki atau 
poen anak-anak adalah dilarang de 
ngan keras. 2 aa : 

Ja, tidak begitoe, bahkan atoeran 

ninja troepleider dari pandoe pandoe 
itoe jang tinggal dalam kota, tidak 
sekali kali boleh datang mengoendjoe- 
ngi soeaminja dalam hemat di tanah- 
tanah lapang itoe, sedang ia sendiri ' 
(troepleiderjitoe jg roemahnja di kota ' 
itoe, tidak poela boleh meninggalkan ' 
hemabnja, tak boleh poelang keroe-! 
mabnja. Hal ini .oleh..adat. disciplina- 

  
   

"2 

ire di I Nana adalah dianggap seba ' 
-   gai keadaan jang biasa sadja, sebagai ' 

keadaan jang loemrah sadja. 

Kalau Hitler berdjalan 
Tiaptiap bari kalau Hitler laloe di 

sitoe, tentoe didahoeloei oleh motor : 
jang berbendera koening, jang semoea ' 
'moea motor motor itoe dikendarakanj 
oleh kaoem SS., dan tertib 5 menit ke 
moedian tentoe baharoelah tampak, 
Herr Hitler itoe, berdiri dengan tega | 
dalam mobil dengan tangan diatjoeng 
kan kedepan, sedang miljoenan ma 
noesia jg berdesak desak dipinggir dja 
lan itoe mengangkat poela tangannja. 
ja'ni menjatakan Salam Nazi“-nja.' 
Djoega laki laki kaoem SS berdiri ra-! 
at satoe sama lain meroepakan pagar 

jg ta'dapat dilaloei jang . kesemoeanja 
itoe berdiri hingga djika dioekoer' 
pandjangoja ta'koerang dari 3 KM. 

Kita ditolong. 

Pada soeatoe hari kita datang agak 
te laat disitoe, sehingga perloe sekali 
kita berdjengke da» memandjangkan 
leher, oentoek dapat melihat dengan 
njata kepada laloepja Herr Hitleritoe. 
Maka oleh karena perboeatan kita itoe 
sangat pajah, maka salah seorang toea 
jang tegoeh badannja, teroes sadja de- 
ngan moedah mengangkat isteri saja 
dan didoedoekkannja diatas bahoenja, 
'soepaja bisa melihat dengan terang 
dan njata. , 

Parade 

      

hanja terboeat dari alang alang sadjaj 

toe sadja mendjadi soeatoe pekerdjaan | 

   
        

' BERITA DIREKSI 
Moelai hari ini jang bertandata- | 

“Ingan dibawah ini masoek kantor kem- 
(bali seperti biasa. 

2 “HO. Djoenaedi 

BERITA REDAKSI 

Moelai hari ini djam 6 sore Hoofd- 
redacteur kita toean M. Tabrani 
berpergian ke Soerabaja dan teroes 

'Kke Madoera. tg. 31 boelan ini beliau 
baroe kembali. Diharap dengan hor- 
'mat, soepaja .soerat2 boeat redaksi 
djangan diadreskan kepada nama be- 
liau: tjoekoep dengan: redaksi ,,Pe- 
mandangan. 

Adres t. M. Tabrani selama beliau 
di Madoera : Gladakanjar, Pamekasan 
(Madoera). Djadi siapa hendak berhoe 
'boengan dengan beliau, itoelah adres 
beliau. 

EN Naa 

Menjembelih babi dengan 
semboenji. 

“Di Kramat poelo, kota ini, oleh kare 
nasering kali ada tamoe ta“ dioendang 

|. Idalam beberapa hari ini selaloe polisi 
'ataupoen sersi mengelilingi tempat 
itoe. Maka kemarin malam seorang 

Isersi dari sectie-Kramat ketika ia se 
dang melakoekan ronda disitoe, tam- 
pak olehnja seorang Tionghoa jg men 
doekoeng seboeah koper besar. Sersi 
terseboet segera bertjoeriga, dan se- 
telah ditahan dan diperiksa, ternjata 
bahwa dalam koper terseboet ada da- 
ging babi. Soedah tentoe sadja ia di- 
'taban dan polisi melakoekan kewadji 
bannja sebagaimana mestinja. 

DAA 

Pentjoeri jang malang 

Kemarin walam, hampir pagi, disa 
lah seboeah waroeng di Tjagokeng, 
Pasar Senen ada pentjoeri jang dapat 
masoek. Tetapi malang, ia roepanja 

itoe demikian kerasnja, sehingga, bi- kesiangan, dan ketika ia hendak ber 
djalan keloear, kebetoelan baboenja 
toean eigenaar waroeng itoe soedah 
poela bangoenidan berdjalan hendak 
menoedjoe- dapoer goena memasak 
air. Ketika sibaboe melihat bahwa 
dalam roemah,. ada pentjoeri, de 
ngan terkedjoet ia bertereak sekoeat- 
koeatnja sehingga semoea orang, jang 
laloe lintas dam tetangga sama menge 
djar sehingga, betapapoen pertjobaan 
hendak melepaskan diri, sia sia belaka. 

Ia dapat ditangkap dan diserahkan 
kepada polisi. 

— 0— 

Penjeloendoepan madat gelap 

Ini hari Landraad Betawi soedah 
periksa perkaranja : 

1. Machmoed koeli Tandjong Priok, 
2. Lie Kian Njap penoempang kapal 
(Pnandak. 
Pesakitan 1 didakwa soedah menoe 

roeukan dari kapal 1 kerandjang jang 
berisi barang gelap. 

Pesakitan 2 didakwa soedah mem 
bawa 1 kerandjang jang berisi 36 pak 
madat mentah sebanjak k.l. 248 tail 
dengan kapal Tjisalak dari Hongkong. 

Dimoeka hakim pes. No. I menga- 
koe betoel ada bawa itoe kerandjang 
tetapi tidak tahoe apa isinja dan me 
nseroet perintahnja Lie Kian Njap. 

Pes. No2 moengkir tidak sekali pse 
nja itoe kerandjang jang berisi madat, 
betoel dia ada bawa beberapa keran- 
djang tetapi tidak berisi madat. 
| Sesoedah saksi2 diperiksa Landraad 
laloe mengadakan raadkamer jang ber 
koetoesan: persakitan masing masing 
dibebaskan. 

2 —— 0 — 

.. Toean jang tidak djoedjoer 

: Didenda f60.— 
Kemarin telah kita beritakan ten 

tang anak jang kehilangan arlodji- 
tangannja, jang diketemoekan oleh   

melihat perajaan oemoem pertama, ' 
'ja'ni paradenja kaoem arbeidsdienst, | 

i|jangdilangsoengkan , Zeppelin- Wiese", 
jg letaknja berdekatan dengan gedong 
Konggeres. Tempat itoe adadalah tem! 
pat jang sangat loeas, jg bisa memueat ' 
dalamuja 500.000 orang berkeliling | 
(mengelilinginja). Dalam perajaan ivi 
jang berbaris adalah 45.000 pemoeda 
pemoeda jang akan memboeat parade 
didepan Fiihrer. Tetapi disini, di 
Djerman, hampir ta' ada jang gratis, 
djoega disini orang mesti membajar 
tempat doedoek antara 0,50 dav 4, 
Kichsmark. | | 

| 

     

Dan beberapa banjak tempat soedah j 
dipesan orang beberapa hari sebeloem 
ma eni , 

“aan itoe adalah dibagi mendjadi 
beberapa golongan2 sebagimana dida 
lam tentara, dan hari itoe imereka ber 
baris dengan  tjara Provinsiegewijs.   s 

  

Pada hari ketiga baharoelah kita'j 
poeteranja toeau Uhristiaan-Leopold, 
ing oleh toean itoe si arlodji disim 

pan sadja, dan jang dipertoendjoekkan 
boekannja arlodji jang didapat, melain 
kan arlodjinja isterinja. 
Pada hari Sabtoe jbl. kata Bat, Nwsbl, 

oleh landrechter kesalahan itoe diang 
gap terang, dan ia didenda f 60,— 
“Ia boleh merasa oentoeng, bahwa 
ia hanja dihoekoem denda sadja, betapa 
halnja djika pensioennja ditjaboet? 

        
   

  

muziek, jang terdiri dari 60 orang" 
Adapoen muziek itoe sesoenggoehnja 
di Djerman didjadikan soeatoe organi 
satie jang teristimewa, dan di Djerman 
hampir rata2 ta“ ada sesoeatoe per 
koempoelan jang tidak mempoenjai 
muziek corpsnja. 

Dalam parade itoe segala matjam 
ae dikibarkan. Dan Hitler tidak 
ah memeriksai barisan itoe dari 
tribune, “ melainkan beliau ber 

    

Soenggoeh2 hal itoe ada memperlibat diri dalam seboeah mobil sadja de- 
kan pemandangan jang sangat indah ngan 'mengantjoengkan lengannja dji 
ekali. Didepan ada berbaris kaoem ka bendera2 itoe melaloei beliau. 

      

Lelang di Betawi 

Rebo 28 Oct. '36. 
Diroemahnja toean H. Nijland di 

| Rietschotenweg 7 oleh Weltevreden, 

Exec. diroemahnja njonja Tasenin 
bin H. Sairi di Kali Bate Lenteng 
Agoeng (Pasar MinggoeJ oleh Deur. 
A. Fliers. 

— Exec. diroemahnja toean Ahdoelsa- 
lamc.s. di Gang Anwar Pasarstraat 
(Mr.-C) oleh Griff. Landr. (Mr.-C.). 

Kemis29 Oct. '36. 
Diroemahnja toean J.H.P. del 'Ecluse 

di Scotweg 15 oleh John Pryce. 

Diroemahnja toean C.J. Rebel di 
Pasarstraat 131 (Mr.-C.) oleh Welt. 

Lelang commissie barang-barang 
di Oranjeboulevaard 69 oleh Welt. 

Lana GO) mama 

Perkawinan jang gagal 

Salah serean kampoeng 
kah? 
Wadjib diperhatikan. 

Seorang bernama Djaseni tinggal 
di Gang Lontar ada mempoenjai anak 
laki laki bernama Nanan, dan toean 
'Djaseni terseboet bermaksoed hendak 
mengawinkan anaknja kepada seorang 
gadis disitoe djoega. 

Niat hendak mengawinkan itoe soe 
dah tetap, jaitoe hari Minggoe jg ba- 
roe laloe ini. Maka pada hari Djoein'at 
Jl. datang serean kampoeng: dan ber 

maksoed akan menemoei toean Dja- 
seni, tetapi oleh karena toean Djaseni 
kebetoelan sedang bepergian, ia hanja 
mendjoempai isterinja sadja, dan ke- 
pada isteri itoe siserear berkata: 
“'Mpok, kalau maoe ngawinin anak 
'mpok, saja djoega boleh toeloeng oe- 
roeskan, dan kalau hari ini 'mpok, 
ada wang, nanti hari Minggoe ' mpok 
poenja anak boleh datang pada peng- 
hoeloe oentoek bernikah !“ 

Kebetoelan waktoe itoe isteri toean 
Djaseni ta? beroeang, maka karena 
desakan serean itoe 'ia laloe pergi ke 
waroeng Tionghoa, dengan maksoed 
hendak memindjam oeang, dan adjaib- 
nja, dalam perdjalanan kewaroeng itoe 
si serean terseboet selaloe mengikoeti 
sadja. 

Karena toean dan njonja Djaseni 
itoe kenal baik kepada toean waroeng, 
maka dengan soeka hati toean waroeng 
itoe memberi pindjaman-oeang sedjoem 
blah f 5.40, jang kesemoeanja itoe 
laloe diserahkannja kepada serean 
kampoeng terseboet, perloenja soepaja 
dengan moedah anaknja pada hari 
Minggoe bisa berkawin diroemahnja 
penghoeloe. 

Tiba2 hari itoe djoega djam 2 sore 
serean datang lagi keroemah t. Djaseni 
dan kepada isterinja ia berkata, bahwa 
pernikahan tak bisa dilangsoengkan 
pada hari Minggoe, karena mantoenja 
(bakal penganten perempoean) beloem 
habis tiris darahnja, dan hal ini, kata 
nja ia mendapat dengar dari t. Peng 
hoeloe sendiri. 

Oleh karena itoe maka mereka la- 
loe datang menanjakan sendiri keroe 
mah t. Penghoeloe di Gg. Sentiong, 
dan oleh wakil penghoeloe, 
pertanjaan mereka didjawab bahwa 
mereka lebih baik datang sadja keroe 
mahnja wijkmeester oentoek mengoe 
roes soerat2 anaknja. 

Tetapi ketika datang diroemah toe- 
an wijkmeester mereka ditanja ten 
tang oeang ongkos nikah itoe, hal ma 
na didjawab, bahwa oeang telah dibe 
rikan kepadaserean. Kemoedian toean 
wijkmeester berkata, bahwa hal itoe 
mesti dioeroes oleh serean. 

Tetapi apa tjelaka, serean kampceng 
tsb. kebetoelan tidak diroemah, me- 
lainkan pergi ke Soekaboemi. 

x 

Hari Minggoe sore itoeserean baroe 
poelang dari Oedik, setibanja dari tem 
pat tsb. lantas ia menjampiri roemab 
Isterinja Djaseni, di tempat mana itoe 
serean bertemoe kepada isterinja Dj., 
laloe itoe serean menarja : , Apakah 
hari ini pernikahan empopoenja anak 
dilakoekan ? 

Djawabnja dengan sambil marah2 : 
»Soedah, tidak djadi anak saja nikah 
hari ini, baik itoe oeang f 5,40 cent 
dikembalikan sadja kepada saja." 

Kata sarean itoe sambil garoek ga 
roek kepalanja: Baik nanti saja 
ambil doeloe itoe oeang diroemah saja.“ 

Kira kira 2 djam lamanja itoe sa 
rean kembali lagi ketempat jang tsb., 
disitoe toean sarean memberi tahoe 
kepada Isterinja Dj. : 

»Besok hari Senin empo' poenja 
anak soeroe datang sadja diroemahnja 
Toean Penghoeloe djam delapan pagi 
di Gang Sentiong, soerat dan oeang 
boeat pernikahan soedah .ada disana 
(roemah penghoeloe,) 

Hari Senin kemarin laloe bakal 
penganten laki dengan bersama walinja 
bakal penganten perempoean telah ti 
ba di roemah t. Penghoeloe Gang Seu- 
tiong, tibanja mereka disitoe t. Peng- 
hoeloe berkata: ,,Manakah bakal pe- 
nganten perempoeannja ?” 

Djawab penganten lalaki: ,,bakal is- 
teri saja tidak bisa datang, berhoeboeng 
dengan kesehatanja terganggoe, jang   di simi jaitoe walinja.” 

    

PSMILIHAN LEDEN GEMEEN- 

  

Wakil Parindra dan V,C. LK P, goal! 

Dari Redaksi: 
| Dibawah ini kita sadjikan 
jang kita terima dari salah 
pembantoe kita di Bogor. Besok 
akan kita moeatkan pendapatan dan 
pemandangan kita tentang soal ini, 
karena bari ini tidak ada tempat. 

M.T. 

verslag 

Tadi malam (malam Selasa) 26-27 
Oct. 36 dengan bertempat di Gemeen 
tehuis, (#rooteweg 10 Bogor, telah di 
langsoengkan pemilihan oe- 
moem boeat leden Gemeenteraad 
pengganti t. t. RK, Soemadilaga 
dan Mr. Hamelburg. 

Candidaat Indonesier (jang boekan 
Nederlanders)' adalah toean Mas 
Erkawakil Pasoendandan toean 
Joesoef Koesoema dari Pa- 
rindra. 

Djoemblah pemilih 372, sedang jang 
datang 243. Stemmen boeat toean M. 
Erka 114, dan boeat toean Joesoef 
Koesoema 124, jang tidak diakoe sjah 5: 

Djadi toean Jioesoef Koesoe- 
ma dari Parindra jang terpilih. 

Dengan terpilihnja toean Joesoef 
Koesoema itoe, orang2 dari Parindra 
bersorak gemoeroeh dalam gedoeng 
itoe, dengan menjebset: Hidoep. 

Candidaat onderdanen Nederlanders 
adalah tt. A.D. Evenhuis wakil 
V C.dan IK P. dan K.F Teunissen 
wakil LEV, 

Djoemblah pemilih 663. 
Stemmen boeat t. Evenhuis 331, 

boeat t. Teunissen 323, dan tidak ber 
lakoe 9. 

Toean Evenhuis dari V.U, en 
LK.P. terpilih, 

Pihak inipoen tidak soenji2 poela 
bersorak menjatakan girangnja. 

Haroes diterangkan semendjak dari 
poekoel 1 siang sampai poekoel 8 
malam, tidak berhenti-hentinja ber- 
poeloeh kendaraan — auto, mondar- 
mandir dikantoor Gemeente  boeat 
mendjempoet dan membawa poe 
lang pemilih (kiezers), Seperti biasa 
autoauto itoe dihiasi dengan merk 
nama candidaat masing-masing dengan 
letter besar-besar djika tidak maoe di 
seboet sebesar pohon kelapa, 

Berhoeboeng dengan kemenangan 
wakil Parindra, seloeroeh kota Bogor, 
semendjak dari poekoel 10 tadi pagi 
telah berterbangan bulletin Par: 
indra berterima kasih kepada pendoe 
doek Indonesier Bogor jg telah toeroet 
memilih wakilnja, toean Joesoef 
Koesoema. 

Bulletin mana ditoetoep dengan 
perkataan : Hidoep. 

  

Kata penghoeloe ,,Jah, pernikahan 
toean ini hari saja tidak bisa selesai- 

ikan, lantaran: 1. Penganten perem- 
poeannja tidak datang, 2. wang boeat 
pernikahan toean hari ini tjoema 
toean berikan f 4 -- dan kalau toean 
ada poenja wang f 10— ini hari saja 
bisa selesaikan diroemah toean sendiri”. 
“Kata bakal penganten lelaki: ,, Ten 

tang wang boeat saja kawin boekan- 
nja f 4,— hanja f 5,40 wang mana 
saja kirim kepada toean Sarean di itoe 
kampoeng. 

Kemoedian itoe wang f 4, roepiah 
toean penghoeloe kembalikan kepada 
bakal penganten lelaki. . 

Ada berita aneh. 
Hari djoem'at jang baroe laloe, is- 

terinja Djaseni kasih wang kepada 
itoe sarean, 5 bidji dari wang perakan, 
4 bidji dari wang pitjisan, 

Lantas wang f 4.— jang dikemba- 
likan dari t. penghoeloe 3 bidji wang 
perakan, 1 wang tengahan (f 0.50 ct.) 
dan 5 bidji wang pitjisan, jang kita 
mendjadi heran, ialah bahwa wang 
jang dipoelangkan ada jang tidak la- 
koe ja'ni wang tengahan, ini njata 
aneh. 

Laloe t. Penghoeloe berkata poela: 
»Kalau ini wang jang tidak lakoe 
soedah ditoekar, dan bakal penganten 
perempoean bisa datang disini, besok 
hari Selasa pernikahan akan diselesai 
kan, 

: 

(Disini njatalah satoe boekti lagi, 
betapa soekarnja orang hendak berka 
win. Sjarat2nja terlaloe berat. Pengan- 
ten perempoean mesti datang, pada 
bal perioe ta'hadhir, asal ada wali. Oe- 
ang mesti f 10,— baroe selesai. Ba 
iklah toean penghoeloe lenjapkan doe 
loe krisis ini, baroe boleh menaroeh- 
kan sjarat jg besar itoe. 

Dan djika benar kasih oeang f 5,40 
padahal dipoelangkan hanja f 4,— 
(jang f 0,50 ta'perloe lagi), manakah 
Jg f 1,40. Apakah mendjadi oepah se- 
rean ? Djangan begitoe mahal dong, 

Nasehat kita : , Wali ! Kawinkanlah 
sendiri, boeat apa djadi wali, kalau 
ta'bisa menikahkan. Asal sadja dide 
pan penghoeloe”, soepaja dima 
soekkan register. Tempat boeat me- 
wmandjatkan perkara masih banjak” 
Red),   
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24 | ngan” 

Ba kita K. di Onokabasii 
,45 | menoelis : 

Sebagaimana dalam ini » Pemanda- 
kemaren telah dikabarkan 

09|bahwa di Soekaboemi akan diadakan 
6,08 Openbare- Permoesjawaratan Menoelis 
6,47 | goer'an de an hoeroef Latijn. 

Kemaren hari Minggoe tg. 25/-b, 
53 |itoe Permoesjawaratan, bertempat di 
8 | Madjelis Oemoem Tjipelanggede Soe- 
'Ikaboemi. Kita sebagai wakil dari , Pe 
|wandangan” poen telah menjaksikan 

1 ta | Idan memperloekan datang diitoe tem 
Ipat. 

— Itoe Permoesjawaratan dikoendjoe 
baja dengan loear biasa dan publiek | 

boleh dibilang poeloehan riboe orang, 
'pada ingin menjaksikan jg sengadja 
Idatang dari dekat maoepoen dari tem 

(pat jang djaoeh. 
Permoesjawaratan moelai diboeka 

ilajam 9 pagi oleh voorzitter Comite 
 Permoesjawaratan toean H. M. Sjapei. 
|Sebeloem agenda2jang akan diboeka, 
(terlebih dahoeloe oentoek menghormat 

i La mendjoendjoeng adanja Permoe- 

embasmil 
'djahatan. 

ye akan memben- | 

ce! 
: dipandang | : 

- orangnja dari fibak jang mengharoes- 
ital|kan yoorz. toean H. Ah. Sanoesic.s. 

sjawaratan. Maka dibatjakan (menga- 
h ti) @oer'an oleh sdr, Syma, dari soe- 
'rat Sabbaha dengan soeara Lazim, 

Selandjoetnja oentoek membereskan 
phleond Bra Secretaris, maka disiarkan 
tjatatan2 nama2 dari orang2 jang telah 
dioendang Tabcent) jang datang dan 
jang tidak menampak orangnja di itoe 
waktoe, 

le. Jang. datang dan menampak 

2e jg datang: dan menampak orang 
'nja, dari fihak jg mengbaramkan dan 

| tnengoefoerkan 
n. | Soekaboemi, : 

| Badri Tjitjoerceg, Wirasendjaja dl. 

ialah t.t. R. Oejek 
H. Hasan Basri, Hadji 

Jang tidak datang dan tidak me- 
nampak orangnja zonder soerat kete 
rangan apa-apa, haroes disini perloe 

-|dibentangkan : 
i-Iwaringin Bogor t.t. H. Mansjoer, H. 

ialah djago2 dari Tji- 

in Oesman Perah, Oemar Sanoesi. Walau 

- hebat. 

deelisihan tidak lekas didamaikan (di-| 
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“ Beloem poeas Hantam sa- 
dita. Kaki djoega h bekerdja, ja'ni 
ditendangkan sekoeat2nja mengenai | 
pinggangnja Gering, Nana Gering 
Noah tertiarap. Alangkah gaganja. 
 Beloem poeas lagi, Perloe dihadjar 
faroes, karena minta an itoe ber 

poen itoe waktoe ada kesempatan oen 
ke | toek mendjewpoet, barangkali masih 

Idiloear toean2 tsb., tapi tersia-sia, dus 
idak moentjoel. 

“Lain dari itoe doea fihak jang te- 
en hanja 1 orang jang mengirimkan 
oerat, jang itoe waktoe ta' bisa da- 
tang karena berbalangan jalah dari 

Itosan R,S. Abdoerachim Tjikeumeuh 
weg Bogor. — 

3e Toean2 daripada goeroe moealit | 
| banjak menampak.— 

Dari pihak wakil pers lengkap 
a | wakil pemerintah poen lengkap jang 

dikepalai oleh onder Commisaris. 
Setelah selesai oeroesan pekerdjaan 

ISecretaris maka teroes dipimpin lagi 
leh voorzitter Comite. 
'Spr. Sebagaimana biasa oentoek 
genda pemboekaan terlebih dahoeloe 

atas kedatangannja dari segenap ha- 
dlirin teroetama kepada fibak jg telah 
dioendang. 

Seteroesnja Mwogbkralkan tentang 
danja ini Comite permoesjawaratan ti- 

Idak lain jalah oentoek membercskan 
tentang perselisihan menoelis @oer'an 
dengan hoeroef latija, perselisihan ma 

haroeskan dan meharamkan dengan| 
'Isekian Jamanja itoe perselisihan makin | 

Pedang dalam so'al agama-Islam, 
tidak baiknja djika itoe per 

oeroeskan) setjara dalam ogama- -Islam 
Itermoelja. 

Spr. seteroesoja meminta kepada fi 
il hak jang mengharamkan (tegen) oen - 
'Itoek menerangkan moedorohnja. 

Kemoedian diterima oleb fihak jg 
en | mengharamkan tampil kemoeka toean 
el| Badri dari Tjitjoeroeg : 

Spr : Mengoeraikan pemandangannja | 
|bahwa tentang moedorohnja, soepaja 
diadakan hakim jang lebih mengarti 
o0entoek mengoeroeskan ini so'al.— 

Didjawab oleh t. H.M. Sanoesi: dan 
menerangkan tentang moedoroh2, itoe 
dalam Agama Islam demikian, oentoek   | membereskan ini perselisihan (oen“oek 

' ! is 

SAN 
aa 

2 Kn bagaimana? 

membilang diperbanjak terima kasih | 

a disebabkan setelah: keloearnja ki-| 
“ Itab » Tamsijjatoel Moeslimin“ dan ter/ 
iIsebarnja ini kitab hingga timboel per 
Tr |selisihan diantara mereka jang meng- 

Santosa kini adtah ada koerangnja 

| sana, katanja soedah biasa, tidak seka 
Hi itoe sadja melainkan sering. Tetapi 
'|tetap pendoedoek sana diam sadja, tak 

Be ala halnja. Sebab, boleh 
adi takoet, atau boleh djadi penagi 
an setjara itoe dianggap soedah me- 
eroet oendang2. 
“Sekarang jgtahoe oendang oendang 

Akan diam 

   

       
    
   

      

     
      

   

   

  

   

  

   
      

  

          

  

      
     

                                                

   

  

   

   

  

    
   

          

   

          

   

    

   

  

   

      

   

              

   
   
   
   

    

   
   

      

   

                

   

      

    

    

   

    

    

  

ii joega ? 
Lo   

Kado e 

ini rena Damoedik- 
Ka waratan Menoelis. 

AOER'AN DENGAN joni Tie LATIN DI SOEKABOEMI 

  

'mengakoerkan) djangan dianggap, se 
teroesnja bermoesoehan, dengan me 
ngoeraikan, dari ajat @oer'an, bahwa 
moesjawarat itoe berarti mengaboerkan 
pendapatannja masing2. 

Seperti sekarang so'al menoelis @oer- 
'an dengan hoeroef latijn, timboel per 
selisihan sebagai membenarkan, dan 
sebagian mengharoemkan. Seteroesnja 
t. H.M. Sanoesi mengasih tjontohnja : 
tentang moedoroh2. 

1. pengadoean (djangan memakai ha 
kim kerena dalam soal agama Islam ta 
diboetoehi dan tidak perloenja). 

2. Hoekoemnja moesjawarah — roe 
koennja ada 3: 1 Moealil, 2 Bahil, 
3 Masalah. ! 

Sekarang terdiri lagi dari: 1 pem- 
bitjaraan ringkas, 2 pembitjaraan jg 

(tenang, 3 djangan takoet sama orang 
nja, 4 mendjaga tertawaan atau ber- 
bisik pembitjaraan (ahmak) jang tak 
berakal, 5 perhatian biasa, 6 perhati- 
jan sama, 7 menjalahkan perkataan 
orang lain, 8 djangan keloear dari 
agenda, 9 djangan menghina moesoeh 
nja, 10 mendobirkan bakunja jg menang. 

Adab2nja, moeda'ah, dalil dan pe- 
noetoepnja moenadarah. 
Selandjoetoja t. H. Ah. Sanoesi me 

ngasih pemandangannja kepada sege 
bap hadirin, menasehati oempama jg 
kaiah djavgan dianggap salah atau ka 
lah, tapi haroes dianggap kebaikan 
sadja ! : 

Setelah t. H. Ah. Sanoesi selesai oe 
raiannja maka Voorz, minta kepada 
fihak jg tegen (t. Badri) “oentoek me 
ngasih keterangan sjarat2nja. 

T, Badri mendjawab, bahwa sebe 
loemnja dilangsoengkan ini pendjawa 
ban dari saja jig mengharamkan, di 
minta dalam ivi permoesjawaratan ha 
roes diadakan jurij jg terdiri dari 4 
orang, 2 dari fihak voor, 2 dari fihak 
tegen dan hakimnja.- 
Djawab : dari toean H. Ab. Sanoesi 

dengan tjontoh2 dari ajat-guran, bah 
wa dalam permoesjawaratan tidak ada 
hakim, selandjoetnja ini soal diminta 
kepada fihak jg tegen soepaja memberi 
pemandangannja, t. Abdoeloh dari Ah 
madijah Soekaboemi ia tidak berani 
(tidak sanggoep berbitjara katanja ber 
balangan). 

Oleh karena dari fihak jg tegen mem 
poenjai fikiran koerang senangnja, di 
minta soepaja jg mendjadi yoorzitter 
lini permoesjawaratan diganti oleh o- 
rang jg neutraai. 

Kemoedian mengadakan pilihan oen 
toek mengganti voorzitter t.H.M. Sja- 
pei—dan poetoesannja jg terpilih jai 
toe t Roehijat dari N,O, Tasikmalaja 
dan pilihan tsb diterima: oleh t Roe- 
hijat oentoek memimpin voorzitter se 
tjara diplomaat oentoek keberesan dan 
keamanan dari kedoea fihak. 
Selandjoetnja oentoek mengaboelkan 

permintaan t. Badri jaitoe Seakan 
Jury 4 orang: 

Jang terpilih : t.t, Ik eatin, 
Maksoedi, Moehtar, dari Bandoeng, 
Abas dari Tasikmalaja. 

'T. Badri kembali memintak diada 
Ikan hakimnja dan minta keterangan 
(soepaja menerangkan) jang haroes di 
adakan dan tidaknja. 

Begitoe poela permoesjawaratan dja 
ngan dimceka oemoem haroes ditem 
pat tertoetoep. 
Djawab dari t. H. Ah, Sanoesi itoe 

adalah dari Tasa'oef dan moesjawarah 
memang oentoek oemoem, selandjoet 

Inja mengasih tjontoh2 dan Kejadian 
pada zaman Imam Gazali, 

Voorzitter minta penerangan dari 
Tasa'oef, disini tidak ada jg Parang 
kan. i | 

(Seteroesnja dari fihak Jang tegen 
(mengharamkan) minta soepaja ini per 

kan (diboeyarkan ?) 
Djawab: dari fihak jg voor (mem 

benarkan) haroes did'alankan, karena 
keloearnja bulletin (soerat edaran) se 
beloem setengah boelan adanja ini 
permoesjawaratan telah disiarkan, dan: 

fakat adenja ini permoesjawaratan te 
lah disiarkan, din djika dari fihak   kasih soerat (permoehoenan) soepaja 

Perkara demikian itoe bagi orang | 

moesjawaratan djangan : ee 

djika dari fihak jang tegen tidak moe| 

jang tegen tidak moefakat adanja ini | 
permoesjawaratan, kenapa tidak. lekas | 

Nan ana mann an ata Loran 

pintoe, ini tida bisa djadi. 
begini..,.. tersebab LAKEROL. 

Tetapi ini sebetoelnjal 

djangan teroes dilangsoengkan, dan 
harves dipikir lebih pandjang berapa 
keroegiannja kalau sekarang diboebar 
kan? Publiek soerak bertepoek tangan 
dan oleh jurij dipoetoeskar, harces di 
langsoengkan. 

Akan disamboeng 

KAWAT 
  

  

AZIA 

Gowverneur Yang Yung Tai. 

tidak berpolitiek 
menjerang Japan. 

Dari Hankow, Aneta-Reuter me 
ngabarkan, Alasan-alasan oentoek me 
nentoekan bahwa permoesoehan terha 
dap pada Japan itoe masih ada ada 
lah ditimboelkan oleh soeatoe kedjadian 
dimana seorang anak mseda beroe- 
moer 20 tahoen telah memboenoeh 
Yang Yung tai. 

Sesoedahnja diadakan pemeriksaan 
dan pertanjaan-pertanjaan pada malam 
nja dengan pandjang lebar, baroelah 
itoe anak moeda mengakoei akan ke 
salahannja terseboet dan ia menerang 
kan bahwa perboeatan itoe Generaal 
pertjija dan menoeroeti ,,politie diplo 

$ IJERITA? JANG SESOENGGOEHNJA DARI 
doctor Lodewijk Antoon KEROL 

Masoek dengan diam? kedalam roemah, sedang isterimo: 
Tetapi toch saja beroentoeng bisa kerdjakan 

  
menonggoe di 

matie, boekan politiek menjerang” ter 
hadap pada Japan. 

Hingga begitoe djaoeh berhoeboeng 
dengan pemboenoehan tsb. telah ada 
8 orang Tionghoa jg telah ditahan. 
Itoe Generaal Yang, telah beroesia 56 
th., dalam boelan Dec. 1935 telah 
menggantikan Chang Chun sebagai 
Hupeb-Gouverneur, ketika Chang di 
angkat mendjadi Minister oeroesan 
loear negeri. 

EUROPA 

Engeland-Rusland 
Akan bersatoe? 

Dari Londen, Aneta-Reuter me   Diboenoeh, karena" 
ngabarkan. Ketika sampai di Londen 
oentoek mangangkat djabatannja seba 
gai Ambassadeur Ribbentrop me 
nerangkan demikian: ,,Hi ler berkeja 
kinan bahwa akan timbcel djoega 3oea 
toe bahaja di Europa dan keradjaan 
Inggeris akan diperloeas dengan fa 
ham koemoenis. Ia menjamboeng poe 
la:“. Pekerdjaan bersama antara ke 
doea negeri ini sangat perloe ada 
nja, jaitoe goena dapat bertempoer 
dengan bersama oentoek memperlin 
doengkan peradaban kita“. Sambil 
mengangkatkan tangan arah keatas 
jaitoe setjara kehormatan kaoem Na- 
zi, Leider2 , Tophatted“ kolonie Duitsch 
di Londen berdiri, ketika Ribbentrop 
toeroen dari kereta api naik ke station 
Victoria.   

  

Berhoeboeng kantong bolong 

nja. 

nistratie soerat kabar ini. 

Tetapi djangan goena taxi, 

    

auto vrijman poenja rijbewijs sendiri, soedah berpoeloeh tahoen 
| djadi tida oetang membajar chauffeur dan motor tetep kwaliteit- 

Lain itoe ada sedia satoe auto jang ada tanda pendjagaan 

pada 3 Juli 1936. H.I.S. jang goedgekeurd, Besluit Dir. O en E 
ddo. 30/8 1935 no. 23708/A tetep kwaliteitnja. Dan sedia satoe 

akan chauffeur dalam massa ini misih ada dalam didikan terse- 

boet (7e klasse). Semoea barang itoe ada tjap ,,Paman“ Midden 

Java fabriekaat (Resultaat ada Compleet). 
Toewan jang akan pike itoe auto, mintalah adres pada Admi- 

mendjalar (t.b.c.), teroetama ini dalam Gemeente haroes dida- 

s patkan pendjagaan jang tjoekoep kwaliteitnja 

ada besar faedah djadi eigenaar 

kalau2 ada lalat jang moedah 

Penoenggoe 

S.     
  

djakan ini hari. Madjoe 

Inilah ichtiar kami jang 

Keterangan jang rendah 

Keloear Betawi dikirim 

28 HOOFDK. 
PEKALONGAN,     

  

—A Poeasa hampir dekat !! I— 

  

Sedangkan perdagangan kelam kaboet. 
Djangan toenda sampai besok! Apa jang bisa diker- 

badioe! Ichtiarkanlah oleh Toean2 saudagar : mentjari 

barang2 bagoes, jang orang tida menjimpannja. Kami 

poenja keloearan batik en Tenoenan, ada j:ng paling 

berlainan dari lain orang. Bagoes!! Moerah !! 

Betawi. 

lihat ditoko kami Senen 121—123 

  

Rembours post, diatoer dengan tjepat dan beres, am- 

bil Commissie 3 pCt. kalau dikirim oewangnja '/, 
. dari pesenan. Hata 

CENTRAAL BATIK 
»ISMAIL DJALIL” 

SOLO, 

kemoeka sensingkan lengan $ 

soesah ditiroe Dalam Kota 

dan persediaan banjak 

perantiraan K.P.M. atau 

BATAVIA-C. | | | 
TASIK en | PADANG, 
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      Ini malem dan besok 
malem 

Kita poenja Directie 
persembahken  satoe 
film jang paling sam- 
poerna dan besar sen- 
diri sedari adanja film 
bitjara, dan soeda bra- 
pa malem dapet suc- . 
ces besar sekali. 

"Show Boat" 
dengen 

IRENE BUNNE "-— 

ALLAN JONES 
Dergen- pendek sadja di bilang jang 
»SHOW BOAT 1936“ ada satoe film 
jang tjoekoep dalem seanteronja — 
muziek jang merdoe, lagoe-lagoe dan 
njanjian-njanjian jang menarik, ,per- 
mainan jang sempoerna, kaloetjoean 
.jang membikin orang geli dan tertawa, 
itoe semoea ada terdapct dalem ini 
film besar. Dateng lebi siang suepaja 

dapet tempat jang baek. 

Name OF 1936) 
/ starring ' 

/ IRENE DUNNE 
ALLAN JONES 
Charles WINNINGER 
PAUL ROBESON, HELEN 
MORGAN, HELEN WESTLEY, 
Oueenis Smith, Sammy White, Donald Cook 
Screenplay and Iyrics by Oscar Hammersiein, II. 
New songs and all your old favorites by Jerome 

    

     

  

         

  

      

            

    
    
    
    
    
    
    
    
   

     

  

      

      
     
            

  

DjJAGA TANGGAL MAINNJA     
  

ih Awas! Awas! Awas! TARASS BOULBA | 

  

  

Adres toko Huurkoop jang paling lama jaitoe: 

TOKO EN MEU- 11 Dr. M. Soegiri (met Europ. verlo 

BELMAKERY »DEFHETS 
Oegiri (met Europ. verlof) 

    

Artsen 

Molenvliet Oost No. 62 (Djsmbatan Boesoek) — Telf. Batavia 1129 Algemeene practijk 

'FILIALEN: — Parapattan Menteng No.28 — Telf. Welt. 1900 Kwitang 7 Tel. WI. 3995 
Tandjoeng Priok (Zuiderboordweg) Spreeku : 5—7 n.m. 

  
Toko , BROMO“ Djembatan Boesoek 59 Tf.Bt. 1129 

' Kasi Huurkoop dengan pembajaran jang : 

Na anget ringan : YA WAS AU WAS TAS WAS YA 
Roepa-roepa prahottan roemah tangga compleet, jang terbikin 

ge di kita poenja werkplaats sendiri. Oc 
Roepa-roepa tempat tidoer, lotjerg. gramofoons, speda, enz. enz: 

  

      

  

MALAISE TINGGAL MALAISE 
Kesehatan badan ada lebih berharga dari pada warg 

   
  

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

| Saja bisa mengobati segala penjakit zonder potong atau operatie 
dan bakar baek dalam atau diloear badan, jang masi baroe atau 
poen jang soedah lama, baik anak-anak atau orang toea, seperti: 
sakit Bawasir, sakit Kentjing, sakit Prampoean, Mengi, Medjen, 
sakit Gigi, sakit Mata, sakit bocah pinggang, Batoek basah atau 
kering, Napas sesak, oeloe hati, laki-laki jang soedah ilang 
tenaga koerang sahwat, prampoean jang keloear kotoran boelanan 
tida tjotjok atau keloear kotoran poetih dan banjak lain-lain pe- 
njakit terlaloe soesah boeat diseboetkan disini. 

| Djoega dikelocarkan BOEBOELAN (Mata Ikan) jang diatas atau 
dibawah djari-djari kaki, 

ala roepa penjakit mata, gigi, koeping dan koerap ongkos mex 
ngobati dalam seminggoe boeat Indonesier f 0,50, orang asing 
f 0,75 dan anak ketjil f 0,25.— 

e 'Roemah Obat diboeka saban hari dari djam 8 pagi sampe djam 

  
8 Na bisa dipanggil ke roemah, priksa penjakit zonder 
Ongkos asal sadja bajar onkost transport. : 
ada sedia poeder ramboet poetih, bikin itam ramboet per flesch Tjitaklah pada 
20 gram f 2,— DRUKKERI)J 

Diloear kota obat-obat bisa dikirim dengan rembours, ” 
penjakit dan adres tjozkoep terang. Pp emandangan 

Meme aresage waras 

TE
 
M
A
O
M
E
R
C
N
 

    
  

      

       

   

    

Boeat hari Senka 

dan Selasa 26-27 

October 1936 

   
  

HE CATTLE THIEF 

KEN MAYNARD 

    
  

  

Baniak minjak ramboet tetapi jang 
mandjoer djarang 

  

  
    

    

  

Awas sel manja liat merk se- 

belah, kepala djadi enteng tida 

koreng, rambost djadi gemoek, 

item, lemes, matiken koetoe dan 

: ilangken ketrembe, 

ESA La 
LAN ATA er 

« TE Kloearan 

1 Roemah obat 

Jo Tek Tjoe 
Kwitang— Batavi -Centrum 

p DANA 

" BATAV IN "2     
  

      

Tempat tidoer ,,Ma- 

ras" dari Staalbuis 

(pipa wadja) dan 
pake veer, model 

baroe koewat dan 
bagoes. 

     
     

  

    
    
      

   

        

    
    

   
     

  

Djoega sedia: Naa 

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

Prabotan roemah tangga (Meubels) 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, 

Firma ,TJONG & Co" 
HOOFDKANTOOR: 

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

FILIALEN: 
Kramat 16 Tel. 1632 Bat.-C. 

| ara Priok Tel. 77 Tg. Priok 
Bandoeng Groote Postweg West 16 Tel. 556 Bd. 

, Vost 245 A/B Tel. 2274 , 
g 38 Tel. 391 Biz. 

” “3 

Buiienzorg Grootewe 
        
 



       

       
    

   

  

          

      

   

  

   
   

  

  

  

  

  

Tidak loepa ci 
dia  boeat 

mendjadi ri 
k lain oentoek |   t casihan, tidak 

“ada boektinja. Daad 
oekti moesti mewpe| 

esti ada. Semoeanja ros 
“Jatim ada didalam | 

semoeanja mempoenjai perkoempoe 
ojlan | . Maka oleh karena itoe 

| boeat menoendjoekkan boekti itoe moe: 
Idah sekali. : 

jg ada pada toean2 dengan 
anak2 itoe, dengan | 
jatim dapat bahagia | 
boeat jg mengoeroes 

ah. Djoega jg berwadjib. 
kita diamkan sadja. Kita 

mereka mohonkan soea 
meskipoen pemberian 

ianggap banjak, me 

seorang pen 
ta, atas itoe 

' Waktoe kita datang diroemah Pia 
|toe, directricenja membilang, bagai 
Imana nasibnja dengan anak2 saja 
'setelih mendjadi seorang dewasa raja,     

  

Irectrice, semoeanja tergenggam dita 
0000... ngan jg Maha koeasa. Kita dari pers 

datang ditempat | Indonesia, mohon dari semoeanja pen 
doedoek Indonesia, apabila mereka 
isoe soedah mendjadi anak jang ha- 

»|roes berdiri sendiri berilah kepada me 
Cl |reka itoe pekerdjaan jang sesoeai de- 

Jaslngan kepandaiannja masing2. 

| Rakjat Indonesia rakjatkoe, tolonglah | 
ialanak2 Jatim, kewadjiban jg didjatoeh 

kan kepada kita dari jg Maha Koeasa. 
Dengarkanlah keloeh kesah anak2 Ja- 

tim berilah sekongan moreel dan finan| 
(|cieel oentoek mereka. Djanganlah loe: 

pandai, beloem dapat mengkisahkan 
Inasibnja sekarang, tetapi ada jg me 

nIreka pohonkan. Permohonan mereka 
iltidak banjak, iala: minta dengan hor 
mat djangan sampai mereka tidak ter 
tolong lagi. Oeang itoe dipergoenakan 

.Iboeat diri mereka rakjat Indonesia 
'djanganlah meloepakan anak2 Jatim 
dari sekarang sokonglah mereka itoe. 

  
Bea 

Conferentie itoe bertempat di Taman 
Siswa Dewantaran, dibawah pimpinan- 
nja Ketoea kami, Nji S. Soekemi, me- 
Nloeloe membitjarakan soal ,ze den- 

Isehandaal“ di Blitar dan Banjoe- 
Imas jang terseboet didalam publiecatie 

o. 10 dan 12 (rapport rokok kretek) 

jang dikeloearkan oleh kantoor van 
beid, ,zedenschandaal“ di 
marang, jang termoeat didalam 

chandaal/ di Djatibarang, jg dioemoem 
an oleh dagblad Tjaja Timoer di 

karta. 

t ' Conferentie dengan soeara boelat 

memoetoeskan : 

“Mendirikan Comite van 
Actie, jang diberi nama ,Komite 
(Perlindoeng Kesopanan', 
Idengan singkatan ,K.P. K.“, dari 
pada 26 perkoempoelan itoe jang 18 

|seketika djoega menghoeboengkan diri, 

an dirasa Pe 
|Mataram, boeat memberi tahoekan 

   

  

   

    

   
   
   

  

   
   
   

    

   

    

   

   

   

        

   

  

   

  

   

                        

   

      

   
   

                

   

   

            

   

      

   

  

   
   

    

   

  

I per 

enolong boe| 

Isetelah mendjadi seorang jg mesti ber| 
iri Kama begitoelah kata di| 

alpa ratap tangis mereka karena mere|d: 
ka tidak dapat berbitjara setjara orang | di 

| doeloe dalam perkoempoelannja ma- 

  

ng2. kemoedian akan menoesoel. 

'engoeroes harian (KP. K. terdiri 
€ PL: 2 4 “ 

Ketoea 
Wakil ketoea 
Penoelis 
Bendahari 
Pembantoe. 

pengoeroes terdiri Pe- 
i bah wakil-wakil 

: toeroet ambil 
g seorang. 

K.P.K. diserahi boeat mengatoer per 
iapan, soepaja besok malam Rebo 

tanggal 20 ini boelan, mengadakan 
F at oemoem ditempat-tempat 

isa perloe, setidak-tidaknja di 

  

zedenschandaal itoe pada Ra'jat kita. 
. Berhoeboeng dengan ini, kepada se 
kalian mpoelan kebangsaan dan 
eroe tjabang2 P4A. seloeroehnja, 

I dengan sangat soeka mem 
atikan hal ini: dan siapa jg ingin 

mendapat keterangan lebih djaoeh ten 
tang ini, soepaja dengan segera me 
minta keterangan (handleiding) kepa 
da Secr. K.P.K, t. C, Soegiri di Bin- 

        
   

  

   

o i 

Comite perajaan Agoeng 
- Pada hari Rebo malam di Kaweda 

nan Tjepos diadakan Rapat oleh se- 
genap wakil? sekolahan di kota Tje- 
poe, terpimpin oleh toean Wedono 
sendiri oentoek meremboek tentang 
»Perajaan perkawinannja H.K.H. Ju- 
liana“ kelak. Wakil sekolahan semoea 
nja moefakat, ketjoeali Taman 
Siswa jang haroes beremboeg dahoe- 
loe dengan Madjelis loehoer dan Ma- 

Idjelis Tjabangnja. 
Comite terseboet dipimpin oleh Ir 

Faber (B.P.M.), mendjadi Bescherm- 
heer Ir. Kunzli (Administrateur B. P. 
M,) Ea 5 

Kabar Kapal 

Stoomvaart Mj, ,Rotter- 
damscehe Lloyd“. 

| Kapal m.s. ,,Djambi” dari Makasser 
1123110 

Kapal m.s. ,Indrapoera” datang di 
Priok 26/10 

Kapal m.s. ,Kota Baroe” dari Ma- 
kasser 24/10 : 

Kapal m.s, ,Kota Tjandi” dari Port 
Swettenham 22/10 - 

Kapal s.s. , Tapanoeli” dari Sabang 
24/10 
Kapal m.s. ,,Kota Gede” dari Priok 
26/10. 

2 —ag gomes 

— Propagandist Pari jang oeloeng 

: Djoega seorangjour- 
Sen teh: 

Tertangkapnja beberapa orang jang 
tersangkoet dalam Partai Republiek 
Indonesia, roepanja sekarang laloe ba 
njak jang mengetahoei hal hal jang 
tadinja tiada diketahoei. 
“Antara lain lain, berhoeboeng de- 

ngan tertangkapnja Soemarman di So- 
lo, siapaada dikabarkan salah seorang 

| 'Toean ini baroe sadja meninggalkan 
Soerabaja, laloe ke Solo, dan disana 
roepanja politie lantas tjioem baoe 
jang tiada sedap, sehingga kemoedian 
dilakoekan penangkapan atas dirinja 
|dan beberapa lagi temannja. 

Sebeloem terdjadi penangkapan ini, 
oe Soemarman bertempat tinggal 

aja. Pada waktoenja soerat ka 
ar minggoean, Wa kt o e“diterbitkan 

oleh orang di Soerabaja, teean ini telah 
toeroet doednek dalam sidang redactie, 
bersama2 dengan t. Brotokesowo, seo 
rang journalist di Mataram, dan ber- 
sama2 poeia dengan Tjiptosoehardjo 
siapa djoega terdakwa bersangkoetan 
dengan gerakan Pari dan sampai seka 
rang masih dalam tahanan di hoofd 
bureau van Politie di Soerabaja. 

Orang kabarkan pada kita, bahwa 
Itoean Soemarman adalah seorang jg 
banjak pengalamannja diloear negeri, 
teroetama di Japan, ia telah pernah 
bertempat tinggal agak lama. Djoega 
telah pernah mengoendjoengi negeri 
Filipina. Poela terkabar ia mempoe- 
njai pengetahoean loeas tentang jour 
nalistiek. Roepanja dengan kepandai- 
'annja inilah, maka ia Jaloe ditarik 

    

     

Dalam soerat kabar “Waktoes, 
orang beloem menemoei karangannja 
Soemarman jang boleh dikagoemkan, 
terboeroe soerat kabar itoe laloe pin 
dah tangan, hendak digaboengkan de 

loeng tikar. 
Boeat pendoedoek Soerabaja, orang 

masih beloem begitoe kenal dengan 
nama Soemarman terseboet, Apakah 
'tertangkapnja terdapat boekti boekti 
waktoe berada di     'sedang jang lain akan dibitjarakan 

  

| Menoeroet poetoesan conterentie, | 

Kapal s.s. ,Garoet” datang di Mar-| 

loepakan, djika |seille 24/10 

propagandist Pari jang paling oeloeng. 

'oleh toean Brotokesowo mendjadi ang-| 
Baut ialaM | gauta redactie dalam soerat kabarnja. | 

soerat kabar Daja Oepaja, dan ,,zeden-|” j 

ngan “Pasupati", kemoedian laloe goe| 

oerabaja ataukah | 
dengan terdapat bahan-bahan jang| 

  

  

Hanja sadja bila ia ada sesoenggoeh- 
nja Soemarmar jang pernah merantau 
di Filipina, adalah berat doegaan bah 
wa ia seorang propagandist Pari djoe 
ga. 

Kabarnja Soemarman akan dikirim 
kan ke Soerabaja berhoeboeng dengan 
beberapa hal jangbersangkoeta n de- 
ngan pengoeroesan polisi. 

— 9 se 

P.N. I. Soerabaja 

Tiada ketinggalan 
djoega. — : 

Orang masih ingat djoega barang- 
kali, bahwa poetjoek pimpinan P.N.I. 
telah pernah menjiarkan pengoemoe- 
man, bahwa mereka telah mengkandi 
datkan ketoea Hoofdbestuurnja toean 
Boedikarjo. 

Toean ini, baroe2 telah dipanggil 
oleh PID. bersama2 djoega dengan 
temannja t. Soepandan dan Matsaid, 
masing2 candidaat penoelis dan ben- 
dahari. Mereka telah mendapat bebe- 
rapa pertanjaan jg berhoeboengan de 
ngan perkoempoelannja, dan djoega 
ditanjaj dimanakah seorang jg bernama 
Hassan, 

Bisa dikabarkan djoega, bahwa telah 
ditahan djoega orang PNI. jg bernama 
Loekman dan Soetidjab jang roepanja 
tersangkoet djoega dalam hal gerakan 
jang baroe baroe ini. 

— 9 —— 

Mutaties 

Inlandseh Onderwijs. 

Diangkat mendjadi kepala sekolah 
pada 2e openb. Iul. onderwijs di Ban- 
doeng, nona Nji Atikah Prikasih wnd. 
kepala sekloah pada openb. Inl. On- 
derwijs di Bandoeng. 

Dengan permintaan sendiri telah ber 
henti dengan hormat dari s' Lands- 
dienst, t. Raden Kartawidjaja, diloear 
dienst sesoenggoehnja, jg sekarang ia 
mendjadi hulp-onderwijzer pada Inl. 
Lager Onderwijs. 

Diangkat mendjadi Inl. Hulp onder 
wijzeres dan ditempatkan pada openb. 
Ini. lagere meisjesschool di Krawang 
Njonja Nji Moenirah. wnd, Inl. hulp 
onderwijzeres. 

Diangkat mendjadi Inl. hulponder- 
wijzeres dan ditempatkan pada Openb. 
Ini. lagere meisjesschool di Kedoegede 
(Koeningan) njonja Nji Asiah. wnd. 
Inl. hulponderwijzeres. 

—.i( —— 

Persembahan oentoek perkawinan 
Poeteri Juliana. : 

Dari uitvoerend Comite, Balai Pves- 
taka menerima kabar seperti berikoet: 

Uitvoerend Comite oentoek mem. 
persembahkan seboeah persembahan 
dari Hindia kepada j.m. Poeteri Ju- 
llana pada waktoe perkawinannja 
dengan Prins Bernhard Leopold von 
Lippe Biesterfeld, memberitakan, bah 
wa sekarang boleh dikatakan diseloe 
roeh Hindia orang mendirikan Plaat- 
selijk dan Gewestelijk Comit&. Pemoe 
ngoetan oeang (ditanah Djawa pada 
boelan November minggoe pertama, 
ditanah Seberang pada waktoe jang 
akan dioemoemkan) akan dilakoekan 
dengan inteekenlijst, taboeng2 ioeran 
serta dengan formulier2 jang sengadja 
oentoek itoe diadakan oleh Postspaar- 
bank. 

Inteekenlijst itoe oemoemnja goena- 
nja oentoek pemberian moelai dari 
f 1,— keatas sedang pemberian jang 
koerang dari itoe boleh dimasoekkan 

kedalam taboeng-taboeng ioeran itoe. 
Formulier-formulier jang diadakan 

oleh Postspaarbank itoe,—harganja sa: 
toe tjarik ada jang f 5.-—, jang f 2.50, 
jang f 1.—, f 0.50 dan f 0.25, boleh 
didapat pada Agent-Agent Postspaar- 
bank serta kantor-kantor P.T, T. For 
mulier-formulier itoe diboeat seperti 
kwitantie, ditjekok pada kertas oranje, 
pakai tanda tangan Centraal Comite 
di Betawi serta ada poela pakai tjap 
Postspaarbank. Kwitantie itoe akan 
ditjap dengan tjap tanggal waktoe di 
berikan, 

Javasche Bank, N.V. Nederlansche 
Handel Mij, NV. Nederlandsch Indi- 
sche Handelsbank serta NV. Neder- 
landscbe Indisehe Escompto Mij, soeka 
membantoe dengan pertjoema mengi- 
rimkan wang pemberian itoe kepada 
Centraal Comite di Betawi. Berhoe 
boeng dengan itoe Plaatselijk Comite 
serta kaoem partikoelir dapat menjetor 
wang ioeranitoe dengan perantaraan 
sekalian kantor2 bank jg terse boetitoe. 

Tentang matjam dan sifat persemba 
han itoe Comite telah mendapat be- 
berapa andjoeran dari berbagai bagai 
pihak. Perihal itoe sekarang beloem 
dapat ditentoekan tetapi havja dapat 
dipoetoeskan bila soedah tentoe ba- 
njak wang jg dapat dipergoenakan oen 
toek itoe. i 

Kalau pendapatan itoe soedah terang 
andjoeran2 itoeakan dibitjarakan oleh 
Uitvoerend Comite. 

—O — 

Loc. Electriciteitsbedryf 
Karang—asem. 

Locale ressort Karangasem jg ada 
di Bali, jg dapat disamakan dengan 
regentschap2 dipoelau Djawa, beloem 
selang berapa lama telah mendapat 
idzin oentoek mendirikan peroesahaan 
electriciteit. Pekerdjaan itoe dipertjaja 
kan pada firma Schlieper diSoerabaia. 

Electricteit itoe ditimboelkan dalam 
waterkracht centrale ketjil jg sangat ba 
ik letaknja ditengah2 iboe kota Ka- 
rangasem, sedang oentoek distributie 
semata2 hanjadipakai leidingen dengan 
spanning rendah. 
Menoeroetkabar jg diterima oleh Anip 

Aneta ternjata bahwa pekerdjaan itoe 
telah selesai sama sekali, dan beloem 
selang berapa pada sebagai pertjobaan 
telah dikeloearkan electriciteit penera 
ngan djalan2 dan oentoek sedjoemlah 
roemah2. 

Pemboekaan setjara officieel akan 
dilangsoengkan pada tanggal 28 ini 
boelan dengan dihadiri oleh Resident 
Bali dan Lombok. 

Tentang tariefnja telah sefakat de 
ngan Departement van Verkeer dan 
Waterstaat, oentoek tarief langganan 
oentoek installatie eigendom djoemlah 
nja f 0,80 tiaptiap 25 Volt-Ampere, 
djadi -artinja sama banjaknja sebagai 
di Soekaboemi dan Bogor, sedang da 
lam peroesahaan2 jang telah ada da 
lam electriciteit Maatschapppij tarief 
Bali dan Lombok, jaitoe di Singaradja 
dan Den Passer adalah langganan 
itoe berdjoemlah f 1,12'y,. 

Djoega tarief tentang tarief tiap tiap 
lichtpunt installatie-installatie sewaan 
di Karangasem kira kira 25 pCt. lebih 
rendah daripada di Singaradja dan Den 
Passer. 

—9 — 

Advieseur Decentralisatie 
Walaupoen moelanja memang ada 

keragoe-ragoean tentang keangkatan 
Kepala dari kantoor Decentralisatie 
jaitoe oentoek doedoek menggantikan 
toean Mr. Heinsius, tetapi sekarang 
dapatlah diramalkan, bahwa toean Mr. 
H J. Leveit jgakan diangkat, kata JB.   

  

  lain oemoemnja beloem diketahoei. | 
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2 Hak 

| OLEH: JURIDISCH 

    
    

   

    

     

   
   
    
   

    

   
   

    

   

   

  

kenakan entar ena 
Tetapi poen politik djoega ada 

disoealkan dalam doenia kehakiman. 
Sebagai bagian ketjil dari politik 

pemerintah, politik kehakiman itoe 
digemari dan harces digemari oleh 
setiap pemerintah. | 

“ “&Hak itoe selaloe mengandoeng pe- 
ngertian, bahwa jang berhak boleh | 

  

    

  

larangan kepada orang luin meng 
       'ganggoe dan mengerdjakan pekerdjaan 

Ho Dalam azasnja hak itoe mengan ja 
gertian ,,kepatoetan“, jaitoe 
erdjakan dan patoet diper 
  

pi semendjak pengertian patoet 
itoe bersangkoet poela pada perasaan 
dan pemandangan orang, kepatoe- 
tan itoe baroe berarti kalau dikan 

Teta 
  

|. doeng oleh orang jg terbanjak dalam | 
masjarakat. Jaa ) 
Dan segera pengertian itoe dikan- 

ng oleh soeara jang terbanjak de- 

perkataan oleh masjarakat, 
mboel! b, bahwa kepatoetan 

ve patoet dan haroes diperkoeat de- 
ngan djalan mengadakan larangan jg 

diperkoeatkan dengan paksaan atau 

   
   

   

Dahoeloe kita telah terangkan, bah 
wa di  masjarakat itoe baharoe 

Ip rangan diatas 
bagi pembatja, bahwa hak 
ja a Hai masjarakat, 

n dan paksaan jang sem 
verna hanja ada dalam masjarakat. 
in dimana larangan ada, dengan lain       

alaman Pengetahoeai 

—. Kehakiman. 

Hak itoe ialah satoe soeal keha-| 

: mengerdjakan barang sesoeatoe dengan | 

tetapi kewadjiban dalam azasnja di 

  

      

dan politik — aa 

  

E MEDEWERKER. 

Patoet! Nana up 
Ja, kepatoetan itoelah azasnja, 18 

nja, pengertiannja dan batasnja segala | 
larangan dan paksaan... 

Larangan dan paksaan itoe berda- 
sar kepatoetan dan tidak koerang, te 
tapi djoega tidak lebih dari kepatoe-| 
tan. 

Dan kepatoetan itoe lain tidak dari 
pada kesoedahannja satoe pertimba- 
ngan dari pelbagai kepentingap dau 
keperloean, dari mana jg dioetamakan 
kepentingan dan keperloean masjara- 
kat, dan kedoea djoega keperloean dan 
kepentingan anggauta2 masjarakat. 
Hal timbang menimbang tsb jaitoe 

hal mengoekoer kepatoetan itoelah jg 
diseboetkan dan dimaksoedkan orang 
dengan politik, ja'ni dalam perkara ini 
politik kehakiman. 

Dalam perkara civiel jaitoe dalam 
perkara perantaraan antara doea ang- 
gauta masjarakat, politik kehaki- 
'man tidak begitoe terasa betoel, sebab 
kewadjiban jg berantaraan dengan hak 
seorang anggauta itoe ialah hasilan dari 
Ibertjampoernja masjarakat dalam per: 
hoeboengan  kedoea anggauta tsb. 
Hak dari kepoenjaan mereka sendiri, | 

wadjibkan dari atas. "3 | 
Tetapi dalam perantaraan anggauta | 

masjarakat dengan masjarakat itoe po- 
litik itoe sering tegas sekali terasa, 
ja sering dirasai orang seperti kekoe' 
rangan keadilan. 

Dalam politik kehakiman orang le- | 
bih dahoeloe memoelai dengan me- 
ngakoei sesoeatoe hak dari anggauta   taan dimana orang dilarang me- 

n sesoeatoe sekehendak hati, 

      

   
   
   

   

    

   
    

   
      
   

    

    
      

diadakan pentjegah orang bar) 
—... boeat sesoeatoe jg dianggap tidak boleh 

| dikerdjakan, disanalah terlahir ke wa' 
ban. “ 

.. Hak dan kewadjiban ialah seperti 
| doea anak jg. kembar, tidak boleh 

| dan tidak bisa ditjeraikan. 

| Kewadjiban! Kena 
Kewadjiban itoe lain tidak mengan 

  

sehkan dari atas, sesoeatoe 
aan jg. diharoeskan dari atas, 
li kali tidak boleh tidak diin- 

Siapa jg.  mendjoendjoeng tinggi 
| keamanan dan kesentosaan masjarakat, 
dia selaloe akan menghormati kewa 
djiban itoe, akan menerima larangan 
itoe seperti satoe hak dari pemerintah, 

| akan mengetahoei paksaan dan hoe- 
koeman jg. akan atau telah didjatoeh- 

  

  Kenapakah demikian ? 
  diri dapat mendjawab 

k perloe didjawab lagi. 
ampai kepada 

B3 : 

     
    

#djiban, kewadjiban jang berarti 

g pengertian sesoeatoe paksaan 

masjarakat, memastikan keadaannja 
itoe bak : sesoedah itoe ditimbang apa 
patoet dipertahankan, apa tidak ha- 
roes dipotong atau diketjilkan, bah- 
kan mesti tidak diabaikan atau dimoes 
'nahkan. : : 

tjilkan disanalah terlahir lagi kewa- 
me- 

ngakoei pengoerangan itoe. "3 

“Apa itoe keadilan ? 

' Bagi orang jg. bersangkoet sering 
dirasai sebagai kekerasan jg memper- 
'mainkan keadilan. Tetapi orang jg 
sedemikian itoe sebetoelnja hanja bisa 
mengoetamakan kepentingan sendiri. 
djika dia soeka akan keamanan masja 
rakat, djika dia soeka berkorban bagi 
keamanan itoe, dia haroes memikirkan 
kepoetoesan masjarakat itoe dalam per 
hoeboengannja dengan segala kepenti 
ngan dan keperloean jg. melingkoengi 
hal kepastian itoe.- : 

Sedangkan bathinnja ke adilan 
itoe djoega betrekkelijk, bersangkoet 
dengan pelbagai keadaan dan kedja- 
dian. 

Keadilan itoe hanja keadilan, kalau 
patoet, djadi djoega mengandoeng 
pengertian pertimbangan. 

  

    
     

   

    

   

    

Pemogokan besar di Singapore. 

Pembantoe kita A.R A. di Singa 
poer menoelis : : 

“Pada boelan September jg laloe tiga 
pemogokan telah berlakoe di-sini: di 
factory manas di pendjara baharoe, 
dan di pedjabat sharikat bus (ST C), 
Jang besar sekali ialah pemogokan 
pe NeaR? dan pemoengoet2 tambang 
bus " : 

da bangsa Ti 
.B li, jang me 
lan koerang wak 

1 bekerdja lebih 

  

  

   

  

    

  

       

   
    

    

  

   

—. mereka itoe dengan disokongi oleh 
|. beratoes saudaranja, . & 

| poela. 

  

dengan pen 

' Pada pagi h: (19 September) | 
pemogok2 itoe telah berkoempoel di 
halaman pedjab. ereka : ketoea2 
merekapoen menjeroekan permintaan2 | 

berdjalan seperti biasa. 
Pada pagi hari Kemis ini (23 Oct.) 

pemogokan itoe bangkit semoela de- 
ngan lebih besar lagi, manakala orang2 
Melajoe mentjampoerkan diri. 
Pemogok2 itoe telah berkoempoel 

di pendjoeroe Slegie Road dan Albert 
Street dengan penoeb sesak, pada pa 
gi itoe di-pedjabat sharikat bus, kare 
na mereka telah sedar toentoetan me 
reka beloem di sempoernakan lagi. 

Sepasoekan politie diketoeai oleh 
pegawai2 poetih telah berdjaga di 
daerah itoe. 

Pada bari itoe mereka2 jang beker 
dja di bandar telah dapat ganggoean 

Soepaja djangan terganggoe 
ereka itoe maka pemeriksa2 ticket 
pecteur)-pembetoel2 engine, dan 
2 kaki tangan pedjabat itoe, ter 

aksa menggantikan pemogok2 itoe 
di beberapa boeah dengan dapat com 
mission, an 

  

     

   

lai   
  

  
  

Sedikit kemoedian daripada poekoel Pada. itoe bari bus ketjil (mosguitoe- 

| “Dan djika dikoerangkan atau dike | 

“litoe mendjangkit, dan menjebabkan 

   

   

    

    
    

ekerdja, 
boelan Ok 

ean J. Marshall, directeur 
ipany itoe telah menjoeroeh yan : 
yk2 itoe soepaja bekerdja(ka kelihatanlah bus bus itoe hiboek : 
perdjandjian menaikkan 
mengoerangkan 
elan hadapan kelak (di 

oelan October). Setelah itoe baharoe- 
lah pemogak2 itoe pot 
pekerdjaan masing?, E 
betoel tram2 dan bus2 poen moelai 

'bus) telah di benarkan mengambil pe 
noempang2 dimana mana tempat. Ma 

di serata djalan, (bus bus ketjil ini 
soedah lama tidak dibenarkan berdjalan 
lagi, karena amat berbahaja, dan digan | 
ti dengan motorbus fomnybus). 

waktoe 

periang kepada 
ada djam 10.30   

|. NBA “mi 

  

  

    

dy, Toean itoe telah membalas dengan 
mengeloearkan andjoeran : 

Siapa diantara kamoe jang masih 
soeka bekerdja dengan kami, ia boleh 
diterima tidak liwat dari pk. 12 tengah 
bari, orang itoe akan diberi ketentoean 
dan diberi pendjagaan politie. 

Orang-orang jang masih menoen 
toet toentoetan atas sharikat ini, 
sifatkan mereka itoe boekan orang ki 
ta, dan ia tidak akan dikasih kerdja 
lagi oleh pedjabat ini". 

' Tetapi hingga hari ini ta“ ada seo- 
rang poen jg mengindahkan andjoeran 
itoe. '” Oleh takoet kalau pemogokan 

hoeroe-hara, maka ditiap-tiap simpang 
pendjoeroe,: dan perhentian (station) 
ada didjaga oleh politie jg banjak, ta 
koet kalau-kalau kawat dan tram jg 
amat berbahaja itoe poetoes, jg akan 
menjebabkan kematian banjak djiwa. 

TU 

  

    

     jang haloes 

  

soepaja kapoek jang didalam goedang 
itoe tidak gampang keloear berterba 
ngan di loear lagi, misalnja ditempat 
mengerdjakan kapoek itoe dipagar de 
ngan kawat gas jg sehaloes haloesnja. 

Alap -alap perempoean ? ? ? 

Dalam boelan jg laloe di halaman 
»Sambil Laloe“ di s.k. ini oleh boeng 
Klintji ada dipetik satoe kabaran dari 
s.k. Darmo -kondo, jang menjatakan 
bahwa di Pati ada didirikan satoe 
perkoempoelan jg dinamakan J(onge) 
Virouwen) Rfovers|, dan di orgavi- 
seerd seorang pemoeda bangsa awak 
(dari Demak, jang menoempang pada 
saudaranja di kampoeng Salian (Pati). 

Setelah membatja kabaran terseboet, 
saja sebagai pendoedoek di Pati lantas 
dengan tertib menjelidiki akan kebe- 
paran kabar diatas. 

Begitoe lama saja oesoet itoe oeroe   meanggames 

BERITA DARI PATI 

- Ganggoean kapoek 

Pembantoe menoelis : 

“Kalau orang melihat kepala toeli- 
san jni tentoe terkedjoet. Sebab biasa 
nja ada kabar-kaber ganggoean tikoes 
dll. sebagainja jg telah mendjadi oe- 
moem, tetapi sekali ini boleh djoega 
ada loear biasa. 

Sekarang moesim kapoek, dan ba- 
ujak goedang kapoek jg sama diboeka 
boeat mengerdjakan. 

Di desa Kalidoro, boleh terbilang 
dalam “kota Pati ada terdapat 3 goe 
dang kapoek, setiup hari kalau moe 
sim siang, apalagi kebetoelan ada 
angin, boekan main adanja kapoek2 
jang sama berterbangan kian kemari 
asalnja dari dalam goedang2 itoe, 
sehingga tidak sedikit menggangoe 
pada orang2 jang tinggal berdekatan 

disitoe. 
Soemoer, dalam roemah, ja semoea 

perabotan .roemah, semoea sama di 
hinggapi kapoek jang haloes2, kalau 
kebetoelan ada tamoe jg datang dari 
lain tempat, doedoek disitoe tidak 
antara lama tentoe lantas gebres 
(wahing jv.), sebab tidak biasa hidoeng 
kemasoekan kapoek. : 

Ioi beloem terhitoeng kalau orang 
sediakan barang makanan atau minoe 
man jika tidak di toetoep rapat2, 
tentoe kemasoekan kapoek. 

Kalau orang soeka ingin melantjong 
di djalanan Kalidaro teroes djalan jang 
ke djoeroesan roemah sakit Segadi, 
akan melihat bagaimana roepanja roe 
mah2 dan pekarangannja jang sama 
tertaboer dengan kapoek, sehingga 
meroepakan diwaktoe moesim dingin 
tanah Eropah, dimana roemah2 dan 
pekarangan sama tertaboer dengan 
saldjoe. "' 

Berhoeboeng dengan ini, apakah jg 
Toean directeur agoeng sharikat itoe| berwadjib tidak memandang perloe 

telah menerima beberapa keping soerat | boeat ambil tindakan, agar eigenaar2 
toentoetan2 daripada t. Oakly dan Hin- |gdedang kapoek itoe soeka mendjaga   

  

orang 

san dari sedikit kesedikit, dan... ha- 
sil penjelidikan . . . nihil, tidak ada 
itoe matjam perkoempoelan, dan tidak 
ada kedjadian jang sedikit menarik 
perbatian seperti apa jang terloelis 
oleh s.k. Darmokondo itoe. Djadi tjo- 
tjok seperti 
boeng Klintji jang bilang hampir 
Klintji tiada pertjaja atas kebenaran- 
njas. 

Ada djoega soeatoe kedjadian gen- 
dakan, baroe baroe ini, jang dilakoekan 
oleh seorang pemoeda kita jang tinggal 
di kp : Salian, sedang anak perempoean 
tinggalnja di kp: Kaborangan, Sebe- 
loemnja berhoeboengan dengan pemoe 
da di Salian, anak perempoean itoe 
soedah mendjadi si Dia-nja salah se- 

, ja disini saja ta' perloe 
oeloer pandjang, sebab mengenai diri 
nja seorang jang mempoenjai kedoe- 
doekan baik, 

Dan ada pernah djoega itoe anak 
perempoean diadjak pelesir di Demak 
oleh anak pemoeda Salian tadi ketem 
|pat salah seorang saudaranja.   

' Djadi pendek kata, ini ada soeatoe 
perkara biasa, ja perkara si Dia-Dia'an 
sadja. 

Boleh djadi timboelnja kabaran stb 
diatas itoe lantaran dari salah dengar, 
atau kalau boekan lantaran dari sarit 
hati, 

Petinggi diadoekan 

Dari soember jg sangat boleh di 
pertjaja, Petinggi (kepala desa) dari 
desa Dengkek (Pati) ini waktoe di 
adoekan pada jg wadjib oleh pendoe- 
doeknja, lantaran perboeatannja jang 
bisa meroegikan pendoedoeknja. Jaitoe 
ada beberapa sawah bengkok Norowi 
to asal kepoenjaan orang jang soedah 
mati dan pergi kelain tempat, jang 
mestinja sawah2 itoe haroes diterima 
kan pada achliwarisnja orang jg poe- 
inja, atau kalau kebetoelan si majit 
itoe atau orang itoe tidak poenja 
acbliwaris, itoe sawah haroes diterima   

Banjak roepa-roepa matjam 
.# aer- dan minjak wangi 

ATI 
Importeurs: N.V. Borneo Sumatra Handel-Maatschappij 

permoelaan kata dari | 

Lemon SAN 

Pi aan aat. » 
PE 

    
  

    

wanginja. 

TE 

kan pada orang magangar pantjen jg 
tertoea f terlama). 

Akan tetapi itoe sawah -sawah lantas 
oleh Petinggi di terimakan pada boe 
roehnja Petinggi sendiri boeat sebagai 
oepahan (boeroehanJ, ada djoega jang 
diterimakan pada anakaja dan bini 
moedanja Petinggi. Pendek kata, itoe 
sawah sawah dibagi-bagi boeat keoen 
Loengan bagi dirinja Petinggi sendiri. 

Atas pengadoean itoe, kabarnja soe 
dah pernah diperiksa, tetapi sampai 
sekarang beloem ada kepoetoe- 
sannja. 
Orang mengharap, djika Petinggi 

itoe soedah terang berboekti kesalahan 
nja, soedah sepatoetnjalah kalau 
jang wadjib lantas mendjatoehkan 
hoekoeman jang sepatoetnja dan me 
metjat Petinggi terseboet dari djaba 
tannja. Sebab kalau tidak, tentoe ber 
bahaja bagi keamanan dan ketentra- 
man dalam desa terseboet di belakang 

bari. o 
» Moedah2 hanlah jang berwadjib lan 
tas ambil perhatian selekasnja atas 
perkara ini. 

2 0 — 

Mata gelap 

Karena goendik- 
nja digoda 

Lagi seorang perempoean asal dari 
Modjokerto telah 6 tahoen lamanja 
digoendik oleh seorang Tionghoa ber 
nama Ang Tek Oen beroemah dikam 
poeng Srengganan Soerabaja sini. 

Sebeloemnja berdiam dikampoeng 
tsb, diatas, mereka lebih doeloe ting- 
gal dikampoeng lain. 

Sepindahnja kekampoeng itoe, me 
reka laloe bertetangga dengan seorang 
Tionghoa bernama Jauw Hoo Tjong. 

Lama-kelamaan Ang Tek Oen me 
ngetahoei, kalau orang Tionghoa itoe 
tiap hari menggoda goendiknja de- 
ngan memberikan koeweh-koeweh dan 
ocang kepadanja. : 

Satoe doea kali ja di ingatkan oleh 
Oen soepaja djangan bikin roesoeh da 
lam kampoeng itoe. 

Perboeatannja itoe dioelangi sampai 
beberapa kali. 

Pada soeatoe hari Legi pergi dari 
roemah sitoe dengan membawa wang 
dan barang pakaiannja dengan tidak 
mereberi tahoekan kemana perginja. 

Orang menerangkan kepada Oen, 
bahwa goendiknja itoe dibawa Jauw 
Hoo T'jong dan disewakan roemah sen 
diri. 

la mentjari kemana-mana, 
tetapi tidak bisa mendapatnja, 

Damikianlah Oen lalse djengkel ha 
tinja, ia sengadja hendak memboenoeh 
Jauw Hoo Tjong dengan pisau belati. 

Kebetoelan pada soeatoe hari Jauw 
Ho Tjong dcedoek diserambi moeka- 

akan 

nja dengan kakinja ditoempangkan di : 
atas koersi. 

Dengan tidak pikir lebih pandjang   lagi, ia telah menjerang kena pahanja 
sebelah kiri- 

Ken Dea DU NN   
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Lompcng. menoelis: S5 
| Bang Bedjat 

     

  

saja merasa sj 
“bangsa kita jang » 1 
sahabat kaoem An pet 
Jaitoe toekang2 jang te. 
menoeloeng begitoe 

   

  

  

Wyck. 

| bisa menoeloeng begitoe, saja Hd 
isinja podjok semangkin pandjang. 
Boekan 2. begitoe, 

   
tentoe diroe 

“akan kasih selamat, pendek poedji- 

poedjian tidak tjoekoep seratoes 

“krandjang, (dan si dia dari Bandoeng 
tentoe kasih extra presen b.B.). 

Tapi saja berani taksir djoega. 
seandainja bang Bedja' 

  

  

    

kiranja bang Bedjat tentoe dengan 
Ichtiar tjara apapoen, bisa tiba di 
itoe tempat kedjadian , diwaktoe ter 
djadinja bahaja 
asal ada 2 'bang Bedjat disitoe 
'tentoe nama bang Bedjat toeroet    

    
    

   

  

  
  

djoega dapat poedjian .. , boekan? 
| Tapi saja akan bertanja pada 
bang Bedjat, k au itoe orang2 toe 
kang prauw jang soedah menoeloeng 
di waktoe padahal kesempatan 
mereka lakoekan itoe perboeatan, 
mereka sampai mer hingga alkan wadjib 
nja oentoek keboetoehan anak iste-   

| rinja, sebab tentoe hasil an 
: ikennja dioeroengkan, sedang anak 
isterinja meno e2 kapan bapa 
poelang bawa ikan jang soedah di 
djoeal. 

ih adpis, gandjaran Tjobalah 
apa Lea e | roekang2 prauw? 

  

    

  

“Dari sobatmoe| 

LOM PONG 

ri Na ade 

bab kalau malan aa TA waktoe 

  

k Nan engasna 
cet malam, makin 

mendjadi air bah. 
Kalau bang Bedjat kebetoelan ada, 

wah Tesitas angrA lekas bang Bedjat 
ikoet menolong, walaupoen ta' bisa 
menolong, jaaab, asal dekat sadja, se- 
bab bang Bed    

aa naik Mag ed 

  

   

ke sih gnes, ha 
ngan .sepenoeh2nja ke- 

pertjajaan, bahwa eloearga korban, 
ataupoen KPM. atau pemerintah ten- 
toe, zonder advies, zonder apa....ten 
toe deh, ada djoega gandjaran jang 
akan diberikan. : 

Tentoe, zeker, bang Bedjat jakin. 
Ada oebi. 'ada talas, adggboedi tentoe 
ada balas, Nenen 

    

  

  

  

» Oen laloe poelang 
a djam 4 seperti bia- | 

9 re teroes mendja | 

i n ia 'ditangkap 
ibawa kekentor| 

1 Tn 

   
Ban Motajan dan tiada 

a pemeriksaan laloe di! 
da " sam aa ba 31 October 

atang. 

       

     

Itika bari Djoem'a tg 
Ipada djam 7 Pn 
“menghadap AWPID. di Hoofiburea 

h dapat 

banjak djiwa| 

dalam ketjilakaan kapal Van der| 

Wah! seandainja Bang Bedjat jang 

mah bang Bedjat banjak tamoe jang | 

      

    

   
   

t taoe akan| 
kedjadian itoe Perplakank kira- |? 

Sebab itoe ketika | 

jat 'ndak bisa lama2li- 
roe lihat airnja soedah 

  

    

   

  

         

  

            

    

      

  

sore, telah di, 
    

  

“T, Boedhi atas pertanjaan per 
njaan jg dimadjoekan telah kasihkan | 
berbagai bagai djawaban jg ser 
(mengenai oeroesan PNI, kata . 

Ternjata pertanjaan jg terpe 

     

  

adalah apa t. Boedii Gan Tuna 
Na Ona Podjok na 2g Ti nal pada seorang jg bernana Hassan. 

'Iditahan oleh PID. perkaganja semen - 
tara tidak dapat diketaboei. 

—iO — 

Oelar makan orang. 

Hanja kelihatan 
kakinja. 

Dari Solo pembantoe S.Sm. menga 
barkan, bahwa dilamping goenoeng 
Liliran, ditengah hoetan, pada hari 
Saptoe j.l. seorang pendoedoek desa 
sekira oemoer 40 tahoen, telah dima 
kan oelar besar. Doedoeknja kedjadian 
sebagai berikoet : 

Pasar Sragen. Pekerdjaan ini tiap hari 
lakoekan dengan memandjat pohon2 
sar ditengah hoetan. Apa tjilaka bari 

itoe sedang ia memoengoet kroto dia 
Itas pohon besar mendadak ia disam- 
bar oelar besar. 

Oelar itoe bermoela ia makan kepa 
la orang itoe kemoedian pelahan an 
tero badannja ditelan. Lantaran men- 
dengar soeara berkerosakan darimana 
'datangnja soeara itoe. Alangkah terpe 
'randjatnja ketika orang melihat diba |' 
wah pohon ada kelihatan oelar besar, | 
sedang dibagian moeloetnja oelar itoe 
terlibat sepasang kaki orang. Lantaran 
ini banjak orang laloe didatangkan, 
kemoedian oelar itoe dapat diboenoeh. 

— 90 — Ps 

yn
g 

' Orang boeta : 

Dimoeka hakim. 
Said Achmad bin Goeroes berdiam 

di Pasarsteeg Soerabaja, hari ini diha 
dapkan dimoeka bakim, karena ditoe 
'doeh telah mentjoba hendak memboe 
(noeh atau menganiaja berat dengan 
pisau belati kepada pamannja sendiri, 
Hassan bin Jammani bin Goeroes be- 
roemah di Njamploengan Soerabaja. 

Keterangan seperti berikoet : 
Terdakwa adalah seorang boeta, jg 

ala 1) mempoenjai isteri hendak melahirkan 
alanak. Karena ia tidak ketjoekoepan | 
“Idan mempoenjai paman jg berharta, 
maka ia laloe sengadja hendak minta 

ATI | pertolongannja paman itoe dengan se 
1 dikit oeang oentoek ongkos melahirkan 

i- janak tadi. 
Si paman soedah memberikan oe- 

ang f 5,— kepada sianak, akan tetapi 
sianak menjatakan, bahwa oeang itoe 
beloem tjoekoep, maka ia minta tam 
bah lagi. 

Karena ini si paman laloe marah 
dan mengata-ngatakan kepadanja. De 
mikianlah laloe terdjadi pertjektjokan 
dan kemoedian mendjadi pergoelatan. 

Si boeta pada waktoe pergoelatan 
itoe merasa kalau lengannja sakit, se- 

Irenta dirabanja ia merasa ada pisau 
-|belati. Ia menolaknja soepaja tidak 
dapat ditoesoek oleh oomnja itoe. 

Si Paman sendiri mendapat loeka2, 
e Isedang si anak djoega tak ketinggalan 
2 | mendapat loeka ditangannja. 

'Oentoeng polisi laloe segera diberi 
2 |tahoekan, jang laloe membeslag pisau 

itoe, sedang orang2nja didengar kete-| 
rangannja lebih djaoeh. 

Dimoeka medja hidjau Said Achmad 

dari toentoetan. (S, Oemoem). 
megan. 

Hamy ir tiwas 

Agen Po 
pik 

La Tjoempoeng seorang soepir di 
Pare pare ada mempoenjai seorang is 
teri. Pada hari Rebo 'j.l. ketika si soe 
'ami sedang berdjalan, datanglah seo- 
'rang agen polisie bernama Latere, en 
tah apa maksoednja, tetapi memaag- 

menolak, 

Maka pada hari kemis (keesokan 
harinja) tahoe tahoe sambil menangis 

— Isi isteri mentjari soeaminja 'jg dikete 
:Ca Cl moei did an station Pare Pare, laloe | 

mengadafkan tentang perboeatan sia- 
gen polisi Latere itoe. 

Darah La Tjoempoeng naik. kebe- 
Itoelan agen polisi itoe berada disitoe. 

g tidak Maka setelah ia panggil, dengan tak 
kabar tjerita tindjoe La Tjoempoeng 
menjinggoeng dengan hebat akan moe 

yka agen .polisi itoe, sehingga ia dja- 
'toeh terlentang. Dengan tjepat” La 

  
    

"0 | hendak 
81! | ditjegah oleh seorang Arab, 

| Achirnja bisa dikabarkan djoega, jg! 
Itoean2 Soetidjab dan Loekman telah 

»| Sekian apa jang dikabarkan pada | 
2|kita, dari fihak jg boleh dipertjaja 

Orang itoe setiap hari mentjari telor | 
semoet (kroto Jv) oentoek didjoeal di| 

bin Goeroes menerangkan, kalau ia| . 
tak mempoenjai niatan hendak mem| 
poenjai niatan hendak memboenvehnja. | 

Karena keterangannja koerang tjoe-| 
'koep, maka si boeta laloe dibebaskan| 

isi lawan soel| 

gil isterinja La Tjoempoeng. 2 isteri 

  

'Tjoemboe rampas poela 
lagen itoe dan disabetkannja. 

Ipahanja. Ketika serangan kedoea 
didjatoehkan, pipioeoa dapat 

. Aboe 
dan seorang soepir lagi. 
Oleh lain agen polisi ia ditangkap 

(dengan tidak membikin perlawanan 
Isedikitpoen. 

an 

Korban Riba 

Pindjam oeang f 1000— 
tapiteekensoerat hoe 
tang f 4000.— 

Beloem berselang lama oleh seorang 
Bengala telah dimadjoekan penagihan 
pada landraad di Medan terhadap pada 
satoe tengkoe-mahkota, jg tinggal di 
sebelah dalam gemeente Medan, Tapi 
landraad anggap dirinja tidak berke- 
koeasaan oentoek meriksa perkara itoe 
dan orang Bengala lantas naik appel. 

Raad van Justitie memoetoeskan, 
landraad berkekoeasaan meriksa per 
kara itoe. Dengan verstek (orang jg 
ditoentoet tidak datang menghadap) 
Raad van Justitie memostoeskan me- 
loeloeskan permintaan orang Bengala 
itoe. 

Djadi tengkoe mahkota itoe haroes 
membajar pada ia itoe f4000,— plus 
rente jang diminta, jaitoe 2pCt. per 
boelan, dan lagi satoe djoemlah jang 
besarnja 10pCt. dari hoofdsom plus 
rente. 

Tengkoe mahkota itoe telah mema 
djoekan verzet terhadap pada poetoesan 
landraad dan pada Raad van Justitie. 
Tetapi kedoea pengadilan ini, menoe 
roet Sum. Po." menjatakan verzet 
itoe tidak bisa diteriima baik. 

Didalam memorie van verzet ada di 
kata antara lain-lain, bahwa tengkoe 
mahkota itoe tjoema terima f 1000,— 
dari f 4000,— itoe, boeat mana ia telah 
teeken hoetang. 

Roepanja lantaran kemenangan jang 
didapatkan oleh orang Belanda itoe 
ini ada boeat pertama kali dikeloear 
kan vonnis terhadap seorang tengkoe 
mahkota satoe zaakwaarnemer Ambon 
di Medan atas namanja satoe Chetty 
memadjoekan penoentoetan terhadap 
seorang tengkoe mahkota lain jang ti 
dak tinggal di dalam gemeente itoe. 
Perkara ini akan diperiksa oleh resi- 
dentiegerecht, oleh karena  tengkoe 
'mahkota itoe ditoentoet bersama sama | 
seorang lain, jaitoe seorang zaakwaar- 
nemer Tionghoa. Oeang jang tersang- 
koet besarnja ada f 1080.— 

pedangnja | 

“| Maksoednja hendak memisahkan | 
O OOr kepala dari badan, tetapi karena naf- 

DAN Isoe, maka pn terseboet mengenai 

   

  

  

VOETBAL 

Darah Moeda— Combi- 
natie Apotheek 0—0 

Hari Minggoe jl. di Pengasinan 
Kp. Rawah di langsoengkan pertan 
dingan friendly antara kedoea per 
koempoelan tsb. diatas. 

Ini kali pimpinan dipegang oleh 
T. Saibi. Pertandingan dari moelai 
sampai achir ada menarik perhatian 
hati, kedoea dari fihak itoe ada ter 
lihat boleh djadi mendjadi bibitnja di 
kalangan sport. 

Sesoedahnja toeroen 'minoem ma- 
sing-masing mereka mengoeatkan fi- 
haknja, sampai hakim pertandingan 
boenjikan fluitnja tanda penghabisan. 
Stand masih tetap 0—0. 

— 9 — 

Federatie Badminton Bonden 
Kesoedahan Competitie B.B,B. ddo 

2 2410 
3rd cl A BVGL. 1 — KBC. 1 0—5 

D Asiatic4 — IBVJB 1 4—1 
D Happy 3— NBC. 3 4—1 
E IEVJB. 3 — NBV. 1 5—0 

W.o, 
E KVO. 3 — BSA. Mc2 3—2 
F BVLS. 4 — BVGT.3 4—1 
F CBA. 2 — TBBA. 2 2—3 

Kesoedahan ddo. 25/10 
Ist. cl: Y MFA. 1 —Gembira 1 
8rd. cl. A: SBO.1—JIV.1 

A: KVO.1—BSA. 
Bt-C.1 5-0 

5—0 

B:. Ch. Hwa 3—KBC. 2 
4—1 

C: Ch. Hsioh 3—JBC. 3 
Ne 

CO: TEVJB, 2 —TBBA-3 
2—3 

D: Happy 3—BVGT,.2 3—2 
Be ENAM Animo 2 9025 
EF: Ch, Hwa 2—BVLS. 4 5—0 
Kepler a — IIV:3 .h50 

Kids: RV OLEB AA: 0—3 
Ladies: BV GL, —s.v, De V,0,G, 

EL. 0—3 
Programma Competitie BBB 

Saptoe sore 31 Oct 1936 
3rd, class A: 

Happy 1—K BO. 1 (24 Kemajoran). 
3rd. class B: 
KVC,2—HDV 2/18 Prinsenlaan b) 

3rd, class C: 
TBBA 3— 

Binnen) 

Srd.clasa.D: 
Chung Hsioh 4 — Happy 3(18 Prin- 

M, Animo 1 (Tijgerstr, 

di" 

  

senlaan aj). 
Asiatic 4 — SBC, 3 (G, Anderson) 

drd. elasu RP» 
BVLS. 4 — JIV, 3 (51 Laan Songsi). 

Minggoepagil Nov. '36 
Ist. class 

Asiatic — TLH. (G. Anderson) 
BVLS. — Gembira (51 Laan Songsi) 
TCRC. — YMFA. (THHK. Tange- 

rang). 

2nd. class A : 
Asiatic II — T LH. II (G. Anderson) 
Gembira II — YMFA. II (G. Sentiong) 

2nd. classe B: 
Chung Hsioh Na JBC, I(18 Prinsenl. a) 

3rd. cl.ss A: 
SIV., TBSA Bat-O. I (Koningspl. W.) 
KVC.I — SGS.I 8 Prinsenlaan) 
SBC. I — BVGL. I (24 Kemajoran) 

3rd. class B: 
T. LH. 3 — 8,B,C. 2 (G. Tangki 
Sekolah). 

3rd. class C: 
C.B.A. 3—J.I.V. 2 (G. Kobon 
Torong). 
Siap 2— Chung Hsioh 3 (G. Kadi- 
man Boentoe). 
J. B. 0.3 —1I, E. V. J. B. 2 (Kp. Ba- 
roe 11). 

3rd. class D: 
LE. V.J.B.1 —B. V.G.T. 2 (165 
Matramanweg). 
Happy 3 —B. V.L. S8. (24 Kema- 
joran, 

3rd. claas E: 
M. Animo 2 — IEV. JB. 3 (18 Prin 

JIV. 4—NBV. 1 (Koningsplein 
West), 

3rd claas F: 
BVGT. 3— Chung Hwa? (G. Ti- 

ongkok). 
Kids: 

CBA. — Chung Hwa |G. Kebon To- 
rong). 

Ladies: 
JLV, 1 —J.LV. 2 (Koningsplein 

West). 
  

  

Kleermaker 

MOEDAHAM 
ex toekang ditoko Oger Freres 
Petodio Binatoe No, 13 Gang! Batavia-Centrum 

  

Banjak poedjian dari langganan2 

publiek djoega jang soedah boektikan 

saja poenja potongan dan pekerdjaan. 

Harga maak!oon menoeroet djaman. 
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Kita poenja ,FLYING DUTCHMAN« 
@ sepeda keloearan Inggris jang soedah popu- 
@ air, pakai chroomnikkel dan doea tahoen 

garantie. 

Kita Mpoenja. »”CAZELLE RIJWIELENS 

@ sepeda keloearan negeri Belanda dengan 
harga moelai. 

Pembajaran pertama moelai boelan November 

Be maa 

Batavia-C. 

HADIAH 
Toean poenja anak lelaki atau 

perempoean dengan satoe 

sepeda jang paling BAGOES 

    

            

         

        

        
    
          

  

Berilah 
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F.75 

(pra 1 Ih Jis 

8 
Alona banmnsl hindi 

ki Telf. 1856 

senlaan b). ' 

dari pangkat Ini. Amtenaar2 dan laen 
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aa dari padakoe kepada 

    

  

    
   

     

  

pertolonganmoe oentoek iboekoe. 
beloem dapat bertjakap lebih pandjang | 
napas tak mengizinkan lagi, tetapi 

"| masih terdengar perkataan-perkataan | 

  

.Ijang tersamboeng2. 
: »Sampaikanlah salam dan bahagia 

Za@noen di ha      

- 'ajaan kawinan nan 
'Ikoe, moedah2an dapat hidoep, “dalam 
keroekoenan dan moeli, a Itoe per 

    

     

    

   
   
    

  

   
     

    
        

    

    

           

      
    

  

   

     
   

     
   

  

   

         

      
   

  

   

      

    

    
     

    

     

   
   
    
   
   

  

   
    

   

  

    

   

    

   

» Iroepanja ini waktoelah achir. pertemoe| 
Jan kita, akoe harap akan terboekalah : 

  

, Ian do'a-|: 

Dj jangan 

Na Na aa na ana na Nia Na Ana anta 3 

Pa ea A 

  

     
    
   
    
    
   

  

       
   

    

   

    

   

  

  

    

      

   

   

   

        

    

1,05 malam Lagoe Djawa 

  

moeloetnja. 
»Tona lillahi wa inna Ilaihi rodji'oen 

Ia berpoelang kehadirat Toehaan me- 
ninggalkan negeri fana, kenegeri jang 
baka. 

Waktoe hendak dipindahkan maft- 
nja terdapat sepoetjuek soerat di bawah 
bantalnja jang diterima belakangan 
dalam mana maksoednja kira2 ,Mes: 

poen dinda di tangan orang, "telah 
AN Mansiakan tak kan loemer tjinta 
dinda, tetap berada disisi kanda mes-   

" Dijaga" kewarasan toean, antam stelah : 

— ifoe jang bikin banjak keloear 

Minoem djangan sembarangan Thee sadja, 

“asal moerah. 

an menjenangkan, aa poen Pon 
tjok dengan djaman, tjoema f 0.40 
dan f 0.22”: per Ya pond netto, didalam kota. 

nine Pemandangan dapat rabat 10 PC. di 
anter di roemah. 

Tjoba dan pesenlah sekarang djoega pada looper toeain 

  
per pond 

koen, 
jang tidak ditjinta.“ 

seorang 

ak 

Soenggoeh orang tak kan mengeta- 
hoei bagaimana dalam hati orang, bero- 
lah-alih, ibarat mata hari jang sebentar 
tertoetoep oleh mendoeng d.l.I. sebentar 
terang benderang tak teraling. . ... 

—0 — 

  

selaloe memikirkan Malaise 

ongkos. 

2
 

    

    

  

  

  

enj jiaran Radiolis : 10 NG ag Toetoep. 

PROGRAMMA V.O.R.L. 
PR GRA M NIROM A0 agoe Soenda dimai i 

. M IA , Ba Na an Zender YDH 7 golflengte 
: “ikan Para na ling . 1 107. 53 meter 

1 BG agoe Tionghoa. 
ava: Batavia 126,| 6,40 ,  Lagoe gamb. kromong Ana Kar 

nzorg 182,Cheribon | 7,— malam Chabar harian. 5,— sore  Lagoe Soenda 
ekaboemi 192,1 7,20, Lagoe Arab san Lagoe Djawa 

a: Soerabaja 1381| 740 Lagoe Bali 6,30, Berhenti - 
atas25 m.) Soel 8 — Krontjongorkest — The 7 : 

“In 196, Nan 122, Malang|  - Black Cat dipimpin oleh| (-— Matam Kerontjong 
kkja 181, Solo 188, Tjepoe meat Toecan Yap Soey Liang RAD Berita soerat kabar 

Na, : Batavia II 190. Priok 99. Kena Kano Tn Ta 
Selasa 27 Oct, 0—, Keterangan agama Is-| & » laato tentang Kadio 

Tim oleh toean Hadjil 8545 » Lagoe Djawa 
sore. Tea perna Inggeris Agoes Salim 10,— Berhenti 

Kat nu #eO5 DNA AM f Tan Lagoe Arab : 
malam Berita soerat kabar 1045 Laga Tionghoa Rebo, 28 Oct. 
Tg Serieus muziek NN Stm Malbine | sita 

2 Siaran geredja malam 1130 2 aa Joe. 5,— sore Lagoe Djawa 

RU ».. Nirom Orkest , » p In s Lag00 aneka warna 
Sha BO an erhenti 

3 bogel kemoedia $ AA sa NA BANDOENG. 
“If Bagaimana i 3 Lagoe populair Bandoeng II 103 One Tan Tn Ne anae 3 sedikit semboehk: Th ato pop g Pang Berita soerat kabar 
ai 2D Selang C7 Ooli 8,— Tembang Soenda oleh : : Perhi , Tridajas em Ke Pn pat oa Sen sore Kentang Tn ai 
Iimaoe djoega dar Da . Lage pasi 3 :30 » Lagoe Soenda Samsoeri, t Sa rjadi dan t. 
perkataannja. ea 2 Lagoe gramophoon 0, — » part Tionghoa Na tawirija dipimpin oleh 

'»Semalam-toalaman Boeat orang2 sakit 6.20, agoe Melajoe t.M, Halim, Westerpasar- 
. Isekedjappoen, atjapk: Lagoe gramophoon 7.— malam Berita s. kabar straat No. 16 Bandoeng. 

berkata-kata endirian N Toetoep. ft Lagoe Djawa 
ea k »Tolonglah Jb ce kkoe aa 2 Ha gramophoon Se — Gamelan. Degoeng B.R. V. 

d tj Ta . 1g em sa 2 nggal an 2 Sa Tya pa Ng Toetoep Batavia I 157,89 m Batavia II 61, 
: f Boeat Nan “Rebo 28 Oct. 66 m Buitenzorg 156 25 m, Soekaboe- 

- malam Boris Lensky trio 5.— sore  Kerontjong mi 142, 18 m. 
» Pemandangan loearnegeri| 5,390 Lagoe Melajoe : 

» Cinema orgel Pa Lagoe- Suenda Teoo aneh 
i Kaga Seanpl pon 7.— malam Berita soerat kabar Sega pagi “Gymnastiek 

2 2 ocktail programma 6, » Lagoe gembir 
Pa Dorkoranga : ».  'Lagoe dansa LN » Haggn neng 8—- Perbeai Te 

» Terima - kasih". $ $ »  Toetoep. NYA D 2806: Pali PRO Gymnastiek 
3 'Sedjoeroes kemoedian Monsilani ka , 145 ',. Hawaiian KL ea ana Pe Mn 

“| menoeng mentiari akal oentoek meng : PEWARTA V.O.R.O. 2iapaa Harmonie-orkest 
" Ihiboerkan: : it 10,— Lagoe 'Arab 12,03 siang Serieus muziek 

Kel  Boeat apa kau pikirkan Tati Penjiaran Timoer 10,30 ., Lagoe India Ina Lagoe makan 
5 |soedah njata tak hargakan kau poe-| Sa ai Dot 1045 ',.  Kerontjong l,— ,  Lagoe dansa 
“.Inja ketjintaan jang soebjis Bikinlah | 23 1130 , Toetoep. 1,20 , Berita s.k. 5 DA Hatasan perkeban | 5.— sore Hawaiian KSO Lagoe Populair 

so Kn Ta baik kop me TO Lagoe Djawa DJOKJA, SEMARANG, SOLO 2-— Lagoe gramophoon 
djiwa . » Lagoe Arab eta 2,20, Mengoelangi berita s. k, 

F3 5 Tante Soed bertjeritera Semarang 111. 230 Barheng : 
5 ».. Berhenti : 

| 7.— malam Berita soerat kabar Selasa 27 Oct. an 2 
Pee DO Belloni orkest . : 120 sore agoe gramophoon 

entakdirkani PI Geo Indjil Ot aan Dana BOS. 2 Lagog Malam | 5 Ae pendanaan ad EP Ne ai 6.30 ., Berita soerat kabar 6,30 Hanan dang 
5 : 2 Siaran geredja Pp , » g a 

'eloetjapan2 jang manis, tetapi ternjatal 8g — ” Gamelan Degoeng dari Ke PA ag : ?2 | perdjandjian-perdjandjian jang kosong| ”—” 2 7.15 malam Lagoe Melajoe 7,— malam Berita s. kabar 
. soeatoe pe jandjian jang siapa ta Enntac 8 ts Ketoprak 1,20 »” Walter Fenske dan Or- 

'£|poen dengan moedah dapat meoetjap:| Jaa M,— Tootoep | kestnja, : 
kannja, tetapk boeat diharapkan selama | Rebo 28 Oc £ : Rebo 28 Oct. TAN .» .  Lagoe Hongaria 

a Batavia TI 100 2 SO Pidato koeltoer agama 
21 Aragla s 6,— “sore Lagoe Tiongboa 8,30, Concert 

| 5 — sore Lagoe Djawa janjian! 6,30 , Berita soerat kabar NO Lagoe roepa2 populair 
0entoek anak-anak 6.45 Berita sport Kh “j0. Toetoep 

Isampai Naba La soleh N Ke aer 
jg hanjapandai bersilat dengan lidah | 2 (ta lia tanabib dear, IA 3 dibarengi dangan beock|Kipoan bagaimana pa dita karens (7 

| Sahabatkoe, Mgin, jang 'koetjintai, ira At: bewbep ikan : Sim Gwat Nio 

c Ind. Tandarts 

Kranat 130 Telf. 5677 Wel. 

    
  

ae iaja 

HA MPIR-H ABIS 

» Krisis Economi 

dan Kapitalisme” 

OLEH 

MOHAMMAD HATTA 

tebalnja XI! -|- 90 moeka 

formaat 16 X 24 c, 

ISI KITAB: 

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

Ill. Tingkat-tingkat zaman per- 
ekonomian. 

IV. Soesoenan perekonomian 
dan krisis. 3 

V. Keterangan kunjuktur dan 
cyklus. 

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

PENERBIT t. LEMBAG TOEAH 
- Gg. Kebon Djeroek 37 
Ng Batavia-Centrum. 

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

REMBOURS TIDAK DIKIRIM, 
Di Betawi boleh dapat pada: 

Toean Soemanang, Kramat 174. 

Administarie Pemandangan 
126 Senen 107         
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harta bendanja oentoek berkorban. : 
Dan Nabi poen telah membalas poela SAKIT WAsI z 

tjinta isterinja dengan sangat bersetia : 
  

  - Ipoela sehingga sampai 3 tahoen sesoe- 
dah Chadidjah meninggal doenia Nabi 
kita baroe berkawin dengan Siti Aisjah 
anaknja Aboebakar. Dalam perkawi- 

'Inannja sangat sederhana tidak sekali 
bermegah-megahan. 

Il Aisjah ada seorang poeteri jang 
gah berani poela dan sangat derma- 

5 la mengingat sewaktoe peperangan, 

  

  

  

  

seraba ja 3 2 nang) 

SA 1 OLEH: $ 

pergi poelang moelai 
November 1936.) 

. NGION 
(TV. Adi. Registrator S. S. 

II: 

— Sedang dilain2 tanab. loe 
“jg paling modern (Diesellocon 
tidak asing lagi dipal 
keperloean jg sama, 

. motieven jg telah b 
“lebih 15 th. E 

Apa j 

Igai pandjelmaan baroe dalam riwajat 
Iperoesahaan kereta api di Indonesia. 

| Soal perhoeboengan kereta api di 
'tanah kita pada waktoe malam, boe- 
kan so'al jang baroe, 

“| Sedjak beberapa tahoen, hal ini soe 
| dengan matang, berhoeboeng de 

gan kewadjiban peroesahaan SS. akan 
mengoesahakan memperoleh pengang 
oetan jang rapi seperti telah dinjata 
an diatas dan berhoeboeng dengan: 

dorongan keras peroebahan zaman. 
| Keadaan. di Indonesia telah banjak 

8 Iperoebah, boekan lagi seperti keadaan 
0 'tahoen jg laloe. Indonesia jg seka- 

g ada mempoenjai perhoeboengan 
la | perdagangan jang sangat rapat dengan 

lain-lain tanah atau noesa, dan de 
'Ingan hal itoe soedah pada tempatnja 
'Ikalau keadaan di Indonesia, terlebih 

be- (dalam kalangan pengangkoetan, tidak 
48 (kalah dari keadaan2 diloear Negeri. 

Kemadjoean dalam kalangan toeris- 
me (permoefakatan) diseloeroeh doenia 
memaksa segenap tanah atau noesa 

jang dianggap modern mengadakan 
3:5 Iperatoeran? jang memenoehi keperloe 

an toerisme itoe, 

oleh kepentingan2 

Maoepoen oleh letaxnja gegrapbisch 
“Ijang sangat indah, maoepoen oleh ke 

tjantikan alam jang hampir tidak mem 
poenjai bandingannja, oleh sebab mana 

onesia dengan sendirinja telah men 
li poesat permoesjafiran, inaoepoen | 

intern teroetama 

» dalam kalangan perdagangan di Indo- 
Inesia jang mana poen memperloei per 
hoeboengan jg lekas, maka perhoeboe-. 
ngan malam antara Betawi dan Soera- 

tielbaia itoe telah mendjadi satoe keper- 

, terhisab bal jg 

ng tidak dapat ditoenda lagi, 
k kesoekaran haroes di ta'loeki 

Serta diambil kepoetoesan bahwa 
perhoeboenggn itoe haroes berlakoe 
moelai tg. 1 Nov. 1936, maka segenap 
golongan S.S, tiap2 golongan boeat ba 

i, hagiannja sendiri sendiri, membanting 
HNoelang soepaja segala pekerdjaan siap 
pada tg. terseboet. 

| Oentoek keamanan perhoeboengan 
aa 1 tsb, tidak ada atoeran jang diloepa. 

Jang | Keadaan2 ditiap2 station atau halte di 
aKMJK Iselidiki dengan teliti, : 

'Ibeloem sempoerna, disempvernakan, 
soepaja apa jg 

S.S, jakin, bahwa keamanan tidak 
dapat dihargakan oleh soeatoe djoem 
lah, oleh sebab mana ia mengadakan 
atoeran jang semata2 oentoek mentjapai 
160 pCt. keamanan. 

| Disamping pekerdjaan2 ingenieur2 
.Ijang pandai dalam peroesahaan kereta | 

api, maka oentoek kesempoernaan per 
hoeboengan itoe, beberapa achli diki 

(Irim ke Loear Negeri, soepaja mempe 
ladjari keadaan perhoeboengan kereta 
api pada waktoe malam diberbagai2   tempat. 

  

'soeka pada amal 'ibadat, Jaloe dimoe 

lai pembatjaan Al @oriin oleh toean Ya 5 LI 

SAW |S. Abdoel Kadir Badri. 

igh Al Irsjad 
 sekolahnja Pe- 

1 Betawi. Djam 
diboeka oleh toean ketoea 

i dengan menggambarkan 

amal kebaikan, berboeat “amal kebaik: 
siag soedah sama me 

r|niagaannja dengan rapih dan teliti, 

Said Hasjim, salah seorang moerid 
diitoe sekolah memberi pemandangan 
tentang kehidoepannja Siti Chadidjah 
dan Aisjab. s.a. | 

Keadaan kasem isteri zaman Nabi 
'Ikita Moehammad saw. waktoe itoe 
kaoemisteri ikoet dimedan peperangan 

loentoek membela kaoem laki, disam- 
ping itoe ta'poela loepa atau lalai 
akan mengoeroes roemah tangga. 
“Adapoen Siti Chadidjah itoe seorang 

saudagar perempoean jang amat kaja 
jang dapat mengoeroes sekalian per- 

Dan Nabi kita telah mendjadi pe- 
gawainja dalam perdagangan sehingga 

Ilantaran loeroes dan baiknja sang 
madjikan laloe mendjadi isterinja jang 
sangat setia, jg ta' poela sajang pada   

. Igoeh-soenggoeh ber 

beliau sampai memberi 70.000 dirham 
derma. | 

S. Abdoe Rahman Badjber : 

sangat moelia jang tempat bersoeng- 
oeat ibadat kepada 

Allah. : 
Kemoeliaan Ramdan itoe dapat 

menghapoeskan sekalian dosa-dosa dji 
ka poeasa dengan betoel. Dan dalam 
'itoe boelanlah toeroennja Lailatoel 
@odar jaitoe malam moela2 toeroennja 
|Al @oer'an. Dan dalam boelan poeasa 
inilah tempat mendidik roeh kita 
'kedjalan kebaikan, 

Oemar Nadji: 
| Sesoenggoehnja poeasa ini ada me 
'ngandoeng isi oentoek memperbaiki 
boedi pekerti manoesia jaitoe melawan 
hawa nafsoe sjaitan jang selaloe me 
roesakkan manoesia. 

| Lebih rendah manoesia djika menoe 
'Iroetkan hawa nafsoenja, lebih rendah 

dari pada chewan. Djika hawa nafsoe 
dapat meradjalela diatas manoesia, 
maka manoesia itoe tak ada harapan 
lakan mendjadi orang baik. 

Orang poeasa, orang dapat menahan 
hawa nafsoe dan anggautanja. 

| Adapoen poeasa itoe pendidik roeh 
agar dapat menahan soesah, sabar dan 
kesakitan. : 2 

Kalau orang jg tidak tahan berpoeasa 
soeatoe boekti bahwa dia tak koeat 
'menahan hawa nafsoenja. 

Sesoenggoehnja poeasa itoe mengan 
doeng beberapa hikmat ta' seorang ma 
noesia ingin pada kesehatan, melain- 
kan semoeca maoe sehat belaka, tetapi 
tjara tjara mentjari kesehatan itoe ba 

njak jang beloem mengetahoei, sebab 
ta' sedikit jang salah makan, dari toe 
'haroes kita bertanja pada orang jang 
achli jaitoe docter2 djanganlah pada 
doekoen-doekoen sadja. 

Dalam tiap bangsa telah sama me 
ngetahoei , Kesehatan lebih dari pada 
oeang". Fe NU 

Dalam toeboeh jang sehat terdapat 
fikiran jang sempoerna. Dalam fikiran 
jg sempoerna dapatlah memilih toen- 
toenan jg baik oentoek doenia dan 
Aehirat. En ERP 

Atas penjelidikan orang jang achli 
ada 90 pCt. penjakitditimboelkan dari 
tempat makanan, tetapi boekau makan 
jang salah melainkan sebab sebarang 
makan menceroetkan nafsoe atau se- 
bab bcdohnja. 

' Menoeroet kererangan Dr. Ramli 
adapoen (poeasa) diberikan pada peroet, 
akan menambahkan kekoeatan tenaga. 

Dan dalam poeasa baik diloear poe 
asa djanganlah terlaloe banjak makan, 
sbab banjak makan itoe mendatang- 

kan, kelemahan dan kemalasan dan 
meroesakkan poela bagi perkakas da- 
lam peroet. Tt 

Djam 11 vergadering ditoetoep. 
—0o— 

Mati ditikam soecami dioceloean soe- 
ngai Moesi Palembang & 

Sibha menoelis: 

Pada hari Raboe tg. 21 Oct. jbl. ini, 
kedjadian pemboenoehan jang amat 
hebat didoesoen Toman, . 

Afdeeling Moesi Ilir (Sekajoe) Re- 
sidentie Palembang. Seorang nama 
Kelan bin Oesni menikam isterinja 
nama Inam dibelakang doesoen To- 
man kira2 300 m. antaranja dari 
roemahnja sehingga sampai keloear 
lingkar peroetnja dan mati seketika 
itoe djoega. 

Sebetoelnja mereka itoe soedah 1 
boelan tidak bertjampoer gaocel lagi 
serta ta' bertoenggal tempat. Asalnja 
itoe menoeroet keterangan orang? jg 
bersebelahan roemah dengan Kelan 
itoe begini : 

Pada soeatoe hari ketika Kelan ber- 
talang (berladang) didekat ddesoen 

|Tiran pangkalan B.P.M, Keloeang, 
poelang kedoesoen membeli beras dan 
Inam fisterinja) serta anaknja perem. 
poean jg kira2 baharoe beroemoer 4 
tahoen ditinggalkannja dipondok di 
talangnja itoe. Pondoknja itoe djaoeh 
antaranja dari orang lain. Waktoe ia 
poelang membawa beras ketalangnja, 
dari djaoeh soedah didengarnja anak- 

Ipondok itoe lebih 2 m. tingginja. 

Inja tinggal sendiri sadja dan isterinja 
ta'ada lagi diroemah itoe. 

— Anak itoe laloe dibawanja, sambil 
'mentjari istrinja kian kemari tetapi 
tiada bertemoe, Kira2 poekoel setengah 
16 petang bertemoelah Kelan dengan 
listerinja dipondok orang lain dengan 
'seorang laki2 lain jang bertalang kira2 
8 km: dari pondok si Kelan. 

Waktoe itoe timboellah hati si Ke- 
lan tjemboeroean Gengan isterinja itoe, 
tetapi ditahannja sadja banja si Inam   

Boelan Ramdan ini boelan jang| 

nja-menangis dipondoknja, sedangkan | 

Kelan datang keroemah itoe dan anak 

Djaga baik pada anak-anak, 

Djangan kasih penjakit be- 

kerdja teroes. Obat jang 

paling moestadjab adalah 

ANUSOL, jang soedah 

menocendjoekan boekti? se- 

lama 1, abat. Dokter 

ada memoedjikan ini obat, 

  

itoe dibawanja poelang dipondoknja. 
Petang itoe djoegatidak bertanak lagi, 
hanja berbantah2 moeloet sadja, dan 
keesokan harinja poelanglah mereka 
itoe kedoesoen. Pagi2 benar ia bersiap 
akan kedoesoen, si Kelan mendoekoeng 
anaxnja dan si Inam mengiring dari 
belakang sambil membawa seboental 
kain. Ditengah djalan karena ia se- 
dang berselisih moeloet, maka seorang 
poen tiada berkata apa apa. 

Waktoe hampir sampai di doesoen si 
Kelan melihat kebelakang isterinja ta 
ada lagi. sehingga sampai petang di 
toenggoe orang diroemah tetapi tidak 
djoega datang. Poekoel toedjoeh malam 
riboetlah orang mentjari si Inam itoe 
tetapi sia sia belaka, 1 Minggoe sesoe 
dah itoe datanglah si Inam keroemah 
Penghoeloe mangadoekan halnja minta 
pegat (tjerai) dengan si Kelan, $tetapi 
Kelan ta' maoe memegatkan isterinja 
itoe sebab sajang akan seorang anaknja 
jg perempoean itoe. 

Soenggoehpoen Kelau ta' maoe mem- 
beri talak, tetapi si Inam ta' maoe poe 
lang ketempatsosaminja itoe melainkan 
poelang keroemah saudaranja jg pe- 
rempoean jg kawin poela, dan dapat 
lah ia berboeat sewenang wenang. Se 
tiap hari berbedak bersisir serta boe- 
nga disanggoelnja ta“ pernah lepas 
sedangkan badannja memang masih 
moeda karena baharoe beranak seorang 
dan roman badannja fjantik poela ta' 
oebahnja sematjam perempoean Ban 
doeng. : 

Pada hari Raboe hari penghabisan 
oemoemnja, kira2 tengah naik makasi 
Inam toeroen dari roemah saudaranja 
itoe, serta menoedjoe-ke-pasar melaloei 
dibelakang roemah si Kelan. 

Ditangannja ada memegang pajoeng 
boeatan Japan dan memakai badjoe 
kebaja model Bandoeng serta selop 
(sendal) toengka (toemit) tinggi ta' 
oebahnja sematjam gadis perawan. 

Ia berdjalan itoe boekannja . dari 
djalan besar ditempat ramai, melain- 
kan didjalan baharoe diboeat dibela- 
kang doesoen. 

Ta' djaoeh dari roemahnja itoe da- 
tanglah seorang laki2 lain, laloe ber- 
djalan bersama-sama sematjam orang 
doea laki istri poela roepanja. Kebetoe- 
lan waktoe dekat roemah soeaminja 
jang sebenarnja Kelan sedang doedoek 
dibelakang roemah. Waktoe dilihatnja 
dari djaoeh perempoean itoe seroepa 
dengan istrinja, maka pergilah menge- 
djar perempoean itoe. Ketika laki2 
melihat mengedjar dari belakang maka 
larilah masoek hoetan. Si Tuam dipe 
gang oleh si Kelan dan ditariknja 
poelang keroemah, tetapi si Inam tidak 
maoe. 

Hati si Kelan makin bertambah ma- 
rah serta ta" sabar lagi, laloe ditikam 
beberapa kali dan Inam mendjerit la- 
loe djatoeh, sedangkan waktoe itoe, 
seorangpoen ta“ ada orang. 

Waktoe orang datang Kelan baharoe 
lari darahpoen memantjar sangat de- 
rasnja. Perempoean itoe soedah djatoeh 
dan ada kira 10 m. dari tempat itoe 
penoeh oleh darah. 

Ditoeboehnja ada 3 boeah loebang 
pisau jang besar2, 2 boeah diperoet- 
nja jang sangat mengerikan sehingga 
sampai keloear lingkar peroetnja dan 
nampaknja soedah mati, Majat laloe 
dibawa oleh orang keroemah dan di 
koeboerkan pada hari itoe djoega. 
Sekarang Kelan masih ditahan di 
Sekajoe. 

Dan kita menoenggoe bagaimana 
hoekoemannja nanti akan kita kabar- 
kan poela. 

— 9 — 

Madrasah Alfoekaro' berihtifal. 

,Pada malam Minggoe jang laloe 
di Salemba-Laan Tegalan di Mr. Cor 
nelis telah dilangsoengkan initifal da 
ri Madrasah terseboet tiap2 penoetoep 
tahoen. Pertemoean dimoelai pada 
djam 8,30 dan diboeka oleh goeroe 
kepala dari sekolah itoe, jaitoe T. Ha 
dji Soaib. Beliau telah memberi sela 
mat datang pada sekalian hadlirin dan 
teroetama pada wakil dari perk. IA I 
jang mewerloekav datang kesana ber 
sama anak-anak moeridnja dengan koe     

rang lebih 100 orang banjaknja. Ke- 
moedian “dariJ pada beliau tampil ke 
moeka T. Boestan Arifin sebagai ke 
toea dari comite pendirian madrasah 
tersebset dan beliau dengan pandjang 
lebar memberikan keterangan asal-oe 
soelnja sekolah terseboet dari moelai 
didirikannja sehingga pada saat ini. 
Diterangkan poela, bahwa sekolah ini 
semata-mata oentoek anak2 fakir mis 
kin dan jatim piatoe dengan tiada di 
poengoet pembajaran sekolah sesen 
poen djoega. Maka dari sebab itoe 
beliau meminta dengan sangat soepa 
ja hadlirin djoega toeroet memikirkan 
akan nasibnja anak2 jg malang itoe, 
agar soepaja mereka dapat didikan 
dan peladjaran oentoek hari toeanja. 
Dan setelah beliau memberi ketera 
ngan djoega dari bal oeroesan roemah 
tangga dari sekolahan itoe maka be 
liau minta kepada hadirin, siapa2 jg 
ingin djoega berchoetbah oentoek mem 
beri sekedar boeah pikirannja oentoek 
hidoepnja sekolah terseboet. 

Dan disini kita dapat lihat Toean2 
H. Oesman dari pers. IAI, R. Djaja 
negara, H. Fataroelloh dan Djamhboeri. 
Semoea pidato2 Toean2 tadi, ta' lain 
dan ta“ boekan hanja memberi injec 
tie kepada sekalian oemmat Islam, jg 
hadlir soepaja insjaf menolong anak2 
fakir miskin dan jatim piatoe dengan 
sekedar kekoeatannja. Keterangan2 
mereka itoe didjelaskan poela dengan 
ajat2 dan hadiah2. 

Kira2 poekoel 1 malam pertemoean 
terseboet ditoetoep dengan selamat. 

2 0) ——an 

Penggeropjokan dan penggeledahan 
pada pemimpin pemimpin P. N.I. 

Djakarta. 

Perkaranja ,Masjara- 
kat“atau P.N.L.? 

Kemaren telah dikabarkan dengan 
singkat dalam soerat kabar ,, Peman- 
dangan" tentang penggeladahan pada 
kantoor madjallah ,,Masjarakat"” di 
Gang Sentiong 333, dimana dibeslag 
segala soerat2 Redactie dan Adminis- 
tratie, sedang toean2 T. A. Moerad 
dan Bambang Sindhoe, masing-masing 
administrateur dan redacteur dibawa 
ke Hoofdbureau van Politie di Gawbir. 

Sekarang ternjata, bahwa penggela- 
dahan dan penggeropjokan itoe dila- 
koekan dengan lebih loeas, ja'ni pada 
doea orang pengoeroes P.N.I. tjabang 
Djakarta, toean-toean. Hakam dan 
Samtoeri, ketoea dan penoelis benda- 
hari tjabang. Lebih djelas.dan terang 
dapat kita mengabarkan seperti beri- 
koet: 

Penggeledahan pada 
kantoor ,Masjarakatf. 

Bermcela terdjadi penggeropjokan 
pada kantoor , Masjarakat" jang mana 
didjalankan cleh 5 orang ambtenaar 
P.I.D. (seorang Belanda dan 4 orang 
rechercheurs Inlanders Ini terdjadi 
moelai pada djam 9.30 sampai hampir 
djam 11 siang. Banjak stukken jang 
dibeslag, soerat2 redactie dan admi- 
nistratie ta' ada jang ketinggalan, 
hingga 2 actentasch kepoenjaan toean2 
T.A. Moerad dan Bambang Sindhoe 
jang berisi dengan boekoe2, soerat2 
kabar dan soerat2 relactie dan admi- 
nistratie poen diangkoest ke «Hoofd- 
bureau. 

Penggeledahan disini memakan tem- 

po hampir satoe setengah djam, politie 

ta? loepa” menggeledah sakoe2 dari 

djas oentoek mentjari apa jang kiranja 
perloe dibawa. 

Toean K.B. Mandojono 

ta' loepoet dari gele- 
dahonpoela, 

Toean Kamid Boedi Mandojono, se- 

orang bekas Digoelist jang terkenal, - 

jang pada hari dan waktoe itoe djoega 

berada dikantoor , Masjarakat“ sedang 

membatja soerat2 kabar roepanja poen 
ditjoerigai oleh politie hingga toean 
terseboet diperiksa dan mendapat 

bebeberapa pertanjaan, — biarpoen 
ia boekan orang P. N.I. atau   partai mana poen dan tidak ada hoe  
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f F.Hoofd v van      

   
    
     
   

    
    

    

   

  

   

        

    

          

   

    

   
    
    

  

er staatspoor 100 pOt, 
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vierkant) dan sedi   

    

    

   

        

     

  

    

    

selaind 

toe“ dari kali Steenen soedah dipetjah, 
| diatas sekali kelihatan satoe tiang ter 

"han kana Haha 4 persegi: dari mana 
an (sadja kita datang of melihat itoe ,,goe 

ponjaptadja (dimana itoe tiang), mem 

si ng, station, mengantar of menoceng- 

'Isaban bari, ini soedah tjoekoep seba- 

di (nangkan. 

lofada minjak dan ada apinja, Des 
nm Iterang tjahjanja, ini namanja 3. (le 

oeni | bih djelas 3 tjampoeran) memang ting 

1/3 itoe berharga, bertjahja dan bersoe 

H3 'Batoeradja ijalah golongan Gouverne- 

'plaats. Bestu 

Inja sama sekali penoelis pikir tidak 

Awi 21 er 

an No. 100 disini |f 
boenga sama aa, 

n hanya Libiban ini (achter | 
dedapatan satoe ,g0enoeng ba' 

  

       

    

      

    

h sk. Ia Matin ter 
atas Ia ngan pepe 

dari Bonjet Rislang' 
VSEJENKO sekarang 

la rima peng an oemoem 
ntoek kegiatannja di jo. 

Sk. itoe menjamboeng poela, bah 
a Sovjet-Unie sekarang ternjata telah 

dalam perioeasan2 goeua tjam 
angan dengan sesoenggoehnja 
peperangan saudara di Spanjol 

       

    

   

        

   

   
   
   

   

  

    

   

    
    
    

      
   

      

     

  

    

   

   

  

   

      

    

  

   
   
   
   
   
   
   

        

   

  

     
   
    

    

    
    

   

  

| ah oahiakein IBU PRA Na 
nj: sekarang menoendjoekkan bah 

a Moskou dalam pertjobaan dengan 
bersama2 dengan orang2 ko 

. Spanjol oentoek mengada 
eri koemoenis di Catalonie, 
ah akan pendjagaan oentoek 

mengerdjakan pekerdjaan tsb. diper 
jaran Sa Generaal Sov ai Rus 

  

noceng batoe“ ada tertjantoem toelisan 

edjoer dari atas kebawah: ini !,goe 
batoe“ adalah oesahanja Toean 
hter waterstaat“Batoeradja. 

| hari sebeloemnja ,Sneltrein" 
c berpoeloeh2 auto ada dilapa- 

moeatan: sitoe persatoenja, menda 
“moeatan of tidak, djangan diha- 

apnja penoelis lihat station ramai 

gai boekti hati publiek ada menje 

“Sebagai penoetoep oleh penoelis ka 
u @#pikir sedala m2nja angka 3 itoe 

memang loeas artinja besar faedahnja 
»oempama“ satoe boenga ada pot, 

a tanah dan ada boenga, memang 
bagoes, begitoe djoega- satoe lampoe, 

gi dan dalam artinja itoe 3. bilang 

marak kesana sini, didalam ini ,,Per 
Hicmbaan pemeliharaan pekarangan 

1258. Batoeradja" termasoek beroesaha 
3 golongan: 

te. 'Oesahanja tuean2 Ambtenar jas 

ment Bedrijven. 
“ 2e: Oesahanja toean Hoofd van 

jjalah golongan Bin- 
nenlandsch Bestuur (oeroesan djalan 
jang soedah diasphalt ). 

23. Tanda matanja toean opzichter 
BOW jalah verkeer waterstaat goe 
noeng batoe jang bisa dilihat selama2 

  

lain oedjoednja, melainkan membikin 
tinggi ,derdjat“ Batoeradja, 

  — 

2 ngadakan 

  

Tafiter Hibama 
Tafs'er @beran dalam bahasa 

Indonesia. Seboeah tafsier jang 
-sepatah-sepatah, seajat,- 

| ajat kemoedian katerangan dantaf . 
— siernja, dengan dibagi-bagi poe- 

| lapada bi berapa bahagian kete- 
rangan, soepaja m bedah difaham 
Harganja: Djilid 1 FO 35, djilid 
240,45, djilid 3 f0,50, djilid 
4 f 045, djild 5 f 0,45. 
Pesanan pida Toko » HIBARNAS 
Tegal, Pekalungan, Persatoean 
Islam Bandoeng. Kemadjoean 
Islam Djokja, dan Ab St. Sjam- 

: na Solo 

   

     

  

Seteroesnja s.k. itoe-menoelis'bah wa: 
tipanja President Azan a disana de- 

ti ngan. tiba tiba itoe adalah dalam mak 
ed jg sesoenggoehnja oentoek me 

rsediaan2 goena memin 
oedoekan Pemerintahan di 

  

ihkan ked 
a | Barcelona, 

Ha LA ig Lea : 
ljg penting, oleh karena" Pemerintah 

Hal itoe sesoenggoehnja satoe soal 

Catalanie mentjoba oentoek memper 
lindoengi kemerdekaannja jang baroe 
sadja didapatnja, dengan tjara penoeh 
kekoeatiran, tetapi bagi Sovjet Rusland 
seolah2 terboeka soeatoe kesempatan 
oentoek mendjadi djoeroe antara jg'di 
lakoekan oleh Ovsejemko, hingga Sov 
jet Rusland sekarang telah mendapat 
soeatoe pengaroeh jg sangat penting 
nja di Catalonie. 

Dari Moskcu dikabarkan poelabahwa 
kapal Sovjet-Rusland ,,Turksib“ pada 
tgl. 22 October jl. telah berangkat dari 
Leningrad dengan membawa 3000 ton 
gandoem, 200.000 blik makanan jang 
soedah dimasak, 10.000 stel pakaian 
adalah oentoek anak2, barang2 itoe 
semoca adalah oentoek anak2 dan 
perempoean2 di Spanjol 

Barang2 ini telah dibeli dengan 
wang jang telah dikoempoelkan oleh 
kaoem boeroeh di Sovjet Unie. 

semena 

Duitschland. 

Mendakwa Sovjet- 
Rusland. 

Dari fihak jang berkoeasa diterima 
kabar bahwa document Duitsehlan jg 
pertama, dalam mana dakwaan2 Sov 
jet Rusland ' kembali ditoeliskan, ada 
lah teroetama sekali berhoeboeng atas 
itoe 3 "mesin terbang bermotor 3 dari 
Duitschland, mesin terbang mana fo 
tonja telah dimadjoekan oleh Gedele 
geerde Sovjet Rusland pada Commis 
sie, dalam foto mana orang2 Spanjol 
dengan terang tertampak, sedang hi 
boek menghapoes tanda Imerk) Han 
kerkruisnja, 

Dalam djawaban Duitschland dite 
rangkan' bahwa itoe mesin terbang 
memang betoel satoe mesin terbang 
kepoenjaan Duitschland jang telah di 

mana roepanja telah menimboelkan 
beberapa. kedjadian jang laloe dalam 
kalangan diplomaat2, 
Pada djawaban Duitschland 

itoe djoega dihoeboengkan sebagai soe 
atoe barang jg diadakan oleh (dibikin) 
oleh delegatie-Sovjet, tetapi digoenting 
dari soeatoe soerat kabar di Madrid, 
dalam soerat kabar mana diterangkan 
pada pembatja2nja bahwa Pemeren 
tah telah” mengambil kepoetoesan 
oentoek- merampas mesin terbang 
toe, hingga ketika - 
dengan tjepatkaoem boeroeh meng 
Papa merknja itoe,- kata JB. 

rampas oleh Pemerintah Madrid, hal) 

foto 

itoe djoega | 

Dalam document kedoea Pemerintah 
Duitschland mempersalahkan Pemerin 
tah Sovjet Rusland tentang pengiriman 
alat2 perang oleh Rusland pada Peme 
rentah Spanjol. 

Alat2 itoe telah dikirimkan ke Bar 
celonan dibawa: oleh 3-boeah kapal, 
antaranja kapal, Kuban” dan, Kom 
s0mol. 

SN rar 

Duitschland mengakoei 

Perampasan Ethiopie 
oleh Italie. 

Berlijn, 24 Oct. (Aneta-Reuter). 
Hasil jang njta boeat pertama atas 
koendjoengan minister Italie Cia no 
di Duitschland adalah ternjata dalam 
Ipenjiaran ini pagi, jaitoe sesoedahnja 
Ciano mengadakan pembitjaraan de 
ngan Hitler 

Dengan officiee! didoemoemkan bah 
wa Fuhbrer (Hitler) memberi tahoe 
pada Ciano bahwa Duitschland telah 
memoetoeskan akan mengakoei atas 
berdirinja keradjaan Italie Ethiopie. 

  

Pe Se KO KO Sean Demnaanmanan 

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

bagoes. Merknja paling toea. 
Poedjian Icbi djaoe tida perloe. 
Semoea orang soeda kenal. 
Bi-a dapet veli di toko-toko dan 

diwaroeng-waroeng di kocliiing tem- 
pat. 

Harga 1 Blik dari f0.80, f0 30 dan 
f0.10. 

  

TERBIKIN DI FABRIEK 
TJAP DEWA 

BATAVIA C. 
Molenvliet Oost 73 Telf no, 1019 Bat 

DEWA bole minta Monster di 
kasi pertjoema. 
    Ma ea Pa 

  

  

Orang Seguash 

badan bisa djadi 

tamoe, dia tentoe 

| taurant-restaurant, 

GO 5 pt 

  

NIO     Directeur 

A.S. WATSON & CO., Hongkong 
. MINOEMAN JANG KESOHOR 8 

Orange (Boewa ujeroek ada mengandoeng ba- 
njak VITAMIN. Ini VITAMIN ada perloe boeat sesoe- 
watoe orang, maoepoen anak-anak atawa orang toea. 
Bogat anak-anak jang sering minoem ini orange sguash 

roema moesti ada sedia ini minoeman, rasanja enak 
dan manis. Djikaloe soegoeken pada toean poenja te- 

Bisa dapet beli di Provici#n & dranken dan res- 

Sole agent: 

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

koeat dan gesit. Sebetoelnja saban 

senang sekali. 

HARGA MOERAH 

PENG LONG     » semasa para L——       .penoclis seorang bodoh ' bikin dari beton 2 SAR sama petja 
: 1 | 

polisi mengambil atoeran ai loeas 
oentoek goena ketertiban dan keama- 
nan. Ma'loem kalau soedah lapar orang 
loepa mana jang halal, mana jang ha 
ram. Pada hal atoeran itoe sebenar- 
nja tidak bergoena, lantaran kami ka- 

Idoep a'ias tidak berdaja, lagi poela 
edah bersoempah tidak akan meng- 
ggoe ketengtraman dan kami tidak 
ani melanggar soempah jang soetji 

oe, takoet akan hoekoemannja jang 
t itoe. Kami pegang ae ima 

Pa kami itoe. 
  

api 'kemoedian Gina, baik djoe- 
ga polisi mengadakan atoeran itoe, se 
bab tidak semoea kaoem penganggoe- 

| jang ada disitoe pada menanda 
Le soerat Pa naa an Na 3 to 

ha perkoempoelan kaoem iboe, 

  

sma — 

kan segala tjatatannja jang perloe, ke- 
moedian naik podium. Hampir semoga 
koersi didoedoeki orang. Kami taksir 
kira kira ada "0 a 1600 orang jang 
hadir. sa 

» Lihat,“ barus” taman kepada saja 
dengan berbisik-bisik, ,,itoe kaoem 
exdigoelist .. . disoedoet kira-kira 20 
orang banjaknja . ... dekat tihang itoe 
rombongan kaoem P.NI..... disebe- 
lah moeka rombongan kaoem sosial. 
Perempoean-perempoean jang doedoek: 
paling depan wakil-wakil dari roepa2 

sedang 
orang toea jang ramboetnja poetih itoe 
ahli spiritisme Orang jang moekanja 
poetjat jang doedoek dibelakangmoe 
pembantoe speciaal dari Pemandangan, 

'Tentoe bakal ramai! Semoea partij pa 
sda mengoetoes wakilnja, baik kaoem 

co, baikpoen kaoem non. rn pa- 

Kira2 djam 8 bang Dita mengoempoel | Akoe ingin hendak mengetahoei ba 
gaimana kesoedahannja rapat ini, akan 
berdjalan beres atau akan diboebarkan 
lah oleh polisi?“ : 

Bang Dita berpidato dengan gembi 
ranja dan soesoenan kelimatnja, walau 
poen bersahabat tetapi tjoekoep oen- 
toek membajangkan segala apa jang 
tersimpoel dalam hatinja. Kalau dising 
katkan maksoednja begini: Manoesia 
itoe mahloek Toehan jang paling ting 
gi martabatnja, sebab itoe ia haroes 
berdiri diatas timbangan jang ta' pada 
tempatnja, diatas kepentingan partij 
atau kejakinan agama, Sebeloem mengi 
ngat segala hal itoe perloe ia insaf 
jakan dan menghormati kemanoesiannja 
jang sedjati. 

Menjajangi dan mengasihani sesama 
machloek! 

Si koeat wadjib dan haroes mem-     da Oi en minatnja . . 
    

perlinduengi si lemah! 

Kaoem madjikan haroes mendjaga 
keselamatan kaoem boeroeh! 

Tiap tiap orang haroes .mendjoen- 
djoeng tinggi persaudaraan jang sedjati 
dengan menjampingkan segala perbe- 
daan agama, kejakinan, bangsa, bahasa 
atau perkara lain-lain lagi. 

Manoesia jang sedjati sekalipoen hi 
na dina, tapi martabatnja djaoeh lebih 
tinggi dari pada kaoem intelek jang 
pintar boesoek jang hidoep berkoem- 
poel2 di kota2 dengan membentji sesa 
ma manoesia. Lahirnja mereka manoe 
sia, tetapi batinnja binatang jg ganas. 

  Akan disamboeng 

    

N.B. Orang jang belon kenal BEDAK 
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