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oem P Btane pedalonaona Ban 

ga pendoedoek Islam di Djawa| 

enda terseboet dikatakan: voor- 

rieningen omtrent de in bet regie- 

ment op de godsdienstige rechtspraak | 

rei bevoegdheidsafbakening 
  

    

    
   

  

     

     
    
     

   

— Dengan teroes terang ! . 
3 Kita sebetdelnja tidak bermaksoed 

membitjarakan so'al ini sekarang. Ka-   

sa pera ini dibitjarakan dalam persida- 
“ngan oemoem dari volksraad — ada 

29 | kesempatan tahi mp oentoek 

Disitoe orang selaloe na 

Pan ana Kita bertanya, adakah 

Nang bak uda kita 

dak. Jang mengenali priester ialah 

: Jahoedi, Nasrani, | 

    

    

   

     

   

alah boekan priester. 
“Dari itoe ada bertentangan dengan 

elsel Islam, Sian dalam oa 

raden. Sebaiknja, djiks Badal 

elama jang Kain 

Kanan Pen akasia dan ber- 

: ' sangkoetan dengan itoe, maka didapa 

| tinja term Hof voor Mohammedaan- 

| sche Zaken, 
— Kita akoei: nama agama lain-lainnja 

seperti Christendom, Boedhisme Con- 

fusianisme ada diambil dari nama 

“orang2 atau nabi2nja jaitoe Ohristus, 

Boedha dan. Confusius. Berlainan doe- 

eknja iperkara dengan agama Islam 

jang boekan agama Mohammad s.a.w, 

m ainkan agama Tochan jang di- 

mpaikan kepada doenia oleh Nabi 

im Ha tar w. Dan arti Tag boe- 
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NA orang, melainkan aga-     
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. ole: cerden telah membitjarakan | | 

'pjoeroeh memboenoeh Czaar Nicolas II 
|dan segenap sanak keloearganja. 

Yana dibelakang hari —jaitoe djika | 

?|paja pemerintahan soeka kiranja men 
tjampoeri exploitatienja peroesahaan 
'itoe jang boleh djadi akan dibangoen 

Wibiba ah. 

Volkenbond di Bandoeng. 

dia itoe diterima dengan oepetjapan 

  

—Diooma at 2 Januar 1937 
  

  

  

  

Jang menjoeroeh memboenoeh 
5 “ZaAr . 

“bla ditangkap. 

Pembantoe dari s.k. Perantjis ,i/ 
Intransigeant“ jang ada di Moskou te 
lah mengirim berita kepada s.k.-nja, 
|dalam mana diterangkan, bahwa pem 
besar-pembesar Roeslan telah menang 
|kap seorang bernama Bezborodoff, ja 
'itoe seorang jang doeloe vernah me 

aa 

Industrie besar boeat Chemia. 

“Toean2 dr. R.F,A- Altman dan J. 
O. van den Berg telah memasoekkan 
soeatoe nota jang djelas, tentang ke 
moengkinan atau betapa besarnja ke 
perloean, bahwa di Djawa dibangoen 
kan soeatoe chemische industrie. Baik 

Idiwaktoe perang maoepoen diwaktoe 
damai, maka industrie seroepa itoe, 
akan “dilengkapi dengan segala ma- 
tjam keperloean2 jang sangat perloe 
dinegeri ini. 

Disitoe dilahirkan pengharapan, soe 

kan didairahnja :Bandoeng. 
bara ap AR He Lemak 2 B3 

Minfa pensioen 

Toean v.d. Elst, resident Bantam, 
tidak lama lagi akan minta berhenti 
dengan pensioen, 

Beliau akan pergi semata2 karean 
n|berhoeboengan dengan oeroesan par- 

tikelir, Beliau adalah seorang jang 
sangat dihargai oleh pembesar2nja, 
semoeanja masih ingin sekali soepaja 
beliau itoe masih tetap di Bantam. 

— Oa 

Hilang kemanakah ? 

Toekangtjari emas 
jang hilang. 

Dichawatirkan, bahwa toean Kosten, 
seorang toekang mentjari emas, jang 
berdjalan seorang diri di Nicuw Gui. 
nea Tengah sebelah Selatan, telah le 
njap ta' keroean perginja, karena soe- 
dah 7 boelan ini tiada 2 kabar tje- 
riteranja lagi, 

Kini bestuur sedang melakoekan 
Peng ea 
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Wakil All- India Women 'Conference 

Njonja Mukerjee Yan 
kardji), 

Ketjoeali lain2, maka dengan kapal 
»Indrapoera” ini hari ada datang djoe 

ga Njonja Mukerjee (batja : Moekardji, 
.|Red,), presidente daripada All-India 

' Women Conference, sebagai wakil 
opisil daripada Pemerentahan India- 
Inggeris boeat menghadiri Konperensi 

Semoea wakil2 jg toeroen dari ka- 

-Iselamat datang oleh t. Jhr. Baud dan 

2 Mr. Groeneveld. 
ci) —— 

TA Fak2, dengan “Albatros“ telah kem- 

bestuur disana. 

| bruari, 

vier telah diketemoekan kembali 

Hadj:r Dewantara sebagai Directeur- 

locarga Poetera, djoega ter 

: Idisoeroeh poelang. 

ba eta 

Bestuurspost di N. Guinea 
Toean Cator, assistent resident dari 

'bali dari perdjalanan kedoea di Nieuw 
Guinea tengah sebelah selatan, ber- 
hoeboeng dengan akan didirikannja 

Hoofd van Plaatselijk bestuur jang 
telah diangkat boeat onderafdeeling 
Mimika, dan akan didoedoekkan di 
Japero didekat kali Otakwa diha 
rapkan datangnja dalam boelan Fe- 

sedang disana seedah ada 40 
orang pel polisi, dan bestuurspost di 
tengah2 daerah Lorentzrivier akan di 
dirikan kelak boelan Pebruari djoega. 

Disana t. Cator sangat rapat persa 
habatannja dengan kabilah2 jang be- 
loem terperintah langsoeng itoe (l,k, 
5000 djiwa). 

Selain dari pada itoe di Bloemenri- 
2 

orang Kapaukoe, jang doeloe hilang 
ketika ikoet Colija expeditie, Mereka 
dibawa kembali kepada tempat asalnja 

mean 

Madjallah »Keloearga" delict? 

Pembantoe menoelis : 
»Keloearga“ adalah nama madjallah 

boelanan,terbit seboelan sekali di Mata 
ram: Jogjakarta, dibawah pimpinan Ki 

Hoofdredacteur dan P. A. Soerjodini 
ngrat sebagai ketoea Panitya. Di sam 
ping , Keloearga“ keloear djoega , Ke- 

it seboelan 
sekali Kedoea madjallah “tsb, keloear 
nja ber ega ganti. Ka 
“Beloem elang lama ini £. . Mocb, (s 
Djoemali, penoelis dari artikel sja'ir 
sIboe“ dalam “Keloearga“ nomor 2 
telah dipanggil oleh P.I.D., sebab da 
lam toelisannja itoe ada perkataan2 jg 
oleh fihak sana dianggap melanggar 

      

  
  

hoekoem negeri. Peperiksaan dimoelai 
poekoel 8 pagi hingga poekoel 12,30 
siang. Karena menoeroet boeah pepe 
riksaan toelisan tidak mengandoeng 
bahaja, jg memang djoega tidak ada 
apa-apanja jg berbahaja,maka sesoedah 
toean terseboet diambil fotonja dan 
tjap djari, karena orang baroe, laloe 

—9 — 

Indische Bargerschap dan Inheem 
g sche Burgerschap 

Indonesische Burgers? 
Afdeelingsverslag dari pada Diwan 

Rakjat ada memoeat oesoel permoho- 
yan  (petitievoorstel) dari t. Roep 
jang mengandoeng harapan soepaja di 
adakan soeatoe komisi boeat menga- 
toer 'soepaja dimasoekkan so'al ,Indi 
sche dan Inheemsche Burgerschap" di 
dalam hoekoem Negeri Hindia Neder 
land (Ned. Ind. Staatsrecht). 

Adapoen pokok 'oesoel itoe, ialah 
soepaja dilenjapkan sadja rascriterium 
(perbedaan bangsa) didalam oeroesan 
privaatrecht dan publiekrecht. 

Banjak jang ikoet #menjetoedjoei 
akan oesoel ini, tetapi sebaliknja banjak 
poela jang ragoe-ragoe apakah benar 
pikiran ini soedah ada terkandoeng di 
antara pendoedoek negeri. 

Sangat banjak poela jang merasa 
|berkeberatan terhadap kepada paham 
nja kaoem peng-oesoel, dimana 
dinjatakan bahwa Nederlandsche onder 
danen di Indonesia ini terbahagi atas 
doea golongan, ja'ni: 

1. golongan mendapat kahorkeitau 
dan pangkat pemerintahan, dan 

2. golongan jang ditjap koerang 
berharga. 

  

(bisa dilakoekan hanjalah 1 (satoe) bur 

sing dipersamakan dengan salah soea 

ji Jatas Ned. onderdaanschap demikian roe 

gerschap oemoem, boeat semoea onder 
daan jang berdiam di Indonesia (ke 
tjoeali orang-orang jang ta' tetap), jg 
boleh diberi nama ,Indonesische 
burgerss. 

Lain? anggauta menganggap bahwa 
djalan jang divesoelkan, walaupoen ti 
dak begitoe sempoerna, toh lebih ba 
ik daripada keadaan jang sekarang ini. 
Mereka ini menjatakan pikirannja bah 
Wa pada asasnja burgers boemipoete 
ra ini sama. deradjatnja dengan In- 
dische Burgers. 

Pada hakikatoja, nanti akan dialami 
kesoekaran didalam amal atau prak- 
tijknja akan oesoel itoe, tetapi Staats- 
commissie mestilah membikin soeatoe 
perbedaan jang boleh dipakai, boeat 
membedakan2 golongan, 

Dinjatakan poela bahwa burger$ 
Boemipoetera hanja akan boeat 
sementara wakise sadja, karena menoe 
roet Memorie van Toelichting, sesoe 
dah lampau waktoe jang ditentoekan, 
burgers Boemipoetera ini bisa berobah 
mendjadi Indische Burgers. 

Ada beberapa anggota poela jg me 
nainta, soepaja staatscommissie itoe me 

njelidiki doeloe bisa atau tidaknja di 
lakoekan segala oesoel2 itoe, dan ada 
atau tidaknja faedahnja. 

Beberapa anggota berkeberatan, ka 
lau orang orang jang tidak tetap (trek 
kers) dimasoekkan golongan Indische 
Burgers, sedang lain anggauta poela 
merasa berkeberatan djika orang2 a- 

toe golongan. 

Ada poela jang minta, soepaja staats 
commissie akan memperbaiki hoekoem 

pa, sehingga orang jang terlahir di 
negeri ini tetapi mempoenjai orang 
toea asing, boleh mendjadi Ned. on- 
derdaan djika ia meminta. 

Ada djoega jang berpendapatan, bah 
wa Commissie djangan diseboet Neder 
landsch Commissie, melainkan Indische 
Commissie, jang diwadjibkan oentoek 
mempeladjari soe'al ini, karena hal 
ini mengenai kepentingan Indonesia. 

Lain-lain lagi sama merasa ragoe2, 
apakah jang mesti dibangoenkan itoe 
Nederlandsch Commissie, ataukah In- 
dische Commissie, jang bisa berkoeasa 
atas lapangan jang sangat loeasnja itoe. 

Oemoer 2 tahoen tenggelam. 

Seorang anak laki-laki bernama 
Lili, baroe beroesia 2 tahoen, anak 
nja toean Ardiwinata, conducteur $.S,, 
tinggal di Kampoeng War oeng 'Tjerme, 
Soekaboemi, kemarin doeloe djam 4 
sore anak itoe terdapat mati tenggelam 
di-empang dibelakang roemahnja. 

Pada hari itoe, kebetoelan ajahnja 
tidak dienst, tetapi kebetoelan ta” di 
roemah,melainkan pergi mendjala ikan 
di lain tempat. 
Maitanak tsb walaupoen dengan sege 
ra dibawa ke thabib, sia-sia belaka. 
Djiwanja soedah ta' dapat tertolong 
lagi, karena soedah mati ketika dike 
temoekan, 

m9 — 

Generaal Evangelie Booth 

Tadi malam telah dilangsoengkan di 
CityTheater BtC. rapat dari pada Bala 

tentara Keslamatan jang dihadhiri oleh 

Ntt 

FONDS KEMATIAN 

Abonn€s jang meninggal, asal 
tidak Wee ggAk dapat uitkee- 
ring . 011 25, 

— Abonnes jang “dapat etfilakaan 
badan sampai tidak bisa beker 
dja. lagi selandjoetnja terima 
»Pemandangan” Gratis sela 
ma Hidoepnja selama ini 

koran terbit. 

KANTOOR: 
Senen .107, Batavia - Centrum 

Telefoon  redactie 1440 WI. 
Administratie 1810 WI. 

Roemah Hoofdred. Matraman- 
laan 17 Mr.C. Tel. No. 368 Mr.C, 
  

Uosud nummer 10 cont 
“4 

          

    

    
   

    
    

    

  

BERITA HOOFDREDAKSI 

Doenia Islam 

Berhoeboeng dengan soal Hoekoem 
Sjara' sedang mendjadi peroendingan 
dalam badan volksraad, "maka kita 
telah beroentoeng mendapat seorang 
tenaga, jang ahli dalam soal Doenia 
Islam. Moelai hari Senen depan ini 
akan kita sadjikan bocah pena pem- 
bantoe spesial itoe, byzondere mede- 
werker, dalam bahasa Belanda dan .. 
sehabisnja akan kita sadjikan salinan 
nja dalam bahasa Indonesia. Kita se- 
ngadja berlakoe demikian dengan 
maksoed, soepaja soal jang hangat ini 
mendapat perhatian dari semoea djoe- 
roesan, teroetama dari pihak pemeren- 
tab, jang oemoemnja lebih moedah 
djika menghadapi toelisan dalam ba-.. 
hasa Belanda. 

Lain-lain soerat kabar boleh me- 
ngoetip dengan leloeasa, tetapi auteurs- 
recht tetap pada penoelisnja, djoega 
madjallah2 leloeasa dalam mengoetip 
nja. Segala korrespondensi dengan pe 
noelisnja haroes diadreskan pada re- 
daksi , Pemandangan". 

Titel dari serie artikelen itoe ialah: 
De Islam ontwaakt! (Islam 
bangae n 1. 

Kita harap, soedilah sidang ra 
mai mengikoetinja semoea? oeraian 
itoe dengan sabar, tenang dan teliti. 
Ma'loem, soal agarma ada soal soelit, 
een teere kwestie kata Belanda. Djadi 
djangan sampai sidang ramai menarik 
konkioesi jang boekan boekan. 

Pencelisnja sedia memberikan kete- 
rangan dan penerangan seperloenja, 
djika nanti ternjata diboetoehi oentoek 
lebih mendjelaskan semoea oeraiannja 
itoe. 

Feuilleton baroe. 

Djoega moelai hari Senen depan ini 
akan dimoeat feuilleton baroe, jang 
bertitel ,Kemoedi Hilang”, boeah 
pena dari seorang penoelis terkenal, 
jang memakai nama samaran So e- 
rya. Soedah barang tentoe feuilleton 
ini tidak boleh dikoetip oleh lain2 . 
soerat kabar atau madjallah dan au- 
teursrechtnja tetap pada penoelisnja. 

Isinja menarik, soesoenan kata2 baik 
dan mengandoeng peladjaran tidak 
sedikit. 
Taman Isteri. 

Berhosboeng dengan banjaknja per 
mintaan, maka moelai tg 1 Maart'37 
»Pemandangan” akan  menjadjikan 
rubrik special goena Taman Isteri, 

Persediaan2 soedah moelai diichtiar 
kan. Korrespondensi tentang Taman 
Isteri ini haroes diadreskan langsoeng 
kepada Redactricenja jaitoe njonja S, 
R. Tabrani, Matramanlaan 17, telf, 
no. 368 Mr, Cornelis. 

S Rjaitoe singkatan dari Seti Ra 
hajoe, seboeah nama jg tidak asing 
lagi boeat doenia pergerakan kasem 
Iboe di Izdonesia ini. 

  

Lagi2 kas tekort 

Dari Padang diwartakan oleh Aneta, 
bahwa chef dan spoorbeambte dari 
halte Sitjintjin telah dipetjat dari dja 
batannja karena terdapat ada tekort, 
jakni masing masing disangka mem 
bikin tekort f 100 dan f 120, 

ea GG sama 

    

   
   
      

    

mn haroes dirobah 25. 

  

    

    
    
    

        

        
      
       

         

      
    
        

      

Perbedaan seroepa itoe, itoe oleh 
»massa“ daripada pendoedoek. Boemi 
poetera tentoe dianggap tiada 'adil| 
dan menjakiti hati. 

Jang perloe dihidoepkan, ialah per 
bedaan2 masjarakat jang adil, jang 

lebih baik daripada apa jang ada 

dalam hoekoem sekarang ini. Lagi 

poela oleh karena itoe bisalah menge- 
kalkan perbedaan bangsa sadja. 

Burgerschap jang doea matjamnja 
itoe bisalah :melenjapkan persatoean. 

Lebih djaoeh anggauta2 jang mena 
roh keberatan itoe, disamping kebere 
tan jang bersandarkan prinsip, djoega 
menaroh keberatan jang praktis, Jang 

Lk, 1200 orang. Antara hadhirin ada 
hadbir djoega Njonja Besar Tjarda, 
'Vice-President dan anggauta2 Diwan 
Hindia, Goepernoer Djawa Barat, be 
berapa kepala-kepala departement2 
anggauta2 Diwan Ra'jat, president 
Javasche Bank dan beberapa banjak 
lagi orang-orang jang terkemoeka. 

   Thabib di Paloe 

Toean Nazaroeddin, Gv. Ind. Arts 
jang diperbantoekan pada Provinsi 
Djawa Timoer, ditetapkan bekerdja da 
lam veeartsenijkundigen ambstkring 
Manado, dengan tempat ke kedoedoe 
kan di Paloe. 

Leni nee 

  

    

bad oli Galon 
1 & name? Apaarti nama 

.t apa kita goegat-goegat 
, Soeatoe ceroesan jang| 

   
kata: Nomen omen est, nania itoe ada 
'soeatoe alamat, soeatve tanda. 

Kalau dalam soal jang begitoe pen 
ting seperti soal Hoekoem Sjara' 
orang memakai nama2 salah, itoe bagi 
kita ada alamat tidak baik, karena 
jang 'merantjang dan jang membikin 

'roepanja tidak mengetahoei seloek be 
loeknja stelsel Islam dan perasaan 

Islam jang sebenarnja. 

  

Laka orang barang 
tanja dan mentjela kita!| 
lan hal ini boekan oe-| 
kare na djika nama itoe 
dengan stelsel Islam, ki 

anti nanti oemmat Islam | 
menaroeh begitoe banjak keper- | 
, Tidakkah pepatah Latin ber| 

Moela-moela diadakan pidato pem 
boekaan oleh toean Goepernoer Djawa 
Barat, laloe dengan penoeh perhatian, 
maka Njonja Evangelie Booth mem 
bikin pidato tentang ,Stride of 
God", £ 

mawag 0) em 

Nivas. 

Nivas telah mendjoeal boeat export 
sebeloem kenaikan limites, 12300 ton 
superieur dan 100 ton Browng, 

   
   

   
        M.T. 2 Dana     



   
   

        

   
   

    

   

   

     
    

    
   

      

     

  

     

    
     

  

     

     

   
   

      

      

   

  

   
     

         

  

          

      

     

   

     

      
        

      
    
     
      
          

               

       

      
     

        

          

  

    

    

         
    
      
    

    
    
    
    
    

   
     

   

  

   

   

   

— matjam Stalin di Roes, 

tjonto jang lebih h: 

  

kedoedoek
an .. ana 

'Djoega doenia “politik .menge nal 

seboetan dictator, jang satoe lebi 1 

tator dari pada jang lain. Orar 

  

Itali, Hitler di Djerman, ) 
turk di Toerki, Ckiang Kai £ 
Tiongkok boekan lagi dictator 
hoeroef d ketjil melainkan t 
dengan hoeroef D besar. 

Tiap-tiap orang ingin mendjadi 
dictator, boleh dikata kedoedoekan 
dictator itoe adalah impian rata-rata 
manoesia, baik lelaki maoepoen perem- 
poean. Dan sebaliknja rata-rata orang 

tidak maoe didictatori. 

Aneh bin adjaib? Tidak, boekan 
aneh bin adjaib, melainkan soedah 
memang begitoe isi doenia, jang dalam 
semoea hal mengandoeng perselisihan, 
perbedaan, tegenstellingen dalam ba- 
hasa Belanda. Bapa" tani senang, djika 

toeroen hoedjan, tetapi toekang binatoe 

   

   

        
    

   

      

Congres Parindra 
000 Budge—drive. 

,Pers dan Propagan 
i Hoofd Comite—Congres Pa 

di Djakarta mengabarkan, bah 
,Dames sub comite“ nanti 
toemalam Achad, 6—7 

., akan diadakan , bridge: 
ang sederhana. Tempatnja di. 
Persandaraan Menteng" di 

oweg 34 (Menteng Poelo), 
hendak toeroet , bridge drive" 
tapkan membajar oeroenan 
rang, 

oe diterangkan, bahwa akan di 
kan perdjamoean jang sederhana : 

ain dari pada itoe diadakan djoega 
ffet, Dinasiakan poela beberapa 
s-prijs jang djoega sederhana 

eroleh dari Nj. Soewandi (Pekalongan 
24), Nj. Soetardjo (Salakweg 11), 
Soepadi Sindoroweg 16. 
Dames-comit€ tadi mempoenjai mak 
d oentoek mangadakan bridge-drive 

ng lebih loeas, djika pertemoean 
rseboet terboekti berhasil. 

$ $ : —y 

5 — Consul generaal di Calcutta 

Datang djoega disini. 
r| Dengan kapal ,Indrapoera” ada da 

tang djoega antara lainlain toean dr. 
dan Njorja P.H.C. Visser, jang terke 
pal karena sama sama berdjalan meng 
hilingi Kara Korum. 

Toean Visser, jg sekarang mendjadi 
Consul Generaal Nederland di Calcut- 
ta, pada tg. 1 Febuari akan dipang 
gil beraudientie oleh Wali Negeri. Jg. 
akan dibitjarakan, ialah tentang per- 
hoeboengan dagang antara India dan 
Indonesia, istimewa sekali oeroesan 

goela. , 
“ Toean Visser tidak bersedia oentoek 
memberikan keterangan lebih landjoet 
tentang hal itoe. Selama beliau ada: 
di Djawa ini, beliau akan mentjari 
perhoeboengan dengan pemimpin pe- 
mimpin perdagangan, sedang dengan 
pembesar2 S.S. beliau hendak merem 

| merengoet. Demikian seteroesnja! — |boek oeroesan Diessel, didasarkan ke 

'Kembali pada so'al dictator, tahoe- 
|. kah para pembatja, bahwa kedoedoe-| 

kan dictator itoe tidak selaloe senang ? 
| Tidak enak tidoer, tidak enak makan, | 
'selaloe chawatir takoet diboenoeh || 
orang, diratjoeni orang dan S3 sai 3 

2 takoet kewalat, karena mereka dalam 

'hakekatnja tentoe banjak dosanja ter 
hadap orang lain ? 

Tjoba dengarkan berita jang datang 
(dari Moskou, iboekota Roes, dimana | 

Stalin mendjadi dictator. 

“ Pisihosikan, pada tanggal 22 boe- 
lan ini di Moskou didapati soeatoe| 

. komplot oentoek memboenoeh Stalin. 
Doea boeroeh lestrik ditangkap, wak| 

| toe mereka mentjoba memasang bom 
dikamar jang bergandengan dengan 

kamar Stalin, Lev. Shapiro, lid dari 

speciale Kremlinwacht, jang dapat 
mentjegah letoesan bom itoe pada ha 
ri Selasa jang baroe laloe ini oleh | 
Pxecutieve Commissie dari Sovjet Unie 
diberi Bintang Merah, Roode Ster. 

Berhoeboeng dengan adanja komplot 

pada pengalamannja di India. 
Selama dalam perlajaran, maka di- 

|dalam kapal, beliau telah membikin 
lezing tentang perdjalanannja ke Kara 
Korum, : : 

— Gg — 

Tersinggoeng mobil 

Di €.BZ. telah diangkoet seorang 
anak perempoean jang didoega men 
dapat. hersenschudding, karena ke 
maren sore djam 1,45 ia telah tersing 
goeng mobil hingga terpental. Kesa 
lahan ada pada anak itoe sendiri. 
Kedjadian terseboet ialah di Djati 

Baroe, Tanah Abang. 

Jubiliee Number 1916—936 

Chinese Englisch Sehool. 
Kita telah menerima nomor joebe 

oem 1916-1936 dari Chinese English 
School. SN , 

Artikel di toelis dalam basa Inggeris, 
Indonesia dan Tionghoa, serta dihiasi 

— 0 — 
portret2. 

Mati sebab lapar ? ) 

diwartakan di Pasar Ikan telah-dike 
temoekan satoe mait anak lelaki jang 
beroemoer sepoeloeh tahoen telah mati 
sebab lapar atau lelah. 

terseboet, maka Stalin sekarangsehari-| Berita ini sepintas laloe memang 
harinja tidak tetap ada diseboeab 
kamar boeat bekerdja. Djadi hanja 

mereka jang kenal baik dan rapat 

dimana Stalin itoe pada soeatoe tempo 
berada. Maa Pa Ana Dian 

Mick MMA La NA PAS 

Sekian berita jang hangat mengenai | 
| diri Stalin! Pan aan Kepenn Aa 

   

  

    

3 

watkan sekara 

  

   

  

    

  

tidak penting, sebab jang mati tjoema 
Isatoe katjoeng katanja. Angkoet ke 
O.B.Z. lantas tanam abis perkara. 
Siapa ajahnja dan siapa iboenja, dari 

| dengan Stalin dapat mengetahoei, mana asalnja beloem terdengar, apa 
telah diselidiki, entah djoega. 
| Djika didalamkan sedikit oentoek 
dikarang2, terbit pertanjaan apa benar | 

| Ikatjoeng itoe mati lapar atau lelah ? 
| Moestahil terbit fikiran, karena kata 
nja terdapat mait itoe didjalanan Pa 

an, tempat itoe terkenal ressort 
cota Djakarta, iboe kota satoe 

sar 1 

    

Lege 
Dentitin Indonesia. 

| Djalan itoe tidak soenjinja, moesta 
- bil difikir poela orang jg kian kesana | 

dan kemari didjalan itoe mendiamkan 
“Ikatjoeng itoe, sebeloem melepaskan 

m | djiwanja? 

  

| Difikir lagi dan heningkan poela, 
dikota Djakarta ini soedah berdiri. 
gedong2 jg memakai reclame tempat 

: pemeliharaan anak2, stichting ini 
stichting itoe dari roepa2 golongan, 
tapi masih ada jang mati lapar dan 
lelab. . 
“Pada 1 Sjawal jl soeara mertjon jg   dibakar masih memekakkan telinga, 

I mendalam, Tidak her 

Keterangan lebih djaoeh dapat di: 

dengan banjak sekali gambar dan 

“Dalam kabar kota kemarin telah 

jang mendjadi iboenja dari ke 

roepa2 perajaan dan keramaian bang 
sa awak jang terkemoeka toeroet ber 
lomba2 meramaikan, kok masih ada 

anak katjoeng bangsa kita jang mati 
lapar dan lelah? 

Sekarang marilah 

  

| selidiki agak 
ran, memang be 

toel, Masih banjak lagi jang akan 
mendjadi korban, tjamkanlah. 

| Apa sebab? . 3 
Kita pernah bertemoe pada salah 

satoe pengoeroes dari sala satoe roemah 
pemeliharaan kanak2 bangsa kita. Pe 
ngoeroes itoe mentjeriterakan, tentang 
keadaan dalam roemah stichting jg 
djadi tanggoengannja. Kini katanja, 
itoe stichting tidak dapat menerima 
lagi kanak2, sebab kekoerangan sjarat 
nja oentoek merawat lebih dari pada 
jang ada sekarang. - 

Demikian poen baroe ini njonja 
Wali Negeri pernah koendjoengi stich 
ting R.P.M., konon chabarnja Njonja 
Agoeng itoe menanjakan apa njonja 
S. Goenawan mendapat gadjih oentoek 
 mengoeroes stichting dan merawat a- 
nak-anak itoe, didjawabnja tidak, Njo 
nja Agoeng itoe laloe mentjeriterakan 
Gi beberapa negeri jg pernah di koen 
djoengi di negeri Barat, tiap tiap pe- 
ngoeroes bergadji. 

Ini toelisan sengadja kita tidak hen 
dak menjinggoeng pihak lain, sebab 
jg lapar oemoemnja kebanjakan bang 
sa awak. Stichting bangsa kita oentoek 
sementara jg berada di Djakarta ini, 
R,P.M. jg agaknja terbesar dan terke 
moeka, djika stichting itoe kini telah 
menoetoep pintoenja sebeloem mem- 
poenjai kesanggoepan akan kekoeatan 
nja, apapoela lain2 stichting jg koe- 
rang daripada tjoekoep sjarat segalanja. 

     

      

Sebaliknja, tidak moedah anak anak 
bangsa kita jang sjah iboenja melarat 
soeka menjerahkan anak2nja diroemah 
roemah pemeliharaan. 

Lantaran bodoh kata seorang, dan 
ada poela jang berkata anak anak itoe 
digoenakan mendjadi perkakas oen 
toek mengemis. 

Memang ada jang sebab bodoh orang 
tocanja, djoega jang goenakan anak 
anaknja mendjadi perkakas oentoek 
mengemis. S3 

Tapi patoetlab orang soeka fikirkan 
dalam adjaran Islam tentang merawat 
anak-anak jatim dan menolong orang2 
miskin, boekan mendjadi sjarat oentoek 

kemegahan, tapi tjoema  mendjadi 

pa wadjib. 

Memang sangat dipoedji orang jang 
mempoenjai ke-ichlasan mendirikan 
Roemah Piatos atau tempat pemeli 
haraan anak2. Tapi orang patoet fikir 
kan, selagi ada doenia, orang fakir 
dan miskin, demikian anak2 jatim 

Ita? akan lenjap. 

Maka dari sebab itoe dalam adjaran 
Islam tiap2 orang Moeslimin mempoe 

njai kewadjiban merawat tiap tiap 
anak jatim sekedar kekoeatannja. 

Oentoek mendjelaskan, oepamanja 
sadja kini, rata rata anak anak jatim 
maoe di pelihara dalam stichting, tjoe 

'Ikoepkah tempat oentoek merawat me 
reka? 

Dan marilah kita lihat dan selidiki 
dengan dioesahakan roemah2 pemeli- 
haraan itoe, jang perloe menjewa roe 
mah tentoe maoce jang besar, mermba 

jar pegawai, membajar penerangan, 
jang ongkosnja boekan sedikit, 

Dan tjobalah kita heningkan dan 

fikirkan djika tiap2 bangsa awak ,.ti- 
dak merasa anak lain orang itoe boe 
kan anaknja“, dan tiap2 anak jatim 
mendjadi amanat bagi tiap-tiap kita", 
dan ambilah sebagai anak kita sendiri, 

Seorang satoe anak oempamanja, 

dengan tjara demikian sedikitnja kita 
telah mendjalankan satoe wadjib jang 
di perentah dalam Islam. 

Boekan omong kosong, tambah poe 
la seratoes roemah pemelihara-an, te 
tap poela keada-an matjam sekarang 

bersama, berapa djoemlab lagi jang 
akan djadi korban lapar dan lelah, 

Patriot Islam. 

— — 9 — 

Mendjadi manteri polisi 

hardja, seroang ambtenar loear djaba 
tan, dan jang achir sekali mendjadi 
ambtenaar Ini. Bestuurdienst. dengan 
pekerdjaan mantri kaboepaten Soeka- 
boemi,. diangkat mendjadi ambtenaar 

polisi) boeat keresidenan Priangan. 
cup 

Lelang di Betawi 

Saptoe 30 Januari 
lelang perceel di Vendulokaal Bat. 

oleh Mr. P,R. Feith. y 

lelengridiroemah tJ.I! Janas di Kedi 
liveg 7 oleh John Prycve.   

aa AN MLM AN NAN EN ae M2A PaaNga 

  

dalah katanja menoeroet toelisan 

PANDANG DARI LAIN SOEDOET 

Ada seorang pembatja mintak di 
oemoemkan bahwa apakah benar si- 
kat gigi terbikinnja dari boeloe babi, 

ter 
moeat dalam salah satoe madjallah 
Arab dan disamboet poela oleh ,Soela 

ara Semarang". | 
Pertanjaan tentang ini ditoedjoekan 

kepada Bang Bedjat oentoek diperbin 
tjangkan dalam ,Isi Podjok", 

Sebetoelnja perkara maksoed me 
njiarkan bahwa sikat gigi terbikin dari 
boeloe binatang babi, djika dipandang 
dari katja dagang, maka boeat di 
kalangan Kaocem Moeslimin tentoe 
sadja sangat meroegikan saudagar 
sikat gigi. Kacem Moeslimin djadi 
takoet haram dll. memakai sikat gigi, 
sebab dibikin dari boeloe babi. Ini 
akibatnja bisa kedjadian ! 

Apalagi djika jang moela-moela 
mengoemoemkan itoe oempamanja 
oelama-oelama, Achirnja mendjadi pro 
paganda anti sikat gigi....! 

Sementara itoe orang propaganda- 
kan Soepaja Kaoem Moeslimin meng- 
gosok giginja pakai si wak, Siwak 
ialah kajoe ketjil dari tanah Arab, 
goenanja oentoek gosok gigi, 

Katanja soennat orang Islam pa 
kai penggosok gigi dari kajoe siwak. 
Padahal jg sebetoelnja soennat, ia 
lah membersihkan gigi, boekan 
pakai gosok gigi dari kajoe si wak. 

Sebab agama Islam memang memoes 
tikan orang bersih. | 

Lihat bagaimana orang dagang meng 
goenakan kefanatiekan bangsa Indo- 
nesia jg beragama Islam. 

Propaganda koerang baik terhadap 
industrie sikat gigi, tentoe sadja s.k, 
ini tidak soedi boeat mendjadi werk- 
tuig (perkakas). 

Dan oentoek menentang propaganda 
itoe, kita serahkan kepada kaoem in- 
durtrie atau pedagang sikat gigi. 

Waterleiding Gemeente 

Dalam rapat Gemeenteraad baroe ini 
ada lid memadjoekan pertanjaan, apa 
sebab itoe atoeran reductie, ialah per 
ratoeran baroe memberi potongan ta- 
rief pemakaian air boeat keloearga 
(familie) jg besar djoemlah orangnja, 
beloem djoega berlakoe. Didjawab 
Voorzitter sebab beloem beres perhi- 
toengannja.  Voorzitter merasa tidak 
berdjandji akan berlakoenja itoe poto 
ngar moelai 1 Jan. 1937, tetapi dji 
ka betoel begitoe, pasti wang publiek 
jg og dibajar, akan dikasih kem- 
bali. 

Kalau fihak Gemeente jg lambat atau 
lalai, memang tidak mengapa, tetapi 
kalau publiek sedikit lalai, maka denda 
boekan sedikit. 

Kita kasih tjonto: Teean Marah 
Moeh. Joesoef di Gang Dokter ada 
rekening air boelan December 1937 be 
sarnja f 5,05. 

Si toekang rekening looper fihak 
Gemeente hanja datang satoe kali 
keroemahnja Moeh. Joesoef, tetapi se 
bab toean roemah tidak ada itoe wak 
toe, maka rekeninglooper di mintak 
datang nanti sore atau besok pagi. 

Apa kedjadian? Lantas toean tsb 
kena denda 20 cent, mendapat for- 
mulier postwissel. Artinja looper Ge- 
meente tidak akan. datang menagih 
lagi, melainkan mesti kirim sendiri 
atau datang stor sendiri, dan.... bajar 
denda 20 cent administratiekosten. 

Orang libat, tjoema ..... 20 cent 
denda, dan kalau 10.000 keloearga jg 
dengan wmoedah dapat denda begitoe 
matjam. orang bisa hitoeng sendiri 
beberapa keoentoengan Gemeente 10 
riboe kali 20 cent. Dengan tjara begi 
toe: boleh begrooting gadji rekening 
looper, tidak keloear dari Kas Gemeen 
te lagi. 

EROPA BEA amaeetperat MemnemangagaangMaNaPeyN 

   

  

amar Maman ema Na 

Memang  looper-looper Gemeente 
toekang tagih wang itoe berlakoenja- 

bagi mereka boekan asal 
wang dapat, tegasnja berlakoe se 
bagai looper, tetapi fikirannja , Bi 
ar | 
diri, nanti kena denda, saja tidak ma 
oe tjapetjape bolak balik menagih“ — 
'begitoe fahamnja. Datang satoe kali, 
bajar atau tidak bajar masa“ bodo ! 
Tidak taoe dengan sikap demikian, 
boekan sedikit wang publiek mengge 
linding masoek kantong Gemeente ke 
na pikat (perangkap denda). 

Soenggoeh tjonto jang kedjam ke 
djam itoe boekan terdapat dikalangan 
woekeraars sadja, melainkan disegala 
oeroesan wang, zonder sedikit kedjam 

mendjadi oendang perdjoangan hi — 

depan ai 3 5 

Perkara nasib Wijkmeester 
Indonesier 

Dalam ini s.k. tgl 20 Januari jbl. 
ada dimoeatkan soerat pembatja jang 
berkepala ,Nasibnja Wijkmees 
ters“ dan ditandai oleh langganan 
ini sk. t. Sowo dan Pontjo. 

Disitoe digambarkan dengan tegas 
bagaimana nasibnja Kaoem Wijkmees 
ters, teroetama jg dikota Betawi dan 
Mr. Cornelis. 
Zeman harga barang Gan keperloean2 

hidoep naik, gadji toeroen, hasil dari 
collecteloon tidak dapat lagi. pertang 
goengan djawab boekan ketjil oentoek 
di kampoeng2nja, beginilah keadaan 
nasib kaoem Wijkmeesters. 

Kalangan Wijkmeester. Tionghoa 
sendiri soedah lama bergerak dan soe 
dah kerapkali diperbintjangkan ter- 
oetama oleh soerat kabar ,K eng Po", 
tetapi kalangan Indonesier-nja baroe 
lah pertama dioemoemkan dalam ini 
soerat kabar. : 

Kalau orang tahoe bahwa kedoe- 
doekan Wijkmeesters seperti dikota 
Betawi ini, tidak beda dengan pangkat 
seorang ,Burgemeesterin het 
klein“ artinja Bapak atau Kepala 
rakjat, soenggoeh sedih melihat pang 
kat jang mentereng tetapi gadji 
permoelaan tjoemah f 25. seboelan dan 
tidak dapat collecteloon lagi. 

Diliat dengan ringkas sadja, soedah 
selajaknja mereka memboeka ,soeara“ 
oentoek didengarkan dikoeping Peme 
rentah. 

»Soeara« 
Ia Ka un! 

Djangan orang anggap lantas bah- 
wa kaoem Wijkmeesters itoe soedah 

jang sehat dan zake—   termasoek orang , merah" atau lain 
lain tjap djika mereka berani mem— 
boeka soeara. 

Wali Negeri jang sekarang terkenal 
waktoe di Europa, sebagai seorang 
bangsawan fikiran dan soeka membe 
rikan zakeljkebeoordeeling 
terhadap sesoeatoe onderwerp. 

Terkenal sebagai seorang jang soeka 
membikin rechtsreeks contact met de 
bewoners “atau berhoeboengan lang- 
soeng kepada jang bersangkoetan, soe 
ka menimbang dengan adil zonder 
memperhatikan politieke oricntering. 

Dalam oesaha kaoem Wijkmeesters 
Indonesier ini, poen kita pertjaja akan 
mendapat zakelijke beoordeeling “dari 
fihak jang berwadjib, goena memper 
baiki kedoedoekan (positie) dan peng- 
hasilan kaoem Wijkmeesters dengan 
disesoeaikan pada kedoedoekannja se- 
bagai “Burgemeester in het 
kleins tadi. 

Sementara itoe fihak Wijkmeester” 
sendiri wadjib beragem, bersa- 
toe oentoek memadjoekan “kebera 
tannja“. 

Latu danibar   

' Ini beloem lagi kalau denda f2,50” 

kebanjakan seperti toean besar. Jang . 
-perloe 

“loe orang tidak bajar, tanggoeng sen - 

  

tidak bisa dapat foeloess. Ini soedah . 

    

ini, dan akan dapat di boektikamkita | 

Toean Mr. Raden Oetarjo Soeria Mi- 

Ini, Bestuurdienst (pangkat manteri | 

  

  

  

Mengapa toean doedoek termenoeng ? 
Termangoe sambil tertjenoeng ? 

Bingoeng ? 
Mari berangkat, lekas berdjalan, 
Gerakkan badan, kaki langkahkan, 

. ke Metropolitan ! 

Toentoet disana segala peladjaran, 
Inggeris, Belanda bahasa diberikan, 
Typen ...., ta" ketinggalan. 

Marilah berdjalan, 
ke METROPOLITAN ! 

Metropolitan English Night School, 

Pasar Baroe 
Batavia Centrum. Me           Schoolweg Noord 10. ! 3 ON 
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   dagang. 

Parys, 28 Jan. (nata Eavasi. | 
Perdjandjian dagang antara Nederland         

           

     

   

nd san aa Yg ig telah 
diidzinkan. :        

     

         

     
     
      

   

| Hoekoem mati : 

Atas dirinja poetra| 
Trotzky,    

    

engan afficieel dioemoemkan bahwa | 
oetra Trotzky Sedoff (Lihat kawat | 

Aa nan dipersalahkan Gengan toen- 

toetan ,, Industrieele-vernieling”, kare- | 
2 8 itoe padanja didjatoehkan ho e- 
5 koem-mati. - 

  

         

      
       

         

   
   

Bank Frankrijk 

2 Menaikkan disconto| 

Parys, 28 Janu. (Aneta Havas). | 

  

| Bangue-de-france (Bank — Perantjis)| Must , 3 : 
menaikkan disconto Na 2 Aa 
4 pCt. : 

Wang kas negeri dan pindjaman 

Pada Bank Fransch. 

Parys, 28 Janu. (Aneta-Reuter). | 
'Kepoetoesan bahwa disconto akan di 
naikan dari 2 mendjadi 4pCt, itoe, 

| adalah memang soeatoe boeah jang 
— Iogisch dari keterangan Aurio kamaren, 
| dalam mana dinjatakan bahwa Peme- 

| rintah akan memperlindoengi wang 
fransch terhadap pada mepangang specu-| 
latief “2 
“Alat pembelaan setjara orthodox ter 

| hadap pada itoe pendjoealan franej jang 
| berat baroe baroeini, sebagai boeah 
daripada kejakinan bahwa omserintah 

    

k: 

2 

     

aa perhoeboenganfi 

dan Frankrijk telah ditanda tangani | 
| (geparafeerd), karena itoe maka Ne-|, 

de 

M. osko u, 28 Janu. |Aneta-Renter) " 

mana Londen-Sydney ditjapai dengan 
penerbangan dalam tempo 7 Naa, | 

    

Kanan nlonge Jacobus" 

Sa 

ikat an Na anak 
"5 nga oleh Kums. 

5 £ terseboet He Habamara 

8 2 Hn “TAnotal. inbhgdadoek 
akan kehormatannja pada Ba- 
Rat , dengan djalan memasang 
ng api pada Bergwand 2000 me 
ogginja, hingga tingginja 100 

   

oi matan Yan: 

 Femokriik pindjam di Engelkhd 

ryS, 29 Janu. (Aneta). Beberapa 
jg berkoeasa menjatakan bahwa 

litoe perdjandjian tentang pindjaman 
150 miljoen sterling di Londen akan 

      

  

| ditanda tangani ini malam. 

Frankrijk — Engeland. 
“ Beloem mentjapsi 
“persesoeaian. 

Diterima berita lebih djaoeh bahwa 
"tentang pindjaman oeang 50 miljoen 
'sterling dari Inggeris terseboet beloem 
lah ditjapai persesoesiannja. 

Pembitjaraan2 itoe telah berlakoe 
dengan baik, tetapi so'al-so'al dari 

(jang tertentoe beloem djoega dikoepas 
ha bis. 

Dienst penerbangan Post: 

an Dari Londen ke 
Ih Anatralie, 

“ elbowrn (iboe kota staat Vic- 
Itoria), 28 Jan. | Aneta-Reuter). Premier 
Lyons mengoemoemkan, bahwa 
Ata telah menjetoedjoei itoe oe- 
soel-oesoel dari Australie tentang pe- 
ngadaan dienst penerbangan post. 

Karena itoe maka moelai Januari 
1938 akan diadakanlah dienst pener- 
bangan post 2 kali seminggoe, dengan 

moengkin akan sampai kepada Deva- Palestina 
| Inatie wang franc, ialah akan menem 

| patkan wang franc itoe “keatas peil| 
— serendah-rendahnja. 

Telah sesoeai, bahwa 112 franes sa 
ima dengan | pond sterling. ' Goena 
menjokong kas negeri Frankrijk dapat | 
lah ditoenggoe sedikit hari lagi ada 
nja crediet dari Pagrlana, sedjoemlah 

. 50 miljoen sterling. Tetapi kas negeri 
| dikoecasakan menoeroet statuten oen 
toek memindjam hanja 2'/2 miljoen 

    
        

    

     
    atlah dilihat apakah kenaikan dis| 

itoe kelak akan: sanggoep meng 
an kekoeatiran atas nasib wang 

    

Directeur satoesi esoerat kabar 
| Diangkat mendjadi 
minister. 

ussel, (Belgie) 28 Janu. (Aneta 
irecteur dari itoe dagblad 

IS euple“ Arthur. Wau- 
elah diangkat “ta aah Mipis 

   

        

      
        

         

      
         

    

    

      
      
      

                 

 Arab—Jahoedi riboet kembali 

Perbantoean dari 
Londen di minta,|: 

“ eruzale m, 28 Januari (Aneta- 
Havas). Keriboetan2 antara orang2 
Arab dan Jahoedi roepanja timboel 
kembali, bingga Wauchope (Com 
missaris agoeng) telah minta perban 

Irangs . dari Bank Fransch hingga da toean dari Londen dengan segera. 
Orang2 Jahoedi moelai mengosong 

kan kampoeng2 lama. Di Haifa banjak 
lah orang jg mati (ditembak. 

.. 9 — 

President Roosevelt 

'Djadi candidaat oen 
toek Nobelprys. 

Havana (CUBAJ, 28 Janu. (Ane- 
ta-Reuter) Kabinet telah mengesjahkan 
soeatoe besluit, dalam mana President 
Roosevelt ditoendjoekkan sebagai can 
didaat dari Cuba oentoek ,, Nobel prys 
perdamaian“ 1937 berhoeboeng de- 
ngan pekerdjaannja telah mengadakan 
kan conferentie perdamaian di Buenos 
Aires tempoh hari. 

| Bahaja bandjir masih hebat. 

1293 orang mati, 
1 orang kelantar. 
“Newyork,28Jan. (Aneta-Havas). 

   

    
        

  

       

njata ada 263 orang jang mati, 958, 
  

erapa orang Ingenieur2 menja 
kejakinan mereka bahwa ban 
e beberapa djam lagi akan sam 
dipoentjaknja, karena itoe da 
itoenggoe sedjak ini hari a 

4 makin soeroetlah soengai terseboet 
1 sadja moesim dingin dan saldjoe 

“itoe soedah moelai poeia hilang. 

   

  

   

  

m8 Semoea pertjobaan dilakoekan atas| 

e babaja baroe itoe, maksoednja oentoek |: 
mehntjegah. djangan sampai bahaja itoe 
mendjalar hingga kelembah soengai 
Missisippi disebelah selatan Cairo dan 
'djoega dengan pertjampoeran menga 
lirnja soengai Missisippi dan Ohio 
terseboet. 

Aina 28 Jan. (Aneta Reuter). | 

9585001 

2 Khan bandjirnja soengai Ohio kel 
n-Imaren tanggal 28 Januari djam 3 ter 

00 orang jang tidak poenja roemah| 
“Itangga lagi, . sedang keroegian 400 
. man dollar banjaknja. 

      
      

      
       

        

        
      

         
        
         
      

       
       
       

  

     

      

     

    
      

Bahaja masih mengantjam 

Soengai Obiodan Mis- 
|. sisippi masih deras. 
Newyork, 28 Janu. (Anetaj, 

ITindakan2 oentoek memperbaiki kem 
'Ibali jang moengkin akan memakan 
ongkos miljoenan dollar banjaknja, 
adalah mendjadi so'al j 
dalam daerah soengai 
dapat bahaja itoe, oleh karena air 

Ilitoe sekarang telah moelai soeroet 
kembali. Walaupoen: begitoe air itoe 
masih 

  

   

ditepinja, sedang soengai itoepoen ma 
sih dengan derasnja. mengalir ke se- 
latan. 

Oedara tampaknja akan mentjoerah 
kan hoedjan poela lagi. 

Babaja itoe tampak mendekati Cai- 
ro, jaitoe dengan adanja bersama me- 
ngalir antara kedoea soengai Ohia dan 
Missisippi terseboet diatas, kota mana 
dikoeatirkan akan dapat bahaja pada 
achir minggoe ini djoea, djika sean 
dainja air dapat mentjapai dinding 
tembok soengai ini jang tingginya 18 
meter. Tembok itoe sekarang diper 
koeat oleh 1000 orang engan terge 
sah gesah. 

Japan 
Kabinet crisis Japan 

Ugaki 
doeadjalan 

Tokio 28 Jan. (Aneta Domei). 
Oleh karena semoea pembitjaraan pem 
bitjaraan dengan leider 2 militair itoe 
dengan djalan damai dan djalan biasa, 
oentoek mentjari candidaat dalam 
djabatan oeroesan perang tsb., roepa- 
nja tidak djoega dapat berboeahkan 
toedjoeannja, maka dengan sendirinja 
Ugaki sekarang menghadapi doea 
djalan. 

Apakah ia tot akan mentjoba 
troefnja jang penghabisan, ataukah, ia 
nanti akan pergi sadja menghadap 
Keizer mengatakan bahwa ia tak sang 
goep menjoesoen badan Kabinet tsb, 

Ini malam atau besok dapatlah di 
'toenggoe beberapa hal jaug penting- 
penting jang mengaan baninet-cerisis 
ini. : 

(kabar bacan Beberapa orang 
jang berkoeasa dapat djoega meramal 
kan bahwa crisis kabinet itoe dalam 
sedikit tempoh bari lagi akan dapat 

“Idjoega diselesaikan. 
Ugaki akan menang djoega dari se 

gala kesoekaran2 ini. 
— 9 — 

| Gpanjot 
Kemenangan tentara Pemerintah 

Banjak doesoen2: di 
rampas. 

Madrid, 28 (Aneta-Reuter). Wa 
laupoen halangan hoedjan roepanja 
hebat, tetapi tentara Generaal Franco 
masih sadja mendjalankan serangan2 
mereka 2 kali bertoeroet2 maksoednja 
|oentoek memoetoeskan perhoeboengan2 
kota Madrid, tetapi. menoeroet boenji 
Makloemat dari fihak Pemerintah 
terpjata bahwa kedoea matjam serangan 
itoe telah berdjalan gagal. 

  

Generaal FRANCO 
Pembesar pemberontak Spanjol 

Makloemat tsb seteroesnja mene- 
rangkan bahwa kaoem nasionalisten 

bergiat sangat koeat, tetapi tentara ber 
meriam dari fihak Pemerintah telah 
dapat menghalang2i semoea kema- 
djoean tsb. 

Disebelah selatan tentara Pemerintah 
telah memberikan perlawanan mereka 
atas segala serangan dari fihak tentara 
nasionalisten jg hertempoer itoe, 

' Pemerintah menerangkan djoega 
bahwa fibak mereka roepanja telah 
mendapat kemadjoean penting sekali 
di Alcaudete dan garisan perang @u- 
antas (sebelah oetara Granada), dima 
na..beberapa boeah doesoen telah di     rampas. 

| sadja memaksa orang bergiat| 
Jakan membawa lari orang2 jang ada 

menghadapil 

disebelah oetara iboe kota tampaknja 

aa AAA Pena EN NYA ame PN Lapar aer Kena 

Tentara Nationalisten 

Madjoe teroes 

Parys, 28 Janu. Aneta Transocean 
Sementera dimedan perang Madrid 
masih sadja tentara bekerdja dengan,| 
giat walaupoen air hoedjan toeroen 
teroes meneroes, sementara itoelah ka 

|oem nasionalisten telah mendapat ke 
menangan2 dilapangan medan perang 
disebelah selatan. 

Pasoekan dibawah Kolonel Barbom 
telah mendoedoeki kota Santacruz 
del comecio (prov. Granada), kira kira 
8 K.M. djaoehnja dari Alama, sedang 
detachement dibawah kolonel Cas 
Cajos masih tetap mendesak madjoe 
kedjoeroesan Andujar. 

9 — 

Nederland ) 

250 anak2 Spanjol. 

Akan dioeroes di 
Nederland. 

Amsterdam, 28 Janu, (Aneta-) 
Dengan perantaraan Comite maka 250 
djoemlahnja anak-anak Spanjol akan 
dibawa ke Nederland oentoek dioeroes, 
asal sadja soedah sepakatnja departe 
ment van Justitie. e 

Vice admiraal de Graaf 

Menoelak tidak maoe dja- 
di Com. Agoeng Danzig. 

Den Haag, 28 Janu. (|Aneta-). 
Vice Admiraal De Graaf telah menja 
takan bahwa beliau menoelak tidak 
maoe menerima keangkatan mendjadi 
Commissaris-Agoeng di Danzig tsb, 
dengan tidak poela diseboetkan apa 
sebetoelnja jang alta as 

Koers clearing. 

Dengan Duitschland, 
Italiedan dan Spanjol. 

Den Haag, 28 Janu. (Aneta). 
Koers-koers clearing 29 Januari: 
Duitschland 73,46, Italie 9,61, Spanjol 
12,95. 

Tarief2 P.T. T. ditoeroenkan. 

Den Haag, 28 Janu. (Aneta). Ke 
adaan keoeangan PTT ada begitoe roe 
pa hingga .berbagai-bagai tarief-tarief 
telah ditoeroenkan sebagai tarief-tarief 
siang dari telefoon-interlokaal hingga 
kira-kira 50pCt lebih rendah, radio 
telegram-telegram dengan kapal-kapal 
Nederlandsch 10 cent tiap-tiap perka 
taan lebih rendahnja. 

Perobahan tarief post oedara ke In 
donesia masih sedang dirantjang-ran 
tjangkan tetapi beloemlah diambil ke 
poetoesan jang pasti. 

  

  

  

BERITA DARI TALAWI SOE 
MATRA BARAT 

Perselisihan adat 
Pembantoe Sinar Soematra dari Pa- 

dang mengabarkan: 
Tidak asing lagi soeatoe perselisihan 

dalam adat dinegeri Talawi jang soe- 
dah membawa oedaranja negeri itoe 
koerang baik, jaitoe berhoeboeng de 
ngan adanja perselisihan Datoe” Ra- 
dja Pahlawan Penghoeloe Poetjoek da 
lam negeri itoe, dengan sebahagian 
ninik mama' di itoe negeri, dalam 
waktoe jang enam tahoen terseboet, 

Hal mana tentoe pembatja soerat 
kabar ini tidak akan loepa, karena 
telah berkali kali dimoeatkan dan di 
beberkan dalam soerat-soerat kabar 
di Minangkabau ini, dan seoemoemnja 
pembatja boleh djadi telah mengeta 

  

.| hoeinja. 
Perselisihan mana moelai lahirnja 

ijjalah dalam tahoen 1930, jaitoe se 
mendjak District ini dikemoedikan oleh 
toean SALIM, jang sekarang toean ini, 
telah memegang District Pariaman. 

Dalam waktoe jang enam tahoen 
iloe keadaan2 jang terdjadi tidak 
dapatlah kita bajangkan lebih djaoeh, 
karena rasanja akan memakai tempat 
jang boekan sedikit pada soerat kabar 
ini dan boleh djadi akan membosankan 
pada pembatja, hal itoe dapat kita 
lihat sadja pada boekti jang ternjata. 
Tidak salahnja, sebagaimana pepatah 

kita Minangkabau. Sekali air gadang, 
sekali tapian beralih. Sekali gadang 
batoeka. Sekali atoeran beroebah. 

Dus, sekarang lantaran kepala pe- 
merentah dalam ini bahagian tidak 
soeka akan hal sematjam kita terang 
kan diatas tadi, seperti P. toean AR, 
Controleur dan Toeankoe Datoek Ban 
daro Kayo, Districtshoofd di ini bila- 
ngan, karena beliau2 itoe berpendapa 
tan dalam beleidnja sebagai pembesar 
negeri, jang sebagai pemegang leiding,   

apabila dalam ressortnja terdjadi per- 
tjetjokan jang tidak diingini itoe, a- 
palagi jang berselisih itoe adalah 
pengoeloe2 jang sebagai tempat peme 
rentah beroending berpapar dalam 
segala hal jang berhoeboeng dengan 
'negeri itoe, oemoemunja ventoek keper 
loean pemerentah tersetama boeat ke 
amanan dan .penghidoepan ra'jatnja, 
ringkasnja, Pemerentah agoeng tidak 
akan maoe merobah segala perboeatan 
nja dengan segala ninik mamak se- 
loeroeh Minangkabau, pada masa doe 
loe2nja. 

Bilangan ini kita terangkan pada 
pembatja, diperintahi oleh wakil pe- 
merintah jang semoeanja baroe pin 
dah dari bilangan lain, dan lebih koe 
rang masing masingnja dalam tempo 
setahoen ini sadja : soenggoehpoen se 
moeanja baroe, tetapi pembesar ini 
semoeanja. adalah orang terpandang 
pandai djoega mengendalikan negeri. 

Roepanja dalam perselisihan jang 
soedah ternjata. diatas itoe, beliau-be 
lian jang terseboet, tidak bersenang 
hati melikat soeatoe hal jang telah 

boehnja :pien seorang  Penghoeloe 
Poetjoek lam negeri itoe, apalagi 
tidak asing lagi jang diperboeat sema 
tjam itoe, seorang jg radikaal dalam 
segala hal, dan lagi seorang jang ber 
ketoeroenan dari pembesar- pembesar 
dinegeri itoe: dengan tjepat sekali 
Toeankoe .Datoek. Bandoro Kajo Dis 
trictshoofd bilangan ini scedah me- 
njelesaikan perselisihan jang begi 
toe lama, soedah diambil perdamai 
an oleh negeri, jang soedah dilang 
soengkan pada hari Minggoe tg. 17 
ini boelan di Talawi dengan sesoeatoe 
perdjamoean negeri, tandanja Poetih 
hati berkeadaan. Poetih kapas boleh 
dilihat. 

Ringkasnja hingga ini keatas , Nan 
elok akan dipakai, Nan boeroek akan 
diboeang". 

Hari perdamaian jang terseboet di 
atas boleh dibilang hari jang berbaha 
gia oleh ninik mamak dinegeri Talawi 
dan kepada seoemoemnja anak negeri, 
dan hari jang tak boleh diloepa-loepa 
kan, karena hari inilah roepanja jang 
akan memboektikan negeri Talawi 
akan bertambah ma'moer dan sentosa 
baikpoen dalam ekonomie dan lain- 
lainnja, karena dinegeri ini boekan se 
dikit djoemlahnja orang jang pandai 
pandai dan ternama dalam beberapa 
golongan, roepanja moelai hari inilah 
gembiranja anak negeri 'Talawi dalam 
segala apa djoeapoen, karena telah 
mendapst seorang wakil pemerintah 
jang bisa membawa kepadanja kema 
djoean, sebagaimana adanja Toeankoe 
Datoek Bandaro Kaj» Districtshoofd 
disini, baroe inilah anak negeri tahoe 
bagaimana rssanja bermamak, jang 
tahoe memeritingkan nasib kemena 
kannja, 

Dalam perdjamoean ini kita lihat 
Controleur dan toean2 jang lain, Toe- 
ankoe Districtshoofd dari Sawah Loento 
dan beberapa Kepala kepala Negeri, 
serta ninik mamak dalam Kota ampat 
sebagai memegang perdamaian itoe 

Tjara dalam perdjamoe- 
anitoe, 

Segala Penghoeloe dan orang empat 
djinis dinegeri itoe, baikpoen Peng- 
hoeloe2 jang dioendang dalam bila 
ngan Kota ampat, semoeanja mema- 
kai kebesarannja masiny masing. 

Perdjamoean ini dibentoek dan di 
oeroes oleh segala ambtensar dari anak 
negeri itoe sedjati, sebagai comite 
voor ontvangstnja. jang dikepalai oleh 
E. Datoek Madjo Kando Hoofd Onder 
wijzer dinegeri terseboet dan ankoe 
Didong Gepensioneerd Onderwijzer, 
keringkasan segala keadaan diini 
djamoean adalah menerangkan pada 
tetamoe jang dioendang, 

Sesoedah minoem makan selesai, di 
sini diadakan pidato dengan pandjang 
lebar jg berhoeboeng dengan hal ini, 
jang terdiri dari engkoe Chaiib Soetan, 
engkoe Didong, engkoe Datoek Radjo 
Pahlawan, engkoe Kepala Negeri Koe 
bung, t. Controleur, boeat kesoedahan 
sekali, sebagai penoetoep pidato ber 
diri Toeankoe Datoek Bandaharo Kajo. 
Districtshoofd disini. Beliau berpidato 
dengan pandjang. 

Dalam perdamaian jang soedah ter 
njata diatas, kita mengoetjapkan sela- 
mat dan terima kasih pada segala ni- 
nik mamak dalam negeri Talawi, jg 
telah disesatkan oleh orang jang tiada 
patoet ditoeroet pengalamannja dalam 
hal jang tersangkoet, lebih lebih pada 
toean Loehak toean Controleur dan 
Toeankoe Districtshoofd, jang soedah 
dapat memperdamaikan' soeatoe per- 
selisihan jang boekan sedikit memakan 
tempo lamanja, 

tidak salah telah beberapa orang wa 
kil pemerintah di Sawah Loento, ba 
roe ini kali dapat jang koesoet itoe 
selesai dan jang keroeh djernih, dan 
boeat pencetoep oleh kita, tidak poe 
toes poetoesnja keadaan jang sematjam 
ini djangan timboel lagi karena tiap 
tiap perselisihan itoe membawa kepa 
da keroesakan negeri semata mata,   s0. 9 can 

Se an 

berdjalan begitoe lama, apalagi toem . 
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sebagai diterangkan diatas, kalau kita 
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 doewa Malem pertoendjoeken . 

  

BE: ER LORRE publiek Batavia sekarang 
g PETER LORRE karakter acteur 

| Dari itoe tadi malem soeda dapet perhatian dari penonton 
Siapa jang belon saksiken djangan kasi liwat ini 

2 NA jang berharga | 

   
      

  

     

     

   

     

     

Awas!! .  ANAK2 TIDA BOLEH NONTON 
  

Sabtoe dan Minggoe soreh djam 4.30 
Minggoe pagi djam 10 

»The Man Who Dared' 

Kindervoorstellingen: 

     

   

  

HOTEL SOERABAIA (Osman Hotel) 
Senen 44 Telf. No. 2105 Weltevreden  —  Batavia-Centium, 
Inilah satoe2nja Hotel Indonesia jang terbesar dan termasjhoer 
didalam kota Betawi. 
Letaknja dimoeka djalan tram, dan berdekatan dengan station 

Weltevreden. HN are 
Menerima tetamoe segala bangsa, djoega tstamoe boelanan de- 
ngan harga pantas. 
'Perkara tarief oleh berdamai. Tempat bersih dan rawatan 
memoeaskan. 

    

  

   

   
   

  

Menoenggoe dengan hormat 

De Directie 
    

  

             | Abonnes 
! | Oentoek keberesan administratie, toean-toean abon- 
3 | nes djangan bajar wang abonnement sama siapapoen, 
8 bila tidak dikasih rekening origineel dari administra- 

tie compleet dengan stempelnja, dan tanda tangan 
| Toecan TABRANI. 

aa Lain rekening tidak kita akoe sjah. 

Administratie 

  

Sn 

BOETE" 

Ini malem 

dan malem 

brikoetnja 

  

H. stands alone as the greatest 

entertainer of Modern Times! 

      

            

   

written, dirocted and produced 
by CHARLES CHAPLIN 
Ralonsod thrv UNITED ARTISII 

IDames en Heer 

    

   
     

   

  

S,BAKRI —     
     

   
    

        

  

  

  

   
    
   

  
     

     
     | Banjak minjak ramboet tetapi jang 

mandjoer djarang 
Awas sel manja liat merk se- | 

    
belah, kepala djadi enteng tida 
koreng, ramboet djadi gemoek, |    item, lemes, matiken koetoe dan 

. Ilangken ketoembe, 

  

   

  

  

     
    
     

  

   

Kera 

Roemah obat 

Jo Tek Tjoe 
Kwitang— Batavia-Centrum 

   

   

  

  

     
    
   

    

KA Aan UR NS BEN 

    
Boleh bajar menjit'i! 
  

DIMINTA 

| 1500 
langganan baroe boeat 

tahoen 1937 | 

           

  

  

  

BESNAKEN (dengan garantie). BADMINTON moelai f0.35. TENNIS 
moelai f1.25. Pesenan loear kota Be'awi bisa d kirim dengan Rembours 

INTERNATIONAL - SPORTING HOUSE 
Kramat 14B 2 Telf. Wel. 337 ma Batavia-Centrum 

Saha 

  

KNANA NAN in onnan EKA EOA DOANYA AON APANANNINN 

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

Citadelweg 35 seberang Wilhelminapark Tel. 4286 Wi. 

Djoeal crediet sampai 12 boelan 
  

  

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 

Persediaan besar seperti: 
Harlodji tangan, harlodji kantong 
dan rant€ harlodji dari mas, perak 
atau Ghroomnikkel, merk Election, 
Cyma dan lain lain merk kaloewaran 
Europa semoea bikinan ZWITSER- 
LAND. i 
Persediaan besar seperti: 

Tempat rokok perak, begitoe djoega 

Vulpenhouder dan Potlood Parker 
dan merk kloewaran Europa. 

Banjak djemeroet, 

dan briljant. 

PERSEDIAAN BESAR 
Lotjeng Wesminster, lotjeng tembok, bekker2, 

salonklokken. 

PARKERCENTRALE 
dari model jang paling baroe 

VACUMATIC 
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II. Dari hal pengertian ,,krisis" 
HL: Tingkat tingkat zaman per- 

  

en Kapsalon 

v/h POPULAIR | 
TJIWANGIWEG No. 8 | 

SOEKA BOE MI 

      

  

  

  

Kicermaker 

IMOEDAHAM 
6x toekang ditoko Oger Freres 

"| Petodjo Binatoe No, 18 Gang 1 Batavis-Centrom 

  

Banjak poedjian dari langganan2 
dari pangkat Ini. Amtenaar2 dan laen 
publiek djoega jang soedah boektikan 
saja poenja potongan dan pekerdjaan' 

Harga maakloon menoeroet djaman. 

MOEDAHAM 39 
  

  

- 

KLEERMAKER VAN PEKALONGAN 
Molenvliet Oost 42 -  Batavia-Centrum 

Bila toean ingin potongan netjes — 
rapi — tjepat dan moerah, tjoba datang 
pada adres diatas. 

Sedia matjam2 kain jang bagoes 
boeat dias, boeat sekarang. 

Djoega disini sanggoep menerima 
mendjahit badjoe perempoean — mem- Nee an Es GERERERESE | borduur — pasang renda enz, peker- 

s |djaan ditanggoeng rapi, harga mela- 
“ |wan. Bikin pertjcbaan moelai sekarang, 
€ Ipoedjian tidak perloe. 

     
  

   ii | 
     

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

'Ibagoes. Merknja paling toea, 
Poedjian lebi djaoe tida perloe. 
Semoea ora g 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. 

  

TERBIKIN DI FABRIEK 
WAP DEWA . 

BATAVIA C. 

Molenvliet Oost 73 — elf no, 1019 Fm 

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

  

  

HAMPIR-HABIS 

»Krisis Economi 

dan Kapitalisme” 

OLEH 

MOHAMMAD HATTA 
tebainja XII -f- 90 moeka 

formaat 16 X 24 «. 

ISI KITAB: 

Il, Indonesia dalam krisis, 

ekonomian, 
IV, Soesoenan 
dan krisis. . 

V. Keterangan kunjuktur dan 
cyklus. ! 

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

PENERBIT t. LEMBAO TOEAH 
Gg. Kebon Djeroek 37 

Batavia-Centrum, 

Pesanlah lekas, ditjetak tidak 
banjak, harga tjoema f 0,50 -- 
f 0,10 ongkos kirim. 

REMBOURS TIDAK DIKIRIM, 

Di Betawi boleh dapat pada, 
Administarie Pemandangan 
126 Senen 107 

perekonomian 

  

    

   

        

   
      

  

  

S5 
M
P
R
 

B
A
M
 
P
i
 

La
 

SA
T 

ba 
Sa
 
U
L
A
M
A
 

3 
a
a
 
M
p
 

Nan
a K
e
l
a
n
a
 

Ben
 s
n
 

PA
D 

Di
ss
 

x 
, 

: 
e 

0 
" 

   



  

  

  

LI 

boelis OBSERVER dari Bogor 

idalam soerat2 chabar dan segenap 
Belanda beberapa minggos 

g laloe, kita batja  bagaima 
na ,Koesoet“-nja itoe 'atoeran2 pe 
erimaan (protocol), sewaktoe Z. V. 

Mangkoenegoro dan lain-lain De- 
'putatie dari Indonesia berada di Den 

ag, berhoeboeng dengan porkawi 
inja Z. K, H. Prinses Juliana. 

poeloeh lima tahoen jg soedah, 
“kita doedoek dibangkoe In- 

che School der 2de klasse, oleh 
Kuropeesche Lagere School itoe 

tjc oek ,Kuropeanen en met 
dezen gelijkgestelden“ sadja, 
toea kita pernah bermalam-malam ti 
dak poelang keroemah semata-mata 
meninggsikan oeroesan roemah tang 8 

ganja, “lak sebab ia mesti oeroes sega 
“la hal perhiasan negeri, seperti seko| 

. lah, lain-lain gebouwen dan djalan2 
— raja, berhoeboeng dengan kedatangan 
| seorang Ambtenaar BB .... Gezag 
hebber! 5 | 5 
“Di Sumatra pernah kita lihat, bah 

wa Sri Padoeka Toean Besar Resident 
pada satoe hari Raja membikin recep 

| tie jang digembirakan oleh satoe eere 
acht dari gewapende politie dimoeka 
aleis Toean Besar terseboet ber 

automobiel keloear dari be 

nja, poeter djalan dan | 
ke 

ti toe eerewacht , 

kepalanja, 
ie itoe sem oea teratoer. Jg 

t tinggi berdiri dekat ,tach 
Besar, jang menengahan 

elakang, jang rendah ber 
di trap paleis sebelah bawah . . 

|... en z00 gaat het, feestvieren 
le Europeanen, nontonnende Inlan- 

endoek 

itoelah protocol dizaman ,Koe 
tees. DU zijn die ,nontonnen 
Inlanders“ wijzer geworden, 
inak2 Indonesia jang waktoe itue|. . 
ma nonton dari djaoeh sadja, dan 

'mpo2 dioesir oleh mas oppas djika| 
erlaloe dekat pagarnja roemah tem 

itoe . -... . . sekarang ada 
pangkat Meester in de Rech 

eearts, Hoofdeommies dan 

jampoer. gaoel digolongan mana 
'eapoen- soedah dapat mereka itoe 

“loepa ia akan adat so 

orang 

a 
moeka paleisnia oen-| Ae Oa 

3 | Landrente, : £ 

|. Berkolom2 kila soedah memhoeat |. 
'Ikisahan atas “ini 
Idjoega andjoerka: 

  

  

'djoeapoen, seraja ia ta' loepa bahwa: 
Apabila maoe dihormati, haroeslah 
'djoega me-hormat ! ! ! 

| Roepanja di Bogor, biarpoen boekan 
di satoe officieele gelegenheid, protocol 
tingkatan itoe dibawah djoega, dengan 
tidak memperdoelikan toentoetan za- 
|man atau atoeran pergaoelan hidoep 
'baroe! 5 

. Dizaman sekarang, didalam abad ke 
doeapoeloeh ini, didalam zaman ,,ke 
isopanan,, soedah- mestinja didalam 
pergaoelan kebangsaan Indonesia, apa | 
(bila pemoeda2 ikoet bertjampoer tas 
dapat tidak haroeslah disingkirkan itoe 
»machtsvertoon” jang warnanja beroe 
pa ,ouderwetsch“ dan ,orthodoxs. 
. Pada salah satoe perajaan-perkawi 
nan anaknja seorang gepensionneerde 
Inheemsche ambtenaar di Bogor maka 
Giantara tetamoe jang semoeanja ,in- 
tellectuselen“ telah terdjadi satoe bai 
jang menjakiti hati. Kedjadian jang 
rendah sekali dan djoega menghinakan 
seorang pemoeka Indonesier jg ternama 
lebih pedis dari pada soearanja Jor 
dens didalam Ochteupost, waktoe ia 
'menghinakan (beleedigen) si Ooster 
ling didalam nacht-expres Batavia— 
|(Soerabaja. 

Ialah, pada waktoe pesta perajaan 
perkawinan terseboet, tetamoe ditem- 
patkan bertingkat2, seperti: pegawai 
Inheemseh B.B.di kamar sendiri (loge), 
dokter manoesia dan dokter binatang 
(hewan) di kamar lain (klas 1) dan 
jang lain2 disebelah loear sadja (klas: 
kambing). 

Tentoe si tocanroemah ada haknja 
boeai memberi kehormatan tetapi... 
adakah perloenja sorang jang boekan 
masoek korps Inheemsch B.B., seorang 
terpeladjar jang sama ontwikkelingnja 
dengan satoe Regent, di terangkan 
bahwa tempat doedoeknja boekan di 
klas loge tetapi di klas kambing ? 

Jang lebih menjedihkan lagi, ialah 
apa bila dilihat bahwa dimedja makan 
klas Loge itoe, djoega ikoet doedoek 
seorang bangsa lain jang digelarkan 
oleh t. Loudspeaker dari Onze Stem 

“si — Tjo! 
Commentaar overbodig. 
O, perkataan ,machtsvertoon“ o, 

perkataan ,,verdeeldheid“, “beginilah 
keadaan di Bogor, soeboernja soeatoe 
pergaoelan bangsa sendiri setjara na 
sional dengan tidak membawah-bawah 
itoe rang en stand“ kemana sadja 
»te pas en te oppas“ senantiasa maoe 
dihalang halangi belaka. 

Er toch ... petitie Soetardjo, di 
alam alami !   

    

  

— Beberapa tjatatan 
ita perna 

minta perhatian | 
paja hal 
ang kita 
n Wiwo 

Kita harapkan sadja, pemerentah 
akan djawab pertanjaan ini, seraja me 
lihat poela keterangan kita dalam 

'Isoerat chabar ini, Hidoep Toean Wi 
woho dan hidoep nasionale-fractie da 
lam sidang volksraad, bahwasanja ada 
jg maoe kembekakan sodl'ini dalamsi 
dang ra'jat.Moga2lah diperhatikan oleh 
Ipemerintah, hanja kita harapkan sa 
. dja, soepaja sidang Gemeenteraad 
Buitenzorg, haroes berhati-hati me 

 Ingambil poetoesan dalam begrooting 
Ipergoeroean, 

tang pantjingan2 dari fihak jang ber|, 
sebab masih banjak da 

sa, haroes kita periksa dengan be 
-apa jang ada dalam begrooting 
eroean, djangan sampai kita kena 

k sadja terkena kita, berarti 
an kaoem goeroe, bangsa kita 

an kita, lain kali haroes 
eadaan ini, sekali kena, 

volksraad. Sa... 

ada berdiri toean Ot 
ta, dan kita. pertja- 

1 sesoenggoehnja, bah wasanja 
iwoko, djoega bersama2 de 

entoek kaoem goeroe 
a. Lagi sekali, berse- 

ita membatja pertanjaan "nang hati 
ver |itoe dan sedikitnja ada poela djoega   perhatian atas karangan kita pada ha 

'| Dalam soerat 
fa soedah memberi tahoekan perihal | 

: Ikeloeh kesah 

Inja bap: 

kali, djangan, bagoes sadja" ” 

ri jang telah laloe. 
dja djawaban wakil pemerintah, banja 
dari sekarang | 
|wasanja, ada kekeliroean tidak tjotjok 

— Idengan oetjapani wakil pemerintah. 
e 

chabar ini djoega ki 

(Landrente, bagaimana bapak tani ber 

da am hal : membajar 

ocanja dan kita 
engan mengambil 

kesimpoelan, - bahwasanja haroes ada 
perobahan dalam hal ini. 
Sekarang ada pertanjaan dari Toean 

Van . Helsdingen (CS P.) sendiri ten 
tang Landrente. Seorang kaoem sana 
djoega toeroet memikirkan keadaan ka 
oem tani, dan djoega maoe lihat senang 

ak tani. Bagaimana djawaban 
Ipemerintah dalam ha? 1ni,k ita beloem | 
dapat pastikan, hanja kita disini da 

sih ada orang jang maoe memperloe 
kan bertanja tentang ini, dan -pengha 
rapan kita, soepaja pertanjaan Toean 
Van Helsdingen ada hasilnja. Sa 

“Dahoeloe pernah kita roendingkan, 
tentang pensioennja kaoem goeroe 
jang bekerdja disekolah jang dapat 
subsidie, dan pemerintah telah berdjan 
dji, akan di ichtiarkan ini, soepaja me 
reka semoeanja dapat. Memang ada 
tempatnja, djikalau kita lihat, bahwa 
sanja bangsa Belanda :jang bekerdja 
disekolah jang dapat subsidie dapat 
pensioen, kenapa oentoek bangsa Indo 
nesia tidak. Dalam rapat cemoem, 
'Poean Otto Iskandar di Nata djoega 
telah kemoekakan perihal ini dan 
djoega dapat pendjawaban lagi dioe 
roeskan. Sekarang beliau bertanja, lagi 
soedah sampai: mana ini  semoeanja. 
Perloe sekali anggauta kita diberi ini. 

Boleh djadi sekarang baroe Toean 

jang betoel, djika beloem djoega, se 
soenggoehnja, lambat betoel pekerdja 
an dikantor Goebernemen. 

e 8 3 sk 

Tentang karangan Dr, Hart dari 
Statistiek kita soedah batja, dan kita 
djoega soedah beri commentaar atas 
karangan beliau mana membilang, 
bahwasanja kaoem boeroeh Goeberne 
men. tjoekoep dengan penghasilan se 
karang. Meskipoen kita soedah tahoe 
dan dapat melihat sendiri tentang ke 
naikan barang barang dipasar pasar, 
maka oleh karena itoe kita tidak per 

tjaja, kitabnja dari Dr, Hart 
toel dan tjoekoep alasan alasannja. 
Sekarang diadakan duurteonderzoek, 
Segala roepa keterangannja dan angka 
angka itoe selamanja dirahasiakan dan 
tidak dioemoemkan, sampai mereka 
semoeanja tidak tahoe keadaan seka 
rang dan tidak diberi kepada mereka 
jg ada kepentingannja. 
. Toean Van Lonkhuizen telah kirim 
soerat pertanjaan kepada pemerentah, 
kenapakah tidak boleh, dan kita bi 
lang disini setoedjoe dengan pertanja 
an beliau sabab kaoem ambtenaar Ne 
geri semoeanja ingin mengetahoei ke 
adaan ini semosanja. Moga mogalah 
diperhatikan. 

RK 

Sampai sekarang paling banjak ten 
tang pertanjaan jg didjawab oleh Di 
recteur van Onderwijs, Hoofdambte- 
naar alg. Ambtenaren, BB., decentra- 
lisatie hanja seboeah pertanjaan sadja 
jg haroes ' didjawab oleh Dept. van 
Econ.. Zaken dan Legercommandant. 

sa P9 ag 

Cooperatie Bank Perkoempoelan 
Goeroe Boemipoetera (C,B.P.G.B.) 

Pada hari tg. 31 Jan. jad. dengan 
bertempat digedoeng sekolahan M,D., 
CBPGB. di Tasikmalaja akan menga 
dakan rapat tahvenan moelai djam 
8.30 pagi. eU Tan ea 
"Jang akan dibitjarakan:. 

1. Mengesahkan verslag rapat oemoem 
tahoen jang soedah. 
2, Menerangkan pendapatan memerik 
sa Controle Voerder dan diterangkan 
oleh Toean Kartawisastra. 
3. Memperlihatkan dan menerangkan 
prihal keoeangan dalam tahoen 1936. 
4, Menetapkan begrooting tahoen 1937. 
5. Voorstel-voorstel. 

Sesoedahnja membitjarakan punt 5 
teroes diadakan perdjamoean dan se 
|moea anggauta haroes meroendingkan 
hal , “ 

'a, jang bersangkoetan dengan perto: 
Jongan kematian, 
b. jang bersangkoetan dengan loterij 
fonds, - 
c. jang bersangko 
RGB 4 

1 PU gta 

Akan pindah 

. Mendengar chabar jang sangat bo 
leh dipertjaja, bahwa Toean R.M. War 
diman, klerkboekhouder dari kantoor 
W.V, dalam penghabisan boelan April 
akan dipindahkan dari Tasikmalaja 
ke Magelang dan jang akan mendjadi 
igantinja kita dapat kabar jaitoe 
T.R.M, Soeparwi.   

Kita toenggoe sa-| 

dapat bilang, bah | 

pat memberi tahoekan, bahwasanja ma | 

Otto Iskandar di Nata dapat djawaban | 

itoe “be nd 

etan dengan Partij | 

  

koeat 

Beri sadjalah 

hatan gigi. 

mendjadi koeat, 

ditakoeti tiada 

lebih baik dari 

koeat. 

TO BAT UM   
Sesoenggoehnja tiadalah soesah membiarkan 

anak Toean koeat dan sehat. 

lemahnja sekalipoen dapat djadi orang? jang ' 

tegap dan sehati oleh Kaizan. Kalzan mene- 

gapkan toelang-beloelang dan mendjaga kese- 

Oleh “Kalzan keadaan 

penjakit-Inggeris berdjangkit, tidak ad 

Kalzan mendjadikan anak? :mancesia jang | 

Boleh dapat beli disemoea roemah “obat dan toko?. 

»Saja soeka sekali meng- 
andjoerkan pemakaian ba- 
rang. obat-obalan jang. me- 
ngandoeng ' kapoer: boeat «| 

anak-anak dan saja andjoer- 

kan pemakaian Kalzan jang 
bisa mengasih hasil bagoes.” 

.Dr, B. Bergsma di Medan 
toelis 4 5 

Djadikanlah 
anak toean : 

dan sehat 

Kalzan. Anak? jang selemah- 

toeboeh 

sehingga penjakit? anak2 jang 

sampai datang. Dan diwaktoe 

a jang 

pada Kalzan. 

AKANAN. KAPOER     

  

N. V, Bawean Handelsmaatschappij 
berdiri di Singapore. 

Akan mengadakan 

..kongsi pelajaran. 
Pembantoe kita dari Singapore me 

noelis : 

Soal pelajaran adalah satoe soal jang 
soedah lama di idami oleh bangsa kita 
disini (Singapore). 

Teroetama dari bangsa kita jang 
berasal dari Bawean. Dari antara me 
reka jang selaloe menoedjoekan perka 
taannja terhadap pelajaran antara Si 
pgapore dan Bawean, telah pernah 
mentjoba menjewa kapal kepoenjaan 
bangsa asing jang mana roepanja ada 
membawa hasil jang memoeaskan, 

Oleh. karena itoe, makin koeatlah 
kemacean bangsa kita hendak mem 
poenjai kapal sendiri. 

Tetapi hal initiada akan tertjapai, 
djika pikoelan jang begitoe berat 
akan dipikoel oleh satos doea orang 
jang mempoenjai kemaocean jang moe 
lia itoe. Kita bilangkan jang moelia, 
ialah oleh karena niatan jang be 
gitoe besar faedahnja kepada bangsa 
kita, sehendaknja wadjib mendapat 
bantoean dan samboetan dari fihak 
bangsa kita djoega. 

Maka oleh sebab itoe, tjita-tjita pe 
rintis djalan jang pertama itoe tidak 
akan tinggal begitoe sadja. Atas initia 
tiefnja toean Ibrahim bin Abdullah 
dll. pada 4 Januari jbl, telah didirikan 
seboeah maatschapyij sebagai jang ter 
seboet. diatas, bertempat (Headoffice) 
no. 6 Ban Ham street Singapore. 

Modal dianggarkan sebanjak 100.000 
dollar dibahagi 100.000 aandeel 15.000 
aandeel teroentoek bagi promotors, se 
dang Jainnja akan didjoeal kepada 
orang ramai, ialah kepada bangsa In 
donesia sadja. Di Singapore telah moe 
lai didjoeal, tetapi beloem lagi dipoe 
ngoet pembajaran penoeh. 

Manakala 'soeda selesai diterima pem 
bajaran dari semoea andeelshouders 
baroelah pembajaran pindjaman ber 
moela diselesaikan poela. : 

Lebih djaoeh menoeroet penjelidikan 
kita, promotors dari N. V. Bawean 
Handels maatschappij, akan melawat 
ke Djawa, barangkali dalam boelan 
Februari. Boleh djadi andeel-andeel 
akan didjoealkan di Djawa dan di 
lain-lain tempat. Selain dari hendak 
mendjoealkan andeel-andeel, promotors 
promotors itoe bermaksoed djoega hen 

mimpnin Bank-National Indonesia di 
Soerabaja.   dak berdjoempa dengan pemimpin-pe | 

Beladjar pentjak 

Toean R. Dj. begitoelah nama orang 
tsb. telah beroesaha oentoek memadjos 
'kan soal sport. 1 

Terlebih doeloe mereka telah dimin 
ta dengan paksa oleh teman2nja soe 
paja mereka soeka memberi peladja 
ran pentjak. Toean R. Dj, tsb tidak 
berhalangan, asal dengan soenggoeh 
soenggoeh dan toeloes hati, poela dji 
ka soedah. bisa djangan sampai me 
nimboelkan sesoeatoe ketakaboeran. 
Pen: merasa girang kepada Toean tsb 
karena soal ini mereka tidak mempoe 
njai pengharapan sesoeatoe apa dan 
oentoek sementara waktoe tempatnja 
diroemahnja Toean S.P, di Kalangsari. 

ks Ya 

ig L 

& Bekas anggota Partindo 

Diborgoltangannja 
pergipoelangkeka 
mar sakit. 

Diantara anggota Partindo di Soe 
rabaja jang doeloe pernah digropjok 
dan teroes ditahan dalam tahanan, 
ada terdapat nama seorang bekas 
anggauta bernama Inoe. " 

Sampai sekarang mereka jang di 
tahan 'itoe beloem djoega diperiksa 
perkaranja, apakah bertjampoer de 
ngan pergerakan merah ataukah 
karena aksi Partindo sebeloem diboe 
barkannja. Toean Inoe belakangan 
laloe ditahan di sectieII, Karena ia 
laloe mendapat sakit hidoeng, laloe 
diantarkan “pergi poelang ke kamar 
sakit oentoek diobatinja. 

Seorang jang bersangkoetan dengan 
toean terseboet menerangkan, waktoe 
dibawa ke kamar sakit, ia boekan 
sadja diantarkan oleh politie, tetapi 

djoega diborgol kertoca belah tangannja 
Bisa diwartakan disini djoega, bahwa 

sebeloem ditahan, t. Inoe pernah be 
kerdja di s.k, ,Idonesia Berdjoang“ 
jang sekarang soedah tidak terbit 
lagi itoe, "3 

  

  

“- Kleermaker 

NJAN FOO 
Oud Gondandia 36, Telf. 3126 WI. 

Kramat 120, Telf. 4524 WI. 

(0... Batavia-Centrum 

Harga bersaingan 
Terima pesenan segala matjam 
pakean Buropaen ada sedia 
Tropical — wol — flanel d.!.I. 
Pekerdja'an ditanggoeng rapi         

bean Selang AG  



     
    

      

      
        

          

       

  

         
       

      

   

   
    

  

   
   

   

   

    

   

  

   

    

    
   
   
     

    

   
   

  

   
   
   
    
   

  

   
   
   
   

   
    

   

   
   

    

    
   
   

    

    
    

  

   

  

     
     
   

  

   
   

    
    
   
   
     

   

   
    
    
    
    

     

    

     
   
   

    

  

   
     
   

  

   
   

              

   

| masjarakat Hindia ini, : 

|. kesoekaran2 jang teris 

| ini dapatlah dibagi dalam 4 bahas 
— Kesoekaran jang pertama iz 

— hawa oedara. ' | Sang 
—. Di Eropah 

Industrie makan'?an dalam blik 

  

  

». Penerangan tentang memboeat “Tag 

| boeah-boeahan dalam   RK, MX 
    

dari boeah bosahan d 
itoe, seperti jam (gel 
bagai bagai manisan, d 

Soepaja mendapat 
sekadarnja, baik diken 
beberapa angka. 

Dalam tahoen 1935 
ini didatangkan dari n: 
Poelau Djawa dan Ma 

boeah2an dalam belek, 
jas Into Tea 

a Tg 

Tanah Seberang. 
boeab2an dalam belek, dll. 
Jaa (gelai js Du KU ak 
tjoeka 2 

Melihat kepada angka2 jang djac 
dari pada lengkap ini, pastilah tim-| 
boel pertanjaan dalam hati segala 
orang: Tiadakan moengkin negeri 
ini sendiri menghasilkan boeah2an 
dalam belek dan botol, manisan2 ge- 
lei, tjoeka dan lain2 itoe sendiri, se- 
hingga wang sebanjak itoetidak oesah 
mengalir, atau tidak sebanjak: 

litoe oesah mengalir keloear? 
Sebab sesoenggoehnjalah pajah men | 

tjabari negeri jang lain didoenia ini 
jang sekaja negeri kita ini akan ber- 

gai djenis boea2han jang moerah | 
harganja dan lazat rasanja. 

Hal jang demikianpoen telah lama 
terpikir kepada Pemerintah. | 

Demikianlah pada pengabisan ta 
hoen 1935 Tuinbouwkundige Dienst 
(Djabatan Perkeboenan) jang dikepalai 
oleh toean J. J. Ocbse mengadakan 
soeatoe tjabang bagian conserveerings- | 
industrie (peroesahaan memboeat ta 
han lama). Di Negeri Belanda ditoen 
djoekkan oleh Pemerintah toean Ir. 
F. B, Weber oentoek mempeladjari 
segala soal jang berhoeboengan dengan | 
conserveeringsindustrie itoe sedalam- 
dalaranja,neunu : 

Boekan sadja ia tinggal di Negeri 
Belanda: tetapi ia pergi djoega kene 

“geri Djerman dan Zwitserland meloe 
as dan jmendalamkan pengetahoean- 
nja, Pada bo 
ia ke Hindia ini, 
tuinbouwconsulent 
ringsindustrie itoe. 

.. Adapoen 'maksoednja bahagian con- 

      

    jangkat mendjadi 

A Ke Pen aa daripada Tuin- 
bouwkundige Dienst itoe, ialah oentoek 
mengadakan pertjobaan2 tentang con 
serveeren (memboeat tahan lama) ha- 
sil-hasil perkeboenan (boeah2an dan 

“sajoer, dalam bahasa Belanda hasil 
| tuinbouw). 

“Atas pertjobaan itoe akan diberi 
penerangan jang sebaik-baiknja kepada 

Sesoenggoehnja sekarangpoen dihin 
dia ini telah banjak diboeat orang 
conserven (makanan dan keperloean 
sehari-hari jang diboeat tahan lama, 
seperti boeab-boeahan dan sajoer da- 

Jam belek, gelei, manisan, dll), tetapi 
seperti kata toean Ir. F. B. Weber, 

| jang dengan ramah ramah menerima 
'kami dan memberi keterangan kepada 
“kami tentang djabatan jang dipimpin 

S1 'nannja itoe, kebanjakan dari pada: 
' conserven jang diboeat di Hindia ini 

sangat djelek. Ada jang beberapa la- 
manja bertjendawan, ada jang terlam 

'u banjak mengandoeng zat-zat jang 
Weatang baik bagi kesehatan manoe- 
sia, seperti salicylzuur dan bezoezuur, 

Sekarang ini Pemerintah tidak dapat 
mentjegah jg demikian, sebab disini 
beloem ada verpakkingsordonnantie 
'boeat itoe. — ” an UN 

| Hal itoe tentoe lambat laoen mesti bar 
'oebah dan kepada t. Ir, F.B. Weber 

“diserahkan memboeat persediaan or-| 
“donnantie itoe. Pr Se nan CO 

  

Di Eropah dan Amerika 

    

| Menoeroet pemandangan 
2 

oleh peroesahaan conserven di Hindia 

  

   

Barat hawa oedara b
oleh 

  
| dikatakan rata2 15 O, sedangkan di 

    

   
   

   

  

   

  

   

  

     

|. noeh bacterie2 itoe, soepaja ia 
—..meroesakkan conseryen itoe? 

  

| air boeab-boeahan boeatan Hindia ini, 

india ini 28 C. Dalam bawa oeda 
india ini bacterie2 lebih moeda 
loep dan berkembang baik dan « 
iannja lebih moedah mendjadi 

   
       

   

  

       
    

     

        

    

    
   

   
   

      

  

   

   
   

    

    

15 . 
Idjenis conserven. 
“(menghendaki conserven jang lain da 

J0,— Iri bangsa Tionghoa, 
| Ingan kesoekaan dan kemampoean ma 

sing2 golongan itoe, 

bahagian conservee | 

a tentang hal| 
| conserveeren boeah2an dan sajoe 

| sitoe tidaklah mendjadi soal lagi 
—. sekali halnja dinegeri kita 

  

    

    
         

  

J ti ...m 
ng (beragiJ. Bagaimanahsekarang (serveeren itoe 

st rie dari Tuinbouwkundigen Dienst 

| ea an sesoedah beberapa 
amapja disimpan. 
' Kesoekaran jang kedoea ialah so'al 
segemaran, so'al rasa. Bangsa Tiong- 
oa lain kesoekaannja dari bangsa 

Bela ngsa Belanda lain poela 
dari bangsa Boemipoetere 
Kesoekaran jang ketiga ialah so'al 
aga orang jang bekerdja. Bagaimana 

annja misalnja bangsa Indo, 
aimana ketjakapan bangsa Boemi- 

a? Kedoea-doeanja tentoe ber- 
an dari jang soedah biasa di 
ah? , . 

an kesoekaran keempat ialah soal 
endjoealnja. Golongan jang terbesar 
ri anak negeri boleh dikatakan ti- 

ak membeli conserven, lapisan anak 
egeri jang tengah memakai beberapa 

Bangsa Belanda 

   

  

berhoeboeng de 

“Apakah jang akan ditjobakan oleh 
'Idjabatan conserveeringsindustrie ini ? 
|Toean Ir. Weber memberi kepada kami 
beberapa keterangan. : 

Akan dioesahakan memboeat air 
djeroek jang baik. Diantara air djeroek 
jang dihasilkan di Hindia ini sekarang 
ada jang lekas mendjadi kemerah me 
rahan warnanja, tidak poetih indah 
lagi seperti air djeroek jang baroe di 
peras. 

Ada psela air djeroek dalam botol 
jang mendjadi pahit. Bagaimanakah 
sekarang djalannja menjimpan air dje 
roek jang senantiasa segar rasanja dan 
roepanja ? 

Akan dioesahakan memboeat tjoeka 
jang baik dari bocah nenas dan pisang. 
Menoeroet kata toean Ir, Weber keba 
njakan tjoeka jang didjoeal di Hindia 
'ini sekarang sangat djelek dau terlam 
pau mahal. Ps : 
Akan dioesahakan djoega memboeat 

'ramboetan, nenas, dll. dalam belek, 

'memboeat jam (gelei) dari djenis-dje- 
nis boeah-boeahan, memboeat anggoer 
'dari air boeah-boeahan, memperbaiki 
'kwaliteit most nenas (air nenas), mem 
boeat berbagai bagai manisan, mem 
boeat minjak dari koelit djeroek. 

Sesoeatoe jg sangat penting, agaknja 
terpenting berhoeboeng dengan soal 
ini ialah zat jg bernama pectine, jg 
terdapat dalam boea2han, Adapoen 
pectine itoe sekarang amat besar arti 
inja oentoek indoestri jg menghasilkan 
'keperloean peperangan, oentoek mem 
boeat pakaian dan keperloean makanan 
oentoek menjamak koelit. Zat pectine 
itoe misalnja terdapat dalam bagian 
djeroek jg poetih, dalam koelit boeah 
kopi, dsb.nja. 

Waktoe kami datang ketempat be- 
kerdja toean Ir. F.B, Weber itoe, ia 
sedang memboeat tjendawan atau 
djamoer dalam belek. Djamoer jang 
dimasoekkan dalam beltk itoe ialah 
'djamoer padi, dalam bahasa asing 
namanja champignon. Bangsa Be 
landa dan Tionghoa amat gemar ma- 
kan champignon dalam belek 
itoc. Tiap tiap tahoen didatangkan 
dari negeri India, Djepang dan Pe- 
rantjis champignon beriboe riboe 
roepiah. Dalam tahoen 1935 tanah 
djawa dan Madoera mendatangkan 
champignon f 71,000 tanah Se- 
berang f 71,000. Pada hal dinegeri 
kita ini sangat moedah mendapat 
champignonitoe. Ia toemboeh 
dimerang merang jang lembah. : 

Kalau di Hindia ini telah ada per 
oesahaan memboeat cbampignon 

dari wang jang sebanjak itoe boleh 
tinggal dinegeri ini, Lagi poela harga 
champignon itoe akan djaoeh 
poela lebih moerah. Sekarang sebelek 
ketjil champignon jang didatang 
kan dari loear negeri harganja f 0,55. 
'Peroesahaan di Hindia ini akan da 
pat mendjoeal sebelik champig- 
non jang lebih besar dari itoe dengan 
'harga hanja kira-kira f 0,35. Dan 
ingat poela, wang jang f 0,35 itoe 
tinggal dinegeri ini. 

Tjontoh ini terang menoendjoekkan 
(kepada kita, betapa pentingnja peroe 

in|sahaan con serven bagi kema'moe 
«Iran Hindia ini. 
'eber| “Pendeknja dengan segala daja oe: 

kewa dihadapi | 
'perkeboenan dan di Hindia ini akan 

:|lebih berharga dari jang soedan-soe- 
al|dah dan soepaja keperloean negeri 

lini akan berbagai-bagai conserven se- 

paja akan ditjahari djalan soepaja hasil 

dapat-dapatnja dihasilkan oleh negeri 
sendiri, Lain dari pada bagi si pem- 

Ibeli, hal ini berarti keoentoengan ba- 
  
gi segala orang jang berkeboen, apa- 
lagi kalau kita ketahoei, bahwa “oe- 
moemnja boeah-boeahan jang dicon- 

ialah boeah-boeahan 

djalannja melenjapkan atau memboe-|jang kwaliteit kedoea, jang koerang 

oekkannja kepada kami beberapa 

harganja didjoeal biasa. 
Dalam pertjobaan2 itoe dioesaha- 

Ikan poela, soepaja sekalian alat dan 

: Aa ma “Ad 

hasil2 negeri Hindia ini poela, Ten- 
tang alat dan perkakas itoe haroes 
diingatkan poela, bahwa apa jang baik 
di Kuropa beloem tentoe baik di Hin 

moerah2nja. 

dalam belek, maka sebahagian besar 

dia ini. Lagi poela menilik keadaan 
masjarakat ini, alat2 jang dipakai itoe 
hendaklah baik, tetapi harganja se- 

Oentoek pertjobaan2 itoe boeah- 
boeahan didapat dari keboen pertjoba 
an boeah boeahan jang terkenal di 
Ragoenan, dekat Pasar Minggoe. Hasil 
hasil pertjobaan itoe disimpan bebera 
palamanja oentoek melihat keadaan- 
nja, soedah itoe antara lain ja akan 
dikirim kepada Koloniaal Instituut di 
negeri Belanda, oentoek diperiksa ka 
lau2 hasil jang demikian disoekai 
orang dinegeri Belanda dan baik kwa 
liteitnja menoeroet oekoeran Eropab. 
Hingga sekarang bahagian conseryee 
ringsindustie ,dari  Tuinbouwkundige 
|Dienst itoe amat baik bekerdja bersa 
ma-sama dengan Geneeskundig Labo 
ratorium voor Seheikundig onderzoek, 
dengan D.V,G., dengan Afdeeling 
Nijverheid dan sebagainja. 

Boeat sementara penerangan2 jang 
diberikannja beloemlah banjak benar : 
ia sendiri masih haroes banjak menga 
dakan pertjobaan pertjobaan dahoeloe. 
Sikapnja ialah, tiap tiap penerangan 
jang diberikannja itoe haroeslah telah 
ditjobakannja benar- benar, sebah ia 
haroes mendjaga, soepaja penerangan 
nja itoe djangan mendatangkan keroe- 
gian kepada orang-orang jang men- 
tjobakannja. 

Sementara itoe sedjak kira-kira tiga 
boelan telah diboekanja kesempatan 
datang bekerdja disana bagi orang jg 
hendak beladjar conserveeren 
itoe. Orang jg hendak beladjar itoe ti 
dak oesah membajar, tetapi tentoelah 
jang diterima ialah orang 'jang maoe 
soenggoeh2 : kepala djabatan itoe ha 
roes mendapat kepertjajaan, bahwa o- 
rang itoe akan moengkin memakai ke 
pandaiannja itoe dikemoedian hari. 
Orang jg tidak mempoenjai kesoeng- 
goehan hati dan kekerasan hati, dja- 
nganlah mentjoba2. sebab hal itoe ha 
nja akan berakibat memboeang tena 
ga, memboesang oeang dan mentjahari 
ketjewa. Dalam hal memboeat conser 
veereninipoen persaingan akan he 
bat, kita tidak akan mendapat perto- 
longan selain dari kita sendiri, 

Dalam waktoe 3 boelan itoe telah 
ada kira-kira 10 orang jang datang 
beladjar disana dan ada antara 200 
dan 300 orang jang bertanja tentang 
sesoeatoe hal jang berhoeboeng dengan 
djabatan itoe. Toean Ir. F. B. Weber 
sendiri menamakan orang-orang itoe 

patieuten, jaitoe orang sakit jang 
haroes diobat. Diantara mereka banjak 
benar kelihatan kepadanja orang-orang, 
jang setelah mentjoba berbagai-bagai 
peroesahaan “tiada berhasil, hendak 
mengadoe oentoengnja poela dengan 
pekerdjaan conseryeeren, kalau 
kalau berhasil menanam moembang. 

Bagi orang jang bersoenggoeh soeng 
goeh hati dan keras hati, dan ada 
poela mempoenjai pokok, sesoenggoeh 
nja loeas lapangan jang dihadapinja. 
Peroesahaan oeroesan conserven di 
Hindia ini baroe hendak moelai, hen 
daklah hal ini diperhatikan benar be 
nar oleh bangsa Boemipoetera, soepaja 
ia djangan poela datang kebelakangan 
kelak.Hendaklah ia moelai beroesaha 
mengelosarkan hasil jang baik dengan 
pendjagaan dan kepandaian setjoe- 
koepnja. 

Achirnja disinilah tempatnja kita 
mengoetjapkan terima kasih kepada t. 
J.J, Ochse, kepala Tuinbouwkundige 
Dienst atas kemoerahan hatinja mem 
perkenankan kita melihat2 dan memin 
ta keterangan tentang tjabang djabatan 
nja jg baroe itoe dan kepada t. Ir. F. 
B, Weber atas kebaikan hatinja mem 
beri keterangannja jg berharga itoe. 

INDONESIA 
BERITA TANGERANG , 

   

  

  

Majat siapa ? 

Pada hari Senin jl. keroemah sakit 
Tangerang telah dibawa majatnja se 
orang perempoean Indonesier dari bi 
langan Tjengkareng. Perempoean tsb. 
diketemoekan didjalanan di kp. Emoek 
(Tjengkareng) dengan ta' bernapas la 
gi. Didoega, bahwa ia itoe boekan 
karena penganiajaan, melainkan kare 
na kelaparan, poen roepanja ia telah 
lama mengandoeng penjakit, Keada 
annja sangat menjedihkan. 

Siapa dan orang dari mana, kita 
beloera mendapat chabar. 

Tentang ketjelakaan 
bu 8, 

Dalam ini sx. telah dichabarkan 
tentang ketjelakaan bus di Tjimone 
(Tng), jang melantarankan pajahnja 
3 orang, Kini salah seorang dari 3 
orang itoe, dari. Serang, telah mati, 
oleh karena ada beberapa toelang roe     perkakas jang perloe diambil dari soek jang patah, 

    

“otennomnamnmsanns mane 

BERITA DARI SOERABAJA 
Menggorok leher moesoehnja 

Corr, kita ,0,K.” mengabarkan : 
Kasmidin jang beroemah di Mar- 

gojoso, beberapa waktoe jang laloe 
memindjam oeang pada kenalannja, 
bernama Abdullah jang tinggal be- 
'roemah di Oenda'an Wetan. Roepanja 
Kasmidin dasar orang jang tidak me- 
mentingkan oeroesan pembajaran oe- 
tang, karena sampai lama sekali, di- 
tagih2 over, Abdullah, tidak djoega di 
bajarnja, tjoema disanggoepi sadja. 
Roepanja Abdullah mempoenjai akal 

oentoek membalas dendam, 

waktoe belakangan soedah dapat pe- 
kerdjaan - sebagai chuffeur Amko. 

gai 
dah tiba di 

ta tadjam. 

jang segera menangkapnja. : 
Keadaan Kasmidin sangat pajah 

tidak dibajar, 

Penganiajaan 
kedjam. 

di Sampang (Madoera) jang bertem 

pat tinggal di Sawah poelo jang di 

Fak Marjjati. 

perloe si 

doea setengah tahoen pendjara. 

lai lagi. 

koersoes oemoem sebagai 

malam Djoem'at. 
Toedoeh 
berboeat seorang. 

dihadapkan dimoeka  medja hidjau 
karena 
beroemah di 

telah berlakoe seorang dengan Marti 
lab. 

sehingga perloe dirawat di C.B.Z. 

hoekoeman 1 tahoen pendjara. 

di Loehoers: 

Atas 
kami oetjapkan. 

— gg co 

Djalan kereta api longsor 

'berpindah 

nan 

bisa djalan teroes. Menoeroet ketera 

5. hari lamanja baroe 
baik sebagaimana   sedia kala. 

Pada malam Rebo jl. kebetoelan 
ia bertemoe dengan Kasmidin jang | 

Waktoe bertemoe itoe, kebetoelan am 

'c0o Kasmidin kosong, tidak ada moea 
tannja. Ia panggil, laloe dinaiki seba 

penoempang. Setelah amco soe- 
| | tanah lapang Nieuwe 

| Kalimas, ditempat mana amat soenji, 

dengan segera Abdullah laloe pegang 
leher Kamsidinjg mengendarai amco. 
itoe, laloe digoroknja dengan sendja- 

Kasmidin berteriak dengan keras- 
nja meminta tolong. Kebetoelan ada 
orang laloe jang menolongnja, sedang 

Abdullah jang hendak melarikan diri 

meninggalkan amco itoe, mendadak 

berpapasan dengan doea orang poelisi 

darahnja jang keloear sangat banjak. 

Waktoe dionderzoek, Abdullah mene- 

rangkan sebabnja ia memboenoeh 
karena perkara hoetang jang lama 

jang 

Landraad Soerabaja telah memerik 
sa perkaranja seorang laki2 bernama 

Pak Marlijan asal dari desa Koreh 

dakwa teleh menganiaja dengan se- 

ngadja dan dipikirkan lebih doeloe 
atas dirinja seorang laki2 bernama 

Pengniajaan dilakoekan dengan sen 
djata mereka jang terkenal, ialah 
pisau belati. Pak Marijati jang diania 
ja menderita loeka2 jang haibat. Dau 

korban dirawat diroemah 
sakit 2 boelan lamanja. Sebabnja pe- 
ngeniajaan ini karena oeroesan perem 

poean, disangkanja Pak Marijati soe 

dah berlakoe seorang dengan istrinja. 
Pengadilan: telah  memoetoeskan 

Cursus Parindra moe 

Pada malam Rebo jang laloe, Pa- 
rindra Soerabaja memoelai lagi me 
ngadakan koersoes bertempat di tem 
pat jang biasa, ialah di paviljoen 
gedoeng Nasional. Jang mendjadi in- 
leider toean R. Soedirman mengoerai 

ini akan 
dilakoekan tiap malam Rebo, sedang 
koersoes pemimpin dilakoekan saban 

m ensedoeh 

Pak Dirah asal dari Soekolilo telah 

telah menganiaja doea orang 
Bandaran. Doea orang 

jang teraniaja ini ialah Sarman dan 
Martilah, seorang perempoean. Djoega 
sebabnja penganiajaan ini karena toe 
doeh menoedoeh, disangkanja Sarman 

Doea korban jang roepanja tidak 
bersendjata itoe telah mendapat loeka 

Oleh pengadilan jg bersidang pada 
tg. 27 b.i. pesakitan telah digandjar 

Boekoe baroe ,Boe- 

Dari , Poestaka Nasional“ kita men 
dapat kiritaan seboeah boekoe jg baroe 
diterbitkan oentoek dikabarkan dalam 
soerat kabar ini. Boekoe itoe bernama 
»Boedi Loehoer“ ditoelis dalam bahasa 
djawa karangan R.A. Soerjodiningrat, 
isteri B.P.A. Soerjodiningrat di Mata- 
ram. Isinja membitjarakan tabi'at jang 
loehoer, harganja f0.25 pesenan ke 
pada Poestaka Nasional di Soerabaja. 

kiriman itoe terima kasih 

Penoempangterpaxsa, 
(Overstap- 

pen). 
Kita dapat kabar, bahwa djalan 

kereta api antara Mrawan dan Garahan 
(Oosterlijnen), berhoeboeng dengan le 
'batnja toeroen hoedjan, hingga djala- 

terseboet longsor. Penoempang 
kereta api terpaksa berpindahan (Over 
stappen), di sebabkan kereta api tidak 

ngan dari fihak SS maka kira2 dalam 
bisa dibikin 

DARI BOEKOE NO - 

Koeweh poetoe Bogor 

Selasa sore tg, 26-1-'27. 
Diloear doegaan, saja soedah terpak 

sa merobah program. Itoe orang tidak 
oesah heran, karena program saja ter 
bikin oleh saja sendiri en.... tentoe 
merdika oentoek sewaktoe-waktoe me: 
robahnja. Maar djangan orang lantas 
kelirve faham, bahwa program football 
plus bioscoop dan agenda vergaderi- 

boeatan saja diatas. Sebab banjak bo 
leh djadinja orang? nanti akan. .. 
melipat moekanja ! ? 

Sore itoe baroe kira2 djam 6 lebih. 
Saja ta“ dapat menetapkan djamnja 
jang pretjis karena kebetoelan aer Io 
dji saja tidak maoe berboenji. Semoea 
roda berhenti en djaroemnja poen 
idem. Sajang bahwa saja tidak mem 
poenjai atoeran oentoek menghoekoem 
pada roda dan djaroem? jang sama 
mogok itoe. Tapi toch ada djoega baik 
nja karena menveroet bahasanja pak 
Djenggot: ,,Hij is nogh alted lakoe 
bj oom Jan. .... F 

5 menit saja berdiri dimoeka satoe 
toekang ,koeweh poetoe“ di Djemba- 
tan Merah, 

»Djempol!“ kata saja dalam hati, 
Koeweh itoe dimasak dengan satoe 
toestel pendapatan toekan koewenh itoe 
sendiri. Boekan dengan gas of electric, 
akan tetapi biasa dengan api jang ma 

»Ina dibikin beberapa pipa dari dapoer 
sampai pada kebawah dangdang pe- 
ranti memasak koeweh. Dia boe- 
kantoeroenan Edison dsb, 
maartochsatoe orang bia- 
sa bangsa Indonesia jang 
djoega bisa menemoei satoe 
uitvindingjang model....., 
koewehnja ?? ? 

Djangan tanja lagi enak dan ber- 
sihnja, Pendek kata sadja: 

| ,Lekkeren bersih!“ Habis 
-Iparkara! Tidak pertjaja? 
Boleh ditjoba! 

Jang membeli ??? 
Well, terlaloe banjak oentoek ditja 

tat satoe persatoe. Saja lihat dari ber 
matjam bangsa dan warna jg datang 
membelinja. Ada jang bilang, bahwa 
pendapatannja dalam satoe “malam— 
dari sore sampai k.I. djam 12 — bisa 
sampai f 10.— lebih. 

Nou, kalau itoe toekang koeweh bi 
sa mendapat sampai sebegitoe banjak 
karena lakoenja, dan kenapa itoe anak 
anak moeda jang berpentalon model 
dangdang, alias oedjoeng tjelananja 
menjapoe djalan, misti mati akalnja ? 
Ister niet werk??? Ah, djangan bi 
Ilang gitoe, zeg! 

Gemeente Bogor dan kampoeng 
Dari sitoe saja meliwati djembatan. 

Kalinja saja tidak kenal, kalau tidak 
salah, menoeroet pendengaran saja — 
kali Kedjepit. En djika saja pikir se 

kan tentang ,penindjauan loear|tjara logica, jah . , . itoe boleh djadi. 

negeri”, Karena airnja jg mengalir kedjoeroe 

Perhatian loemajan. Seteroesnja |san Betawi, betoel2 didjepit oleh tanah 
jang sangat djoerang. 

Saja berdjalan teroes, menikoeng ke 
kanan sampai dimoeka toko2 jang in 
dah, Laloe saja tjoba masoek kamp. 
keloear street. Soenggoeh senang rasa 
nja! Semoea street diasfalt. Djalan2 
dikampoeng tidak diasfalt. maar dibe 
ton en batoe2 teratoer beres dikiri ka 
nannja itoe sebaris beton disepandjang 

djalan kampoeng: 
Itoe waktoe saja ingat pada Gemeente 

Bogor. Kembali saja bitjara sendiri : 
,Ini pekerdjaan Gemeente 
jang saja perloe poedji'"« 

Selama saja berdajoeng sampan ma 
soek kampoeng keloear street itoe, ada 
djoega diantara pendoedoek jg mem 
perbatikan diri saja. Ada jg menengok 
moeka saja dan ada poela jang banja 
memandang saja poenja sepatoe. Ke- 
moedian ada jg menanja, pertanjaan 
mana dengan sangat menesal saja tak 
dapat djawab karena... saja tak me 
ngarti bahasa Soenda. 

Vooruit, djalan teroes ! 
Achirnja saja keloear meninggalkan 

djalan2 tadi dan hendak mentjatat na 
ma dari satoe persatoenja djalan itoe. 

Apa kabar ? 
Tidak ada satoetiangdi 

mana sajabisa dapat batja 
pnamanja dariitoe gang,. 

Saja tidak tahoe, apa memang saja 
mengantoek, akan tetapi, kalau saja 
memang betoel tidak ada itoe nama, 
saja disini haroes mengakoei, bahwa 
betoel djempol orang jg lantas menda 
pat tjari gang Djaksa misalnja denga 
zonder menanja-nanja lagi. 

Berhoeboeng dengan waktoe jang 
soedah seakan-akan memaksa oentoek 
kembali, maka tidak perdoeli lagi 
pada seorang moeda jang berpakaian 
dan bermodel ,streen line" serta apa 
apanja jang serba menarik hati dan 
mata, saja teroes berdjalan dan pergi 
ke djoeroesan Betawi, 

Saja ingat, bahwa hari besoknja 
Soesoehoenan Solo akan tiba di Betawi 

-|dan saja" perloe toeroet menjaksikan 
nja. Satoe pemandangan jang sangat 
loear biasa oentoek didjadikan oleh- 
oleh ke saja poenja negeri 

, 

  

ngen akan toeroet meniroe pada per 
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| TOEAN D.D, DAN TOEAN Ne 

Tocan D. D. jaitoe tosan ' Dona 
Dekker. 

Toean B. B, ialah jang terhormat 
. toean Bfang) B(edjat). 

Toean D.D. sama toean B.B, doeloe 
kawan se-sekolah. Maar, .., . toean 
D. D. sebagai goeroe dan toean B. B. 

.. moeridnja. 
—.. Tapi kawan satoe sekolahan, Dati is 

. zeker, 

« Toean D.D, djadi ,goeroe, en... 
tosan B.B, bekas goeroe. 

Dalam oeroesan sekolah toean D.D. 
ditoentoet, en . toean B.B. djoega 

 soedah pernah 4 malam disimpan di 
| kazerne polisi, djoega oeroesan ,se- 
“““kolah". 7 

Toean D.D. haknja mengadjar m a- 
oe ditjaboet, En .... toean B.B: 

Ea haknja mengadjar soedah ditjaboet. 

Biar Hooggerechtshof membebaskan 
toean D. D. (kata ,Java Bode“) dia 
toch tetap akan ditjeraikan dari hak 

. mengadjar. 
Dus boekan karena salah membikin 

peladjaran, tetapi ditilik dari djoeroe- 
san politiek. 

2. Idem toean B. B. sebab.... si B. B. 
terlaloe setia, katanja, kepada 

. partijnja. Dus uit politieke Tan 

—- Tocan D.D. titelnja dr“, dan #ian 
— BB. titelnja sbang,“ 

Dus: sama2 ada titel. 

1 th, eh, adjaib ja ? Serba sama 1?! 

Sekarang : toean D.D. di Bandoeng 
“dan toean B.B. di Betawi, (sama2 ,B“). 

Toean D. D. djadi direktoer 
HA ergorragank, 

Toean B. B, djadi 
|. (Podjor), 

direktoer Ps“ 

Toean DD di Bandoeng mempoenjai 
liharaan ,andjing“ (herdershond | 

agoes2, ada jg namanja Roland, ada 
Dum dan seteroesnja : djika didjoeal, 

— seckor harganja ratoesan. 

ada djoega peliharaan 
ajam trondol, tjoe 

satoe: djika didjoeal 

— Tocan B.B. 

In dn rt 

“nggak lakoe, sebab 'terlaloe koeroes | 
Lt bisa betelor. lagi ! 

Saking djingkel, toean B. B. alias 
Bedjat kemarin pagi potong, dan" 

in sore bang Bedjat poelang dari 
jok « dimedja makan, 
man tinggal ,tjakarnja", 

Aih, keliwat empok Bedjat. 

BANG BEDJAT, 

  

1oe Bea teloeh jang 
ditangkap 

aan 

Is@nan jg lama (tidak Pa anaa 
. Idikeloearkan lagi pada publiek. Me: 

“Sebabnja roesia| 
rboeka. 

| Gara2nja 

en bersel. g Bapa' Ending 
“perselisihan moeloet 
nama Bapa' aan 

engwaringin dibila 
ega, oentoek menji 

man. Menoeroet sepandjang | 
to itoe, meskipoen | 

salah dasar 
rangasan, akan bikin | 
( Risin akan dibikin 

iwanja . . Oentoeng Rn 
voei orang banjak hingga pers 

un terlihat ai 

djalannja baruan 
ya jang diarah, anak 

ng terkena. 

Meskipoen perselisihan moeloet anta- 
| ra berdoea tadi soedah di moefakatkan 

oleh orang terbanjak, Bapa Ending jang 
Idi fihak salah. Dengan diam-diam dia 
minta pertolun an pada toekang teloeh 
(tenoeng) jaitoe Bapa Sian, jang olehaja 
di kerdjakan apa menoeroet permintaan 

'Inja, soepaja bikin habis djiwanja Bapa 
(Risin. Tetapi teloeh tadi salah djalan, 
boekannja Bapa Risin jang dapat sakit, 
bahkan anaknja lelaki nama Otong ter 
kena sakit loear biasa, setiap waktoe 

peroetnja, Kemoedian oleh bapa dan 
familinja di icbtiarkan pada doekoen. 

Bisa dipertjajakahpene 
rangandoekoenitoe? 

Waktoe famili Otong berichtiar pada 
doekoen jg pertama, menjeboetkan 
bahwa Otong sakitnja boekan karena 
kasih Allah, bahkan diperboeat orang 
diteloeh, dan jg soeroehan jalah seo- 
rang jg berdekatan tinggalnja, roepa 

'Idan besar tingginja digambarkan, Ka 
rena Bapanja itoe anak merasa telah 
alami berselisihan moeloet dengan 
orang jg tsb doeloean. disitoelah tim- 
boel hati wak wasangka padanja. 

Setelah di kasih obat oleh itoe doe 
koen ada dalam kebaikan sakitnja itoe 
anak. Lama poenja lamasakit timboel 
kembali, dan di ichtiarkanpoela bebe 
rapa  doekoen jang lain, hingga tiga 
doekoen. Menoeroet keterangan doe- 
koen jang belakangan poen tak ber 
djaoehan dengan penerangan doekoen 
jang lebih doeloe, samalah ada jang 
menoendjoekkan poela bahwa hal ter 
seboet, jang bikin Bapa Si-an atas 
permintaannja Bapa Ending. 

  
jaan pada doekoen. 
Achirnja menga- 

5 doe pada politie. 
| Begitoelah Bapa Risin, roepanja soe 
dah kesel. dan penoeh kepertjajaan 
dari soeara doekoen, teroes tjoba diadoe 
kan pada politie (Cvp Salah) soepaja 
dilakoekan pemeriksaan. Oleh politie 
'memang “dibawah pengamatan, bah- 
wa Bapa Si-an terdengar atjap kali 
melakoekan pekerdjaan jang tak halal 
itoe. Achirnja bisa ditangkap batang 
lehernja dengan boeah boekti2 jg tjoe 
koep. Lebih landjoet, waktoe berdoea 
dilakoekan ' pemeriksaan -dengan se 
dikit kesedikit mengakoe kedosaan 
nja, djoega perboeatannja jang lain2 
djoega diterangkan. Menoeroet Notes 
politie terdapat beberapa orang jg soe 
dah djadi korban (jg diteloeh). 

Pemeriksaan ini tentoe akan makan 
waktoe jang lama, pertjaja beberapa 
orang lagi jg 'akan tersangkoet. 

sa eh maan 

Oeang senan lama akan tak lakoe 

Perloediketahoei oleh 
segenaprakjat. 

Olah sidang ramai telah diketahoci, 
bahwa pada masa ini soedah diadakan 
ocang senen fcent) baroe jaitoe berlo 
bang ditengah. Didoega bahwa oeang 
senan lama akan ta“ berlakoe lagi, 
menoeroet waktoe jg akan dipastikan, 
Hal tsb. maka jg berwadjib telah mem 

rma'loemkan pada segenap pegawai 
Hi ig bersangkoetan soal keoeangan, bah 
Iwa moelai sekarang bila terima oeang 

tak 
lain 

“Ikan disetorkan teroes pada Gentraal 
telah kita kabarkan de- 

Bahwa doea orang n 

g h 

rang jang telah di | 
e di lakoekan penggledahan 

.mahnja terdapat beberap t2 te 
(tenoeng| djoega djimat2 

n beling jang telah di 
oer). Alat dsb.nja teroes 

oleh politie sementara Kan 
ksa di Laboratorium. 

Remintie Kantoor (s Landkskas). Hal 
ini soepaja rakjat djangan menimboen 

ai boen oeang s€nan jg lama. 
—— Gg ma 

P.GI. Betawi 

| Pada ola Minggoe ddo 31 Jav. '37 
Jaerar PGI akan mengadakan rapat 

bertempat di Clubhuis Pa- 
Petodjo Dwarsweg 19 moelai Li eni 

2 1 Kiyai 9 pagi, goena membitjarakan : 

Aha Vorslag Congres P.G.f. 
MI, Pilihan bestuur 
TE Rondvraag. 

Berhoeboeng dengan 
jang akan dibitjarakan dan goena ke 
madjoean PGI diharap sekalian ang- 
gota datang meramaikan rapat ini, 

s9 semu   

'berloentah2, mengeloearkan beling dari | 

Penoeh kepertja-| 

pentingnja 

Itoe pentjoeri pene- 
rangan njeloendoep 

didalam roemah jang 

gi toean 

dengan Photometer. 

. berapa penerangan 

stroom tidak lekas toean bisa tahoe. Hal 

itoe dengan seterangnja ditoendjoekkan 

Lantaran ini perkakas techniek jang sem- 

poerna maka toean sendiri bisa lihat, 

jang  dikasihkan 

oleh soeatoe lampoe dari stroom jang 

PHILIPS 
SUPER-ARGA 

lebih himat 
SPIRALTA 

"Ia sampei 20 “0/9 

pakai .lampoe? jang 

dibilang ,,moerah! 

Memang betoel—toean membajar 

harga lampoe2 jang boleh dibilang 

»inoerah“ ada koerangan beberapa 

cent. Tetapi apa keroegiannja ba- ' 

tentang pemborosan 

bahwa 

dia pakai. Baroelah toean bisa melihat, 

lampoe2 Philips lebih banjak 

mengasih penerangan dengan stroom jang 

Sama. 

Djikalau toean betoel2 maoe berhemat, 

pakailah bola2 lampoe Philips ,,Spiralta 

atau ,,Super-Arga”. 

  

Rangkasbitoeng perloe Balai 
Pertemoean 

Di Rangkas bitoeng adalah beberapa 
perkoempoelan jang didirikan oleh pen 
doek di itoe tempat. Hingga memboe 
toehkan Balai Pertemoean jg sengadja 
di dirikan oleh perkoempoelan2 , ber- 
moesjawaratan. Begitoelah atas oesaha 
nja PP. Haltof.. PCR PPN, 
P.P.L.F, dan P.P.S.T. Soedah diben 
toek satoe comite oentoek mendirikan 
Balai Pertemoean. 

Berhoeboeng dengan bebarapa per 
tanjaan pada kita, karena tjari daja 
oeang kapitaal dari mana datangnja 
agar pendirian bisa tertjapai. Maka 
kita harapkan batja di serie artikel jg 
akan di toelis oleh pembantoe kita 

  

  

Schoolvoetbal-Tournooi 

Bestuur V. B.O. telah mengangkat 
tosan-toean tsb dibawah ini didalam 
soeatoe komisie jg pekerdjaannja boeat 
mengatoer schoolvoetbal-tournooi boe 
at tahoen 1937 ini: 
H.E. van den Horn 
J.E.W. Ellis 
W.D. Mooi 
P,J.A. Stoopman 
Ir. R.J. Bouricius 
G.E. van Galen 
M. de Haan 

Sebagai Wakilnja V.B.0, “aka di 
hoeboengkan kepada komisi itoe, 
toean A,P. van Lingen, 

Adapoen komisi-Penasihat diben— 
toek sebagai berikoet 

| F.HA. Claessen, Insp. Lich. Opvoe 
ding Drs. V. Esbach, Directeur der 
K.W, III school Ir. I,W. de Haan, 
Directeur der Cbr. Kweek en Alg. 
'Midd, School W. Ch. Mac-Lennan, 
Directeur Kuropeesche Ambachtsscehool 
Pater Dr. N, Perguin, Canisius Colle 
ge, R,K.A.M.S, T. Versteeg, Directeur 

Voorzitter 
Secretaris   

kuil, Directeur Gouv. Mulo, Weltevre 
den. 

Sebagai tahoen jang laloe djoega, 
maka goena mengadakan tournooi 
voetbal anak2 sekolah ini, toean Dr. 
ADA. De Kat Angelino, direktoer 
Departement Pengadjaran telah me- 
njatakan persetoedjoeannja. 

Nanti malam Selasa telah dilang 
soengkan pelantikan komisi ini dan 
djoega rapat jang pertama, dimana 
sambil dimoelai mengatoer persediaan2 
dan persiapan persiapan jang perloe2. 

Telah dipoetoeskan, bahwa elftal2 
dari sekolahan2 jang akan ikoet akan 
dibagi mendjadi 2 klas. 

Tournooi ini akan dimoelai dalam 
minggoe ke-8 dari boelan Februari, 
dimana dikira kira, bahwa ronde per 
tama bisa dipermainkan dengan sam- 
poerna dan selesai. 

Semoea pertandingan, ketjoeali fi- 
nale, berlakoe 2x 25 menit, sehingga 
boeat voor-ronde2 bisa dimainkan 2 
pertandingan sehari diatas satoe la- 
pangan. 

Diharapkan sangat, sebagai tahoen 
jang liwat, bahwa segala pertandingan 
ini akan mendapat perhatian sebesar2- 
nja. 

Adapoen hal lain2, baik tentang 
nama2 sekolah jang hendak ikoet, 
maocepoen tentang tanggal main. dan 
tempat, akan dioem.oemkan dibelakang 

— 9 —— 

'V.B.O. 
Minggoe, 31-1-37. 

OLIVEO — TN.H. (Deca Park( 
—O9.— 

V.L. 
Saptoe, 30-1-37. 

M.0.8. — SETIAKI 

Minggoe, 31-1-37. 
ANDALAS — STER 

mma G9 cwo 

TENNIS 
(BOLTA Competitie) 

tanggal 30 dan 31 Januari 1937 
Never Mind 1 — GTC1 Petodjo 
STC 1 — PTC1 Dep,vd:Bosch 
PTC 2 — Horas 1 Pegangs, O. 
Minahasa 5 —PTC3 T, Sari D 
STH 1 -— Bangka 3 T, Sari B   der PH.S, M.H.S, en A.MS, F, Vos BSTC 1 — HBS 1 T, Sari A   

Kamp, sebagi Se kl. 
Bangka 4 — Bl, &Yellow T, Sari E 
Khwai Le 8 — Mattenkloppers 2 

Def, vd, Bosch 

DAGANG 
PASAR BETAWI 

Harga Citronella teroes sadja toe- 
roen ,dan pasarnja sepi. Djoega lada 
pasarnja masih lerabek, Lain2 harga 
kebanjakan tinggal sama. 

Goela pasir, Terima dari goe- 
dang pendjoeal didjoeal boeat harga 
f 8.60 per karoeng dari 102 K.G, 
Tepoengterigoe: Harga etje- 

ran boeat tjap Kodok, Boeroeng kaleng 
f 2.75, lainlain tjap f 2,60 per baal: 
tepoeng Shanghai tjap kapal f 2.45 
dan tepoeng Japan f 2.25 per baal, 
Minjak kelapa: Pintoe ketjil 

poenja harga boeat minjak keloearan 
berbagai bagai fabriek ada f 3.62'/, 
per blik dari 24 kati bruto. 
Copra:, Harga disini f 7.26 per. 

picol : noteering Londen f 21/10/- soe 
dah djadi. 
Lada item Lampong. Ke- 

maren sore ada djadie.k. Batavia lev, 
Maart dengan harga f 12.50 per picol, 
e.k, 'Telok lev, sama djadi f 12.— 
Ini hari harganja e.k. Batavia lev. 
Febr.-Maart f 12,25 nom., e.k. Telok 
Betong lev, Febr.-Maart f 1165 pem 
beli, f 11.95 pendjoeal, lev. Maart 
f 11,75 pembeli, f 12.— pendjoeal. 
Noteering Londen 3 d. pendjoeal lev. 
Jan.-Maart. 
Lada poetih Muntok: LIev, 

sedia fob Pangkalpinang f 21— pemb 
f 21,75 pendjoesl. Londen poenja no- 
teering 5'/4 d, harga tengah lev, Jan/ 
Maart. | 

Karet: Toeroenan lagi, Java Std 
Sheets 38 dan Java Std, Orde 40ct, 
per Vs KG. 
Katjangkedele: Kedele poe 

tih mata item fob Sverabaja £ 2,65, 
mata poetih fob sama f 2.86, Gendjah 
Tegal f 3.10 harga pendjoeal : kwali- 
teit Ampenan fob Ampenan f 3,75 - 
nom, 

  

  

 



    

   

    
   

    

      

   

    

  

   
   

| awal dari proces pen 
—..an benoea Karena Tech 

20 tidak pertjaja akan 
|. negeri2 di Europa ir 

. Hal 'itoe adalah s 
| jang sesoenggoehuja t 

— djoedkan, soeatoe be 
dari pada kemoengkinar 
roepa historie masepoe 
lam geo-politiek“, 

- BenitoMussoli: 
interview jang dilakoc 
respondent loear biasa 
'officieel kepoenjaan Partij n 
cialisten ,, De Voelkischer 
beloem selang besapa lam 

. Kepala Pemerintah I:ali 
Katanja poela: ,,Oen 

:noea kita ini soedah terla ea. 
Tiap2 negeri, tiap2 bangsa po 

mempoenjai aliran sedjarahnja send 

    

    

    
   

  

    
   
   
   

  

   
   

  

        
      

   

  

    
      

    

    

     

    

   

    
    

    

  

   
    
    
     

     

  

    

     
    
   

    

    
   

      

   

      

  

mengalir. : 
Di Amerika lain b 

toe berakar. 

begitoe besar2, roepanja di soesoen 

jang mengenai waktoenja, sedang A- 
merika toemboeh diatas loeasnja, di 
dalam lebarnja |“ Nahan 
Tetapi apakah jg dapat diselesaikan-ka 
ta Duce poela-wel,j adalah sematjam 
tjita2 jang toemboeb dibenoea Europa, 
jang terdapat dari sosatoe pemanda 

“hidoepan kita, dan peradaban kita 
| sangat terantjam oleh soeatoe bahaja 
“. (Pengaroeh) paham koemoenis. 

: — Kita mengalami kebalikan dari 
sedjarah, soeatoe kebalikan jang se 
benarnja didalam 2 
dan socigal. 

1 Kerakjata 

        

     

     
    

) telah mendjelwma, . in 

    

faham 

—. Jam soeatoe golongan, 
lainnja jalah-kita. 

Masa jang akan 

an dirinja da 
ang golongan 

  

| Masa jang akan datang akan terpi- 
—. sahlah dari segala collectiviteit, dan 

| ombewust reageerende massa. | 
— Zaman individualiteit jang koeat, 

.zaman overheerschende persoonlyk- 
heid, adalah diperkoeat oleh djalan 

..nja keadaan. £ 
I ng kaset adalah sebagai drijf- 

20 Ideaal staatspolitiek kita adalah se 

  

noea 
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3- 

sendiri, demikianlah poela akan tradi 
tie2nja, dan dari sitoelab asalnja sega 
Ja keadaan2nja sebagai soeatoe bang- 
sa dan sebagai soeatoe negeri itoe, 

r keadaannja. 
Disana semoeanja beroepa barce, ja, 
lebih moeda, traditie disana tak begi- 

Benoea Europa dan negeri2nja jang p 

sangat dalamnja, maksoed saja, ialah 

ngan, bahwa keboedajaan kita, peng 

   

  

INTS AGREEMENT 
#3 IE LN 5 

   

yapoek batoe karang, soeatoe goe- 
daripada graniet. : 
pertanjaan, apakah perang sau 

di tamah Spanjol itoe akan ber 
kan djoega kekatjauan doenia 

ationaal, ja, apakah akan beroe 
| irnja 

E ropa, maka A 
enggeleng2kan kepalanja. 

entang itoe gentlemen's agreement 
Rome dan Londen, Mussolini 
ngkan: ,Orang akan mengan 

oerkan perdjandjian ini kedjoeroe 
y kesesatan, Tetapi saja tak akan 

  

     
   

  
Kena dibenoea | 
'Duce mendjawab sam 

“Kita mempertanggoengkan status 
uo di Laoet Tengah. Doenia menge 

nal itoe pidato, jang saja telah oetjap 
Ikan di Milaan. 

“ Perdjandjian ini walaupoen bagai 
mana djoega adalah soeatoe awal dari 
pada lahiruja keadaan tenang, keada 

Irena itoe, maka dihadapan kita seka 

Inang dan aman oentoek beberapa ta 
hoen lamanja. Dalam waktoe itoelah 
|dapat rasanja pekerdjaan, menoedjoe 
Iperdamaian itoe diteroeskan. 

Tentang kabar2 angin, jang menja 
takan seakan akan perdjandjian anta 
ra Italie—Eugeland itoe akan berarti 
soeatoe rintangan atas perhoeboengan 
perhoeboengan antara Rome dan Ber- 

#lyn, adalah hal itoe soeatoe penghara 
pan belaka dari pihak lawan (jang ti 

dak menjetoedjoei| akan adanja itoe 
block Duitschland—lIialie jang baroe 

jang maha koeat. : Ea 
Tidak, perhoeboengan itoe tidak 

moedian harinja tidak akan diobah. 

'Sebaliknja, adalah perdjandjian jg, 
mengenai Laoet Tengah terseboet de 
ngan Engeland semata mata menoe 
'djoe oedjoed memperkoeat as-nja Ber 
Iyn—Rome dan beroepa soeatoe conse 
guentie jang logisch dari djangkah 
djangkah kita goena mentjapai lahir 
'pja. perdamaian dibenoea Europa". 

Kembali pada soal2 tanah Spanjol, 
Staatsman Italie itoe memberikan ke- 

ka |pastian, demikian katanja : »Kita sa- 
“Ima sekali tidak mengandoeng oedjoed 

“knoloedjoed territoriaal walaupoen beroe 
kensa Ipa apa, berhoeboerng dengan lahirnja 

“Ikeadaan2 jang disebabkan tindakan 
: 'tindakan terhadap pada orang2 Roes 

ditanah Spanjol tsb. 

Atas pertanjaan, apakah Status guo, 
jang telah dipertanggoengkan oleh 
itoe gentlamen's agreement Engeland 
—Italie, akan dapat disinggoeng oleh 
adanja pendirian (pembentoekan) Re 
publiek Sovjet di Spanjol, atau pada 
sebagian dari tanah Spanjol, cempa 

Ima di Catalonie, maka Mussolini men 
djawab dengan segala kepastian, de 
mikian katanja : ,, Memang demikian 
halnja".   

  

      
   
  

    
    

     

PROGRAMMA NIROM 
ja Penjiaran Barat 

210 Archipelz. 99 (dari 11.00tjm 12.00 
atas 05 m). West-Java: Batavia 126, 
Bandoeng,120 Buitenzorg 182, Cheribon 
108, Pekalongan 92, Soekaboemi 192: 
Oostdan Midden—Java: Soerabaja 131 

- dari '7.30 sampai 2.00 atas25 m.) Soe 
—. rabaja III 196, Semarang 122, Malang 

. 1, Djokja 181, Solo 188, Tjepoe 186. 
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| PENJIARAN RADIO 
6.03 sore Orkest Nirom 

| 7.— malam Berita soerat kabar 
Ed Mana soeka 

POOL Literaire voordracht 
AG Setan Lagoe Zigeuner 

Heh Oh Serieus muziek 
TO, 2 Lagoe Holland 
10380 , Lagse dansa (Hawaiian) 
12.— Toetoep 

PENJIARAN TIMOER 

(Dajwa Barat) 

Djoem'at, 29 Jan. 

-.. (Bandoeng) 5 AN eh | 5— sore  Lagoe Ambon 
Ba 5 zoob: TO Lagoe Soenda 

1 an SN Bam PU Bagi anak-anak 
lago m.! 6.45 '»,  Lagoe Tiong Hoa 

La ' | fBataviaJ 
Te — 5,— sore — Lagoe Soenda 
Ata 15,380, " Boeat pandoe 
Gta T6— Lagoe Melajoe 
“. 1 6,15 , ' Gambang Kromong.   

        

  

    
   

    

  

6,46 ', Lagoe Hawaiian 

(Bandoeng Batavia) 
7,— malam Berita sk.   

    
    
  

Thn 21 Lagoe Arab 
: A30 5 3 Pemandangan Pers 

gramohoon | 8,— Kiriman dari Solo 
Mengoelangi berita s,|10,30 , Gambang kromong 
MNDa 5 2 on uga Aang Lagoe krontjong 
Toetoep, 11,380 , Toetoep 

jan mana telah sangat gentingnja, Ka| 

Irang terbentanglah soeatoe masa te: 

|terlahir dalam roepa satoe persatoean | 

akan berobah, tetaplah poela dike| 

    

  
  

    

  

  

  

    
  

  

          
  

  

  

      

    

      

  

  

  

        

    
    
  

      

        
      

    

  

        

    

      

    

    

     
     

        

   

    

5 
sb 

ska 
Yi 

G
A
 

AA
N 

TG
 

B
e
e
r
 S
a
n
a
 

be
ns

in
 
Op

 

    

AR PRA RTA 1 

Sabtoe, 30Jan. 10, — Lagoe gramophoon An Ia Kan 1 wa 
pesta jl 10,05 » . Phohi Relay BERITA ADM. 4 
NO 10,20,  Lagoe minoem cocktail Nata Aan 

11,— pagi Lagoe Soenda 1,— » . 'Toetoep. : An ane na 
11.45 Lagoe Arab f si Ha Mu Atas permintaannja sendiri berhoe 

.112,— siang Gambang kromong |: Sabtoe, 380 Jan, boeng kesehatannja terganggoe, moe- 
1280... Gamelan Djawa 00at (aga HA Hai ini hari agent kita di Pandeglang 
ke Lagoe krontjong 1,01 pagi -.Lagoe pagi 'Itoean ABDOERRACHIM diberhen 
2 : Toetoep , Hn Na Home. i 00 Itikan. , 

LE S5 ma Tagus Diawo O—. agoe gramophoon |” Ti 
R30 Maa "Iiyo1 »  Muzikaal allerli | Atas pekerdjaan beliau selama men 
ph Idem | 215 siang Swing Music 'djabat pekerdjaan agent, kita oetjap- 

MANA 5,01 sore  Lagoe gramophoon — | Pada abonnes jang tadinja biasa ba 
in '. ta 1 1580 ,. Berita soerat kabar jar wang abonnement pada agent tsb 
Aa pagi 2 13 | an Aa 5,45 Lagoe gramophoon sebeloem ada gantinja, diminta dengan 

ea MerADe Po mona | 6.01 ',.  Lagoe aneka warna hormat tetapi sangat moelai boelan 
12.— siang Gamelan Djawa | 7.15.malam Lagoe opera || Februari 1937 mengirim wang abon 

12.30,  Lagoe Arab sea . Sana L. Negeri |nement langsoeng pada adwinistratie. 
ka 5 Lagoe Tionghoa Tama ag0e2 Yon-stop Mn Ne 8 Na ai kaba 

130 5 Krontjong 1845». Lagoe dansa Sen Aa SN bar bento 
2 an Toetoe IA Phohi Relay YeNe ANA RA 
F 2 : E | 919 La : mendjabat pekerdjaan agent di Pan- “ 
Be sore Lagoe Soenda 9.50 » Lagoe gembira d 1 d: kit rnia £ 1 

3 Gamelan Djawa 110,25 ., . Phohi Relay Pee : - BAO Lagoe Tiong Hoa TO ag Lagoe dansa “ Soerat soerat . lamaran haroes dia Oi 

: (Bandoeng Batavia). 1, — y.  Poetoep dreskan pada adm. ini soerat kabar. ts 
7.— malam Berita coerat kabar sam i 
Kel bra Tiroean. soeara boeroeng | 
8,— ,.  Krontjong : : 8 g 
9,— Opera Melajoe ' 35 gan GECORD!! 

PENJABAN TIMOER Barang jang disepeciaalkan, tentoe djadi ' 
(Djawa Timoer) & 1g 

Djoem'at, 29 Jan. Ai 4 
(Soerabaja) Me : 

6,30 pagi Gymnastiek Oka ' 
BAY Lagoe Arab : 
nto Toetoep Batik haloes toelis tangan, dan Tenoenan 3 
n urai) Aa dari Solo, paling haloes, dari segala keloearan, publiek ee 
BA ja Ba lau akan dapat kepoeasan. "4 

1 (Djokja Semarang Soera di 1 
baja Solo) 

en Fan Aa Centraal Batik 
6.30,  Lagoe Hawaiian | 
Las malam Berita soerat kabar I S M A I L D J A L IL 5 

23 s1 Meneroeskan Hawaiian 2 5 Be Batatan. enakan Tabir Senen 121 Batavia-Centrum 

thin” la 2, Pek Sena al 
8:30, Meneroeskan Hawaiian 2g Pen Te ane 
9,— SRI 3 
11,30, Toetoep. Tn k 

Saptoe, 30 Jan. 1 
2 (Soerabaja) t. 
6.30 pagi Gymnastiek 
6,45 Hawaiian 
ba Toetoep 
N,— ».... Gamelan 
12.— siang Pertjakapan tentang ma- : : 
Ga as aa : Diatas oedara, dalam hoetan besar, dalam keboen 
2 au . Ha kas aa boenga, diroemah pondok, dilaoetan......., dil. 

130 3 Lagoe Djawa Timoer Yana Semoeanja ini orang bisa bikin fotonja pada: 
(14574 Lagoe Arab K. 
— Toetoep. | : 

#Dookji Semarang Soe-| $ Fotograaf THE SUN" Senen 127 127 Batavia-C. 
: rabaja Solo). : | » 8 

Ag sore ne Na Adzan Tidak oesa pergi djaoeh2, bikin fotonja dalam T 
(ot malik EA An Mn J "8 : Studio-nja THE SUN, fotograaf jang tjoekoep ter- : 
Fasa Lagoe Soenda: kenal, ta'oesah dipoedji dan direclamekan lagi. 8 
780k: 6 Gamelan Djawa Multifoto jang ringkas- tjepat dan bikinannja djoe- : 
— Ketoprak ga sempoena (natuurlijk)roepa2 oekoeran bisa di- 

12)— ».  Toetoep. ambil semoea badan. | 

PROGRAMMA V.O.RL. 

Zender YH. 7 gofengte i 

: 107, 53 meter . 

Djoem'at, 29 Jan. a 

b.— sore  Lagoe Djawa 4 “5 
6301 Berhenti 19 

7—, malam Lagoe Soenda | » 
145 Ly. “Berita sk. MALAISE TINGGAL MALAISE Tg 
8,— Lagoe Toerki - , | , 3 han MN Men antara Kesehatan badan ada lebih berharga dari pada wang 4 Se 
8,45 ,”  Lagoe Barat Na 
10— Toetoep. 

| | m|- TABIB S.S. MOHAMMED ALI -m 
. Babtoe, 30Jan, 

5.— sore Lagoe Soenda Matramanweg No. 39 pinggir djalan tam — telefoon 536 Meester-Cornel 

6—, Lagoe Melajoe 
G0 Berhenti TE Saja bisa mengobati segala penjakit zonder potong atau operatie 
7,— malam Lagoe krontjong dan bakar baek dalam atau diloear badan, jang masi baroe atau 
1,8 Berita sk. "10. poen jang soedah lama, baik anak-anak atau orang toea, seperti: 
8, — Ketjapi sakit Bawasir, sakit Kentjing, sakit Prampoean, Mengi, Medjen, 
ds Toetoep, sakit Gigi, sakit Mata, sakit boeah pinggang, Batoek basah atau 

ee kering, Napas sesak, oeloe hati, laki-laki jang soedah ilang 
BRY tenaga koerang sahwat, prampoean jang keloear kotoran boelanan 

| Haa na tida tjotjok atau keloear kotoran poetih dan banjak lain-lain pe- 
Batavia I 157,89 m. Batavia II 61, | njakit terlaloe soesah boeat diseboetkan disini. 

66 m. Buitenzorg 156,25 m. Soeka- Djoega dikeloearkan BOEBOELAN (Mata Ikan) jang diatas atau 
boemi 142,18 m. 2 EA #3 Ka djari-djari kaki. . 1 

3 if Tan aan egala roepa penjakit mata, gigi, koeping dan koerap ongkos me- 
Djoem'at 29 Jan . ngobati dalam seminggoe " boeat Indonesier f 0.50. Siang asing 

5,01 sore. Lagoe gramophoon f 0,75 dan anak kefjil f 0,25.— 5 : 8,30” Y' Berita socrat Kabar: Roemah Obat diboeka saban hari dari djam 8 pagi sampe djam 
Ban Lagoe gramophoon 8 malam, Djoega bisa dipanggil ke roemah, priksa penjakit zonder 601. Cinema Orget." ongkos asal sadja bajar onkost transport, 
8.15") Boeat pandoe pandos ada sedia poeder ramboet poetih, bikin itam ramboet per flesch 
6,45 ', Cinema Orgel 20 gram f 2,— 

ban malam sean “Med Bg 'Diloear kota obat-obat bisd dikirim dengan rembours, 
81 0 1 beea NU - penjakit dan adres tjozkoep terang. 

2G Lagoe gramophoon 
8,30 The Mills Brothers 
9.— Lagoe dansa 
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La ai Pa aa ANN Haa 2 PA SNN 

Sambil laloe 

" 

Tidak heran keadaan itoe mendjadi 
dasas Clesoes, . 

Setelah penoelis selidikt: kedjadian 
itoe, adalah begini doedoeknja : 

F8 | Taboeng boeat negeri Kotogadang 
2 |jang soedah ditjet oranje, dtirim kepa 

da Kepala Negeri, Tetapi entah apa 
pada Kepala Negeri tidak tahoe apay 
maksoednja taboeng itoe karena Kepa 
la Negeri Kotogadang tidak hadir da: 
lam rapat waktoe membitjarakan goe 
'nanja taboeng itoe, Sementara itoe di 
Kotogadang sedang didjalankan lijst 
peminta derma kepada anak negeri 
oentoek perajaan itoe. 

Anak negeri menoeliskan dalam lijst 
itoe, nama dan dermanja, biarpoen der 
ma #oe sedikit apa lagi jang banjak. 

ant Tr: Sedangkan derma dari orang2 pen- 
Goebernemen Celebes dan Daerah Ta' |sioenan terasing dalam soeatoe lijst 
loeknja, toean Ch. H. Ter Laag jan lain, demikian 
jang sekarang ini bekerdja di perban) mperid2 sekolah. 
toekan dikantor basirrshervonitesil Kemoedian lijst derma “dari anak 

tp Tea negeri bersgma. oeangnja, dan taboeng 
Korban mesin terbang jang tidak berisi apaapa, dikirim ke- 

pada  Onderdistrictshoofd  'Ketoewo 
oleh Kepala Negeri, | 

Tetapi entah dari mana datangnja! 
osang, waktoe taboeng diboeka oleh 
Comite de Fort de Kock, kedapatan 
isinja 32 sem. 

Taboeng dengan isinja 32 sen itoe 
lah jang djadi seboet2tan sedangkan 
beberapa lembar lijst dengan djoemlah 
osangnja kira-kira f 60.— tidak dja- 
di pikiran, 

Moedah2an orang jang salah sangka 
tentang kedjadian jang roepanja gan 
djil itee, dapat mengarti setelah mem 
batja chabar ini. 

  

  

  

SPORT T 
  

Anak-Betawi soeka beloel sama sport. 
Tjoba datang diroemahnja apa jg tidak 
ada, tennisracket, voetbalschoen, bad- 
mintonracket dan segala roepa perka 
kas oentoek bikin sehat saja poenja 
badan, Ach, saja tjinta betoel sama 
sport, baroe dengar, sadja bola tang 
toeng, soedah lari, loepa makan, loepa 
'minoem dan loepa sama jg menggoda 
dia sendiri. : 

' Way Kambas". 
|. Dengan besluit Goebernemen telah 
ditetapkan soeatoe wildreservaat ,, Way 
Kambas“ dikaresidenan Lampongsche 

| Distr Ic ten. t 

    

    

mam (maa | 

“Resident Selebes 

Dengan mendapat pangkat dan titel 
resident dan diserahi pimpinan bestuur' 

  

    

Djoega Anak-Betawi soeka dengan 
la derma dari! PAL Otak, 'ada Max Havilaarnja, 

pan Be Me Lada kitabnja Dr. A.DA. de Kat 
'Angelino dll., sebab otaknja djoega 
mesti main sport, gampang sekali 
ERA Sapa jang radjin Pp 

Naa MN Sat apat kasih voorzet sampai... . goal, 
Berhoeboeng dengan toelisan Ka Bl fachirnja mereka mendapat perlakoe-| Menjamboeng berita kita kemarin, 

dalam ,Pemandangan" 26 Jan. '37 dijan baik atas bangsanja. dimana kita beritakan bahwa seorang 
bawah ini kita moeatkan pendadatan| Sebab dalam hati mereka, mereka | bridagdier bernama Patoir telah djatoeh 
seorang abonne kita, seperti berikoet:fitoepoen berhak mendapat perlakoean|dengan mesin terbang hingga mati, 

. Soenggoehpoen tiap2 orang dari bangjjg menjenangkan hati. maka kemaren djenazahnja telah di 
sa Indonesia mengerti,jg pengharapanj Kita mengerti, jg mereka itoe tidak | makamkan. 
bangsa T.H. boeat mendapat gelijk-|memadjoekan 1 principe boeat minta| Jang hadhir, banjak sekali pembesar 
stelling itoetidak lebih dan tidak koe (diperiksa oleh R.v,J., kalau mereka pembesar militer, dan opsir-opsir Ke 
rang ada berdasar atas keadilan,sebab| mendapat kesalahan atau membikin |sehatan. Djoega toean Gisolf Direktoer 
siapatah orangnja di Indonesia jg tidak jpelanggaran, oleh sebab tiap2 orang | H.B.S, 
menjuginkan akan kedatangan unfi-|itoe dengan sendirinja — van nature|  Toean Komandant Oeroesan Pener- 
catie dari segala hoekoem dis. jang|— tidak menghbarapi itoe, artinja ti-|bangan membikin pidato jang meng 
Tapa kepentingan jurispr “ idak ingin berkenalan dengan medja|haroekan- laloe menghadapkan nasihat 
dentie danfrechtswezen dilhidjau. kepada ajahanda jang kehilangan poe- 
Indonesia soepaja tidak ada lagi hak| Djadi terang sekalilah bahwa posi- na i #5 Tn 
perbedaan antara golongan Europa dau|tie mereka itoslah, — positie sebagai| Pidato itoe disamboet dengan oetja- 
“golongan jg boekan terhitoeng bangsalorang biasa, — jang mereka akan pan terima kasih oleh iparnja korban, 
itoe. tetapi ada sajang sedikit, oleh ka belakan. ja'ni t, Debree. 
rena soeara jg terdengar dan terbitdari| Boeat sementara ini, selama Peme 
toelsian weekblad Kung-Yen, itoeada|rintah beloem dapat menjempoerna 
sangat terang2an keloear dari bati dan|kan keadaan rechtswezen d: Indonesia 
nafsoe jg agak penoeh dengan koe|dengan sekali goes, teranglah mereka 
rang senang hati. | Ibangsa Tionghoa itoe akan soedah me 

Soeara. jg seperti itoe seyogianjalah|rasa girang kalau bisa mendapat per 
terlinjap dari kolong langit Indonesia/lakoean jg lebih menjenangkan tadi, 
ini» dan soepaja hilang dengan sendiri /teroetama apabila mereka ada dalam 
pja patoetlah diperhatikan oleh jg wa-!tahanan preventief : poen agaknja me 
djib, agar dengan selekas2nja Pemerin-| reka nanti akan madjoekan perminta 
tah-agoeng mengatoer Rechtswezen dilan soepaja tidak dengan moedah di 
Indonesia ini, bisa mendatangkan se| tangkap boeat dipreventief, ataupoen 
gala ke-uniforman jp perloe2 da|djika terpaksa djoega karena sesoeatoe 
lam doenia hoekoem itoe. sebab mesti mendjalankan sial“ itoe 

. Memang soedah lama, dan boekan| akan mendjadi perhatian djoega, bah 
sekali ini sadja hak persamaan jg tidak | wadalam tahanan mereka djoega meng |ROEPA-ROEPA DARI SOEMATRA 
mendjadi bagiannja bangsa T.H, dls. jinginakan pendjagaan kesehatan jg BARAT : 
mendjadi satoe soal jang sangat berat | baik2. 
dan soelitboeat diatoer dengan selekas2| Kita sendiri soedah pernah menga! 
nja hingga memoeaskan hati. |lamkan penahanan preventief itoe jg 

NT Soeal itoe mengenai rechtswezen da|soenggoeh sangat mengganggoe kese Ka 
|. lam negeri ini seanteronja, karena di|hatan, sebab tidoer dibawah medja : ki 2 s aoi Minakan satoe roepatoelis ambt. politie, begitoe Sadjay at, Menonyaak Pn 
| rechtsspraak,kesemoeanja itoeti|diatas oebin tidak memakai bantal, na : Pakan an “pang tiap tiap 

“ dak akan mengenal bangsa T.H, sadja, |tidak memakai tikar dls. Te Ta di deeling Oud Agam, 
.Poen bangsa lain, jg sekarang terhi.| Dan banjak adanja orang dipreven | Pemoengoe Lp3 Na Pa 
toeng bangsa Oosterlingen atau vreem/tief setjara itoe, tetapi achirnja sete “ Ana ea Yg rinses Juliana 

. de-Oosterlingen akan djoega mendapat |lah terang tidak bersalah, dilepaskan, | 3'Oe | ka ag ang dai 
. perlakosan jang diseroekan oleh bang| Kita mengerti djoega, bahwa dida Na 2 1 Me berisi 10,32 (zeg 

sa TH. pada sekarang ini.” jlam hal fefonies jg tidak didahoe|S'5, (Ba Poeroeh doea tai bagan 
' Boeat atoeran2 jg seloeas2nja itoe|loei oleb gerechtelijke instructie poli Merana aan lg Tran 

| tentoelah tidak gampang, dan orang|tie haroes mendjalankan tangan besi Ia BP Na 3 AN 
. akan mempeladjarkan tempo pandjang, Inja,. menawan orag dis. tetapi tidak | 98 Ba 

misalnja .. . boeat menfjiptakan pelba |salahja, kalau dalam hal begini djoe 
gai,rechtbanken dan parket2dari Amb|ga 'hanja perlakoeanlah jang 
tenaar2 Openbare Ministerie, memberi | penting. NG 

.hama2 dan kekoeasa'an dari berbagai2| Kita rasa, tidak perloe diterangkan 
rechterlijke ambtenaren, menjempoerna | disini dengan lebih djaoeh karena ki- 

— kan pengatoeran rechtswezen pada o@fta semoeanja mengerti akan adanja 
.mosmnja, dan tjaranja mendjalankan |gan timboelnia koerang senang hati 
wet dan mendjatoehkan hoekoem, dan| pada bangsa T.H. dls. itoe. 
achirnja mengadakan pengawasan atas Soenggoeh tidak moedah bagi Peme- 

. kesemoeanja itoe.” : rintah oentoek mengatoer segala2nja 
Boeat semoeanja itoe perloe memal itoe dengan seketika dan dengan se 

ikan ,tahoen“! kali goes mendjadi beres, 
. Jg sangat menjolok aa ta padasege| Apalagi kalau memikirkan hal rehtswe 
nap golongan bangsa di Indonesia sini sen jg akan diatoer dengan sesempoer 
jg boekan Europa adalah Justitie, te| na2nja. Ten $ 
api, menoeroet pendapatan kita, ada) Bagaimana penjelisihan dan peker 
a perbedaan hak-ambilah sadja hak2| djaan Hooggerechtshof, Hof van Ap- 

liantara R.v,J. dalam mendjalankan | pel, memperbanjakan ' Districtsgerech- 
hoekoemnja dengan Landraad—boekan | ten, Kantongerechten dls, biar seperti 
1 dalam negeri lain2nja. 

“Adakalanja saja maoe main, sport, 
toekar pikiran, mengadakan 'debating 
club, atau bertjakaran' dengan boekan 
dengan “tangan, tapi dengan toelisan, 
wah enak betoel sport ini, hanja saja 
Itidak maoe main ,freecick“ eng 
ga mace main tjoerang selamanja saja 
engga “kasih bola itoe masoek deh, 
engga maoce kasih offside dalam sport 
ini, sebab sport dalam toelisan ada 
berlainan, engga boleh tjoerang sebab 
nantinja, dong, bikin salah sendiri, 
betoel apa tidak ? 

Wah, 'boekan main saja sekarang 
soeka dengan sport itoe, ada lagi sport 
jang moedah sekali, tahoe sport apa 
itoe, sport , main mata, kedap-kedip,“ 
keloear ,zakdoekentaalnja“, sapoe' ta 
ngfn bisa goeling semoeanja itoe, dan 
achirnjasport ini ada faedahnja. Adoe 
dasar toekang ngotje tentoe sadja sport 
nja lari keloear garis, wah, memang 
mja begitoe, tetapi selamanja pertjaja 
deh dengan si... 

Sawah Ra'jat terantyam 

Keadaan di Soengai 
Penoeh. 

Sebpigai pernah kita chabarkan, bah 
wa tiap2 moesim penghoedjan, selaloe 
lah batang air baroe Soengai Penoeh 
kebandjiran, jang menjebabkan roesak 
nja sawah2 ra'jat Soengai Penoeh dan 
sekitarnja. 

Apalagi sangat sedih kita memikir 
kan, kadang2sawah2ra'jat tsb. sedang 
ditanami, dan ada kalanja hampir 
menjabit (hampir masak). 
Bagamanakah perasaan satoe roemah 

tangga jang keroesakan sawah jang 
padinja sedang boenting, sedangkan 
sawahnja hanja sekedar jang kena 
bandjir itoe sadja. Pembatja2 boleh 
bajangkan sendiri. 

Kita akoei djoega bahwa kepela2 
doesoen dan ra'jat di sini tiap2tahoen 
tidak koerang mengeloearkan tenaganja 
boecat mendjaga batang air itoe (meng 
gali) soepaja djangan sangat meroesak 
kan bagi sawab2 jg dikiri kanan ba 
tang air itoe, tetapi ternjata jg oesa 
ha ra'jat itog tersia2 belaka, teroetama 
diwaktoe jang paling achir ini, jaitoe 
selama batang air Soengai Penoeh 
dan batang air Pondok Tinggi disatoe 
kan oleh Wij. Indrapoera. 

Sebab waktoe moesim hoedjan, boe 
kannja batang air S.ei. Penoeh sadja 
jang kebandjiran, tetapi djoega Jim- 
pahan batang air Pondok Tinggi jang 

Iboekan ketjil itoe mengalir djoega toe 
roet meroesakkan sawah2 'rafjat Soe 
ngai penoeh dan sekitarnja. 

Ra'jat Soengai Penoeh dan sekitar 
nja f13 boeah' negeri| tidak tinggal 
diam dalam soal ini, malah telah me 
ngirim 2 orang wakilnja menghadap 
'p:t. B. Resident S.W.K. di Padang 
bebemapa boelan jang laloe, memper 
sembahkan perasaan beriboe2 ya'jat. 

Achirnja dari wakil jg Mahamoelia 
itoe didjandjikan pada rakjat. dan ra" 
jat dkeeroah bersabar menoenggoe ke 
adilan dan perlindoengan. 

Telah berbilang boelan beloem soea 
toe apa2 perobahan jang dilakoekan 
oleh Handel Mij, Indrapoera. 

Kita harap moga2 perasaan rakjat 
13 bocah negeri jang meminta perlin 
doengan Pemerentah itoe, akan segera 

s9 — 

Tombahan anggauta perwakilan 
ke Konperensi 

Dengan opisil diberitakan dari Bo- 
gor, bahwa didalam badan perwakilan 
Hindia didalam sidang konperensi 
Volkenbond di Bandoeng 2 orang lagi, 
jaitoe toean dr. E.O Baron Van 
Boetzelaer Adjunct Algemeene Secre- 
tarie (sebagai secretaris) dan toean 
G. W, Overdykink, fd. Hoofd dari 
Dienst bagian Tionghoa dari pada 
Dept. Oeroesan Asia Timoer. : 

L— 9 

ANAK-BETAWI 

  

Maka teranglah bagi kita, bahwa 
selama beloem ditjeraikan betoel2 anta 
ra batang air, Pondok Tinggidan Ba 
tang air Soengai Penoeh sebagaimana 
masa dahoeloe, semoea batang air ba 
roe jang tsb. tadi tetap kebandjiran 
besar tiap2 tahoen dam tetap .meroe- 
sekkan sawah beriboe2 rakjat, 

Derma dari Kotogadang. 

Pembantoe Siu. Sum, mengabar- 

Selain dari itoe, oesaha rakjat oen 
toek memelihara batang air baroe itoe 
dengan tjara mengail dan meninggi 
kan pematang kiri kanannja- sebagai 
jang soedah itoe parit ternjata sia sia 
belaka, terboekti dapat dipersaksikan 
diwaktoe bandjir. 

. Menoeroet fikiran kita oesaha jang 
lebih baik, jaitoe dengan mengerdja 
kan heerendienst (rodi) dibatang.air 
baroejitoe, jaitoe menanami sepandjang 
pinggir batang air baroe itoe dengan 
air, karena aoer inilah satoe toemboe 
han jang bisa mengoeatkan pematang 
atau tebing batang air seperti beton. 

  

rintah. Poen landraad kita jang seka 
rang ini akan bisa dipertinggi bueat 
mendjadi satoe perantas akan menga 
dakan re-organisatie dalam  doenia 
rechtswezen pada oemoemnja. 

Jury-rechisspraak boeat mereka2 jg 
ingin berkenalan dengan ini, ada djoe 
ga goenanja diadakan. 

Kita kira, dengan tjara ini Peme 
rintah Indonesia bisa meloloskan diri 
nja dari soal pengatoeran baroe jg se 
haroesnja berdjalan dan pada saat ini 
soedah menderita desakan dari roepa2 
fihak jg mengharapkan perlakoean le 
bih baik atas dirinja, teroetama dalam 
hal ini desakan dari bangsn Tionghoa, 
dan lagi mereka2 jg mendesak boeat 

I mendapat hak persamaan. 

“Maka menanami acer inilah peker 
djaan atau oesaha jg nomor does dari 
pada mentjeraikan batang air P. Ting 
gi dengan batang air S. Penoeh, oen 
toek memelihara antjaman bandjir jg 
senantiasa meroesakkan sawah sawah 
kepoenjaan rakjat S. Penoeh dan se- 
kitarnja. 

Doea gjarat inilah kita harapkan Pe 
merentah akan soeka memperhatikan 
nja, 

ah satoe sebab boeat bangsa Tionghoa 
dll. boeat menerbitkan roengoet2 akan 

| Girivja, tetapi jg sangat tidak menje 
nagkan, jaitoe hidoepnja perlakoean 
atas diri seseorang jang boekan terhi 
toeng bangsa Europa, jg mengenai ke 

“ pentinganr echtszekerheiddan 
| positie mereka. Inilah jg sevenar 

ja mendjadi satoe dari pada ketidak 
mangan hati mereka itoe dalam se 
ala2nja. : 
ajaa kita lihati dengan sambil 

k selang lama terbit toelisan 
jg keras itoe, tiba2 beber 

ini telah berdiri sebo 
bangsa Tionghoa jg ber) P4 

boeat mengadakan protes 
perlakoean orang2 dari : 

jg didalam tahanan pre-| 

, protesi-meeting jg semar 
tas nasehatn 2 PiD tidak 

ja orang mengi 

an sekarang bangsa Tiong 
itoe) sedang bekerdja oen 

toek mengirimkan reguest itoe. 
Tentang perlakoean jg diharapken 
h mereka itoe, kita boleh katakan 

ahwa tentoelah hanja ,rechtzeker- 
eid“ dan ,rechtspositie“ mereka itoe 

lah. jg akan mereka belakan, soepajai 

. Darimana poela datangnja rechterlij 
ke Ambtenaren jg perloe boeat re-or- 
ganisatie itoe semoeanja ? 

Tetapi, segala sesoeatoe itoe bisa di 
kerdjakan dengan 'moedah kalau di 
pandang moedah, dan sebaliknja bisa 
djoega dianggap soesah kalau kita pi 
kirkan kesoesahannja sadja. 
. Sekiranja raad van Justitie jg ada 

da sekarang ini itoe ditiadakan, se 
hingga kalau bangsa Europa itoe berke 
nalan dengan medja hidjau djoega di 

Iperiksa oleh Landraad, orang akan 
anggap bahwa perboeatan ini adalah 

,Isatoe degradatie, sebab bangsa Euro- 
| jang seperti mempoenjai forum 

6 akan menentang dengan sekeras- 
asnja. 

| Sekarang, apa tidak lebih baik, ka 
lau deradjat Landraad itoe diperting 

— Igikan dengan memperbanjak djoemlah 
hakim disitoe, kesemoeanja jg meroe 
'pakan rechtbank tadi ? 
. Djoemlah Juristen jg mendjadi pan 
'dji kelantoeng sekarang alias werkloos 
ta'koerang oentoek diangkat mendja 
di anggota dalam Balie, kalau Peme- 
rintah mendjalankan atoeran itoe. . 

Dengan tjara demikian Pemerintah 
dapat memboeka pekerdjaan boeat aca 
demici Pns jg soedah lama men 
djadi advocaat: dls. tetapi pada sebe 
narnja ada lebih bergoena bagi Peme   

Tetapi jg paling essentieel da 
lam kerewelan jang timboel diantara 
bangsa T H itoe, adalah "menoeroet 
pendapatan kita, boeat sementara ini: 
»perlaku ean', 

Soepaja mendapat perlakoean jang 
menjenangkan dalani tawanan. 

Soepaja tidak moedah di preventief, 
Soepaja perlakoean dalam tawanan 

poen baik. AA 
Dan, achirnja ketentoean akan hak 

nja, sebagai orang, jg bisa didapat da 
ri dan didalam sarinja kata2 ,rechts- 
zekerheid“ dan ,rechtpositie“ menoe 
roet anggapan sedalam2aja. . 

Itoelah pokok2nja jang membikin 
bangsa Tionghoa berseroe dalam soe 
rat2 kabarnja. 

Kita boekan seorang jurist boeat 
membitjarakan bal hal jg” mengenai 
jurisprudentie”dan idem dictie dls. jg 
mengenai soal rechtswezen di Indone- 
sia, tetapi, toelisan ini sekedar hanja 

oem Juristen Tionghoa soeka membi 
tjarakan soal itoe dengan sedalam2nja, 
dengan persnja. 

Ada djoega pentingnja kalau Juris- 
ten bangsa Tionghoa djoega boleh me 
'masoeki balie Indoenesia boeat men 
djadi rechter, oentoek kepentingan   oentoek pemboeka pikiran soepaja ka| 
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krisis masih mengamoek Maba 
sekarang ia Kala) meneroeskan peker 

itoe deng aa Kan 

kajaan na Pa ja 
nan Orang tidak berpoenja 

“Amerika Serekat. 
etor . adalah golongan tengah be. 
tetapi perbedaan2 disana amat 

 Kekoeasaan kapital 
ot. apitaal) boekan main. Radja ra 

idoestri boleh dikata bisa mem-      
   
   
   
   
   
    

    

   

  

    

   
   
      

  

    
    

  

2 ea Ka P iko) 
| dalah bahaja2 jan 

/ ai Adanja antjaman 

   
   

       
     

   

      
        
    

    

"£ Manan nda Naam 
“maka sikap itoe bisa mend penga 
'roeh jang baik dan besar 

2. djoangan oenioek Rn Tn nk: 
0 damai. Aa, 

- President Boobs el oeka 
ferentie 'itoe dengan soeatoe pidato, 

| jang dengan koeat menoentoet “perta- 
| hanan demokrasi. Kita berikoetkan 

   

  

   
     

   

  

            

      
      

        
      

        

      

     
    
   
    
   

    

    
   

    

  

   

  

    

  

    

    

    
   

  

          
            

          
        

      
      
        

          

          

      
      
   
     

  

pada Europa. : 
0. »Kita mendengar, bahwa kekoerang 
adilan dan kekoerang samaan haroes 
dibetoelkan dengan « aja sendjata, dan 
tidak dengan djalan pikiran (verstand) | 

| dan keadilan dan damai. Kita men-| 
dengar djoega, bahwa - bauhaA baroe, 
hanjalah dapat direboet dengan dja 

  

kesoetjian perdjandjian2 tidak dihar 
| gai lagi. Kita ketahoei, bahwa persen 
djataan disegala negeri ditambah de 
ngan lekas, dan berjoeta joeta lelaxi 
dan pererrpoean bekerdja oentoek per 

o sendjataan itoe. Kita mengetahoei, 

2. Jaan itoe, sekali akan memakai sen 
—.. djata mereka boeat menjerang tetang 

. ga2 mereka itoe, atau sekali akan 
: mengalami roeboehnja perekonomian 
mereka itoe jang tidak kokoh. Dari 

| doea doea kemoengkinan -itoe, kita 
| akan sama menderita kesoekarannja, 
. Gjoega bilamana kita tidak sama ter) 
“tarik dalam perang“. 

»Kegilaan perang besar, akan me 
ngantjam kita atas beriboe riboe dja 

— lan. Saja jakin, bahwa kita “akan “da- 
“pat . menolong Europa dalam menga 

Hn. Aa dadiiban kita jang “teroetama, 
dalah menjingkirkan perang @ntara 

| negeri2 Amerika, dan djalan terbaik 
| oentoek pekerdjaan itoe ialah mempar 
0 koeatkan matjam pemerintahan 
|... menoeroet constitutie dan demok 

| agar soepaja matjam memerintah ig 
— demokratis mendjadi tjonto diseloe- 

zoeh doenja.“ 
—... Sementara itoe, haroeslah: kita me- 

Ha vaobkidjouk pada doenia sekaliannja, 
bahwa negeri2 benoea Amerika akan 

|. menolong satce sama jg lain, bilamana 
' kita diantjam. Haroeslah kita bekerdja | 
''sekoeat tenaga kita boeat menjingkir- 

00 kan terdjadinja keadaan ig bisa men 
— djadi sebab timboel perang". 
|. Maka Roosevelt mengeritik dengan 
| keras systeem negeri jg menoetoep per | 

| ekonomian mereka itoedaripada doenia 
| iloear. Juist negeri jg mendjalankan 

| politik tsb ini, menerangkan, bahwa pe 

rang diperloe sebagai daja politik. 
»Tidak heran—kata Roosevelt tjita2 

1 boeat mentjapai persendjataan dengan | 
' tergopob2 meroesaki ideal demokrasi. 
" Tidak heran politik memboenoeh diri 
ini, memberi pikiran pada banjak Os: 
rang bahwa perang akan membawa ke| 

...jepasan", 

    

   

  

   

Pada achir pedatonja, Bokanedi me 
nerangkan: ,Ilanja demokrasilah jg| 
mendjadi pengharapan doenia", 

2... Patoetlah segenap doenia perh atikar 
| perkataan president Roosevelt itoe, 
Sr “sedikit orang sekarang, jg sang 
ka, bahwa demokrasi tidak tjot: 

| dengan zaman sekarang. Baik 
| reka pikirkan baik2 perkat 
| man jg berpengaroeh Itoe: TU 

|. Dengan pemilihan Roosevelt men 
@djadi President Amerika Serekat, 

gsa Amerika menjata 
, Ha ia soeka Lgi 

   

    

  

      
   

'Gibawah ini, sebahagian dari pidato | — 
itoe jang berisi tegoran dan nasebat | 

lan perkosaan. Kita membatja, bahwa 

bahwa negeri2 jang memboeat  kegi-| 

: ekanja, tidak direm oleh wet 

api tocan- toean itoelah jang me 
enkan negeri kedalam krisis o- 
eninggian prodoeksi jang tidak 

direm dan oleh saingan mati-matian 
Oleh itoe mereka djatoeh dari tachta 

ika itoe dan sedjak itoe, rakjat me 
ntoet peratoeran negeri (ordening) 

dalam. hidoep perekonoinian. 
Soeara ra'jat itoe, dimengerti baik 
dik oleh Roosevelt. Dengan politik 

kemakmoeran jang besar dan berani, 
8: ia membangoenkan poela perekonomi 

jan negeri. Sedjak ia moelaikan Plan 
ilnja boeat melakoekan openbare wer- 

g, ken besar maka djoemlah kaoem ngang 
goer telah toeroen banjak. 
'Pekerdjaan dan succes Roosevelt,: 

njadalah boekti, bahwa demokrasi dan 
ordening (peratoeran) adalah daja oe- 

Pata jang djaoeh lebih baik boeat 
membanteras krisis, daripada ,aanpas 
sing”, persendjataan dan diktateur, 

  

  

  

  

(Oleh pembantoe A). 

IRAO. 

Djaoeh sekali bedanja 
sikapdaripemerentah 
Irag sekarang, danse- 
beloemnj a terdjadi 
Coup d'etat. 

Soenggoeh bedanja djaoeh sekali 
politieknja pemerentah Irag setelahnja 
Hikmat Soelaiman memimpin kabinet 
di Irag, dan sebeloemnja terdjadi Coup 
d'etat tempo hari, Doeloe Pemerentah 
Irag, selaloe moesti ketakoetan dan 
menjerah sadja kepada Inggeris, seolah 
olah pemerentah Irag itoe dibawah 
pengaroehnja Inggeris, kini sebaliknja 
tidak demikian, akan tetapi semoea 
politiek jang dibitjarakan dalam Par- 
lement Irag sama sekali tidak mem- 
perdoelikan terhadap Inggeris. 

'Boektinja soeal Palestina sadja soe 
dah sampai tjoekoep, ialah pemerentah 
Irag jang sekarang dibawah Hikmat. 
Soelaiman, tidak sama sekali melarang 

  

y | kepada pendoedoek oemoemnja di Irag 
.Imembantoe akan Palestina, baik de 
ngan menderma oeang mesoepeen te 
naga atau politiek. 

Lebih djaoeh kita dapat wartakan, 
bahwa baroe2 ini Premier Hikmat 
Soelaiman telah mengandjoerkan ke 
gen sekalian penggawai2 negeri di 

rag soepaja mereka dapat dan teroes 
membantoe Palestina dengan djalan 
membeli kartjis2 kepada Comite 
pembelaan Palestina, begitoe 
poela beliau telah mengandjoerkan 
soepaja penggawai2 tadi meneekend 
lijst2 derima disertakan poela menarue 
oeang oentoek keboetuehannja bangsa 
Arab di Palestina berachir baroe2 ini, 

Oleh penggawai-penggawai negeri 
di Irag, begitoe poela bangsa Irag 
Partikoelier setelahnja mendengar oe 
tjapan dari Perimier Irag jang baroe 
itoe, maka dengan segala senang hati 
merekasoedah berlomba-lomba oentoek 
membantoe Palestina, dengan djalan 
telah ditoendjoekkan oleh Hikmat Soe 
'laiman itoe, 

“Lain kaber poela kita ada batja di 
seboeah soerat kabar dari sana, mene 
rangkan bahwa pada hari raja Idil 

y| Fitri jang baroe sadja laloe, pemoeka 
pemoeka perkoempoelan di Irag itoe 
telah melarang dan mengandjoerkan 
kepada sekalian bangsa Irag, soepaja 
djangan mengadakan kesenangan-ke 

ats- senangan jang meliwati dari pada ba 
“ #tas, teroetama poela moesti mengeloe 

arkan ocang Bangsa Irag oemoemnja 
telah menerima andjoeran itoe, andjoe 
ran maksoednja soepaja maski hari 

in|raja itoe ada hari kesenangan dan ke 
'riangan, akan tetapi hendaknja moes 

si Hei mengingat kepada Saudara-saudara 
delkaoem Moeslimin di Palestina jang 

ani |sedang merasakan kesoekaran dan ke 

        
      
        
     

'doekaan, teroetama poela mengingat 
'kepada anak-anak jatim jang diting 
'galkan oleh ajah-ajahnja ke Rahmatoel 
lah dalam mereka mengedjar tjita2 

ng | mereka oentoek kemoelian bangsa dan 
a | noesa. 

0 | MESIR 

|Akan membasmi penjakit malaria.   Beloem selang beberapa lama di 

: Mesir, 

raksasa | 

|telah 

  
telah berdiri satoe badan Co- 

mite, maksoednja ialah akan membas 
mi penjakit malaria diberbagai-bagai 

iltempat. di Mesir, Beberapa orang 

      

   

2 Taoktero bangsa Mesir 'telah bekerdja 
keras dalam Comite itoe oentoek mem 
basmi penjakit terseboet, begitoe poela 
penjakit2 jang lain jang berbahaja 
oentoek pendoedoek N 
nja. 

Kini Comite tadi Kain memfikir 
kan akan mentjari oeang sebanjak 
10.000 Djeneh, 'oentoek mengongkosi 
pembasmian itoe. Barangkali djoega 

kit banjak tentoe akan memberi sub 
sidie. 

Oetoesan Al Azhar 
ke Hindoestan. 

pembatja tempo hari dalam s.k. ini, 
|bahwa A! Azbar telah mengirim poela 
|oetoesan2nja jang terdiri dari Alim| 
oelama ke Hindoestan, oentoek men 
djalankan da'wat Islam jang seloeas- 
loeasnja di Hindoestan itoe. 

Kini kita dapat wartakan bahwa 
oetoesan dari Al Azhar itoe telah sam 
pai di Hindoestan dengan menoem 
pang kapal ,Rambora“, dimana teta 
moe2 dari Mesir itoe telah disamboet 
oleh kaoem Moeslimin di Hindoestan 
dengan segala kegembiraan. 

Oetoesan Al Azhar tadi ketika sampai 
di Hindoestan telah memberi kabar 

(kepada goeroe besar dari Al Azhar 
dengan perantaraan kawat, dalam 
mana menoetoerkan bahwa mereka 

sampai di Hindoestan itoe de 
ngan mendapat samboetan oleh kaoem 

Hindoestan dengan manis sekali. 
Perloe djoega diterangkan disini, 

bahwa meskipoen kebanjakan orang 
ada berkata, bahwa beberapa orang 
di Hindoestan dari pemoeka2 bangsa 
Boedha, setelahnja mereka memeloek 
agama Islam beberapa boelan lamanja, 
laloe mereka kembali poela keagama 
nja Boedha, akan tetapi meski demi 
kian, gerakan atau kemadjoeannja 
Islam disana tinggal tetap. 

Banjak sekali bangsa Boedba dalam 
waktoe2 jang achir ini, telah dihida 
jatkan oleh Allah Ta'ala jang maha 
'koeasa, mereka telah menoentoet dan 
mempeladjari agama Islam, jang mana 
setelahnja mereka mengetahoei laloe 
mereka memeloek agama Islam dengan 
ichlas. 

Dari itoe setelahnja pemoeka2 ka- 
oem Moeslimin dibeberapa tempat di 
Hindoesta» melihat banjak sekali ke 
djadian2 jang begitoe roepa, dan per 
loe sekali ditambahkan beberapa goe 
roe dari alim oelama Al Azhar, maka 
tidak berhentinja mereka meminta da 
ri Al Azbar di Mesir soepaja dapat di 
kirimkan lagi beberapa goeroe Islam 
itoe. Pengiriman jang paling belakang 
sebagaimana kita telah seboetkan dia 
tas tadi dan barangkali sedikit hari 
lagi akan sampai poela oetoesan dari 
Al Azhar jang terdiri dari alim oela 
ma atau goeroe2, oentoek ditempatkan 
diberbagai2 tempat di Hindoestan jg 
beloem- ada goeroe2nja, oentoek me 
ngadjarkan bangsa Boedha itoe sedang 
mereka ja“ni bangsa Boedha dibebera 
pa tempat tadi boetoeh sekali dengan 
goeroe2 jang akan mengadjarkan ” 
da mereka, pengadjaran2 agama Is- 

Banjak jang masoek 

law. 

disekolah militair 

Setelahnja selesai perdjandjian anta 
ra Mesir dan Engeland, maka kiliha 
tan Mesir itoe telah memadjoekan ce 
roesan militair. 

Banjak pemoeda2 bangsa Mesir jg 
telah keloear dari sekolah menengah 
disana telah masoek sekolah militair, 
begitoe djoega seteroesnja didoega pe 
mosda2 jang 'akan bersekolah diseko 
lah militair itoe lebih banjak lagi. 

Selain dari pada itoe poen kini, 
Departement peperangan Mesir akan 
menambahkan poela lebih banjak 
djoemlahnja militeir2 Mesir jang diser 
tai dengan perkakas peperangan jg 
modern.. 

Pengiriman studenten 
dari Al Azharke Kuropa 

Makin lama makin akan dibikin ti 
ap2 moerid jang keloear dari sekolah 
Al Azhar Mesir, setelah mereka me 
ngerti soal2 agama Islam jang selama 

atau pengetahoean2 kedseniaan, 
Pada tahoen jl., Directeur Al Az- 

bar soedah moelai mengirim beberapa 
studenten jang telah lueloes dari Al 
Azhar, beberapa Universiteiten dibebe 
rapa negeri2 di Europa. oentoek 

lam2nja boeat keeoeniaan , setelah 
mereka soedah mempoenjai tjoekoep 
pengadjaran Islam jang sedalam-da 
lamnja dari Al Azhar itoe. 

Kn mendjadi berobah kelak ja'ni 
moerid2 Al Azhar, dapat keloear dari 
sekolah tinggi itoe, selain mengeta- 
hoei soal-soal agama Islam jang tjoe 
koep, poen mengetahoei poela pela 
djaran-peladjaran tinggi oentoek ke   doeniaan. 

Tesir seoemoem | 

pemerintah disana dalam hal ini sedi) 

Pernah kita wartakan pada para) 

Moeslimin dan pemoeka2 Islam di 

    
   

        

     

  

Oendang tocan poenja tetamoe dengan 
soegoehan : 

Watson poenja Sarsaparilla 
ada satoe kehormatan, kerna itoe roe- 
pa minoeman ada loear biasa bagoes- 

nja dari lain-lain 

    

    
    
   
   
   
   
   

Sole Agent: 
: N.V. Handel My. Seng Tjiang 
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Ilmoe ketjantikan modern 

toer menoeroet djaman. 

Kaloe nona pake Bedak terlaloe 

tebel hingga poetih seperti tem- 

bok, nona poenja keeilokan men- 

djadi ilang-kerna koerang idoep. 

pat alisnja biar setimpal, 
bibir dengan merah sedang. 

Dengen begini nona poenja ke- 

tjantikan djadi keliatan idoep 3 

sewadjarnja-aseli sebagaimana 
pengasihnja Natuur. 

betoel—KALOE PAKE: 

  

Bibir dureiN 
KEN! 

Tjara berias poen haroes dia- 

Dari itoe boeat mendjadi tjantik- 

manis roepanja, pakelah Bedak 

poetihnja seperti asal, djoega si- 

sepoe 

Boeat dapetin itoe roman eilok 

jang aseli—soepaja sempoerna 
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nja, poen akan mengerti poela, soal2 

mempeladjari pe ladjaran2 jang seda| 

Djadi plan peladjaran2 di Al Azhar | |   
  

        | 
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T jitaktan pada Drukkerij 

Terima segala matjam pekerdjaan 
tjitakan seperti: Organen (Madjal- 

lah), Programma dan sebagainja. 

Pekerdjaan ditanggoeng rapih 
tjepat dan memoeaskan. Harga 

menenangkan. Sebeloem toean 

pergi pada Drukkerij lain, datang 
dahoeloe pada Drukkerij 

"Pemandangan" 
AAA RUN Ke RR 

      

    

      

       

      

     

  

           

        
      

        

  

   

  

   


