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Ini hari 

MOEDJARRAB. ” 

Resep Pemandangan“ terhadap 
sa gerakan Petitie-Soetardjo. : : 

| Rapat ramai" jang diadakan oleb | 
Centraal-Comite-Petitie-Soetardjo da- 
lam kota Djakarta ini telah selesai. 
Versi edarnja disadjikan dilain | 
bagian. : 

Bagaimana samboetan kita ? 
Ttidak ada samboetan lebih baik dari 

pada menjadjikan sedikit moment-op- 
'namen tentang perdjalanan 'petitie- 
Soetardjo itoe sampai sekarang, jang 
bertalian dengan ,Pemandangan”, 

    

   

   

arif). 
» Pemandangan“ 

dengan hebat, soepaja Volksraad tidak 
“menolak petitie-Soetardjo dan .... 

- Volksraad telah menerima baik peti- 
| tie Soetardjo itoe. 

Bagian kedoea(Tweede beIdrijf) 
»Pemandangan“  mengandjoerkan, 

soepaja diloear Volksraad diberdi- 
rikan seboeah badan goena aksi peti 

tie-Soetardjo dan paling sedikitoja ha 
roes terdiri atason derteekenaars, 
mereka jang menanda-tangani. Koniite 
dibentoek, tetapi ..?. 
derteekenaars, djadi bertentangan de- 

— ngan andjoeran ,, Pemandangan”. Ke- 

2oedahannja . . ? . . pekerajaan betoel 
berdjalan tetapi , . lambat sekali. 
“Bagian katiga (Derde bedrjf). 
Andjoeran , Pemandangan“ diambil 

over dan teroes diberdirikan Centraal- 
'Comite jang terdiri atas semoea onder 
teekenaars dan beberapa tenaga lagi. 
Roda mesin aksi petitie-Soetardjo moe 

lai berpoetar baik. 
—. Bagian ke-empat (Vierde be- 

drijf). “sat 
»Pemandangan” mengandjoerkan, 

| hadapan moeka dengan partai2 seperti 
Parindra, Pasoendan, Penjadar, Gerin 
do dan sebagainja. La 

Padatg 21 boelan ini telah diadakan | 
pertemoean seperti diandjoerkan oleh 
»Pemandangan" itoe. 

  

set 

: Dalam, Pemandangan" tg. 11 boelan 

| ini dengan kepala , Disekitar petitie 
Soetardjo“ kita antara lain lain ra- 

malkan begini: ,Djika pertemoean 
— antara Centraal-Comite dengan wakil- 
— wakil dari bermatjam-matjam partai 

itoe berhasil, , Pemandangan“ berani 

| ramajkan dan andjoerkan, dalam tem- 

| po jang setjeput-ijepatnja, Indonesia 
akan menempoeb gerakan kebangsaan 
jang besar, lebih besar daripada jang 

soedah soedah. — 
—. Ramalan dan andjoeran ini ditoeng 

goekan ssmpai tanggal 22 boelan ini, 
djadi 1 bari sesoedah pertemoean tadi 
'dilangsoengkan. Do'akan sadja, perte 
moean terseboet akan berhasil baik.“ 

1 Sekian ramalan kita pada tg, Il 
boelan ini en . ..?.... pertemoean 

pada tg. 21 itoe berhasil baik, soeng- 

goehpoen beloem memoeaskan kita, 
en... ?. , rapat oemoem kemaren 

adalah benih dari gerakan kebang 
saan jang besar, seperti kita ramelkan 

pada tg, 11 itoe, 
Sengadja kita katakan benih, karena 

apa jang terdengar, terlihat, terasa 
dalam rapat ramai kemaren itoe baroe 
permuelaan, begini dari gerakan 
kebangsaan besarseperti kita maksoed- 
kan itoe, Djadi rapat ramai kemaren 
di Gang Kenari itoe dalam pandangan 
kita masih beroepa eerste steen- 

“legging, permoelaan perletakan 
batoe pertama dari Gedong Indonesia 
Raja seperti ditjita-tjitakan oleh kita 
bersama. : 

Dari itoe adalah kewadjiban Cen- 
traal-Comite oentoek memelihara benih 
jang soedah ditanam itoe baik baik, 
soepaja tidak mati melainkan mendjadi 

| pohon-waringin jang sebesar-besarnja, 
jang dapat memberikan perlindoengan 

pada kita bersama diwaktoe hoedjan 
dan panas, tidak perdoeli apa dan be- 
“tapa haloean dan kejakinan mereka 

| jang mentjari perlindoengan itoe. Dan 
| goena keperloean ini, maka moelai 

besok akan kita sadjikan sedikit pe- 
doman, bagaimana orang haroes me- 
melihara benih jang soedah ditanam 
kemaren itoe, 1 aa 

Djadi sabar sampai besok. Lg 

      

terbit 2 

 Perkabaran 

Bagian pertama (Borste be- 
 mengandjoerkan | 

. zonder onsf 

soepaja Centraal Comite lekaslekasberj 

“Bagian kelima (vijfde bedrijf). | 

Sanu    

  

Sech Farhan Sahdi digantoeng 

Reuter mewartakan dari Akko 28 
Ncv: Sech Farban Sahdi, jang boeat 
Iseloeroeh Palestina mendjadi orang jg 
pertama jg mendapat hoekueman wet 
baroe, pagi tadi telah dihoekoem gan 

Itoeng, karena dengan tidak sah mem 
bawa sendjata api. 

G. Oa 

Bekas President ditangkap 
Sebab penggelapan 

dan 
Dari New York diberitakan oleh 

Reuter, bahwa bekas president Cuba, 
ja'ni Machado atas permintaan Peme 
|rentah Cuba, telah ditangkap oleh U. 
S, Marshal-Off.ce, soepaja diserahkan 
kepada negeri Cuba, karena ia tertoe 
doeh melakoekan penggelapan dan 
pemboenoehan. ' 

9 cu. 

Karet oentoek Djerman 

Invoerrecht di 
“ tinggikan, 

Dari Berlija Reuter mewartakan, 
bahwa menceroet berita oemoem jang 
opisil, maka kelak pada tg 1 Dec. jad, 
ini invoerrecht-karet dari 125 dinaik- 
kan sampai 160 mark per dubbele cwt. 
Invoerrecbt jg telah dilakoekan pada 
tg 13 Mei jl mempoenjai toedjoean jg 
teristimewa sekali oentoek menjokong 
kepada beberapa paberik paberik ka- 
ret di Djerman. 

— Berangkat ke Digoel 
Pada tg. 26 ib. fihak jang bersang- 

koetan goena mengoeroes barang2nja 
dari beberapa orang jang akan di Di 
goelkan bersama dipanggil ke P.I.D. 
goena memberikan tjatatan roepa ba- 
rarg jang akan dibawanja. 

Dari Soerabaja sadja jang akan di- 
kirim ke Digoei ada 10 orang, dan be 
rangkatnja tg. 2 December 1937. 
Moedah moedahan ditempat jang 

baroe ini sekaliannja mendapat rach- 
mat dari Allah,...dan selamat djalan 
kita sampaikan, 

Premier Nahas Pasja diserang. 

Dari Cairo diberitakan oleh Reuter, 
bahwa tadi malam (malam Senin) te 
lah dilakoekan pertjobaan oentoek 
memboenoeh premier Nahas Pasja. 

Sipenjerang, seorang bangsa Mesir 
tidak lama kemoedian telah ditang 
kap. melepaskan 4 tembakan kepada 
mobil jang dinaiki oleh premier ter 
seboet dari roemahnja di Heliopolis 
ke resepsi Shubra. 

Premier sendiri tidak beroleh ben 
tjana soeatoe apa. 

—D-—— 

Perkara Margadant 

Permintaan kepada Pe- 
merintah. 

Oentoek perbaikan perkara Marga- 
dant hanja dapat dilakoekan, djika 
mendapat boekti jang lengkap tentang 
kesalahan orang lain. 

Toean Mr, Jonkman, Opsir Justitie 
Idi Makassar mendoega, setelah toean 
tsb. soedah lama sekali melakoekan 
penjelidikan, bahwaia telah mendapat 
boekti jang lengkap terhadap kepada. 
toean van Kubn Jr. Kepada Peme- 
rintah diminta soepaja mengizinkan 
oentoek menangkap orang ini. 

Sesoedahnja Pemerintah mengizin- 
Ikan tentang bal ini, toean K. akan 
dibawa menghadap Raad van Justitie 
di Makassar, 

| Agan 

Dr. Schacht dipefjat dari 
djabatannja 

United Press mewartakan dari Berlijn 
bahwa telah diberitakan dengan opisil, 
Hitler telah mempetjat dr, Scbacht 
dari djabatannja sebagai minister van 
Economische Zaken dan mengangkat 
ia mendjadi minister jang tak mem 
poenjai (zonder) portefeuille, 

Dr. Schacht masih tetap mendjadi 
Rijkebankpresident.   

pembnenoehan,j 

    

  

—Lebaran Nummer 
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Koeli-koeli bangsa Djawa 
  

Hari Leberan soedah dekat, 
makin lama makin dekat. , Pe 
mandangan“ akan terbit dengan 
»hebaran Nummer“ nanti pada 
hari Djoema'at tg. 3 December 
1937. Soembangan toelisan dan 
atau gambar2 diharap soedah 
sampai pada kita hari Rebo tg. 
1 December 1937. Ujika terlam 
pau, djangan menjesal kalau ti 
dak dapat dimoeat. Poen adver 
tentie Lebaran moelai sekarang 
dapat diterima. 

jangan menoenggoe sampai 
.hari penghabisan, soepaja perse- 
diaan dapat dilakoekan dengan 
sempoerna. Poen  boeat toean2 
adverteerders biasa ,, Lebaran- 
Nummer“ itoe ada kesempatan 
baik oentoek membikin reclame 
jang berharga, karena oplaag di 
perbanjak. Pakailah kesepatan ini 

Gotong-rojong menoedjoe ,, Le 
baran-Nummer” jang sederhana 
tetapi tjoekoep memosaskan ! 

DIREKSI & 
HOOFDREDAKSI 

Datang dari West-Indie 

Dengan menoempang kapal ,, Blitar 
kepoenjaannja Rotterdamsche LI. yd, 
kapal mana jang kemaria telah tiba 
di Tg. Priok dengan penoempanugnja 
jg berdjoemlah 450 koeli koeli bangsa 
Djawa dari West-Indie, Koeli koeli tsb 
terdiri atas laki laki dan perempoean 
dan djoega anak anak, 

Kesehatan mereka ini adalah baik 
djoega. Laloe mereka ini dibawa ke 
Prinsenlaan di Betawi sebeloem me 
reka ini  menoedjoe kemasin g 
masing desanja. 

— 09 — 

Persoonconflict aniara Perantjis 
dan Itali 

Reuter mewartakan dari Rome, bah 
wa perselisihan jg internasional tim 
buelnja oleh karena disebabkan oleh 
beberapa ssk. jg meminta dengan 
soenggoeh2 soepaja minister marine 
Perantjis ja'ni Cawmpincbi, meletakkan 
djabatannja oleh karena ia telah ber 
pidato anti-Itali kepada matroos2 Pe 
rantjis di Toulon jg dilakoekan pada 
tanggal 23 November jbl ini.       

  

Generaal Goering diangkat mendjadi 
minister van Economisehe Zaken hanja 
sampai kelak padatanggal tsb Walther 
Funk, vice-minister van Propaganda 
diserahi oentoek memegang djabatan 
ipja tentang Economische Zaken. 

an 

Ditjoeri, diboenoeh, dimakan 

Oleh bangsaboeas. 
Anip Aneta mewartakan dari Fak- 

ak 2 P2 
Dari perdjalanan bangsa pengajau 

(toekang potong leher) dari Barma di 
Zuid-Vogelkop, dimana ada 6 orang 
ditjoeri, dan 7 orang diboenoeh, antara 
mana jang 2 dimakan, polisi patroli 
kini soedah berhasil bisa menolong 
4 orang antara jang tertjoeri itoe dalam 
keadaan sehat, sedang beberapa dari 
orang boeas itoepoen soedah tertang 
kap, 

—. Oo — 

Contingenteering 

Memasoekkan barang 
tidak denganidzir bi 
sadihoekoem. : 

Pengadilan Raad van Justitie di Soe 
rabaja telah mendjatoebkan hoekoeman 
denda f 500 kepada seorang importeur 
Djepang. Djika tidak dibajar, maka ia 
dipendjara 3 boelan. - 

— Sebabnja, ia dipersalahkan mentjoba 
hendak memasoekkan benang djahitan, 
sebagai termasoek dibawah nomor-no- 

daftar nama2 pemasoekan barang dari 
Hoofdinspeeteur, Kepala Dienst I.U, 
A, tertanggal 76 October 1937 dan pe 
'masoekan itoe tidak disertai soerat 
idzin. 

Barang barang itoe dibeslag oleh 
douane, Menoeroet keterangan terdak 
'wa, peti peti itoe tidak terisi benang, 
tetapi terisi barang tenoen ('fjita2) jg 
pemasoekannja tidak memperloekan 
vergunning lagi. 

Poetoesan Raad van Justitie ini, oleh 
Mahkamat Tinggi disahkan. 

: Te Di 

Jamboree Indonesia 

Dengan atas pimpinan padvinders- 
beweging Indonesia jang berdasar ke 
pada agama Islam, maka N.A,T.I.P.Y. 

Itelah memadjoekan sepoetjoek soerat 
terhadap kepada “Kepandoean Bangsa 
Indonesia“, padvindersorganisasi nasi- 
onal,soer t mana jang dilampiri de 
ngan pertanjaan tentang pekerdjaan 
bersama sama oentoek mendirikan 

| «All-Indonesian Jamboree", 
Hoofdleiders dari KBI telah menga 

dakan rapat kemarin doeloe malam dan 
mereka ini mererangkan bahwa per 
loe sekali diadakan pekerdjaan bersa 
ma sama antara beberapa padvinders- 
organisasi2”ini. 

Permintaan dari NATIPY jini telah 
dimoefakati djoega dan mereka ini 
skan bekerdja bersama sama.   ena CD ses 

  

mor 1511 sampai 1514 dan 1517 dari 

Dengan menoedoeh kepada Corsica 
Campinchi menjatakan, babwa dari 
Corsica ini akan datang serangan ter 
hadap fascisme. 

Campinchi tidak maoce mengakosi 
bahwa ia pernah mengadakan pidato 
jang dibentji sekali olen pers Itali dan 
jang bersikap anti-Peranjjis. 

Perselisihan ini ditimboelkan, oleh 
karena dipanggilnja kembali seorang 
journalist Itali deri Perantjis, journalist 
mana jang dagbladnja dibeslag dan 
soerat-kabar mana jang telah mengoe 
moemkan, bahwa perhoeboengan an 
tara Perantjis dan Itali ini akan baik 
lagi, akan tetapi perhoeboengan anta 
ra Perantjis dan Itali ini tidak pernah 
sekali mengeloearkan kegentingannja 
sebagai pada sa'at ini, 

Lebih landjoet Reuter mewartakan 
dari Farijs, bahwa Communigue jang 
menjatakan tentang kesalahan Itali 
dan teroetama sekali tentang pidato 
jang telah dilakoekan oleh Campinchi 
pada tg 23 Nov. jbl ini, Diterang 
kan # djoega, bahwa ia menerang 
kan didalam 'pidatonja jang telah 
dilakoekan pada tg 22 Nov. jbl. dan 
jang dioelangi lagi oleh Pers, Campin- 
chi sekali2 tidak mempoenjai sifat atau 
karakter jg internional. 

GG 

Penerbangan Indonesia dan 
negeri-negeri sekitarnja 

Di Manilla orang dapatlah mengeta 
hoei, ja'ni teroetama sekali oentoek 
mereka jang bekerdja dengan soeng- 
goeh-soenggoeh oentoek melakoekan 
perhosboengan KNILM di Indonesia 
ini dengan loear negeri. Djika orang 
hendak mengetahoei hal ini soenggoeh 
soenggoebh, maka haroeslah orang pa 
da pertama kilinja mengoendjoengi 
president @uezon dan kedoea kalinja 
haroeslab orang melakoekan pembitja 
raan dengan seorang jang pandai be- 
toel-betoel -mengetahoei hal penerba 
ngan, baik di Australia ataupoen di 
loear Australia, 

Pergaboengan jang teristimewa dan 
jang pertama kali ialah dengan Mani 
la. 

Di Philippijasche Commonwealth 
orang ta” mempoenjai keberatan oen- 
toek meneroeskan penerbangan dari 
Tarakan hingga sampai di Manila, Pa 
da masa ini orang hanja hendak atau 
ingin  mempersaksikan penerbangan 
ini. 

Hal jang demikian itoe hanja Was- 
hingtonlah jang masih mempoenjai ke 
beratan semata2. 

Keberatan jang sematjam itoe ialah 
semendjak dahoeloe kala berpoesat ke 
pada Inggeris, oleh karena Inggeris 
ini tidak mempoenjai keinginan sema 
ta mata oentoek mengetahosi atau 
mempersaksikan peroesahaan perhoe- 
boengan penerbangan di Indonesia ini 
dengan Singapore. 

Hal ini terujata poela sikap Inggeris 
terbadap kepada perhoeboengan de- 
ngan perantaraan radio atau penerba 
ngan di Indonesia ini.   han tentang mendjalankan perhoeboe 
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Seperti pohon jang 
koewat dan tedoe 

begitoelah berdiri 
dari 1859 

kongsi assuransie djiwa' 

NILLMIJ 
  

ngan ini ialah dipersalahkan kepada 
t Plesman jang di Australia melakoe 
kan pembitjaraan oentoek keperloean 
KLM, keperloean mana jg berlawanan 
dengan keperloean K.N.I,L.M. 

mua D9 sman 

Djalan R.R. Djasinga Tendjo 

Kini RR, Buitenzorg lagi asik me- 
ngerdjakan djalan baroe dari Djasi- 
nga ke Tendjo jang djaoehnja kira2 
25 km. Tanah tanah milik jg ada di 
pinggir djalan jg terpakai dan jg di 
pakai mengoeroeg, djoega pohon po- 
bonan jg telah menghasilkan, oempa 
manja kelapa, nangka, ramboetan pi 
sang dsb. main tebang dan bongkar 
sadja zonder permisi kepada jg poenja 
dan sepeserpoen ta' mendapat keroe- 
gian apa apa kepada jang poenja, pa 
dahal penoelis mendengar chabar be 
grooting bikin djalan itoe kira kira 
f 72000 sedang harga materialen dan 
oepah koeli begitoe moerah, batoe per 
kibik 75-80 cent, oepah koeli kira ki 
ra 20 cent, 

Oleh karena penoelis mohon kepa 
da jang wadjib, minta ditimbang ke 
roegian orang orang jang tanahnja dan 
pohonpja dipakai djalan soenggoeh ta' 
memoeaskan djoega, karena takoet ka 
lau kalau ada jg ta' diingini karena 
sering mandor dan jg poenja tanah 
berfjektjok, menahan haknja, 

Seorang bangsa Belanda di Spanjol 

Baron Van Aerssen van Voshol, be 
kas Nederlandsche consul di Sevilla te 
lah. mengembalikan perintahnja dari 
Legiven van Ber kepada pemerintah 
Perantjis dan ia menerangkan djoega 
bahwa ia “akan berdiri disampingnja 
generaal Franco sebagai anggauta 
Phalanx di Spanjol, kata Transocean 
dari San Sebastian. 

Didalam besluitnja Baron Van Aers- 
sen “van Yoshol telah menerangkan 
djoega dan menoeroet pendapatannja, 
bahwa Perantjis melakoekan rol jang 
satria didalam pertempoeran atau pe- 
perangan, bahwa generaal Franco akan 
berperang oentoek mempertahankan 
Europeesche cultuur. 

Lebih landjoet Anip Aneta mewar- 
takan, dan berhoeboeng dengan berita 
ini dan djoega jang telah dimadjoekan 
kepada Departement van Buitenland- 
eche Zaken, bahwa Baron Van Aers- 
sen van Voshol memegang djabatan 
sebagai consul dan lain lain djabatan 
djabatan difihak Pemerintah Negeri 
Belanda dan Departement ini tidak 
maoe mengoemoemkan tentang segala 
sikap2 Baron teb. 

Keterangan tentang bal ini masih 
beloem ditentoekan djoega. Djika be 
rita dari Transocean ini ada betoel, 
maka Baron Van Aerssen van Voshol 
tidak akan melakoekan sikap jg lain2, 
bahwa ia ta' melakoekan perhoeboe 
ngannja lagi dengan Pemerintah Ne- 
geri—Belanda dan hal jg demikian 
itoe djoega akan mendjalankan natio 
naliteitnja, sebagai orang Belanda. 

—— 9G —— 

Tentang Penoeroehan Philips 

Berhoeboeng dengan berita berita jg 
diterima di negeri ini tentang penoe- 
roenan Philips jang katanja disebab- 
kan oleh ontelag personeel, maka le- 
bih landjoet Aneta merwartukan dari 
Den Haag, bahwa berita ontslag itoe   tidak betoel. Alasan penoeroenan se- 

Kedoea kalinja: perhoeboengan antbab bersetoedjoean penoeroenan pen 
tara Soerabaia dan Australiu, Kelema djoealan radio. 

—O — 
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Api di Betawi menoendjoekkan : 
“aksinja lagi 

Gara2 peta 
   

    

  

Kemarin brandweer sampai tiga ka 
li menerima alamat bahaja api (alarm). 
Sekali pada waktoe pagi, sekali pade 
tengah hari dan jang sekali waktot 
malam (tadi malam) djam 10. | 

Alarm diwaktoe pagi, api memakan 
sebosah toko Tionghoa di Molenvliet. 

Alarm djam 10 malam: 3 boeah to 
ko Tiongboa dipasar Tanah Abang 
roesak olah api, 1 

Semoeanja disebabkan oleh petasan 
jang didjoeal disitoe, berboeboeng de 
ngan akan datangnja lebaran. (Aneta), 

  

Lebih landjoet kita dapat beritakan 
sebagai berikoet : : 

Sebagai tiaptiap dekat Hari Raja 
Lebaran, kedjadian toko toko jg djoeal 
mertjon menjebabkan kebakaran besar 
Di ini kali poen kedjadian poela, da 

lam doea malam bertoeroet toeroet be 
berapa toko habis dimakan api. 

Malam Minggoe terdjadi kebakaran 
di Molenvliet, satoe toko besar merk 
Eerste Weltevreden Koffie Branderij 
telah mendjadi aboe. Toko itoe ketjoe 
ali mendjoeal barang dagangan keper 

loean dapoer djoega mendjoeal lain 
lain barang, tjita enz., djoega petasan. 

Kedjadian itoe hampir soeboeh, 
soekoer itoe djago merah dapat 
dipadamkan sebeloem mendjalar di 
toko toko sebelahnja. Sebabnja masih 
dalam penjelidikan politie, tapi di ki 
ra pasti petasan poenja lantaran. To 
koini menanggoeng keroegian riboean 
roepiah tapi konon chabarnja di per 
tanggoengkan assurantie. 

Demikian tadi malam lebih koerang 
djam 9, pasar Tanah Abang sedang) 
ramai dikozndjoengi publiek, masing2 | 
orang telah lari toempang sioer karena 
api menjala diroemah2 dalam pasar 
itoe, 

Tiga gedong habis didjilat api, satoe 
gedong no. 19 jang ditinggali oleh 
toean Tang Yap Tiong, gedong mana 
ketjoeali mendjoeal tjita dan kain kain | 
batik dan mendjadi penjimpanan ba- 
rang batik dari setoe batikkerij di Ka 
ret, Dan gedongnja ada kepoenjaan 
toean Tan Kon Liong. : 

Doea gedong poela disewa oleh toe 
an Fong Ton Sen, satoe gedong di 
goenakan toko piring mangkok, dll. 
djoega djoeal mertjon. Jang satoe ge 
dong poela mendjadi goedangnja. Ini 
doea gedong kepoenjaannja njonja 
Lim Tiong Hin. 

Terbitnja itoe bahaja merah dari ini 
gedong jg djoeal petasan, dan jang 
poenja toko itoe ditahan oleh politie 
sementara oentoek diperiksa sebab 

— sebabnja. 
Keroegian harga gedong dan barang 

barang di kira tidak koerang dari 
f .6000,—, satoe antaranja itoe toko 
batik ada di pertanggoengkan assuran 
tie boeat f, 1000,— dan itoe toko pe 
tasan dan goedangnja tidak moestahil 
dipertanggoengkan djoega. 

Kedjadian satoe anak perempoean 
dari toean Tang Yap Tiong beroemoer 
10 tahoen telah terbakar sebagian 
anggautanja, 

Sebagai djoega tiap tiap kebakaran 
roemah jg berdekatan tidak terbakar 
tapi ta” Joepoet menanggoeng keroegi 
an, ini kedjadian poen djangan heran 
banjak pedagang jang menanggoeng 
roegi, terbalik dagangannja roesak an 
tjoer perkakasnja. 

— 4 —— 

Bandjir Copy 
Bavjak kabaran dan artikel, demi- 

kian djoega soerat kiriman tidak da- 
pat dimoeat, karena kekoerangan tem 
pat, Harap jang bersangkoetan dan jg 

| berkepentingan tidak berketjil hati 
—ij.—. 

.NASIBNJA KAOEM DJOE- 
ROE TOELIS 

Rapat ramai B.A.P. 

Kemarin diroeang kerapatan dari 
pada cafe Trianon, di Noordwijk, Ba- 
tavia-Centrum telah dilangsoengkan 
rapat ramai oleh BAP tjb Betawi de- 
ngan pimpinan t, V. Ch. Walraven 
Borst. f : 

Perkoendjoengan menjenangkan. Da 
ri wakil Pers poen ada jang hadlir, 
antaranja , Pemandangan”. 
Djam 9,30 rapat diboeka oleh toean 

Walraven Borst dengan mengoeraikan 
toedjoean dan maksoed rapat. 

Toean Kadi. 
Sebagian pembitjara pertama, tampil 

kemoeka toean Kadi, atas nama sege- 
nap corps schijvers. Setelah menjata 
kan terima kasih dan soekoer seperloe 
nja, pembitjara mengoeraikan nasibnja 
kaoem djoeroe toelis jang sangat boe 
roek ini, 

Antara lain lain dioeraikannja be- 
tapa nasibnja kaoem goeroe pada doe 

MN |toe kala dibandingkan dengan keada- 
an sekarang. Djoeroe toelis dalam tb.| 
sebeloem tahoen 1925 mempoenjai ba 

(19 Injak tjita tjita, karena memang bara-| 

2 L 
|zoldiging, ha 

oen ada, 

api dengan adanja regionale be 
bislah harapan itoe, 

Pembitjara mengambil misalnja se 
orang djoeroe toelis jang berdienst 
13 tahoen dengan gadji f 10, dan dalam 
th itoe bisa sampai f 13,—. 
Didjelaskan betapa soekarnja ia me 

ngatoer osangnja djika ia ada isteri, 
Japa lagi ada anak, sehingga terpaksa 
tenggelam dalam hoetang teroes mene 
roes. 

Achirnja diseroekan soepaja kaoem 
djoeroe toelis pandai minta memper 
baiki nasibnja sendiri dengan peran 
taraan bersatoe dalam sesoeatoe peri 
katan. 

'Toean Sjoekri Hoesin 
Toean Sjoekri Hoesin, dari pihak 

bond dengan pandjang lebar menerang 
kan soeal gadji, teroetama sekali ber 
kenaan dengan nasibnja kaoem goeroe, 

| Dengan soeara jg mengharoekan 
pembitjara mengkissahkan betapa soe 
karnja hidoep dengan f 10. Doeloe 
korps djoeroe toelis didjoendjoeng ting 
gi, dimasoekkan dalam BBL 1925/1931 
Sekarang dikenakan atoeran maand- 
looners. 

Toean Sjoekri Hoesin 

Ngeri kita mendengar segala oerai 
an toean ini, dan tidak perloelah agak 
nja kita berpandjang disini, karena 
moelai besok pidato toean Sjoekri 
itoe akan kita moeatkan bertoeroet 
toeroet, jang dengan menjesal ta'dapat 
ini hari, berhoeboeng dengin sempit 
nja tempat, dan banjaknja copy. 

Toean P. de Gueljoe: 
T. de @ueljoe, voorzitter BAP tijb. 

Bogor ini ternjata seorang pembitjara 
jg penoeh humor. Bahkan tidak hanja 
sebentar2 menjebabkan applaus dan 
tertawa karena loetjoe sadja, tetapi ke 
loetjoean itoe lebih lebih membangkit 
kan hati, karena sangat tepat pembi 
tjaraan memilih kata-kata. 

Poen bahasa Indonesianja terang. 
Moela-moela pembitjara menjatakan 

'ma'afnja, karena tidak bersiap lebih 
doelne, mengingat kepada sempitnja 
kesemdatan antara soerat permintaan 
bestuur dengan sa'at waktoenja ia mes 
ti berpidato. 

Tetapi akan dikerdjakan sedapat2- 
nja, 3 

Spreker menerangkan, bahwa rapat 
jini ialah rapat kaoem djoeroe toeli3. 

25 tahoen j. I. spreker poen men- 
djadi djoeroe toelis. 
Bahkan lebih rendah dari itoe, ja'ni 

sebagai magang, atau leerling schrijver. 
Sehingga segala oeraiannja tidak ha- 
rinja bersandar kepada batjaan atau 
ilmoe semata, melainkan karena pem 
bitjara sendiri pernah merasakan pahit 
getirnja. 

Tadi, katanja, toean Sjoekri mene 
rangkan, tentang djoeroetoelis jang 
bergadji f 13.28, sedang pengeloearan, 
tidak terhitoeng pakaian, djadjan, sa 
djian tamoe, soedah melebihi, soedah 
menjebabkan selaloe hoetang. 

Biarpoen ditoelis dalam kasboek de 
negan rapi, tentoe ta” ada lain melain 
kan tjatatan ,hoetang jang beloem di 
bajar". 

Demikian kata t. Soekri. Toean 
@ueljoe menambah, Betoel itoe, biar 
ada kasboek, hoetang tinggal hoetang. 
Kalau soedah tahoe hoetang, jah, 
tidak perloe kasboek. 

Dalam menerangkan betapa perloe 
nja kita bersjarikat, pembitjara me 
ngambil misalnja dalam satoe roemah. 
Dalam roemahpoen ada perserikatan. 
Bapa dan iboe mendjadi ketoea dan 
ketoea moeda. Kalau tidak ada rasa 
berserekat tentoe anak mendjadi boeas, 

Nah, apa salahnja, kalau diloear 
roemah djoega berserikat. Kalau di 
loear roemah tidak berserekat, laloe 
kelaparan, itoe salah kita sendiri. 
Dari itoe perloe betoel kita berkoem 
poel dalam ikatan. 

Demikian antara lain-lain pembitja 
raannja, jang selaloe mendapat applaus 
dan samboetan tertawa. 

(Akan disamboeng).   

Pemboekaan loterij. 

Tadi pagi diroeangan atas Maison 
Versteegh telah dilangsoengkan pem- 
boekaan loterij osang besar, jang mang 
| bosat kegoenaannja roemah sakit , Jang | 
(Seng Ie“ di Betawi, 

Sebagaimana diketahoei hoofdprijs 
berobah mendjadi f 100.000.— dan 
ditambah poela 4 prijzen dari f 2.500 
|dan 50 prijzen dari f 300.— sehingga 
semoea berdjoemlah 367 prijs2. 
Nomer-nomer jang mendapat per- 

oentoengan sebagai tertera dibawah 
ini : 

1 Prijs dari f 100.000 No. 24875 
1 Prijs dari f 10.000 No. 42006 

4 prijs dari f 2.500.— 

20810 25029 38521. 43022 

10 prijs dari f 1000.— 
32454 32603 44685 39668 42885 

13915 13130 33844 30703 32841 

50 prijs dari f 500.— 

21009 16917 34737 29684 47549 

24974 33535 26937 19840 19768 

40539 45231 35224 39374 44896 

45098 35507: 22607 43536 27528 

36166 18534 48716 15985 15984 

40352 34196 15739 19308 38793 

38834 35880 42254 48770 20072 

23622 27975 23232 42944 38868 

43584 45965 47065 14356 43863 
13103 47145 22241 21494 20722 

50 prijs dari f 300.— 
45101 40489 43317 47734 43666 

19955 18513 42470 17754 20052 

22828 17361 16106 16402 38664 

15268 47454 45423 43264 13562 

23045 11065 49259 17541 40008 

10366 48808 14512 38689 49990 

32344 27873 35818 22731 28496 

40404 - 40235 20188 19400 24128 

29456 40409 11119 33156 10006 

15260 34922 33821 34620 13561 

Prijs2 dari f 100.— 

21362 40413 24526 23188 15794 

47690 19371 18655 37952 40582 

24326 46214 24653 46261 20611 

14298 12897 22909 19273 16440 

10229 13051 30251 15338 41330 

21920 36308 28664 21557 13278 

139219 .19932 37613 28956 32409 
35035 16912 11031 17898 26738 

18202 29895 43819 27189 32753 

33092 39821 34986 42001 20427 

34245 14473 35120 31540 24114 

12139 30866 35569 22954 26801 

49989 26233 34859 14477 22264 

49854 10490 28045 21596 27364 

37994 28438 32384 17376 35110 

46568 35503 31178 12508 49237 

21263 13589 29674 27158 36873 

14958 26377 35432 49317 33879 

36632 32641 17950 27880 43444 
14236 37704 35892 36522 41299 

40197 39220 15063 49793 31255 

31489 32928 14261 16208 14242 

19092 10041 26980 32496 46954 

40064 59269 18438 41369 12060 

28985 22239 983843 41955 32809 

13893 24702 43675 10315 38783 

16837 10247 26031 16851 17910 
12686 20422 44726 24470 26271 

32597 33434 41985 11329 21950 

15033 40529 38579 30218 39597 

46694 46965 35808 25571 30480 

11802 41944 14911 33219 31827 

18720 34059 38223 46989 17686 

46321 42647 26438 34279 49718 
11252 48394 32258 34605 18010 

15183 20246 17725 22003 40182 

38217 45715 27696 15472 42749 
40082 16242 18432 48208 36183 

24055 “44658 12411 44381 15771 

41567 41069 19847 16682 10830 

38548 24150 42066 28726 45495 

36825 44159 12577 14625 22059 
25357 41499 28239 43054 21539 
43639 31917 20383 46741 41306 

19505 31743 16186 11039 192385 

49339 29131 15787 38992 18460 

17461 39908 20534 42951 32698 

14301 11531 29655 46724 17843 

25078 19646 37418 26252 30491 

41121 14446 30852 20247 11276/ 

Dimana djatoehnja prijs.. 

Berhoeboeng dengan penarikan 
loterij ini hari ternjsta hoofdprijs dja 
toeh di Padang, prijs f 10.000 dja 
toeh di Soerabaja, prijs f 5000 di Be 
tawi, f 2500, masing masing di Solo, 
Bandoeng, Betawi dan Betawi. 

—9 ——.   

1 Prijs dari f 5.000 No. 20365) 
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Raja dengan 

Moelai djam 8 pagi, kemaren ! O. 
rang berdoejoen doejoea menoedjoe 
Gedong Permoefakatan Indonesia di 
Gang Kenari. Ini djalan kaki dau 
naik sepeda, itos naik sado dan mo 
bil preman atau taxi dan autolet. 
Abang dan tosan. empok dan njonja 
mengoempoelkan diri mendjadi isi pe 
noeh dari gedong jang besar itoe. 
Djam 9 soedah tidak ada tempat ko 
song terketjoeali dibagian moeka se 
kali dibagian isteri, malahan banjak 
jang terpaksa berdiri dan poelang kem 
bali, karena sama sekali tidak bisa 
masoek, begitoe penoeh-sesaknja jang 
datang, 

Djam 910 Centraal-Comite terdiri 
atas tt, Atik Soeardi, mr. Sartono, M. 
Soetardjo, mr. Hindromartono, Siusoe 
dan Alatas (datang belakangan) soe- 
dah mendoedoeki medja. Rapat soenji 
senjap, seolah-olah koeping akan men- 
dengar, djika ada djaroem djatoeh. 
Hanja hati jang teroes meneroes me 
moekoel tik-tik-tik loear biasa, dise- 
babkan orang tidak sabar lagi menoeng 
goe 3oeara dari pihak Centraal-Comwite, 

M, Soetardjo. 
Djam 9,15 t. Soetardjo selakoe ke 

toea rapat memboeka persidangan. 
Moela2 agak kakoe, tidak begitoe lan 
tjar dan dengan moeka agak poetjat, 
menandakan baroe sekali ini memim 
pin sidang gerakan ra'jat, djadi beloem 
begitee biasa. Lambatlaoen jg kakoe 
berobah mendjadi lantjar dan roepa 
poetjat berobah mendjadi merah-pe- 
noeh-semangat jg berkobar2. Dengan 
soeara pelan2, tetap tinggal doedoek, 
zonder aksi badan begini begitoe, toe 
an Soetardjo itoe telah mengambil 
waktoe 1 djam, dimana beliau menja 
djikan sedjarah perdjalanan petitie- 
Soetardjo dari bermoela sehingga se 
karang ini, 

Beberapa koetipan dari oetjapannja 
memboektikan adanja dada jang pe- 
nveh dengan tjita tjita dan semangat 
menoedjoe perbaikan nasib kita bersa 
ma, Kita petik sebahagian sahadja. 
Politie ada alat negeri, dus.., alat 
ra'jat, kita poenja alat. Dari itoe gera 
kan ra'jat dan politie boekan pada 
tempatnja bermoesoehan, saling men 
tjari kesalahan. Gerakan haroes mela 
loei djalan jang ditentoekan, demikian 
djoega politie. Kedoea doeanja tidak 
boleh bertindak diloear batas. Lagi 
satoe koetipan! Ra'jat jang tidak ber 
gerak adalah ra'jat jang mati. 

Dari itoe negeri berkepentingan 
akan adanja gerakan ra'jat. Djadi ge 
rakan petitie- Soetardjo ini — kata 
beliau — memberikan dosa pedoman 
dan boekti: pertama: ra'jat kita boe- 
kan ra'jat jang mati: kedoea: gerakan 
petitie ini adalah gerakan jg legaal, 
tidak bertentangan dengan oendang2 
negeri. Lebih-lebih menarik hati kete 
rangan jang diberikan, apa sebab t. 
Soetardjo selakoe seorang prijaji B B 
moentjoel dengan petitienja itoe. Saja 
berpendapatan —kata beliau— bahwa 
dengan memadjoekan petitie itoe saja 
mengerdjakan dan memenoehi kewa- 
djiban saja sebagai amtenar BB, dja 
batan mana saja anggap sebagai djem 
batan antara pemerentah Belanda dan 
ra'jat Indonesia. 

Keadaan sehingga sekarang ialah 

  

“Rapat ramai Gerakan Petitie- 
Soetardjo menarik perhatian 

dan memoeaskan 
Batoe pertama boeat berdirinja gedong Indonesia 

djalan reform . 
soedah diletakkan 

Tinggal memeliharanja benih itoe 
. -. 

antara satoe sama jang lain saling ti- 
Gak mangarti, saling tidak maoe mem 
pertjajai, jang satoe maoe ngalor dan 
jang saioenja maor ngidoel, djadi aki 
batnja ngalor-ngidoel. 

Dengan djitoe dan tepat t. Soetardjo 
menjadjikan penolakan terhadap tjela 
an, bahwa petitie-Soetardjo itoe kosong, 
tidak berisi. Memang, kata beliau, pe 
titie-Soetardjo ini sekarang tidak ber 
isi, karena beroepa rantjangan jang 
haroes ... di isi. Djadi tentoe men 
djadi penoeb, kalau orang soedi mengi 
sinja. Dengan adanja imperiale konfe 
rensi nanti isi jang digoegat-goegat 
itoe akan moentjoel dengan sendirinja. 

Poen tjelaan, apa sebab petitie-Soe- 
tardjo itoe dimadjoekan di Volksraad 
zonder meminta peremboekan lebih 
dahoeloe dengan ra'jat atau partai2 
politik didjawab dengan terang dan 
tepat sekali. 

Kedoedoekan Indonesia pada masa 
ini jalah seperti baji dalam selendang 
dari itoe perloe diperbaiki dan goena 
perbaikan itoe, maka petitie Soetar- 
djo ini dimadjoekan. Dan .. , sekarang 
ini memang saat jang sebaik baiknja 
goena aksi demikian itoe. 

Mr, Hindromartono. 
Sehabis t, Sostardjo, maka toean mr, 

Hindromartono naik dipodium. 
Kepada beliau dipikoelkan kewadji 

ban oentoek menerangkan sari petitie- 
Soetardjo jang berkenaan dengan art. 
1 dari Grondwet Nederland (babonnja 
wet kata toean Soetardjo). Apa jang 
diminta oleh petitie-Scetardjo boekan 
barang baroe, melainkan barang lama 
jang soedah didjandjikan berhoeboeng 
dengan perobahap artikel 1 dari ba- 
bonnja wet itoe pada tahoen 1922, 

Djadi gerakan petitie-Soetardjo ini 
tidak lain dari pada gerakan jang 
memadjoekan goegatan dan toentoe 
tan, soepaja Nederland memenoehi 
djandjinja, Lain tidak, Sehingga seka 
rang orang berboeat: diatas kertas 
(dalam teori) bilang begini, tetapi da 
lam praktijk bertindak hegitoe. 
AK. Gani. 
Djago Geriudo madjoe kedepan goe 

na memberikan penerangan tentang 
sikap partainja terhadap petitie-Soe 
tardjo. Dengan soeara gemoeroeh pe 
mimpin moeda ini menerang-nerang 
kan azas, tjara bekerdja dan sikap 
partainja terhadap petitie Soetardjo 
sebagaimana telah disiarkan dalam 
ma'loemat Pengoeroes Besar Gerindo 
tempo bari, 

Bagian permintaan goena mengada 
kan imperiale konferensi itoelab jang 
disokong oleh Gerindo, djadi boekan 
petitie-Soetardjo sepenoenoehnya kata 
t. Gani. 

Mr. Amir Sjariffoedin. 
Datang gilirannja t. mr. Sjariffvedin 

goepa mendjelaskan sikap Gerindo, 
karena djoega beliau ada anggota Ge 
rindo, Pembitjaraan spreker ini ada 
pandek, tepat, djitoe dan teroes me- 
ngenai pokok pembitjaraan, tidak ada 

tjaranja beliau berbitjara sympatbiek, 
tidak membosankan, tjoekoep keras 
dan terang dan . , , teroes masoek di 
akal dan hati si pendengar. 

Kita pertjaja, tenaga ini mempoe- 
njai toekomst jang gilang-goemilang   

RAPAT RAMAI PE 

     

    
Dengan tenang hadirin mendengar   Drewes. 

  

TITIE-SOETARDJO 

kan segala pembitjaraan. Dibagian 
depan bagian kiri tampak lid volksraad t. KoesoemoOetojo (pa 
kai ikat kepala dan katja mata, disebelahnja t. Mr, H.C. Harteveit, 
Regeeringsgemachtigde voor Algemeene Zaken, sedang bertjakap tjakap 
dengan t. Gokee, Adviseur voor Inlandsche Zaken dan t, prof, dr, 

  

jang menjimpang dari agenda, Dan " 
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'Antjaman Dje 
tanah 

Djepang minta diterima dengan tangan 
. terboeka di Nanking 

lagi dari Nanking . Hanja 112 km 
Ke 

  

Antjaman Djepang kepada :. 
bangsa asing # 

Tokio, 28 Nov. (Reuter). 
Didalam -permoesjawaratan 

Pers Djeparg, premier Prins 
Konoe menerangkan begini: 

»Adapoen berkenaan dengan 
soeal tanah asing (nederzeiting) 
di Shanghai moengkin Djepang 

. berpindah kepada tindakan (da 
denj jang keras. 

Semoea itoe tergantoeng ke 
pada pihak2 jang bersangkoe 
tan sendiri." 
Ia menerangkan poela, djika 

Regiem-Merdeka itoe akan mem 
pengaroehi lebih dari separoeh- : 

| nja Tiongkok, sewaktoe waktoe 
 Djepang menganggapia (regiem 
itoe) sebagai Pemerintah Central. 
. Hingga pada sa'atini Djepang 
beloem mema'loemkan oendang2 
perang, tetapi moengkin akan ter 
paksa berboeat jang demikian, 
djika keadaannja beroebah.     

    

#lroe bitjara dari kantor ambassade Dje 

Idienst2 telegraaf dan telefon soedah 
lada ditangan pembesar Djepang. 

ogirimkan waki2nja oentoek mengoen 
|djoengi kantor2 jang bersangkoetan, 

|lain2 aksi. 

Ingar kabar dari kalangan opisil di 

yang kepada 
asing 

Dienst telefoon dan telegraaf 
Shanghai, 28 Nov. (Reuter). Djoe 

membenarkan berita, bahwa 

Kabar, bahwa Djepang soedah me- 

tetapi hingga kiui tidak dilakoekan 

Soeal douane 

Londen, 28 Nov (Reuter), Dide 

|Londen, bahwa ambassadeur diberi 
bak, djangan membikin sedikitpoen 

| was-was kepada pemerintah Djepang, 
bahwa pemerintah Inggeris ingin teroes 
diberi tahoe tiap-tiap peratoeran dou- 
ane Tiongkok. : 

Ketjoeali pemerintah Inggeris, poen 
pemerintah2 Amerika dan Perantjis 
mempoenjai kepentingan didalam 
Loetang jang diberikan kepada douane 
itoe. Pemerintah-pemerintah itoe satoe 
sama lain teroes melakoekan kontak 

  

dalam doenia gerakan kebangsaan, ter 
oetama dibagian agitatoren dan propa- 
gandisten. 

Baroe sekarang inilah — teriak mr. 
Amir Sjariffoedin—ada seboeah peti 
tie, jang diterima baik oleh Volksraad 
toereen ke... ...ra'jat. Bahwa leden 
Volksraad minoewa kopi dan berbitjara 
di Pedjambon, itoe kita ketahoei se 
moea, kata beliau. Tetapi baroe seka 
rang inilah hasil pekerdjaan Volks 
raad itoe dibawa dari Pedjambon ke 
Gang Kenari, dari Pedjambon teroes 
ke ra'jat, 

Dan lebih kotjak dan menarik kete 
rangan beliau, jang bertalian dengan 
apa sebab Gerindo menjokong petitie 
Soetardjo bagian imperiale konferensi 
itoe. Dengan seroean, propagandakan 
lah idee imperiale konferensi itoe sam 
pai di ploksok ploksok spreker oeloeng 
ini menjoedahi pembitjaraannja. 

Mr. Sartono. SEA 
Kaim, bezadigd, dengan tidak goe- 

goep, tenang pemimpin ini memberi | 
kan keterangan, apa sebab beliau men 
tjampoeri gerakan petitie-Soetardjo ini. 
— Pertama: tertarik oleh persoonlijk- 
heid dari t. Soetardjo, jang sebagai 
-prijaji BB. telah begitoe berani oen 
toek memadjoekan petitienja itoe. 

Tenaga dan oesaha demikian itoe 
Kn disokong, dari itoe saja sokong, 
tata beliau. Kedoea: oleh karenasaja 
tidak berpartai, djadi saja anggap 
pada tempatnja, djika saja menjedia 
kan diri sebagai djembatan antara 
petitie-Soetardjo dengan partai partai, 
pergerakan. Dan ternjata ada hasilnja, 
Princiepieel perbedaan pendapatan 
orang atau partai terhadap petitie- 
Soetardjo itoe tidak seberapa. Dan poe 
la kewadjiban kita boekan oentoek 
mentjari apa apa jang memisahkan 
kita dengan kita, melainkan apa-apa 
jang dapat menjatoekan kita, setjara 
bekerdja bersama-sama dilapangan 
jang memang dapat dan haroes diker 
djakan bersama-sama.     

  

Gambar diatas meloekiskan t, Mr, Sartono sedang asjik berpidato, 
Dimedja bestuur, pakai katja mata, terlihat t, M, Soetardjo, 

(pada hadirin dan setelah rapat meng 

MR. SARTONO ASJIK BITJARA 

Saja anggap gerakan petitie-Soetar 
djo ini sebagai aksi-reform jang me 

ngandoeng benih menoedjoe .... 

volks-petitie, gerakan menoedjoe pen 

didikan goena menggoegab ra'jat dari 
tidoernja. Menerang-nerangkan, bahwa 
kita tidak senang dengan keadaan 

sekarang dan meminta perobahan jang 
berarti perbaikan, itoelah aksi jang 

terkandoeng dalam gerakan petitie 
Soetardjo jang patoet disokong oleh 

sidang ramai, djadi djoega oleh saja, 

kata spreker, Dari itoe saja harapkan 
moga-moga Parindra dalam konferen- 
sinja nanti pada tg 12 December 1937 
akan mengambil poetoesan: ikoet me 
njokong -gerakan petitie-Soetardjo, 

x 

Pensetoep. 

Djam 12 koerang sedikit t. Soetardjo 
menoetoep rapat, setelah beliau meng 
oelangi oetjapan terima kasihnja ke- 

ambil motie seperti berikoet : 
Rapat Osmoem Centrale Comite Pe 

titie Soetardjo, diadakan pada 28 Nov. 
1937 digedoeng Permoefakatan Indo- 
nesia di Gg Kenari— Djakarta, dan jg 
dikoendjoengi oleh I,k. 1500 orang. 

Setelah mendengarkan segala oe- 
rajan tentang Petitie Soetardjo, maka 
berpendapatan, bahwa Petitie Soetar 
djo, mengandoeng maksoed dan fjita2 
oentoek menoentoet perobahan2 Staats 
recht, jg besar dan jg berarti mengan 
doeng perbaikan bagi tanah dan ra'jjat 
Indonesia, 

Memoetoeskan. 
I. Mengandjoerkan soepaja gerakan 

Petitie-Soetardjo diteroeskan dan di 
perkosatkan dengan pegang tetap tjita 
tjita pergerakan kebangsaan oentoek 
mentjapai nssib tanah dan rajat In- 
donesia jang sesempoerna2nja. 

II. Meugoemoemkan motie ini de- 
ngan djalan pers, 

III. Menjampaikan motie ini kepa- 
da jg haroes mengetahoeinja"   

|iamanja, disebabkan roesaknja djemba 

Idjawaban jang tidak memoeaskan itoe. 

Kekoeatiran Amerika 

Washington, 28 Nov (Reuter). 
Pemeriotah Amerika dengan opisil 

menjatakan kepada pemerintah Dje 
(pang, tentang kekoeatiran kepada aki 
bat2, djika ada pertjobaan hendak 
'mengganggoe hak pertoeannja mariti 
me Tionghoa ,, Customs“. 

Djalan spoer Canton — Kowloon 
terhenti 

Hongkong, 28 Nov (Reuter) 
Laloe lintas fverkeer) sepoer Canton- 

Kowloon terhenti entah boeat berapa 

tan djembatan Tutong, oleh serangan 
dari oedara jg berlakoe pada tg 27 Nov, 

Akan mengepoeng Nanking 

Shanghai, 28 Nov Reuter. Meni 
lik kepada djalannja serang-serangan 
militer Djepang, roepa-roepanja orang 
Djepang jang ada disekitar sebelah 
selatan danau 'Tai-hu berniat hendak 
teroes ke Wu.Lu goena mengoeroeng 
Nanking, sedang pasoekan2 disebelah 
oetara danau bersiap melakoekan sera 
ngan front aanval. 

Nanking sendiri, boeat ss'at ini ta” 
terantjam apa-apa, karena pasoekan2 
Djepang djaoehnja masih ada 140 km, 
dari sitoe. 

Minta bantoean koresponden asing 

Djoeroe bitjara dari tentara Djepang 
berseroe kepada koresponden asing 
»Soepaja memberi nasehat kepada Nan 
Iking, agar bebas dari keadaan han 
tjoer—leboer, ja'ni hendaknja 
soeka menjambsetkedatangan Djepang 
dengan kedoea belah tangan terben 
tang“ (?) 

Soedah di Hankow. 
Hankow, 28 Nov. (Router), 

' Ambassadeur Amerika, Johnson, dan 
sebahagian besar dari stafnja, dengan 
kapal ,Luzon“ soedah tiba disini dari 
Nanking. 

Maskapai telegraaf asing djoega 
hendak diambil ? 

Shanghai, 28 Nov (Transocean). 
Dari pihak jg boleh dipertjaja dide 

ngar, bahwa Djepang djoega berniat 
hendak melakoekan supervisie kepada 
maskapai Telegraaf asing jang ada di 
Shanghai, 

Amerika hendak bertindak 
bagaimana ? 

Washington, 28 Nov. (Reuter). 
Tidak diketahoei, langkah apakah 

jang hendak ditindakkan oleh Amerika 
djika djawaban dari Tokio tidak me 
moeaskan, tetapi didoega tentoe bakal 
terdjadi permoesjawaratan antara Ing 
geris dan Amerika djika sampai ada 

Orang orang dari kalangan politik 
berpendapatan bahwa Pemerintah 
Amerika dalam waktoe jg achir achir 
iai asjik mendinginkan politik teroes 
terang jg dioetjapkan oleh president 
Roosevelt di Chicago, berhoeboeng de: 
ngan terbitnja reactie jg tidak menje 
pangkau dalam senaat, 

Oleh karena itoe, kalangan terseboet, 
meramalkan, bahwa pemerintah Ame 
rika tidak akan lagi begitoe ikoet 
tjampoer dengan djangka maksoed 
Djepang terhadap kedoedoekan admi 
nistratief, jg doeloe didjalankan oleh 
orang Tionghoa didistrict Shanghai, 

  

  

Permintaan Perantjis 
Parijs, 28 Nov, (Reuter), Kabar 

nja ambassadeur Perantjis di Tokio 
menerima instroeksi, soepaja memper 
ma'loemkan kepada 'Pemerintah Dje- 
pang, bahwa Pemerintah Perantjis 
ingin selaloe diberi tahoe tentang atoe 
ran jang didjalankan terhadap douane 
Tiongkok. 

Chinkisng dinggap berbahaja. 

Shanghai,.28 Nov. (Reuter). 
Pembesar2 Djepang memperingatkan 
kepada kapal kapal Inggeris, bahwa 
pelaboehan dagang jang penting, ja'- 
ni Chinkiang, dianggap sebagai daerab 
jang berbahaja. 

Didoega, bahwa adanja peringatan 
ini meramalkan akan datangnja hoe 
djan bom lebat dikota itoe, ja'ni kota 
jg mendjadi intinja (spil) dari garis 
pertahanan Nanking. 
Waichiaopu mempertempatkan kedoe 

doedoekan Kwartier Besarnya di Han- 
kow, Kabarnja akan teroes dipindah 
ke Chunking, djika nanti Hankow di 
serang. 

Chinkiang diserang dari oedara 

Nanking, 29 Nov, (Reuter). 
Pesawat2 Djepang, kemaren 28 No- 

vember melemparkan bom, 140 boeah 
banjaknja dikota Cbinkiang. 

Maksoed jang terpenting dari djoe 
roe-djoeroe terbang iri roepanja oen 
toek menghalangi, djangan sampai 
orang Tionghoa bisa menambah koeat 
pja alat-alat perintang disvengai. 
. Beberapa orang pendoedoek Ingge 
ris dan Amerika menjingkir kedalam 
kapal ,Aphis“, Tidak ada jg mati a- 
tau loeka antara orang2 asing. 

Kabarnja seboeah kapal dagang koe 
no kepoenjaan soeatoe firma Inggeris 
jg berlaboeh disoengai Yang Tzs ter 
kena bom, sedang seboeah bom Iagi 
menggali loebang dilapangan ,Asiatic 
Petroleum Mij." 

.. Suan-chen lebih tjelaka 
Pesawat2 terbang Djepang djoega 

menghoedjani bom kepada Suan chen, 
32 KM sebelah tenggara Wu hu .Sege 
nap kereta api jg bermoeat pasoekan 
hantjoer semata2, sehingga ratoesan 
orang jg mati dan mendapat loeka, 

Ti
ga
,   

      

Pembesar2 Tionghoa memperingat 
kan kepada kapal Inggeris, danlain2, 
soepaja tanggal 30 November berlajar 
kesebelah hoeloean, kalau mereka itoe 
tidak soeka terdjebak disebelah laoet 
alat-perintang, dan pada tanggal itoe 
pintoe masih diboeka. 

112 KM lagi dari Nanking 

Shanghai29 Nov (Reuter) Se- 
rangan Djepang didelta Yang Tze pa 
da tanggal 28 Nov (harike 108 dari 
perang Shanghai) meloeas mendjadi 
memakan gewest jang ketiga, ja'ni ke 
tika mereka itoe dalam perdjalanan 
ke Wu hu bisa melintasi watas Cheki 
ang, 136 K,M. dari Wuhu. 

Sementara itos barisan depan dari 
pihak Djepang terves madjoe kearah 
Nanking, dan menoeroet ma'loemat 
Opisil, kian lama kian mendekat 
Chanchow, 112 km, dari Nanking. 

  

  

  

Di 

Selasa 30 November. 

Lelang diroemah t. D. de Roos 
Soloweg 1 oleh Krynen 

Lelang diroemah  t, A.v. Weperen 
Kenariweg 3 oleh John Pryce 

Lelang diroemah t. FG. Meis 
Molenvl.O. 6 oleh John Pryce 

Betawi 

  

Rectificatie Advertentie 
Faillisement 

Dalam ,Pem,“ hari Sabtoe 27 Nov 
dalam advertentie ,, Faillisement baris 
paling bawah sekali ada ditoelis: Sie 
Tjoan Hoo, Bindosng, mestinja: Sie 
Tjoang Hoo Bandoeng, 

Djadi koerang hoeroef ,g“.   
  

(4 aa 
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gl bij het Gaz 
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cht hadi! 
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Ul hunt overal 
meer befalen, maar wiel bele' en 

     

   

  

   
elderk alleen vee/ 

dam bij ons. — 

  

  

“ 

Moelai f 5.— tiap-tiap boelan 

voordeeliger slagen 

,” RALEIGH- dan FLYING DUTCHMAN 

2 AA 2     

  

MET GALZELLE MVIS 
RIJSWIJKSTRAAT 16 - BATAVIA-G. - TELF. 

Agent Buitenzorg Laan v. d. Wijck 32 

  

      “   

  SARANA Bin HI AAS NAS SIR   EU an BERDANSA



    
Boeit hari Senen f 1.50 

Ea dan Selasa 29-30 100s: Visitekaartjes HA 

0 Ni ” November 19357 Terima di roemah Tn 

  

      

     

  

: sok malem pengabisan 
A YOUNG — Don AMECHE :    

   

      
         
     

   

BH Ini malem dan bes 
| TYRONE POWER — LORETT    

   

  

  

    

    

   

  

  

  

  

"LOVE IS NEWS$ JP mesmotaromomas aan 9 asa wi : 
Satoe film jang doen, . nasehat dan boleh Sijaai matadan | j3 L A 6 Z Y R Il E Rs Sena - Nana | 
Haa On aan ak2 boleh nonton Kn Tentang Indonesia berdiri sendiri. 

12. 3 - (PERTJINTA'AN DI LOUISIANA) Isinja penting bagi oemoem, ter 
  

Moelain : anggal 1 I ecember '37 | dengan oetama rakjat Indonesia. 

Satoe film jang loear biasa oendjoek dengan djelas pengaroe JEAN PARKER 1 ROBERI YOUNG . Harga f 0.75 
Gn naga 2 Sea : satoe bsekoe dengan onkost kirim 

          

   

  

    
   
   

   

  

       

      

     
      
      
       
       

      
      
      

       

    
     
      
       

  

     
    
         
      

           

         
         

     

        
          

      
     
         

      
         

           

    
  

cewang 2g Lekas pesan!! Nanti kehabisan 

S H I Ps : —— Sg AN 2 pada Administratie ,,Pemanda- 

£ | KETJANTIKAN dan KESEHATAN . ngan“, Batavia-Centrum, 
Is KOELIT MOEKA TERBANTOE 

  

      

  

  
  

Kleermaker 

MOEDAHAM 
ex toekang ditoko Oger Freres 
Petodjo Biratoe No, 18 Gang 1 Batavia-Centrum 

    
Kan yaa ea 3. NN : Banjak poedjian dari langganan2 

NN . 2 2 22 . Idari pangkat Ini. Amtenaar dan laen2 
publiek djoega jang soedah boektikan 
saja poenja potongan dan pekerdjaan 

Harga maakloon menoeroet djaman. 
Terkasiat di 'seloeroeh Hindia-Nederland 

Satoe kesempatan baik boeat toean-toean dan njonja- 
MOEPAHAM 

njonja oentoek mendapat barang baik dengan harga 

  

  

  

     Makloemat : 
MEMBER MEMMN MN PAMMNAN Tt mm 

Pan 

moerah dari roepa-roepa Spatoe. an e » 
arah: Gar T9 PPa-IORpA OPNG Harga Blik # 0.80, f 0.30 en f 0.10. Sedia kleur DADOE, POETI 

: Bisa dapet beli di koeliling tempat. Monster gratis. 

- Scho'enenfabriek »TJAN FOENG” 

Senen 75 25 0 Teli: 3313. Welt. — Batavia-Centrum- Pp C r Oo C t . k Oo t Oo r, S Oo Cc S a h 

kita, perloe dipindahkan dengan “ boeang aer 
beradres seperti : 

lekas pake Elias Sr REPARATIE ORGANISATIE 
Hg | £ £ |WELTEVREJEN berkantoor di Molen 

I x A ( : F I | EF N vliet Oost 69 Teli. 358 Batavia.- 2 

4 | & : Dari ifoe oentoek menggam- 
: pangkan perhoeboengan sampai 

tanggal 30 ini boelan Telf WI. 
3029 djoega, dan moelai 1 Dec, 
'37 kila menerima kedatangan 

  

    Goena memoedahkan perhoe- 
boengan oentoek langganan dan 
abonne dengan REPARATIE 
ATELIER WELTEVREDEN 
Sawah Besar 19 Teif. 3029 W): 
maka sekarang disebabkan goe- 
na memperloeaskan werkplaats 

  

    

KA
NA
N 

TAN 
N
I
L
A
I
 

IP LOTERI) OEWANG BESARNJA F 300.000 
1 Terbagi dalam 30.000 lot a f 10.—, dinomori dari 10001 sam- 

pai 40000, dan dipetjah dalam lot seperempat 4 f 2.50 dan lot 

sepersepoeloeh af 1.—, goenanja oentoek 

 Bestuur dari Vereeninging voor Ziekenverpleging in Neder- 

Iandsch-Indie (Ziekenhuis Tjikini) te Batavia CC, c.s. 

— Prijs-prijs terdjoemblah semoea f 150.000.— jaitoe : 

1 prijs dari f 75.000— — f 715.000.— 
10-000.— — , 10.000.— 

  

'Obat oeroes? jang paling baik. 

Pil terlaloe ketjil, tetapi satoe pil soedah berhasil. 
» » ” 

ha . 5.000.— —,  5:000.— 3 : » On 10:000.— sa Sena Toean-tosan da!lam dan loear 

: Na La eat on Botol terisi 40 bidji f 1.35 Datvaa jang wertan Daritosk ks 

2 12501 1 100— 5, 25000— Envelop terisi 5 bidji f 0.25 Ha yadong tania 
AF pihombiah 313 Dris 2 

T r, uurwer 

Djoemblah 313 prijs2 . f 150,000. dan Muz'ekinsfrumenfen enz, jai- 
foe kita menoenggoe kedatangan 
pada adres baroe jang terseboei. 

Menoenggoe dengan hormat 
al L———— 

Lot2 bisa didapat pada semoea kantoor dari 

NEDERLANDSCH-INDISCHE ESCOMPTO MAATSCHAPPI) N.V. 

Pengiriman lot-lot dengan perantaraan post dilakoekan setelah 

diterimanja postwissel ad f 2.50 boeat 1/4 lot dan f 1.— boeat 

1I/1G lot, ditambah 0,50 perangko oentoek ongkos pengiriman 4 

bocah lot dari seperempat atau 10 boeah lot dari sepersepoeloeh 

atau koerang dari pada itoe. Kalau lot lot tida terdjoeal habis se- 

moeanja, maka prijs-prijs akan dikoerangi menoeroetimbangannja. 

Tariknja di Batavia pada 29 December 1937. 

: . Tanggal tarikan tida dirovah. 

Pengiriman dengan Rembours tida dilakoekan. 

Djikalau si pengirim diwaktoe kirim postwissel tida memberi 

pengoendjoekan apa-apa, dan postwissel itoe diterimanja sesoe- : 

  

Distibateus ELLINGER & Co. 
SOERABAIA bau BATAVIA-CENTRUM 

sar Pe. 

IRIPIHMEWS IRIEW Uli 
AKEN MAIN DI THALIA MANGGA BESAR 

Moelai Rebo ta. 1 Dec. 

Dengen RIBOET (Moeda) 

KOESNA, ASTAMAN, TAN 

TJENG BOK, OEDJANG. 

Dibantoe oleh 

90 Acteurs en Actrices 

110 Versehillende Nummers 

150 Schitterende Costuums 
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dah lot terdjoeal habis, maka bagai ia akan dikirimkan lot dari 

Loterij jang kloear menjoesoel, 

0 Pendjoealan dimoelai 1 December 1937. " 
   

     

  

     

  

      
         

      

    
    

     
    

    

      
   

— Pendjoealan-Lelang Executie 

— ACTE CREDIETVERBAND No. 52/1987 

Pada hari SLASA tanggal 14 December 1937, djam 10 pagi 

oleh saja DJAMHOER, DEURWAARDER dari Kantoor Landraad 

di Poerwakarta, atas perintahnja Kandjeng Toean VOORZITTER 

LANDRAAD POERWAKARTA, dengan perantaraannja Toean 

VENDUMEESTER POERWAKARTA, akan didjoeal lelang di 

moeka Pa banjak atas hak miliknja Dr. Raden Roem MA- 

NGOENPRADJA c.s. tinggal beroemah di Bandoeng sebagai 

geexecuteerden dan Algemeene Voikscredietbank di Poerwakarta, 

sebagai executante, barang2 mana atas beschikkingnja Kandjeng 

Toean Voorzitter Landraad terseboet tertanggal 7 OCYOBER 1937 

No. 52/1937 A.C.V. soedah di beslag pada tanggal 7 OCTO- 

BER 1937 atas permintaanja executante terseboet, terdiri dari: 

Satoe perceel besar 2,226 baoe dengan semoea tanam2annja 

(pohon2 klapa), satoe saoeng ,ASTANA“ memakei tijang kajoe, 

dan atep genteng, terletak di desa Bendoel, onderdistrict Plered, 

district Poerwakarta, regentschap Krawang, kikitir No. 337 perceel 
No.59 Beha 5 

Satoe perceel besar 6.188 baoe, kikitir No. 337 perceel No. 129 A, 

D. Il. dengan satoe VILLA memakei nama »ANDJjJaSMORO“, 

pohon2 karet dan klapa terletak di desa Bendoel djoega:- 

Satoe sawah besar 1.186 baoe, kikitir No. 337 perceel No. . 

173 S.IV. terletak di desa Bendoel djoega, dan 

Satoe sawah besar 0.076 baoe, kikitir No. 337 perceel 

No 176 S.V. terletak di desa Bendoel djoega. 

POERWAKARTA 26 NOVEMBER 1937 

DEURWAARDER LANDRAAD terseboet: 

DJAMHOER 

Executante: ALGEMEENEVOLKSCREDIETBANK 

POERWAKARTA. 

Geexecuteerden Dr. ROEM MANGOENPRADJA en 

. NJI RADEN, SOEKARTI. kedoeanja tinggal di BANDOENG. 

   “Tjoema main sedikit 

hari sadja. 

ORPHEUS OPERA ada 

100 pCt lebih baik dari Mr. ASTAMAN 
jang lain. : Dardanella 

Revue, Cabaret, Ballet 
Rumba, Carioca 

Plaat besproken pagi 10-12 

sore 4-6 

  

RIBOET MOEDA 
Siar of Stars 

  

MISS KOESNA 
Dardanella « 

     
    

     
 



     
      

      

   ADMINISTRATIE 

Batavia-C. Tel. 1810 WI. 

GA LANGGANAN 

     

        
    

      

        

        

    
      

    

AJARAN DI MOEKA 

jar boelanan, tetapi ber 
diachir kwartaal. Domi 
.terhadap koranini 

di Betawi. 

   

    

   
   

        
    

      
    
   

    
    

   

    
memeriksa dan menjelidiki 

yasbab oen-noezoei“ (ja'ni 'il- 
g menerangkan sebab2 toeroen 
2 @oer'an, sepandjang kete- 
dan penerangan dari pada ber 

ai2 'oelama Moefassirin), maka ajat 
memaktoebkan tontang wadjib 

nja Oemmat Islam zaman Nabi Moe 
. hammad mendjalankan poeasa ialah| 

: pada jtahoen kedoea dari pada Hidj- 
rah. Djadi kira2 15itahoen, setelah toe 

2 roennja wahjoe jang pertama-tama se 

  

Tg
 

. 

Nan ia 

“berapa peladjar an dan pen- 
didikan dalam berpoeasa 

Dengan karangan ini, kita tjoekoepkan djandji kita V 
dalam karangan terlebih doeloe. Hendak membentang : 
kan sedikit ,tentang peladjaran dan pendidikan da- 
lam berpoeasa. Peladjaran dan pendidikan jang ber- 
sangkoetan dengan 'amal-'ibadah dlohir (antara macb 
loek dengan machloek) dan jang bertali dengan oe- 
roesan Ytigad menghadapkan diri kepapa Allah dan 
doenia, jang melipoeti kita sekalian. 

  

kita menilik tarich Rasoeloel dan minoem mereka itoe hanjalah ka | mania Ra ya 5 lerlebibrlobi Ingh ijike- Anil rena wadah hblalik J ja Raden Toemenggoeng Moesono 

Wadjib mentjari dan menerima ke 
moerahan Allah, Wadjib mempergoe- 
nakan ni'mat2 jang diberikan oleh Al 
lab, Wadjib, oentoek mendjadi sjarat 
ibadah kepada Allah, baik jang choe|1937 jad, ini toean Mr. H, J, Bool 
soes macepoen jg oemoem. 

Oleh sebab itoe, maka sikap ,,tach jvan Justitie di Medan. Pada masa ini 

an aa IS : Lap # aa 

SES. 

Senen 29 November 1937 

   
Dara 

Na 

3 
La 

D 

4 

Na an 

  

  

Diangkat mendjadi regent Soerabaja 

Raden Moesono jang pada masa ini 
masih mendjadi kepala distrik (regent 
schap Pasoeroean) Kebondjati telah 
diangkat mendjadi regent Soerabaja 
dan diperkenankan oentoek memegang 
ambistitel Toemenggoeng dan diper- 
kenankan djoega oentoek menoelis na 

sea HD sea 

Diangkat mendjedi officier 

Abonnes ! 
boelan jang meninggal, 

FONDS KEMATIAN 

lamanja paling sedikit 6 
asal tidak 

menoenggak dapat uitkeering , .. f 25— 

  

Saki GIGI 

Pengadoean 
ran, dan oeroesan advertentie setelah 
liwat djam 4,30 

  

tentang pengiriman ko 

sore pada tel. No. 
2738 WI. Kwitang No. 14 

  

Tarief advertentie, keterangan pada 
administratie, 

Lembaran kedoea 

Getowenaa 9 

Lbisa menoeloeng dengen 
stjepet dan seliwatnja be 

ks ja ea Pn A 

lantesi nga 

  

  

Raad van Justitie. 

Kelak pada tanggal 16 December 

akan diangkat mendjadi officier Raad 

Riwajat Malaria disekitarnja 
Tjiandjoer 

Subsidie f 28000 goena 

tiap2 manoesia jg mengakoe ber-Toe 
havkan kepada Allah Jang maha Esa 
dan ber Nabikan kepada Rasoelloel   (kali kepada Rasoeloellah, Tegasnja 15 

x0oen kemoedian dari pada Nabi jang 
tji itoe diangkat mendjadi Rasoei 

(oetoesan) Allah. 

    

    

    

'halwat 

| Di dalam riwajat banjak ditjeritera 
kan tentang kelakoean Nabi sebeloem 
mendapat angkatan Oetoesan Allah. 

| Beliau sering kali memisahkan diri 
$ dari pada pergaoelan hidoep ramsi, 
“  menjendiri pergi ke goeha dan tem- 

- « pat2 jang soetji. Tempat menjendiri 
jang biasa dipakai oleh Rasoeloellah 

.. ialah di goeha goenoeng Hira, satoe 
“goeba jang amat termasjhoer dalam 

tarich agama Islam) karena dalam goe 
ha itoelah toeroennja ajat Al-@oer'an 
oel-Karim jang moela-pertama (soerah 
Igra jang pertama2). 
— Perboeatan Rasoeloellah Clm, me- 
jendirikan diri, berpisah dari pada 

sjrakat jang ramai menoedjoe tem 
jang sepi dan soetji itoe didalam 

ich dikatakan: Dhalwat. 
Perkataan ini berasal dari pada ka 

ata ,chalaa", jang ertinja: memi- 
sahkan diri, menjendirikan diri. Ma 

k oleh sebab itoe, sikap jang seroe- 
“pa itoe dinamakan orang: sikap ,t a- 

phatilas. 
 »Tachalla“ dalam erti kata menghin 
darkan diri dari pada pertjampoeran 
dengan manoesim kepada dzikir (ingat) 
ana tawadjdjoeh) kepada Allah Jang 

   

  

   
    

   
   
   

    

   

    
    

  

   

  

  »Tachalia“ dalam erti kata memi- 
ahkau diri dari pada sifat ,hoebboe- 

@doen-ja" (tjinta dan lekat kepada 
doenia—het wereldsche) kepada sifat 
dan thabi'at ,zoehoeddoenja“ (membe 
lakangkan doenia). 

—— Adapoen sepandjang keterangan dan 
penerangan 'oelama ahli Coefi dan 
“abli filsafat dalam Islam, maka jang 
dikatakan ,,doenia" jalah tiap2 sesoe 
atoe diloear Allah S,w.T.. Tiap tiap 
sesoeatoe jang didjadikan oleh Toe. 
han, singkatnja: tiap2 macbloek, baik 
jang ghaib (tak tampak) maoepoen 
jang sjhadah .(dapat dipersaksikan). 
Mitsaloja: makanan, minoeman, harta 
benda, pengetahoean, pangkat, dera 
djat, anak isteri, dan lain lainnja, Bah 

. kan Sjoerga dan Neraka poen dalam 
pandangan 'oelama ahises soefijak di 
katakan ,doenia“ poela. 

Djadi teranglah soedah, bahwa jang 
| dikatakan ,z0ehoeddoenja" itoe boe 
'. kanlah tidak soeka makan atau mi 

—. noem, tidak soeka berpakaian atau 
beroemah tangga. 

Melainkan tiap. tiap sesoeatoe, baik 
kita sendiri jg memperboeatnja (seba 

| gai subjeci—atau ,fa'il—) maoe per 
boeatan kita (sebagai predicaat—atau 
»fiviP”)atapoen barang sesoeatoe jg ki 
ta perboeat (sebagai object—atau ,,maf 

|. oel”), maka semoeanja itoe hanja 
lah bajang bajangan dari pada atser 
@oedrat-Iradat Allah Soebhanahoe wa 

4 Ta'ala (de weerspiegeling van deKracht 
|. en de Wil van God). 

fk ' Mereka makan, boekanlah karena 
'.  boetoeh (perloe) kepada nasi. 
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' boetoeh kepada air, Melainkan makan 
T 

1 

“ 

    
  

lab Cim., tiap tiap dari pada mereka 
itoe dapatlah menempoeh djalan ini, 
Gimana mana tempat dan setiap wak 
toe, dalam menghadapi apa dan siapa 
poen djoega. 

Tagarroeb kepada Allah 
Adapoen maksoed dan toedjoean jg 

pertama2 dan jg teroetama sekali da 
lam ber chalwat (sikap ,,tachaala") 
itoe 'ialah oentoek Tagarroeb kepada 
Allah, Oentoek mendekatkan diri oen 
toek menghampirkan diri kepada Al 
lah Jang Maha Koeasa, 

Boekan karena Allah ,,djaoeh“ dari 
kita. Tetapi karena kita jg merasa ,.ti 
dak dekat" dari pada Allah, 

Tagarroeb kepada Allah, jang men 
djadi sebab toemboehnja perasaan: se 
laloe dilingkoengi, senantiasa dilipoe 
ti dan diketahoei dalam tiap2 perboe 
atan kita oleh Dzat Wadjib oel Woe 
djoed, ialah Allah Ta'ala! Tagarroeb 
kepada Allah, jang menimbuelkan si 
kap: takoet hanjalah kepada Allah be 
laka, dan tidak kepada tiap tiap sesoe 
atoe di loear Dia! Tagarroeb kepada 
Allah, jg mendjadi dasar akan timboel 
nja sakinah (ketentraman hati) dan 
nafs al moethmainnah dalam diri dan 
roeh manoesia! Tagarroeb kepada' 
Allah jang mendjadi pendorong per' 
boeatan 'atmal salih dan penahan tiap 
tiap amal kesesatan dan ke djahatan | 
Tjara bertagarroeb 

Tentang tjara tjaranja atau djalan2 
nja tagarroeb kepada Allah amat ber' 
bagai2, Sekadar jg berhoeboengan de: 
ngan amal dalam boelan Ramadion, 
baiklah 'kita peringatkan kepada: 
salat tarwib, salat witir membanjak2 
dzikir ingat kepada Allah dengan ma 
tjam matjam batjaan, melakoekan se 
banjak banjak amal kebadjikan, me- 
ngoerangkan dan melinjapkan tiap | 
tiap djalan jang membawa kepada ke) 
sesatan dan doerhaka, dan lain lain 
sebagainja. 

Singkatnja, djika kita melihat dari 
pada ma'na loeghawy sadja taalkundi 
ge beteekenis, tjoekoeplah kiranja ki- 
ta toendjoekkan bahwa tidak ada soea 
toe perboeatan tagarroeb, melainkan 
haroes dengan goerban. 

Periksalah lebih djaoeh dalam tiap 
tiap Oamoes 'Arab tentang perkataan: 
'garieb, agrab, tagarroeb, goerban dlls, ! 
| Djadi tiap tiap djalan tagarroeb, jang 
tidak memakai goerban, boekanlah ta 
garroeb jang diperintah dalam adja- 
ran agama Islam! @oerban tenaga, 
goerban fikiran, goerban harta dlls, 
Itoepoen mesti pada tempatnja, tidak 
boleh semaoe2nja sadja, menoeroet naf 
soe manoesia. 

Tegasnja, goerban itoe haroes dila 
koekan pada djalan "Allah (fi-sabil- 
lah) dan karena Allah (li-Llahi Ta 
'ala) semata-mata, dan tiada maksoed 
lain dari pada itoe. 

Ihtikaf Lailat-oel-Nadar. 
Selain dari pada jg tsb di atas, poen 

ada poela satoe tjara lagi jang di da 
lam boelan Ramadlon ini sering di 
djalankan oleh tiap-tiap orang jang 
takoet kepada Jang Esa (orang-orang 

Mareka minyem, boekanlah karena j moettagin namanja.) Ja'ni: dengan| Iusja Allah. 

alla“ itoe tidak hanja terbatas dengan |beliau mendjadi officier 
doega dan goenoeng belaka. Tetapi|Justitie di Padang. 

Raad yan 

Djoega di Padang ada actie Boyeot 

2roemah bangsa Tiong- 
hoa mendjadikorban, 

Anip Aneta mengabarkan dari Pa 
dang, bahwa soedah 2 roemah bangsa 
Tionghoa jang letaknja di Chineesche 
wijk di Padang telah dismeer, 

Jang menjemeer itoe hingga seka 
rang beloem diketemoekan dan seka 
rang politie sedang hiboek - mentjari 
itoe pendjahat. 

  

diri bagi tagarroeb kepada Allah, de 
ngan choesoe“ dan choedloe' dan dej 
agan hati jang aman dan tentram. 

Perboeatan ini biasanja dilakoekan 
di masdjid2 seperti jang diadjarkan 
dalam Al-@oer-an serah Al Bagarah 
ajak ke 18k ac wa-antoem 'aki 
foena fi-masadjid. .. . .J 

“Amal jang demikian itoe dilakoe 
kan, mengingat akan soennah Nabi 
pada waktoe menerima wahjoe jang 
pertama-tama sekali, pada soeatoe ma 
lam digoeha goenoeng Hira itoe. Dalam 
tanggalnja, maka pendapat “oelama 
agak berbeda2. Ada jang mengatakan 
tg malam 25, ada jang malam 27 dan 
ada poela jang beranggapan, bahwa 
Laitoel @adar itoe ialah pada malam 
menghadap tg 29 Ramadhon. Pendek 
nja tentang pertikaian faham dalam 
hal ini kita tak perloe toeroet tjam 
poer. 

Melainkan tjoekoeplah kiranja, dji 
ka kita katakan, bahwa :jang dikata 
kan Lait-oel-Yadar atau malam jang 
besar, malam jg agoeng, karena wak 
toe itoe toeroen wahjoe Ilahy jang 
pertama-tama, ialah salah satoe ma 
lam dalam 10 malam jang penghabi- 
san dari pada boelan Ramdhon itoe, 

Sekarang, apakah ertinja kita ber 
i-tikaf? Dan apa ertinja kita me- 
nocenggoe. Lailat-oel-@adar itoe ? 

Boekan oentoek menerima wahjoe, 
seperti, Nabi telah menerima wahjoe 
jang pertama itoe, jang hingga kini 
kl. soedah ada 1369 tahoen (1356 dan 
13)! Boekan, sekali-kali boekan | Se 
bab kemoedian dari pada Rasoeloellah 
Nabi Penoetoep itoe tiada lagi Wahjee 
jang toeroen! Tiada lagi Nabi Kesoe 
dahan Zaman, melainkan Nabi Moe- 
hammad sendiri ! 

Oleh sebab itoe, maka ertinja kita 
ber-i'tikaf dan menoenggoe datangnja 
Lailat-oel-@Gadar itoe tidak lain, hanja 
lah moedah2an pada malam itoe (sa- 
lah satoe dari pada 10 malam jang 
'acbir dari pada bl, Ramadhon) berke 
nanlah kiranja Allah memberi hidajat 
(pertoendjoek) dan taufig (kesesoeaian 
“amal kita dengan perintah Alloh), 
dan "melimpahkan rahmat dan ridlo- 
Nja kepada kita kaoem Moeslimin dan 
Moeslimat segenapnja dan masing2nja, 
agar soepaja dapatlah kiranja dengan 
dasar 'itoe (Iman jang koeat dan Tau 
hid jang tegoeh) kita melakoekan 
“amal-“ibadah dengan sempoernanja. 

Oleh sebab itoe kita sebagai kaoem 
Moeslimin moedah moedahan djangan 
sampai melampaukan da melalaikan, 
malam malam itoe bagi kesempoerna 
an hidoep kita, doenia dam achiratnja 

coeem (9 mon     tjara i'tikaf. Ertinja : mengoentoekkan 
» 

Ma akn sn 

pengaliran air. 
Kita poenja pembantoe ,Al Hs, jg 

sedang berkeliling menoelis : 
Djika orang mengingat akan letak 

nja kota Tjiandjoer dan kanan kirinja 
jang dikelilingi oleh boekit boekit dan 
goenoeng2, maka pertjajalah orang 
akan baiknja tanah itoe didjadikan 
sawah. Lebik-lebih kalau mengingat 
akan banjaknja air jang mengalir. 

Begitoelah lambat laoen di bilangan 
Tjirandjang, dalam th 1911—19!4 ra 
wa rawa disana soedah didjadikan sa- 
wah dengan memberi hasil jg bagoes 
sekali. Teroetama sesoedahnja diker 
djakan menoeroet advies2nja dari Land 
bouwvoorlichtingsdienst, hasil jang 
doeloenja hanja 20 sampai 25 picol 
per baoe bisa mendjadi 35 sampai 40 
dalam tiap tiap baoe. 

Riwajat menjebuetkan, bahwa da 
lam th 1860-loeasnja sawah didistrik 
tsb ada kl 500 baoe, sedang pada wak 
toe sekarang ' mendjadi loeas lagi, ja- 
iah kl t0.000 baoe atau kira2 7500 
hectare, "3 

Apa maoe, pada waktoe sebeloem 
nja th 1917 ditempat tadi soedah dise 
rang oleh penjakit malaria jg disebab 
kan koerang rawatan atas pengaliran 
air. Dalam tahoen itoe djoega jg ter- 
serang penjakit ada kl 90pCt, sedang 
jg mati ada 7.3pCt, althans menoe- 
roet tjatatan dokter. 

Moelai orang hiboek bekerdja oen- 
toek memperbaiki solokan2 dan mem 
bantras bibit penjakit itoe, hingga ber 
poeloeh riboe, jah beratoes riboe roe 
piah pemerentah haroes mangeloear- 
kan oeang goena membantoe itoe. De 
mikianlah dalam th 1925 hingga kini 
orang jg koerang penjakit hanja men 
djadi kl 14pCt dan jg mati karenanja 
hanja IpCt. Dalam brochure jg dike- 
loearkan oleh regent Tjiandjoer tocan 
RTAA Soeria Nata Atmadja pada— 
kalau tidak salah th 1936, poen selan 
djoetnja diseboetkan bahwa banjaknja 
pendoedoek didistrik Tjirandjang soe- 
dah mendjadi naik sampai 25.000 dji 
wa, sedang dalam penghabisan abad 
ke XIX hanja ada kl 11.000 djiwa, 

Kemoedian dalam th '34 kembali 
penjakit itoe berdjangkit ditiga tem 
pat jg penting dalam regentschap Tji 
andjoer, ialah didistrik Tjiandjoer, Pa 
tjet dan Tjirandjang. Mengamoeknja 
penjakit ini pada th tsb ada begitoe 
roepa, hingga tak dapat sebagian be 
sar dari pendoedoek diitoe 3 tempat 
akan menoentoet rekeningnja. 

Maka terpaksalah lagi badan badan 
jg berwadjib bekerdja sekoeat tenaga 
oentoek memberantas itoe, Dalam per 
moelaan dari th 1936 sengadja soedah 
ditempatkan dalam regentschap ini sa 
toe ambtenaar dari malariabestrijding 
dengan dibantoe oleh seorang propa- 
gandist, penempatan mana tidak di 
dapat dalam kebanjakan regentschap 
pen lainnja. 

Semendjak itoe soedah dibikin per- 
tjobaan ditiga tempat tadi bagaimana 
orang haroes menolak bahaja malaria. 
Kotakan sawah sekarang oleh kita ba 
njak jg dibetoelkan berikoet pengali 
ran pengaliran air. Perhoeboengan di 
antara Departement van Gezondheids 
dienst, Irrigatie dan Binnenl. Bestaur 
ada rapat sekali goena lekas menjele 
saikan pekerdjaan itoe, Poen dokter 
dari regentschap seringkali datang 

djse moendoernja itoe penjakit dalam 
sedesa desanja, . 
Maka dalam boelan ini oleh Provi 

ciale Raad Djawa Barat telah ditjatat 
satoe djoemlah goena membantoe atas 
perbaikan dari itoe bevloeingswerken 
di laagvlakte Tjiandjoer,jalah sebanjak 
f 28.000.— 

Kita harap sadja regentsehap Tjian 
djoer akan lekas terbebas dari penja 
kit itoe, hingga kembali rakjat dan 
pendoedoeknja dapat hidoep zonder di 
ganggoe oleh njamoek malaria tadi, 

Kita kenal doeloenja kota Tjiandjoer 
sebagai ,Paris of Java“ dan kita ha 
rap nama djoeloekan itoe akan tetap 
dipegang oleh kota terseboet. 

— GG — 

DJASINGA 

Personee!l R. R. jang terlaloe actief 

Pendoedoek Djasinga bagian kota 
merasa bingoeng dan soesah, teroeta 
ma dari bagian gebouwen, karena itoe 
lah jg terasa betoel2 beratnja atoeran 
jg dipikoelkan kepada pendoedoek Dja 
singa, karena dirasanja oleh perndoe 
doek lebih2 dari pada diam. dikote     

   
patnja poetoesan boekan seboelan 2 
boelan tetapi ada 3 bl.nja, hingga o- 
rang2 ta' berani mengangkat atap bi 
ar.dia tidoer kena hoedjan dan panas 
sebeloeru datang soerat izin, karena 
kalau ada jg berani mendirikan atau 
poen menjisipin atapnja dan ketahoe 
an oleh itoe personeel jg actief teroes 
sadja ditoentoet digiring kemoeka 
Landgerecht. 

Seperti kedjadian pada hari Selasa 
ddo 23 i.b., nama Saad pend, kp Dja 
singa oleh Landgerecht didenda f 10 
atau pasang badan 20 hari, kesalahan 
nja ta” lain dan ta' boekan hanja be 
rani mendirikan tempat boeat anak2 
mengadji, jg beloem datang permoho 
nannja dan dia berani mendirikan i- 
toe tempat oleh karena a telah rekest 
dengan zegel (kalau pend. gemeente 
pendirian jg koerang dari begrooting 
f 100 rekestnja ta' oesah pakai zegel 
pn), dan rekestnja telah diadvies oleh 
T Wedana dan T Mantri Polisi ta' ke 
beratan apa2, tinggal menoenggoe poe 
toesannja dari atas b. j'menoenggoenja 
rekest itoe ada berboelan2, sedang ka 
joe2 (wmaterialen) kalau larma2 ta” le 
kas didirikan habis lapoek dan dima 
kan rajap, c. waktoe dipakai telah de 
kat (tinggal 15-20 hari lagi), djadi 
mendirikan itoe maksoednja mendja- 
oehi bahaja roesak dan sambil me- 
noenggoe pnetoesan, tapi tiba2 datang 
personeel RR dan kepala desa menang 
kap orang itoe (Saad) dan zonder am 
poen lagi dan boeahnja f 10, mesti ke 
loear dari kantong Saad pindah ke 
kas Landgereeht, kasian orang jg bi 
kin amal (pekerdjaan sosiaal) boekan 
disokong tetapi dimoestikan memenoe 
hi kas Landgerecht, sedang pendirian 
itoe didapat dari minta2 poela, tjoe 
ma dia (Saad) atas risiconja sendiri. 
Penoelis melihat sendiri dia keloear 
dari kantor, badannja gemetar, moeka 
nja poetjat ta” lain memikirkan nasib 
nja jg menimpa kepada dirinja, se- 
sampai diroemahnja dia ta? bisa ngo- 
mong ini dan itoe hanja bisa menga 
takan kepada bininja besok saja maoe 
ke Bogor. 

Anak bininja mendengar bapanja 
maoe pergi ke Bogor, teroes dia me   mentjatat anak2 dari sekolah Jesa tsb   Kat | 

Kh S1 & ai 

   

oentoek dapat menjatakan akar ma 

  

nangis ta' ada berhentinja ma'loem 
a boelan poeasa, b. maoe lebaran, ec. 

BA ERNEBAS AN ii MA 

   
    
   

   

 



  

    

    

      

   

          

   

  

   

   
   

      

   

      

   

   
   

    

   

  

   
   
   

  

   

                

   

      

   

   

  

   
   

  

   
   

    

   
   

  

   

      

   
   
   
   

   

        

   
   

      

   
   
   
   
   

      

   

          

     
    

Banjak sifatnja 
  

   
Kemarin malam, dalam salah satoe 

Indonesia“ di Gang Kenari, D a 5 

moeaskan, 

Dari kantor Adv 

Terima kasih kepada Pers 

Moela pertama t. El Chatib menjata 
kan terima kasihnja “kepada Pers, jg 
mendjadi sebab bisanja terlangsoeng 
pertemoean ini,dengan siaran dan ban 
toeannja beramai ramai, 

Memang pers itoelah dimana mana 
mendjadi pembangkit hati oemmat, 
penoendjoek djalan dan pemberi pene 
rangan dan keterangan kepada sesoea 
toe oemmat atau bangsa. 

Kelemahan Oemmat Islam 

Kemoedian pembitjara mengoerai 
kan tentang kelemahan dan kemoen 
doeran Oemmat Islam dalam zaman jg 

baroe laloe, sehingga hasil dari pada 

kelemahan itoe menjebabkan kemoen 
doeran tempat kedoedoekannja. 
Sepandjang hemat pembitjara, kelema 

han itoe adalah disebabkan karena di 
antara oemmat itoe terdapat pikiran 
Gan paham jang keliroe. 

Mereka berpendapatan, bahwa agama 
Islam itoe hanja semata mata soeatoe 
koempoelan dari beberapa fardhoe 

cempamanja mendirikan 
, zakat, fitrah, berpoeasa 

dahal jang sangat di 
“pengadjaran Islam) 
-chalag" atau penjem 

poernaan boedi pekerti manoesia. 

“Islam sangat mementingkan keting 

gian boedi pekerti, mementingkan 
ketinggian achlag, serta segala sesoea 
toe (hikmah) jang didapat dari penjem 
poernaan boedi pekerti itoe. 

Faedahnja bersembahjang. 

,Inna's-salata tanha'ani'I-fahsja'i| 
wa'I-moenkar", 

»Sesoenggoehnja sembahjang itoe 
menegah manoesia daripada kenis- 
taan dan kedjahatan”. : 

Dalam mengemoekakan ajat ini, pem 
bitjara menerangkan, bahwa tjaranja 
sembahjang bisa menegah manoesia 

berbosat djahat, boekanlah banja di 
dalam waktoenja ia berdiri sembah- 
jang. Soedah barang tentoe orang jang 

sedang asjik bersembahjang tidak mem 

poenjai kesempatan oentoek berboeat 
djahat, : 

  

bagaimana makan dan pakainja kalau 
dia masoek boei. 

Pertoeloengan dari Toehan Esa, me 
noeloeng kepada hambanja jg menda 
pat kesoekaran. (atas initiatiefnja be- 
stuur M.D. Tjabang Djasinga mem| 
bikin lijst, dan pada waktoe itoe djoe 
ga penoelis lihat sendiri telah dapat 
f 4 baroe saat ada kelihatan gembira 
telah terima penderma jg akan mel 
ngangkat badannja dari boei, 

Lain dari pada itoe roemah atap| 
roembia jg ada dipinggir djalan besar 
(Provincie djika telah roesak atau tiris 
ta boleh diganti kalau tidak dengan 
atap genteng, sedang roemah2 ig ada 
dipinggir djalarp kebanjakan roemah 
oreng jg miskin, hingga ada salah sa| 
toe roemah jg ditinggal sadja dan jg| 
poenja sebagai pindah ke saoeng sa 
wah, karena roemahnja telah tiris dan | 
roesak, sedang maoe digenting ma'- 
loemlah. 

Oleh karena itoe boeat menambah 
keamanan dan kesentosaan pendoe- 
doek sebaiknjalah T, Oesmansjah seba 
gai lid R,R. Buitenzorg memperhati- 
kan hal oeraian saja ini, 

egeri Hidjaz da- | mm zaman Ibn Saoed 
jang seroepa 

n sifat Sajjidina 

Djama'ah Indonesia dipentingkan sangat 

rocang ,Gedoerg Permoefakatan 
jakarta, telah dilangsoengkan pertemoean ra 

mai dengan jang oetama toean El Syed Abdul Hamid El-Chatib, anggota 

Madjlis Sjoera daripada Pemerintahan Sa'oedijah, : 
Pertemoean dipimpin oleh t, Hadji August Salim, Hadhirin me 

idviseur voor Inlandsche Zaken ada hadhir toean dr. 
Pijper, dari Balai Poestaka toean dr. Torenbosch, sedang pihak PID diwa- 
kili oleh toean Sirodj, wedana jang baharse dipindah kemari dari Leuwi- 
liang, dan toean Abdoe'r-Rahman serta toean Jasin. 

Aotara hadhirin nampak djoega dari kaoem iboe. 
Wakil pers lengkap, sedang dari Aneta ada datang toean Saeroen, 
Segala pembitjaraan t. El-Chatib, jang dilakoekan dengan tertib dan 

terang, diterdjamahkan kedalam bahasa Indonesia oleh t. H.A. Salim. 

Tetapi djika orang hendak menegah 
dengan sembahjang semata mata nis- 
tjaja se'oemoemr  hidoepnja teroes 
meneroes sembahjang sadja. soepaja 
djangan berboeat djahat. 

Boekan demikian jang dimaksoed- 
kan. Sembahjang bisa menegah kepa 
da perboeatan djahat, ialah hikmah 
jang didapat dari sembahjang itoe, ka 
rena kewadjiban bersembahjang itoe 
ialah semata mata menoendoek ta loek 
kan, dengan choesjoe' dan choedoe' 
serta sekoeat koeat ketakoetan kepada 
Allah, sehingga menerbitkan keting 
gian achlag manoesia. 

Djika dikerdjakan dengan djalan 

pat menegah orang jg mengerdjakan 
itoe daripada berboeat djahat, karena 
tersempoernanja achlag dan ketakoe- 
tan kepada Allah bisa didapat didalam 
sembahjang, jg soenggoeh2, 

djika sembahjang itoe hanja terbatas 
kepada seboetan dan kata2 sadja. Sem 
bahjang jg demikian itoe nistjaja loe 
poet dari maksoednja. 

Hikmahnja berpoeasa 

Poeasa, boekanlah semata mata en 
tosk menahan nafisoe makan, menahan 
nafsoe minoem belaka, :tetapi perloe 
oentoek “Ia'alakoem tatakoen,, takoet 
soenggoeh2 kepada Allah, berdjaga dja 
ga diri dari salah, tidak menjingkir 
dari djalan jang loeroes. 

Kita diperintahkan soepaja pada si- 
ang hari kita menderita lapar, kalau2 
sadja karena itoe terbangkit pikiran 
manoesia, mempoenjai kesadaran be- 
tapa rasanja orang kelaparan. 

Dengan djalan itoe, dapatlah terbit 
perasaan tanggoeng djawab kepada 
orang-orang jang lapar, tidak ka- 
rena berpoeasa, tetapi lapar ka 
rena memang tidak ada jang oentoek 
dimakannja. 

kan kepada orang. 

miskin, 

mikian 
sedekah, karena takoet miskin 

Ketika perempoean terseboet dikeloe 
arkan, tidaklah ia mendjadi kikir, bah 
kan lebih dermawan dari semoela, . 

Pamilinja bertanja: , Beloemkah djoe 
ga engkau insjaf betapa tidak enak 
nja mendjadi orang miskin ?“ 

Djawabnja: , Bahkan akoe sekarang 
soedah tahoe sendiri rasanja miskin, 
rasanja lapar. Oleh karena itoe tidak 
tegalah hati saja melihat orang dalam 
kelaparan dan kemiskinan", 

Demikianlah kissah itoe, Poen Ra- 
soeloellah s.a.w. didalam berpoeasa se 
ringlah bepergian, pada boelan itoe 
lah Rasosloellah mengandjoer2kan ten 
tang mengeloearkan derma zakat fit- 
rah kepada fakir miskin, jatim piatoe 
dli:. sebab dalam boelan itoelah orang 
orang Islam sedang berposasa mende 
rita lapar dan dahaga. 

Poen mengambil sebahagian dari 
harta oentoek dizakatkan itoe, adalah   

    
oentoek membersihkan boedi pekerti 
manoesia, 

Na us. 

demikian, baharoelah sembahjang da- 

Tetapi tidak poela bisa menegab,| 

Sampai disini pembitjara mentjerite 
Irakan soeatoe kissah. Ja'ni bahwa doe 
'loe ada seorang perempoean jang amat 
kaja, selaloe ia berdjalan. Kesana mem 
bagi sedekah, kemari memberi sedekah. 

— Sanak pamilipjatakoet, kalau-kalau 
sibarta habis semata-mata disedekah 

Oleh karena perempoean itoe tidak 
bisa dilarang dengan nasihat, maka ia 
ditangkap dengan paksa dan dipendja 
rakan. Makannya dibatasi, maksoednja 
'ssepaja kelaparan seperti orang jang 

Maksoed mereka itoe soepaja perem- 
poean terseboet merasaksn betapa rasa 
nja miskin, soepaja dengan djalan de 

ia tidak lagi mengeloer2kan, 

  

Pada oemoemnja tabi'at manoesia 
ini penjinta harta. Djadi kalau boleh 
dengan karena tagwa kepada Allah, 
ia bisa ridha, ia bisa melepaskan'apa 
jg ditjinta itoe, sehingga bererti.penge 
loearan zakat itoe soeatoe perboeatan 
persoetjian diri, 

Kewadjiban mengerdjakan Hadji. 

»Barangsiapa tjoekoep perbekalan 
dan ada kendaraan (sjarat-sjarat) oen 
toek naik hadji, laloe ia tiada menger 
djakannja, maka seroepalah sadja apa 
kah ia Jahoedi atau Nasarani", 

Naik Hadji jang dipersoetjikan, nis 
tjaja oepahnja sorga, 

Pekerdjaan Hadji itoe mempersoe 
tjikan Moeslim, seperti api member 
sihkan besi dari segala kotorannja. 

Naik Hadji menjebabkan bertambah 
koeat ketakoetan kepada Allah, 

Dalam naik Hadji itoelah manoesia 
bertemoe dengen sesamanja dari segala 
ploksok doenia, semoeanja bermaksoed 
satoe, . . . menjembah kepada Allah. 

Dalam pertamoean satoe sama lain 
tidaklah ada jangibertanja, apa sebab 
kesitoe, boeat apa kesitoe, melainkan 
serampak sama2 toendoek semata-mata 
toendoek kepada Allah, karena Allah 
itoe berhak kita toendoeki. 

Pertemoesan manoesia sedoenia itoe 
membikin kenal mengenal, manoesia 
dari segala iklim dari segala bahasa, 
soepaja terbit rasa sifat kemanoesiaan. 
Bagaimana tjita rasanja bertalian ter- 
lepas dari batas bangsa dan bahasa, 

    Andal - Hamid? BI Chatib 
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. Pen mua 

Penfjaharian Rezki 

»Sesoenggoehnja Allah tidak me- 
mandang kepada reepa dan toeboeh 

: kamoe, tetapi Allah memandang ke 
pada hati kamoe," 

Rasoeloellah sendiri, seorang Nabi 
tidak pernah berhenti beroesaha, Sab- 
danja : , Lebih baik mengambil tali se 
oetas goena mengangkoet kajoe, dari 
pada mengenadahkan kedoea helah ta 
ngan oentoek meminta kepada orang". 

Toehan hanja mengambil waktoe 
sedikit sadja dalam seharinja, ja'ni 
waktoe oentoek bersembahjang. Djika 
dikerdjakan perlahan, paling banjak 
seperempat djam waktoe oentoek se 
kali sembahjang. 
Maka dikoerangi waktoe sembahjang 

itoe, hari masih banjak kelebihan wak 
Itoe. Kelebihan waktoe itoelah hendak 
nja dipergoenakan oentoek beroesaha. 

Menoentoet Ilmoe 

Dan selebihnja waktoe itoe, ketjoeali 
beroesaha, hendaknja dipergoenakan 
menoentoet 'ilmoe dll. 

Djanganlah kiranja, bangoen tidoer 
pagi2, ilmoe kita masih seperti keada 
an kemarin sadja. Dengan demikian 
manoesia svedah roegi waktoe sehari 
semalam. Padahal Rasoeloellah menjoe 
roeh manoesia mengedjar ilmoe, wa- 
laupoen tempatnja dinegeri Tiongkok 
sekalipoen. 

Boekanlah hal ini bererti bahwa il- 
moe agama Islam tempatnja di Tiong 
kok (Sjin), tetapi karena disana itoe 
dahoeloe terkenai negeri jang tertoea 
dalam kemadjoean ilmoenja. Djadi ar 
ti perintah itoe: Ambillah ilmoe itoe 
ditempat pangkalnja sekalian, 

Tentang mentjari rizki, dahoeloe sa 
lah seorang chalifah pernah pergi ke 
pasar, .Oemmat Islam merasa heran, 
mengapa Kepala Oemmat berdjoealan 
dipasar, laloe bertanja kepada Chalifah 
itoe, 

Djawabnja: ,Sebab Toehan tidak 
menghoedjankan harta". 

Sedjak sa'at itoelah, maka nafkah 

cbalifah diatoer terambil dari Baitoe'l- 

  

  

“Segala Kalemah an Badan Dapet | 
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    BOEAT KAKOERANGAN DARA KALEMAHAN BADAN 
KAPOETJATAN PADA POETRI - POETRI 

SIAPKEN TENAGA PADA PRAMPOEAN 
JANG TIDA BISA HAMIL.   
  

Jupiter, Pasar Baroe Welt. Filiaal   
Keradjuan sedjak Ibnoe Sa'oed 

Sedjak baginda Ibnoe Szoed meme 
tintah tanah Arab, sedjak itoelah moe 
lai ada peroebahan. Jg bisa diterang 
kan tentang pekerdjaan Pemerintah 
Saoediah ialah : 

1. Ibnoe Saoed mengeraskan peker 
djaan Islam, bahkan orang orang ba- 
njak dioesir-oesirnja soepaja masoek 
kedalam masdjid, oentoek ber Djoem'at. 
Memang tidak ada paksaan bagi Is- 

lam, tetapi kita bisa membajangkan 
sendiri betapa roepanja negeri poesat 
Islam, negeri jg ada tanah haramnja 
masih banjak jang tidak soeka pergi 
berdjoem'at. 

Itoelah sebabnja orang2 dipaksa de 
ngan poekoelan rotan. 

Tetapi paksaan itoe tidak Berlakoe 
lama, Segera orang Islam disana itoe 
insjaf, bahwa lebih enak toendoek ke 
pada Allah dari pada toendoek kepada 
rotan, 

2. Ibnos Saoed mengadakan gera- 
kan, bagi mendorong ra'jat soepaja 
pandai mentjari rezki (Tambahan t. 
H.A, Salim: soepaja djangan tergan- 
toeng kepada kantongnja hadji). 

3. Ibnoe Saoed sangat mementing 
kan onderwijs, sehingga sekarang de 
radjat pengadjaran sekolah2 soedah di 
persamakan dengan negeri Mesir dan 
Sjam, soepaja djika tammat dapatlah 
moerid2 melandjoetkan kesekolah Me 
sir, Irak, dan insja Allah tidak lama 
lagi diichtiarkan soepaja tammatan se 
kolah di Hidjaz djoega bisa melan- 
djoetkan peladjarannja ke Europa. 

4, Ibn Saoed mementingkan pela- 
djaran Rakjat oemoem, boeat beladjar 
sore atau malam, Dahoelcs didjalan 
zan dengan prodeo, tetapi karena sja- 
ratnja tidak mentjoekoepi, maka dila 
koekan dengan berbajaran Walaupoen 
demikian, berdoejoen2 djoega oemmat 
Islam beladjar. 

Selain daripada itve, beberapa pela 
djaran2 telah dikirim kemana-mana 
oentoek beladjarilmoe terbang dengan 
pesawat terbang. Peladjar2 itoe kini 
soedah balik kembali, dan disana mse 
lai memberi peladjaran kepada pemoe 
da-pemoeda sana ilmoe terbang, 

Djadi anak Hidjaz djaman sekarang 
soedah moelaijbeladjar beramah-ramah 
dengan hawa dioedara, 

Keamanan, 

Keamanan di Hidjaz sangat menje 
nangkan. Djika ada barang hilang, 
pergi kekantor polisi, maka soedah ada 
lah barangnja disitoe. 
Pemboenoehan poen tidak ada lagi. 
Sebabnja bisa ada keamanan loear 

biasa, ialah karena moels2, orang men 
tjoeri dipotong tangannja dan orang 
memboenoeh dihoekoem mati djoega, 
Hanja. terdjadi atas 4-5 orang terpo 
tong tangan, dan 2-3 orang dihoe- 
koem mati, maka hingga sekarang 
amanlah disana itoe. Polisi jang men 
djadi koerang kerdja, laloe mengoeroes 
perawatan jatim-piatoe, fakir miskin, 
orang toea dil., orang karena tempoh 
banjak (dan hoekoem membolehkan). 

Pers 1 
geng 

Pers mendjadi salah satoe kepenti- 
ngan negeri. Soerat kabar“spisil ialah 
Oemoel @oera, sedang ada poela, mi- 
salnja Sjaudoel Hidjaz, Sjaudoel Mak 
kab, dil, 

Kritik dibikin leloesss hanja diha 
roeskan pandai memperbedakan anta 
ra kritik, dan memboesoekkan nama     mal, dari hanimah peperangan dll lagi. 

Bisa dapet beli pada tiap Kamar Obat dan Agenten: Roemah Obat 

tenzorg, Roemah Obat Djin Sen Tong, A.B.C. Straat Bandoeng, Chem, 
Hand. Slamat, Bandoeng, Apotheek Slamat, Cheribon, Toko Mie Hoa, 

Garoet, The World Dispensary, Pekalongan, Toko Poo Seng Tong, 

Tegal, dan saantero Java, Sumatra, Celebes, Borneo, ada agent.» 

PROBITAS, Tjikeumeuhweg, Bui-   
Pengadilan 

Pengadilan tidak terserah kepada 
Pemerintah, tetapi semata-mata keta 
ngan (adhi. 

@adhilah jang mendjatoehkan hoe 
koeman, dan poelisi jang melakoekan. 
Doeloe kelosarga Radja boleh meng 
hoekoem orang sendiri. Sekarang di 
larang keras. Poen djika ada Oadhi - 
jang salah, laloe dipetjat dan diasing 
kan. Jang demikian itoe semata mata 
boeat mendjaga nama soetjinja @adbi. 

s 

Perniagaan dan pertanian 

Boeat di Hidjaz Naamlooze vennoot 
schap dan Maskapai “masih barang ba 
roe, tetapi dengan pimpinau Ibnoe Sa 
oed berangsoer angsoerlah orang sana 
mempvenjaai maskapai dll. 

Poen perkara tani, banjak sekali 
orang orang Arab dikirim ke Mesir dil, 
oentoek beladjar oeroesan peroesahaan 
tanah, dan sepoelangnja laloe disoe- 
roehnja berksliling kedesa desa. 
goena memberi peladjaran kepada 
orang orang desa. PA 

Poen.ambachtsschool soedah ada, 
walaupoen tidak bermesin, hanja be- 
ladjar membikin alat. 

Oeroesan laloe lintas kendaraan 
(verkeer) jang sangat dioetamakan di 
sana. Doeloe orang berdjalan naik onta 
dari Mekkah ke Medinah bisa dalam 
12 hari, sedang sekarang 2 djam sadja. 
Doeloe verkeer auto masih soekar. 
Kalau ada jang mogok, maka terham 
batlah perdjalanan Hadji. Kemoedian 
diadakan reglementeering, jaitoe hanja 
kongsi besar sadjalah jang boleh me 
ngoesahakan auto, sehingga ada kepas 
tian tidak akan terlantarnja djema'ah 
Hadji. 

Dengan adanja kemoedahan djalan 
oentoek mengerdjakan Hadji ini, ba- 
njaklah laloe orang2 besar datang me 
ngerdjakan, karena bagi mereka jang 
biasa tidak pajah, mendjadi siksaan 
besar djika berhari2 kepanasan dan na 
ik'onta dll,Kini moedah sangat,Malah 
salah seorang saudaranja Marhoem 

poelangoja dengan pesawat lagi. 
Djoemlah : 5 hari ,uit en thuis". 

Djemaah Indonesia 

Djema'ah Hadji Indonesia sangat di 
pentingkan oeroesannja, karena keba 
njakan ta” tahos bahasa (Tambahan 
t. H. A. Salim ta' tahoe gaja, salaloe 
koentjoep). Mereka ditoentoen dan di 
lindoengi dengan pantas. 

Masih sangat banjak tjita2 Ibnoe 
Saoed, tetapi sajang beloem bisa ditjoe 
koepi semoeanja. 
  

BN Ea 

Obat jang dipakei selama 25 taoen 

dengen berhasil oentoek penjakit 

wasir, jang speciaal dipoedjiken 

oleh thabib-thabib sampei seka- 

rang masih sadja      atau mentjatji. 
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Radja Foe'ad mengerdjakan hadjinja 
hanja dalam 5 hari.Beran dengan 
pesawat terbang, laloe dengan mobi,
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| Jongmans, 

  

  

   

    

pada barg Bedjat. Semoeanja 
4 soepaja bang Bedjat mendjawab 
'mengoepas binaan nona Siti Soe 

Rabbi, rasanja kog nggak bisa 
jat. Nomer satoe. Ini boelan 

Segan maoe ngelabrak, pada 
iarpoen perempoean kalau dosa 
gak bebas dari labrakan, wel? 
sama hak ! aa 

mer doea, bang Bedjat ngeri sen 
kalau maoe lepasin apa2 jg ada 

hati bang Bedjat. 
mer tiga: bang Bedjat kasian, be 
“kasian sama nona jang nggak 

r itoe. Lo, kasian kalau nginget 
nasibnja nanti. 

han dong, kalau ketjemploeng 

an » manoesia sematjem gitoean, 

Disana, disini ngelabrak Islam, 

Pn 5 
rgadering, ditoelisan maki 
asi Ea kata kematian, 

ng tjari toekang do'a. Nggak 
kasi soedaranja jang mati itoe 
idoengken sadja dalam lobang, 

er oepatjara ugama. 

tanja: Islam boesoek, Islam giri 
| matjam-matjam, deh. 

pa jang njembajangkan ma- 
Mat 

ang Islam, penganoet Nabi. 
pajang berdo'a boeat keselama 

arwah pamilinja? 

Orang Islam, penganoet Nabi. 
Siapa jang memimpin selamatan ? 

yg Islam, penganoet Nabi. 

pi biar begitoe, masih djoega 
 boesoek, katanja. Nabi dikata- 

a seperti orang gila, dan 

cu een manier yan doen? 
' Ondankbare, Tapi kasian. . 

jau maoe sadja, sedikit sadja be 
jar hoekoem-hoekoem Islam, barang 
“nggak gitoe, Sekarang jg diketa 

ci, boekan kebagoesan Islam, tapi 
boesoekan, jg memang sebetoelnja 

ada dalam Islam, | 

mata nggak bisa liat, ada teli- 
nggak bisa dengar, Memang Toe- 
soedah patri hatinja. Biar bang 
at kasian, boeat dia sih, nggak 
empat naik appel lagi. 
oosiaaaaan. —— 

    
   
   

   
   

  

   
    

     

     

   
   
   

      

  

BANG BEDJAT 
  

toe maka perloelah disadarkan 
nat Islam sedoenia, goena meng 

endjoengi negeri Arab. Insja Allah 
“lama lagi Arab akan mendjadi ne 

i jg semarak, Sementara itoe Pe-     

   
   

  

   

    

   
   

    

  

   
   
    
    
   

      
   
   

  

   
    

   

   

    

   
   

   

—. Bersalahan dengan berita berita jg di 
- bawa orang, Pemerintah memoeliakan 
segala 4 mazbab ahli soennah wa'l 

| djamaah, Pemerintah sendiri bermadz 
| bab Hambali. Djika dikatakan ,wak- 

habi“ itoe salah, sebab ,,wahhabi“ boe 
“kan madzhab, hanja menandakan ke 
'toeroenan Abdoel Wahab. 

' Pembitjara lebih djaoeh menerang 

oed. Baginda itoe adalah soedah sem 
poerna menoeroet oekoeran doenia, da 
lam oeroesan keicblasannja. 

tetapi djoega pandai menghormat dan 
mendjoendjoeng pendapat orang. 

Ia sangat tha'at, dan soeka meneri 
ma tegoran dan nasihat dari siapapoen. 

Sebab menoeroet baginda ada 3 ma 

at kepada oemmat, ja'ni sebagai jg 
oetjapkannja dalam choetbah Wak 

06 Hadji ji., ja'ni: 
“Ih Radja jang memerintah dengan 

tidak mengindahkan hoekoem Allah : 

nian soerat soerat jang diki 

Inienja. 

(kepada ilmoe, Tiap-tiap malam ia 

dari mereka, sehingga senantiasa dalam 

| kan tentang dirinja Radja Ibnoe Sa'- 

Ia mempoenjai pendapat sendiri, 

im orang jg djahat, berdosa dan chi | 

  

—. KBI. dan Persatocan 
ngan perantaran Aneta, kita 

trima makloemat dari Pers-commissie 
K bagai dibawah ini: 
| Pada malam Saptoe jang baroe 

aloe telah dilangsoeogkan Pe- 
oes besar dari Kepandoean 

Bangsa Indonesia. Antaranja jang di 
jarakan ialah soal adjakan dari Pe 

Besar NATIPY oentoek be- 
ersama sama dengan segala 
an Indonesia, walaupoen jang 

gama, maoepoen jang ber 
gsaan Indonesia, dengan 

ti azasnja masing masing. 
maksoednja jalah oentoek 

rsaudaraan oentoek da- 
kan , All Indonesian Jam- 

  

es Besar K.B,I. boekan sa 
stoedjoe dengan maksoed 
ikan membantoe sekoeat 

agar persatoean itoe lekas da 
ai Karena memang tjita2 

KB moela lahirnja jalah mentja 
Iri persatoean, dan KBI, sendiripoen 
terdiri dari persatoean. 

. Soal tsb. diatas barang kali soal ba 
roe oentoek NA,T.I.LP.Y. tetapi KBI, 
'adalah soal lama, 
|. Karena telah semendjak Pertemoean | 
besar di Solo pada tahoen 1935, Pe- 
'pgoeroes besar telah dioetoes oleh 
Congres itoe, oentoek mengerdjakan 
pekerdjaan seroepa dengan oesoel 
N.A,T.LP.Y, terseboet diatas, peker 
djaan mana telah didjalankan akan 
tetapi hatsilnja tidak memoeaskan dan 
tjita-tjita itoe tinggal tetap angan- 
angan belaka. . 
Moedah-moedahan sekali ini, initia 

tief dari NATIPY. itoe akan dapat 
samboetan dan perhatian jang sebesar- 
besarnja dari kalangan kepandoean 

jang kita idam-idamkan itoe dan akan 
membawa boeah jang lezat bagi se 
genap bangsa Indonesia. 

  

2. Oelama jg tidak soeka menegor 
radja, djika ternjata si Radja bersalah. 
1 "3. Ra'jat banjak jang meninggalkan 
nasehat, rafjat banjak jang tidak soe 
ka melahirkan perasaan, publieke opi 

Tiga matjam itoelah bisa meroesak 

cemmat. 
Ketjoeali itoe Radja soeka sekali 

mendapat kabar2 dari seloeroeh doenia, 
sehingga ia mengadakan kantor spe 

sial oentoek mengoempoelkan dan 

menjalin, serta mentjatat soerat-soerat 
kabar dari segala ploksok negeri di 
doenia ini. 6 : : 
'Djoega Radja masih gemar sangat 

'memanggil oelama-oelama, perloenja 

oentoek menerima nasihat dan ilmoe 

mempeladjari ilmoe agama itoe sering 

kali terboeka agal baroe. Ia tidak per 
nah merasa soedah tjoekoep ilmoenja. 

Audientie 
Istana Radja, senantiasa terboeka 

boeat siapapoen. Tidak oesah berhor- 
mat ta'dzim loear biasa, seperti sem- 
bah djongkok, tetapi tjoekoep dengan 
oetjapan ,assalaamoe'alaikoem“, — . 

Selain itoe perhatian kepada orang 
orang loear jang terkemoeka sangat 
besar pada Radja. Sering sering diada 
kannja pertemoean, Boekan hanja 
orang orang terkemoeka dari abli 
foegaha, tetapi djoega ahli politik, 
ekonomi dll,, ketjoeali oentoek menge 
tahoei ilmoe, maksoednja kenal menge 
nal tahoe bersaudaraan satoe sama la 
in, dengan tidak berbatas perbedaan 
bahasa, 

Pendidikan perempoean 

— Anak perempoean sedjak ketjil didi 
dik kepada didikan boedi pekerti, di 

njentosakan roemah tangga dan bisa 
mendidik kepada anak. : 

Adapoen sifat radja djika dibanding, 
kata pembitjara, banjaklah sifat sifat 
nja seroepa dengan sifat sifat Sajjidi- 

Ina Oemar bin Chatab r.a., Pembitjara 
'mengambil misal, dalam perkara dji 

la Ibn. Sa'oed. 
Bedanja : Oemar r,a. beroleh bahagia 

bisa hidoep bersama? Rasoeloellah, se 

kitkan lagi, 

itoelah jg terdjadi atas Oemmat. 

ma kasih kepada Pers. 
Pn 

| Sesoedah diadakan djawab kepada 
19 orang penanja, antaranja njonja D. 
Toemenggoeng, maka pertemoean di 

Isoedahi dengan selamat. 

kita agar lekas tertjiptalah persatoean | 

|dikan agama dan didikan jang bisa me| 

Mr. P. H, C. Jongmans. 

Sesampainja di negeri ini, dari Ero 
pah diangkat mendjadi Officier Djoes 

di Padang toean Mr.P. H.C.| 

Beta 0 mm 

Perdjalanan toean HB Butler. 

Ke Medan. 
Dari Batavia diberitakan oleh Aneta, 

bahwa toean H.B. Butler dengan iste 
ri, dan secretarisnja dan t. Woudstra 
dan toean Hamer Saptoe pagi jbl djam 
8 dengan kapal terbang KNILM telah 
berangkat ke Medan. Atas nama goe 
pernoer dari Djawa-Barat dan resident 
dari Betawi diantarkan oleh Ass-Resi 
dent dari Mr. Cornelis toean M. E. 
Voern, 

— @ 

Ronda malam 

Orang doesoen, dari Soeb ang me 
noelis: : 

Menoeroet pendapatan penoelis, roe 
paroepanja atoeran rondaronda ma 
lam dibagian district Soebang Reg. 
Krawang, tidak bersamaan atoerannja 

Berboekti, penoelis sering sering me 
nginap (melantjong) ke lain desa, di 
mana tengah malam atau lebih, men 
dengar soeara dan tong tong ronda 
goena membangoenkan orang orang jg 
selagi tidoer njenjak, jaitoe pendjaga 
an diwaktoe malam, itoe baik sekali. 

Tapi didesa jg penoelis doedoeki, 
telah sekian lamanja, ta: mendengar 
apa apa, barangkali kepala desanja, ti- 
dak mengatoer dengan betoel. 

Tjoema penoelis, terang dengan be 
toel, itoe ronda ronda sesampainja di 
roemah kepala desanja, lantas diam 
dan tidoer, habis kenjang ajo poelang. 
Djika selamanja atoeran begitoe, pen 
djagaan keamanan tentoe tidak sem 
poerna. ' 

Dari itoe harap hal ini mendapat 
perobahan. 

— 09 — 

Berloemoeran darah 

B.H, menoelis: 

| Ditempat mandi Serdang (Irrigatie) 
jang berwatas dengan district Tjilegon 
dan Serang, pada malam Kemis, tg. 
25 Nov, kira2 djam 8 malam telah ter 
djadi pemandian darah. 

Seorang Indonesier bernama Hari, 
jang berasal dari Taman (Serang) wak 
ia sedang mandi, ditempat mandi itoe 
dengan sekoenjoeng2 ia diserang oleh 
bangsa Indonesier djoega bernama Le 

dengan mewpergoenakan ia poenja 
golok. : 

Itoe serangan begitoe hebat, sehing 
ga ia mendapat 8 lobang, dibadannja 
dan kakinja. 

Oentoeng sadja sebeloemnja itoe 
korban, hendak dibikin poetoes djiwa, 
njaada temannja jg menolongnja. 

Sikorban dengan segera diangkoet 
dengan deeleman keroemah sakit di 
Tjilegon. 

man, berasal dari desa Pakel (Serang) j 

aa NAN PARA NPANP Ne Neng aa MAN ane NNNNNNNNRN ND Menpan MERteaaa Nan PSK Reana dp mana-mana pan 

BANJAK 
matjam jang enak 
dalam satoe kaleng 
biscuits wafels Arnott. 

dan bertjampoer! Apa 

G 4 
Bis 

     
  Ng 

   

koewit 

ARNOTT 

  

   
Boekalah salah satoe kaleng 

pasegi biscuits Arnott. Semoea ada isinja jang enak 

sadja dari matjam-matjam: 

MILK 

ARROWROOT     

  

Sipemboenoeh dengan segera ditjari 
oleh polisi, dan pada itoe malam djoe 
ga dapat dibekoek batang lehernja. Apa 
sebabnja maka sipemboenoeh itoe me 
ngambil poetoesan, sampai melakoe- 
kan itoe pekerdjaan orang beloem da 
dat diketahoeinja. Akan tetapi menoe- 
roet kata orang. ia sampai melakoe- 
kan itoe pekerdjaan karena ia soedah 
lama bermoesoehan. 

(gsm 

Doenia S.S. 

Toean Kwee Tjip Gie machinist 
kelas 1 telah dipindahkan dari loco- 
motief-depot di Sidotopo ke-locomotief 
depot di Kalisat. 

Toean SJ G Hoofdmachinist kelas 
1 telah dipindahkan dari locomotief 
depot di Kalisat kelocomotief depot di 
Sidotopo, 

Toean Soewito adjunct hoofdstations- 
chef telah dipindahkan dari station- 
dienst di Wonokromo kestationsdienst 
di Sidotopo. 

— jco 

Tentang kapal perang , Sumatra” 

Dari Muntok diberitakan oleh Aneta, 
bahwa kapal perang Sumatra“ telah 
tiba di Muntok dari Belawan. Kapi- 
tein ter Zee Doorman dan beberapa 
Opsir opsir telah mempersaksikan pe 
kerdjaan tima di Banka dan nanti ma 
lam akan diadakan perajaan di Soos. 
Kapal terseboet akan bertolak lagi pa 
da tg. 29 November jad, ini,   

  

  

  

»FLASH GORDON No 2”. 
  

Soedara2 Kurus, Gendut, Buntjit, 
... Gemuk. tentoe beloem loepa2 
amat dari pemandangannya wak toe me 
lihat film Flash Gordon jang ke 
sohur semvea moeanja, boekan ? 

Kurus, sebab kliwat sok alias njan- 
nja, sehingga membestel boekoeZnja 
jang diterdjemahkan kedalam basa In- 
donesia, keloearan dari Kolff-Buning 
Djekja. 

Kurus, boekan toekang main klitik2, 
seperti wajang ...: tetapi sebab ter 
paksa: ja, apa boleh boelat dari pada 
gepeng: sebab bagaimana rasanja ka- 
lau sekiranja dibatja oleh , ... Po 
Bedjat (Ma'af, soedari?) Voorstel Ku- 
rus, soepaja lain kali . . . (Si Penjalia 
Flash Gordon): djangan sampai keda- 
patan memakai basa jang ', .. me- 
moentahkan “alias sembrono, sebagai 
kedapatan dalam boekoe Flas Gordon 
No, 2, hlm: 27, kolom 2, baris dari 
bawah jang ke 23-13-4. 

plain Bangkaoeloe, . 
rang, lo,“ 

.. lain Sema   , KURUS 
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PERSENAN 
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25 
December 

1937 

  

BISA DAPET 
  

  

  

ADA SEDIA BOEAT BLANDJA POEASA 
  

  

TOEAN 

ka Oemar r,a, bersalah, demikian poe| 
PAKEAN BOEAT ANAK2 
  

  

Idang Ibnoe Sa'oed ditengah oemmat 
MODEL PALING 
BAROE boeat TOEAN- 
NJONJA - ANAK? 

KEMEDJA   jg hampir goegoer, dan dapat dibang   
  

Djadi apa jg terdjadi atas Mekkah, 
  

Achirnja sekali lagi dinjatakan teri|     
  

  

Barang Bagoes 

  

Speciaal Harga 
mn - KRAMAT 4, 
  

NOTE 

DASI dan KOUS boeat ANA K2 
  

  

  
MATJEM PALING 
BAROE boeat NJONJA PAJONGS     

BOLELAH MAMPIR DOELOE 
SAMA 

  

  

  

Barang Bagoes 

O K A M U R A Speciaal Harga 
  BATAVIA-C. 
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KOTA DJAKARTA KOTA SERE- 
KAT SEKERDJA. 

»Seeara Pemandangan bawa aliran 
baroe dalam kalangan kaoem boeroeh“, 
begitoelah soeara jg kita terima dari 

     

   

    

kanan dan kiri didalam kota Djakarta, 
Memang sebagai magneet kita tarik | 
semoeanja kaoem boeroeh, agar soepa 
ja mendirikan serekat-seker 
koeat dan teratoer. 

     

  

  

lam kota ini mempropagandakan se- 
mangat vakvereeniging dikalangannja. | 

Hasilnja amat menjenangkan sekali 
semoeanja kaoem boeroeh bersatoe, se 
toedjoe mendirikan serekat-sekerdja. 

Kota Djakarta jang sepi denganse 
rekat-sekerdja, sekarang mendjadi ra 
mail, : 

Kaoem sdministratie (BAP) aoggau 
tanja tambah madjoenja pesat. 
Kaoem djoeroe-toelis bersatoe, ikoet 

dalam pandji persatoean. Id 
Kaoem goeroe berlomba-lomba di 

Djakarta, soepaja dapatkan afdeeling 
jang koeat dan berhasil, | 
Kavem marktmeesters dalam waktoe 

seboelan sadja soedah mempoenjai ang 
gauta 250 banjaknja, magneet jang 
tampak sekali dengan seroean kita. 
Kaoem Indische Douwanebond ber- 

tambah anggautanja. i : 

Kaoem PBPI djoega tidak keting 
galan. : 

Kaoem Pandhuisdienst semangkin 
lama, semangkin banjak anggautanja. 

Dan perkoempoelan baroe didirikan 

dengan semangat jg menocendjoekkan 
persatoean. Sabat 2 

Singkat kata, kota "Djakarta djadi 
peesatnja kaoem serekat-sekerdja. 

   

Pa eauaA APAMAMeneremrenpemameraraamempameeaNaE 

toe tanda, bahwa kaoem boeroeh di 
"| Djakarta dapat: menoendjoekkan kepa: 

da oemoem, bahwa kota Ujakarta se- 
Ikarang soedah boleh disehoet kota, 
kaoem boeroeh jang berserekat dalam 
Vakvereeniging, —— 

ngat ada, 

ipja kaoem boeroeh. Karena kita ma- 
'soek dalam penghidoepan kaoem boe- 
'roeh, keloear dari penghidoepan kaoem 
Iboeroeh, dengan memakai serie-artike 
len itoe, kini ada boeabnja. Tanda 
persatoean ada. 

tetap djoega panas hatinja kaoem boe 
roeh oentoek berlomba tjari anggotanja 
jg ingin melihat serekat-sekerdjanja 

gala roepa soal 

Kemadjoean ini ternjatalah. Sema- 

“Inilah jg kita harapkan dari semoea 

Djakarta! | 
Iboe kota Indonesia. Panas hawanja, | 

madjoe, madjoe dalam menghadapi se 
t jg penting dalam ka 

langannja. 

'Tiap2 hari mereka membitjarakan 
soal serekat-sekerdja, tiap? bari mere 
ka berkoempuel tjari ichtiar, soepaja 
kota Djakarta dapat dikasih nama, ko 
ta kaoem boeroeh, 

Mereka jg soeka dengan serekat-se 
kerdja tidak diam mentjari akal, dima 
na beloem ada teroes sadja diadakan- 
nja. Doea nama kita soesah meloepakan 
dalam pergaoelan kaoem boeroeh, jai 
toe tt Dr, Soebroto dan EIK Sin 
soe, selamanja tjari ichtiar ditempat2 
kaoem boerceh boeat mengadakan se 
rekat-sekerdja. 

Kita amat poeas sekali melihat ke 
madjoean ini, satoe tanda ra'jat Dja 
karta, jaitoe kacem boeroeh jg ting 
gal dalam kota ini, insaf dan bersedia, 
Sempoernalak pererdjaannja. 

Bcleh saksikan sendiri, bagaimana 
semangatnja kaoem boeroeh pada wak | 
toe sekarang. | 

Oentoek penerangan ini, kita akan   
  

  

: Kana ma San A0 La. Tetpi 
Pada waktoe sekarang maloelab Meja oentoek diketahoei oleh para boe- 10.— Toetoep 

reka jang tidak djadi anggauta dari roeh di Djakarta choesoesnja, seloeroeh Selasa, 30 Nov. 
serekat-sekerdja, maloelah mereka dji| Indonesia oemoemnja. Toenggoe sadja, an Taka Sean 
ka tidak mempoenjai bewijs yan lid RBAL Bag Ta Tia 
maatschap dari serekat-sekerdja, an NE 6.30 5 Berhenti 

Ke i 7.— malam Berita sk, (Indo) 
BN A25” jason Krontjong 

| 146 erita sk. (Soenda) 

ai 2 e pa 2 Membalas soerat2 
8.45 Lagoe Soerda 

,. , PENJIARANNIROM TIMOER 9.— Pidato tentang ,Opvoe 
aa ding“ oleh toean R. 

i Moeh. Satari Leeraar 
Zender Y.D.G. 8 golflengte 105 Djawa Barat Mulbscholeri 

Studio Kramat 96. Bandoeng II 103, Batavia II 195| 930 Lagoe Djawa 
PLP 27, PMH 45, PMN 27 10.— Nitoap 

Senen, 29 Nov, 11.30 Studio orkest 
— pagi Lagoe Melajoe 1110 Lagoe Melajoe PENJIARAN NIROM TIMOER. 2 pag g ) £ : : 

7.80 ',  Lagoe Krontjong 'dan/11,30 , Toetoep Djawa Timoer 

Anas Senen 29 Nov, Baftiaja 1 31: Boerabaja Il: 96: 
F3 : oxja , semaran $ 

8.30 2 Berhenti 5,— sore Lagoe Arab 7. Solo II 120. 2 : 

12,— siang Lagoe Soenda aa 5 Ha an NA Senen 29 Nov. 
na » Tan Ma 6.30 ,  Lagoe Soenda 5— sore Lagoe Bali 

130 ',  Lagoe Hawaiian 7,— malam Perkabaran 5.20 , Krontjong 
In 3 Berhenti TAG (aa Mana an 25 # Hen mena 

Nong 8.— , Krontjong Orkest Ag agoe Tiong 
aa aa Tana aan dan? 845 $. Radio Toneel 6.20 ,  Wajang orang 

nia Stamboel “1915 ,  Krontjong 7.— malam Perkabaran dan perka 
8,— Lagoe Djawa On.» Lagoe Suenda baran pasar 
6.30 5 Membatja s.k, 10— »  Muziek oleh perkoem-| 7.15 s Membalas soerat2 

Rn 3 LN | poelan ,,Dagang" 203 Gamelan 
7,— malam Merana, nana Na 11:30. Toetoap an Krontjong 

|“3Baran Bekender'. ole : 830 Radiohoorspel 
Mbok Mas Hardjodi moel 8. PMN 29 sa : Lagoe Tionghoa 
jo sedan 6 : , : O—  »  Lagoe Djawa h— 1. Gambosorketdipimpin|i120  Koaep muiak Jitao 8 Toetoep oleh toean S.M. Alay- 
an . Selasa, 30 Nov. Selasa, 30 Nov. 

Aa Berhenti | : - . 

" 5.— sore Lag, Tionghoa jg modren — Ea Beeslan 
Selasa, 30 Nov. 030 Lagoe Soenda 715 P Toetoep 

7. ia Tea 6— Krontjong & Stamboel 2 “1 : 

780 Ta tara Tionghoa 6.45 , Lagoe Arab | 5y— sore  Lagoe Soenda 

8&— »  Lagoe Djawa 7.— malam Perkabaran Pat » ae Ma 
8,30 , Berhenti 718 , Lagoe Melajoe dari Si| g— : Mia dororkest 

. . g ngapoer 
nu Bagai Pa la On 3 Lagoe Djawa 7,— malam Perkabaran dan perkaba 

Pai : Lagu kah IS Krontjong orkest ran pasar 
Hi ” Laung Krontjong dan 1G, Toetoep 115 ', Membalas soerat soerat 
En Na | "PMN 29 7,20 Gamelan 

Stamboel $ ' » 
Tts 10,30 Studio-orkest 8, — Mana soeka 

Na MEN 1130 »  Toetoep 8,30» Yang Khiem orkest 
5,— sore Lagoe Melajoe AO ia Ketoprak 
5,30 aaa Ha PROGRAMMA V.O.K.L. 11,30 »  Toetoep 

2 2 107, 53 Meter p: 
7.— malam Lagoe Ambon | snjiaran Barat 
715 » Mahabarata, oleh toean Senen29 Nov. Ta an : TR 

Kadiroen Mangoenpoer- L Diam Archipelz. 99 dari 11.00 (pa 2.00 

hi 5,— sore Lagoe Djawa atas 205 m. West-Java: Batavia 126, nomo T, Sisarrd 1 , : 
745 Lagoe Arab 5.30 , Lagoe Soenda Bandoeng 120,Buitenzorg 182, Oheribon 
Hn Pem. loear Negeri oleh 6.30 , Berhenti 108, Pekalongan 92, Soekaboemi 192, 

$ ”.t. D. Koesoemaningrat| 7,— malam Berita s.k. (Indo Oost dan Midden—Java: Soerabaja 131 
830, Membatja boekoe ,Ki-| 7,25 ,, Lagoe krontjong dari 7.30 sampai 2.00 atas 25 m. Soe- 

doeng Soenda" (tjeritera|l 7,46 , Berita sk (Soenda rabaja III 198, Semarang 122, Malang g (tj , 
dari Alam Madjapait)| 8.— Lagoe Hawaiian 1 Djokja 181, Solo 188, Tjepoe 186 
oleh Nji Rd. Abduilah| 8.15 Pidato tentang ,Tja- 
Saleh tjarakan Elmoe panga- 8enen 29 Nov. 

930 , Krontjongorkest »Lief- Te se 2 2 KOMKI us iere “Ninboekaan 

Jasa? pimpin” oa) 45... Pramimdioekea 4 «| 0g”. Beeat nak anak oean H, Dum a . 5 
IL— 4, Berhenti 9, — , Lagoe Djawa 7,— malam Perkabaran Nirom 

          

    

Djangan heran toean?, sebab saja 

makan dan train baik. : 
Boeat sesoeatoe orang jang gemar 

sport adalah makanan baik jang 
paling perloe. 
Palmboom baik sekali boeat me- 

ngoeatkan badan dan napas pan- 
djang. Saja poenja 

tang boleh di kata kemenangannja 

Palmboom, sebab ikan dan daging 
jang saja makan 
Palmboom. 
Dimakan dengan roti njaman sekali 
rasanja. 

Ditanggoeng 
tiada di tjampoer 
'dengan lain dari 
minjak pohon?    
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medali dan bin- 

    

  

     dimasak dengan 

  

     

    
    

   
    
    

   
    
    

   

  

  

    
  

     
    

  

Pasar Baroe No. 3 Telf 262 Wit, BATAVIA-CENTRUM 
3 JAARLIJKSCHE UITVERKOOP !!! 
Badminton Racket 350 pCt korting ! 

Merk PRACTICE Doeloe f 1.— Sekarang f. 0.50 

?£ 

»  Boeat training 3 5 Siaran » 0.75 2. BEY . 3 Dn si » 1.25 » Kak a Mena 2 5 
» JUNIOR SERVICE 5 mi ag » 3.59 » RED SEAL 5 »8— » 4— » GOLD SEAL & »8— » 4 
»  PRESIDENT 5 AA “3 2 Aa »  BLUERIBBON&STRUGGLE, , 9— » 4.50 
» SUPER SPEED di » 1.0— » 1 Je 

Harga diatas soeda teritoeng sama snaar jang paling baik. Semoea 
dengen garantie ANEM BOEFLAN, 

TENNIS Rackets roepa roepa 50 pCt korting! 
Merk UNIVERSITY (Sykes London) Doeloe f 25.— sekarang t.12.50 

» TROJAN en Bae KN $ 
» WESTERN STAR (Sykes Lond), f#20—  , f10-— 5 
» WIMBLY (English) 2 La CN 1 
» AIRFLOW PETS 0» Kakan 
» ARISTOCRAT (AUSTRALIA) » f35— ”  f17.50 
» PARAMOUNT ( di ». t33.— 5 1.16.50 

Harga diatas pake snaar jang paling baik le. kwaliteit dengan 
garantie ANEM BOELAN, boeat frame dapet garantie SATOE 
TAHON. 
2de hand Tennis Racket, dalem keadaan baik, roepa-roepa merk, | 
soeda di besnaard f. 2.50.2de hand Tennis balls f 1.50 per doz. 1 
Shuttlecock Regulation f 3.30 per doz, Resenan loear Betawiden- , 
gen Rembourse, Lebi dari f. 10.- ongkos vrij. 
NS 
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1,20 Robert Stolz melodien re 4 
DO tua 3 Dostal potpourri's 
SilO 3 Peladjaran bh. Inggeris IN 6, 3 2 N 3 
BAD ing Concert SA ana ANA AL SR ng 5 
9.80: Phohi perkabaran Sport Adres jang terkenal mendjoeal 3 2 
9,50 : Perkabaran Disco a enek dapoer dan toilet” bak “dan 3 

9.58 Berita- berita koers Lan aan aa NN NAIK ! 3 
10,01 ,  Lagoe jang populair er an 3 10,30 ',  Toetoep ce landing z 

Selasa, 30 Nov. Baja AMEM AN HEM LA 0 3 

6.30 pagi Gymnastiek : KLEERMAKER 2 3 
H0 0, Lagoe gramofoon & 3 1 
2 $ ar gramofoon $ LIE KIOEN BOEN 3 5 

se $  KANARAGANWEG ITE” $ 
, » 5 AS 

11081, Boeat kaoem iboe ? Sebelah Firma TAN TEK HOO & 3 
LSG ig Serieuze muziek 3 BUITENZORG | 
12,05 siang Cinema orgel g Ka 5 
Ta " Tatum $ Harga pants Potongan . | 
L— Lagoe makan ? baik dan netjes. : 
1,20 Perkabaran Nirom : 
1,30 2 Lagoe makan : Coupeur Klas 1 5 

3g , BN Dana Banger | dso0000rcrooseeooor 
230” Toetoep 2 

6.— sore  Pemboekaan BA 
Oon Peladjaran bah. Inggeris| 9,58 , Berita-berita koers ia 
Ou Bloedverwanten 10.01 Lagoe dansa 
6.50", Postzegel Asib 10,30 Toetoep 

7.— malam Perkabaran Nirom HARAP DI PERHATIKAN ! 
do Serieuze muziek & 
810, Avondwijding (Karena programma BR V beloem 
830-619 Lagoe Belanda kita menerimanja, maka. penjiarannja 
845 ,  Awrstelvlootspel tidak nampak di ini soerat kabar. 2 
9,10 , Concert — 90 — an 
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Dari Redaksi: an 

Dengan “segala senang bati | 
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ri R.R. Mr. Cornelis. Apa jg 
ocat oleh oean it 
berapa djika diperbandingkan dengan 

ha t. Ir, Cramer jang dengar 
gadja meninggalkan negerinja (Ne 

derland) boeat 4 tahoen lamanja goena 
'adjar kenal kembali dengan Iudonesia 
dan negeri2 lainnja dibenoea Asia, 
“Tetapi soenggoehpoen demikian, boe 

          

  

  

    

   

    

   

        

  
  

          

jikan disini sekedar mendjadi tjam 
k bagi leden raad raad lainnja    

  

    

  

  “lebib2 'adjar kenal dengan keadaan 
li satoe2nja tempat, Iocaal onderzoek, 

| Pengiriman verslag disertai dengan 
tidak sedikit gambar, portret, #joema 

dja sajang, semoea pboto jang kita 
ima itoe tidak dapat dibikin cliche, 
rena tidak begitoe terang, te weining 

ht. Ma'loem, roepanja boekan toe 
potret jang faham jang mengam 

Inja. Hanja potret t, Suchla Effendi 
der dari perdjalanan itoe, jg dapat 

ibikin eliche, 
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— Memenoehi permintaan rajat dan 
djoega berhoeboeng dengan kewadji 
ban kami setjara lid Regentschapsraad 

. Mr Cornelis penoelis bersama toean 
chla Effendi djoega anggsuta RR 

- Mr. Cornelis. Moelai pada hari Selasa 
tg 9 November 1937 bertolak oentoek 

— memasoeki tanah-tanah Particulier, 
Oentoek mempertjepat perdjalanan 

“kami berdoea memakai kendaraan 
— fiets: Bermoela kita mengikoeti djalan 

kampoeng Siloeman. 
Djalan disini sangat ketjiwa karena 

pengrawatan (onderhoud) koerang, - 
— Djaoebnja djalan ini hingga sampai 

 dikampoeng Djedjalen. Soenggoebpoen 

djalanan ini ada lebar, akan tetapi 
tak bisa dilaloei oleh kendaraan, ter 
ostama dalam moesim hoedjan. Pada 
bampir oedjueng kampoeng Djedjalen 
itoe, disitoe terdapat seboeah djem 
batan (sasak) kali teroesan dari kam 
poeng Boewek. Sasak ini diperboeat 
dari pepan-papan jang ditaroeh diatas 
pilar biloxc balox. Kealaaa ini 
djembatan soedah roesak hampir tidak 
bisa dipakai lagi. Dengan terpaksa me 
mikoel kita poenja fiets, laloe kita 
“bersama meliwati djembatan (sasak) 

| jang soedah roboh itoe dengan berhati 
— hati “djangan sampai kaki salah 

|. Dari sini perdjalanan melaloei sawah 
| sawah dan mengikoeti galengan sawab. 
'Perdjalanan diatas galengan sawah 
ini dari kp. Djedjalen sampai di kp. 

— Poelopoeter perdjalanan kaki kira 1 

| setengah djam djaoehnja l.k. 6 K. M. 
| Kendaraan disivi ta bisa dipakai. 
Ini djalanan ada satoe satoevja djala- 
nan jaug sangat terpakai, karena rak 

3 jat dari bilangan tanah Particulier 

2 aa Bie Hin atau jg diseboet djoega tavah 

0... Keng Bie dan dari tanah Particulier 
Pebajoeran selaloe hanja memukai 
djalan ini. 

Waktoe kita berdoea hampir sampai 
| dikampoeng Poelopoeter kita haroes 

- poela menjebrangi kali Siloeman. Ka 
mi berdoea sangat terperandjat, wak 

toe melihat djembatan disitoe. Ke 
adaan djembatan disitoe savgat primi 
tief ja'ni terdiri dari bamboe sebatang 

jang soedah roesak, Disini berkeroe 

moen orang jang akan menjebrang di 

itoe djemb:tan. Fiets kami berdoea di 
pn oleh anak2 gembala oentoek di 
awa menjebrang. Sebagai oepah kita 

. keloearkan wang empat cent. 
Sekarang kita moelai mengindjak 

batas tanah Particulier Ek Hin stau 
dis: boet djoega tanah particulier Kerg 
Bi, Kita sampai di kp. Poelopoeter dja 
lanan disiri ta' ada. Kita haroes ber 
djalan melaloei sawab2. 

Pembatja jtbl boleh memikirkan ba 

  

  

    

  

            

  

  

  
    

      

  

      

    

            

  

      

  

    

  

    

  

          

  

              

  

  

  

    

  

          

   

    

  

        

  

              

  

      

      

          

  

  

  

                        

goimanakah kalau sawah2 itoe soedab | 
Waktoenja ba para Sekarang kita sam 
pai di kp. Poelodadap dibawah po 
hon boengoer jg letaknja ditengah te 
ngah sawah banjak orang jg sedang 
berhenti. Waktoe kita berdjalan dan 

  

   

   
    atkan oeraian tt. Aboebakar| 

i'Tamboen dan Sucbla Effendi| 
“di Kalidjeroek, kedoea-doeanja leden | 

kedoea toean itoe tidak | 

: - 1 Naa 

can berkelebiban, djika hasil oesahaj 
“dari kedoea toean leden RR itoe dij 

dari RR sampai volksraad) oentoek| 

BEA an en nenen PAN Pam mana enaa mama aLrn ara 

  

  

  

.” Oleh Aboebakar dan Suchla Effondi, leden R.R. Mr, Cornelis 
€ 

  

Toean Suehla, leider dari perdjala- 
nan ,masoek tanah-tanah partikelir“, 

lid R.R. Mr. Corvelis. 

menanjakan ini djalan dari mana, ka 

mi mendapat pendjawaban dari mere 

ka bahwa djalauan itoe sangat bergoe 

na oentoek orang laloe lintas. Semoea 

orang jg pergi dari kp. Djagawana 

hendak pergi di kp. Kr,tjongox—Be- 
kasi. Atau sebaliknja haroes melaloei 

'itoe djalaman. Itoe djalanan sama se 
kali ta'teroeroes, Menoerset keterangan 

orang orang disitoe, djalanan dari kp 
Loewoeng Wates sampai Poelopoeter 
asalnja waktoe dahoeloe telah ada. 
Akan tetapi sekarang tidak di oeroes 
lagi, maka bal ini sangat menjoesab- 

kan bagi ra'jat. 
Oleh karena hari soedah sore dan 

kami haroes poela menjediakan poela 
tenaga oentoek esok harinja maka ka 

mi berdosa menginap pada seorang 
sahabat di Poelodadap, jg mana mere 
ka sangat gembira atas kedatavgan 
kita itoe. Kebetoelan sekali nj. dari t. 

roemsh itoe ada seorang bestuur: dari 

Pasoendan istri tjb. Tamboen, 
Keesokan harinja pada hari Rebo 

tel. 10 Nov. '73 sesoedahnja kita me 

ngoetjapkan trima kasih kepada familie 
jg kita ada menginap. 

Laloe kita melaloei kp. Alasmalang 

dan Kalenkendal. Djalanan disini sa 

ngat hidoep. akan tetapi sajang seka 

li djalanan itoe diatas gslengan2 sa- 

wah jang koerang lebik 1/4 M. Laloe 

kitac masoek ke kp. Kalenkendal. Di 
sioi kita berdoea bersoea dengan djem 

batan kali Kalenkendal ke I. Ini djem 

batan terbikin dari djembatan | batang 

bamboe jg dibikin oleh ra'jat sendiri 
disitos. Dari sini kita meliwati lagi 

pemboeangan air namanja kali Kalen 
kendal ke II, Ini kali ada lebar djoega 

dan lebarnja Ik, 20 M. dan djembatan 
nja ada sebatang kajoe kapoek, Ini 
djembatan dibikin poela oleh ra'jat di 
sitoe. Menoeroet kabar orang disitoe 

kerap kali ini djembatan membikin 
tjelaka orang. Dan selang beloem be 

rapa lawa ada doea orang tenggelam 
djatoeh dari itoe djembatan hingga 
tiwas djiwanja. 

Kita meneroeskan perdjalanan dan 

ta" Jama lagi kita melibat seboeab pin 

toe air pemboeangan air dari kali Si 

loeman. Itoe pintoe air menahan air, 1 

dari kali Siloewan, II dari kali Boewek 
IT dari kali Selang dil. kali jg ketjil 

Njata sekali bahwa itoe pintoe air aa 

ngat bergoena, akan tetapi sajarg se 

kali pintoe air itoe koerang besar dan 

sekoerang2nja haroes ditambah poela 

satoe pintoe air lagi, sebab djika pada 

waktoenja moesim hoedjan air dari 

kali kali toeroet sampai disitos maka 

air mendjadi naik hingga banjak me 
nerbitkan keroesakan padi disawab. 

Jg letaknja sebelah kidoel dari pintoe 

jair itoe. | 

Perdjalanaa kita dari sini melaloei 

sawab2 dan diatas galengan sawab2 

sadja sampai di kp. Pengarengan ba 

tas bagian tunah Particulier Pebajoe- 

'ran. 
K:'4 bersoea dengan djembatap dari 

kali Pengarengan jang lebarnja 1k. 50 

M. Ini djembatan ada sedikit baik da 

ri djembatan jang roedah kita liwati. 

Ta? berapa lama lagi kita meliwati sa 

toe ke'#jsng dinamakan kali bamboe 

'koening. Djembatan disitoe terdapat 

ber 1937 tahoen ke 5 | F 

"Dalang dapat bebas, dan boleh djadi 
'karena litjinvja dikemoedian ada lagi 

Iboekti kesoetjiaunja ki Dalang 

me # 

Appa REA 
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KEBOEMEN 

Perkara ki Dalang dengan gadis 
di Keboemen beloem selesai 

Pembantoe menoelis : 
Pembatja Pemandangan tentoe be- 

loem loepa dengan perkara ki Dalang 
itoe doekoen tjaboel dan mesoem jg 
sangat meroesakkan masjarakat kita, 
Tertangkapuja di Betawi sini berboe 
boeng dengan kelakoeannja terhadap 
gadis dari Keboemen. Toean D, dalam 
Pomandangan sini adalah orang jg ber 
djasa palivg besdr. tentang pembersi 
han kekotoran dvenia ini, Setelah ter 
djadi penangkapan jg pertama kali di 
Betawi ini Jaloe 1i.mbuel beberapa per 
kara lagi, karena laloe ketaoean bauwa 
kelakoean ki Dalang tjaboel itoe boe 
kan hanja terhadap kepada anak itoe 
sadja, tetapi dilain tempat masih bu 
ujak lagi gadis2 dan perempoean2 jg 
soedah mendjadi korban. 

Meskipoen perkara di Oberibon ki 

satoe doea perkaranja jg mendapat ke 
bebasan, tetapi ini boekan socatoe 

1toe, 

mengingat bvekti2 dan keteranga .2 jg 
diadjoekan oleh Pemandangan doelve 
itoe jg soedah tidak buleh disangkal 
lagi kebenarannja itoe. 

Poetoesan pengadilan tidak selama 
nja dapat mentjvekoepi dan memenoe 
hi rasa keadilan ocemvew, karena ha 
kim akan mendjatoekan kepoetoesan 
bja itoe sangat tergautoeng kepada sak 
312, sehingga kerap kali terdjadi oravg 
jg memegang pengadilan mengeluear 
kan kelveh kesahnja karena terpaksa 
mendjalankanu poetoesau mengeroet 
wet jg sebenarnja bertentangan de 

ngan rasa keadilan sendiri, jg disebab 
kan karena tidak tjockoep saksi2nja 
soekar lagi orang “kalau mengharap 
akan soedah mendapat saksi didalam 
perkara jg mengenai perhoeboengan 
uja laki dan perempoeau jg didjalaa 
kan oleh seorang laki laki jg soedah 
diatoer lebih doeloe, dan jg mempoe 
njai pengaroeh amat ditakoeti oteb a 
vak atau orang perempoean jg men 
djadi korban itoe seperti halnja ki 
Dalang dengan korban2nja itoe. 

Dengan keterangan ini jg kita mak 
soedkan meskipoen bagimana djoega 
kepoetoesannja bakim munti perasaan 
cemoem soedah meretapkan, bahwa 
ki dalang meroesak kesoetjian di Che 
ribon soedah poetoes dan ki Dalang 
bebas sebab tidak koeat saksi2aja. Se 
karang ki Dalang oleh politie sedang 
dibawake Semarang sebab ditjotjokkan 
kelakoeannja meroesak gadis di Sema 
rang. Mdskipoen banjak keterangan2 
jg memberatkan diantaranja dari orang 
toeanja sigadis sendiri tetapi ki Da 
lang tetap menjangkal. 

Begitoe djoega perkaranja ki Dalang 
dengan gadis di Keboemen ketika ha 
ri Kemis dan Djoemat jbl ini djoega 
ditjotjokan Jagi oleh Mantri Poli 
tie di Keboemen dengan gadis itve 
sendiri dan iboenja. 

  

Kita dari sini berdjalan melaloei sa 
wah2. Djalanan ini ja'ui jang biasa 
orang laluei setiap hari dari kp: Boe- 
laktemoe sampai di Karang tjongok 
dan kp: Tamboen, perdjalanan ini sa 
ingat soesab. 

Sekarang kita sampai dipasar Boe- 
laktemoe, sebveah pasar kepoenjaan 
nja T. Particulier Pebajoerav, Melihat 
bajak anak2 jg sedang bermain disi 
'toekami memperloekan menanja apa 
disini ada sekolaban? maka djawab 
mereka: tidak ada. Hal ini semoea ha 
'roes mendjadi perhatian Pemerintab, 
oleh karena kampoeng ini mendjadi 
centrumoja dari kp:2 jang berdekatan 
|disitoe. Sambil mengaso kita perloe- 
kan melihat soemoer bor kepoenjaan 
negeri, Airnja keloearnja sangat ketjil 
dan pemboeangan air tidak teroerues 

'sampai kekotoran itoe tidak bisa me 
ngalir teroes dan airnja tinggal terge 
nang disitoe soemoer bor., 

Dari sini kita meneroeskan perdja- 
lanan menoedjoe kekampseng (Galian. 

Ojalavan disini ada sedikit lebih baik 
dari djalanan jg kita soedah laloei. 

Saloeran air poen disini ada teroeroes 
"jvega. Kira pk. 3 sore kita sampai di 
'kp: Galian seboeah kampoeng jg letak 
nja dipinggir kali Tjikarang. 

Disini nampak toeroet2 kali Tjika- 
rangsedang dipasangi gili2 (dijk) jg 
tinggi. Gili2 itoe oentoek mentjegah 

bandjir jg seriag mengamoek disitoe 
Soeatoe perobahan jg perloe mendja- 

di toeladan bagi Tanah2 Particulier 
lain, 51 

Dikampoeng Galian kita mengiuap 
pada seorang kenalan dimana kita sa 

Ingat berterima Kasih atas boedi toean 

roemah itoe,     'roesak poela, keadaannja seroepa jg. 
#oedah2. , 

Iwadoe sendiri di Keboemen dengan 
Tetapi ini kali ki Dalang tidak di 

anak dan iboe itoe melainkan saudara 
uja laki dan perempoean dari ki Da- 
lang didesa Alasmalang |tjarik desa 
Alarmalang dan bakjoenja jg bernama 
Koening) jg diketemoekan oleh polisi 
denga gadis itoe beserta iboeuja, Se 
bab kedoea saudaranja dari Alasma 
lang im jg bekerdja keras selama ki 
Dalaug didalam tahanan oentoek ber 
tembuek dengan iboenja anak itoe | 
soepaja anak itoe diserahkan sadja 
kepada ki Dalang oentoek dinikan, 
(Atau setidak2nja soepaja mengakoei 
bahwa waktoe xi Dalang bertemoe pe 
ugan gadis dan orang toeanja itoe ki 
Dalang memang soedah minta anak 

'uoe akan didjadikau isterinja dan per 
miataan itoe memang soedah diterima 
sleh iboenja, Tetapi menoeroet kabar 
jg kita lerima waktoe diadoe moeka 
|aengan kedoea saudara dari Alaswa- 
lang dimoeka polisr iboenja anak itve 
menjangkal. tidak merasa memberikau 
anaknja oentuek isteri k1 Dalang, dan 
djoega tidak merasa menjanggoepi per 
wintuannja kedoea orang dari Alasma 
lang itoe oentoek menjerahkan anuk- 
uja besok soepaja dinikah oleh ki Da 
lang. 

Kepada anaknja sendiri, diantara Ia 
in lain polisi menaroeh keherauan, ke 
uapa auak itoe doeloe soedah meueri 
wa sadja, kemoedian laloe memadjue 
san klacut dan siapa jg memboedjuek 
svepsja memadjoekau klacht itoe, La 
gl poela apa sebabnja Waktoe masih 
ada di Chirebon tidak lekas rapport 
kepada polisi. Hal ini kabaruja sve 
dah didjawab setjvekoepnja uleb anak 
Loe sendiri. 

Waktoe ditanja berapa oemoernja 
anak itoe, oleh karena orang seisi rue 
wah itoe tidak tahoe betoei, laloe di 
sverveh bertanja kepada tetauggavja 
atau familienja jg suedah tosaz, dau 
wendapat djawaban kira kira auak itoe 
beroemoer 17 tahoen (tuedjoeh belas 
tahoen), 

Sekianlah kabar jg kitk dapat ten 
tang perkara itoe di Keboemen, Ka- 
lau diatas itoe semoea tidak sedikit sa 
dja menjangkoet perkataavajabhnja 
adalah disebabkan karena ajab anak 
itoe soedah bertjerai dengan iboenja, 
dan anak itoe toeroet ibuenja di Ke 
boemen, djadi kedjadiau itoe terdjadi 
di Keboemen, diroemah iboenja, Ajah 
nja beroemah didesa Kretek, onderdis 
trik Kowokele distrik Gombong, dja 
vehonja dari Keboemen lebih koeravg 
30 km. Setelah terdjadi tidak baik, 
baroelah ajahuja mengerti karena di 
beri tahoe oleh iboenja. Sebab itoe 
ajah itoe laloe memboeat klacht tidak 
serima kepada polisi di Keboemen 
dan di Betawi ketika boelan Mei, se 
bab waktoe itoe ki Dalang soedah di 
tangkap di Betawi, 

Setelah kita mendengar pemeriksaan 
polisi di Keboemen tentang perkara 
anak itoe, ,kemarin kita soedah me 
werloekau mentjari roemah bapakuja 
kedesa Keretek dan ,setelah bertemoe 
ternjata ajabnja itoe tidak diperiksa 
lagi (barangkali beloem) oleh polisi. 
Joelve soedah pernah diperiksa sekali 
ketika memasoekkan 3oerat klachtnja 
itoe. 

Menoeroet keterangan ajahnja, anak 
nja itoe beloem beroemoer 17 tahoen 
seperti keterangan di Keboemen itoe 
tetapi baroe beroemoer 15 (lima belas) 
tahoen, sebab lahiroja dalam boelau 
D.cember tahoen 1922, tanggalnji 
loepa, Hal ini katanja djoega soedah 
diterangkan didalam soerat klacht ke 
pada polisi, bahwa oemoer anak itoe 
baroes10 tahoen, 

Malah menoeroet keterangannja ajah 
itoe, karena dibawanja anak itoe oleh 
ki Dalang soedah ketika boelan Mei 
tgi. 6, djadi waktoe itoe beloem ge 
nap oemoer 15 tb., baroelima belas 

'th, berdjalan (in de loop van vijftien 
jaar). 

Keterangan ini kita kira perloeese 
kali oentvek penambah keterangan 
kepada politie di Betawi sini, sebab 
jang lebih terang mengetahoei oe- 
woempja anak itve jalah bapanja sen 
diri, sedang sampai waktoe itoe bapa 
nja tidak atau beloem diperiksa lagi 
olen politie. 8 

Kita saugat mengharap perkars ini 

lekas dapat diselesaikan oleh hakim, 
soepaja tidak bertambah keroeh oe- 
roesannja, 

ke 
H 

wijs dalam regentschap Keboe 
men berhasil. 

Beloem Jama soedah kita kabarkan 
bahwa ketika tgl. 7 boelan Novem 
ber ini 500 orang Volxsonderwijzer 
dalam regentscbap Keboemen soedah 
berkoempoel dan bersama2 memadjoe 
kan permintaan duurtetoeslag kepada 

Padoeka regent Keboemen. Apakah 
bocahnja sktie itoe ? 

Dari soember jg boleh dipertjaja ki 
ta mendapat kabar, bahwa Beheersch 
commissie jang divoorzitteri regent, 
jalah soeatoe badan jang koeasa menga 
toer volksschool dan goeroe2nja, soe 

   

Actie duurtetoeslag dari Volksonder | 

  

   
    
    

  

Juni, Kabarnja djoega soedah diran 
tjang, nanti gadjian boelan December 
dimoeka ini duurtetoesiag itoe soedah 
kelvear dengan maled moelai boelan 
October. 

Ivilah boleh dianggap hasilnja actie 
itoe atau hasilnja kekoeatan jang di 
persatoekan. Kita memberi selamat 
terima leden. 

Nasibnja goeroe dalain 
regentschap, 

Sekolah kl, II Pandjatan (Karang 
'aojar) moelai boelan Augustus jg baroe 
laloe ini kelasuja liwa,kl IV tiga KL. V 
doea, sedang goeroenja hanja 4 orang, 
3 orang goeroe bantoe dan 1 orang 
Normaalschool, djadi 1 oraug jang be 
vegd mengadjar dikelas V.jaitoe dari 
Normaal atau Kweekschool. 

Kepala sekolah soedah voorstel min 
ta seorang lagi jang bevoegd, ,Dida 
lam boelan September tersiar, toean 
Tiokrooetomo dari Keekschool goeroe 
di Kademangan sebelah kidoel Rowo 
kele, akan dipindahkan ke Pandjatan. 

Tiba-tiba achir boelan September 
toean  Tjokroatmodjo ' goeroe bantoe 
di Paudjatan malah mendapat besluit 
dipindah ke Kademangan. Aneh, min 
ta tambah goeroe malah dikoerangi 
goeroenja, Karena roepa? keberatan, 
t. 'Tjokroatmodjo menghadap regent 
miata soepaja besluit pindah itoe di 
tjaboet, mendapat djawaban soepaja 
didjalani doeloe, perkara permintaan 
»ja tjaboet akan dioeroes dibelakang 
bari. 'Toean Tjokro berangkat ke 
Kademangan. 

Tanggal 2 October datang di seko 
lah Pandjatan doea orang goerue se 
moea dari Kademangan, menerangkan 
wereka berdoea dipindah di sekulah 
itoe. Doea orang goeroe itoe toean 
Tjokroetormo (K weekschool) dau toean 
Brotoatmodjo Normaalschool. 

Orang merasa heran, memangnja 
joekoep mewindah seorang sadja, te 
tapi laloe mengoerangi satoe dan me- 
Dumbah doea, djadi djoemlah memin 
dah orang tiga. Jang pindah ks Ka 
demangan beloem bojongan, sebab 
masih mempoenjai pengharapan in- 
trekkingnja dikaboelkan, Jang pindah 
ke Pandjatan soedah bojongan. Toean 
Tjokrooetomo bojongan ketika tg 17 
November. 

Tiba tiba tg 4 Nov ada besluit jang 
menerangkan t Tjokrooetomo dikem- 
balikan ke Kademangan dan t Tjokro 
atmodjo dikembalikan ke Pandjatan. 
Bssluit itoe tertanggal di Keboemen 
16 Oct. Ini aneh lagi. Besluit tertang 
gal Keboemen 16 Oct, sampai di Pan 
djatan-Karanganjar 4 Nov. Siapa jg 
salahini ,,.? 

Pendek, t Tjokroatmodjo senang, se 
bab permintaannja intrekking kaboel, 
sebaliknja t Tjokrooetomo bingoeng 
dan soesah, sebab soedah terlaudjoer 
bojongan, dan beloem akan dikemba 
likan ke Kademangan, sebab ketika 
akan dipindah dari Kademangan soe 
dah diadakan ramia2 selamat pindah, 
Tambaban kesoesahannja lagi waktoe 
itoe, sesoedah bojongan laloe kematian 
iboenja, meskipoen hal ivi tidak ada 
hoeboengannja dengan perkara pindah 
itoe. T Tjokrooetomo laloe audientie, 
djangan sampai dikembalikan ke Ka- 
demangan lagi, tetapi tidak diperha 
tikan . . 

Kabar belakangan menerangkan bah 
wa sebetoelnja soerat atau besluit in 
trekking itoe dari Semarang soedah 
dikirim ke Keboemen ketiza tg 5 Oct 

Kalau kabar jang belakang ini be 
toel, oempama besluit itoe direroeskan 
dikirim kepada orang jang terkena, 
tentoe tg 7 atau 8 soedah diteaima, 
djadi waktoe itoe laloe tidak perloe 
bujongan, sebab sebagai tsb diatas bo 
jongannjat Tjokrooetomo tg 17 Oct. 
Siapakah jg memboeat kesoesaban ini? 

Lebih mengherankan lagi, kabarnja 
t Tjokrooetomo tidak akan dapat de 
claratie, meskipoen akan mengalami 
bojongaa doea kali, karena beralasan 
stidak djadi dipindah ke Pandjatan". 
Betoelkah ini ? 

Sekian nasib goeroe setelah diserah 
kan kepada regeutschap, soepaja men 
djadikan perhatian. | Pembantoe|. 

Zakat f trah 

“Moehammadij :h“ Bandjar, tidak 
poela maoe memeloek tangan, borat 
mengkobar kobarkan zakat fitrah, Be- 
gitoelah dagelijksch Bestuurnja soedah 
mengambil kepvetoesan boeat mendi- 
rikan Awil Moehammadijah Bandjar, 
dan moelai dari sekarang Amil Moe 
hammadijih Bandjar toeun R. Brata- 
koesoemab dapat menerima zikat fit 
rah dari leden Moebammadijah choe- 
soesnja dan pendoedoek Bandjar oe 
moemnja. 

Diperingatkan bahwa Moehamma 
dij ih Bandjar hanja mendjidi peran 
taraan sadja boeat meujampaikan fit- 
rah2 itoe kepada jg berhak menerima   dah memoetoeskan mengaboelkan per 

mintaanja VO. itoe, tetapi moelai   
  

Mana An 

boelan Uktober, tidak meslai boelan 

Aan Dn maa Ea ai Ti 

Sena en RA Eah AA ML Ba AA 

nja. 
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—. terdapatlah tempat nama 

1 “ kontrakan —ada hak dan wadjib oenj 

   

    
    
   

  

    

    
   

    
   
   
   
   
    
     
   
    

    
    
    
     

   
   
   
   
   
   
   
    

   
    

    

   
   
    

   

    

     

    

    

  

Orientasi 

    

   

  

    

      

     

  

    
   
      

Pee Moeara Sip 
|. Antara Boekit Tinggi dau E 

nopan—sesuedah Loeboek Sikaping— 

| pongi, tempat mana soedah sangat m 
—- narik perhatian propagan 

. Oentoek melakoekan se 
lalah tidak lain tidak bo 
sangat ,meradjalelanja“ pel 
teroetama ,,keloear batas kampoeng". 
Konon Moeara Sipongi memang soe 
dah dapat ,tjap terkenal“, Oesaha 
“menghadapi Moeara Sipongi itoe oleh) 
propagandis P4. A. dipasrahkan pada 

| ketjakapan dan kebidjaksanaan P4, A. 
tjabang2 Padang Sidempoean dan Boe 
kit Tinggi, agar lambat laoen dapatlah 

    

  

  

  

  

kan hati .. boekan ? 

malam Minggoe 

Di daerah Tapanoeli 
Oleh Reiz, Red. kita 

koengan “kontrakan sengat membesar 

aa Sibolga. 
| Sssoedah Bt. Toroe selesai, hari Re 

Ibo tengah hari tg 17 Nov 87 propa 
A.Igandis P4A meninggalkan tempat tsb 
Imenoedjoe Sibolga iboe kota kereside 
(Iman Tapanoeli, dimana seboeah ,Ba 

,Idan Persiapan“ soedah lama menoeng | 
goe2nja, : 

— Orientasi, jg dengan lantas dilakoe 
Ikan mengesjahkan adanja P4A, poen 
soeara2 penjamboetan memadai. 

  

Oentoek Sibolga soedah ditetapkan 
rapat2 sebagai berikoet : 

&. rapat-propaganda tertoetoep pada 
tg 20-21 Nov. '37, 

kiranja memantjarkan sekedar tjabaja| bertempat di soos .. Horas“. 
tjahaja disoedoet gelap itoe. Ni 

|” Padang Sidempoean: 
Padang Sidempoean kini menggan 

tikan Hoetanopan sebagai tempat 
pemberentian (penginapan) dalam perJ semoem. 
djalanan antara Boekit (Tinggi dan 
Medan, baik via Sipirok maoepoen 
via Sibolga. Dari itoe tempat terseboet: 
(Padang Sidempoean) achir2 ini nam 
pak mendapat banjak kewadjoean... 
teroetama dalam masalah pelatjoeran. 
Dari jang terang2au bingga pada jang 
menggelap. Oesaha pembasmian dari: 
fihak jang manapoen beloem nampak. 
Alehamdoelillah kivi di Padang Sidem 
poean soedah berdiri tjabang P4. A., 
jang berade dalam genggaman pimpi 
nan, jang insja Allah tidak akan me 
ngetjiwakan. 

Batangtoroe. 
Hari Njoemahat tengah hari tang 

gal 12 November '37 propagandis P4. 
A. meninggalkan Padang Sidempoean 
menoedjoe ke Batangtoroe, Orientasi 
memberikan boeah sangat menjedih 
kan sekali, teroetama berhoeboeng de 
ngan banjaknja kontrakan (onderne 
ming) disekitar Batangtoroe. Kedjoe 
roesan Sibolga tertebarlah kontrakan2, 
Batangtoroe, Avggoli, Pinangsore, 
Lopian, Sigala-gala, Hopesong, Ma- 
loemboeh, Sangkoenoer, Loemoet dan 
Badari, Tjoema barang siapa pernah 
menjaksikan dengan mata sendiri dari 
dekat dapat mengira ngirakan apa 
ertinja ,dikeroemoeni“ oleh kontrakan, 
bengitoe banjak poenja . ,. tentang 
pengoembaran chawa napsoe , ,,, 
masja Allah. Sedang orang orang 
jang ,mampoe berboeat“ seoiah olah 

' berkejakinan: orang orang kontrakan 
itoe tidak dapat hidoep (senang)z on 
der pengoembaran chawa napsoe. 
Boleh pertjaja . . . siapa maoe pertja 

. ja. Tetapi kita jakin, bahwa masing| 

. machloek Allah — djadi djoega orang2 

—toek mengoesahakan hidoep sempoer 
“na. Hasil diberikan kesempatan dan 
kalau perloe, apa salahnja dioendjoek 
kan sekedar , . . . paksaan kearah ke 
'sempoernaan Tjara hidoep kontrakan 

- model sekarang ini soenggoeh sangat 
mengaibkan dan merendahkan, .,. 
teristimewa sekali. . , nama ,Dja- 
Wa“ dimata Seberang. Dari itoe — se 
djaoeh hemat kita — makin lekas le- 

o njap (setidak tidaknja berkoerang) 
makin baik. Segenap tenaga lachir 
bathin Indonesia haroes digoenakan 
kearah : Keharoeman nama. Pada sa'at 
ini kontrakan seakan akan “ anoloog 
dengan latjoer dan djabat , ... siapa 
akan membantah? . . . dipersilahkan 
datang menjaksikan sendiri dari dekat 
sekali ! : 

'Oentoenglah P4A dapat mendjelma 
kan diri di Batangtoroe dengan men 
dapat samboetan jg tjoekoep meng- 
gembirakan. Lembaga P4A di Batang 
toroe soedah terlangsoeng sebagai 
berikoet : 

a. rapat-propaganda-tertoetoep pa-| 
da malam Minggoe tg 13-14 Nov'37 
bertewpat dipergoeroean T. Siswa. Ha 
dir 200 orang, antaranja 50 orang ka 
oem iboe, Terpimpin oleh t. Toerbi 
Tjokrobadisapoetro, pembitjara propa 
gandis P4A. Terdiri kring, djoemlah 
anggauta 10. 

b. rapat-propaganda-oemoem pada 
hari Selasa pagi tg 16 Nov '37, ber 

bosat daerah Andalas Timoer 
di Medan, Pilihan kandidat2 sedang 
dioesahakan, : 

b. rapat propaganda oemoem pada 
bari Minggoe 21 Nov '37, bertempat 
digedong , Haven-Theater.“ 

C. rapat anggauta oentoek koersoes 
dan pilihan pengoeroes sesoedah rapat 

Sipirok. 
Setelah Sibolga, insjaallah Senen 

tg 22 Nov '37 selambat2nja Selasa 22 
Nov 387 propagandis P4A malangkah 
kembali via Bat. Torve—Padang Si- 
dempoean ke Sipirok ialah atas per 
mintaan jang sangat sangat dari pen 
doedoek. Oentoek Sipirok soedah di 
tetapkan sebagai berikoet : 

a. rapat propaganda tertoetoep pa 
da malam Saptoe tg 26—27 Nov 37, 
bertempat dipergoeroean Taman Siswa 

b. rapat propaganda oemoem pada ha 
ri Minggoe pagi tg 28 Nov '37, ber 
tempat (insjaallah) di TS atau perg. 
Moehammadijah. 

C. rapat anggota oentoek koersoes 
dan pilihan pengoeroes sesoedah ra 
pat oemoem. : 

Hingga Lebaran insjaallah propag. 
P4A tinggal di Sipirok berboeboeng de 
pgan kesehatan diri dan kepentingan 
orientasi. : 

Taroetoeng Balige. 
Sesoedah Sipirok oentoek daerahTa 

panoeli tjoema tinggal doea tempat 
ialah Taroetoeng dan Balige. Moeng 
kin dan parloe tidaknja oentook bera 
pat tergantoeng pada keadaan nanti 
sesoedah Lebaran. Setidak2rja di 2 
tempat tsb akan dilakoekan sekedar 
orientasi. 

Memperhatikan kepraktisan dan ke 
strategisan (kepentingan) insjaallah 
konsol P4A (daerah Tapanoeli) akan 
ditempatkan di Padang Sidempoean, 
(dipoesat daerah). Tjoema tanggal me 
milih tenaga, jg tanggoseh oentoek dja 
batan itoe. Kini seding dipertimbang 
kan. Ada 2 orang kandidat. Penetepan 
lebih djaoeh menjoesoel. 

AndalasTimoer. 
Insja allah pertengahan bl.Dec.37 pro 
pagandis P4A akan moelai mendjadja 
hi daerah Andalas Timoer. Tempat 
pertama, jg akan ,dipoekoel“ ialah 
Pematang Siantar, dikeroemoeni oleh 
kontrakan, boekan? Dari sini via Te 
bingtinggi. Loeboekpakam dengan ke 
reta api ke Medan... ,Bandoeng van 
Andalas“, Daerah Andalas Timoer kl 
akan menelan waktoe 2 bl. Teroetama 
oentoek kepentingan orientasi. Rentja 
na propaganda lebih djaoeh menoesoel. 

KeSabang. 
Sesoedah Andalas Timoer sebagai 

propagandis P4A akan menjerboe da 
eral Atjeh sampai ke Sabang dan da 
ri sini insja allah kembali lagi ke Me 
dan .. , mana nanti akan ditetapkan 
rentjana perdjalanan selandjoetnja , , 
sampai th '40? 

' Beberapaalamat 
Berikoet ini 3 alamat sementara da 

ri propagandis P4A 1 hingga 6 Dec, 
"37. poste restante Sipirok (Tapanoeli 
2 sesoedah itoe hingga achir Febr.'38 
poste restante Medan, 3 sesoedah itoe 
hingga acbir Maart "38 poste restante 
Kotaradja (Atjeh). selandjoetnja . . 
perhatikan pengoemoemanjlebih djaoeh 

Konsol Andalas Timoer, 
Oentoek sementara dipertimbang 

kan goena menempatkan hasil P4A 
jalah 

  

. tempat digedoeng bioskop , Bt. Toroe“ 
Hadir 500 orang antaranja 100 orang 
kaoem iboe, Terpimpin oleh t. Toerbi ' 
Tjokrobadisapoetro, pembitjara propa 
gandis P4A. Terdiri tjab, djoemlah 
anggauta 10 dan 26 — 38. 

e. rapat-anggauta sada malam Rebo 
tg 16 17 Nov '37, L ertempat dipergoe 
roean T.3, Koersoes oleh propagandis 
P4A, sedang soesoenan pengoeroes tjb 
Bt. Toroe adalah sebagai berikoet: ke| 
toea njonja Toerbi Tjokrohodisapoetro 
ketoea moeda t, Banas, penjoerat t. 
Pangeran, bendahara t. F.L. Tobing, |. 
pemb, tt, Djonosoebroto, Dja Mongo 
too dan Toerbi Tjokrohadisapoetro, 

Soesoenan pengoeroes tjb. Bt, Toroe 
insjaallah membajangkan barapan be 
sar kedepannja, Teroetama soeara dari 

aah 

  

toean bertjoekoeran tida sakit 
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dan bersih betoel. Wadjanja 

1 25 Cent 

jang baik mengasih pertang-   beberapa orang terkemoeka dari ling 

  

Dengan piso tjoekoer Minora 

“ goengan koelit litjin betoel. 
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Remnja hydraulisch 

INDONESIA 
Itoe pemboenoehan di Kp. Kebon 

—. Melati Tn. Abang 

Pengaroehnja wang 17sen. 

  

Sebagaimana diwartakan pada bar' 
Kemis jbl. di Kp Kebon Melati Tu 
Abang telah terdjadi perkara djiwa" 

Doedoeknja perkara jg sangat e 
miloekan itoe, lebih landjoet pemban 
toe kita ,M, St“ mewartakan sebagai 
berikoet. Di Kebon Melati tsb adalah 
terdapat setoe pondokan, dan padasa 
toe kamer, ditempati oleb seorang boe 
wipoetera nama Misan, asal dari Tji 
poetat. Dan kamer jg sebelahnja, ada 
lah ditempati oleh seorang boemipoe 
tera djoega nama Mari, berasal dari 
Pondok Tjabe. Itoe orang doea adalah 
kenalan baik d n sama sama djoealan 
oba" djedjamos kepoenjaannja H. Sebi 
di Kp Lima. Pada soeatoe hari, roepa 
nja Mari telah kepoetoesan wang Ia 
loe ia pindjam kepada Misan sebanjak 
17 sen. Tetapi itoe oetang, soedah se 
kian lama,  beloem djoega di 
bajarnja. 

Maka pada hari Rebo tg. 24 ini 
boelan, kedoeanja itoe orang, djam 11 
siang telah poelang bersama sama de 
ngan keadaan biasa sadja. Soenggoeh 
poen begitoe, Toehan akan menoen- 
djoekkan kodratnja, tiap tiap sesoeatoe 
mesti dengan sebab, dengan sekenjong2 
'1boe dari si Misan telah datang dari 
Tjipoetat boeat minta wang kepada 
auuknja. Sajang beriboe kali sajang. 
Misan ta? bisa meloeloeskan permin 
taan orang toeanja jg datang begitoe 
djaoeh, Achirnja Misan teringat, baha 

“Isa Mari ada mempenjai hoetang ke 
padanja sedjoemblah 17 sen, tentoe 
sadja Misan melakoekan kewadjiban- 
nja, jaitoe hoetang wadjib ditagih. pi 
oetang mesti diterima. maka ia telah 

tagih kepada Mari dengan baik, 
Tetapi jg ditagih roepanja koerang 

terima, malahan mendjawab dengan 
perkataan jg koerang pantas, dan te 
roes itoe oetang tidak dibajarnja, 
Achirnja masing2 sama sama meng 
gerendang, dan si Misan kembali lagi 
kepondoknja, 

Tidak lama kemoedian,maka iboe da 
ri,Mari berangkat poela boent poelang 
ke Tjipoetat, Maka Misan teb. sepe 
ninggal iboenja, ispoen rebah rebahan 
diatas satoe bale bale. Tetapi awan 
jg begitoe gelap jg menjatakan oedjan   Takan datang ia tidak taoe, jaitoe Mari 

85 K. M. sedjam 

  

    

Kereta ketjilfdengan mempoenjai sifat2nja?kereta besar. 

Kereta jang paling rendah harganja di Indonesia, dan bisa didapat.2 matjam 

bentoeknja dan caroserienja : 

»SEDAN“« dan ,,CABRIOLET« 

kira-kira 20 K. M. tiap 1 liter 

     

  

4 versnelling dengan synchronis 

veiligheidglas disekitarnja. 

soedah kelintar kelintir dekatnja, ia 
tidak perdoelikan, maka dengan tidak 
disangka sangka Mari telah toembles 
dengin pisau blati djoeroesan tenggo 
rokannja, hingga belah disebelah le 
hernja jg kiri. 

Setelah ia berasa ditikam demikian 
roepa, maka iapoen melompat maoe 
memboeroe moesoehnja, akan tetapi 
jig djaoehnja ki. dari 5 meter, ia telah 
roeboeh ketanah dengan mandi darah 
maka lotjengpoen menoendjoekkan 
waktoe setengah 12, maka Misanpoen 
menarik poela napasnja jg paling achir, 
Boleh djadi iboenja, njata beloem sam 
pai di Tjipoetat, 

Setelah orang ramai mengetahoei 
itoe kedjadian, tentoe sadja dengan se 
gera diberi tahoekan kepada jg berwa 
djib, Setelah politie2 berkoempoel boe 
at melakoekan pemeriksaan ini dan 
itoe, dengan seketika maitnja Misan 
tsb telah diangkoet ke CBZ boeat di 
periksa, Sedangkan sipemboenoeh, itoe 
waktoe djoega telah berlari boeat me 
njerahkan dirinja kekantor politie di 
Menteng. 

Djaw 3 sore, siapa lagi jg datang, 
ialah bapa dari Mari jg soedah mem 
boenoeh orang. Maksoeinja itoe orang 
toea datang dari Pondek Tjabe ke T, 
Abang, ta' lain, ialah boeat mivta oe- 
ang kepada anaknja. Tetapi setelah 
ia sampai di Pasar T. Abaug, orang 
ramai telah memberi tahoekan kepada 
nja, bahasa anakuja telah memboenoeh 
orang nama Misan. 

Tentoe sadja itoe orang toea terke 
djoet, teroes rebah pingsan, sebab me 
wikirkan perboeatan anaknja itoe. A- 
chirnja poelanglah kembali ke Pondok 
Tjabe dengan tangan kosong, serta 
membawa doska jang ta' hingganja. 

Dan pada hari Kewisuja, mait dari 
Misan tsb. telah dibawa oleh sanak 
familienja poelang ke Tjipoetat. 

Batapakah kesedihan iboe bapa dan 
sanak familie dari Misan itoe, ta' da 
patlah kita oeraikan disini. Begitoelah 
riWajatoja kakoeasaannja oeang jang 
hanja berdjoenslah ,toedjoeh belas 
sen“ sadja. pat 

— Gr 

Deang karet 

Jang dipergoenakan 
didalam bl, Ocet 

Tapanoeli: 
f 15.000 sebagai sokongan ongkos- 

ongkos oentoek melakuekan pekerdjaan 
»Mendirikan Centrale Burgerlijke Zie 
keninrichting (OBZ) di Padang Sidem 
poean dengan tjabang oentoek orang   orang sakit militer? jang speciaal"   

Veer roda depan jang tidak bergantoengan satoe sama lain — dan memakai 

N. V. Automobiel Mij. FIAT — JAVA 
Koningsplein Zuid No, 2 — Telefoon Knt. WI. 286 Atelier,WI. 285 Batavia-Centrum 

  

Riouw en Onderhoun- 
righeden 

f16,500 oentoek mermbajar subsidie 
kapada Landschapkas dari Kwantan 
distrikten, centoek mendjalankan pe- 
kerdjaan2 jang terseboet dibawah ini: 

a. Mendirikan scbroefpaalbrug jang 
pandjangpja 17 M jg mesintasi Soengai 
Gemoeroeh didjalanan Teloek —batas 
SOK didekatnja Kota Taloek f 6.000 : 
b. Mendirikan sebroefpaalbrug jang 
pandjangnja 17 M dan jang melintasi 
Soengsi Sinambek didjalanan Taloek— 
batas SOK didekatnja km 4 (dari 
Taleek) f 5,650.—) 

Memperbaiki beberapa djembatan 
dan mengganti djembatan jang diper 
boeat dari kajoe dan diganti dengan 
djembatan dari beton jg letaknja di 
djalanan Taloek—batas SOK f 4,850. 

f 5950.— sebagai subsidie kepada 
Landechapkus oentoek melakoekan pe 
kerdjaan : 

»Mendirikan schroefpaalbrug jg pan 
djangnja 17 m. oentvek mengganti 
djembatan djembatan kajoe “ jgmelin 
tasi Svengai Salak jg letaknja didjala 
nan moetar Baserah dan Soengai Ge 
moeroeh”. BA 

Westerafdeeling van 
Borneo, 

f. 46.000 sebagai subsidie kepada 
Landschapkas Mempawah oentoek me 
lak oekan pekerdjaan : 

»Menjelesaikan dan meneroeskan 
memboeat djalan antaranja Soengai 
pinjoeh—Andjoengan— Karang— Beng 
kajang, 

Vak 3. Sebahagian djalanan dari 
Karangan sampai dibatas Mempawah 
Landak jang pandjangnja 24.609 km." 

—s 0 —. 

Raden Kadiman 

Diangkat mendjadi 
Notaris. 

Diangkat mendjadi Notaris, dan 
djoega sebagai vendumeester klas 2 di 
Fort de Kock, t. R. Kadiman sekarang 
mendjadi notaris vendumeester di Si- 
bolga. 

— 9 mx 

Diangkat mendjadi regent di Soera- 
baja. 

Dari Soerabaja diberita dengan opisil, 
bahwa diangkat mendjadi regent di 
Soerabaja t. R. Moesomo, sekarang 
mendjadi districtshoofd di Kebontjan 
di (Reg. Pasoeroean) dan moelai dari 
itoe beliau memakai titel Temenggoeng. 

Sa 0 test 

      
        
        

       
      

  

       

  

       

    

        

  

    

  

        

  

      
      
       

  

     

  

      
      
      
        
       

    

       

  

     
      

        

          

    

    

   

     
   
    

   

   
     

  

     

  

  
   


