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| Pada bari ini jang bangaa Tionghoa 
din srajakan hari kelabiran 

   

   
  

  

ini saja" i Pan bg 
daripada p Pan itoe man 
ding Soen Yat Sen. 

Inilah salinai 
Salam. Kuna Manan de- 
an tipdasan tidak hendak ber- 

    
   
    

    
   

  

ng sifat-sifat 
a kebangsaan 

entj semata-mata ke- 
| madjoean intellect dan boedi kesopanan 

. dan kema'moeran. negeri dan bangsa 
goenakan gerakan 
enghapoeskan. se- 

benda ja daripada hal jang 
demikian itoe, maka pada waktoe ini 

. kami mema'loemkan robohnja kekoea 
sewenang-wenang jang dilakoekan 

f Manctu dan menang 

dari p jang soedah lama 
se “harap2kan akan mengadakan ke 
merdekaan atas dasar jg loeas, dengan 
toedjoean ta 2 japaikan keten- 
teraman jang an kemadjoean 

ngsoeng: taka "dalah kepoetoesan 
: njataan jg djelas dari pada ke 

: hendak oemmat Tionghoa segenapnja. 
Kami bangsa Tionghoa adalah satoe 

bangsa aman, damai dan amat menoe 
— roet hoekoem. Tidak pernah kami ber 
Ta melainkan oentoek niembela 

an sabar dan menerima na 
sib tamu elah menanggoengkan ben- 

ja : selama 267 bean 
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jaitoe se 
nista dari pada bangsa Mencbu, Hawa 
elah berdaja-oepaji dengan pelbagai 
ja-oepaja dawai akan mendapat ke 

n dan akan beroleh kemerdekaan 
dan kemadjoean, tapi sia-sia daja-oepa 
ja kami itoe. 
Achbirnja setelah tindasan tidak da 
2 ditabankan lagi, kami mengang 

p telah mendjadi hak kepada kawi 
Tg Fidak boleh dimoengkir, malah men 
T adi wadjib atas kami sebagai kewa 
djiban soetji, akan mengangkat sendja 
ta bagi memerdekakan diri kami dan 
Pena kami daripada perhambaan 
jang sekian lama soedah dipikoelkan 

atas kami “dan oentoek pertama-kali 
-riwajat kami perbambaan jg 

| hina telah beroepa berganti dengan 
kemerdekaan jg menghidoepkan sema 
ngat: jg jg tjemerlang dengan tjahaja ha 

adjoean jg soedah terboeka 
dalan) 5 
Sjahdan politik radja2 Manchu itoe 

adalah po mengasing menjendiri 
dan kekerasan jang tidak ada ampoen 
nja. Sangatlah pahit siksa jang telah 
kami tanggoengkan dan pada waktoe 
ini kami menghoer 
kalian bangsa n 

    

   

  

  

     

  

   

   

    

       ka d mai 'boemi     

     
7 aloe Selim bangsa 

Manchu merel t tachta sea hena 
adalah negeri kami terboeka kepada 
perhoeboengan bangsa asing danadalah 
agama2 beroleh kelslosamar, sebagai- 
mana terboekti daripada soerat2 Mar- 
copolo dan dalam soerat berpahat di 

batoe pastoeri di Sianfoe. 

— Adapoen bangsa Manchu jang mem 

  

3 (pertoarooikan kedjahilannja dan ta- 
- 

  

“Na 1 | 168. 

ma'nja telah menoetoep negeri ini ba 
gi doenia loear dan mentjempoengkan 

la |segenap bangsa China dalam kelalaian, 
Isengadja akan mematikan semangat 

||kannja satoe bentjana jang sanjat dja 

boleh ada ampoennja. 

kekajaan, bangsa Manchu itoe meme- 

atas bangsa kami, Matjam2 hak per- 
bedaan dan hak istimewa diadakannja 

Hoean .dipikoelkannja atas kami dengan: 
- |tiada idzin kami. Perniagaan dengan | 

g ginesti nja 

Itoedoehan, sama sadja djika sesoeng- 

djoekkan kepada se 

»Imasoek didalam pertalian segala bang 

  

Hoofdredacteur 

  

schaik Chiang Kai Ten 

OLEH as SALIM 

  

  

  

'Ikepandaian dan ketjakapan: maka 
dengan perboeatan itoe telah dilakoe- 

'|hat atas segenap kemanoesiaan dan 
segala bangsa jang berkemadjoean 
adab, kenistaan jang hampir2 tidak 

Dengan mempertoeroetkan niat j jang 
djahat akan memperhambakan bangsa 
Tionghoa selama2nja dan nafsoe tama 
'ah jg tidak poeas2 menghimpoen2kan 

rintah negeri ini dengar lakoe jang 
sangat nista dan sangat membentjana 

'adat jang memagari dirinja daripada 
ra'jat dengan pelbagai atoeran, jang 
dikoeatkan dengan kekerasan dalam 
beratoes-ratoes tahoen. 
Matjam-matjam bea atau padjak j jang 

tidak teratoer dan menjalahi keper- 

loear negeri dibatasinja didalam bebe- 
rapa pelaboehan dengan perdjandjian 
keradjaan, perniagaan barang-barang 
melaloei negerinja diberatinja dengan 
larangan dan dengan tjoekei, perniagaan 
dalam negeri dioesik dan diganggoenja. 

Pendirian peroesahaan keradjinan 
dialangivja dan kekajaan jg terkan 
doeng didalam boemi negeri ini tidak 
|diberinja orang oesahakan, dan de 
ngan sengadja tidak diadakannja pen 
djagaan oentoek melindoengi keama| 
nan harta dan modal jg dimaksoed 
kan orang dalam percesahaan atau 
perniagaan. 
Kami tidak diberinja peratoeran dan 

madjelis-madjelis atau hakim hakim 
pengadilan jang 'adil : matjam matjam 
hoekoeman jang loear biasa dan boeas2 
dilakoekan atas segala orang jang kena 

goehnja salah atau tidak salah dan 
beroelang2 dilanggar hak2 kami j jang 
soetji dengan tidak oeroesan bitjara 
dan tidak memakai hoekoem jg tentoe. 

Ketjoerangan penggawa dan pembe 
sar menipoe dan menerima soeap di 
biarkan, pangkat jg tinggi-tinggi di 
berikan kepada siapa2 jg berani mem | 
beli mahal, djasa tidak dihargakan, 
melainkan dikalahkan dari peta: pe- | 
ngaroeh. 

Beroelang oelang pernrihonag basah 
jg patoet patoet, memohonkan peme 
rintahan jg lebih baik, ditolak, dan di. 
mana desakan terlaloe keras, hanja 
peroebahan jg poera poera sadja diberi 
dengan tanggoeng2, atau djandji jg 
tidak ditepati, dan segala daja oepaja 
oentoek meninggikan deradjat ra'jat 
tetap dialang alangi dan dirintangi. 

Sia2 keradjaan2 asing memadjoekan 
adjaran jg berharga jg penting2, dan 
jg mengoeatirkan dalam perdjalanan 
bertahoen2, maka dengan hal jg demi 
kian itoe bangsa Manchu itoe telah| 
mendjatoehkan dirinja dan bangsa ka 
mi kepada deradjat kehinaan didepan | 
mata segenap doenia. 

Sjahdan oentoek menghapoeskan se 
"Igala kenistaan itoe dan oentoek mem 
boekakan djalan bagi Tiongkok akan 

sa, kami telah menghadapi pertaroe 
ngan dan membentoek pemerintahan 
kami, dan soepaja djangan orang salah 

alsangka tentang niat kami jg baik2, 
pada waktoe ini dan dengan sepenoeh?2 
nja kami menerangkan perdjandjian 
seperti berikoet : 

Segala perdjandjian keradjaan jang 
telah diterima oleh pemerintah Man 
'chu sebeloem waktos revoloesi akan   

sjarat atau djandjinja : 

djadi 
|Manchu sesoedah permoelaan revo- 
loesi itoe, akan ditolak. 

revoloesi 
jatau orang-orang bangsa asing, tetap 
jakan. diakoei : 
semoeanja jang diberikan kemoedian 
daripada permoelaan sevoloesi itoe, 
'akan ditolak. 

lama 
|bangsa-bangsa itoe daripada bangsa   dilangsvengkan TN sampai habis 
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FONDS KEMATIAN 
Abonn€s jang meninggal, asal 
tidak Ma dapat uitkee- 
Ing. 1 25— 
Abonngs jang dapat ketjilakaan 

dja lagi selandjoetnja terima 
»Pemandancan” Gratis sela 
ma Hidoepnja selama ini 

koran te:bit. 
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. Berhoeboeng dan hari lahirnja Maar- 

djandjinja : : tapi tikp fan dan segala 
perdjandjian jang didjadikan kemoe- 
dian daripada permoelaan revoloesi 
itoe akan ditolak, 

Segala oetang2 atau bajaran keroe- 
gian keloear negeri, jang mendjadi 
tanggoengan pemeritah Manchu sebe 
loem revoloesi' itoe akan diakoei de 
ngan tidak mengoebah-oebah sesoeatoe 

tapi segala 
bajaran kepada dan oetang jang men 

tanggoengan oleh pemerintah 

Segala concessie2 jang diberikan 
oleh pemerintah Manchu sebeloem 

itoe kepada bangsa asing 

tiap-tiap tiapnja dan 

Sekalian orang dan harta kepoe- 
njaan bangsa -asing didalam lingkoe 
pgan hoekoem repoeblik Tiongkok 
dakan diakoei haknja dan diberi per- 
lindoengan. —-— - a 

“Tetap maksoed kami daa tegoeh oe 
saha kami akan mengadakan dasar 
jang tetap dan tahan oentoek pemba- 
ngoenan bangsa kami dengan atoeran 
jang sepadan dengan sifat-sifat negeri 
kami jang telah lama dilalaikan dan 
disia-siakan ini. 

Kami hendak berdaja-oepaja akan 
mengangkat deradjat bangsa kami, a- 
kan memeliharakan keamanan dalam 
damai dan mengadakan hoekeem oen- 
toek kema'moeran dan kemadjoeannja. 

Sekalian bangsa Manchu jang hen- 
dak hidoep dengan damai didalam 
lingkoengan hoekoem kami, akan ka- 
mi beri hak persamaan dan perling 
doengan. 

Kami hendak membaroei segala oen 
dang2, hendak membaroei oendang2 
hoekoem moe'amalah, hoekoem kedja 
'hatan dan kesalahan, hoekoem pernia 
gaan dan hoekoem . tambang galian, 
kami hendak mengoebah atoeran 'oe 
roesan wang, hendak menghapoeskan 
segala atoeran jang menjempitkan dja 
lan peroesahaan dan peruviagaan, dan 
kami hendak memberi keleloeasaan 
kepada segala agama. 

Senantiasa kami hendak mengoesa- 
hakan soepaja perhoeboengan kami 
dengan bangsa-bangsa dan peme- 
rintab2 asing mendjadi bertambah- 

'Itambah baik. Dengan bersoenggoeh2 
kami mengharap, soepaja bangsa-bang 
sa asing jang selama ini tetap dalam 
persahabatannja, akan menambah koe- 
at pertalian persahabatan itoe 
dan soepaja mereka hendak sabar di 
dalam masa jang soekar jang sedang 
kami dapati oentoek mengoesahakan 
pembangoenan baroe dan soeka mereka 
menolong kami oentoek mentjapaikan 
toedjoean jang djaoeh2 jang pada 
waktoe ini bendak kami moelai me 
ngoesahakan pada hal soedah begitoe 

tapi sia-sia diharapkan oleh 

dan negeri kami ini. 
Dengan berita damai dan niat j jang 

baik ini repoeblik Tiongkok mengha- 
'rap akan diterimalah didalam perika | 
'tan keloearga bangsa2, boekan sadja 
akan mendapat bagian hak2 dan kele 
bihan kelebihan, melainkan djoega 
akan bekerdja bersama mengoesahakan 
kewadjiban jg moelia dan oetama, jg 
perloe oentoek membangoenkan ke 
madjoean adab doenia segenapnja. 

Bertanda tangan 
SOEN YAT SEN President 

Menjaksikan 
WOE TING FAN Min. loear negeri. 
Bertarich di Nanking pada hari ke 5 

boelan pertama tahoen pertama dari 
pada repoeblik Tiongkok (5 Jan. 1912.) 

SIROOP: 

ena BEAN 

Ka 
SEGALA ROEPA 
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Pertempoeran di Frankrijk 

Kemarin telah terdjadi pertempoe 
ran2 hebat antara orang2 koemoenis 
dan pengikoet2 Kol de la Rogue. 

De la Rogue akan mengadakan ver 
gadering di kota depan Parys di Choi 
syleroi, tetapi kaoem koemoenis telah 
dapat mentjioem baoenja, dan mereka 
ini dengan segera menampakkan diri 
terdiri dari 2000 orang ditempat akan 
mengadakan vergadering terseboet dan 
dengan itoe mereka mentjoba meng 
balang- halangi soepaja vergadering 
itoe djangan dilakoekan. 

Kaoem koemoenis meminta pada 
politie soepaja semoea pengikoet De 
la Rogue diperiksai apakah mereka 
membawa sendjata2 jang tidak men 
dapat idzinan. Hal itoe roepanja dika 
boelkan oleh fihak politie, tetapi oleh 
karena fihak Croixdefeuers - meman- 
dang hal itoe sebagai tindakan mi- 
ring sebelah, merekapoen mentjoba 
menghalangi perboestan tesreboet, 

Achirnja 260 Croixdefeuers masoek 
dalam seboeah garage, jg moelanja te 
roes dihantam oleh orang-orang koe 
moenis dengan beramai-ramai, kemoe 
dian dibakarnjalah itoe garage, - 
Keadaan itoe achirnja beroepa be 

gitoe genting hingga 1000 orang Gar 
des-mobiles mesti dioendang oentoek 
mengoesir itoe orang koemoenis de- 
ngan paksa. 

Tangkapan2 boekan sedikit. 

Penangkapan2 di Frankrijk. 

Dari Choisyleroi, Aneta Havas 
mengawatkan bahwa telah ditetapkan 
dengan pasti atas adanja penangkapan 
jang telah dilakoekan atas dirinja 
seorang Croix de feuer, jang roepanja 
waktoe itoe membawa seboeah pistol. 

Seteroesnja telah diadakan poela 
penangkapan2 atas beberapa orang 
jang membawa pentoengan2. 

— 0 — $ 

Perdjandjian berhoeboengan barang. 
Antara Indonesia dan Djer 
man. 
Dari den Haag Aneta mengawatkan, 

bahwa Kamer dengan tiada dipoengoet 
soeara telah menerima baik kepada 
perdjandjian oentoek goenanja perhoe 
boengan barang-barang antara Indone 
sia dan Djerman. 

—. 9 — 

Militair-Inggeris 

Ke Cairo dan Palestina. 
Dari Jeruzalem, Aneta-Reuter 

mengabarkan : Diterima kabar bahwa 
sekarang telah sedia dengan lengkap 
2 bataljon militair Inggeris oentoek 
berangkat ke Palestina, dan 2 lainnja 
akan berangkat ke Cairo, berhoeboeng 
dengan kedjadian-kedjadian jg telah 
'timboel di Bagdad itoe. 

—wnggan— 

Pemogokan hebat 

Di Amerika-Serikat. 
Pemogokan kaoem boeroeh pembikin 

kapal ini pagi telah dioemoemkan, 
segang Seamens-defence-comittee mem- 
berikan perintah oentoek mengadakan 
pemogokan-oemoem pada semoea ka- 
pal2 dipelaboehan New-York. 

200 boeah kapal dipelaboehan2 La- 
oetan Pacific tidak dapat berlajar, kata 
Reuter dari San Francisco. 

Fihak kaoem madjikan ta? maoe lagi 
memakai orang2 jang ta' soeka pada 
persatoean itoe agar dapat mentjegah 
timboelnja kedjadian2 hebat sebagai 
doeloe pernah terdjadi dalam tahoen 
1934.   

Keriboetan di Bagdad 

Kabinet Hikmat—$S u- 
laiman-.disoesoen. 

cieel ternjata bahwa pada tanggal 29 
October jl. (artinja kemaren doeloe 
Red), di Bagdad telah - terdjadi 
keriboetan jang disoesoen oleh leider- 
kaoem Koerden Begsidky, teta 
pi dengan tjepat poela Pemerintah me 
ngadakan sikap dengan mendjalankan 
tangkapan tangkapan, hingga ta' djadi 
pertoempakan darab. 

Mesin2 terbang telah berterbangan 
di atas iboe kota itoe, dan dari oedara 
mereka melemparkan  soerat-soerat 
antjaman, dimaksoedkan soepaja Pe- 
merintah toeroen dari tachta—nja. 

Doea djam kemoedian mesin mesin 
terbang itoe telah kembali lagi, kemoe 
dian dengan tiba2 merekapoen mem 
bombardeer  gedoeng2 Pemerentah. 
Ketika itoe djoega Premier Yasin 
meletakkan djabatannja, kata Reuter, 

Dengan segera poela disoesoen Ka- 
binet baroe dengan dipimpin oleh 
Hikmat Sulaiman. 

Penangkapan2 di Bagdad 

Dari Londen Aneta Reuter menga 
watkan bahwa menoeroet achli achli 
penindjau diloear negeri, ternjata bah 
wa tangan besi di Bagdad jg dila 
koekan oleh militair telah didjalankan 
di bagian poesat bagian oetara dan ti 
moer kota itoe. 
Kabinet- Y asin, dalam mana ,orang 

jang terkenal” dalam pemerintahan 
Irak, Generaal Jafar-Pasja ikoet 
mengambil bagian, mendjalankan poli 
tiek perhoeboengan-baik dengan segala 
negeri-negeri jang mendjadi tetangga 
nja, dalam mana termasoek Palestina, 
Arabia, Transjordania dan Afghanisten. 

Hikmat-Sulaiman doeloelnja mem- 
bentji betoel akan adanja itoe perhoe 
boengan antara Inggeris dan Irak, dan 
ia dalam tahoen 1933 termasoek dalam 
anggota Kabinet jang telah diboebar 
kan, euphrat-tengah, jaitoe ketika pem 
berontakan dalam kalangan keloearga2 
Koerden. 

Menjoesoen pemberontakan 

Di Damascus oentoek 
menentang Bagdad. 

Soerat2 kabar menjiarkan berita bah 
wa penjeloendoepan sendjata2 dilakoe- 
kan dari Syrie melaloei batas Ira g 
oleh orang2 Assyrie dan nomaden Syrie 
dengan maksoed mengadakan pem- 
berontakan di Damascus menentang 
Bagdad, demikian berita Reuter. 

Sendjata2 ini roepanja dari tangsi 
tangsi militair Fransch, jang oleh ke 
rena telah selesainja perdjandjian j jang 
diadakan antara Frankryk dan Syrie 

ninggalkan tanah Syrie. 
Kaoem penjeloendoep itde merlerang 

kan bahwa oleh karena sekarang 
Frankryk telah meninggalkan Syrie, 
maka moestilah orang Kristen jang 
sekarang djoemlahnja berkoerang me 
lengkapkan diri dengan sendjata. 

ta Y — 

Gempa boemi 

Di Padang. 

Resident Padang mengawatkan be- 
berapa keadaan tentang gempa boemi 
jang telah terdjadi tanggal 27 dan 28 
ini boelan, demikian : 

»Fort de Kock ta' mendapat keroe- 
sakan oleh gempa boemi itoe. Taloe 
beroelang2 dirasa gempa boemi, djoem 
lahnja 17 kali jaitoe pada tgl 27 dan 
28 ini boelan. Keroesakan jang ditim 
boelkannja teroetama sekali digedoeng 
raad. Keroesakan pada roemah Con- 
troleur tidak begitoe penting. Ketjela 
kaan manoesiapoen ta” ada.“   —a YG — 

badan sampai tidak bisa beker: 

Menoeroet kabar2 jang tidak offi- 

baroe baroe ini mereka itoe telah me“ 
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Menoedjoe perdamai 
  

Nederland bergerak, Peladjar Indonesia di 
Membentoek buro oentoek Perdamaian, 

- uan ban amatam aa 

Perma'loeman dan seroean penting. 
  

Dari redaksi : 

Kemaren kita menerima soerat dari Buro Perdamaian In- 
donesia, jang ditanda tangani oleh szcretaressenja, ja'ni nona 
R.A.I. Achmad. : 

Kita moeatkan disini, sekedar oentoek memperlihatkan, 
betapa soetji niatnja saudara? kita jang ada di Nederland itoe, 
lagi poela kita mengharap, moedah?han kaoem pengandjoer, 
peladjar2 disini dan lain lain kaoem intelek soeka kiranja 
memperhatikan seroean ini. Poen dari fihak kita nanti dibe- 
lakang akan dinjatakan pendapatannja, 

Pada tanggal 25 September telah 
didirikan di Leiden oleh kaoem stoe- 
den Indonesia, soeatoe Buro oentoek 
perdamain. Pendiriaan ini telah ber- 

an doenia 

samboet dengan gembira oleh semoea 
orang, djoega oleh kita, karena djoe 
ga kita berpendapatan, bahwa rakjat 
dan tanah air Indonesia, adalah boe|. 

lakoe atas pengalamannja dan oesoel- 
nja delegasi kaoem stoeden kita ke 
congres Perdamaian jang diadakan 
di Brussel pada 3-6 September, 

Apakah dasarnja dari Buro ini dan 
apakah toedjoeannja ? 

Dasar dari Buro ini ialah ta' lain 
dari dasarnja dari congres terseboet, 
congres mana ada lebih terkenal di 
bawah nama Rassemblement Univer- 

toeh perdamaian. Boetoeh perdamaian, 
oleh karena hanja dalam perdamaian 
rakjat kita bisa menimboelkan sjarat2 

Kita setoedjoe dengan panggilan itoe 
oleh karena tamah air kita itoe ada 
terletak — disoeatoe  podjok doenia 
jang mengandoeng banjak bahaja. 
Kita mendirikan Buro ini ialah 

Oentoek memberi tahoekan satoe2nja 

oentoek hidoep dengan sempoernanja.|, 

» 

Tjepat Empat“ jg paling achir dari 
Betawi, sehingga djam 7.15 bisa tiba 
di Bandoeng, dan selandjoetnja ma 
lam itoe djoega soedah ditangan pem 
batja2 Bandoeng. 

Harap mendjadi ma'loem adanja. 
Selain daripada itoe, berhoeboeng 

dengan .,Tjoret2 hari Saptoe“ maka 
rubriek ,Soerat Kabar“ akan tampak 
lagi hari Senin. 

—jare: 

Beberapa ketjelakaan. 
Kemaren telah terdjadi beberapa 

ketjelakaan, jang perloe C. B.Z. am 
bil bagian. 

Pertama kedjadian di Tanah Lapang 
Glodog jang djadi korban satoe pega 
wai dari Lampoe listrik nama Aikin, 
Itoe pegawai jang roepanja apes, wak 
toe naik di tiang lampoe akan mem 
bikin betoel, djatoh hingga pangsan. 

Kedoea di djalanan kampoeng Kwi 
tang, satoe anak sekolah jang berken 
daraan speda, oleh satoe penoenggang 
motorfiets telah di seroedoek dari bela 
kang, Itoe anak telah terpental hingga 
beberapa meter dan keadaannja ada 
berat. 

Di djalanan Kongsi Besar seorang 
Tionghoa lantaran koerang ati-atinja, 
waktoe menjebrangi djalan raja, satoe 
deeleman jang koedanja kaboer, telah 
teradjang itoe orang Tionghoa. Dengan 
mandi darah dan pangsan seketika. 

Saptoe ketjelakaan poela jang agak 
— sel pour la Paix (RUPJ atau dalam ba 

hasa Inggeris International Peace Cam 
paign (IPC) dan jang terdiri dari am 
pat principes, jaitoe : 

1. Pengakoean bahwa perdjandjian2 
itoe ada soetji. 

2. Pengoerangan dan pembatasan 
dari persendjataan dengan perdjandji 
an internasional dan pembasmian dari 
laba-laba jang didapat dari pembiki 
nan dan perdagangan sendjata2. 

oentoek Indonesia, 

ini, soepaja dengan djalan demikian 
matanja rakjat bisa terboeka pada ba- 
haja2 terseboet dan soepaja dari kala- 
ngan rakjat sendiri timboel pergerakan 
jang berdasar membela perdamaian 

Sebagian besar dari rakjat Belanda 
memang djoega mentjintai perdamaian 
dan toedjoean jang kedoea dari Buro 
ialah mengadakan dan mentjari per- 
hoeboengan dengan golongan. ini dan 

“makin djelas kelihatan, bahwa golo 

  
3, Memperkoeat Persekoetoean Rak 

jat (Volkenbond) oentoek mentjegah 
dan memperhentikan peperangan, de 
ngan mengadakan organisasi dari Ke 
tentoean Kollektif dan Pertolongan s3 
toe sama lain, 

4, Pendirian dari soeatoe badan di- 
dalam lingkoengannja Persekoetoean 
Rakjat oentoek memperbaiki keadaan 
keadaan international jang bisa me- 
njebabkan perang. Inilah dasar dari 
RUP itoe dan dasar ini telah diakoei 
oleh kongres di Brussel, kongres mana 
dihadiri oleh 4000 oetoesan2 jang da 
tang dari tiap podjok doenia dan jang 
mewakili lebih dari poeloehan miljoen 

. moenoesia. 
Dan toedjoeannja? Toedjoean dari 

RUP ini, djadi djoega dari Buro 
Perdamaian Indonesia, ialah tidak 
lain dari mempertahankan per- 
damaian doenia, dengan tjara mem- 
perhoeboengkan “segala 'kekoeatan 
perdamaian, Kejakinan ini telah 
lahir, oleh ,karena makin lama 

— ngan2 jang mendjeroemoeskan rakjat 
rakjat doenia kedalam djoerang ke 
melaratan makin menggiatkan propa- 

— gandanja. 
“Sekarang telah datang waktoenja 

oentoek membangkitkan soeatoe per 
gerakan jang mementang toedjoean 
itoe, dan tiap2 orang jang mentjintai 

. perdamaian dioendang oentoek menjo 
kong pergerakan RUP ini. 

Panggilan dari pergerakan ini, jang 
dikepalai oleh Lord CECIL, seorang 

“pacifist Inggeris jang terkenal dan 
oleh PIEKRE COT, minister oeroesan 
penerbangan dari Perantjis, telah di 

'soeatoe pemandangan tentang soal ini. 

'hangat sekali diseloeroeh doenia dan 

mendjelaskan kepada mereka, babwa 
tjita2nja itoe tidak akan tertjapai dji- 
ka mereka tidak mengindahkan rakjat 
Indonesia jang 60 millioen itoe, bah- 
wa kewadjiban mereka ialah menggi- 
atkan dan menolong bangoennja per- 
gerakan oentoek perdamaian di Indo- 
nesia. 

Demikianlah dengan pendek dasar 
dan maksoednja Buro kita ini dan 
oleh karena kita beloem mengetahoei 
apa jg hidoep dan dikandoeng oleh 
rakjat Indonesia, teroetama oleh kaoem 
iboe dan pemoeda kita, kita mobon 
kepada segala pers dau kepada segala 
organisasi2 di Indonesia, oentoek mem 
bitjarakan dan mengoemoemkan toeli 
san kami ini, agar soepaja bisa lahir: 

Kita dinegeri Belanda ini merasa 
perloe sekali soal ini didjadikan boe- 
ah pembitjaraan, oleh karena soal ini 
pada waktoe ini adalah soal jg paling 

tidak sedikit boeat Indonesia oemsem 
nja. 

: Seteroesnja kita mohon kepadasegala 
organisasi2 dan pers Indonesia oentoek 
mengirimkan kepada Buro Perdamaian 
Indonesia (adres: Witte Singel 
9, Leiden, Nederland), segala 
pengoemoeman jg dikeloearkan dan jg 
mengenai soal perdamaian ini, poen 
segala. persetoedjoean atau tidak per- 
setoedjoean, agar soepaja Buro ini da- 
pat pengalaman tentang pikiran2 dan 
pemandangan2 jg dilahirkan tentang 
soal jg penting ini, 

Moga-moga berhasillah pengharapan 
kami ini ! 5 

  

  

Hari Selasa 3 Nov. "36 
lelang barang - barang gouverne- 
ments dan koeda di Alg. Pakhuis 
Batavia (Petodjo Ilir II) 

oleh Alg. Pakh. Mr. R. Avan.     

. Penjerahan pekerdjaan D.V.G. dan 
aa Ta nderwijs Eh 

Dari Bogor ditetapkan dengan opisil 
atas ordonansi2 : menjerahkan seba- 
gian dari pekerdjaan negeri dalam 
oeroesan kesehatan Rakjat dan mene- 
tapkan poela ordonansi penjerahan se 
bagaian dari pekerdjaan onderwijs. 

. Selsin duri pada itoe telah ditetap 
kan poela ordonansi peroebahan epi- 
demie ordonansi dan reglement D.V.G. 

| Adapoen moelai berlakoenja masih 
akan ditentoekan dibelakang. 

ep 
  

Angkatan baroe 

. Pari Bogor diberitakan dengan of- 
ficieel bahwa t. Th. J. Odenkirchen 
diangkat mendjadi Kepala dari pada 
Burean boeat penerangan Perdagangan 
loear negeri dan boeat propaganda, 
jani buresunja Departement Oeroesan | - 
Ekonomi. 

— 9 —— 1 

Kabar Lelang, - 

Hari Senen 2 Nov, "36 
diroemah Toean R. A. A, Achmad 
Probonegoro 

Raden” ada terselip kesalahan, boekan 
Mevr, Mesman Sebultz, tetapi Mevr. 
Razoux Schultz. Harap ma'afkan. (R.) 

LM dalam boelan Nov. tidak berdja 
lan Bat-Bandoeng, maka dalam bl. 
itoe terpaksa pengiriman 

Hari Rebo 4 Nov. '36 : 
lelang Exce. R. Djaja Soepena 
bin Harmayn di Gang. Chasse 52 

oleh Deurw. J. M. Bond, 
— 0 — 

Verslag penerbangan Palem- 
bang — Betawi 

Samboengan verslag penerbangan 
Palembang — Betawi oleh Zn. Sanibar 
sebab kekoerangan tempat, terpaksa 
kita moeatkan hari Senen j.a.d. dil 
lembaran kedoea depan. 

Red. 
Pama ji 

Ralat 

Didalam karangan kita kemaren 
tentang ,,Kaoem poeteri di Locale 

ma 9 ea 

Pengiriman ke Bandoeng 
Berita Redactie. 

Oleh karena ada berita bahwa KNI 

» Pemanda- 

ngerib, terdjadi di werkplaats Mang- 
garai. Di tempat mana sedang metua 
sak besi-besi toea, satoe tjitakan besi 
itoe telah meledak, Itoe tempat jang 
biasanja banjak orang sedang bekerdja, 
itoe kedjadian kebetoelan tjoema doea 
koeli jang berada disitoe nama Eudi 
an  Tidia. Kerasnja perledakan 

itoe tjitakan pemasak besi itoe han 
tjoer, itoe doea korban telah djadi 
korbannja, tjoema masih beroentoeng, 
keadaannja tidak sangat. 

aa OA 

Bekas Adj. Griffier Landraad 
Didjatoebkan hoekoe- 
man 2: tahoen. 

Aneta mengaparkan bahwa Raad 
van Justitie telah mendjatoebkan hoe 
koeman pada P.A. Sechram bekas 
Adjunct-Griffier pada Landraad Be- 
'tawi berhoeboeng dengan knoeiery2 jg 
dilakoekannja dalam mana termasoek 
penggelapan wang contantdan soerat2 
pesakitan. 
dengan dikoerangi 16 bl, waktoe 
lam tahanan, 

2 seteagah th pendjara 
da 

Peringatan. hari tahoen 

Digedoeng Handelsvereeniging Ti. 
onghoa dikota ini, dengan dihiasi kem 
bang2 portret Chiang Kai Shek ditem 
patkan pada soeatoe tempat kehorma 
tan. Disitve diperingati oleh golognan 
Tionghoa hari tahoennja Gen. Chian 
dengan pertemoean, dimana telah ber 
pidato, antara lainnja Consul Gene- 
raal Tiongkok, H.H. Kan Majoor Ti 
onghoa Kheuw Kiman dan Voorzitter 
pesta perajaan. 

gpu 

Flash Gordon 

Itoe tjerita-gambar (cartoon-strip), 
karangan dari Alex Raymond, jgsoe- 
dah menggemparkan seantero doenia 
dan bikin kagoem rvilioenan pembatja, 
dan dimoeat oleh poeloehan soerat2 

ploksok doenia (di Java dimoeat de- 
ngan bergambar oleh Weekblad ,D' 
Orient”), sekarang soedah dibikin 
djadi satoe film jg loear biasa oleh 
Universal Pictures Corporation, dengan 
hoofdrol dipegang oleh Buster Crabbe, 
itoe djago sport dan berenang jang 
terkenal. 

Flash Gordon ada satoe tje 
rita karangan jang sebagai dongeng 
jang boleh di bandingkan dengan ,See 
Yoe“, ,Hong Sin“ dan sebaginja, jang 
menoetoerkan pengalamannja Flash 
Gordon ketika ia pergi ka doevia lain 
»Mongo“ bersama Dr. Zarkov. di si 
toe Flash Gordon dapatkan banjak soe 
al jang tjoema bisa hidoep sadja dalam 
otaknja pengarang. Orang terbang, o 
rang jang tceutoet penghidsepan di 
bawah. aer, astana dalam aer, asiana 

(di atas oedara, kapal terbang zonder 
sajap jang bisa terbang lantas dengan 
menjemboerkan api, pekakas2 elec 
triseh jang loear biasa dan menga 
goemkan dan sebagainja. 
Buster Orabbe dengan toeboeh 

nja jang penoeh dengan spier dan 
kegesitannja jang loear biasa ada soe 
roep sekali akan djalankan rol sebagai 
Flash Gordon, itoe pemoeda djagoan 
jg tidak kenal takoet, jang tidak moen | 
doer dan akan bertaroeng dengan bina 
tang raksasa, dengan orang2 loear 
biasa dan lain-lain lagi. 
“Flash Gordon bisa dibilang 

satoe film jang tjampoer , King Kong" 
dan ,Tharzan" djadi satoe, hingga de|- 
ngan itoe sadja, penonton nanti bisa 
bajangkan sendiri 

nanti dapat lihat dalam itoe film, 
ngan“ ke Bandoebg berdjalan dengan |jang lekas axan dipertoendjoekkan di 

Prapatan 52 post, tetapi havja boeat sementara sa | Sinema Palace.     oleh John. Pryce. dja. Lagi poela dikirimkan dengan —, 9 — 

kabar harian dan minggoean diantero | 

apa jang mereka |. 

  

BOEKAN BAHAJA KELAPARAN 

Tetapi kekoesoetan perkara tanah 
bertjaboel didaerah Palembang 

(Samboengan kemarin) 

Barang siapa pernah mendengar dan 
membatja oeraian wakil Pemerentah 
dalam pemandangan oemoem bagian 
economie di Volksraad, tentoe kita 
masih ingat bahwa ichtiar pemerin 
tah oentoek memakmoerkan negeri, 
menjokong kesedjahteraan rakjat, an 
taranja seperti Irrigatie, mengoesaha 
kan pimpiuan dalam perkara peroesa 
haan tanah, baik tentang tanaman 
oentoek makanan, maocepoen jg boeat 
diperniagaan, pemeriksaan tanah dil. 

Malah sawah-sawah anak negeri 
jang tergadai, dengan perantaraan 
Pemerintah, katanja dibeli kembali 
oleh desa. 

Dari keterangan officieel di Volks- 
raad ini njata sekali bahwa so'al per- 
oesahaan tanah, so'al tanaman, sawah 
dll, pasti mendapat perhatian dan 
sokongan dari Pemerintah. 

Boeat ditanah Djawa, oesaha2 itoe 
memang kelihatan buekti-boektinja. 

Orang tave itoe bevloeiingswerken 
jang mengairi 110.000 bouw tanah di 
Krawang Oetara, habis memakan 
cngkos 5 setengah miljoen roepiah, 
dau waktoe pemboekaan officieel tang 
gal 30 November 1925 dihadiri oleb 
Wali Negeri, djoega oesaha Pemerin- 
tah. 

So'vai  pemindahan2 (kolonisatie) 
orang2 dari Djawa ke Soematera Se- 
latan, djoega teroetama sekali oentoek 
sawah jg didahoeloekan Pemeriutah, 
seperti baroe2 ini di Seekadana Lam- 
poeng dan di Loeboek Linggau (Pa- 
lembangsche Bovenlanden). 
Memang anak negeri di Indonesia 

terkenal ,paman tani", tetapi ketanian 
nja itoe soenggoeh menjedihkan djika 

(beras) orang 
masih kekoerangan dan mendatangkan 
dari Siam dll. negeri. Sebab itoe Pe 
merintahpoen sangat menjokong segala 
oesaha pembikinan sawah. 

Sekarang kita kembali kedaerah Pa 
lembang, dimana anak negeri maoe 
membikin sawah, tetapi dari Kepala 
Marganja sendiri mendapat rintangan. 
Kita oemoemkan satoe tjontonja sadja 
doeloe : : 

Sedari tahoen 1916 pendoedoek de 
sa Pagar Kaja marga Soembai Oeloe 
Loerah Soekoe Padjar Boelan onder- 
afdeeling Pasemahlanden (res. Palem 
bang), meminta izin pada kepala Mar 
ganja oentoek membikin sawah diatas 
tanah jang bernama NAKAU dimana 
bisa dibikin sawah |.k. 100 bidang, se 
dang airnja bisa diambil-ekor air sa 
wah jang soedah ada. 

Ini tanah memang dekat poela pa 
da desa Pagar Kaja terseboet, Tetapi 
apa kedjadian ? 

keperloean makan 

  
  

  

  

Seorang pendoedoek dari lain desa, 
tetapi familie dari Margahoofd lantas 
membikin 'siring-“djalan pengairan 

“loentoek sawah jg djoega ditoedjoekan 
oentoek mengairi itoe tanah Nakau. 

Tentoe sadja kedjadian ini menim- 
bvelkan- kegemparan, dan berachir 
perkara diperiksa oleh 
Rapat. 

Ivi pengadilan Rapat Pagaralam jg 
dipimpin oleh t. Dr. W. Hoven 
(sekarang Hoofd 'afd, Bestuurszaken 
Buitengewesten di dep. B.B) terdjadi 
tg. 24 Juli 1922, dan disjahkan (be- 
krachtigd) oleh Resident Palembang 
boelan September 1922, poetoesannja 
pendoedoek desa Pagar Kaja boleh 
pakai itoe tanah Nakau oentoek sawah, 
sedang familie Margahoofd jg membi 
kin djalan air siring tadi di larang 
membikin itoe pengairan. 

Pengadilan 

Lagi Margahoofd 
main rol. 

Tahoen 1924 Margahoofd berganti, 
tetapi kembali pendoedoek desa Pagar- 
kaja tidak diberi izin oentoek mem 
boeka itoe tanah Nakau oentoek didja 
dikan sawah, sedang orang-orang dari 
lain-lain desa memboeka keboen kopi 
dll. diberi izin oleh Pasirah. 

Lambat laoen itoe tanah Nakau 
soedah penoeh oleh kebon kebon kopi 
orang-orang dari lain desa..,. hingga 
sekarang. 

Toean Dr. W. Hoven di departement 
B.B. barangkali menjangka itoe tanah 
Nakau soedah djadi sawah, karena 
waktoe beliau djadi Controleur di 
Pasemahlanden, ialah memoetoeskan 
itoe perkara tanah boleh dibikin sawah 
oleh orang desa Pagarkaja. 

Lain pedomanpemerin 
tah, lainpoelapraktijk 
berlakoe dari pegawai 
rendahannja. 

Hingga sekarang tanah Nakau itoe 
tidak diizinkan oentoek dibikin sawah 
oleh orang desa Pagarkaja, sementara 
diatas itoe tanah soedah disoeroeh o- 
rang2 lain desa membikin keboen ko 
pi dll. 

Dengan tegas njata kelihatan disini 
segala jg berlakoe mengenai desa Pa- 
garkaja dan pendoedoeknja diatas, 
bertentangan dengan pedoman 
Pemerintah jang diterangkan dalam 
Volksraad. Dan njata poela bahwa Ke 
pala Marga memainkan rol jang pen 
ting (alihans boeat Palembangsche 
Bovenlanden) dalam hal menggoena 
kan pedoman Pemerintah tadi. 

Zn. Sb. 

AWASI AWAS! 
Djaga tanggal mainnja di 

Cinema Palace 

FLASH 
GORDON:: 

Itoe karangan dari ALEX RAYMOND 
jang soedah menggemperken seantero 
doenia dan bikin kagoem millioenan 
pembatja 

  

LEKAS AKEN MOENTJOEL DI ATAS 
LAJAR POETIH 

dengn BUSTER CRABBE, itoe 
djago. sport dan bernang jang terkenal, 
sebagi itoe “ pamoeda djagoan jang 

tida kenal takoet. 
Liatlah pengidoepan di doenia ,,Mo- 

ngo“, di mana ada ,,orang bisa ter- 

bang”.... ,,orang dalem air" dan 

binatang-raksasa jang sanget besar! 
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h mereka : toe 
m Na Seo kabarn 2 
SA an amat 1 taat 

      

   
    
   

   

  

tg dan daa dj ana 
djoega oentoek kemadjoean itoe. Me 

Hp tjepatkan dan mensentausakan p 
n antara kota2 dan daerah2 

satoe djalan jang dimana 
digoenakan oentoek 
n economiseh itoe. 

    

          

    

      

   

        

   

   

  

   

  

   

    

    

            

   
   
   

   

   

    

  

   

    

    

     

  

       

soesnja, 

akan |   “sate dengan lain, perboe 
e ada mengoentoengkan. 

us laat2nja djam 2 sore 
- pagi djam 9 telah bisa di 
'gendresseerde di Soerabaja 

bonne's sk. Djawa Barat di Dj. 
, bisa terima korannja itoe esok 
, sedang di Dj. Tengah pada 

toe mereka bersantap pagi, Biasa 
ent nja sk. 'darisini baroe diterima di Dj. | 

2, oer laat satoe ataudoea-tiga hari. 
g keadaan economisch, setelah 

“keterangan lebih djelas dari 

eng dengan gagalnja panen di 
ika, maka beberapa matjam hasil 

ada lakoe keras. 

“yan Econ. Zaken ten 
misch dari poelau 
awa Tangan men          

    
   
    
     
   

    

   

   

      

    
    

j meroegikan $ 
a aa . Con-    

Ha sinakar poe 
k keoentoengan dari. 

copra. 
barkan poela, bahwa 

a dari Indonesia ini 

        
   

  

    

        

    
    

      

    

  

   
   
    

  

   

  

     

    

   

    

   

   
    
   

ang “hak boemi,: ma 
“kabar, bahwa ten- 

  
  

    

| ANGKEE DOERI. 
: ng Dimoeka 

       
    

  

'dan sehat, hawanja bersih ? 
3 GIS At 

  

ditar : lerrans Haa ia 
Sa i 

       
      

    
    

      

  

    
   

  

Ba aa 2 

Dj ga oentoek peroesahaan s.k. dan | 

a harga roepiah, tidak bisa |! 

jang soedah2. Kabarnja berhoe 

up Oo jaoeh terdengar: kabar, mel 

nada |AZIA 
Hol-| 

     

    

  

   

    
   

  

   

   

  

   

   
    

    
   
    

      

  

   

      

Dak mpoer pe- 
rang, membela Pe. 
La 

1.30 “Oct, (Aneta- 
enoeroet mna    

  

   
   

     

   

     
   

   

ng didatangkan oleh fihak mi 

|fihak kaoem Nasional: sten, serangan 

  

   

  

    

    

uk: Danar Rusla nd jang di 

dimedan perang antara Torrejones 
esenan, sebelah Selatan Barat 

Madrid, telah dipoekoel moendoer de 
gun mendapat kekalahan besar sekali. 

— Fihak Pemerintah 

2 NAM moendoer! 
“ Illeseas, 30 Oct. (Aneta-Havas). 

- | Pembantoe Havas mengabarkan bahwa 
serangan jang akan Aneka oleh 
fibak Pemerintah dengan dahsjat se- 
Ikali roepanja, sekarang telah sedia 
dengan lengkap, di sebelah selatan 
| Madrid. 

Kaoem merah ini (Pemerintah) ber 
niat akan merampas kembali djalan 
spoor dan djalan antara Madrid dan 
Arnjuez, dan akan mengadakan sera 
ngan pada Illescas, tetapi mereka telah 
dipoekoel moendoer.. 

  

20 mesin terbang 

Dibombardeer 
tjoer. 

Valencia, 309 Oct. (Aneta- -Hayas). 

han- 

mesin2 terbang Pemerentah telah mem 
bombardeer lapangan2 mesin terbang 
kasem nasionalisten, dimana 20 boeah 
mesin terbang bikinan fabriek Italie- 
Dvitsehland telah hantjoer sama 

Isekali, : 
: oya 

8 »Komintern“ Rusland 
Parys, 30 Oct. (Aneta-Havas). 

S: K. ,Le Matin" menjiarkan berita 
| dari: Moskou bahwa Nicolas lejov, 
jg telah diangkat mendjadi voorzitter 
Int. Tribunaal Komintern, telah mene 
roeskan serangannja atas dirinja Di- 
imitrof, dan telah memberikan pe 
rintah soepaja doea orang agent-agent 
Dimitroff jg berada di Frankrijk itoe 

ga. (jaitoe Hugo Eberlein dan Willy Munt 
n izenberg ditangkap. 

  

  
Seteroesnja telah dipertimbangkan 

a| poela katanja tentang keangkatan Be 
la Kun mendjadi lid dari Secretari 

at aat politie Komintern jg tadinja akan 
diangkat seorang Duitsch Wilhelm 
Prieck. 

t 

Protest Tiongkok 
SES Pada Japa 

| Nanking,80 Oct. (Aneta- Fate). 
Wai Chia. 1 telah memadjoekan 3 
La protest pada Ambassade Japan 
terhadap pada : 
| 1. Manoeuvres'tentara Japan, jang 
sekarang Maika di An “appa 
Tientsin, 
   

  

enda imana Ba saos Na 
ang. bersendjata lengkap: telah men 

Idoedoeki seboeah roemah Tionghoa. 
Maoe mengeliroekan“ kefihak 

ntang pemboenoehan atas 
( a.Gouverneur Hupeh Yang Yung 
Tai tertanggal: 25 October jang laloe. 

  

t em Ainan ternjata sera | 

erah Kaoem Pemerintah pada | 

lankan oleh orang2 Rusland sendi | 

Radio-Sevilla menjiarkan berita bahwa | 

  

Kelosarga Japan 

Di Teivuan. 

“Tokio, 30 Oct. (Aneta-Domei). 
| Telegram pers dari Taiyuan menjata- 
Ikan bahwa 85 orang djoemlahnja ko- 
lonie-Japan, telah mengambil kepoe 
toesan akan tetap tinggal di Taiyuan, 
dimana seboeah toko Japan telah di 
rampok oleh politie Tionghoa. Mere- 
ka itoe masih sadja menginap pada 
"tapaln wakil Japan. 

be Ira 

NEDERLAND 

Prins Bermbari 

Di Bindhoven. 
Eindhoven, 30 Oct. (Aneta- 

Holland). Baginda Prins Bernhard se- 
datangnja dari Den Bosch, menginap 
pada dr, A. F. Philips, ini hari me- 
ngoendjoengi etablissement2 Philips 
dengan perhatian besar, kemoedian 
iminoem koffie bersama pegawai2 ting 
gi dari fabriek Philips. 

—. dg) ——. 

Lapangan terbang Schiphol 

Dikaboeti emboen. 
Schiphol, 390 Oct. (Aneta-Hol- 

lan). Bayn berkaboet, hingga me 
sin2 terbang terpaksa moesti berla- 
boehan mesin terbang di Twente. 

—O—. 

Memboenoeh diri » 

Dananakisterinja 
sendiri. 

Ven Lo, 30 Oct, (Aneta-Holland). 
Dari pemeriksaan timboel persangkaan 
atas itoe kedjadian familie-drama fse- 
bagai kemaren kita telah kabarkan) 
bahwa itoe Goeroe-besar telah mentjoba 
akan meratjoen mertoeanja tetapi per- 
boeatan itoe telah diketahoei oleh 
isterinja, kemoedian dia teroes mendja 
di bingoeng dan gelap fikiran. 

Lain keterangan menjatakan Ia ta- 
koet karena diketahoei perboeatannja 
itoe, 

—I|— g 

Berhoeboeng dengan perkawinan, 

Baginda Poetri Juliana. 

Den Haag, 30 Oct. (Aneta-Hol- 
land). Politie telah memperhatikan se 
gala sesoeatoe jg akan dapat menim 
boelkan kesoekaran2 ketika perkawi 
nan - agoeng nanti dilangsoengkan, ma 
nakala manoesia miljoenan djoemlah 
nja datang. Fihak jang mempoenjai 
perhatian menjatakan soepaja harga2 
tempat disepandjang djalan jang di 
maksoed antara lainnja pasar-ikan-soe 
ngai, toko2 disewakan 750 roepiah. 

  

Pendjoealan dihadapan 
orang banjak 

(OPENBARE VERKOOPING) 

“ Pada hari Saptoe tanggal 28 No- 
vember 1936 djam 10 pagi diroea- 
ngan Kantor Lelang di Gedempte 
Leeuwinnegracht di Batavia akan di 
adakan pendjoealan oemoem dari : 

Lima eigendomsperceelen verpon- 
dingSnummers 6653, 8277, 8278, 8977 
dan 4193, berdiri diatas nama dari 
Stichting Oembarak Abdat Waki ter- 
njata menoeroet eigendomsacten dd. 
10 Januari 1936” nos 26 sampai 30. 
Diatas perceel2 terseboet ada berdiri 
6 bocah gedong toko dari batoe, ter. 
letak di Batavia di Buiten Nieuwpoort- 
straat Nos. 73,77,77A,79, 81 dan 83. 
Loeasnja djoemblah 2023 M2 Per- 
ceel2 terseboet akan dilelang sekali 
goes (en bloc). 

Pendjoealan ini berlakoe atas soe 
rat koeasa jang tidak boleh dirobah 
lagi (krachtens onherroeppelijke vol- 
macht). 

Atas nama pemegang hypotheek 

Mr. A. SLOTEMAKER. 
  

  

  

  

  

5 kantoi 

| pendji      

  

   

      

   

   

  

    
    

   

Stang erceel. V 
no. 738 terletak 

» bagian Gang Mendj 
“Sate perceel Verp.: 

739, terletak aa Batavia, 

       

P endiosalan Tiket orang banjak 
$ (OPENBARE VEKOORING) 

ade pi Saptoe 7 November 1936 djam 10 pagi dihadapan 
g di Batavia (Gedempte Leeuwinnegracht) akan diadakan 

alan oemoem menoeroet kebiasaan setempat-setempatnja ja'ni: 
A. Satoe perceel Verp. no. 8863, acte v. eigend. ddo. 10 Juni 1912 

no. 736, terletak di Batavia, disitoe ada berdirisatoe roemah tinggal! 
| dengan pav, dibagian Goenoeng Sahari West no. 8, dan 8 pav, 
masing2 di sew oentoek f 50 dan f 37.50 seboelan, 

toe i o: 8864, acte v. eigend. ddo. 10 Juni 1912. 
via disitoe ada berdiri 5 roemah tinggal, 
ri West binnen no. 1, 2, 3, dan 4 dan   

n0:19838, acte v. cigend, ddo. 10 Juni 1912 
Batavia, disitoe ada berdiri roemah tinggal di 

dj angan no. 3, disewakan oentoek f 75, seboelan. 
:11387, actie v. eigend. ddo. 10 Juni 1912 

dibagian Goenoeng Sahari no. 53 disewakan oentoek f60 seboelan 
5 'Perceel2 terseboet berdiri diatas nama dari N.V, Woning Maat- 
sampan, Soen Tjie Lay, sementara pendjoealan ini berlakoe atas soerat 

5 kocasa An tidak boleh di obahlagi (krachtens onherroepelijke volmacht). 

. Atas nama hypotheekhoudster 
. Mr. JG. KRIJGER. 

Uh disewakan oentoek f 40-f 40- 

disitoe ada berdiri roemah tinggal,     
  

  

  
aa mn " 

  

me EN EN ena 

DI MINTA 
boeat Sumatra 

1 MANTRI VERPLEGER 
dan 

1 DOEKOEN BERANAK 
Lebi baik satoe djodo 

N.V. Nederlandsche Koloniale  Petro- 
leum Maatschappy, Ryswykstraat 29, 
Batavia: Centrum. 
  

PN en EA 

  

  

Pilek heibat ? 
Gosok ia sampe 

ilang! 

Zalf modern jang kamoedian 
djadi oewap, ilangken pilek 
di dada dengen 2 djalan: 

lantas bikin orang 

merasa longgar. 
  

TERSOHOR DI AMERIKA. 

Djika pilek bersarang di dada, 
djika soeda bernapas dan batoek 
an sabelonnja lidoer gosoklah 

3 leher dan dada 
dengen Vicks 
VapoRub. Bagi- 
an-bagian jang 
mandjoer dari ini 
zalf djadi oewap 
lantaran  panas- 
nja hawa badan 

dan lantaran disedot dengan lang- 
soeng sampe di bagian-bagian jang 
sakit, bikin boejar rejak, bikin 
bersi djalan oedara dan bikin 
patient bisa fidoer dengen njenjak. 

Berbareng dengen ini Vicks be- 
kerdja liwatin koelif sebagi boe- 
boer koeno, jang farik sakit dan 
pegel dari badan, hingga oewap 
jang disedot dapet kalonggaran 
aken semboehken djalanan oedara 
jang mampet. 

Biar pilek jang paling heibat 
poen di wakfoe pagi soeda djadi 
banjak entengan dan semoea 
bahaja soeda linjap. 

  

Baek sekali boeat anak-anak. 

Ini. pangobatan dari loear ter- 
oelama dihargaken oleh kaoem 
iboe boeat pilek anak ketfjil, kerna 
ini boekannja obat, jang bikin roe- 
sak peroet jang lemah. Vicks bisa 
dipake brapa sering sabisanja, 
djoega boeat anak jang paling 
kefjil. 

Di Amerika Sariket, di. mana 
Vicks dibikin, saban faon dipake 
lebih dari 26 millioen pot boeaf se- 
gala roepa penjakit pilek dan di 
lebih dari 70 negri laen “populari- 
teit semingkin lama djadi seming- 
kin bertambah. 

Bisa dapet beli di mana-mana. 

VICKS 
VOOR ALLE VERKOUDHEDEN 
(boeat segala roepa penjakit pilek)     
  

  

   
Lelang dihadepan orang 

banjak 
(OPENBARE VERKOOPING) 

Pada hari SAPTOE tanggal 14 No- 

vember 1936 pagi djam 10 dengan 

perantaraannja Vendukantoor di Batavia 

di dalem lokaalnja di Gedempte Leeu- 

winnegracht (sebelah gedong 'sland- 

kas) Batavia, aken didjoeal Lelang: 
satoe perceel recht van eigendom me 

noeroet acte van eigendom tanggal 20 

Februari 1923 No. 337, meetbrief tang- 

gal 25 Juli 1922 No. 387, besarnja 
387M?, terletak di residentie Batavia, 

bestuurafdeeling dan district Meester- 
Cornelis, kampoeng Rawabangke, blok- 

kaart L. deel 51d, Verp. No. 16083, 
atas namanja toean Tan Tan Koeij. 

tinggal di Meester Cornelis. Diatas itoe 

perceel ada berdiri doea roemah dari 

gedek beratap genteng. 

Jang dikoeasakan: 
Mr. LIE TJIONG TIE 
advocaat di Batavia 
(Voorry Zuid 41) 
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"CINEMA PALACE 
Ini malem dan malem brikoetnja : 

Kita poenja Directie persembahken satoe film besar 

| HARRY BAUR 
: 2 aa 5 3 dalem tjerita 

     

       
      

  

Dibantoe oleh Da 

DANIELLE DARIEUX, JEANNE PURRE AUMONI 

Ini film jang sanget rameh, dalem mana -ia maen Harry Baur 
seor.ng kepala dari segolongan. kaoem pendjahat bangsa Kozak. 
ana : bertempoeran | B-njak peng. 

ae” -. aral bermoela sampe pe 

  

Ini Tb 

dan malem 

  

begtbennja 
Saba -£. Kudamean Besar 

NOT SINCE “IN OLD ARIZONA" 
—such a romantic triumph! 

Cast of thousands! 
A year to make it!       

      

   
   

      

ANN LORiNa 
BRUCE CABOT 

— MARGO 

ANAK-ANAK T IDAK 
ECLE4 NONTON 

— Sepeda jang soedah kerbar Kekoeatan- 
nja — Bagoesnja don Kemoerahannja 

. tjoema sepeda keloearan fabriek uJanco" 

| Harganja ,,Whippet" £36.50 s0 Pakai garantie 5 tahoen 

e bil Na 

Pakai Pen Porn 

"at Aa aer Oa ena das Compagnie, 
Politie dan P. T. T. 
Djoega bisa dapat dengan pembajaran menifjil. 

(NI RIJWIELFABRIEK : 

Pen aa mo 
- BANTJEUJ 2 A . BANDOENG 

pan di Batavia-C. 
Ju aa 

      

  

     

     

    

seberan ! 

jang dipa- 

    

  

TARASS BouLBas | 

| | Tjobalah toean 

Ilminta djoega 

| Kwitang 7 

II MATANG d.I.I. 
# |dan petroleum) ocntoek roemah-pen- | 
£ |djara di BOGOR, selama tahoen 1937. 

voor Nederlandsch 
£ |dan 23 Octuber 1936 No. 42 dan 43. — 

e 
ta,” 

     

          
        
    

          

      
        

  

  

! R. Soeharto 

Dr. M. Soegiri Kan Burop. verlof) 

— Arisen 

Algemeene practijk 

Spreeku: 5—7n.m. 
  

  

'Oelangan Lelang 
Borongan 

Memasoekkan BARANG M' KANAN 
' (Gewone voeding 

Lihatlah ,Fconomisch  Weekblad 
Indie“ tanggal 16 

Kete angan dikant r p.t. 
RESIDENT BUITENZORG. 
  

  

p e . 

Maoe didjoewal 
Sebidang tanah milik terfelijk indivi- 

dueel bezitsrecht) lebarnja 70 baoe ba- 

goes boeat pertanian letaknja di desa 

Tjikantjana, district Patjet berwates 

dengan thee onderneming Marywatie, 

pinggir djalan R.R. 

Keterangan boleh diminta pada R. Hadji 

Moeh. Zoehdi Naib Patjet atau pada 

Directie Pemandangan. 
  

ENTER Mn 2 SO Sa BEN NAN NR E 
  

Kleermaker 

MOEDAHAM 
8x toekang ditako Oger Frere 
Petodio Binatoe No, 18 Gang | Ratavia-C saran 

  

Banjak poedjian dari langganan2 

dari pangkat Ini. Amtenaar2 dan laen 

publiek djoega jang soedah bocktikan 

Harga maakioo1 menoeroet djaman. 

MJEDA HAM £ 

  

T RIMA KASIH 

ma kasih kepada toean tabib K. Hasrut 
jang telah menjemboehkan penjakit sa 
ja aambeien didalam 14 hari (2 Ming- 
goe dengan tidak dipotong. 

berobat pada toean thabib terseboet. 

SAMSI. 
Gang Samping Besar No. 26 

Batavia-Centru m. 
  

  

    
nJava Donkers 
       

  

Tel. WI. 399518 

saja poenja.potongan dan pekerdjaa".| 8 

  

Dengan ini saja mengoetjap banjak teri-| 4 

saja menderita penjakit itoe soedah . 
kserang lebih 10 tahoen. Orane2 jan: | £ 
sakit aambeien saja poedjikan oentoek | & 

     

   

     

   
  
   

  

AMARAH NN 

| HET GOUD & ZILVERHUIS 
(Toko Mas, Perak dan Inten) 

Citadelweg 35 seberang Wilhelminapark Tel. 4286 WI. 

    

  

     

  

  

Djoeal crediet sampai 12 boelan 
re) 

   
  

  

       

      

    

    

   
   

    

   

Persediaan biasa seperti : 

Gelang-mas, 
Peniti r€nteng mas, 

Kraboe mas pakai berlian, 

Anting-anting mas, dengan mainan, 
Tjintjin mas pakai berlian, 

Broche mas pakai berlian, 

Soesoek-cond& mas, semoea de- 

ngan pakai berlian paling baik. 

8. Gelang Oeler 

Semoeanja dari mas 22 ka- 
raat dan 14 karaat 

Persediain besar seperti : 

Harlodjie tangan, harlodji kantong 

dan rant€ harlodji dari mas, perak 

atau Ghroomnikkel, merk Election, 

Cyma dan lain-lain merk kaloewaran 
Europa semoea bikinan ZWITSER- 
LAND. 

Persediaan besar seperti : 

Tempat rokok perak, begitoe djoega 

Vulpenhouder dan Potlood Parker 

dan merk kloewaran Europa. 

Banjak djemeroet, 
dan briljant. 
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PERSEDIAAN BES SAR 

Lotjeng Wesminster, lotjeng tembok, bekket2, 

salonklokken 

PARKER CENTRALE |. 
dari model jang paling karoe 

VACUMATIC 

Maman 

  

  

Faillissementen | 
9 

DIPOETOESKAN dengan vonnis 28 Oct. '36 (R.Cs. Mr. EA Zoraby: 
H. Laanstra, Tjileuntja, Pangalengan, Bandoeng, 
Ban Ek Goan merk Ang Keng Tjian, Betawi, 
H.M,J, van de Wall Jr., employe Velodrcme, Batavia—0. : 
dengan vonnis 30 Oct. '36: 
LJ. Zorg, pedagang, Bandoeng, 
Thuvg Siang 'Tjcan, saudagar dan isterinja Lim Soey Nio, tiada ber- 
pekerdjaan. kedueanja tinggal di Rijstpellerij Pasir Moentjang, halte, Tjigom- 
bong, 

W. Sanders, gepens. kantoorhoofd S S,. Bandoeng, 
L.C, Godfrield gepens. ambtenaar, Bogor, 

  

i | 
4 
F3 

a 
4 

MEMASOEKKAN SOERAT2 PENAGIHAN selambat2nja pada: 
19 Dec. '36 Keng Hap Lie merk Seng Seng, Palembang, 
19 ', '36 Moehamad Arsat, Tjitjalengka, 
I9 .,. "86 Thio Eng Hoat, Bandoeng 

VERGADERING oentoek VERFICATIE dalam gedong R.v,J. Betawi poe- 
Ikoel 9 pagi tg.: 7 

6 Jan. '37 Kheng Hap Lie merk Seng Seng tsb, 
6 .'37 Moehamad Arsat tsb. e 
6 ', Thie Eng Hoat tsb. 3 

3 
MENJEDIAKAN LIJST PEMBAGIAN oentoek jang perloe melihat, dikantor . 
Griffie R,v.J. Salinannja di Weestkamer moelai 3 Nov, '36 selama : 

|2 minggoe Jap alias Ong Tiauw Hok, Bandoeng (jang pertama dan pengh. h 
conc. 0 pCt.). 

2 Kho Teng Po, Betawi (jang pertama dan pengh. cone. 0 pCt.) 
2 » WF.C. Frees, Bandoeng, (jang pertama dan pengh. cone, 47 pCt.), 
2 » Tie Hong Sie merk Schoenmakerij ,T.$.“, Bandoeng (jang perta- 

ma dan pengh. conc OpCt. g 
.12 » Warisan Tan Hoen Nio merk Tan & Lie, Bogor(jang pertama dan. ," 

-. pengh. conc. 1 1/3 pCt., t 
2 » The Boen Liang merk Tek Tioen, Betawi (jang pertama dan pengh ) 

conc, 3/4 pCt.) 
2 »  Kbouw Hong Tjoen, Tg. Priok jang pertama dan peng. cone. 0 pCt.) 
2 » Nj. Kang Tjay merk Boekhandel Nam Kiauw, Betawi (jang perta- 

ma dan pengh. conc. OpCt, 
4 » 'W. Goedhart, Bandoeng (jang pertama dan pengh. cone. O pCt- 

BERACHIR sebab dihapoeskan karena tidak ada milik apa2, poetoesan 
R.v,J. tg: 23 Oct, 1986 Th, J, Aalbers, Bandoeng. 

BERACHIR karena telah mendjadi tetap daftar pembagian pengh. : 
tg. 21 Oct. '36 Gan Foet Lim merk Lim Kie, Muntok, 

'36 L A.CB. Coster (Coster's Kleeding- Modemagazijn), Betawi, 
'36 Jo Kim Hian, Betawi, 

2 
H4   
     



  

  

lari Tera jang ada di Negeri Be 

a.. Gsntoek 8. D.A. Pp. Aan Sasa me| 
maksoed terseboet seoem |! 

ri bangsa Indonesia 
“bagaimana djoega mo 

| dengan perantaraan LS. | 

    

  

  

aa dari Ketoea2 partij jg 
Am perdjoangan Ini, le 

koersi ini. 
xx 

Memboeatlah into Dinogsnati 
jal kita kerdjakan. Tentoe tidak akan 
ma lagi ada pilihan dari Tweede 
mer. Bagi ra'jat dan bangsa Indo 

ada keoentoengannja doedoek dil 
Negeri Belanda, sebeloem | 

'nja kita dapat dinegeri Indonesia sa 
toe perwakil an ra'jat jang berbaoe par 

      
daannja. 

|kan soeara kita, dapat membitjarakan 
bagaimana. keadaan ra'fjat kita sendiri. 

— Tjepatlah, 
lama lagi pilihan Tweede Kamer di 
(negeri Bean Bpkerdjalah: 

   

  

   

  

   

    

   

    

   

    

    

    

    

  

   
          
    

   
    
   

  

   
   

  

   

  

   

      
   
   
   

   

              

   

  

   

   
   

  

   
   

      

   

   

      

       
       
        
     

   

endapatkai 

e di Tweede Kamer 
ed ihnja bagi kita sendiri. 
.comite boeat n | dis 

  

.menganoet agama | 
uoliek ban Sea » 

Men Boca Ta 
ib ra'jat dinegeri Belan 

didengari oleh mereka jang 
tahoe eadaan disini. Kita ber| 

idalam djoeroesan ma 
omie, Onderwijs, dll. 

Ida bera 
m |djoean, dj 

bangsa I L 5: 

dengar soeara dari 
boekan dari pers 

| Lagi sekali kita berser 
comite.      

   
    
    

    

    
    

      

   

          

   

   
    

   
    

  

   
   
    

    
   
     
     
   
    

    

Alan 5 Ea 5 sa 

ngan. 
 Sebabnja ta' lain, melainkani ia men 

derita kesoesahan dari Neni mem 
1 Ta sjarat hidoep. 4 : 

» An ata 

Menolak penghinaan tehadap kaoem 
.. Iboe 

naga Ta 

  

gadakan 

te memprotest. 

   
badan comite oleh semoea perkoempoe 
lan kaoem iboe..   

apc 
e itoe ialah hendak memboeat pro- 
-actie terhadap kepada ,zedenschan 
1“, atau pertjemaran kepada kacem   "Idi poelau Djawa. 

    

   

  

    

  

da boeat "an koersi di Tweede 2 . 

toe mereka tidak akan meng 

comite oentoek | 

Nlement jang toelen dan lengkap keal 
sana kita dapat mendengar | 

oleh djadi tidak akan| 

'mesin terbang di Semarang 

“Imoelai 

iar na jat Indonesia LN ada | 

PPP hari dimoelai djam 9 pagi. 

   
     

     
   

tahan dan berteriak minta pertolo.| 

“rapat terboeka, goena|: 

  

Di Bandoeng telah didirikan #onstoetpa 

en maksoed pembentoekan co- 

boeroeh perem poean dibeberapa maan g 

da auto di Semarang, 
| oentoek menghoeboengi post 
dibawa Gek Expres malam. 
  

   

              

   

    

     

  

   
   

   

   
   

  

    

   
    

    

    

  

   
    
   

    

ae mendoedoe 
   

'besa en meminta soepaja 
: an esta ala kadarnja, 
intaan itoe ditolak dengan 

alasan mendjagakeadaan, ma 
Hah kalau perloe djika masja mengi- 
zinkan akan bekerdja - bersama sama 

Iboeat keperloean pendoedoek Indone- 
sier serta Ohang boeat bangsa 
dan noesa. 

: Ta 

  

"Petani yet damebikt Pelan 

Dihoekoem 4tahoen 
pendjara. 

- Dari Semarang Aneta mengabarkan 
Haha Raad van Justitie telah men 
djatoehkan hoekoeman pada seorang 
terdakwa bangsa Tionghoa The Hong 
Hoat karena bersalah memalsoekan 
jaandeel boeat keroegian factory, 4 ta- 
'hoen pendjara, sesoeai dengan per 
mintaan O.M. 

V.C. Semarang 

Se Minta lapangan ter- 
| bang dipertjepat. 

Dari Semarang Aneta mengabarkan 
bahwa bestuursvergadering V.C. Sema 
rang telah memoetoeskan akan mema 

18 | soekkan permitaan pada Hoofdbestuur- 
nja soepaja lid fractienja di Volksraad 
mendesakkan soepaja Pemerintah de- 
Dgan segera mengadakan lapangan 

    

'Openbare La 

Pem oeda Moel? 
hammadi jah. 

AN bb: Sekolah Menengah Moe- 
“Ihammadijah , Kramat 49“ Bat.-C. 

pada hari: Minggoe tg. 1 Nov. 1936. 
: djam 9 pagi precies. 

“Agenda: : 
FE. Pembatjaan Al-@oer'an, oleh seo- 

rang Pemoeda. 
2. Penerangan Poeasa : 

Ismail Djamil. 
oleh Asa 

“Pauze, 

3. 'Kewadjiban Pemoeda, oleh toean 
.Oemar Amin Hoesin. 

. Openbare Examen. 

Petodjo Djaga Monjet No.19 Betawi 

0 — 1g 

lal. Hari kelahiran djenderaal Chiang 
Tt 20 Kai Shek 

Diraj akan. 
| Ini sore Ii Oct. 1936) disetasap 
',Tiong Hoa Sian Hwee“ Molenvliet 

“| West 175 Batavia, moelai djam 6 sore 
maka comite Peringatan Perajaan Hari 
'Tahoennja Generaal Chiang akan me 

  

   
'Irajakan Lari lahirnja Djenderaal : jang | 
bidjaksana itue. 

'poedjikan sangat soepaja Tang meng | 
Aa 

Ha AI Tanpa 

Persesahaan pendoedoek Ambon 

“Di Wyk Ambon kp. Djawa, Betawi 

  

initiatiefnja toean A.M. Nasir telah di 

' jae oempoelan moelanja 
koempoelan cooperatie d 

|lain2 kp, jg diberdirikan beroepa wa- | 
Iroeng andeel. Tapi ini koempoelan be 
lakangan telah bisa madjoe pesat, | 

bisa beli beberapa bidang tanah, 
lis laloe dihoetangi oleh masing-masing 

3g: tan, 

    

   

  

           

    

dis toe orang2 perantau dari 

bangkoe sekolah, 
Boeat kerdjakan roemah2 iki dan 

'madjoenja itoe waroeng andeel, soe-| 
| bisa menoeloeng banjak orang      : Angan, antaranja anak2 jang 

soepaja me-| 

TA Na n goalnja wal 
& " Par tjabang Bogor t. Joe-| 

telah empat tahoen berselang dengan | 

bangoenkan satoe perkoempoelan coo-| 
   

  

dan di berdirikan roemah. | 
, itoe tempat jg doeloenja | 
ekarang djadi ramai, dan jg | 

ig soedah dapat didikan di | 

  

  

€ beli saboen 

  

15 CENT. 
KARTON 

MODEL BAROE 

dan terang. 

himat di antero doenia. 

KS 1209-97 

Sekarang semoea diana bisa 

   

  

   

    

   

      
Kabar baik boeat njonja! Saboen Sunlight 
sekarang dikaloewarken dalem karton model 

baroe dan harganja ditoeroenken sampe 15 cent. 

Sekarang sipemakeh bisa dapet lebi banjak 

saboen bocat dia poenja oewang. Saboen 

Sunlight ada paling baik boeat semoea tjoetjian.  Poenja perlombahan jang 
Ini saboen bikin pakean poeti djadi poeti 

betoel dan bikin tjita berwarna kalihatan bersi 

Sebab harganja sekarang ditoeroenken, maka 

saboen Sunlight djadi saboen jang paling 

Sunlight jang 
paling baik, diantero 

doenia 
a 

f 1.000 
BOEAT PRIIS? 
Djangan loepa toeroet kita 

gampang dan jang menarik 

sekali. Kita sediaken prijs' 
oewang contant jang besar 

boeat ini perlombahan. 

Satoe soerat perlombahan 

dengan semoca keterangan 

ada di dalem saban? pak 

saboen Sunlight model baroe. 

SABOEN SUNLIGHT 
Sekarang lebi banjak saboen boecat njonja poenja oewang. 

Leven' 5 ZEEPFABRIEKEN N.V,, BATAVIA 

  

keloearan dari Ambachtschool toeroet 
membikin roemah2. Waktoe jang“pa- 
ling belakangan ini, itoe,koempoelan 
telah bertindak boeat oeroesan membi 
kin perabotan perkoempoelan orang 
tani, jang dioesahakan oleh itoe leer- 
ling ambacht. : 
Tempat pembikinan sementara ber- 

poesat di Soekaboemi dengan pakai 
(nama P.A.K.A.S. dipimpin oleh toean 
Moehammad Hoed onderwijzer dari 
sekolah pertoekangan disitoe. Perkakas 
jang telah bisa keloearkan, jaitoe 
Patjoel. Arit, pedang sawah, golok, 
pisau dan lain-lain. . 

Malah roepa2 model golok jang 
tidak kalah boeatannja dari lain-lain 
tempat, begitoepoen pisau2 jg biasa 
dipakai oleh anak2 pandoe. 

Dari toean A.M, Nasir sendiri ada 
'di tegaskan. boeat dirikan itoe bengkel, 
sekarang sedang di ichtiarkan dikira 
dalam tahoen 1937, di itoe kampoeng 
Djawa Wijk Ambon soedah bisa.berdiri 
litoe bengkel. Djoega boleh di pastikan 

'Jakan diboeka djoega peroesahaan pem 
bikinan tikar, 

“| Kelak pada 4 Nov. sampai 8 Nov.| 
,|jang akan datang Al-Irsjad akan me- 
» langsoengkan Openbare Examen dari| 
Imoerid2 Centraal Al-Irsjad School di 

BA tetas 

Permainan bridge goena 'amal. 

Bestuur dari Sociteit Pagoejoeban 
di Meester-Cornelis, ada mempoenjai 
Iimaksoed nanti pada hari Saptoe malam 

IMinggoe tanggal 7 November 1936 
djam 8 malam akan mengadakan 
bridgedrieve jang pendapatannja akan 
|digoenakan boeat menoeloeng Armen- 
z0org vereeniging P (erkoempoelan) 
O (entoek) M Png O (rang) 
S (engsara) dan A. S. I. B. (ASIB) 

| Meester-Cornelis. 
Diadakannja itoe bisaa dige- 

'dong Sociteit Kerstraat No. 47 dan in 
legnja boeat lid Sociteit f 0,50, boeat 

'Iboekan lid f 1.— 
Segala pendoedoek Tiong Hoa di | Barang siapa jang akan ikoet pada 

'itoe bridgedrive soepaja sebeloemnja 
tanggal 5 November 1936 hendaknja 
memberi tahoe kepada Secretaris So- 
'citeit terseboet, Toean R, Noegraha 
Pasarstraat No. 191 atau dengan peran 
taraan telefon MO. 598.— 

Sea Makan 

' Disambar tjopet f 400.— 

Beberapa hari berselang doea orang 
'Tionghoa jg akan pergi ke Lampoeng, 
distation Angke Betawi telah disambar 
dompetnja, jg berisi oeang kl. f 400.— 
Kasian ! Sampai mereka ta'dapat me- 

beloem' ketemoe. 

Ditambah personeel 

Roepanja sahadja pekerdjaan Vroed 
vrouw di Tangerang Betawi makin la 
ma makin banjak. Maka sekarang kita 
lihat Vroedvrouw ditambah dengan 
seorang pembantoenja.   — 9 — 

p 

neroeskan perdjalannja, Alap-alapnja 

Ketjelakaan berboeroe 
O. M. mintak hoekoe- 
man I boelan. 

Dari Padang Aneta mengabarkan 
bahwa Openbaar Ministerie (pendak 
waan oemoem) telah memintakan soe 
paja C.A.G. Ruempolhamer dihoekoem 
1 boelan, karena bersalah dalam ke 

tjelakaan berboeroe tg. 2 Aug. 1936 jl. 
dengan mana seorang pendoedoek 
bangsa Tionghoa T.K. Lie telah men 
dapat kematiannja. 

— jum 

Oentoek masoek H.BS. 
Commissie persatoean dari pengadja 

ran rendah dan pertengahan dengan 
voorzitternja Prof. Zeylemaker, 
ini hari (30 Oct) telah memadjoekan 
rapport penghabisan pada departement 
van Onderwijs. 

Commissie ini mengoesoelkan : 
1 Examen boeat masoek sekolah 

HBS sama sekali dihapoeskan oentuek 
moerid2 sekolah2 Europeesche lagere 
scholen, jang telah loeloes dari sekolah 
rendah ini dengan bertoeroet2 dalam 
4 boeah klas jang tertinggi tidak per 
nah ketinggalan klas, dan oentoek 
hoofd-vakken mereka itoe mendapat 
angka-angka sedang. 

2. Dalam keadaan ragoe2, maka 
commissie-centraal akan mempertim 
bangkan dengan memperhatikan poela 
rapport2 mereka dll. dan djoega me 
merdekakan mereka dari examen-poen 
dapat poela diberikan. 

3. Moerid2 lainnja akan toendoek 
/pada examen-pemasoekan jang terba 
tas, hanja memoeat , bahasa Belanda" 
dan ,,berhitoeng“. 

4. Mereka jang boekan dari Euro- 
peesche school ataupoen mereka jang 
pernah mengalami peladjaran pada 
pengadjaran oeroesan roemah tangga 
dll., mesti toendoek pada examen 
lengkap, memoeat “bahasa Belanda", 
sberhitoeng“, ,Ilmoe boemi", ,sedja 
rah“, 

Oentoek Mulo dan sekolah2 tech- 
nisch commissie itoe merantjangkan 
atoeran2 jang sematjam itoe“djoega. 

Manakala oesoel2 ini diterima, maka 
dalam tahoen 1937 akan berlakoelah 
atoeran2 baroe. 

— 9 —— 

Tentang Atoeran Harga2 
Kacem importeurs ber 
sikap 

Aneta mengabarkan bahwa voorzit 
ter dari Ned. Ind. Vereeniging der 
graanhandelaren, akan memimpin ver 
gadering vereeniging terseboet pada 
beberapa tempat misalnja di Betawi 
31 October, di Semarang 2 November, 
di Soerabaja 3 November jaitoe goena 
membitjarakan tentang atoeran2 penoe 
roenan harga2 jg baroe-baroe ini jaitoe 
sedjak embargo-emas di oemoemkan, 
Vergadering2 jang sematjam itoe 

djoega tak berapa lama lagi akan di 
adakan poela di Medan,   Makasser. 
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| Tatkala t. Minami seorang ang- 
| gota dari pada Madjeli 
nan 

  

dong Blava . oentoek menge | 
Sa i “berkata, bahwa | 

Japan berpo- 
'haroeslah selaloe 

  

al "tidak boleh disama 
eri Barat. Japan 

“jg tidak memb 

toek mengambil hasilnja, sambil me- 
noendoekkan ra'jat pendoedoek oen 
toek diperhambakannja." 

Sebagai boekti diseboetkannja tjon 
toh Formosa atau Taiwan, Poe 
Jau itoe dalam riwajatnja berabad- 
abad terkenal sebagai poelau lanoen 
(atau perompak laoet jg senantiasa mem 
boeat soesah kepada k 
Ik menggema 

— poelau itoe mendjac 
dan pada waktoe 
dah diberi sekola 

| sampai derad ya 
Lain daripada itoe soe 

  

mendjak tb. 1895 
djadjahan Japan 
“poelau itoe soe 
ekolah teratser 

jaran tinggi. 

boe anak Formc i 
sekolah-sekolah Japan, sampai ke-uni 

'versiteit. Dan soedah kedjadian, pat 
wa seorang orang Formosa terpilih di 
Jokohama mendjadi oetoesan bangsa 

af em€n Japan. 
  “Satoe tjonto lagi, jang diseboetkan 

oleh toean Minami itoe, negeri K o- 
r&a, Negeri itoe semendjak tahoen 
1895 mendjadi keradjaan dibawah per- 

  

11910 didjadikan djadj: 
| itoe pada waktoe ini telah diberi uni- 

0. versiteit dan soedah beriboe-riboe poela 
0 anak Korta jang telah mendapat pela 

|. djaran tinggi di Japan. 

    

| baroe sambil menghapoeskan kekoe- 
noan dengan tidak koerang giat dan 
tidak koerang tjepatnja dari pada 
didalam negerinja sendiri, 

Dengan bersoenggoeh soeggoeh se- 
gala djedjak dan bekas feodalisme, jg 
mendjad 

memang njata beroentoeng karena ber 
oleh djadjahan itoe, beroentoeng men 

| dapat lapangan boemi oentoek tempat 
oep rakjatnja jg terpaksa pindan 

dak ada'atau tidak tjoekoep dinegerinja 
an beroentoeng mendapat lapangan 

| tan didalam fabrik-fabriknja, sebalik- nja rakjat djadjaban itoe beroentoeng 
|. poela mendapat kemadjoean dan ke- 0... doedoekan, jg tidak akan dapat ditja 

|. painja dengan kekoeatan tenaga dan 
mane ketjakapannja sendiri. 

. Demikianlah keterangan t. Minami. 
“Berhadapan dengan keterangan itoe 

. tentoe boleh kita djawabkan, bahwa 
-o0entoek perasaan kebangsaan dan 

Tinggi Japan 
didalam ge- 

hidoep oentoek | 
oeta djoeta, jg senan | 
- didalam negerinja, 

emberi lapang lagi oentoek | 
tambahan itoe. Ia tidak mentjari dja-| 
djahan hanja akan dita'loekkannja oen | 

   

radjaan China | 

beriboe-ri | 
ormosa telah masoek di| 

— lindoengan Japan dan dalam tahoen: 
Ijahan. Negeri 

— Di kedoea-doea negeri djadja | 
han itoe Japan mengoesahakan kema | 
djoean jang sepadan dengan zaman 

balangan oentoek kemadjoe- 
pkan. Maka djika Japan 

| keloear, beroentoeng mendapat hasil | 
boemi dan hasil tambang galian, jg ti | 

pasar oentoek mendjoeal barang boea 

5 (Karangan Hadji A. Salim) | : 

: Sepaa 
tjita tjita kemerdekaan, 
tidak sedap kedoedoekan 
toendoek kepada bangsa asing. Tapi 
sebaliknja tidak poela dapat dibantah, 
bahwa azas dan haloean dan toedjoean 
imperialisme Japan, seperti jang di 
tjeritakannja itoe, tidak boleh disama 
Ikan dengan imperialisme Barat, jang 
'telah berlakoe riwajatnja selama abad 
ke 19 sampai kepada waktoe ini. 

- Bertambah djelas perbedaan itoe, 
djika kita perhatikan oesaha Japan 
pada waktoe ini dikepoelauan Mi- 
cronesia, jaitoe kepoelauan moelai 
dari Palau, kirakira 7 deradjat se- 

belah 'Timoer poelau Mindanao 
(Philippina) sampai deradjat 180 ke 
Timoer dan melebar dari chatistiwa 
sampai deradjat ke 20 ke-Oetara, ter 
(diri daripada poelau2 Palau, Karolina 
dan Marsal. Djoemblahnja 1400 poe- 
Jau ketjil2. 

Poelau? itoe, jang tadinja mendjadi 
djadjahan Djermar, telah didoedoeki 
(oleh Japan permoelaan Perang Doenia 
ditahoen 1914. Semendjak itoe Japan 
bekerdja keras seperti akan berikoet 
|keterangannja nanti. 

Dan moelai tahoen 1935 ini Japan 
moelai mendjalankan disitoe satoe 
»Plan Lima Tahoen“. Oesaha Japan 
itoe ditjeritakan dengan pandjang le 
bar didalam seboeah boekoe karangan 
Willard Price dengannama ,Pa 
cific Adventures, dikoetip de- 
ngan ringkas didalam madjallah ,Re 
aders Digest" (koepasan boelan 
Oktober ini, No. 174 , saja ringkaskan 
poela disini. , 

Pengarang itoe baroe-baroe ini telah 
sengadja pergi mengoendjoengi kepoe 
lauan itoe,“jang teroetama oleh Ame 

akan mendjadi perkoeatan hebat dan 
'pengkalan armada, jang berbahaja 
oentoek moesoeh2 Japan. 

Alangkah moedah bagi Japan akan 
menjemboenjikan armadanja dan me- 
njediakan pasoekan oedara jang besar 
dipoelau jang beratoes ratoes itoe. Se- 
'nantiasa kekoeatan itoe siap akan me 
njerboe, menjerang kelcear, kemoedian 
balik poela oentoek mentjoekoepkan 
segala bekal dan memperbaiki segala 
keroesakan. Tidak heran, bahwa oe- 
|moemnja Doenia Barat merasa sjak 
|dan tjoeriga, kalau2 Japan telah mem 
perkoeat poelau2 itoe dengan benteng2 
jang tegoeh dan menjediakan disitoe 
'goedang2 alat dan bakal peperangan 
|oentoek didarat, dilaoet dan dioedara. 

Sjahdan penoelis jang terseboet tadi 
itoe telah mendjalani poelau2 itoe 
(sampai empat boelan lamanja, dari 
'poelau kepoelauan. 

. Satoepoen tidak ia melihat benteng 
atau perkoeatan apapoen djoega. Tapi 

da poelau2 jang besar dari pada ke- 
poelauan Palau, didapatinja pang 
kalan sampi seperempat mil panajang 
nja kelaoet, seperti pangkalan oentoek 
bandar besar. Dari pangkalan itoe ada 
'djalan besar dan rata, amat baik boe 
atannja, tjoekoep lebarnja oentoek tiga 
deret kendaraan. Pada hal dipoelau 

        

dipoelau Babeldaob,satoe dari pal 

  

aan Laman ra 

itoe beloem ada kendaraan satoepoen 
djoega. Ia bertanja, kemanakah sam 

Ipainja djalan itoe? Disahoet orang:,, Ti 
dak kemana2: teroes masoek hoetan, 
|lima kilometer pandjangnja. 

Ia mendapat keterangan, 
pangkalan dan djalan besar itoe be- 

'loem ada goenanja, melainkan hanja- | 
lah mendjadi persediaan oentoek 
»Plan Lima Tahoensf, jang hen 
dak di dilakoekan oleh Japan moelai 
tahoen ini, akan kolonisasi poelau2 
itoe, artinja memindahkan sebanjak 
banjak orangnja dari negerinja jang 
soedah sempit ketanah jang masih la 
pang itoe dan jang letaknja didalam 
bagian negeri panas. 

Semasa Micronesia itoe masih dalam | 
kekoeasaan Djerman tidak pernah lebih | 
dari seratoes orang bangsa Djerman 
jang tinggal disitoe. Tapi dalam tahoen 
jang laloe sadja tidak koerang dari 
112000 orang Japan pindah bernegeri 
'kesitoe, Dalam sedikit masa lagi di-Ja 
pan akan diadakan sekolah oentoek 
mengadjar orang-orang jang hendak 
Bea bernegeri kedaerah Semoedra 

latan itoe, sebangsa dengan sekolah? 
jang soedah ada oentoek mereka jang 
bermaksoed hendak pindah ke-Mant 
sjoekoe atau ke Brazilia : doea negeri 
jang masih lapang terboeka oentoek 
masoeknja bangsa Japan. 
“Semendjak dibawah perintah Djer- 

man dan dalam seperempat abad jl. 
djoemlah ra'jat pendoedoek poelau2 
itoe, teroetama bangsa Kanaka, tidak 
bertambah dari pada kira kira 59.000 
djiwa. Tapi dalam 6 th jl bangsa Japan 
jg mendiami negeri itoe soedah berli 
pat ganda djoemlahnja sampai 52.000 
djiwa. Djoemlah itce mesti akan teroes 
berlipat ganda tiaptiap beberapa tb, 
sampai sebanjak2, jg akan dapat ter- 
moeat dipoelau? itoe, Didalam bandjir 
manoesia-itoe djoemlah anak negeri jg 
asli akan hilang, ibarat air segajoeng 
kedalam laoet. Dan sebaik? nasib jg 
mesti diharapkan oentoek anak negeri 
itoe ialah bahwa mereka akan men- 
djadi tertjampoer kepada “bangsa jg 
datang itoe. 

rika ditjoerigai, sebab disangkakannja' Adapoen dari pihak Japan tidak ada 
psatoepoen perboeatan dilakoekan oen- 
toek mentjepatkan hilangnja bangsa 
Kanaka itoe. Malah sebaliknja pihak 
kekoeasaan Japan melakoekan segala 
daja oepaja oentoek mentjegah hilang 
nja bangsa itoe, Hoekoem Japan mene 
tapkan, bahwa tanah milik anak negeri 
tidak boleh didjoeal kepada orang 
bangsa asing. Oendang2 itoe maksoed:- 
nja akan melindoengi anak-negeri, 
soepaja djangan habis tanah milik 
mereka dibeli oleh bangsa Japan jg da 
tang jang rata2 lebih koeat bekerdja 
dan djoega lebih mampoe daripada 
anak negeri oemoemnja. 

Antara doea bangsa itoe, jang asli 
dan jang Gatang, sekali-kali tidak ada 
pertentangan atau peratoeran bereboet 
hidoep. Melainkan perbedaan antara 
mereka ialah perbedaan paham ten- 
tang kehidoepan dan bahagia hidoep, 
jang boleh kita ibaratkan seperti per 
bedaan antara kehendak hidoep ber 
diam diri dengan hidoep sambil berlari. 

Sampai disini pemandangan tentang 
imaksoed dan toedjoean Japan boeat 
kedepan. Dalam karangan jang beri 
'koet kita akan lihat, tjara bagaimana 
Japan berlakoe oentoek mendjadikan 
poelau2 itoe mendjdi tempat hidoep jg 
awan oentoek bangsanja sendiri dengan 
damai dan perhoet o»ngan jg sebaik2nja 
dengan bangsa pendoedoek jg asli, 

  

  

     

Pee Kampocia H Ber De Mena dengan keadaan 2 “ Ke Ubaon la — Tangki-Lio kampoeng terseboet seperti jang di 5 2 BEN Sena Pn na 2 1 perempoe | Orang minta kita kabarkan sebagai oeraikan, sebagian dari pendoedoek ke NN moer Sae th 
berikoet 0 ata : — Pemeliharaan kota Batavia, maoe oen memperbaiki kampoeng2 (kam- 

gsverbetering) telah dioeroes oleh 

  

   
    

   

        

      

        

   

        

   
    

 kebersihannja dan kebagoesannja ko 
| ta. teroetama kesehatannja pendoedoek. 

Akan tetapi memperbaikkan kam 
. poeng2, beloem boleh dibilang sem- 
- poerna atau beres, disebabkan masih 
terdapat kampoeng jg keadaannja se 

. perti diloear kota. 

23 Begitoe telah terdapat dikampoen g 
Tangki-Lio, Wijk ebon-Djeroek, ma    

— sih banjak tanahnja jg rendah dan 
t poela rawa dikampoeng “toe. 

: gkan airnja tidak bisa menga 

npai beberapa hari tinggal me 
'g disegala tempat. 

air ja 

Toean tanah, 
perloe mendapat 
esehatannja dari 

(straat), jang per- 
pertolongan de- 

eente. Soedah tentoe menambah | 

teroetama djika moesim hoe | 

y|soedah waktoe moesim hoedjan. 

madjoekan rekest pada B. en W dan 
pada P. Toean Wedana Batavia, goe 
na moehoen perlindoengan dari ba 
haja2 terseboet, 

Dan pada tanggal 27 Mei 1937, 
P. Toean Wedana bersama Toean 
Wijkmeester Kebondjeroek, telah me 
meriksa kawmpoeng Tangki-Lio, hasil 
nja pemeriksa P. Toean Wedana telah 

kos goena pembikinan djalanan air 
ke kali, dipikoel oleh pendoedoek, 
bersama2 Toean tanah. Dari hal djala 
nan jg berhoeboengan dengan djalan   sebelah atas. 
Disebabkan dengan keadaan pendoe- 

'doek ada soesah, pekerdjaan goena 
membikin djalanan air ke kali, tidak 
(bisa dilangsoengkan. 

satoe Ambtenaar, dan sanggoep poela 
akan mengoeroesnja tentang permolio- 
nannja pendoedoek.Tetapi sampai pada 
ini waktoe, beloem djoega diadakan 
tindakan tindakan sebagaimana mesti 
nja oleh jg berwadjib. Sedang sekarang 

Goena mendjaga kepentingannja pen 
doedoek Tangki-Lio, diharap soepaja 

jepat dari Brandweer djika terjang berwadjib mengadakan tindakan? 

     
abnja 

apipoen tidak ada, sedeng | dengan segera, sebeloemnja air hoedjau |   toe kampoeng soedah ba | mengembeng di kampoeng itoe. 

  

tika tanggal 22 Mei 1936, telah me-j 

memberi pertimbangan, soepaja ong- | 

raja (straat) P. Tocan Wedana ber| 
djandji akan memvoorstel pada jang 

Begitoepoen pemeriksaan dari fihak 
Gemeente telah dilakoekan oleh salah | 

. Pembatja barangkali masih ingat, 
bahwa dalam boelan Juli jang lalue 
di satoe roemah kosong dikampoeng 
Gemeente Mlaten di Semarang telah 
(dilakoek n satoe perboeatan binatang 
oleh se orang pemoeda Indonesier 
bernama Amat terhadap pada seorang 
anak perempoean Indonesier jang ba 
roe beroemoer 5 a 6 tahoen, kata SO. 
Amat ada seorang penganggoer dan 

ia tinggal di Mlaten Tiangwi toeroet 
B. jang bekerdja mendjadi soepir dan 
djoega pengnidoepannnja tergantoeng 
pada B. 

B. mempoenjai seorang anak perem 
poean jang baroe beroemoer5 A4 6 th. 
jang bernama K. 

Oleh karena Amat oleh B dianggap 
sebagai familie sendiri, maka dari itoe 

(tidak mengherankan K telah meng- 
Anggap Amat sebagai pamannja sen 

Iri: 1 

Entah jang mendjadikan sebabnja 
pada tg. 26 Juli disanoebarinja Amat 
telah timboel maksoed djahat. ' : 

Dengan diam diam ia adjak K. main 
main disatoe roemah kosong dikam: 
poeng terseboet dan  sesoedahnja ma 
|soek Amat lantas memperkosa anak 

| perempoean itoe. 
Sesoedah melakoekan perboeatan 

binatang itoe Amat lantas memberi 
antjaman pada anak itoe dengan mak 
soed, soepa K. djangan berkata apa- 
apa pada mamanja.   

bahwa | 
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mamanja K. mengetahoei tentang apa 
jang telah diperboeat oleh Amat ter 
hadap anaknja itoe, dan mengadoekan 
hal itoe pada polisi, dengan akibat 
Amat ditangkap dan dimasoekkan 
dalam tahanan. 

Saptoe pagi perkaranja Amat telah 
diperiksa oleh Landraad Semarang. 
Lantaran dalam perkara ini ada hal 
hal jang tidak boleh dioemoemkan, 
maka peperiksaan dilakoekan dengan 
pintoe tertoetoep. 

Poetoesannja Landraad karena Amat 
dianggap terang bersalah dihoekoem 
pendjara lamanja doea tahoen setengah 
dipotong selama terdakwa berada dalam 
tahanan, 

sem 

PERSOERATAN DARI 
BANGKALAN 

Perampokan atau orang berhadjat 
boeroekkah ? 

Pembantoe Djm. menoelis : 

Selang satoe boelan orang nama 
Darmoprajitno hulponderwijzer Ver- 
volgschool Boeloeh Bangkalan pada 
waktoe 'asjar pergi sendirian keroemah 
temannja nama Moeninggar goeroe 
Volksschool Galih (Kamal), perloe 
minta tolong agar soepaja soedi mem 
boengakan soerat gadainja pada hari 
esoknja. Dengan doea orang sadja dia 
beromong omong dengan  asjiknja, 
hingga djaoeh malam baroe ingat 
akan poelang. Tiada berapa lamanja 
laloe ada soeara, ,toenggoe tolong", 
entah dari mana datangnja soeara itoe, 
semoea tidak mengetahoeinja, 

Dengan tiada merasa chawatir dia 
poelang seorang diri kira2 djam sete 
ngah doea belas malam, serta betoel 
sesampainja ke Telang, laloe datang 
orang banjak mengerojok dia dengan 
menikam, ada jang memoekoel, ada 
jang menetak, tetapi selamat dia tahoe 
pentjak, hingga semoea poekoelan, 
tikaman dan tetakannja ta' ada menge 
nainja, malahan semoea sendjatanja 
terampas semoea, ada beroepa keris, 
pedang, arit dan tjabang. Dia sendirian 
dengan tegap tidak lari, tetapi pendja 
batnja kira-kira 25 orang semoeanja 
dengan mengatoer langkah seriboe. 

Djalan berbahaja 

Pada ddo. 15-10-36 sekira djam 
setengah empat hetoel dimoeka roemah 
toean Darmoprajitno ada orang perem 
poean digiling kereta api, tetapi orang 
itoe memang toeli, serta djalan itoe 
amat berbahaja, hingga didatangi 
dokter dari Bangkalan. Si malang 
mati seketika itoe djoega. 

Pengamoek 

Selang beberapa hari jang soedah 
berdjalan kebetoelan dipasar Labang 
Bangkalan ada orang berkelahi hingga 
mati seorang. Oentoeng benar pada 
waktoe itoe ada Marktmeester naina 
Mangoen ..,. , itoelah jang meram, 
pas sendjata orang jang tidak terima 
kalau ta' ada itoe tentoe banjak jang 
mati atau paling sedikitnja loeka 
parah. Si penangkap (pemisah) sel. 
mat tidak ada loeka sedikit djoeapoen 

ana NO ra 

Makloemat penjakit Wabak 

Makloemat penjakit wabak dari Es- 
stern bureau di Singapore, menjata- 
kan bahwa pada penghabisan Ming- 
goe 24 October 1936 ini, MenA 

Di Bassein 1 pest-tikoes, Culcutta 9 
Cholera, 1 tjatjar : Chittagong 1 Cho- 
iera, 1 tjatjar  Colombo 1 pest, 3 pest 
tikoes, Pnom Penh 1 tjatjar: Shang-   Tapi. meskipoen begitoe achirnja 

    

hai 1 tjatjar, 

  

Sambil Laloe 
TJORETAN MINGGOEAN 

Anak Betawi ini hari mengeloear 
kan air mata, sedih, amat sedih. Ke- 
napakah saja sedih. Sebab soerat cha- 
har kaoem sana di Soerabaja memaki 
dan menoedoeh kepada nelajan-nelajan 
bangsa Indonesia jg tolong penoem- 
pang kapal jang dapat tjelaka van der 
Wijck namanja, katanja pentjoeri dll. 
Soerat chabar ,,Socara Oemoem ma- 

  

laka. Teroes Collega saja, boeng Bakri 
dari , Perbintjangan“ mengandjoerkan 
soepaja bangsa Indonesia sendiri jang 
menghargai mereka itoe. - 

Sekarang apa jg saja dengar. Disalah 
satoe Departement, djika kita tidak 
salah, menoeroet teman saja, Onderwijs 
en Eeredienst, mengidarkan lijst ke 
pada personeelnja dengan persetoe- 
djoean secretarisnja, agar soepaja di 
beri kepada nelajan2 itoe hadiah, tidak 
lain sebagian tanda wata, atas perto- 
longan mereka. 

Saja poedji sikap Departement, sebab 
boekan sadja kaoem Indonesia jg beri 
oeang, kaoem Belanda poen tidak ke 
tinggalan, bangsanja Soerat Chabar 
»Soerabajaasch Han1elsblad”. 

Daad boven woord. Boekti moesti 
ada djangan banjak bitjara. Siapa jg 
akan sokong lagi, dan siapa jg akan 
hargakan kesoetjian dan kemoeliaan 
kaoem penangkap ikan jg meloepakan 
pekerdjaannja boeat menolong djiwa 
orang ? 

Saja toenggoe. 

. Kaoem goeroe, kaoem pandhuisdienst 
kirim telegram kepada Wali Negeri. 
Maksoed, soepaja dapat oepah jang 
sepadan dengan keadaan zaman. Siapa 
lagi jang maoce mengirimkan itoe? 
Djangan sampai kasip keadaannja, 
dong. Saja do'akan maksoed itoe ter- 
kaboel. Kaoem ambtenaar bekerdjalah 
sekarang boeat kepentingan toean2 
sekalian. Minta itoe merdeka, meski- 
poen tidak dikaboelkan, tetapi soedah 
ichtiar, Betoel apa tidak... . ? 

. Diatas doenia ada orang baik ada 
djoega orang, djahat. Ada orang jang 
menjangka boeroek sadja. Seperti o- 
rang mengantar seorang di station, ka 
rena maoe berpergian, katanja, diantar 
itoe ada maksoednja. Paling saja ma 
rah, seorang kaoem madjikan, me 
ngautar kaoem boervehnja, katanja 
moeka kaoem boeroeh itoe, seolah2 
maoe berkata: Djikalau saja poelang, 
gadji sediakan, ja. Orang jg begini 
roepanja tidak dapat memperbedakan 
perkataan atau iri hati, karena seka 
rang dia tidak dipandang lagi oleh 
oemoem, Apa hoekoemnja orang itoe? 
Saja sendiri tidak tahoe, hanja dia iri 
hati sama seorang, dan sogaranja se 
perti meriam dikota intan jg boeng 
kem dan tidak faedah oentoek oe- 

zk 

Wakil persvoorlicntingsdienst dapat 
critiek hebat dari salah satoe s.k. dari 
Djawa-Barat, katanja isterinja ikoet 
djoega kesana, ke Soerabaja dengan 
Java-Expres. Katanja s.k, beliau tidak 
begitoe besar, hanja soeaminja jang 
dorong. Jang toelis ini tidak ada sifat 
zelfcorrectie. Saja kenal siapa dia. Da- 
hoeloe seringkali memboeat tjoretan 
tinggikan diri sendiri, sampai njonja- 
nja sendiri diseboet2 waktoe nonton 
» King-Kong" orang lain beloem nonton 
dia dengan isteri soedah lihat, apakah 
ini tidak sama, dengan diatas? 

Saja tanja disini, apa boeng poenja 
sifat zelfcorrectie, djika beloem boleh 
beladjar sama . .   

ANAK BETAWI. 

rah, dan kata chabar itoe bohong be. 
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IN Ihonan kepada 
|Isekarang beloem 

  

  

   

   

   
   

“pat diisi podjok, meskipoen diantara 
nja itoe banjak soerat2 jg in 
ri mana sadja jg goenz 
maka perloekan Tya Gibe 

Pertama 

Pada waktoe jg Nanda aan di 
bawah ini ingin ketemoe sama bhoeng 
Kantjil jg pada waktoe sedang me: 
ngoembara naik spoor malatn, seko- 
njong2 ada seorang pemoeda kita jang: 
kebetoelan itoe waktoe berpakaian sa 

i roengan, koeploekan malah serta sa 
2 ja lihat itoe mendadak teman kita sen 

diri, 
Bisa djadi dari tertariknja sama 

itoe spoor malam, tambah2 bhoeng: 

    

        

M.T. dalam Pemandangan eroes mi 
noelis, maka € emperloeka 
moeda akan mx kan. 1 
ngan “sangat ter) maya Pemoeda 
itoe ditolak oleh seorang B Ke (en 
tah pegawai S.8. at: 
koerang djelas), sedang 

  

poela, setelah Pemoeda itoe membalas | 
nja dengan pakai bahasa Holan 
seprongkol (6, 
Hollandechoprekani,' 
Bingkan djo La 
Ai !! 'Bhocngi kita lantas ingat pe-| 

patah ,,De kleeren NN, de man”. 

Kedoea. 

Salah sarang ida di ini ko 
ta jg namanja poen termasoek djoega |. 

— disitoe 

Idoek disitoe laloe madjoekan permo- | 
jai ng sah, , tapi sampai | 

Paint ng saja menjampaikan sa. wakil 
dan bahagia kepada bhoeng, soe| mir ta 

'dikah kiranja bhoeng memberi tem| 

  

   

  

   

    
   

   

   
     

Njorang panggil ,R”. 
NON NA 01 

Tetapi djoega kita lantas NE . 

8, loepa 'bhoeng, | 
laloe | 

'poenjai 

  

ce soerat blasteng, sehingga pe 

    

em t kabar. 
| Tetapi anehnja, au salah seorang 
pegawe Goemintoe jang telah menda- 
tangi pendoedoek disitoe, katanja apa 
sebab: ja tidak maoe nah toch kau 

  

    

   

      

tai Oleh karena kita rasa 
Matan moengil hal ini, harap 
'bhoeng memberi adpis. Berikanlah 'se 

ar te. , nanti kita samboeng lagi, 
b banjuk hal2 jg moengil (gandjii). 

PETJOET 

Demikianlah toelisan 
Bang Bedjat djawab : 
Pertama: Dalam hal ini boekan 

»De kleeren maken den man”, tetapi 
»de tong“ djoega. Karena ia diidah 

si Petjoet. 

dianggap Inlajer biasa, kemoedian ka 
rena berbasa Belanda dianggap , Blan- 
danees berkoepiah (koeploek). 

' Kedoea: Bang 'Bedjat djelek2 
joega ada titel ,R”, ja.. malah ,R. 

Me tetapi tidak perdoeli, apa 
atau ,M”, atau 

Bedjat sadja, masa" bo- 
@doh. Kalau bang Bedjat benar ada 

tel, dan emang toeroenan bertitel, 
biar namanja di-obrak-abrik ja . . te- 
tap ada titel, 

Kebanjakan orang jang asli bertitel, 

  

Ibang Bedjat Iho, bang Bedjat sebetoel- 
inja . . loepa mempoenjai ,R“ apakah 
'mempoenjai SME" 

Jang soeka riboet, ialah jang mem 
»R“ belian atau persenan, 

'Lho ini tidak semoea, kalau boeat   — terkenal poetera dan poeterinja, jg 
. djoega ta' asing lagi dalam doenia 
- pergerakan, berlangganan sama salah 
| soeatoe bari n Indonesiers jg terbit 
Tisaan sator a jg terkenal kedoeng 

ongan. 

   
   

  

   
     

    

     

   

  

   
     
   

    

  

   
    

    

      

    

  

   
   

  

    

   

  

   
   

rat kena oleh arena adresnja ti 
(dak ditoelis : »R“, poeterinja 
hampir tidak ma malah sam | 

| bil marah2 dan n: 
— rah, karena disitne banja ditoelis toe- 

an,:. sadja. Tetapi kalau toeannja 
“tidak begitoe..., sebab bisa dja 

P— bahwa itoe ,R“ tidak membawa ke 
ki pentingan 'apa2. : 

2 

  

    

1 kita rasa toeroet piloe 1 
karena mendengar sam 

ndoedoek bilangan Cheribon 
sebelah kidoel oelon, berhoeboeng de- 

toe tinggi. 

. anon : 
ja soedah mengeta | 

embang adalah sreatoe 
kepandoean terdiri, 

dalam, habdi dhalam |   

Hadi ningrat, dan 
Kraton | 

  

   

  

    
  

    
   
   

      

   

   jali ari 2 
tja lebih terang. Troe- | 
€ sek: ng boekan pra 

  

“3 rel lan Kn 

    

   

   
   
   

  

   
   

        

   

  

   

    

      

   

  

   
   

     

    

  

   

pangreh pro- 
kali bantoean 

em kelihatan! 
yg Troeno Kem 

c moekanja me| 

di itoe toean ada sedikit mengerti 

   

08 lipoengoet soerat 

dhalem di Seloeroeh | 

rti doeloe, akan | 

.10 boeah| 
tri 1 

@ 'Jadakan dari 
a.  |(Java-tyd). 

nembak itoe 

bang Bedjat, tidak merasa keberatan 
memanggil orang dengan ,R“ asal 
sesoeai dengan 'amalnja. Asal sadja 
orang itoe mempoenjai »rab jang hadi" | 
atau roeh jang soetji. 

Ketiga: Stagrt...eh staartbelas- 
|ting, mesti dibajar. Selama masih ada 
giwang en tjintjin. . . mesti. Sebab, 
boleh djadi kita ta" boleh bertjintjin 
atau bergiwang. 

Sikap 15 rakjat digemeenteraad, 
bagaimana ? Lho kog tanja sama bang 
Bedjat. Lebih baik tanja sama wakil2 
itoe. 
Sekian, awas lain kali djangan salah 

|adres. Dan lain kali kalau menoelis 
“ djan Para 3 »bhoeng“, sebab de 

au Gitambah ,o“ djadi 
Pong “Dan bang boekan toezang 
bohoeng. Begrepen ? 1? 

Kirim salam sama empok. 

BANG BEDJAT. 

ISoesoehoenan tetap beroesia 72 th. de 
,|agan dihadlirioleh Z H BKP H. Poer 

" banneta dengan officieren dan semen 

buissoedah dipasar oleh Z HBKP H 
Poerbonagoro. 

Ada kabar angin, bahwa berdirinja 
Clubhuis itoe ditoenda sementara boe 
lan lamanja. Apa sebabnja saja tidak 
tahoe. Moendoernja pendirian Clubhuis 
itoe barangkali dari sebab perkara 

Iwang beja. Djikalau benar tentoelah 

pandoe Troeno-Kembang tidak akan 
berdiri dengan selekas-lekasnja. 

Sri Padoeka jang Minoelja lagi Bidjak- 
sana, saja kira Sri Padoeka akan me 
ngasih itoe oeang setjoekoepnja goena 

berdirinja clubhuis tadi, sebab permo 
honan derma dari beberapa perkoem 
poelan seperti Moebammadijah, Boedi 
Oetomo dan lain-lainnja dikaboelkan 
djoega. 

Sebagai penoetoep saja hanja men 
| do'a moedah-moedahan Clubhuis dapat 
lekas berdiri. 

— 0 — 

Peladjaran menembak 

|” Di Westervaarwater didekat Soera- 
baia akan diadakan peladjaran2 me- 
nembak pada tanggal 24 dan 26 No- 
'vember 1936 djam 8 hingga 1. 
(Java-tyd). 

Pada tanggal 24 November 1936 di 
poekoel 7 sampai 10 

Daerah oedara jang tak 
jaman karena diadakan peladjaran itoe 
ladalah dibatasi oleh parallelen 6052 ! 
Zuid-Breedte dan 704! Z B. dan mari 

» |diaan2 112037! O.L. dan 112045!OL.| 
'Daerah jang terseboet ini adalah| 

sama sekali termasoek dalam daerah 
tempat mengadakan peladjaran2 me 

karena itoe dilarang oen- 
toek dilaloei oleh mesin terbang. 

mn) wae   
“ 

Bisa dadi, dari berat dan tingginya. 
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kan, karena bisa basa Belanda. Moela2| 

tidak meremehkan hal itoe, boekau | 

tara Boepati dan Boepati Anom. Di| 
'itoe hari djoega baroe pertama Cluib-| 

aus 1g di nanti2kan oleh semoea| 

Oempama oeang bea itoe memohon | 

Di Soerabaia. 

F 

Seni 5 

hari didepan hakim diperiksa per- 
lawanan doea pihak, jang setiapnja 
mengakoe mempertahankan kebenaran. 
Sering perlawanan itoe meroepai 
peperangan moeloet, dengan memakai 

ngan2, peperangan sering djoega bisa 
mendjadi peperangan sakit hati atau 
membargkitkan kemarahan atau ke 
'dengkian kepada hakim. 

Dan banjak diantara perkara2 jang 
dimaksoed dilangsoengkan dengan 
pertolongan advocaat2 jang terpela- 
'djar mempoenjai titel meester in de 
rechten. Perlwanan antara advocaat2 
itoe terlebih meroepai peperangan 
ja'ni peperangan pena, menoeroet per 
kataan kebanjakan orang berdasarkan 
kepintaran mereka menjoesoen dan 
membentoek perkataan, memoetar kea 
daan membalikkan peratoeran. 

Peperangan antara doea pihak. 
Memang sering djalaunja sesoeatoe 

perkara didepan hakim beroepa pepe- 
rangan. Sebab mereka jang berperkara 
selaloe memandang perkara itoe dari 
badan dirinja sendiri, bahkan dari 
,yoentoeng dan laba" diri sen 
diri, dan segala pendirian jang berarti 
»,keroegian“ jani ,kekalahans 
sekali-kali tidak diterima. 

Pembatja mengerti bahwa dengan 
sedemikian kebenaran tidak dapat 
Prana 

Mereka tidak mengerti bahwa kebe 
naran hanja bisa berdasarkan ,,pendi- 
rian jang objectief“ dengan lain per- 
kataan mereka tidak berani menerima 
dan melihat kebenaran dengan mata 
jang bersih tidak berani mengakoe diri 
kalah. Pendeknja apa jang tidak tjo- 
tjok dengan pendirian sendiri, bahkan 
apa jang tidak tjotjok dengan kepen- 
tingan atau ,keoentoengan"“ ia 
lab salah belaka, tidak benar. 

Demikianlah kelihatan bagi kita 
orang2 jg tidak soeka menerima poe 

Kita semoea tahoe, bahwa setiap 

sendjata kedjadian2 atau pemanda- 

Halaman Pengetahoean 
—. Kehakiman. 

  

Kebenaran dalam pertjatoeran kehakiman 
  

JURIDISCHE MEDEWERKER. 

toesan hakim, tidak menoedjoei kete 
rangan hakim, dan tinggal menjoekai 
pendapatan sendiri, memperlihatkan 
kekerasan kepala, soeka berpendai 
sendiri, walaupoen toch minta pertolo 
ngan dan keterangan orang, dan ber- 
oelang mendjalankan perkara, naik 
appel, kirim soerat, memakai perka 
taan jg koerang enak dll. Banjak djoe 
|ga jg tidak mengarti, bahwa keadaan 
jang pasti atau telah terdjadi dan per 
atoeran jg telah dikoeatkan, tidak bisa 
dirobah lagi. 

Tentoe sadja kebenaran sedemikian 
tinggal djaoeh dari kedoea pihak. 

Tetapi kalau kebenaran itoe dekat, 
pada siapa terletaknja ? 

Memastikan kebenaran itoe ialah 
pekerdjaannja hakim. Hukim itoe se- 
orang manoesia tinggal manoesia, se- 
bab itoe poetoesannja memang beloem 
tentoe kebenaran jg pasti, beloem ten 
toe mengandoeng kebenaran sepenoeh2 
nja. Tetapi diatas doenia ini boeat ke 
amanan negeri, haroes diadakan orang 
jg diwadjibkan memastikan kebenaran, 
dan poetoesan hakim itoe haroes di 
anggap kebenaran jg pasti dan betoel. 
Kalau tidak tentoe negeri kaloet dan 
katjau, 

Sering kebenaran itoe soekar dipasti 
kan. Sebab alas2an dan dasar2an ke 
doea belah pihak mengandoeng sedikit 
atau banjak kebenaran, Disini kewa- 
djiban hakim amat berat.,. Dan ke 
benaran jg benar tentoe sadja terletak 
diantara kedoea kebenaran... Djoega 
kebenaran tidak pasti dan tidak tentoe, 
psen betrekkelijk, bersangkoet dengan 
pelbagai keadaan dan kedjadian. 

Dan bagaimanakah peperangan an 
tara doea adyocaat? Peperangan me 
reka seoemoemnja dan menoeroet azas 
nja selaloe lebih pantas, lebih bersih, 
veel eerlijker, disini hanja jg. berlain 
ialah peimandangan, pendapatan ten     & 

  

  

tang mengertikannja sesoeatoe kea- 
daan, sesoeatoe kedjadian, sesoeatoe 
peratoeran. Peperangan ini berdasar 
kan ketoeloesan hati dan kejakinan 

Peperangan ini lain tidak pertjatoe 
ran, Siapa jg. koeat dan pintar mem 
pertahankan —  pendiriannja, asal 
sadja semoea berazas kebenaran, dialah 
jg. mevang. Siapa jg. sanggoep mem 
perkoeat barisan dasar-dasaran, kedja 
dian2 dan keadaan, jg. segala berazas 
kebenaran, dialah jg. menang. 

Disini terang bahwa kebenaran itoe 
terletak ditengah-tengah kedoea belah 
pihak. Tetapi berat kemana ? Itoelah 
haroes dipastikan hakim. 

Banjak orang mengatakan advocaat 
atau meester itoe kerdjanja ialah 
membentoek, membengkokkan, meli- 
tjinkan d.IIl. apa jang dapat dibentoek, 
|dibengkokkan, dilitjinkan d.L.l. dan 
(selaloe sanggoep menghitamkan apa 
jang poetih. 

  
Keadaan ini tidak perloe dibitjara- 

kan, sebab kebenaran tinggal kebena- 
ran dan dalam hal ini sekali-kali tidak 
bisa terletak kebenaran. 

Mereka mengatakan doea advocaat 
berperang pena, memoetarkan sesoea- 
toe perkara: kebenaran hanja bisa 
bagi satoe pihak : dan sebab itoe satoe 
antara kedoea itoe tentoe berbohong 
dan berdoesta. 

Kebenaran ini kebenaran palsoe, 
sebab sekali tidak logisch, tidak dite 
rima oleh otak jg waras. Sebab me 
mang kehakiman itoe boekan wiskua 
de. Sebab boekan a dan b—c, e—b 
Se, djadi adan b—e.b, karena di 
dalam doenia ilmoe pengetahoean ma 
sjarakat a jg satoe djaoeh berlainan de 
ngan a jg lain2 tidak sebab keadaan 
Jg welingkoenginja berlainan. Sebab 
kalau djalan basah, beloem tentoe di 
sebabkan -oleh hoedjan. 

Lain tidak sebab kebenaran hanja 
betrekkelijk, bersangkoet dengan pel- 
bagai dasar2, keadaan), kedjadian2, 
hal mana tidak dapat dipastikan oleh 
manoesia, Manoesia tidak dapat menga 
takan poekoel segitoe awan sebanjak 
itoe akan berada ditempat itoe dan 
berwarna sedemikian dan akan diling 
koengi awan begitoe dll. Dan sebab 
itoelah terlahir perantaraan, pepera- 
ngan, petjatoeran dan segala hal hen 
dak ,,mentjari“ kebenaran. Kebenaran 
jg haroes dipastikan hakim, 

  

  

  

London ka Scotland. 

  

  
  

,THE'ROYAL SCOT1 
Ini loccmotief loear biasa koeat, kapoenjahannja London Midland and Scottish Railway 

dipake boeat tarik kreta-kreta api berat dengen katjepetan jang petjahken records dari 

Seperti machines, begitoepoen. ada manoesia. Orang tida bisa dapet kakoeatan, djika orang 
sfida pake minjak jang baek, orang tidak bisa dapet kakoeatan manoesia, djika orang tida 
"dahar makanan jang baek. 
“Makanan jang paling baek boeat anak baji dan anak ketjil ada soesoe: semoea anak kefjil 
perloe minoem soesoe saban hari: soesoe jang baek, bersi dan toelen. 

SOESOE MANIS TJAP NONNA 

NESTLE Koningsplein Noord 13, Batavia-Centrum 
  

Ma aa aa An ea 

  NAMA:   Gian 

"3 S "33 S3 

Company (of England), lantaran siapa poenja kabaekan hati kita bisa moeat ini gambar, - 

AON mainan 

Goenting ini dan kirimkanlah Kepada NESTLE MILK LTD. Koningsplein Noord. 13 Batavia-Centrum. 

Harep toean kirimkan dengan gratis: satoe boekoe jang memoewat banjak keterangan tentang me- 
ngoeroes anak baji kepada: 

Hanana ema ena enam nan 
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— DJOKJA, SEMARANG, SOLO 
2 Semarang 111. 

|. Saptoe 31 Oct. 
sare Lagi 

TI Be 

malam Lagoe Melajoe 
»  Djangger 0. Fhilosophie 

—. Gamelan 
—. Toetoep. 
    

00 Poeru 
5 malam Lagoe 

| PROGRAMMA V.O.RL. 
. Zender YDH 7 golflengte |. 107. 53 meter 

Sabtoe 31 Oct. 
5,— sore Lagoe Soenda 

  

“akan 1 

sebagaimana 
(Toean2 dan njonja2 ang 
gauta boleh menonton 

Ea .d1 Bhadio), 1 ua 
“1,— malam Toetoep. 

'gg001 Nov. 
   

      

     

     
     

    
   
   

    
    

    

Beri 

   
   

SS Lagoe orgel keagamaan 
| 845. Lagoe geredja 
AAN Dn Siaran N.I. C, R. O. 

Tk OEt3 Lagoe anak-ak beramai- 

    

   

  

    

  

   

  

   

    
   
    

   

  

    

  

   

   
   

Krontjong 
'» Lagoe Singapore 

».  Lagoe Arab 
. Toetoep 

nen2 Nov. 

Lagoe Arab 
& Tags Djawa 

-..»  Kerontjong - 
p malam Lagoe Tionghoa 

U . Lagoe Soenda 
2... Orkest Soematera 

. Lag : 

“Boeat anak2 

dan segala galanja ... 

“Iboelan jang laloe, :... 

Ainggoe 1 Nov. 

—- pagi Lagoe gramophoon 

| 6.— sore Krontjong —— 

8 — malam Wajang koelit 

Berit 

(sedikit tinggi djoega dari kamoe, | 

“Ita'bir2 mimpi itoe..,. boektinja 

  

       
   

2 Imoe, djanganlah engkau mendoea fi- 
“2 Ikiran lagi hal ini. 

  

| akan kemaoean Iboe dan Ajahmoe jg 

  

“| Sebab meskipoen engkau hanja ber 
  

“kas, Oleh karena Iboe dan Ajahmoe 
“Itelah disaksikan oleh orang ramai (se | 

SG ar 'jengkau mendjadi isteri Hadji Koed-| 
yg K oprak dimainkan de-|roet jang terk 

Es . ngan sesoenggoehnja (boe | berfoelues | 
« kan hanja tjeritera sadja,| Itoelah sebabnja akoe berani menga | 

tapi dimainkan 

0. Boekan sedikit, Sal: orang toea2 
iljang teroes kesima, pingsan, gagoe 
 Itbisoe),. ... dan boeta, meskipoen 

didalam kampoengnja, ia tertjatet (ter | 

kenal) paling dj jabang at: 

   
ada) Pinta (kalimat sahadat, oentoek . . . mendja 
Lagoe Kr ontjong —  Joehkan dari babla jang akan menim- 
Berita sport dan s. kabar 
Hawaiian muziek. Dima- 

inkan | The Job 
atanagaran Hawai a 

-|bersoeara . , , soenji senjaplah, ta“ ada | 
(sedetik poen kedengaran oetjap2an (se    

  

    

  

Adjesan 
Toetoep 

Senen 2 Nov. 

—..»  |'Lagoe Djawa 
ke “Berhenti: 
malam Lagoe Kerontjong 

ar Berita s Ka rita soerat kabar          
» 

» 

“| Batavia I 157,89 m Batavia II 61, 
166m Buitenzorg 15625 m, Soekaboe: 
mi 142, 18 m. : 

—.. Sabtoe, 81 Oct. 
1 sore Lagoe gramophoon dan 

   

can : berita s. k. 
Nat Orkest muziek 

7,15 malam Lucienne boyer 
TA Pemandangan 1. negeri 

  

sf Lagoe Belanda 
5 Lagoe dansa 

Lagoe roepa-rvepa 
5 Toetoep 

E Minggoe1 Nov. 

801 pagi Carillon 

si ar ramai . 
M5 Draaiorgel B. R. V. 
12,— siang Lagoe roepa-roepa 
KAS, Lagoe dansa 
— Berhenti 

5.31 sore  Lagoe gramophoon . 
6,— Wilhelm Kemff bermain 

Paul Hut 
7.15 malam Lagoe gramophoon 
8,— General Motor Sympho- 

nie orkest 
Oo — Lagoe roepa2, dan Pho- 

hi-Relay disamboeng de 
ngan Amsterdam 

TE G Lagoe gramophoon 
12— Toetoep 

  

TJERITA PENDEK 

»MENANTOE JANG SETIA ....?” 

oleh 

2 5 “Glembo 

An Soedablah .... nasib dan 
'peroentoengan,..... Toehan jang 
lamat koeasa, moerah, moelia 

Benarlah, sebagai mimpikoe jg 
telah koekatakan padamoe, ketika 6 

: meskipoen 
jakoe mendapat pendidikan agak 

sekarang pertjajalah akoe akan 

sekarang ini. 
. Ta'apalah, biarpoen kitasekarang | 

ta berdjodoh,.... tetapi moedah| 
moedahan hari kemoedian kelak, sia 
pa tahoe, Toehan pertemoekan ki 
Te an 

| Oleh karena itoe, pesankoe kepada 

Setialah engkau dan toeroetlah, dja 
nganlah sekali-kali engkau bantabi 

tertjinta itoe. 

pengadjaran sekolah - kampoengan sa 
dja, . .. boleh dikatakan termasoek 
kaoem berpengadjaran .. . dan boe 
roeklah dimata2 orang seisi kampoeng 

| moe, bila engkau seorang anak gadis, 
berani membantahi (engkau) bal ini . 

  

kampoeng), menerima tanda moe'afa 
Ikat (puetoesi, setoedjoe, . . . . bahasa 

  

kenal , . . 'alimserta ...|      

takan, ketika enam boelan j.t.l. selagi 

Oedjoeng Pasar-Ikan (Betawi-lama) : | 
bahasa: Pertjintaan jang serapat2nja | 
litoe, dapat terpisah (bertjerai) oleh | 
Ikarena disinari tjahajanja . . ......| 
kerintjingnja ringgit. 

g djempolnja, tja 
       

   

     
: -Soearanja Geladek (petir), masih da 
pat . . . masing2 mengoetjap ., . akan | 

panja . ..: tetapi bila ringgitan jang 

    boet2an) jang dikeloearkan dari da 
lam hati sanoebarinja masing2 . . . 

  

- sore Dongengan dan njanjian 
(0 anak-anak dipimpin oleh 

Lin Moech dan Lik Moel 

|kan dengan H. Koedroet ! 

kita bersama2 doedoek termenoeng di| 

han2 dikeloearkan dari dalam soeara 
kerongkongan, seorang pemoeda bang 
sa Indonesier kepada kawannja jang 
Ibernama Salbiab: ketika dibelakang 
dapoer tetangganja, jang sedang mem 
bantoe memboeat djoeadah, karena 
beralat mengawinkan anaknja. 

Oentoek dinegeri ini, soedahlah men 
|djadi soeatoe “adat, ditempat per'ala- 
tanlah jang seramai2nja pemoeda2 .,. 
|mengintai (ngintip Bt,) akan mendja- 
di ...pasangannja hari kemoedian ., . 

»Bin, akoe pven. . . demikian djoega, 
“tetapi oleh karena... pak... saan 
“.. terserahlah dirikoe.,. didalam... 
tangannja ,..” 

Demikianlah kedengaran soearagadis 
Salbiah, oentoek mendjawab... keka- 
sihnja, jang bernama Rebin sambil 
bertjoetjoeranlah air matanja ..: tetapi 
sebab hari malam serta gelapgelita, 
ta' terlihatlah hal keadaannja masing2 
kedoea pemoeda itoe. 

Sekwartaal jang laloe, Hadji Koe- 
droet dengan Salbiah hidoep sebagai 
berdamai pada pemandangan mata sega 
la pendoedoek disitoe, ia diam ber- 
koempoel dengan mertoeanja seorang 
jang telah djanda, karena soeaminja 
(ajahnja Hadji Koedroet), telah me- 
ninggal doenia, ketika mentjoekoepi 
roekoen Islam ke Tanah Soetji (Mek- 
kah) jang ketiga kalinja. 

Chabarnja ia meninggal doenia, di 
pertengahan djalan antara Mekkah dan 
Medinah, oleh karena terserang penja- 
kit ta'oen. 

Siapakah jang menjangka (mengira), 

nja, sebagai H. Trondol itoe, berkoeboer 
dipadang pasir..., sehingga ta' tentoe 
dimana letak. koeboerannja jang se 
benar-benarnja ,.. . sehingga xaoem ke 
loearga dan achli achlinja, ta' dapat 
mentjaharinja, pada waktoe hendak 
berziarah. 

Demikian poela nasib dan peroen 
toengan Salbiah dengan Rebin..., 
seorang poen ta'ada jang mendoega 
IwenjangkaJ, bahasa Salbiah bersoeami 

»Apakah jg koerang pada belida?” 
kata pepatah orang toea2, 

Demikian poela Salbiah, kini 
telah mendjadi isterinja H. K oe- 

orang jang berharta dalam kampoeng |. . 

    
   

   
   

    

   
    

   
   

   

          

    
   
   
   
   

    

   
   

  

   

      

   

  

   

  

   

  

   

    

   
     

    

    
   
   
   

  

   
    

    
Maman An sem 

'Tanah soetji, oentoek mentjoekoepi 
roekoen islam serta berziarah kekoe- 
boeran mertoeanja laki, bila didapat- 
nja. 

Setengah tahoen, sesoedahnja Sa I- 
Ibiah dengan H. Koedroet men- 
djadi soeami isteri, dengan takdir Toe- 
han jang maha koeasa, bertjerailah ke 
doea soeami isteri itoe, oentoek sela- 
ma lamanja . ... 2 

H. Koedroet, sepoelangnja dari 
mengadji diroemah goeroenja. ... be- 
rasa seloeroeh anggotanja tak nja- 
man ., .j hanja tiga hari sadja, telah 
berkoeboerlah ia oentoek sela-lamanja 
di Karet Tanahabang (Bt C.). 

Sehingga 4 hari dan” 40 malain, 
soeara orang jang mengadji, oentoek 
mendo'akan soepaja arwah jang me- 
Ininggal itoe, diampoeni Allah dosa- 
ma” 

Salbiah, setiap malam Djoem'at keti- 
ka bedoek (taboeh) berboenji waktoe 
Magrib, ta' loepa berdiri dengan ter- 
tibnja dimoeka pendaringan, sambil, 
membakar kemenjan jang asapnja 
berkepoel2 memboeboeng arah keawan, 
serta membatjakan do'a... jang ta 
ada seorang djoea poen mendengar 
nja . . . , hanja oentoek ia seorang diri 
sadja, jang dioetjapkan demikian : 
»Moedah2an, kekasihkoe Rebin selamat 
didalam pekerdjaan, bertambah tam- 
bah naik deradjatnja dan pandjang 
oesianja, dapat . .. bertemoe serta 
ber... lagi. Amin Is 

Alangkah riang hati mertoea perem- 
poeannja dalam hatinja, melihatkan 

- Menantoenja nan setia? sebab di 
lihatnja setiap malam Djoem'at, ta' ber 
kepoetoesan ia membakar kemenjan 
oentoek memintakan peringatan dosa- 
nja bagi arwah soeaminja jg ditjintai- 
NN 
Setahoen, kemoedian sesoedah 

nja hal itoe ., . 
»Ja, kandapoen demikian djoega, 

boelat sehati pada adinda", kata Rebin 
pada Salbiah, sambil doedoek ber 
doea serta menggojang2kan kaki pada 
koersi gojang, mendengarkan soeatoe 
Radio, kebetoelan menerima lagoe 
jg dikirimkandari Nirom: ,Kron- 
tjong senang hati",   droet, jg bertjita tjita poela akan ke (Wa'llahoe'alam), 
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SUMATRA. 

Djangan soesah berpikir 
Kalau toean-toean dan njonja-njonja perloe 

pakai kain batik dan saroeng tenoenan Indone- 
Sia jang asli, teroes sadja koendjoengi TOKO 

Pendjoealan tetep menoeroet harga biasa 
. Selamanja bersedia mengirim rembours, per- 
mintaan banjak atawa sedikit dioeroes dengan rapi. 

Menoenggoe dengan hormat 3 

Toko SUMATRA 
P. Senen 185 post box 129 B.-C. 
  

                

SOESAH 
  

Lagere Onderwijs 

Iwee Jarige Engelsche 
“ 

SORE  BLIND TYPEN 

bersekolah. Dengan djalan 

M etroyolitn     
Ke” 

Waktoe bertambah soesah, penghidoepan bertambah sempit. 
Barang siapa malas tertinggal dibelakang! Barang siapa lemah di 

indjak segala orang! Sebab itoe sediakanlah sendjata. 
PELADJARILAH salah satoe BAGIAN : 2 

PAGI Elementary English School Boeal anak2 segala 

MALEM Two Year English Course 

N.B. Moelai 1 Januari 1937, -kifa akan mengadakan djoega T WEE 
JARIGE ENGELSCHE CUR US dengan soerat-me- 
njoerat, Satoe hal jang amal penting boeat orang jang 
tinggal diloear kota atau la“ “mempoenjai woktoe akan ergi | 

diroemah sendiri! Permintaan dari sekarang 

10 Schoolweg, Noord, 

bangsa baik oentoek 
moerid H.I. S Pemba- 
jaran f 300.- p. m. 
Boeat orang dewasa, 
Bisa bitjara dalem tem- 

Cursus po 3 boelan. 
Ini cursuss ama tinggi 
dengan klas 7 Elemen- 
tary Engish School. 
Lihatlah resultaafnja di 
blakang hari. 

Dengan pake 10 djari. 
Pembajaran f250.— 

“safoe boelan. 
Pada tg. 7 November, 
1936. ada EXAMEN 
TYPEN. Siapa djoega 
boleh foeroet djika bisa 
type 120 lelfers per 
rainute, dengan 10 djari. 
Permintaan dari seka- 
rang. 

ini foean/njonja dapat beladjar 

Frglish Night School 
Terdiri 1930 

Pasar Baroe   
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. raan-pembitjaraan 

     
  PER 

No. 168 Saptoe 31 October 1936 Tahoen ke 4 

  

  

  

  

  

  

. Lembaran Ketiga 
  

  

Beberapa tjatatan 
  

Perloembaan Bersendjata di Europa 
  

PERTIKAIAN BAROE ANTARA DUITSCHLAND-DAN RUSLAND 
  

FRANKRYK MEMPERLOEAS ARMADA OEDARANJA. 
  

Minister - oeroesan armada - oedara 
Frankrijk-Pierro Cot — telah me 
madjoekan pada kabinet rantjangan2 
jang terbagi-bagi, jaitoe dimaksoedkan 
oentoek memperloeas kekoeatan arma 
da oedara-nja. Moelanja diniatkan akan 
mengadakan 1000 boeah mesin terbang, 
tetapi dalam rantjangan baroe ini le 
bih banjak lagi djoemlah jang dike 
hendaki, demikian poela tentang mo 
delnja hendaklah model terbaroe sekali, 
dan semocanja itoe didalam tempoh 
jang setjepat-tjepatnja moesti Jiselesai 
kau. 

Djoega djoemlah pangkalan pangka 
lan penerbangan dan kekoeatan pega 
wai-pegawai penerbangan diperloeas 
poela, sedang pada saat ini perhatian 
semata-mata ditoedjoekan pada perse 
diaan-persediaan brandstof. 

Rantjangan baroe itoe agaknja akan 
memakan ongkos 5 milliard frarc. 

Pindjaman-pindjaman oentoek keper 
loean rantjangar inipoen telah diminta 
kan, menoeroet J. B. 

Achli-achi marine dari sk, , Petit 
Parisien“ Reine Labruyere ber 
pendapatan akan adanja kemoengkinan 
timboelnja pertikaian baroe antara 
Sovjet-Rusland dan Duitsch 
land berhoeboeng dengan pembitja 

antara .Engeland 
dan Sovjet-Unie tentang mendjalankan 
segala kepoetoesan jang telah diambil 

- oleh conferentie-armada jang beloem 
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selang berapa lama telah diadakan di 
Londen atas dirinja Sovjet-Rus 
land. : 

Menoeroet Lahruyere, Wakil- 
Duitschland di Londen telah menjata 
kan pada Pemerintah Inggeris, bahwa 
manakala permintaan-idzir jang dioe 
soelkan oleh Eugeland itoe diberikan 
pada Sovjet-Rusland, maka Duitschland 
boekan sadja hanja akan keloear dari 
perdjandjian armada antara Engeland 
dan Duitschland, bahkap ia akan kem 
bali kepada sikap lamanja oentoek 
mengadakan tindakan dengan merdeka, 

Duitschland berkejakinanan bahwa 
idzin2 jang dioesoelkan oleh Engeland 
itoe adalah bertentangan dengen per 
djandjian-armada di Londen tempo 
hari, dan poela bertentangan dengan 
perdjandjian armada antara Engeland 
dan Duitschland. 

Pemandangan di Rusland. 
S. k. ,Petit Parisien”” mengembali 

kan ingatan kita pada soeatoe keadaan, 
bahwa Engeland telah menghoeboeng 
kan dirinja dengan Duitschland dan 
Rusland oleh karena 2 kalimat jang 
termaktoeb dalam perdjandjian di 
Londen terseboet, jang poela sangat 
penting artinja, dalam maksoed pada 
pembatasan sifat, adalah akan tidak 
berarti soeatoe apa, manakala negeri- 
negeri besar tidak masoek dalamnja. 

Duitschland menerisa baik 2 kali 
mat-kalimat itoe, tetapi dengan per 
sediaan-persediaan mengingat armada 
Sovjet Rusland, teroetama jang menge 
nai armada-Sovjet di Timoer djaoceh. 
.Dwtschland menjatakan dengan ini 

bahwa kapal2 perang Sovjet adalah 
sama modernnja sebagai kapal2 
perang kepoenjaan negeri2 di Kuro- 
pa-Barat, dan diterangkannja poela 
bahwa Sovjet Rusland sesoenggoehnja 
mempoenjai armada-silam jg sangat 
koeatnja oentoek seloeroeh doenia, ar 
mada-silam mana adalah terdiri dari 
120 kapal2 silam jg besar2. sedang 
£ bocah lagi masih sedang dikerdja 
an. : 
Disampingnja, Sovjet Unie telah me 

minta idzin oentoek mengadakan 7 
boeah kapal Kruiser kl. 1, dengan di 
persendjatai dengan meriam2 lebar 
18 cM,, karena katanja Ingenieur2 
Sovjet Rusland telah biasa membikin 
meriam2 jg sebesar2 itoe, 

Karena sebab2 tsb. diatas Duitsch 
land menerangkan bahwa Ia agaknja 
ta" dapat lagi akan hidoep dalam koeng 
koengan perdjandjian di Londen tsb. 
perdjandjian mana adalah menghala 
ngi pembikinan kapal2 kruisernja be 
rat 8000 tons jg akan diperlengkap 

———.c 

kan dengan sendjata dan poela berme 
riam kaliber 15,5 cM. 

Achirnja Duitschland mengoendjoe 
kan, bahwa Sovjet Rusland roepanja 
ingin menghendaki segala tindakan 
merdeka, teroetama segala apa jg me 
ngenai pembikinan kapal2nja oen 
toek 'Timoer djaoeh, dengan dida 
sarkannja atas sesoeatoe, jaitoe karena 
JAPAN tida masoek dalam perdjan 
djian di Londen tsb diatas. 

Duitsehland menoendjoekkan poela 
bahwa sebagai akibat dari soal ini, 
Rusland akan dadat membikin kapal 
sebanjak2nja jg ia dikehendaki, tetapi 
masih poelalah dapat dipastikan bah 
wa kapal2 inipoen dioedjoedkan en 
toek..... Timoer Djaoeh ! 
IJapoen sewaktoe2 akan dapat me 

njoeroeh soepaja kapal2 ini ditempat 
kan dilaoet Timoer, Laoet Hitam, atau 
di Laoetan Tengah. 

Armada Sovjet Rusland tentoelah 
akan melebihi dari segala apa jg di 
poenjai armada Duitschland, armada 
mana dibatasi poela hingga 35pCt. 
dari armada Inggeris. 

  

Pemandangan di Inggeris 

Ketika banket jg setiap th. diada 
kau itoe dari Navy League, Eord ke 
I dari Admiralitet Sir Samuel 
H oare mengoemoemkan, bahwa Ra 
dja-Edward telah mengambil ke 
poetoesan soepaja kapal2 perang. Ing 
geris jg 2 itoe, ketika ini masih be 
loem dipakai, diberi nama masing? 
»King Ceorge V“ dan , Prince pf. 
Wales, 

Sir Samuel dengan oetjapan itoe 
menjamboeng poela bahwa kapal ter 
sebcet adalah soeatoe roepa hasil dari 
peladjaran jang telah dilakoekan de 
ngan segala saksamanja dan dari pe 
ngadjaran2 praktek pada saat ini. 
Minister terseboet menerangkan bahwa 
dalam mengerdjakan rantjangan-arma 
da ini telah didapat kemadjoean jang 
sangat memoeaskan. f 

Demikian poela jang bekerdja pa 
da dienst Marinenja ialah semoea 
orang2 toea-moeda jang koeat-koeat 
dan djoemlahnjapoen boekan sedikit. 

Minister ini seteroesnja 'mengoe- 
moemkan bahwa dalam “niatan ada 
terkandoeng oentoek membikin soeatoe 
persediaan baroe. jg akan dinamakan 
Royal Naval Volunteer Supplementary 
Reserve, dengan mana mereka jg ge- 
marpada sport air jg telah beroesia 
18 hingga 39 th, jg poela ingin oeu- 
toek memperladjari peladjaran djadi 
officier pada Royal Naval Volunteer 
Reserve terseboet, dalam keadaan pe 
rang dapat dihoeboengkan, 

Pemasoekan ini boekanlah peladja 
ran jg sebenarnja didalam zaman per 
damaian dan tidak poela oentvek me 
makai uniform, tetapi manakala me 
reka dipanggil, maka anggota2 ini ke 
lak akan dipersamakan  tingkatannja 
(kedoedoekannja) sebagai Onderluite- 
pants dari (RNVR. terseboet diatas. 

Kedatangan Ambassadeur baroe dari 
Duitschland, Ribbentrop, di Londen, 
adalah ditoetoerkan oleh sk. “Echo 
de Paris“ dengan mana s.k. itoe me 
njatakan, pendapatannja bahwa makin 
dekatnja perhoeboengan antara Enge- 
land dan Duitschland itoe, jang me 
mang seharoesnja karena adanja per 
djandjian armada antara kedoeanja 
terseboet, dalam sedikit hari akan pas 
tilah meroepakan soeatoe kenjataan 
seterang terangnja. 

S.K. inipoen berpendapatan bahwa 
makin dekatnja perhoeboengar antara 
Berlyn, Londen dan Rome sesoeng- 
goehnja telah mentjapai poentjak jg 
tertinggi sekali. 
»SFrankryk dalam bahaja“ kata 

s,k. ini dan boekan sadja begitoe, bah 
kan "diasingkan didalam golongan ke 
ragoe ragoean dari Sovjet Rusland”. 

Kemoedian s.k. ini menjatakan poela 
atas kechilafan Pemerintah garisan 
Rakjat ini karena mana perhoeboengan 
antara Frankryk dan Duitschland roe   

  

  

BANTEN VARIA 

Kelapa dipantai Barat 

Disepandjang 44km. 
Oleh pembantoe : 
Anjar-Laboean ada dihoeboengkan 

dengan RR. jang hingga kini masih 
beloem boleh didjalani oleh vrachtau 
to's dan autobussen. Pandjangnja dja 
lan, jg seakan-akan mengikoeti garis 
pantai Banten sebelah Barat itoe, ada 
kl 44 km. $ 

Dikiri-kanannja nampak oleh kita 
bermillioen pohon kelapa dengan ber 
boeah baik. Kesemoea itoe kepoenja- 
an pendoedoek Banten Barat jg mana 
bagi mereka adalah soember penghi- 
doepannja jg teroetama, 

Djoega disisi sepandjang djalan itoe 
nampak oleh kita beberapa toempoe 
kan kelapa jg soedah terkoepas dan 
ada poela jg tergantoeng didahan po 
hon Asam dan Sengon dengan ta'seo 
rang jg mendjaga. 

Dalam alam Jagang, orang2 Banten 
itoe soedah mendjadi kaja karena ke 
lapa teroetama dan mendjadi miskin 
karena kelapa poela. Kaja, hingga di 
antaranja ada jg mempoenjai auto dll., 
akan tetapi sekarang miskin hingga 
soesah membajar padjak. 

Demikianlah rolnja kelapa disana. 
Konon dikabarkan, bahwa rata2 jang 
mempoenjai kebon kelapa soedah sa 
ma terikat oleh ,voorschot“ jg agak 
tegoeh, hingga harga panennja boleh 
dikata dikoeasai oleh keadaan demi 
kian. 

Indruk Priangan dipantai Barat 

Di onderdistrict Pa 
saoeran. 

Dionderdistrict Pasaoeran, 60 km. 
dari Serang dan letaknja didjalan an 
tera Anjar Laboean, disana terdapat 
Pasanggrahan R.R. ( Regentschapsraad 
dengan pemandangan jg sangat indah. 
Djika orang berdiri dimoekanja, nam 
paklah olehnja gelombang air laoet 
jg belaoe warnanja dari Selat Soenda 
dengan goenoeng Krakatau sebagai 
toempeng ditengahnja. 

Kali Pasaoeran dengan penoeh ba 
toe2 besar dan ketjil serta djernih 
airnja dan roemah2 pendoedoek dari 
panggoeng, membikin teringatnja kita 
pada tanah Priangan. Djoega hawanja 
ada sedjoek, djaoeh berlainan dengan 
hawa Anjar. 

Hanja bahasanja 5 jang berlainan, 
jalah $Soenda bertjampoer Djawa 

Pinggangnja haroes lebih ketjil? 

Omong? dalam opelette. 
Saja kira toean baroe pernah men 

djalani djalan ini berkata seorang pe- 
noempang jg minta toeroet pada kita 
ke Laboean. 

Setelah kita djawab dengan ,ja" la 
loe ia meneroeskan pembitjaraannja. 

v»Toean tentoe mengira, bahwa dae- 
rah ini sangat kaja". 

»Betoel". 
»Tapi tidak demikian dengan ra'jat 

mereka hidoep terikat dengan voor- 
schot hingga kerap kali menjoesah 
kan penagihan belasting". 

»Voorschot kepada siapa ? 
Oleh penoempang baroe tadi hanja 

didjawab dengar senjoeman seperti 
orang jg soeroeh kita tahoe sendiri. 

» «.. Sajang kalau ta“ ada jang 
soeka menoentoen mereka dalam per 
satoean Cooperatie oempamanja kata 
kita sebagai penocetoep pembitjaraan. 
Penoempang itoe adalah seorang poe 
tra Banten sedjati dan berpakaian sa 
toe stel poetih dengan ikat kepala ba 
tikan , Djonas“ serta boeah badjoenja 
(kantjingnja) berletter W. 

Dalam hati kita hidoep kata2 ,Se- 
soenggoehnja! Ia tahoe betoel seloek 
beloeknja", 

  

panja makin meroepakan tjahaja jg 
ta' baik. 

S,K, "Le Journal” berpendapatan 
bahwa Ambassadeur Duitschland jg ba 
roe ini telah tiba di Londen pada soe 
atoe sa'at jg sangat baiknja, oleh ka- 
rena saat kedatangannja ini berbetoe 
lan dengau pemasoekan Nota Bel- 
gie. 

S.K. itoe berkejakinan bahwa Nota 
Belgie itoe berarti bahwa Belgie me- 
nerima baik sikap Duitschland terha 
dap pada organisatie dibenoea Kuropa 
barat, dan berkejakinan poela bahwa 
tindakan Belgie itoe sama hakikatnja 
dengan tindakan Engeland.   

Langkah Moehammadijah 

Laboean mendjadi 
groep. 

Ketika hari Minggoe jl. di Laboean 
soedah dilargsoengkan openbare ver- 
gadering dari Moebammadijah dalam 
gedoeng bioscoop disana. Jang me 
ngoendjoengi ditaksir ada kira kira 
600 orang. Dari Djakarta datang tt, 
Kartasoedarmo dan H. Gozali. 

Rapat diboeka pada djam 9 dan se 
lesai pada djam 12 lebih. 

Agenda seperti berikoet : 
I. Propaganda Moehammadijah 
1 Igama Islam 
1 Rondvraag 
T. Kartosoedarmo bitjara tentang 

Propaganda dan t. H. Gozali tentang 
Igama Islam. T. Abdulhak tentang: 
Propaganda. 

Dari Rangkasbetoeng, toean Tahrir, 
memberi selamat pada groep jang ba 
roe berdiri itoe. 

Soesoenan pengoeroes terpilih seper 
ti berikoet : 

Ketoea: t. H, O. Sanoesi 
Wakil ketoea t. Moh. Nazeh 
Penoelis toean Abdulhak 
Pembantoe2 t. t. Soeria, Asgari dan 

Mochtar. 
Kita poen oetjapkan Sambil ber- 

diri“ dan bagagialah groep jang ba- 
roe lahir itoe. 

Politiek peroet 

Laboean bersemangat? 

Atas oesahanja t. Tb. M, Sanoesi, 
Ketoea dari Moehaimadijah groep 
Laboean, sekarang sedang didjalankan 
propaganda oentoek bersatoenja pen 
doedoek daerah Laboean dalam so'al 
economie. 

Hasil boemi dari emping, padi 'dan 
kelapa sedang dioesahakan seberapa 
dapat dikerdjakan oleh sesoeatoe ba 
dan cooperatie. 

Dengan djalan demikian kita jakin 
akan perbaikan harga hasil2 itoe. 

Kita harap sadja akan hasil oesaha 
mereka. 

Tjerita di Tjarita 

Akan soeboerkembali 

Pada ml. Senin tg. 11—10-36 pada 
kita ditjeritakan bahwa pendoedoek 
kampoeng Tjarita dari district Laboe 
an pada kl, 50 th. jl. tidak sedikit jg 
mempoenjai kapal lajar dan mendja 
di nachodanja. 

Pada waktoe itoe pendoedoek Tjari 
ta rata2 orang jg keboen kelapanja 
loeas serta banjak hartanja, 

Akan tetapi diwaktoe ini, pendoe 
doek kampoeng tsb. soedah mendjadi 
kehilangan . pamor. dan kapal2 tadi 
soedah ta'ada bekas2nja. 

Selandjoetnja sekarang diantara pen 
doedoek soedah moelai lagi beroesaha 
sekoeatnja oentoek memadjoekan kem 
bali penghasilan kampoengnja jg mana 
terdiri dari kelapa teroetama dan pa 
da waktoe2 moelai naik harganja seba 
gai djoega emping melindjo. 

Boeat 1C0 boetir kelapa ada jg be 
li harga f 1,80. 

Karena orang jg beroesaha tadi 
adalah crang ig berpengalaman lama 
dalam soal kelapa maka diharap kam 
poeng Tjarita soeboer kembali. 

Kita do'akan. 

B. B. Laboean actief 

Pada kita dikabarkan, bahwa sebe 
gitoe lekas toko2 Tionghoa disana me 
naikkan harga barang2nja. 

Wedana soedah bisa membereskan 
hal itoe setjara memoeaskan. 

Satoe keactievan jg kita hargai de 
ngan mana pendoedoek terpelihara da 
ri keperloean hidoepnja. 

Sepandjang djalan 

Laboean Pandeglang 
Postweg dari Laboean ke Pande 

glang jang pandjangnja ada 41 km. 
nampak soedah semoea diasphalt. 

Di kiri kanannja temboek tidak se 
dikit pohon kelapa dan pohon menlin 
djo. Ternjata oleh kita, bahwa boekan 
sadja “Laboean, akan tetapi Menes 
poen  beloem dapat penerangan 
listrik. 
Djalannja autobussen roepanja beloem 

begitoe teratoer baik sedang passagiers 
nja masih diperbolehkan berdjedjal2 
selandjoetnja dapat kita njatakan 
bahwa Banten Selatan ada lebih kaja 
tanahnja dari pada Banten Oetara. 

Djika Dr. Soetomo 

Di Banten. 
Soeara dari seorang poetera Banten 

jang agak terkenal sampai di koe- 
ping kita, bahwa ia bersedia oentoek 
mendjadi Comite van Ontvangst bila 
Dr. Soetomo kembali “di poelau Djawa 
dan singgah lebih doeloe di kota Dja 
karta. 

Orang itoe merasa tertarik hatinja 
ketika membatja soerat Dr. Soetomo 
tiba di Mesir dan -bertjakap2 dengan 
pembesar Bank di sana. 

Roepanja di Banten memang ada 
semangat dagang. 

sah aa 

Persjarikatan Oelama (PO) 
Tjab: Sindanglaoet   Malam Minggoe jang laloe P.O. 

Naa 
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“|Tjab: Sindanglaoet telah mengadakan 
tabligh oemoem, dengan mendapat 
perhatian besar: dari segenap kaoem 
Moeslimin dan Moeslimatin, sehingga 
kelihatan Madrasahnja penoeh dan 
banjak jang doedoek termenoeng diloe 
arnja, 

Tabligh mana moelai diboeka poe- 
koel 8.30 oleh T. Soedja sebagai wa- 
kil ketoea T, Hadji Godjali, dan sete- 
roesnja tabligh dipimpin oleh T. 
Abdulhamid. 

Setelah semoea hal2 dalam oeroesan 
tabligh dibentangkan oleh pimpinan, 
laloe mempersilahkan Toean Djeman 
dari Cheribon sebagai wakil Hoofd 
bestuur oentoek mengoeraikan tentang 
Azas toedjoean danlangkah P.O. Se- 
beloem mengoeraikan hal itoe T, Dje 
man lebih doeloe menerangkan hak2 
nja manoesia: 

a. Hak manoesia kepada Allah. 
b. Hak manoesia kepada Rasoel. 
c. Hak manoesia kepada sesama ma- 

noesia. 
Selandjoetnja ia memenoehi kewadji- 

bannja, dengan dapat menjenangkan 
hadlirin. Lebih djaoeh PO akan memen 
tingkan tentang opvoeding en Onder- 
wijs, karena inilah halnja dalam pe 
njelidikan PO Igama Islam dalam ke 
moendoeran. 

Lain dari itoe membentangkan poela: 
1. Propaganda pergoeroean PO. 
2. Langkah dalam pergoeroeannja. 
Penoetoep T. Djerman mengoetjap- 

kan jg PO menoedjoe kearah sociaal 
dan economisch dalam pergaoelan. 

Pembitjara selainnja T. Djeman , ter 
diri poela T. Pedil : membentangkan 
tentang madjelis2. 

1. PO dengan peroesahaan oemoem. 
Ja'ni: a. Pertanian. 

bwPerdagangan. 
c, Pertoekangan. 

Begitoepoen tentang atikan oentoek 
kewadjiban kaoem iboe dengan tjoekoep 

Toean : Djawahir : tentang madjelis 
pemoeda dengan memakai anggaran 
dasar 4 perkara menoeroet riwajat 
sosnan Kalidjaga. 

Jalah: 1. Paksi, 2, Wanita, 3, Tjoe- 
riga dan 4, Toeranggas inilah sifat2 
nja pemimpin jang dapat. membawa 
keslamatan bersama: toea, moeda, la- 
hir dan bathin katarja. 
Toean : Djoepri tentang kepandoean 

PO. (HIPO.) jang berazas, pendidikan 
dan peladjaran Pandoe berdasar keisla- 
man : begitoep oen dalam geesteiijk dan 
lichaamelijknja K.B.H I.P.O — 

Ketiga T, ini adalah oetoesan pe- 
ngandjoer dari Cheribon. 
Acbiroelkalam kita sebagai moeslimin 

Sindanglaoet, sjoekoerkan kepada Allah 
soebhanahoe wa'ta Allah, moedah2an 
dengan adanja ke empat pengandjoer 
ini PO. Tjab, Sindanglaoet. jg telah 
beroesia 18 th, bisa hidoep langsoeng 

di Sindanglaoet, didjaoehkan dari pe 
njakit satoe sama lain. Apalagi kalau 
kita lihat keadaan sekarang, toemboeh 
matjam wmatjam serikat2 Igama: 
seperti Nachdo: dan Moehammadijah. 
Setengah pasti PO merosot perhatian 
nja — 

On 

PERSOERATAN DARI GOMBONG 

Kedatangan tocan Huofd 
Schoolopziener 

Pembantoe menoelis : 
Pada hari Rebo, Kemis, Djoem'at 

dan Saptoe 21 t/m 24 October '36, jl 
Hoofd Schoolopziener Toean Wignja- 
soemarta telah datang memeriksa seko 
laban klII dan Volkschool diressort 
Keboemen. Dalam sekolahan beliau 
ketjoeali memeriksa administratie, djoe 
ga menanjakan hal pengadjaran kepa 
da moerid2. 

Ketjoeali itoe ketika hari Djoem'at 
petang hari 23 Oct '36 beliau menga- 
dakan Conferentie Schoolopzieners, 
goeroe2 klII dan Meisjes Vervolg- 
school, moelai poekoel 4 hingga poe- 
koel 6.30, bertempat dikantor Regent 
schap Schoolopziener di Keboemen. 

Adapoen jang dibitjarakan teroeta- 
ma hal pengadjaran, misalnja : berhi 
toeng, membatja, natuurkennis, ilmoe   

  

mendjadi keinsjafan segenap Moeslimir — nan 
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toe mendjadi tinggi dan banjak soe- 

AS: |kar Fs ye Uu banjak kotoran2. 

   

  

   

    

   
   
   

ss sebab itoe Naa enak 

nja aa ai 1 Dah 2 “ane 
jang. boesoek2. 

  
  

  

| (Samboengan ita Faiaai 

Ponbetan bangsa Tionghoa Moes 
limin di sekolah2 Tinggi di Mesir. 

Dari Cairo telah diwartakan via Al- 
|Ahram Egyptian Daily Paper, bahwa 

m0 aldi ini tahoen doea pemoeda bangsa 
Tionghoa Islam telah tammat pela-    

    

   
   

    

   

      

ka |djarannja. di Universiteit Al Azhar, 
mereka itoe bernama Toean2 Sjech 
Abdoerachman Oemar Ali Tba Djoen 

Djan, ialah jang mendapat diploma 
(Alimiah, dan Sjech Joesoef Yoe Djan, 
Jialah jang dapat diploma Abliah. 

— Inilah studenten bangsa Tionghoa 
Islam, jang oentoek pertama kali telah 

Olitoe.    

        

   

  

   

    
   

  

   

      

   

      

   

  

   
   

      

   
   

  

   

      

(sampai pada tahoen '36 banjakpja ada 

Bahwasarja studenten bangsa Tiong- 
hoa Islam di Al Azhar dari tahoen '31 

19 orang. Mereka itoe dikepalai oleh | 
Toean Moehammad Ibrahim Sjah Kho 
'Djan, jang dahoeloenja mendjadi di 
Pg dari seboeah bank di Yunnan, 

| beliau pernah mendjadi goeroe 
akulah goeroe2 dan sekolah perte 

ngaban ditempat terseboet. 
— Sebeloemnja 

| Moeslimin dan 'Toean terseboet mene- 
'roeskan peladjarannja di Universiteit 
(Al Azhar itoe, terlebih  dahoeloe 
mereka itoe tinggal diseboeah roemah, 
jang telah disediakan oleh kepala dari 

5 sekolah tinggi terseboet di Cairo, di 
C-| mana mereka itoe mempeladjari bahasa 

Arab dan ilmoe2 Sjari'at, soepaja moe 
dah mereka itoe mempeladjari pela 

'Idjaran2 mereka di Universiteit Al 
Azhar tadi. Keadaan itoe telah mem 

: beri hasil jg menjenangkan, 
Seorang dari pada mereka itoe telah 

dapat meneroceskan peladjarannja di 
dalam bahasa Arab jang sedalam2nja 
|diseboeah sekolah Tinggi, jaitoe 
»Daroel Oeloem."“ 
Adapoen studenten Tionghoa Moes 

limin itoe bersoenggoeh2 hati sekali 
menoentoet peladjaran2nja itoe sehing 
(ga banjak dari mereka jg telah dapat 
menjalin kitab2 pengadjar Igama Islam 
(dari bahasa Arab kedalam bahasa 

2), Tionghoa. Kitab itoe disiarkannja di    

  

   

  

   

  

negeri mereka itoe, soepaja koeat per 
talian antara Moeslimin Mesir dengan 
 Moeslimin Tionghoa. Sementara kitab2 
jang mereka telah salinnja dari bahasa 
Arab kedalam bahasa Tionghoa, ialah 

wah 'kitab2 Risalah Thauhid, kitab hal    

  

Agama Islam, kitab Islam dan kema J 
da |djoean Barat, Al Wabjoel Moehamad, 

  

   
   

  

   

    

dan kitab Kemadjoean Islam, 
Kitab2 itoe telah ditjitak diseboeah 

'kantoor tjitak jg besar di Shanghai, 
dimana poen sedikit hari lagi akan di 
tjitak seboeab kitab, jg dikarang oleh 
studenten Tionghoa: Islam itoe, kitab 

toe | mana bernama Riwajat Hidoepnja Nabi 
    
   onja |djinan dan kesoedahan mereka itoe 

    

   

    

   
   

      

   
   
   

  

   

  

   

  

   

  

   

    

   

  

   
   
   

  

    

  

   
   
   
   
   
   

  

   

Oentoek kendi Mean o 
|. rang desa disitoe, maka minta 

: perlindoengannja fihak jang 
1 NN Hamuaiar 

1 n yafabriek Petodjo Pakeli pan | 
Cberibon, ada gang jg mengidoel djoe- 
roe ', kemoedian tidak berapa 

h mengkol mengoelon sedikit. 
isitoe ada tanah kosong entah ke 

siapa? Roepanja maoe dibi- | 
roe ah Teen akan 2 

penoelis Kg tetang. | 
ga sekarang itoe tanah toem 
berapa pohon-pohonan jang 

: at La tidak 5 

ip|lan didalam kemadjoean, antaranja Ma | 
dama Fatimah Sjah, ialah seorang pe| 
rempoean Tionghoa Moeslimin, jg be| 

sahara a dengan semangat jg tinggi dan | 
Kato Bada hati, oentoek kemadjoean | lapa: 

tiap batang, kalau | 
toe tidak “henboe.an 

i didalam menjiarkan pengetahoean dan 
Lap aan Islam. 

Perkoempoelan jg menolong dan me 
ngoeroes studenten Tionghoa Moesli- 
min di Al Azhar, ialah perkoempoelan 
»Kem adjoean Isla m“ jg berada 
di Tiongkok. dan perkoempoelan itoe 
'mempoenjai 95 boeah tjabang2, dan 
tidak koerang dari 3500,000 (tiga sete 
'ngah milioen) leden dari kaoem Moes 
limin Tiongkok. Pengaroeh perkoem- 
poelan itoe besar sekali atas kaoem 
Moeslimin dari berbagai? pergaoelan, 
sehingga pemerentah diitoe negeri me 
ngasih hak pada perkoempoelan itoe 
oentoek memoetoeskan sesoeatoe per 

-| Hoofdbestuur dari ini perkoempoelan 
“ialah Gen, Daoed Ma 
raug jg amat setia didalam pekerdja 

oem Moeslimin digTiongkok. Dalam 
.Ipada itoe djoega kdoem Iboe bangsa 
'Tionghoa Moeslimin ta'maoe ketingga 

  

bangsanja Moeslimin. Dialah seorang 
perempoean Tionghoa jg berdjasa da 

se (lam pengiriman student2 Tionghoa Al 
Azhar, ialah jg menolong dengan har 
tanja dan mengirim T Ibrahim Sjah 

| Kbo Djen. anakuja Madama Fatimah 
» |soepaja beliau imengoeroes keadaan stu   denten Tionghoa Moeslimin itoe, se . 

  

studenten Tionghoa 

Moehammad saw, Inilah boeah kera | 

kara antara kaoem Moeslimin Tiong:- 
hoa satoe sama lain. Adapoen Voorz. | 

Ba Chan, seo- | 

annja dan gagah berani diantara ka-| 

  

dangkan dimasa itoe anaknja lagi men 
djabat peke 
ah seolah Tinggi oentoek goeroe di 

| Junnen itoe.     

  

tah 'soepaja Oemmat Islam, jg ada 
Idi Tiongkok itoe, dapat 1 mengirimkan 
'pemoeda2nja teroes-meneroes, oentoek 
mempeladjari soal Agama Islam jg se 
da! x di Universiteit Al-Azhar, 

ja berkembangnja agama Is 
gkok 'itoe semakin lama 

       

Tamelah abal adanja, Awin, 

Akan mengadakan manoeuvre 
Minister peperangan. Mesir, baroe2 

Jini telah memadjoekan satoe vorstel 
kepada pemerentahnja, dalam mana 

| berhoeboeng dengan mendapatnja Me 
“Isir kemerdekaan, minister itoe memin 
Ita soepaja diadakan manoeuvre oleh 
|tentara Mesir sadja, zonder bantoean 
inja laskar Inggeris. Lebih djaoeh hal 
litoe tengah diperbintjangkan oleh par 
|lewent Mesir. jg mana chabarnja ada 
|kans besar akan diterima permintaan 
|minister peperangan itoe. 

AFGANISTAN 

Dari Afganistan telah diwartakan, 
bahwa Baginda Dhohir Sjah, radja da 
ri Afganistan itoe, sangat tidak se- 
nangnja terhadap pemerintah Mesir, 
berhoeboerg dengan tidak maoenja pe 
'merintah Mesir menaroeh Consulnja 

“Idi Afganistan, sedang pemerintah Af- 
ganistan telah sekian lamanja mena 
roeh Consulnja di Mesir, djadi roepa- 

loeloes dari sekolah tinggi di Al Azhar |, nja anggapan Afganistan terhadap ta' 
maocenja pemerintah Mesir itoe mena 
roeh Consulnja di Afganistan, seolah2 
Mesir itoe ta- soeka merapatkan per 

| hoeboengan diantara keradjaan2 Islam. 
Lebih djaoeh kita dapat wartakan, 

bahwa Consul Generaal Afganistan, 
jg sekarang ini ditempatkan di Mesir, 
jaitoe toean Moehammad Sadik, sedi- 
(kit bari lagi akan dipindahkan ke He- 
djaz, soepaja pemerintah Mesir menge 
tahoei akan tidak senangnja pemerin 
tah Afganistan itoe terhadap sikapnja 
Mesti. 

HEDJAZ 
Mengirim 10 pemoeda2 ke Mesir 

So'al Onderwijs di Hedjas pada 
waktoe jg paling achir ini, tengah di 
madjoekannja, Pemerintah disana asjik 
mengirim pemoeda2nja, oentoek bela 
djar keloear negeri, baik ke Barat ma 
oepoen ke Timoer. Lebih djaoeh kita 

1 TA PRE ea Pe saa——— 

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

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

diwaroeng-waroeng di koeliling tem- 
pat. 

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

    1 & 
SER 

TERDIRI N DI TABRIEK 
AP DEWA 

:BATAV IA. 

    

Molenvliet Oost 73 — Telf no, 1019 Bat 

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

aa EN ERA LANA AA A 

Sa Sea Na Bea 

MEN 

  

Merk B. S.A.     
    

rdjaan goeroe disalah seboe 

djaoeh sa berdo'a kehadirat | 
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dapat. wartakan, bahwa baroe2 ini 
atas tanggoengannja pemerintah He 
djaz, telah berangkat 10 orang pemoe 
da2 bangsa Hedjaz ke Mezir, oentoek 
meneroeskan peladjarannja di sekolah 
Tinggi di Mesir, dan setelahnja ' mere 
ka 'itoe loeloes dari sekolah Tinggi 
itoe, mereka haroes meneroeskan poe 
la peladjarannja di Universiteit di 
London. 

YEMEN 

Akan mengadakan perhoeboengan 
dagang dengan Irag 

Pemerintah Yemen dalam tempo jg 
paling belakang ini, telah banjak se-   

kali atoeran2 dalam segala hal, jg di 
robahnja, karena roepanja pemerintah 
itoe maoe mengikoeti peredaran zaman 
cempamanja mengadakan Consul2 dan 
mengirim delegatie2 dalam oeroesan 
dagang”d.I..nja ke negeri2 Asing: be 
gitoelah baroe2: ini pemerintah ” Ye- 
men itoe telah mengirim delegatienja 
dalam oeroesan dagang ke Irag, oen 
toek mengadakau perhoeboengan da 
gang diantara ke 2 negeri itoe. "Ada 
poen dalam pembitjaraan itoe, adalah 
pemerintah Yemen akan export koffie 
ke Irag. 

  

Plaat 

“NIS MASTERS VOICE 

  

(Tjap Andjing) 

A LAGOE KRONTJONG DAN MELAJOE. dh 

. NS 116 — Djangan Menangga — Rumba Kr. S. Abdullah 
Tengoklah Dirimoe — Slowfox Kr. idem 

NS 117 —Temen dalem Kesepian — Tango Kr. idem 
Panggoda — Blues Kr. idem 

NS 118 —Oedjan Grimis — Waltz Kr. S. Pramoe 
Pengaroenja Krontjong — Tango Kr. idem » 

NS 119 —Mata Gelap — Foxtrot Kr. A. Sarono 
Terpaksa — Rumba Kr. idem 

NS 120 —Maleman Goembira — Extra, Miss Soepiah 
Bianglala — Tango Krontjong, idem 

NS 121 —Didalem Soenji — Rumba Kr. Miss Roeslin 
Kenapa — Stamboel, idem | 

LAGOE DJAWA. K 8 

NS 122 — Rabinja Gatotkotjo, 1 & 2, Wajang Orang, Hardjo- 
woegoe c.S. 

NS 123- » » 3&4, idem 

NS 124 2 5 & 6, idem 
NS 125 LN nb Terong (Dolanan) Njai Bekel Mardoelaras 

(Somi) & gerong : 

Ladrang Sijem, Wiknjopanempang & Martosoedarmo 

LAGOE ARAB KOR'AN. 

NS 126 —Soeratoel Bakara — 1 & 2, H. Achmad Palembang. 
NS 127 — ? 3& 4, idem 

LAGOE SOENDA. - 

NS 128 —Bandjar Sorog — Nji Menek dg. gamelan Loera Pa- 
najagan Pa Idi. 

Bandjar Sari — $ idem 

LAGOE HAWAIIAN. 

NS 129 —O1' Platation — by Miss L. Shoolbred & The Ha- 
waiian Syncopators 

Syncopators's Call Rag — By The Hawaiian Synco- 
pators 

IMPORTEUR : 

A moktuk. 56, Pantjoran 32A Pekodjan 96, 
SOERABAJA. BATAVIA SEMARANG, 

    
  

  

BISA BELI ZONDER PAS (Soerat idjin 
SNAPAN - ANGIN | Pera 

    
cal 4/2 f45.— cal 512 f(55.— 

BEBAN ANE ANT a00 Merk Hionet cal dika £ kebo 

» EXCELLENT cal 5'2 f 35.— sekarang 25 Pn ha ai 

mimis cal 4 "2 f0.40 cal 52 f0.75 p 500 ». repeteer , » 2.— 

see loko CI TEK HONG — 
aa se Manan 

mg PASAR BAROF kata BATAVIA-C. ——— 

PISTOOL - ANGIN 

  

,.His Master's Voice 
Keloearan boelan October. 

Harga sekarang f2.25 per plaat 
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