
      

       

  

      

  

       
           

  

      

      
   

    
      
      

    
        

      

    
   

   
JAN FINANCIEN NEGERI. 
  

    

   
poetar lebih keras, dan dja an satoe- 

| satoenja -adalah..penoeroenan renten 

— dari hoetang-hoetang Indonesia. 
— Hoetang-hoetang..negeri dengan ren 

  

        
   

    
  

| orang poen, didalam dan diloear negeri 
| bisa. mendoega akan datangnja crisis 

|. doenia jang begini hebatnja. 

| kata sebagai kejakinan politieknja, bali 

| wa memerentah negeri djadjahan jang   

negeri2 sekitarnja, tidak boleh disama 

“kan dengan perdagangan atau dengan 
hidoep.roemah tangga : belandja menoe 
roet penghasilan (de tering naar de 

donesia berhoetang, dengan hitoe-| 
m roepiah,- pond  sterling dan| 

. Sekarang hoetang itoe djoemblahnja 
tidak koerang dari 1.6 Milliard roe 

.. Hitoeng rata 4“pCt sadja, makasa- 
ai “ban tahoen . pengeloearan ocangI udo- 

| nesia oentoek sakoenja pemegar 

| pemegang soerat hoetang, jang 
onjakan tinggal di loear ne 

  

  

“lagi barangkali bisa didapat dar 

| dengan pertar 7. “penerimaan 

       
  

  
NS hasil negeri a 

    

kan dengan pertolong 
Mertang 1 Gran 

« Disinilah 3 rang sampai pada pe     

  

.poen harapan, Nederland itoe meno- 

21 

oe, bahwa ister Djadjahan itoe| 
Ikinan tidak akan ada 

tnja hoetang con- 
lengan,paksaan. 

    

lau kita orang boleh pertjaja | Tera 

| ten 44 5pCt. jang dibikin dalam , 
| djaman makmoer, waktoe tidak se-| 

“Doeloe pernalr ada Wali Negeri, jg| 

- masih terbelakang, dibanding dengan| 

nering zettenJ. Dari: waktoe itoelah, |. 

“dollar Amerikaan. “|. 

  

      
   
     

   
    

     

   
   

    

     

    
      

   

    
     

     

  

    

        

    

millioen .roepia. Oempamanja renten|. 
itoe di koerangi tjoemah 1 pCt sadja,| 

| (keringanan telah bisa di dapat 16| memper 
millioeng 

| berangan laoetan, jang keliwatbesar| 
0. gelombangnja. Adakah sedikit djoega| 

esia?J. B. kata, bahwa ia ta- | 

| ,pertanggoengan2 baroe goena perdamaian di Kuropa. 

i| toe, sebagai poetaran sama sekali, jangmana bagian2nja tidak dapat dipi- 
hk N £ 

  

  

Aj. Diterbitkan oleh: 72 
Drukkerij Pemandangan" 

Kantoor: Senen 107 Bat.-Centrum 

| NASGA LANGGANAN 
Indonesia satoe kwartaal f 4,50 
Loear Indonesia 4.550 

| Pembajaran di mocka 
"oleh dibajar boelanan, tetapi 

brenti | karoes diachir kwartaal, 
Domicile abonnes terhadap ini ko 

ran di Betawi, 
advertentie, ketrangan rada Tartef 

admlnistratie, 

  

  

en 
  

  

Duitschland makin mencendjoekkan giginja. 
Maa mana MAMA aan Las 

: Perdjandjiannja Duitsch boeat toeroet hadir dalan conferentie 
" 0. »Kaoem Locarno.” 

  

    

Bocken.semekin kendor, tetapi makin diperkoeat 
tsehland benar? menoendjoekkan giginja. 
e #Maart, (Aneta-Reuter). Duitsehland boekannja mengoerangi 

an,j u.perangnja di Rijnland sebagaimana dikehendaki 
JK, Ia kan2 di Rijnland ditambah banjaknja, begi- 

ta Jang sampai Tetze. Dari Saarbruecken dikabarkan bahwa 
:s0re J L, lagi datang banjak meriam2 besar sedang menoeroet 

n Loerrach beberapa hari ini diperkoeatkan dengan regiment 
NN m, 2 $ - eraal Halm djoega telah sampai dengan Rijksweer-stafofficieren jg 
am b erdja melakoekan pengoekoeran2 kaart (topographisch). 

Pidatonja Flandin. 

-. 2 Disamboet dengan persetoedjoean penoeh. 
“|. Parijs, 15 Maart (Aneta Transocean): Pidatonja Premier Flandin 
di hari Sabtoe jbl. dalam persidangan Conseil dengan persetoedjoean boelat 

| disamboet oleh soerat-soerat kabar Parijs jang terbit hari Minygoe sebagai 
| oerajan jang terang dengan boekti atas pendiriannja Frankrijk. 

3 Itoe soerat2 kabar djoega menaroeh. perhatian besar atas pertanjaan 
. apakah Duitschland akan menerima baik itoe oendangan oentoek menghadiri 
persidangan Conseil jang akan diadakan di Londen pada hari Sencn. 

“Duitschland maoe hadir dalam persidangan Conseil 
2 Ai, Ban Tetapi denganperdjandjian. 
Berlijn, 15 Maart (Aneta-Reuter) Hitler dengan ditemani oleh Rib- 

bentrop telah sampai di Berlijn dari Muenchen. Mereka teroes ke Kan- 
selary, dimana mereka telah mengadakan pertemoean rahasia dengan pem- 

“besar2 tinggi kalangan militair. Didapat kabar bahwa 

Z- 
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'hiboek. mengatoer karangan oentoek mendjawab itoe ver 
toeroet hadir dalam conferentie jang akan diadakan di Londen. 

| Didoega mereka ada sangsi apakah akan diterima itoe cendangan. 

  

-
 

cadakan di Londen dengan perdjandjian. 

   

SUN Ap erdamalan seperoehnja. S 
Londen, 15 Maart (Aneta Havas). Persidangan locar biasa jang ke 19 
Conseil soedah dimoelai hari Saptoe djam 1143 dibawah pimpinan 

anley Bruce sebagai voorzitter. : : 
Atas nama pem merintah 'uggeris Kapitein Eden mengakoei bahwa 

aran verdrag2 Versailles dan Locarno ,soedah njata dan 
akoesah diperdebatkan lagi" tetap kebenarannja, dan spr. 

sokongan  sepencehnja. dari pemerintah Inggeris oentoek 
. 

ngi perdamaian. 

  

arftin (Frankrijk) mencendjoekkan bahwa verdrag Locamno dianggap 
ggar sebagai satoe tempat jang tidak boleh diperkoeatkan dengan TN ne DAR, : 

itentara tetapi sekarang diperkoeatkan, oleh sebab itoe spr. minta di 
ikan itoe wet. 2 Pn BAN 

preker jang Jan aan ialah Minister Belgie Van Zeela 
kkan bahwa Belgie ada lebih terantjam dari pada 

ii tindakan Duitschland, karena batas negeri Belgie 
la paling pandjang tempat jg. paling bisa Hmosonak ' 

persidangan Conseil tertoetoep telah diambil ps 
an jang tidak opisil doeloean jang dilakoekan olel 
ada Duitschland, oentoek toeroet ambil bagian da' 

“4 I, ialah sebagai satoe negeri jg. telah toeroet meneeke 
| Locarno, sekarang ditetapkan. ag 

|. Perdjandjian Duitschland 
SA aan ar na D1 Maoe toeroet bersidang kalau 

1 He Gen ha “voorstelanja diterima lekas 

id jang me 
lain negeri 
an. Duitsch 

    

  

   
    

   

   
   

    

| persidangan 
“Itoe verdrag 

— Berlijn, 15 Maart (Aneta-Reuter). Djawaban Duitsch atas oendangan 

| boeat toeroet bersidang di Londen, ialah seperti berikoet: 
“1 4Actie, jang menjebabkan dioendangnja bersidang Uonseil oleh peme- 
rintah2 Beigie dan Frankrijk tidak terdjadi. semata-mata oentoek- memper 
baiki kekoeasaan (sovereiniteit) Duitseh di itoe tanah Rijnland, tetapi ter- 

.sangkoet dengan voorstel-voorstel jang banjak isinja oentoek. memberikan 

Pemerintah Duitsch anggap actie politiek jang telah di jalankannja 

an satoe sama lainnja. Lantaran sebab2 ini maka pemerintah Duitsch 
n dalam itoe persidangan conseil, djikalau 

d1 : | koet bersedia 

   

  

“Asal mendapat: : 
ta-Reuter, dari Londen mengabarkan tentang itoe 

d, katanja pemerentah Duftsch pada azasnja (in princi- 
“baik itoe oendangan, tetapi dimoelai dengan 

  

  
    

DU 000 rena sikap Nederland itoe, 

tidak bisa mentjotjokkan henarnja Nederland  haroe 
ari sekarang. Kekoeatan | pikiran, Lebih lekas, lebih 

negeri telah sam-| memperhatikan itoe oedara. mendoeng 

    

tel-voorstelnja 

  

  

Hak jang tidak bisa diperkosa. 

Kata s.k. Bat.Nbl. orang masih ingat 
perkara tanah Tjandi Koesoema, jang 
dimiliki ketoeroenan seorang-orang, jg 
katanja tanah itoe hadiah dari seorang 
radja Bali. 

Maka tentang sah tidaknja hak itoe 
timboellah perselisihan faham, bertali 
dengan kemoengkinan akan memberi- 
tanah itoe kepada pendoedoek Noesa 
Penida jang menderita sengsara, karena 
nvesa itoe tanahnja tidak soeboer. 

Dahoeloe departement Djoestisi telah 
memberi advies bahwa djalan satoe2nja 
ialah tanah itoe dirampas (onteigenen) 
sahadja oleh Gouv., karena kalau tanah 
itoe lantas dipakai sahadja oleh Gowv., 
tentoe orang2 jang berhak mengadoe- 
kan halnja kemoeka pengadilan dan 
ada kans besar Gouv. akan dikalahkan. 
Dalam pada itoe tentoe'ongkosnja akan 
lebih besar dari pada ongkos merampas 
tanah itoe. 
Algemeene Secretarie pendapatnja 

tidak tjotjok dengan departement Djoes 
tisi, katanja pakai sadjalah, perkara 
bagaimana nanti. 
Kemoedian perkara itoe dari depar 

tement B.B. datang poela pada depar 
temen Djoestisi dan sementara itoe re 

mereka sedang sident Bali, waktoe pergi ke Betawi, 

Didengar kabar hari2 ini departemen 
|... Belakangan didapat kabar bahwa djawabannnja Duitsehland adalah Djoestisi akan memasoekkan adviesnja 
menerima baik boeat menghadiri itoe persidangan Conseil jang akan di-|jang kedoea kepada Pemerentah. 

Kalau kita mengerti bagaimana 
-Idoedoeknja perkara, maka isi advies 

2 : 4 Persidangan Conseil di Londen. Una itoe akan mengetjiwakan hati resident 
An oa Rin au ai 5 , pa .IBali, resident mana ingin hendak me 

aka Lahan Pagoland peaai MR makai tanah itoe goena pendoedoek 
Noesa Penida dengan segera. 
Roepanja hak-hak ketoeroenan orang 

jang mendapat tanah dari radja Bali 
itoe ta” dapat dihapoeskan. 

amnjesan 

Kepergian Dr. Soetomo ke Japan 
dan India 

Dari Soerabaja pembantoe M.H. ka 
barkan, kemaren malam diroemahnja 
Dr. Soetomo di Simpangdoekoeh dia 
dakan pesta , widodari“, berhoeboeng 
pernikahan dari nona Oepi Soemantri 
Mangoenkoesoemo, keponakan dari 
Dr. Soetomo, dengan toean Soetomo 
Tjokronegoro, arts di Solo. 

Pada hari Senen Indische Artsen di 
if Soerabaia telah adakan satoe pertemoe 

an memberi selamat djalan pada Dr. 
Soetomo jg. hendak berlajar, tapi pesta 
berpisahan officiel akan diadakan. tg. 
20 Maart, dipendopo Gedong Nasionaal 
diatoer oleh Parindra serta fractie Na-   

  

   

Nepirin tida memakai silang Bayer 

tida adal 
Bisa dapat dimara-mana tempat 

dengan harga 60 Ceni. 
  

tionaal dari Gemeenteraad Soerabaia. 
Dr. Soetomo tidak akan teroes ke 

Europa, tapi dengan kapal Japan, ber 
sama satoe rombongan ketjilakan koen 
djoengi doeloe Japan, oentoek tengok 
beberapa sekolah tinggi disana. 

Poelangnja dari Japan itoe rombo 
ngan akan terpentjar dan Dr. Soetomo 
sendiri akan teroeskan perdjalanan ke 
India, kemoedian- baroe' ke Europa. Ia 
akan hadlir dalam Mediseh Congres 

agan boeat| mendesak soepaja perkara itoe segerakjang bakal diadakan di Madrid fiboe 
3 2 diselesaikan. kota Spanje| dan teroes ke Engeland, 

kemoedian baroe ke (Geneve, tengok 
Volkenbond. 

Dengan liwatkan Amerika Sarikat 
dan Philippijnen Dr. Soetomo akan 
kembali lagi ke Java. Perdjalanan akan 
makan tempo kira2 satoe tahoen. 

—gjanma 

Pendita H. W. Schryn ditikam 

Pembantoe kita dari Malang menga 
barkan, bahwa baroe2 ini waktoe ma 
lam, itoe pendita dari Pinkster Ge 
meente nama H.W. Schryn jang nama 
nja telah djadi terkenal di Indonesia 
sebab ditoelis dalam berbagai-bagai 
soerat kabar tentang ia poenja perboe 
atan2 jang Manis“, soedah dikasih 
pembalasan -oleh seorang jang tidak 
dikenal. 

Waktoe itoe pendita berdjalan liwat 
distraat Kedoenglontjing ia soedah di 
serang dengan pisau belati oleh seorang 
jang ia tidak dikenal dan hendak di 
toesoek peroetnja, tapi tikaman itoe 
meleset, hingga ia dapat loeka jang 
tidak berbahaja bagi djiwanja. Tapi 
tidak oeroeng ia mesti berobat bebe 
rapa hari di hospitaal. 

Itoe penikam lagi ditjari oleh politie. 

  

“Duitsehland. - 

perdjandjian bahwa oetoesan2 Duitsch mendapat hak-hak jang sama terha' 
NG dap itoe pembitjaraan2 dan poetoesan-poetoesan dalam persidangan Conseil 

ialah sebagai mana berlakoe oentoek oetoesan, pemerentah negeri2 lainnja. 

Keterangan Eden 

Dalam persidangan Kabinet mendapatpemetjahan 
so'alerisisinternationaal. 

Londen, 15 Maart (Aneta-Havas) Didapat kabar bahwa Kapitein » 
Eden telah menerangkan dalam Kabinet Inggris tentang beberapa peme- 
tjahan so'al crisis Internationaal jang #practisch bisa didjalankan boeat me- 
megang tetap itoe verdrag Locarno antara Frankrijk, Engeland Belgie dan 

Italie, sedang Duitschland akan di izinkan oentoek toeroet jmasoek djikalau 

mereka menoendjoekkan sikap damai jang mana didesakkan oleh Frankrijk 

Didapat kabar bahwa beberapa anggauta Kabinet ada keberatan ter 
hadap itoe pendirian karena publiek opinie Inggris beloem masak oentoek 
mendjalankan itoe verdrag, dan mereka anggap lebih baik menoenggoekan 

' doeloe bagaimana kemadjoeannja keadaan semataemata poela terhadap 

'Sanctie militair sebagai menempati kembali itoe Rijnland telak ditolak, 
meskipoen hal itoe membawa peperangan. Tentang sancties economie di 

  

| toendjoekkan oleh pembesar2 bahwa dasar jang sjah daripada actie jang 
'collectief (bersama-sama) bisa menimboelkan perselisihan -meskipoen. per- 

' selisihan meskipoen berhoeboengan dengan Verdrag Versailles, | Conve- 
nant dan Conseilrevolutie 17 April 1935, sesoedah mana berlakoenja sanc 
ties economie lawan mereka jang melanggar verdrag boleh dipoedjikan. 

—. Keberatan teroetama ialah bahwa conseil itoe tidak akan memberikan 
sokongan jang bersama bersatoenja, karena ia menghendaki sanctie eco-   yan dimana bangsa | di Barat dan di Timo 

Indonesia | KN.    ' nomie, 
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BAT MOREEL DAN 
LEBIH TJELAKA   

  

“dengan me 
. rah soengai Rijr 
land itoe tidak akan 1 
rang doenia baroe, akan tetapi 
dari perbocatan demikian itoe, moreel 

   

  

        

  

     

   

       

    

  

   

   

   
        

bagi itoe regiem Nari. 

respondent di Berlija daris.k. Times 

maka akibat2 moreel dari pelanggaran 
“verdrag Locarno itoe sama sekali tidak 
ipikirkan oleh pemimpin2 kaoem! & 
ap IN Ap Peroleh en daerah kenjataan diantaranja dalam 

satoe |    

    

   

  

Nazi.d n.. Mereka ini katanja | 
- han djar prestige-politiek, 
politi rmatan, barangkali oen- 
toek «1 t persetoedjoean dan 
kesetiaan dari ra'jat Duitsch. 
Keadaan economisch dan financieel 

dari Duitschland kabarnja begitoe me 
ngewatirkan, hingga Dr. Hjalmar 
Schacht, president dari Reichsbank dan 

minister Financifn, tidak setoedjoe de 
ngan perboeatan mendoedoeki daerah 
Rijn itoe dan niat akan letakan dja- 
batannja. Duitsehland lebih baik da- 
patk an Rijnland itoe kembali dengan 

permoesjawaratan, dari pada dengan 
melanggar perdjandjian internationaal, 
karena dengan membangoenkan pera 

saan tidak pertjaja lagi pada Duitsch- 

land, -soengkan (engganlorang maoe 
menolong /oentoek meringankan kesoe 

karan economisch dan financieel dida- 
lamnegeri. Ae Na 
Djikalau seorang econoom jang ter- 

hama seperti Dr. Schacht itoe tidak 
maloe-maloe lagi 'mengoemoemkan 
keadaan economisch jang soekar ini 

: dari negerinja, maka segala propaganda 

“dari Dr. Goebbels tentang kemadjoean 
negeri dibawah pemerintah dan ke- 

koeasaan kaoem Nazi, boleh didengar 

tapi tidak boleh dipertjaja. '” ' 
Nazi itoe telah 

    

    

      

     
   
   
    

     

     

   

  

   
    

    

  

    

laka | 

5 cor-| 

   
         

      

    

   
  

   
       

         

         

  

  dibeberapa desa bawahan Buitenzorg, 
imana terdapat sehingga riboean 

'a terantjam oleh bahaja lapar, se 
hingga sekarang masih menoenggoe 
akan beroebahnja zaman. Terlebih le 

ami diatas tanah partikoelir nasib jang 

oeang kompenian. 
Kemaren kita telah selidiki di itoe 

satoe roemah tangga terdjadi 
tragisch dalam mana terdapat 5 orang 

mait mati disebabkan teraniaja lapar. 
Dari padanja terdapat 3 oranak anak2 
Ijang masih ketjil pendoedoek didesa 
Goenoeng. Damar (Leuwiliang). Peni 
'doedoek di.itoe daerah sebagaimana 
orang tahoe penghidoepannja sebagai | 
bertani sedang hasil padinja karena 
hama dan kekoerangan air maka tidak 
membawa hasil, sehingga ketela dan 
daoennja sebagai gantinja beras, 

Beberapa orang pendoedoeknja telah 
tinggalkan anak dan isterinja beberapa 
hari oentoek mentjari penghidoepan 
keloear desa dengan berdjalan kaki ke 
ini kota. Seorang pendoedoek desa 
Goenoeng Damar 15 hari berselang 
telah menoedjoe ke Betawi oentoek 
mentjari koelian sepoelangnja dengan 
membawa ceang tjoema 5 cent oentoek 
|dibelikan beras boeat makan dengan 
5 orang anak dan isterinja. Tetapi 

setelah sampai di moeka pintoe, roemah 
soedah tertoetoep ditoendjang dengan 
kajoe. - 

Itoe pendoedoek lantas dobrak pin- 
toenja, -begitoe pintoe terboeka ia 
djatoeh pingsan karena terlihat 3 di 
antara anak dan isterinja soedah men 
djadi mait, karena beberapa hari tidak 
dapat menelan nasi. Dengan berboeat 
nekat itoesoeami jg ta' dapat melihat 
anak dan isterinja lebih lama sesoedah 
|memeloek doea anaknja jg masih ber 
napas dalam keadaan koeroes kering, 
lantas mengikat lehernjasendiri dengan 
tali menggantoeng diri dalam roe 
mana oa 

Ini hal dapat diketahoei pada kee- 
isokan harinja oleh seorang tetangganja 

  

| oen.liang hendak memberikan oebi kajoe 

ini disiarkan dalam pers oemoem, 

   

  

   pemborosan oeang oentoek persendja- 
taai oe itoe semata-mata dipoedji, 

  

karena, katanja, Duitschland itoe telah 
| mendjadi satoe negeri lagi, jang di 
hormati kembali oleh lain-lain negeri 

   

           

    

       

      
      

dan tidak akan mandah lagi djikalau 

    
     

persendjataan meloeloe, sedang eco-| Bt 
nomisch tetap dalam kekaloetan dan) 

kelemahan. Katanja, Duitschland itoe | - 
bertahoen-tahoen lamanja hidoep se 

: hari dari penghasilan sehari (van de 
hand op de tand leven), dan sekali 

» ada|kedjoeroesan ini. 

    

   
   

     

'tetapi alangkah  kagetnja dalam itoe 
2 roemah tangga 5 orang soedah men- 

djadi mait. 2 
Ass: Wedana dari Leuwiliang jang 

diberikan tahoe segera datang, dimana 
telah tolong itoe kedoea anak lainnja 

rang masih. dalam rawatannja toean 
Ass. Wedana di Leuwiliang. Poen di 
Ilain2 bilangan djoega terdapat bebera 
pa orang mati disebabkan kelaparan. 
Kiranja dengan ini berita, hendaklah jg 
   
  ngan segera akan mengambil tindakan 

mean 

Kedatangan njonja Edeleer 
Le van Aken 
neta mengawatkan bahwa kemaren 

nggoe telah tiba dengan kapal 
tennoort“, Njonja Edeleer v. Aken, 

' disamboet oleh Edeleeren Van Den 
ussche, Hoesein Djajadiningrat, dan 

regeeringscommissaris voor de bestuurs 
hervorming toean Dr. Visman. 

  

  

maoepoen mati ,keindjak,“ doea-doca- 
'nja mati, sama sekali tidak membawa 
'keberoentoengan soeatoe apa pada ke- 

— kali tidak memikirkan hari Ma ane “Azitr toelen didoenia ini. 
Inilah ada politick jang gampang| K 
sekali membawa tjelaka dan pasti akan |gian doen 
.membawa tjelaka itoe, sebegitoe lekas 
negeri-negeri" mendjalankan sanctie- 

    
     joendj 

      

    

Akan tetapi, “boekankah lebih| 

pertjaja, bahwa Jain ba- 
1 seteroesnja perlakoe- 

| dan bangsa Duitsch 
oe: Hitler-Duitsch- 

5 “mendapatkan | prestigenja 

     
   

  

toe setjara 
land. bis 

  

  

   

toek kemadjoean dan        

   
      

  

      
     ipikoelnja nanti oleh toeroenan orang 

sekarang. 

  

Tk   ur baik hiloep dari pada mati : ,kotjak“ 

Ba Rapat anggota ,Cooperatie 

  

bih oentoek pendoedoek jang mendi 

mereka alamkan berhoeboeng dengan 

bagaimana hiba hati itoe orang desa| 

jang hampir mati dengan sari nasi se| 
'hingga djiwanja dapat, tertolong seka- 

ewadjiban dan A.S.I.B, djoega de| 

cetinggian prestige dari Duitsehland (b 
toe. Akibat moreel ini ada berat sekali | 

a 
  

  

— Roekoen Oesaha, 

Dapa t perhatian penoeh. 

Kemaren hari Minggoe tanggal 15 

'asboellah 1e Wijkmeester di Kebon 
IP dihadiri kira2 50 laki dan CT 

at anggotanja diroemah toean 

    jang hadir, nampak toean 
          

     
    

   

  

   

PB Tu jaja Wedana Batavia, manteri 
Pn - 5 Tn dan dari fihak P.I.D. djoega| 
“ja lapars en — Itidak ketinggalan. 

Mn ngan dika leh Cor-|., Diam 9 rapat diboeka oleh toean 
Ol ag ng tra Kg 2 un Hasboellah, sesoedah mengoetjap teri- 
kesengsara'an Hk / rakjat ma kasih sebagaimana biasa, selandjoet 

nja spr. mengoeraikan tentang R.O. 
dan menerangkan djoega hendak me 
nampakkan dirinja kepada oemoem,| 
meskipoen baroe beroesia 3 tahoen. 

Laloe ketoea minta pada jang hadir, 

pemandangan dan nasehat jang agak 
bergoena bagi R.O. 

toean Awanta Brata, toean Bachri, 

widjaja Wedana Batavia. 
Pembitjaraan toean Bratawidjaja 

Wedana Batavia sangat menarik hati 
dan bersemangat, mendalam benar di 

'spr. beralasan dengan keigamaan. 
Kata spr. ia sangat girang jg R.O. 

besar sekali pada anggautanja, moe- 
'dah-moedahan R.O. dapat melandjoet 
kan ftjita-tjitanja jang baik, dengan 
kesoetjian. Karena bila bekerdja de- 
ngan kesoetjian, maka keberanian dan 

mereboet kemenangan. Apalagi kita 
sebagai orang Islam wadjib mempoe- 
Injai hati jang soetji dan pertjaja, se- 
galanja itoe dengan kemaoean Allah. 
Zonder kesoetjian, pekerdjaan tidak 
apa-apa. Lebih djaoeh spr. katakan 
(biarlah R.O. anggautanja sedikit, asal 
jang. betoel2 tahoe akan kewadjiban- 
nja, baik dari banjak. Dan fjita-tjita 
(angan2) jang banjak itoe memang 
baik. Tapi hendaklah kerdjakan satoe 
doeloe, jang betoel-betoel dapat diker 
djakan. Dengan pandjang lebar spr. 
ini memberi keterangan dan kiasan 
jang bergoena bagi R. O. ' Sebagai 
koentjinja, spr: harap R. O. bekerdja 
dengan kesoetjian dan moedah2an ber 
hasil agaknja. : 

Segala pembitjaraan keempat spre- 
kers tadi disamboet oleh ketoea rapat 
dengan oetjapan terima kasih, moedah- 
moedahan nasehat-nasehat itoe dapat 
dikerdjakan oleh R.O. 2 

Laloe diadakan pemilihan bestuur 
baroe, jang mana berkesoedahan seba 
gai berikoet: Ketoea toean Hasboellah, 
secretaris 'toean Soeboer, bendahari 
toean Aliwidjaja, dan adviseurnja t. 
Martaprawira. :- 

Commissarisnja toean Tjetje dan 
toean Endjo. Badan Pengawasan dan 
(Pendirian jalah toean. Baharoedin, 
ISoeda'i dan Idris. .Laloe diadakan 
|pauze, boeat sementara mendjamoe 
badirin. 

Sehabis pauze rapat berdjalan teroes 
bendahari menerangkan keadaan wang 
dan kekajaan R.O. djoega badan Pe- 
ngawasan menerangkan hasil commis- 
sienja, disitoe 'njata oeroesan. boekoe 

tidak koerang soeatoe apa. 
Djoega dilangsoengkan mengoebah 

dan menambah artikel oeroesan Roe- 

segala tindakan kerdja jang bergoena. 
bagi R.O. 

- Sesoedah diadakan Overgave over- 
name, bestuur.lama dan baroe sama 
membikin redenja, kemoedian rapat 
'ditoetoep djam 1,30. dengan gembira. 

Pendjahat ditembak. 
. Tadi pagi djam 5 seorang recher- 

cheur di. Tanah Tinggi Pontjol telah 
tahan seorang pengandar sepeda 
dengan membawa satoe boengkoesan 
di begagenja. Itoe pengandar sepeda 
mengakoe Slamet asal dari Pekalongan 
hendak poelang keroemahnja di Tjem 
paka Poetih. Setelah digeledah dalam 
itoe boengkoesan berisi beberapa pa- 
kaian basah, sehingga dengan ini me- 
nimboelkan ketjoerigaan bahwa barang 
terseboet “asal tjoerian. Oleh Slamet 
itoe barang mengakoe dapat dari sau 

    

   
     
   
   

    

   

  

daranja di Pedjambon. 
— Atas ' keterangan oleh recher- 
cheur Ibrahim diminta soepaja dikasih 
oendjoek roemahnja itoe saudara. 

Itoe pendjahat jang merasa dirinja 
berhadapan dengan hamba wet lantas 
lemparkan sepedanja jang kemoedian 
melarikan diri. Oleh rechercheur ter 
seboet dilakoekan pengoeberan dan 

| dilepask erapa tembakan karena 
waktoe diantjam ia teroes melarikan 

ega itoe pendjahat telah 
. karena diketemoekan 
rah, dan katanja itoe 

echercheur, tembakannja mengenai di 
bagian belakangnja sehingga — dja-| 
toeh bangoen tetapi itoe pendjahat 
1 meloloskan dirinja. Sehingga 
tadi pagi dilakoekan pengoesoetan 

   
   
    

    

36, O.R.O. soedah melangsoeng | 

siapa jang soeka berbitjara memberi | 

Diantara spr. jang berbitjara, jalah | 

toean Somamihardja dan toean Brata- | 

hati hadirin, apalagi pembitjaraan ini |. 

soedah dapat memberi pertolongan jg| 

ketegoehan hati tentoe koeat, moedah |- 

dan wang berdjalan dengan beres| 

mah Tangga (H.R.) serta memoetoes | 

wan Me Aa Nama rana, 

    

'Pemboekaan lapangan Ndh. jang 
baroe 

CA Di. TjidhabW ost 
(Peelo Rioen.) 

  

Sebagaimana ' telah dioemoemkan, 
pada hari Saptoe sore jbl. lapangan 
voetbal kepoenjaan gemeente jang di 
sewakan | F oetbal Aoki Tatanan 
Jacatra telah dihiasi dengan berbagai 
bagai ,bendera perkoempoelan voetbal, 
karena itoe sore diadakan pemboekaan 
"pertama. na No 

. Djam setengah lima sore tetamoe?2 
Jang dioendang dan penoton2 soedah 
banjak hadir, diantaranja nampak 
wakil pers dari , Pemandangan", wakil 
pers Aneta, toean2 Thamrin, Mr. Hadi, 
Mr. Koentjoro, Iskandar Brata, Mr. 
Koesoemah Atmadja, Mr. Soerjadi dll. 
mereka jang terkenal dalam masjara- 
kat Indonesier. Wakil2 perkoempoelan 

Pasar 

dan kaoem isteri tidak ketinggalan, 
demikian djoega wakil2 dari Kaoem 
Saudagar Indonesier dari pasar Senen. 

Djam setengah 5 toean S. Sastroami 
djojo. sebagai voorz. VIJ memboeka 
pidatonja, dengan lebih doeloe mengoe 
tjapkan terima kasih atas kedatangan 
wakil2 perk. sport voetbal dll., wakil 
pers dan perhatian mereka jg terkemoe 
ka atas pemboekaan lapangan baroe ini 

- Tidak. loepa poela diatoerkan terima 
kasih atas penghargaan dan oetjapan 
selamat dari Kaoem Saudagar Indone 
sier di Pasar Senen jg toeroet memper 
hatikan dan mengirimkan karangan 
boenga jg indah dan satoe bola baroe, 
serta toeroet menghadiri poela ini pem 
boekaan. 

Begitoepoen dari Bloemenhandel P, 
baroe jg mengirimkan krans pemberian 
selamat, dan pengiriman minoceman2 
dari salah satoe toko Indonesier. 

Kesimpoelannja pemboekaan ini de 
ngan sederhana dan moedah2an ber 

lapa jang ditoedjoe dalam doenia 

Ea AN pa Men Ml pn IA 

  

|djalan dengan selamat dan mentjapai 
er 

'sepak-ragaan. Kemoedian angkat bitja 
ra peela toean Mangkoerat seba 

   
gai wakil P.S.S.I. jang mengoetjapkan 

Vi J. selamat atas adanja lapangan 
baroe ini dan mengharap doenia per 
sepak ragaan Indonesia ini mentjapai 
apa jang ditjita-tjitakannja dan beker 
dja bersama2 gentoek perbaikan ber 
sama poela, kemoedian publiek berse 
roe hidoep VIJ tiga kali. 
.”Toean Dachlan sebagai Ketoea IX 

dari Bond PPVIM Mr. Cornelis djoe 
ga mengoetjapkan selamat kepada VIl—— 
dan mengharap mendapat kemadjoean 
dan perbaikan oentoek kemadjoean 
persepak ragian Indonesiers bersama. 

| Sedang toean S. Sastroamidjojo ber- 
pidato, toekang portret menggoenakan 
toestelnja, begitoe djoega waktoe per-   tandingan akan dimoelai, lebih doeloe 

Pe n 

PEMBOEKAAN LAPANGAN V.I.J.” 

      

  

  
  

        

. Elftal V.I.J. berpakaian merah-poetih dan elftal P. P. V. IL M. berpakaian 
poetih. digambar bersama-sama bestuur V.I. J. dan doea karangan boenga 
pemberian selamat dari Perkoempoelan Kaoem Saudagar Indonesier di 

Senen. 

elftal Bond V. I. J. dengan elftal Bond 
P. P. V.ILM. diportret bersama-sama 
karangan2 boenga. Kemoedian baroe- 
lah diadakan pertandingan jang ver- 
slagnja kita moeat di 2e. blad dalam. 
Sedang pauze diadakan pertandingan 

djago-djago kolot (veteranen) jang 
hebat djoega sehingga banjak orang 
pada terpingkel melihat si gemoek?2 
pendek larinja seperti tong dan me- 
nendang bola . ...'! Kesoedahannja 
2—1 boeat kemenangan djago kolot ' 
Vek. : 

Hari Minggoe pagi diadakan per- 
lombaan lari jang verslagnja djoega 
kita moeat di 2e. blad in? hari. Djam 
10 diadakan selamatan sederhana, 
kemoedian sorenja diadakan pertan- 
dingan antara kampioen P.P. V I. M. 
jaitoe Oedaja lawan kampioen V.I.J., 
jaitoe Malay Club jang berkesoedahan 

Sehabisnja pertandingan Minggoe 
sore lantas diadakan pembagian prijs2. 

  

Mait tidak berkepala hanjoet 
. dalam kali 

Bekas dianiaja. 

Kemaren malam di:C.B.Z. telah di 
asoengkan mait seorang jang tidak di 
kenal oleh politie Kebajoran. Itoe ma 
it soedah dalam keadaan jang boesoek 
jang kepalanja soedah berpisah dari 
badannja, menoeroet kabar itoe orang 
hanjoet didalam kali dibilangan Ke 
bajoran. 

Siapa adanja mait terseboet soekar 
oentoek diketahoei didoega telah mati 
terboenoeh karena terdapat loeka loe 
ka begitoe poela pemboenoehnja beloem 
dapat diendoes sehingga sekarang. 

Tjemboeroean poenja gara2 

Isterinja sendiri 
dianiaja. 

Kemaren hari Minggoe sore kira djam 
5.80 didekat station Kramat terdjadi 
penganiaja'an atas dirinja seorang ba 
boe oleh soeaminja sendiri, Doea orang 
baboe poelang dari pekerdja'annja, se 
telah meliwati dimoeka halte Kramat, 
dengan tidak diketahoei lagi bahwa 
'soeaminja sedang bertjakap2 dengan 
beberapa lelaki lain. Itoe baboe lantas 
menegor pada seorang jang diadjak 
beromong oleh soeaminja oentoek mam 
pir keroemahnja. 

Atas tegoran terseboet soeaminja men 
|djadi naik darah dan tanjakan pada 
kawannja beromong2 apa ia ada kenal 
pada isterinja. Oleh itoe orang jg ter 
seboet belakangan kata soedah lara 
berkenalan selagi ia bekerdja bersama2. 

Dengan itoe djawaban soeaminja 

baan jang tidak berdjaoehan pada 
halte terseboet lantas ditahan oentoek 
imenanjakan apa ia kenal pada itoe     litoe pendjahat beloem dapat ditangkap. 

- 

orang lelaki jang tadi di tegornja, 

jang mana didjawab sekali-kali tidak 
kenal. 

Dengan tidak sabar lagi waktoe ia 
mendengar itoe djawaban lantas se- 
rang isterinja dengan tendangan dan 
poekoelan. Ja berlakoe begitoe sengit 
kemoedian tjaboet pisau belatinja oen 
toek ditikamkan pada isteri terseboet 
tetapi oentoeng sadja beloem sampai 
mengalirkan darah karena soedah me 
larikan diri dan berteriak minta tolong 
dan orang banjak soedah dapat rampas 
itoe sendjata poen politie segera tjam 
poer tangan. 

Kelaparan di 'tengah djalan 

Seorang asal dari Krawang, jang 
baroe sadja poelang dari Pangkal Pi- 
nang pada hari Saptoe jang baroe la- 
loe telah menggeletak di pinggir 
djalanan Antjol dimoeka fabriek tjat. 
Melihat keuda'an badannja jang 

  

koeroes orang terseboet sakit disebab 
kan kelaparan. Itoe orang oleh politie 
segera diserahkan ke roemah sakit, 
kalau tidak tentoe akan mati di itoe 
tempat djoega. 

pandaan na 
BENAR Ra 

Memboenoeh diri? 

Pada hari Saptoe lohor jang baroe 
laloe di Vioslaan, seorang Tionghoa 
soedah berboeat nekat mendjoeal dji 
wanja dengan djalan mentjeboerkan 
dirinja ke dalam soemoer. 

Maitnja diserahkan ke C.B.Z. oen   
soesoel itoe baboe dimana dekat spoor | 

toek diperiksa, entah apa jang men 
djadikan sebab ja soedah berlakoe 
demikian tidak diketahoei, tjoema 
sadja“ dalam belakangan ini terlihat 
oelatnja merasa kesal. 

hu Ba - 
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   . Pemboenoehan 
   
   
   

   

  

   

    

erdjadi pemboenoehan 

    

    

ipoenggoeng dan koepingnja' 
ri batjokan ia mati pada se 

  

    

    

  

tidak dikenal 
Politie jang diberi 

  

kan tah 
   

    

Ta itoe pemboenoehan terd 
koet maitnja ke roemah sazit. 

Kemaren hari Minggoe pagi kira 
jam 6 oleh Ass. Wedana di Radjeb| 

toean M.P. Tanoewidjaja telah ditang- 
kap seorang nama Samain bapak $o- 

—..ma di Kampoeng Ketapang jang ter) 
— toedoeh melakoekan itoe pemboenoe 
— han. Dimana telah didapatkan boekti! 

   ig. 
   

            

         

  

   

(toe golok masih berlepotan dengan| Ti 
darah dan badjoe kaosnja. 

|. Itoe pemboenoeh sementara dima| 

soekkan dalam tahanan, oentoek mefldi Djati Boender Tanah Abang soedah 
|. moenggoe pemeriksaannja lebih djaoeh. (mendjadi pertoempahan darah. Doea 

orang nama Ata dan Abdoellah ma- 
sing2 soedah saling batjok sehingga 
kedoeanja berloemoeran darah dengan 

Tadi malam djoega dibawa keroe- 
|... mah sakit seorang Tionghoa dengan 

“Ioekanja jg-hebat dipipinja dari batjox 

Minggoe, pada te|A! 

korban seorang bangsa (tidak dira 
Yampoeng Pasar Kemis| maka mo 

, disebabkan loekanja jang gila akan | 
   

    

ikoekan perneriksa'an di |gioer 

  

         

'itoe ordonansi andjing 
boet bagi Betawi, tja- 

an mana sebagaimana biasa akan 
ja mati j dioemoemkan oleh Resident dalam | 

ga. Selagi ia poelangsoerat-soerat kabar harian. . 
h ditengah sawah diitoe|  Andjing kita, jang dikekang 7 boelan 

: lilepaskan dengan tidak rkekang lagi. 

  

     
   

  

   

  

    

Y ia ja TE 

ugustus 1935 ordonansi itoe 

Kalau perkara pe- 
rempoean. 

Pada hari Saptoe siang jang laloe 

5 | Ikan2. Penjerangnja beloem diketahoei, loekanja jang hebat terpaksa dirawat 

| shi ngga sekarang beloem dapat'ditang di CBZ. 
Menoeroet apa jang kita dapat ada 

ne - .. Isebagai berikoet: 

Kebakaran. 
minjaktanah. 

   
   
   

  

   

    

    

    

            

     

    
   
    

     

     
   

   
   

    

   

   

   
   

   
      

   
    
    

  

    

  

   
     
     

   

          

   
   

  

Gang Koetjing telah dimakan oleh api 
Karena teriakan, maka 

lantas api terseboet dibikin padam. 

|. Kabarnja asalnja itoe api dari se- 
'boeah lampoe jg digantoeng, jg mana 
mendjilat atap dari itoe waroeng Jg. 

lantas berkobar, Demikian pembatja 
.mengabarkan kepada kita. 

ea 4 

S.v. Groen Wit berpesta 
Pada hari Saptoe 14 Maart, moelai 

poekoel 7.30 malam. S.v. Gr. W. te- 
— lah mengadakan ,gezellige avond” oen 

0. toek merajakan 6 tahoen berdirinja. 
000 Gezellige avond ini telah dimoelai 

dengan soeatoe pidato oleh seorang 
“poetri, s. Roos J. 

| hadir dan djoega menjatakan kegira- 

ngan hatinja, karena Gr. W. telah 
| dapat 6 tahoen Jamanja hidoep dengan 
.. soeboer. : s 

' poen berpidato, maka diadakan kesem 

| jang mengenai koempoelan. Kesempa 
“tan ini 

berdirinja koempoelan kita“. Saudara 
— ini telah mintak diperhatikan, bahwa 

sv. Gr. W. boekannja perkoempoelan 
dari Sumatranen, akan tetapi dari 
poeteri dan poetera Inodnesia jg sedjati. 
"“ Poekoel 9 malam dimoelai: Con- 
sumptie, muziek |ialah dari hawaiian 
band jang dipimpin oleh s. Ermas), 
an wedstrijd in 't houden van yoor- 

drachten (songs). Njatalah, bahwa an 
tara angauta2 Gr. W. banjak verbor- | 

“sterren. - na 
amatici, zangers, dan zengeressen. 
ijs no. 1 telah direboet oleh s.p. Roos 
'dan jang kedoea oleh s.p. Soetidjah 

'Hanja dengan soesah pajah dan 
banjak protest dari anggota2 G.W., 

' Ieider dari pesta ini dapat menoetoep| 
“malam peralatan (poekoel 1 malam), 
karena hoedjan ,songs“ dan ,,voor- 
drachten“ ta' maoe berenti?nja.. 

|... Antara t.t. jang hadir, nampak 
00 djoega ketoea dan pemimpin kompe 
f |. Misi dari Persatoean Korfbal Indonesia, 

KO, Djakarta. . 

  

P.G. B. 
“Mr. Cornelis dan Djakar 

“| ta djadisatoe. 

| Nakbond terseboet diatas itoe, soe- 
berp: i-poeloeh tahoen hidoep 

emenoehi maksoed apa jang 
i azas dan toedjoeannja. 

ka P.G.B. mengadakan 
anja bertempat diseko- 

jendol, soedah memoetoes 
loea tjabang terseboet 
satoe, dengan alasan 

in didjadikannja sa 
ente, kedoea tempat 
gan 

Pat gai anggota2 baroe. Mr. Maria Ulfa 
terganggoe, 

| memberikan kabar tidak dapat hadlir. 

   

“| -Ata mempoenjai seorang isteri, ia 
“ Imendapat kabar, bahwa isterinja ber- 

0000 Jhoeboengan resia dengan Abdoellah. 
Bahajanja lampoe|Sekian lamanja ia dapat dengar ini 

. Pn kelakoean, tetapi tetap tinggal adem 
| Kemaren malam Minggoe, kira djam karena beloem dilihat dengan mata 
'2 tengah malam, seboeah waroeng jg Sa Lan Ba IE 
Jetaknia dipinecir dialan keretaapi dil boesoek semangkin lama semangkin 
Ba aa Be an berbaoe, maka kirania pada itoe hari 

dengan seke soedah sampai dipoentjaknja, sedang 
'@jap sadja orang banjak berkoempoel isterinja Ata menjoetji di Djati Boen 

| Dengan beragamnja pendoedoek dan per Mn 5 ba Na berhidoeng be 
Temind ye i a datang dengan (lang soedah goaa isterinja jangmana 
“deretan AB Ng 8 : perboeatannja diketahoei oleh Ata. 

“Pertengkaran moeloet jang hebat ter 
djadi berachir masing2 lantas meng 
g enakan sendjata tadjamnja. Abdoel 
lah mendapat loeka jang hebat dida 
danja, sedang moesoehnja ditangannja 
ter dapat hampir poetoes. Politie se 
dang selidiki dalam ini perkara. 

aa 

'Pembegalan di waktoe malam 

.. Seorang perempoeau 
| mendjadi korbannja. 

Tadi malam kira-kira djam 7 tiga 
jang mengoetjap orang perempoean, nama Saimah dari 

selamat datang kepada sekalian jang| Menteng jang liwat didjalanan habis 
kondangan di Kp. “ali Kp. Lima telah 
dipegat oleh Sa tidak dikenal, 
didepan Gedoeng T.S., seorang dari 

Sanga Ki 0... Ipadanja telah dirampas barang perhia 
'esoedah ketoea Gr. W. s. Joesoef|san badjoenja dan waktoe itoe pendja 

hat mentjoba meloloskan gelang jang | patan oentoek bertarja tentang hal2|gipakai, tetapi karena teriakan itoe 
perempoean, sekedjap sadja orang ba 

mi ditgetoep dengan  pida | njak lantasberkoempoel Itoe pendjahat 
“to oleh s. Roesli tentang ,,6 tahoen| jang melarikan diri berpoera-poera me- 

ngoebar pada maling oentoek menja 
roekandirinja menoedjoe Kebon Ka 
tjang Tanah Abang. 

— Oleh karena orang banjak jang me 
ngepoeng dan mengedjar ternjata Itak 
didapatkan orang lain lagi, maka oleh 
seorang toean itoe pendjahat jang ber 
poera poera ikoet mengoebar lantas 
ditangkap. Kenjataan se lah digeledah 
didapatkan itoe oeang mas ringgitan 
jang dirampas dan seboeah dompet 

(berisi f5.— kepoenjaan itoe perempoe 
an soedah dilempar di solokan. Setelah 
diberikan ketoepat bangkaoeloe dengan 

-Ibermatang biroe dimoeka itoe peram- 
pas diserahkan ketangan politie. Ter 
njata dalam tempo belakangan ini di 
kampoeng terseboet banjak ganggoean 
ganggoean dari pendjahat baik diwak 

djoek kedjahatannja dengan berani 
sebagaimana jang disampaikan ke 

terdjadi pentjoerian pentjoerian boog 
lampen sehingga terdapat 10 roemah 
jang, tergantoeng diserambi moeka. 

pertjampoeran tangan jang berwadjib, 
kiranja pendjagaan diitoe tempat ada 
koerang. ud 9. 

Typistencursus Oepaja Karja 

memberikan nama2nja ada 23 dan 
jang datang 19 orang. 3 

dari bekas moerid2 Cursus terseboet 
ada besar. Examen Commissie dengan 

al Voorzitter toean Dr. Soebroto dan 
'Secretaris t. R. Soerjodipoetro tidak 

lam Hulp- dapat perobahan, hanja 
commissie nampak toean2 Mr. Muh. 

Yamin dan Mr. Amirsjarifoedin seba- 

lantaran  kesehatannja 

Setelah Commissie mengadakan ra- 

|delde cijfer 7 lebih. Dari 19 candidaten 
Ijang loeloes 10 orang, 6 dari Djakarta|Telah Berangkat dariBlitar 
Idan 5 dari Bogor. Soekaboemi tidak 
(mengirimkan candidaten. 

Rapat Anggauta Rersatoean Boe- 

dipimpin oleh toean Boewang. Sebagai 

toe malam dan siang jang kasih oen- 

pada kita di Kebon Katjang GangVI 

Pendoedoek diitoe tempat minta atas 

Voorheen Per g: Rakjat. 

| Kemaren pada hari Minggoe telah|moeat djoega ini hari. 
dilangsoengkan oedjian boeat dapat 
kan diploma typist. Candidaten jang 

Perhatian dari pupliek . maoepoen : 
|Rentjana ordonnantie pemasoekan 
| barang baraug dari tanah 1936 

Mae La Na Pm ANRaN mama 2 

| Inama baroe bagi Pakuan tsb, 
. 3 Ijaitoe ,Instituut ) 

| maka pada djam 9.80 oedjian dimoelai. | 81 kg 
ad. |Minimum-eisch boeat sneltypen, jang! HW 

s» Idoeloe hanja 125 letters perminuut, | 
ini kali dinaikan djadi 140 letters per| 
minuut. Rata? mereka dapat mengetik 
dengan ketjepatan 170 letters tiap2 
minuut. Jang papng sedikit jalah 125 
letters dan jang paling 
ini kali adalah 226 letters perminuut. 

       
  

MD. telah loeloes nomer 1 dengan ke| 
tjepatan 204 tiap minuut dan gemid- 

Karja toean Winoto. 
'Oedjian jang akan datang akan di 

Mei 1936.— 

—anra 

roeh Pabean Indonesia (P.B.P.I.) 

Tjabang Djakarta.| 

Kemaren hari Minggoe perhimpoe 
nan jang terseboet telah mengadakan 
rapat anggauta loear tahoenan, diroe 
mah Pergoeroean Nasionaal Taman 
Siswa 57- Kemajoran Djakarta. Rapat 

biasa mengoetjapkan terima kasih ke 
pada sekalian jang hadir. Lantas ke 
toea rapat membitjarakan agenda jang 
kedoea (Oesoel-oesoel oentoek Congres), 
tentang ini jg hadir bernafsoe bitjara 
diantaranja moentjoel kelihatan toean- 
toean: H. Lumenta, Hardjono, Mohd 
Saad, memberi pemandangan pandjang 
lebar, poen ta' loepa poela advies serta 
critiek terhadap ketoea rapat. 

Maka diambil kepoetoesan : 
1. Rapat menjerahkan sekalian ke- 

poetoesan Oesoel-Oesoel kepada peng- 
oeroes tjabang oesoel mana tiap-tiap 
Anggouta segera mengirimkan dengan 
soerat jang tertoetoep, sebeloem tang 
gal 1 April 36. Oentoek mengesjahkan 
oesoel ini, haroes dihadiri oleh Comi- 
sie. jalah t.t. Boestamin, Mohd Saad, 

| Sakoem. Kesimpoelan dari Oesoel Oe- 
soel ini, rapat memilih t.t. Boewang, 
Taslim, Mansoer, sebagai oetoesan 
P.B.P.I. tjabang Djakarta, membawa 
ke sidang Congres jang akan datang 
(31 Mei hingga 2 Juni 36). 

Oentoek Agenda penghabisan f Rond- 
yraag): 2 : 

pendek, dengan banjak pengharapan 
bahwa: P.B.P.I. beriehtiar sama 
Dienstleiding (Pembesar Pabean) de 
ngan sedikit tempo, soepaja Oppas 
perempoean di pabean itoe, disamakan 
dengan actievendienst, teroetama sekali 
tentang pensioen d.I.I.nja. Sampai di 
sitoe rapat ketawa terpingkal pingkal 
(boleh djadi sebab kebanjakan mereka 
beloem mengarti betoel goenanja). 

Oesoel t. Sarindo ini, didjelaskan 
serta diperbaiki oleh t.t. Hardjono, 
serta Mohd. Saad, tidak djoega meme- 
tik boeah jang berhasil madjoe. Sipe 
ngoesoel berkata: Oesoel saja 'ditioep 
angin. 

Sebagai penoetoep rapat, ketoea me 
ngidjinkan t. Hardjono atas nama Pe 
ngoeroes Besar, menerangkan pandjang 
lebar darihal sepak terdjangnja P. B. 
P.I. serta mendjelaskan hasil2 jang 
telah diperolehnja, tentang dienst ter 
istimewa darihal Maanloner Reglement. 

Disini jang hadir termenoeng seolah 
olah mengakoei kebenarannja, sehing 
ga spr. semangkin kalm dan tenang, 
dengan tidak memelih persoon bagi 
siapa poen djoega, menjorongkan kri 
tiek jang sepedas2nja terhadap Pengoe 
'roes Tjabang Djakarta teristimewa ter 
hadap Ketoea Rapat, oentoek memper 
baiki soesoenan Organisatie, diwaktoe 
jang akan datang. Oleh sebab tidak 
lada lagi jang akan bitjara, Rapat di 
toetoep oleh Ketoea dengan selamat: 

smt) anna 

— Perkara rakjat kelaparan 
Hari Sabtoe jbl. pembantoe kita dari 

Bogor telah mengabarkan tentang ter- 
djadinja bahaja2 kelaparan dibilangan 

: 3ogor, dan hari Minggoenja anggauta 
redactie kita sendiri pergi keitoe tempat 
idan mendapat verslagnja jang kita 

'Kabarnja tentang berita terseboet, 
ini pagi telah dibitjarakan oleh toean 
Soetardjo di Volksraad. 

Pa 

| Aneta mengabarkan bahwa telah di 
sampaikan pada Volksraad ontwerp- 
invoerordonnantie sanitair aardewerk 
1936 jaitoe oentoek mengoeloer tempo 
tentang atoeran Contingenteering (pem 
batasan), jang doeloe termasoek dida 
lam “invoerverordening sanitair aar- 

cpaja Karja,| f 

   

  

   

  

   

tjepat boeat| Dikabarkan bahwa pertandinan vcet- 
| bal antara Ternate | Luno telah berke 

Pemoeda Soewardi, moerid MULO |soedahan 3—4 | Aneta) 

dengan satoe pidato pendek dari Pe-|sore jl. telan berangkat dari Blitar, 
Insimpin Oemoem Instituut Oepaja 

adakan di Bogor kira2 dalam boelan | 

. T. Sarindo mengoesoelkan dengan | - 

  

Permainan bola di Menado. 

400 Kolonisten oentoek Soematra 
Selatan 

Dikabarkan oleh Aneta dari Soera- 
baja bahwa 400 orang kolonisten oen- 

“ Pada djam 2.30 oedjian disoedahi|toek Zuid Sumatra pada hari Sabtoe 

! ma jata 

Penipoe jang oeloeng 
Beloem selang berapa lama polisi 

Bandoeng telah menahan seorang o- 
rang nama Jacobs, karena disangka 
menipoe. Telah lama ia ditjari polisi 
tapi tidak ketemoe, sehingga achirnja 
diterima kabar bahwa ia ada di Ga- 

roet- dan disitoe poela ia ditangkap. 
Makin lama pemeriksaan atas diri- 

nja, makin banjak poela perkara jang 

mendjadi terang. Sekarang soedah ter 
njata bahwa ia telah mendapat tiga 
pesawat radio, mesin djahit Singer dan 
doea erlodji mas seharga f 175- dengan 
djalan tipoe. “1 

Boleh djadi ada perkara lain lain 
poela. Dengan “penangkapannja.itoe 
orang banjak terlepas dari ganggoean 

nja boeat sementara waktoe. J.B. 
aura 

Tentang penggelapan dionderne 
ming Wonokoio 

Aneta mengabarkan dari Malang: 

Tentang itoe penggelapan dionderne- 
ming Wonokoio sebagai telah kita ka 
barkan baroe2 ini sekarang telah sele 
sai diperiksa. Directie telah menetap- 
kan adanja itoe ketekoran, tidak di 
madjoekan penoentoetan oentoek hoe 

koeman. 
—agea 

3 mesin terbang berangkat ke 
Saumlaki 6 

Aneta mengabarkan dari Koepang 

bahwa telah berangkat ini pagi 3 me 
sin terbang menoedjoe Saumlaki dan 

kemoedian dari sana akan teroes me- 

noedjoe Mauroki. 

  

  

  

Nederland 

Majit-majit penocmpang mesin 
terbang ,Uiver 

Akan dikoeboer pada 
penghabisan bl. Maart. 

Rotterdam, 15 Maart (Aneta). 

Dikabarkan bahwa Hansalyns Raden- 

fels pada tgl. 27 Maart j.a.d. akan 

membawa itoe majit-majit dari koerban 

mesin terbang ,,Uiver“ jang doeloe 

telah mendapat ketjelakaan, dan akan 

dikoeboer pada penghabisan bl. Maart 

jad. di Amsterdamsche zorgvlied. 
mean Jansen 

Selama Radja mengoendjoengi 
Jaarbeurs s 

Utrecht, 15 Maart (Aneta). Dik 
barkan bahwa selama mengoendjoengi 

Jaarbeurs sebagai telah dikabarkan 
Aneta tanggal 13 Maart jl. maka 
Radja (Koningin) telah memperhati 
kan dengan lama sekali pada koloniale 

'afdeeling, dimana beliau telah diteri 
ma dan ditoentoen berkeliling oleh 

directeur itoe handelsmuseum koloniaie 

PERANG ITALIE — ETHIOPIE Ap Ata, 
Y/IMI | Bekas oetoesan Ethiopie di Rome - 

pergi ke Geneve, 

Aneta mewartakan dari Addis Abeba 
bahwa Jesus afwork, bekas oe- 
'toesan Ethiopie di Rome sedang dalam 
perdjalanan ke Geneve membawa pe- 
Irintah rahsia jang penting. 
  

  

  

Perkara Controleur B.B. membawa 
' lari gadis : 

Kabarlebihlandjoet 

Dalam ini s.k. tanggal 24 Februari 
jbl. telah dioemoemkan berita dari pem 
bantoe kita dari Manna res. Benkoe- 

len tentang seorang Controleur B.B di 
Manna jang telah membawa lari seorang 
gadis doesoen sehingga dibawanja me 

nginap satoe malam di pasanggerahan. 

Tentang opinie publiek dan kita sen 

diri dalam kedjadian ini, kita reserveer 
dan tidak akan dibitjarakan lebih lan 
djoet sebeloem pemeriksaan jang ber 
wadjib selesai. : 

Hanja disini perloe dioemoemkan 
bahwa menoeroet keterangan jang le- 
bih landjoet diberikan oleh pembatja 
kitajang boleh dipertjaja dari Manna, 
jang menoelis begini: 

Itoe perempoean jang dibawa lari 
oleh Controleur Manna dan ditemani 
oleh Pasirah Kedoerang boekannja 
gadis, tetapi perempoean djanda jg. 
baroe doea boelan tjampoer sama 
lakinja, teroes bertjerai. 
Lebih landjoet tentang film kedjadi 
an itoe dikabarkan seperti berikoet 

Selain dari itoe, lain fihak me 

ngabarkan poela bahwa sedari tang 
gal 1 Maart ibl. dari Benkoelen 

telah dikirim oleh toean Resident 

beberapa orang rechercheur ke Man- 

na, tetapi kita sangsi bahwa keda- 
tangan itoe sersi2 boekan oentoek 

menjelidiki perboeatan Controleur 
B.B. terseboet, tetapi-juist oentoek 

mentjari tahoe SIAPAKAH ITOE 

ORANG jang telah berani mengi- 
rim kabar pada pers Betawi sehing 
ga perkara begini matjam tersiar 
seloeroeh negeri dan mendjadi per 

| tanjaan poela oleh toean Datoek Te- 
manggoeng pada Pemerentah. 

Besok kita moeat verslag lebih 

landjoet tentang film. 

  

  

Pedjoealan dihadapan orang 
banjak 

(OPENBARE VERKOOPING) 
Pada hari Saptoe tanggal 18 April 

1936, djam 10 pagi dihadapan dan di- 
tempat kantoor Lelang di Batavia, akan 

diadakan pendjocalan oemoem dari, 

Satoe perceel (toko), letaknja di Ba- 
tavia, Pasar Senen no. 176 (verpond, 
no, 10985, acte van eigen dom ddo. 16 

Maart 1908 no, 307), atas namanja 
Lauw Tek Kie. 

Keterangan lebih djaoeh pada jang 
koeasa dari pemegang hypotheek: 

Mr. J. G. Krijger. 

Advocaat di Batavia.   instituut Cosguino de aussy. 

  

    

  

   
    

    

SEN 
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Ipat sebentaran oentoek menetapkan 

dewerk 1935“. 
akpusan 

ITOELAH KESEHATAN. 

MOESOEH TOEAN. SEGALA 

|| KABAR PENTING 
SORGA DOENIA 

LAWAN DOELOE 
PENYAKIT 

DJATANJYA MELAINKAN BALSEM TyAH 

PAN, SEMOEA PENJAKIT PILEK, POESING 
MASOGK ANGIN, RHEUMATIEK,DAN LAINP 

TJEPAT SEMBOEn. 

BALSEM TPA “9 

TINTA 
mpoRttua NOOR-8 Co -@aravia 
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“Satoe Ma 

  

: tjekek-tapi siapa jang la- 
n itoe iboenoehan dan deng n nyang pat 
'GAGOE" ad Ltoeroet t'ampoer d. 

na, Lafonglatr bas “as PHI 

(LAST 'OUTPOS rs 
jang main 

RANT — CLAUDE RAINS — GERRUDE 
MICHAEL 

una “mengoeadjook £ 
   

   

  

   

    

   

      

: Oa abi resia jang sanget soelit. ani Bh 
rapa pemit boenochan kedjam. eh dilakoekan tiap2 korban '” #| 

   

  

    
   
    
   

   

   

    

    

    

  

  

  

  

   

     

   

    
    

. Djika 'Toean-toean dan Njonja-njonja ingin tahoe hal kehidoe- 

- Il pan, kesenangan dari diri sendiri, jang soedah laloe dan seka- 
1 PR | rang atawa jang aken dateng, Jatengtah sama 

ja UP “S.S. MOHAMMED ALI 
MATRAMANWEG No, 35 ? — -TELEFOON 536 2g MEESTER-CORNELIS 

Tarief boeat : 

u fl—  Horoscoop 2 tahoen 
233 » 2450 . 2 "5 17 

: Ha ndhiftkundige 5 
Astroloogie   

” Handlijnkundige 'Astroloog Horoscoop trekker 

Pk eat       

       
  

      

   

    

| Djaman malaise i ini di tiap roemah tangga me- 

'ngoerangkan ongkosnja dengan menggoenakan 
»KETJAP« oentoek teman dahar nasi. 

4. Tidak heran lagi fabriek maoepoen jang 
“djocalan ditiap ploksok margkin banjaknja. 

Pn Tapi tidak « a 'kefjap baik ada djoega 

| jang hanja 
ta keroean,.. 

    

  

djadi dahar 

seloem U Mu ketjap jang lain, 
Teki “dogloe tjobalah U minta tjonto 

. Ketjap »PETANI" 

: Han per Y bier flesch fo, 45 
- PA k abonnes Pemandai Ban ta 40 

  

adja ketjap, tapi rasanja 
djoega tidak 

ig
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ing “baik, corres- 
3 resia dalam 

lici sdienst, persbreidel- 
ordonnantie dan artikel2 w mengenakan jour- 

dan penoelis koran. - dan publiek.— 
mba aabkA reng atau auteursrecht. Beberapa pengala- 

Buta Lea man jang menarik hati, enz, enz, ENZ. 
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dalam barak ek 
" n, redac 
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| Djangan toean -iaa 

MENOENGGAK 
Sebab menjorsahkan pdministratiej 

oenteek Gapat uitkesring 
dari Foads Memartan, 
  

“Oentoek AA kaaga 
| kesehatan mata 

tja Mata dan belt satse pasang katj: 
mata seperti tocan beli satve pasang 
'sepatoe. 

| Teroetama sekali tcean poenja mata $ 
misti diperiksa betoel jang koerangi- H 
baik, baroelah tcean bisa memilih ka 
tja mata oentoek memperbaikannja 

  

C. FIELIEN, O.D. 
Gedipl. Opticien 

Pasar Baroe No. 83- Telf. 159 Welt.- Be-C. 

Na 

Wasir (Laij “ T: etjhena) 
Ditanggoeng dalem 
15 hari “semboe 
baek zonder potong 
dan  zonder meng- 
ganggoe kesehatan 
badan... 
Djoega  penjakit- 
penjakit seperti: 
#mpotende, Syphilis 
Gonorrho-a (Sakit 
prampoean danken- 
tiingnana of kotor) 

Dabaai “Rheumatiek (Toe- 
bg toe Nierziekte (Boca ping- 
gang) Kentjing Manis, Asthma (Be- 
ngek), Batoek kering atawa basa, Me- 

  

djen, Sakit Boesoeng (Aer), Verlam- 
ming (Mati oerat cerai), Zenuwen 
etc. etc. 
Pt ae penjakit pramposan seper- 

: Kapoetian (Pekthay), Sakit kotoran, 
Mata (Djato peroet), Sterilis y dan 
laen laen. 

Dikasi 
sampe baek zonder operatie. 

Segala waktoe buleh panggil atawa 
dateng sendiri. Obat obat boleh minta . 
Onder rembours. 

Harap menjaksiken sendiri, me- 
noenggoe dengen hormat. 

'Tabib A. K, HASRUIT 
Mageak 68 Batavia-£ 

0 batjaan toean!| R 
S | sebab bisa menghilangkan hak toean 

  

     
    

'g 'Tocan tidak bisa mendjaga mataf 
toean, selain toean pergi ke Toko Ka- 

  

obat dengen perdjandjianj 

  

  

SOEDAH TERBIT 

 aKrisis Economi 

dan Kapitalisme” 

an OLEH 

'MOHAMMAD HATTA 

“debutaja KIL -I- 90 moeka” 
3 | formaat 16 X 4.” 

| ISI KITA: 

IL Indonesia dalam krisis. 
Il Dari hal pengertian krisis" 

“ik Tingkat- tingkat zaman per- 
“.ekonomian. 

v, Soesoenan 
dan krisis. 

“ Keterangan kunju kiur dan 

    

perekonom ian 

   

. Politik kunjuktur, 
VIH Penoetoep. 

BIT t. LEMBAO oran 
Gg. Kebon Djeroek 37 

Batavia- Centrum. 

lekas, ditjetak. | tidak 
jak, harga tjoema f 0,60 ai 

910 ongkos kirim. f 

    

   

      ketawi   | Toean Soemanang, (Kramat 174. 

Adiministarie Peman dangan 
2 Senen 107 

3 TAnAP . membikin tocan sebagai orarg TA 

- beroetang!) R 
|sebab meta mbatkan kemadjoean koran! | 

Sawah Basa 

   
   

  

.  Boeat hari Senen 3 

/dan Selasa 16-17 2 

Maart 1936» 

Rat Ian 

  

      

  

  

       

    

  

  

     Cari 
    

Their hearts 
were light—even. 
in the shadow 

“of death below 

Ie the river-bed— 
“| andlaughterwas 

their challenge 

to the threat of 

danger! 

  

    

TAFIR LIVES WERE TENSE.. 
“THEIR LOVE WAS RECKLESS! 

                  

      

    

  

  

  

S3 4 8 z '»”Goossens & Barends” IE 
z Technikers 'E 

- Te SN 
: - Melakoekan segala roepa pesanan technisch " - 

2 dan monteur » - 
2 Memasang electrisch dan penerangan2 electrisch 3 
54 Tempat bekerdja  oentoek  mengoesahakan IS 
s8 badja, magneten — dan mengisi dynamos- IS 
mg verchroomen  —  vernikkelen dan memasang - 
5. waterleiding - 
2 Auto Reparatie — En Duco Ateliers IS 
TG KRAMAT 96 ATAVIA-C, — T FLF. WELT. No,3349 NS 

2 9 -2 

Ya PANAS 
Per goeroean Nasional 

SKASATRIAN« 
Kadjiweg 48 . Batavia-Centrum 

Masih menerima mcerid boeat: 
L HLLS, dan, Schakeischocl, 

H, Handelscursus, Cursus K. A. E. 
Typen, Bahasa Belanda dan 
Inggris. : 

Orang toea moerid2 dapat KINDE:- 
TGOBLAGE, 

Kepala Sekolah 

Ist Nilai 

  

  

BOURS TIDAK DIKIRIM. | 
boleh dapat pada:       

Barce boeka...di Lahat!! 

| Filiaal MEUBEL HANDEL 

“Radji Djamoloedin 
PALEMZEANG 

  

— Djoeal matjam-mafjam perkakas 

keperloean roemah tangga seperti: 

lemari, medja, koersi, semoea dari 

kajoe djafi, merawan dan meranti. 

Potongan menoeroef keadaan 

“zaman, Sedia djoega randjang besi 
bulzak d.LI.. 

Dengan pembajaran CONTANT 

dan MENTJITJIL, 
Djoega terima segala pesanan 

dari semoea tempat. 

Boleh datang periksa barang 
baik harga moerah.     

Atoeran baroe, Segala orang jeng be- 
kerdja dipotong gadji ada poela jang di- 
lepas, tetapi di Toko Delima dipotong 
harga. Kelamboe soedah djadino. 3f 1,- 
no. 211,30 no.1 f 1,50. Datanglah bada 
Toko Delia, dkaen Batavia-Cent um, 
  

| WONDERBAARLIJKE— AHLI PALAK 

ASTROLOOG 
Spiritist en Horoscoop. treker 

Bisa kasi taoe hal pengidoepan senang 
en soesa pertjintahan roemah tangga 
pekerdjahan oentoeng dagang, advies 
Pra atawa dari lain lain oeroesan 

apa jang soeka maoe taoe boleh da- 

tang pada .A. WAHID MAWN, 
Petjenongan 34 Batavia-C, 

mengobati segala penjakit zonder ope- 
ratie. 

Djam bitjara 8-1 siang dan 4-8 malam, 

Soerat Poedjian 
Batavia-Centrum 7 Juli 1395 

Saja jang bertanda tangan dibawah 
ini. KASROEN HARDJOSOEMARTO. 
Petodjo Sabangan Gang 3, dengan soeka 
hati menerangkan, . bahwa foean Tabib 
A.G. JACOB Kebon-Djatiweg 13 Bat.-C, 
soedah foeloeng saja boeat semboehkan 
sama sekali penjakit saja Bewasir (aam- 
beien) jang soedah berbelas fahoen 
terkandoeng dibadan saja. 

Tertanda oleh saja : 

5 K, Hardjosoemarto 
Ex-Administ. Dagblad ,,Bintang-Timoer“   

  

“ Hn u' 

  

      
     
       

  

    
      
    
      

     

    

   



   
   

  

       
      

    

         

  

      
       

    

         

     
      
        

   

       

      
    

         
    

   

   

    

   

                  

         

  

      
          
         

     
    

      
   
   

               
     

         

    
   
    

   

    

nja preamble 
a pemerentah 

$ pemerentah Sovjet ada: 
erdorong oleh ke-inginan oentoek me 
egoehkan perdamaian di Europa dan 

berikan kepastian tentang baiknja. 
toe perdamaian dengan 'negeri2 dij 

   
    
       

   

   
   poerna .tentang didjalankannja artikel2 
23. menoeroet dalam Covenant dari Vol- 
4 'kenbond jang dimaksoedkan. boeat 
« ar mendjaga. 'keselamatan jnationaal dan: 

kemerdekaan politiek negeri2. 
publiek bangsa kita | 

kenal dengan boe 

ingan di Tuan 
Dibawah ini rita Setan dari Kengi 

Oo isinja itoe Past: 

: Apabila Frankrijk atau U.S.S. R. 
(Sovjet Unie) ada tera: dengan, 
tau semak dalam Kn he dari sera 

  

   
   

    

      

   
   
    

   
   
     
   
    

  

   

  

   
   

  

   

  

   
     

    

  

     

    

       

   
   
     
    

    

   
   

  

   

  

   

     

  

    
   

        

   

      

   

    

  

    

      

    
       

  

     
     

  

sambil membikin lebih sem 

: dengan -maksoe 

i 'sesoeatoe 

Pada lekat katarak ada denah. 
alien satoe protocol jang boenjinja se 

(Iperti dibav 

  

in 
1. Ada diakoeh. bahwa effectnja Ar- 

tikel III jalah mewadjibkan sesoeatoe 
fihak jang teeken tractaat Jantas me-   

ngasih bantoean pada jg lain dengan 
lantas menoeroet pada voorstel2 dari 
Volkenbondsraad begitoe lekas voorstel 
voorstel terseboet soedah dikeloearkan 
menoeroet. Artikel 16 dari Covenant-.Le 
bi2 djaoeh ada diakoeh bahwa kedoea 
fihak jg teeken tractaat akan bekerdja 
sama-sama. 

Boeat bikin Volkenbondsraad keloear 
kan voorstel2nja dengan ketjepatan jg 
diminta oleh keadaan dan apabila Vo! 
kenbondsraad, karena sebab apa sadja 
tidak keloearkan voorstel atau tidak 
'bisa ambil poetoesan dengan algemee 
ne stem, kewadjiban mengasih bantoe 
jan “mesti didjalankan djoega. Djoega | 
Jada diakoe bahwa kewadjiban menga | 
sih bantoecan jang diseboet dalam ini 
tractaat melainkan -berlakoe djikalau 

Jada serangan pada daerahnja salah sa 
Iioe fihak jang teeken ini tractaat. 

. HI. Maksoed jang sama dari kedoea 
pemerentah boekan sekali kali dengan 
ini tractaat: boeat melemahkan soeatoc 

“Ikewadjiban jang telah didjandjikan o 
leh: 'Frankrijk dan oleh U.S SR: terha 
dap party ketiga menoeroet tractaat2 
jang soedah dibikin lebih doeloe ada: 
diakoe. | bahwa. tractaat tidak haroes di 
lakoekan dalam fjara jang, karena ta' 
tjotjok sama kewadjiban2 tractaat jg. 

bikin: 
. Itelah didjandjikan oleh salah satoe ti 
hak, ini fibak bisa mendapat 

tie (hoekoeman) jang Pipa in-   

|ternationaal. Ba aa Ip 

yu Kedoea Heli AM merasa per- 
i Lage ren opa lokaal 

boeat mengadakan | 
ggoengan keselamatan: seperti anta 

1 ke Staat jang teeken tractaat 
Pp iisi Agak Ba de 

    

J 
Iionesroet permoe- | 

: menggantikan ke: 

  
ik jang soedah ber | 

n diteekennj: ini tractaat 

  

Ijandji boeat n ya 
-satoenja kena diserang o 0 eh      

   
   
   

   

  

   

    

    

   

   

   
    
         

   
     
    
   
    

memasoekkan 
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kerdjaan sela- poenja dienst dala kes 

selai masoek dienst loe geschikt. Ia 1    

Ijalah di Irrigatie bertempat di Tegal 
(Tjomal-Pemali) sedari tahoen 1905. se 
bagai leerling opnemer dengan berga 
djih f 15.— Berhoeboeng dengan ia 
poenja pekerdja' 'an jang “begitoe baik, 

| maka ia sampai sekarang masih tetap 
di dienst Gouvernement dan sebagai 
werkbaas dengan mendapat gadjih " sa 
toe boelannja f 300—, 

Perloe disini kita terangkan, bahwa 
selamanja dienst bekerdja hingg a sam 
pai sekarang tidak mendapat benoe- 
man sedang kawan kawan jang lebih 
moeda bisa di benoem lebih doeloe 
dan malahan ada djoega jang telah 
berenti dengan pensicen. 

Oleh karena toean Soeparnoterseboet 
merasa soedah berdienst di Gouver 
nement 32 tahoen lamanja, dan me 
noeroet oemoem ia. ada hak boeat 
minta pensioen. Akan tetapi dengan 
terkedjoet, bahwa tentang pensioen 
bagi toean Soeparno terseboet tidak 
ampang, kalau tidak boleh di seboet 

| tidak dapat. 
Alasan dari atas jang mendjadikan 

pokok jalah, bahwa t. Soeparno terse 
boet hingga sekarang masih beloem di- 
benoem  djadi soesah boeat mendapat 
pensioen amupeepi mendapat wacht- 
geld. 

Ketjoeali kita sendiri tidak mengerti, 
memang ini kedjadian ada begitoe 
aneh, karena dienst soedah 32 tahoen 
lamanj ja beloem djoega. mendapat soerat 
benoeman, sedangkan jg -dienst lebih 
moeda 'soedah me t benoeman 
dan malahan soedah'.ada jg. pensioen. 
Tentang tidak terima soerat benoeman 
itoe dari keloepa'annja di fihak atas 
latau boekan, itoe kita tidak 'bisa 
tahoe pasti. 

Menoeroet: keadaannja tata Soe- 
parno jang mempoenjai tanggoengan 
tidak boleh dikatakan enteng, kiranja 
tidak salah  djikalau “jg wadjib 
diatas akan memperhatikan tentang ini 
kedjadian. Djikalau toean .Soeparno 
itoe tidak mendapat pensioen, apakah 
ia poenja dienst dalam Negri jang soe 

gldah 32 tahoen lamanja itoe tidak di 

Janggap? 
Jang wadjib diatas soedahi mengakoei 

bahwa  toean Soeparno itoe soedah 
- Ibekerdja pada Gouvernement 82 tahoen 
da -akan tetapi jang wadjib hanja 

adj ,| menjangkal tentang soerat benoeman 
-Isadja. "” Meskipoen 
'tocan Soeparno- poen tidak tinggal 
diam, dan- dengan perantaraannja | ! 
orang jang mengerti, maka ia soedah 

rekest bocat minta 

begitoe,. roepanja 

pensioen. Dengan 
|harap moedah2an berhasil maksoednja. 
Poen kita membilang banjak terima 
iIkasih kepada toean Redacteur jang 
'Isoedah -memberi tempat ini toelisan 

lisan kiranja lebih mendapat perhatian 
Ta jang wadjib. 

mn pera 

: Benkoelen. 

Pem wu da ea 

Benkoelen. aa 

| aj Porlan Moehammadijja 
|(Spaar Copratie Oesa 

  

- Ban mana 

et di atas, fihak jang laen ti 

  

bantoea , direct atas 
njerang, dan lagi, sesocatoe 

n tentang mengasih 'ban- 
an jang berlawanan sama perdjan- 

ng sekarang ini, Ea 

NI kal Bete toean Demang Kotta 
Idan manteri Politie, orang. peineem 
kira2 3000. oran 

" Tadana dan dengan tersiarnja ini toe- 

e Openbaar Jaarvergadering. Bapeaja di 

sebe- 
loem Vergaderingdi 

"| tempat di roemah tempat memelihara 
'lanak2 Jatim di Pisa Batoe Kotta|3e. , 

— Jang berhadlir, wakil dari perkoem 
dan Cridiet 

| kita, wakil| 26: » 
s./ch, Ngnaa dan Pemandangan. wa-| 

seboet dalam pehiyaMoai bertiga 

eh mengasi pertolongan atau 
“indirect, pada 

enjatakan tidak terikat oleh 

Jang tiada TG setelah di panggil | 
| dengan patoet, wakil Perkoempoelan 

| Aldjamiatoel Chair, tocan Hoofdpeng | 
hoeloe, dan Pegawai? agama, Mn 

Venetin pasar: Anggoet,— 

- Pinpinan Vergadering di pegang 
Tak Ketoea moedah toean A, Moenir, 

7 | Sacretaris Persidangan toean Secreta- 
A Iris 1. Bachtiar. 

Djam 9 percies, malas Pemimpin 
berboenji tanda Vergadering di moe- 
lai, sesoedah memberi selamat datang 

(sebagaimana biasa, anak2 Jatim jg di 
?Ipeliharanja bernjanji dengan lagoe 
Ijang menjedihkan hati, kemoedian di 

Tk Ibatjakan ajat @oer'an, oleh seorang 
10 sekarang men anak Jatim bersama Daoed, soerat 

3 jaan sebag ga) Vena di Joesoeff, kemoedian Peminpin Verga- 
Dx. C4 jang Na ni cota, telah dering memboeat sedikit rede, sebab 
mempoenjai NN Negri koe- di adakan Vergadering Jaarverslag i ini 
rang lebih Deen, Van menoeroet dengan Openbaar, kata spr : karena 
soerat soerat keterangan tentang ia Badan ' Pemiliharaan. Anak Jatim, 

|CBapeaja) ini, tjoemah di oeroes oleh 
Bestuurnja jang tertentoe, dan di poe 
njai oleh oemoem, ocang2 jang di da 
pat dalam tahoen jang laloe 1935. ka 
banjakan dari toean2 sekalian, maksoed 
sakarang  perloe rasanja kami mem- 
'berikan perhitoengan jang lengkap ke 
pada- oemoem poela, memang soedah 
biasanja tiap2 perkoemp: biar jang| - 
besar maoepoen jang ketjil, pada tiap2 
tahoen meadakan Jaarverslag, mene- 
rangkan keadaan oeang masoek dan 
keloear pekerdjaan2 jang telah di per 
boeatnja tahoen jang baroe silam, 
demikian poela Bapeaja ini pada ma 
lam ini mengadakan Jaarvergadering 
poela, akan menerangkan jang sede- 
mikian itoe, menoeroet Reglement 
Bapeaja patsal 7 7 ajat 5. toean2 jang 
hadlir di harap akan mendengar de- 
ngan tenang dan memperhatikan. 

Spr: pertama toean A. Kasim, Pen 
ningmeester Bapeaja, spr. menerangkan 
hal keoeangan masoek dan keloearnja 
pada tiap2 boelan moelai dari Roemah 
Jatim ini berdiri kata spr. 2 Februari 
sampai 81 December 1935 jaitoe.11 
boelan. Verslag tentangan ke-oeangan 
itoe amat tjoekoep dan lengkap, ke- 
moedian spr. batjakan Proces Verbaal 
Verificatie Commissie jang terdiri dari 
toean Soetan Arbie, Voorzitter. Hoofd- 
bestuur Aldjamiatoel Chair Benkoelen, 
toean A. Riva-i. klerk P.T.T. dan t. 

di Benkoelen..kesimpoelannja demikian 
a. Oeang jg masoek dari 2-2. t-m 31 

112. 1935. ada. ya 63.—ib: Oeang 
jg keloear dari 2-2. t-m 32:12. 1985 

31-12. 1935 -f 98.905 
Saldo kas Fan ada di simpan kepa- 

da Alg. Volkserediet Bank: f 80 dan 
di kas. Penningmeester f 18,90:. 
Oeang masoek itoe di dapat dari Con 
tributie, Donatie, Darmah, Zakat, Fit 
rah, dan sokongan dari kotta Benkoe 
len,  Tabapenandjoeng, Kepahiang, 
Tjoeroep, Moeara, Aman, Lebong  Do- 
nok, dan Lebong Tandai, dan oeang 

makan, pembeli pakaian, oeang seko- 
lah anak2 Jatim jang dipelihara, sewah 
roemah, sewah api sama N.I.G.M. 
dan membeli Inventaris oentoek anak2 
jatim itoe seperti Machien djait, peka 
kas barbier dan lain2. —- 

Spr. Kedoea toean M. Teufiek, Se- 
cretaris IT. dari Bapeaja, spr. ini mem 
verslagkan pekerdjaan2 Bapeaja dalam 
tahoen 1935, dari keadaan Ledennja 
Bestuumja dan Donateurnja, spr. te- 
rangkan Donateurnja ada diantaranja 

itoe djalan kita|6 orang bangsa Kuropa, dan 3 orang 
bangsa” Tiong Hoa, selainnja semoea 
(anak negeri, keadaan Bestuur sampei 
31 December 1935 terdiri dari: 

Voorzitter, toean Raden Hadji Iljas, 
particulier soedah 6 boelan: pergi tea- 
masa ke Batavia. 

Vice. Voorzitter, toean Adbul Moe 
nir, Particulair. 

Secretaris I. toean Bachtiar Commies 
Residentie kantoor Benkoelen. 

Secretaris II, toean M. Thaufiek, 
'Onderwijzer Benkoelen. 

Penningm tb A Kasim, Klerk land 
raad Benkoelen 3 

Na boeka!. 
| Pada malam tanggal. “7 djalan S Commissarissen : 

IMaart 1936. ,Badan Pemeliharaan | le. toean Mahmoed, gepensioener 

Anak Jatim“ Benkoelen, telah meada School Opziener, Benkoelen. 

kan Openbaar Jaarvergadering, ber-|2e. »  Aboe Kasim, Klerk 
“Residentie 'kantoor 2 

Abdul Rhani, Djoe- 
.roetoelis Vendu , 

4e. ,»  Mahjoedin, Mantri 
2. Belasting 3 

Sengadikesoemo, 
! 23 .goeroe MD. 5 

be... ,... H. Abdul Chaliek, 
Particulair 2 

Directeur Roemah Jatim.— 

Spr : 
peaja jang berdiri nutraal dari semoea 
partij jang ada dinegeri ,Benkoelen, 
dan menghormati semoea partij itoe 
dengan mengharap pertoeloengannja, 
penoetoep pidato spr: mengatakan 

Marzoeki goeroe H.IL.S. Gouvernement | 

Pa f 878,725— Saldo kas Sada 

jang keloear itoe di keloearkan oentoek: 

ctunana mengemoedikan bapeaja, tia. 
dalah kograng. menerima-critiek, maoe 
poen dengan'perantaraan s.ch. Sasaran, 
dan lainnja, tetapi kami selamanja 
terima .critiek .itoe sebagai nasehat, 
'tetapi kami harap kata spr. j.a.d. ini, 
toean2 jang soeka memberikan nasehat 
Idengamdjoedjoerkepada kami, tatoesah 
lah toean2 berpajah-pajah menoelis di 
s.ch. datanglah sendiri kepada kami 
kita beremboek dengan djalan jang 
baik ingatilah sebagai kata peminpin 
tadi, bahwa bapeaja ini kami sekedar 
mendjadi pengoeroes sadja, jang poenja 
ialah toean-toean sekalian. 

Spr: Ketiga toean Moedjalis, Direc 
teur Roemah Jatim, menerangkan hal 
keadaan anak2 Jatim jang dipelihara 
nja selama setahoen ini, spr. terang- 

kan nama2 anak-anak Jatim jang ada 
tinggal bersama2 diroemah Jatim dan 
asal tempat kedatangannja satoe per- 
satoe, djoemblah semoea anak jang di 
pelihara ada 20 orang dari oemoer 6 
tahoen sampai oemoer 9 th. laki-laki 
semoeanja, beloem dapat memelihara 
anak-anak Jatim perempoean kata spr. 
karena beloem ada tempatnja jang ter 
tentoe, dan keadaan oeang jg masoek 
beloem mengidzinkan, spr. terangkan 
poela anak2 jang. dapat sakit selama 
setahoen itoe, ada 102 kali pergi ke 
roemah sakit, semoeanja dapat perto- 
longan dengan gratis dari toean Dr. 
Erkens, oetjapan terima kasih ta' loepa 
dioetjapkannja, kemoedian spr. terang 
kan ada 42 kali anak2 itoe didjamoe 
makan oleh orang, dan menerima 
djoega djamoean jang dihantarkan 
orang keroemah Jatim, dengan ber- 
bagai2 namanja dan lezat tjita rasanja, 
sangat soesah kata spr. memelihara 
anak-anak ini, moedjoer benar saja 
doeloenja anak Jatim djoega jang di 
pelihara diroemah Jatim MD. di Djo 
cjakarta, disana dapatlah saja pela- 
djaran kata spr. jang teroetama mesti 
sabar, dan tenang. 

Penoetoep spr: oetjapkan teri maka 
sih kepada sekalian penderma2 jg ber 
oedjoed apa djoeapoen, dan kepada se 
moga jg berhadlir. 

Sesoedah spr jg ke 3 ini, diadakan 
pauze, didalam pauze diperlihatkan 
hendwerk, jani pekerdjaan 'tangan jg 
'diperbocat anak2 Jatim itoe, ada 3—4 
matjam boekoe2 jg ia kerdjakan seba 
gai boekbinder, adapoela 4—5 lembar 
tjelana pendek jg di djaitnja sendiri, 
jaitoe peladjaran akan mendjadi Kleer 
maker, sapoe lidi, dengan simpainja, 
penepoek kasoer, 'dan pentjoetjoek sa 
te, ada djoega br. itoe jg dibeli oleh 
ig badlir, dan anak Jatim me-edari 
emoea jg hadlir mentjantoemkan Co 

carde, serta mengharap sedikit derma. 
Spr ke 4 t. M. Soellam, sbg oetoe 

san dari Comite diloear kota Benkoe- 
len,. saja ini doeloenja mendjadi Dir. 
roemah Jatim ini kata Spr. sesoeng- 

| goehnja pekerdjaan mendjadi dir. roe 
mah Jatim itoe dipandang orang dari 
loear pekerdjaan jg moedah sadja, te- 
tapi sbg saja jg telah mealami sendiri, 
ini pekerdjaan amat soesah, kita ber 
tjampoer gaoel kepada anak jg berma 
tjam bahasanja, kata anak dari sebe- 
lah Redjang Tjoa, artinja tidak, ka 
ta anak jg datang dari sebelah Sera- 
wai Nido, kata anak jg dari Benkoe 
len ti dak, heran saja kata spr. ne- 
geri begini ketjil banjak berlain2, de- 
ngan berlaiman bahasa ini kerap kali 
mendatangkan perkelahian, jg mesti 
dioeroes oleh dir. dengan djalan ber 
damai tjara persaudaraan, sehingga sa- 
ja sendiri merasa saja ongeschikt men 
djadi dir. roemah Jatim, didalam saja 
kebingoengan. 'ini, moedjoer djoega 
orang toea kita Advesiue bapeaja ini 
roepanja. mengetanoei hal kebingoe 
ngan saja itoe ia memberi Advies soe 
paja diminta kepada Hoofdb MI). se 
orang anak jang dewasa jg doeloenja 
anak Jatim djoega jg telah di pimpin 
dan  diadjar oleh roemah Jatim MD. 
Djoejakarta, inilah. sekarang jg men 
djadi dir. R. J. ini, dan tentangan per 
hatian orang diloear kota Benkoelen 
kepada bapeaja ini betoel sangat sem 
|pathi, tetapi mereka masih berawas 
awas, - karena mereka mengingat 
perkoempoelan-perkoempoelan di kota 
Benkoelen .ini jang soedah2, koetjar- 
katjer, moendar mandir, semoea itoe 
karena oeroesan wangnja jang di ma 
kan Rajap, tetapi sesoedah saja 
mendengar verslagnja toean Penning 

. Imeester tadi dalam perkara ke-oeangan, 
bolehlah saja. mengatakan sekarang 
saja merasa bangga, dapatlah saja 
verslagkan kelak kepada Comite2 jang 
di loear kotta Benkoelen. | 

Spr: kelima toean Sema'oen Bakry 
Redactie s.ch. Sasaran jang terbit di 
Benkoelen, memang .soesah kata spr : 
mendjadi 'Directeur RJ. Saja doeloe 
soedah mealami mendjadi Directeur 

MEN Tg aman Djamaloedin, sebagai | R.J. Moehammadijah di Koerai. Tadji 

Adviseur dan toean  Moedjalis sebagai Periaman, anak2 banjak jang nakal, 
sebentar2 ia berkelahi, kita poekoel 
tiada bisa, sebab agama Islam sangat 

terangkan poela pendirian Ba| melarang menjakiti anak Jatim, ke- 
moedian spr: batjakan ajat @oer'an 
jang menjoeroeh mengasihi anak2 Ja 
tim, penoetoepnja spr : memberi nasi 
hat dalam pekerdjaan tangan jang 
atoet di perboeat di R.J. oleh anak2       kami pengoeroes Bapeaja ini, selama atim ini. 
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. sebagai voorzitter dari 

oprins 

ia Be alan EN h na aja 
“dan rantjangan akan mendirikan roe | 
mah tempat memelihara anak Jatim, |poela tersenjoem, roepanja bersenang 
kepoenjaan kita sendiri, bermoela spr: hati mendengar moeridnja mengambil 

'tidoer njenjak kata spr: dalam tahoen 
1928, timboelahlah perkoempoelan 
 Moehammadijah jang menggemparkan, 
gempar 

Kal 

  

POLITIEK BAROE DI JAPAN. 

Pen me ngnaapa Ten 

   

  

La 

    

| Transoceaan— Jaya Bode mengabar-| 
Bar 

    Baron Ikki, jang se kabarkan telah meleta 
     

      

   

   

  

   

   telah digantikan oleh Vic 
dari Raad-Rahasia itoe, t. Hiranuma. 

Perletakan djabata Ik 
dapat dioengkiri 
dari campagne, 
waktoe jang achir 
(dia oleh leider dari bal: 
telah menoedoehnja bahwa dia pengi- 
koet dari theorie professor Minobe, 
bahwa Keizer jalah satoe orgaan dari | 
keradjaan adanja. 3 
. Baron Ikki termasoek pada golongan 
jang baik dari anggauta-anggauta pe 
merintah jang lama disekitar keradja 
an, jang telah ikoet dengan pemboe 
noehan burgraaf Saito jang beloem 
lama, graaf Makino jang telah berhenti 
hofmaarschalk Suzuki, minister Finan-| 
cien Takahashi jang diboenoeh, dan 

   

   

   

   

e 

3 | verd. 

  

| Pengabisan systeem dari anggauta-anggauta pemerintah jang lama ? 
Ldr 

| Kekoeatiran Japan” 
"0.0 Tokio, 11 Maart (Domei-JB) ber- 

' di (pendapatan, bahwa pemerintah Japan 
elah memandang itoe keadaan di| 
  

jnland dengan kekoeatiran, tetapi 
T | orang menoendjoekkan bahwa menoe 

roet semoea kabar-kabar jang diterima 
di Japan bahwa sebab2 jang penting: 

boeat kedoedoekan tentara Djerman 
di Rynland jalah karena tetapnja itoe. 

(perdjandjian PRANTJIS- : EK 

BUSLAND boeat masing2 saling to-! 
long menolong.   

Achli-achli terseboet menoendjoek- | 
kan, bahwa Pemerintah Sovjet mem-| 
'pergoenakan ini kekoeatan- perdjan- 
'djian oentoek menambah kekoeatan 
dia poenja agressieve politiek (politiek 
menjerang) di Timoer djaoeh, walau 
poen perdjandjian itoe berboenji, bah: 

wa toepassing (mendjalankan) itoe 
beta ian hanja dibatasi hingga 
Europa. | 

' Perentah Japan tidak menoenggoe, 
Premier Okada jang doeloe. bahwa beberapa Negeri akan berga- 
Didalam perletakan dj a- 

pan memandang jalah per 
moelaan dari penghabisan 
systeem ,anggauta2 peme 
rentah jang lama", memang 

Saionji Genro jang 
paling achirtelahberniat 
boeat mengoendoerkan di- 
rinja dari penghidoepan 
politiek berhoeboeng dengan 
coemoernja jangtelah toea. 

Voorzitter baroe dari Raad-Rahasia | 
Huranuma jaitoe leider dari perge | 
rakan nasionlistiseh Kokuhonsha, 
dalam mana generaal Araki terma- 
soek. . SAN 

Ada kenjataan bahwa tidak diragoe 
ragoekan lagi, bahwa balatentara telah 
mendapat pengaroeh jang besar pada | 
perobahan kabinet jang baroe itoe. 

Soerat-soerat kabar menoendjoekkan | 
bahwa minister peperangan jg. baroe, 
Generaal Juiehi Terauchitelah 
mempermainkan rol jang penting pada |: 
penentocan tentang samenstelling pem 
(bentoekan) dari programma dari pe- 
merentah baroe. k 

Diterangkan bahwa Generaal Terau 
chie telah beroentoeng dapat meme- 
noehi permintaan2 (de eichen)balaten 
tara, ketjoeali apa jang bersangkoet/: 
dengan perloeasan « 
latentara dan b: 
litiek jang lebi 
ngingat pada | 

     

    
   

    

   

  

   

    

   

  

Manchukuo Japa 
Lebih djaoeh 

golongan? po: 
telah dilakoekan oleh Premi Tiro 

dan Minister van Financien Eiichi Ba-| 

ba boeat hervormingen (perobahan2) | 
didalam sferen Sociaal, fimancieel dan 
economie diatas lapangan landbouw |tri perbendaharaan negeri) telah mem 
dengan persetoedjoean dengan kema- 
oean2 dari balatentara, dan ini peroba- 
han2 sangat per 
wa hingga rajat dan balatentara diam.   

“33 

'Spr: Keenam sebagai penoetoep,|nrangkan begini, dalam bahasa In- 
edin jang |donesianja: Adakah smelihat engkau 

koe|hei! Moehammad orang jg mendoesta 
     tocan, H. Joenoes Dja 

    

  

   

    

   
     

BE 

ygat beri makan orang2 miskin, sampai di 

     

   

    
    

oean2 $ 1 n Adviseur itoe karena saja orang sem 
voor Iniandsch Zaken, ialah Adviseur |1 “dan poeasa, jg lain 'berkata 
Badan Pemeliharaan anak Jatim, saja |poela, sajapoen begitoe djoega tamba- 

    
   

di serahi oleh Pimipinan akan me 
rangkan sedikit taricht dari Bape: 

   

terangkan keadaan negeri Benkoelen 
sebeloem tahoen 1928, pendoedoeknja 

soearanja membangoenkan | dang enak tidoer tadi, 
-bangoen dengan ter| 

   
     
   

gg jang sed 

  

   

      

   
   

   

  

   

    

            
    
   

  

: ia k 
sek at, . 

— perg a, kem 

“tempat anak2 kita mempeladjari ilmoe .cemoem, di soeatoe roemah tempat 
pergoeroean agama |.    Hana mendjadi @oer'an soe- 

aoen kata spr: soerat itoe me.   La 

at memberikan kedjoedjoeran pada so 

Pena anan Dan, 
: “Iditoedjoekkan pada kepentingan-kepen 

lc (sil di Tiongkok. 

« Pesanan pada Lagerhuis. 

loe sekali boeat memba|semoea penghasilan radja teroentoek 

han poela saja soedah mendjadji Ha 
dji, berbagai2 hela kita dengar pada 

gi Hadji PER djadi Consul Moe 

ar| viseur, maocep 

-|tobat, dengan men 
-Ira anak jatim, dan 1 
orang miskin, toehan Allah itoe me- 

Ingampoeni hambanja jg mengakoe 
e|bersalah dan bertobat denganjmemper 

boeat apa jg telah ditinggalkan tadi, 
-Ikepoetoesannja mengakoe bersalah, ma 
o|ka pada waktoe itoelah moelai berdiri 
. | Comite jatim namanja dalam boelan 
|Januari 1935. Comite itoe memboeat 
beberapa pertemoean kepada orang2 
jg rasa bersetoedjoe dengan maksoed 
itoe, 2 Februari 1935, sebagai langkah 
pertama lantas diadakan roemah tem 

boeng dengan Japan, berhoeboeng 
|batan baron Ikki, pers J a-|dengan pentjaboetan dari itoe per-| 

djandjian Locarno, memandang bahwa | 
Japan dari sitoe tidak ada teman. 

—aja 
Kaoem merah di Tiongkok. 
“Tindakan bersama2 de 
ngan Komintern. 

- Tokio, 12 Maart (Domei J.B.) Te 
legram-telegram pers dari Shanghai 
menerangkan tentang pasoekan2 com- 
munist dari provincie' Shensi telah 
mendoedoeki di pertengahan barat da 
ri provincie Shansi, jg berada dibawa 
pimpinan leiders jg. terkenal djahat 
Mao Tsetung, Hsu Hai-tung 'dan Liu 
Tse-tan. Satoe telegram speciaal kepoe 
njaan ,,Nichi-Nichi“ dari Tientsin me 
ngabarkan, bahwa ada contact (per- 
hoeboengan) jg rapat antara pasoekan2 
comminusten dan Komintern, agent- 
agent mana ada actief di Tiongkok oe 
tara dengan bekerdja bersama2 dengan 
kaoem Communist Tiongkok. 

Satoe telegram speciaal kepoenjaan 
»Asahi“ dari Peiping mengabarkan, 
bahwa voorzitter dari Raad-politiek da 
ri Chachar dan Hopei, Soong Che- 
Yuan meminta pada pendoedoek boe 

lidariteit (pertanggoengan djawab) ter 
hadap pada penetratie (masoeknja ke 
itoe tanah) dari kaoem merah, jang 

tingan orang loear maoe mentjari ha' 

—0-— 

— Penghasilan Radja 

“ Londen, 11 Maart (Reuter J. B.) 
Waktoe hari pertanjaan didalam La- 
gerhuis Kanselier van Schatkist (Man 

batja satoe pesanan dari Radja Edward 
didalam mana Z.M. menentoekan itoe 

bagi Lagerhuis, dengan tidak oesah di 

n agama? ialah mereka jg tiada 
mengasihi anak2 Jatim dan tiada mem 

kata spr timboel debat hela kare 
t kena toedoeh tadi, setengah 
erkata saja tiada patoet kena 

  

ktoe itoe si goeroenja orang moeda | 

beberapa hela karena takoet kena an | 
tjaman toehan orang jg mendoestakan 
agama. Kata goeroe dalam ajat itoe 
tidak ketjoealinja, barangsiapa ig tiada 
mengasihani anak Jatim, dan tiada 
memberi makan orang miskin, ia ditoe 
doeh oleh toehan mendoestakan aga- 
ma, biarlah ia sembahjang poeasaper 

hamadijah sekalipoen, atau djadi Ad-| 
  pegawas aga 
salah dan kita 
akan memeliha 

memberi makan 

   
djadi 

b     

  

   

ma, tiada menga 
   

(koerangi apa-apa, agar soepaja dapat 

2 (kan civiele-lijst. 
| Itoe Radja m 

jagat dengan mogelijkheid (keadaan 

dalam b: 

'kesoesahan orang lain, 

pn 

    

didjalankan daja cepaja goena perbai- 

ngharap soepaja dii- 
jang bisa djadi) pada dia poenja per 
kawinan, sehingga didalam keadaan 
'itoe djoega voorzieningen persediaan 

' Imoesti djoega bisa' didapat boeat Ko- 
Iningin dan anggauta dari keloearga 

'radja, dengan 
soedah2. | 
| Radja telah meminta toelage toen- 
djangan jang patoet boeal Hertog van 
York sebagai didoega akan pengganti 
sadja, dan didalam soeatoe keadaan 
'boeat dia poenja keloearga.— 

Z.M. menerangkan niatannja bahwa 
penghasilan dari  hertogdom Corn- 
wall dikasihkan pada hertog van York, 
selama radja mendapat itoe hasil. 

Neville Chamberlain menerangkan 
ibahwa besok akan divoorstelkan in- 

tjara sebagai jang telah 

mentaire-commissie jang speciaal, goe- 
Ina memeriksa dan mengerdjakan pe- 
sanan radja terseboet. Wakil Will- 
thorne telah bertanja apakah radja 
telah memberikan beberapa waarbog 
(tanggoengan) bahwa dia tidak akan 
kawin. Pertanjaan ini jang mana telah 
membikin orang ketawa ramai di itoe 
gedong, tinggal tidak didjawab. 

Pemoeda Rusland . 
Pertentangan terha- 
dap pada Igama koe- 
rang soenggoeh2 

Moskou, 11 Mrt. (Transocean JB.). 
Didalam satoe “artikel jang termoeat 
didalam madjallah dari pergerakan 
pemoeda  communist de ,Kom- 
somolskaya Prawda" voorzit- 
ter dari pergerakan Anti-Toehan Yaro- 
slavski menerangkan bahwa srrjjd 
(pertentangan) terhadap pada igama 
dan terhadap pada geredja oleh ber- 
bagai2 partij-ambtenaren dan organi- 
satie2 Communist didalam beberapa 
daerah Rusland diambil dengan tidak 
soenggoeh2. 

Yaroslavki jang telah memprotest 
dengan keras terhadap pada so'al ini 
dan menerangkan bahwa propaganda 
jang menentang igama sekali kali ti 
dak termasoek pada jang doeloe jang 
hanja mendjalankan beberapa metho 
den (tjara2) sebagai jang soedah keli- 
hatan, tjara2 rana telah diobah. 

Didalam artikel itoe diterangkan de- 
ngan djelas bahwa ini taktik perobahan 
tidak satoe djoega terdjadi karena pe- 
robahan tindakan communisten terha 
dap pada Igama, memandang jang di 
terangkan nadrukkelijk bahwa perten 
tangan terhadap pada geredja dan 
secten dengan itoe' ,oude activiteit" 
(kegiatan lama“) pada arbeiders (koe 
12) dan tani2 moesti diteroeskan. Ten 
tang itoe streven mestilah ditanamkan 
tetap atheistische materialitische phi- 
losophie, lebih-lebih pada pemoeda2. 

Yaroslavski menjamboeng, bahwa 
masih tinggal lapangan pekerdjaan jg 
sangat loeas, memandang itoe geredja2 
'menjesoeaikan, dari pada strijlmetho-. 
den terhadap pada lawannja. 

Perkataan2 STALIN dioetjapkan 
kembali maka Yaroslavski berkata : 
“,Bolsjewistische partij tidak bisa 
tinggal neutraal terhadap pada igama, 
tetapi mesti mendjalankan anti propa 
ganda menentang propaganda. igama."     
pat melihara anak2 Jatim, dau Comite 
ne dimatikan diganti dengan Badan 
emeliharaan anak, waktoe itoe anak2 

yatim jg sengsara kehidoepannja, ter 
sia2 agamanja,. hampir roesak boedi 
pekertinja jg dipelihara disini ada 13 
orang, sekarang soedah mendjadi 20 
orang, tahoen ini akan ditambah lagi 
5 orang inilah taricht jg seringkas2nja 
kata spr sekarang masoek saja kepada 
Rantjangan akan mendirikan roemah 
jatim kepoenjaan sendiri, Openbaar jg 
terhormat! kata spr pada malam ming 
goe 25-26 Januari 1936, Ledenverga- 
dering Bapeaja telah memoetoes de- 
ngan soeara boelat, oleh beberapa de- 
sakan dan kepentingan, dalam tahoen 
1936 ini djoega memboeat satoe roemah 
sendiri akan tempat memelihara anak2 
Jatim, setelah kepoetoesan ini tersiar, 
datang igai2 pengrasaan di hati, 

boelkan. 
oe tjampoer Doeka, sampai di 

sini spr: menerangkan dalam ilmoe 
Zielkunde atau ilmoe Djiwa, dalam 

4 ia ada 2 zat, jang se- 
hi kata spr: satoe zat 

dis me, jang. di seboet 
ag arab Djasmaniah, 

nja dlalim dan thama', 

    

    

        

      

   

  

bernama 

zat ini t 

'ia soeka menoeroetkan hawa nafsoenja 
jang tiada ada “batasnja, kekajaan 
dan kelezatan doenia akan di boron 
nja semoeanja,ia tiada ambil perdoeli 

ar asal dirinja 
senang, zat ini berkata, prekper- 

  

   

  

setan, anak Jatim sanak boekan 
saudara boekan 
tempat tersangkoet, bagai2 poela poe- 
'toesan Bap: 

tiada poela boedinja 

Bapanja ini !— satoe zat lagi 
bernama altruime, jang di seboet 
dalam bahasa arab Roehaniah   zat ini selamanja berta'loek dengan 

mnapamyan 5 

stelling fpembentoekan) dari parle- 

AN 

PA 

Man sen gapeampen panam 

  

PEN panorama 

njampaikan maksoednja, kesoesahan 

soesahan dirinja sendiri, tiada ia takoet 
mengorbankan harta bendanja, oen- 
toek- menoeroet perintah toehannja, 

dalam kitabnja @oer'an. Nafkahkanlah 
sebahgian dari rezeki jang telah akoe 
berikan padamoe, kepada djalan Allah, 

kan sebahagian rezki jg. toehan telah 
berikan pada kita, toehan nanti akan 
menggantinja poela, perkelahian Djas 
mani dan Roehani ini dalam toeboeh 
manoesia, setelah tersiar itoe poetoesan 

serah kepada toean2 masing2, kita 
sekarang oentoek mendjalankan poetoe 
san Bapeaja itoe, sebagai examen, 
kalau menang Roehani, kita geslag, 
dan kalau menang Djasmani, kita dja 
toeh, manoesia djangan menjangka ia 
akan ditinggalkan sadja, dengan tiada 
dioedji, ia berkata dengan moeloetnja 
akoe pertjaja kepada Allah dan hari 
jang kemoedian, apabila datang oedjian 
dari Allah, soeroeh mengorbankan 
harta bendanja kepada djalan Allah, 
ia moengkir, sesoenggoehnja mereka 
orang jang moenafiek, sampai di sini 
pidatonja di soedahinja dengan doa, 
kemoedian  Openbaar Vergadering 
mengambil Motie, sebagai tsb. di 
bawah ini: 

Motie, 

Openbare Vergadering Badan Peme- 
liharaan anak Jatim Benkoelen, ber 
tempat di roemah Jatimnja di Pintoe 
Batoe, kota Benkoelen, pada Malam 
Minggoe tg. 7 djalan 8 Maart 1936. 
jang dihadliri oleh wakil perk. Moe- 
hammadijah, dan Spaar Cridiet Copra- 
tie Oesaha Kita. wakil dari Pers Pe- 
mandangan, dan Sasaran, wakil peme 
rintah t. Demang kotta dan Manteri 
Politie, dan 300. orang oemoem. 

le. Setelah mendengar pembitjaraan 
Peningmeesternja, jang memperslagkan 
hal keoeangan masoek dan keloearnja 
dalam tahoen 1935.— 

2e. Megdengar poela pembitjaraan 
Segretarisnja, jang memverslagkan pe- 
kerdjaan2 jang telah di kerdjakannja 
dalam tahoen 1935. . 

Ternjata dalam kedoea'pembitjaraan 
itoe, Badan Pemeliharaan Anak Jatim 
(Bapeaja) telah bekerdja dalam serba 
kekoerangan.— 

3e. Setelah mendengar pembitjaraan 
H. Joenoes Djamaloedin. Adviseur dari 
Bapeaja, dengan pandjang lebar me- 
nerangkan rantjangan akan mendiri 
kan roemah Jatim, dengan memakai 
ongkost kira kira f2500, di dalam 
waktoe jang begini soesah,. 

4e. Mendengar chabar, bahwa bea 
Rubber anak negeri di dalam gewest 
ini akan dikembalikan oleh pemerintah 
kepada anak negeri, dengan djalan me 
ndakan sekolah2 jang di rasa patoet, 
atau lain2 jang bergoena bagi Oemoem. 

Menimbang. 
Ternjata, bahwa Bapeaja itoe, lelah 

melihatkan tenaganja, bekerdja dalam 
lapangan Sociaal, menolong kesengsa- 
raan anak anak Jatim jang terlantar 
kehidoepannja, tersia-sia agamanja, 
dan hampir roesak boedi pekertinja, di 
dalam serba kekoerangan.— dan me 

'lingat poela ban Rubber itoe ada ke 
poenjaan anak negeri, dan Bapeaja ini 
djoega kepoenjaan anak negeri, dan me 
ingat poela, bahwa pemelihara anak2 
Jatim miskin jg sengsara itoe, boekan 
sadja kewadjiban ra,jat belaka, teroe- 
tama kewadjiban pemerintah poela: 

Memoetoes. 

Openbaar - Verg. tsb., memoetoeskan 
dengan soeara boelat, memberi Koeasa 
kepada bestuur Bapeaja akan mema 
soekan permoehoenan kepada Peme 
rintah, soedi apalah kiranja pemerintah 
akan soeka memboeat satoe roemah 
di kotta Benkoelen ini jang lajak, 
bagi tempat memelihara anak Jatim 
jg ada dipeliharanja, dari ocang seba 
gian dari bea Pubberitoe motie ini a 
kan dikirmkan kepada Sripadoeka t. 
besar Resident Benkoelen dan kepada 
pena t. Hoofd v Plaatselijk Bestuur 
otta Benkoelen demikianlah adanja. 

| —L— 

Vereeniging Volksonderwijs Garoet 

Akan mengadakan Mulo. 
Bisakah kedjadian ber- 
diri. : 

Perkoempoelan diatas jg divoorzitte 
ri oleh toean R. Demang Sastrawigoe- 
na (Patih Garoet) telah mempoenjai 
satoe sekolah jang dinamakan ,H.I.S. 
Boedi Prijaji“ jang telah mendapat sub 
sidie, sekarang telah menjebarkan soe 
rat pemberi tahoean, jang menerang- 
|kan bahwa djika tak ada rintangan la 
in-lain, nanti pada 1 hari boelan Au- 
gustus 1936, akan mengadakan seko- 
lah Mulo, dan tempatnja oentoek se- 
mentara waktoe di H.I.S. Boedi Pri- 
jaji Tjiledoeg. Permoelaaanja akan me 
ngadakan voorklas. : 

Moerid2 jg diterima masoek ke Voor   

@oedrat iradat toehannja, dengan me- | r 
laloei sebab2 jang biasanja oentoek me-| 

orang lain itoe di rasainja sebagai ke- | 

zat ini berkata, toehan telah menjoe- || 
Iroeh kita, firmannja jang terseboet|| 

sekarang kenapa kita takoet memberi-! 

Bapeaja, siapa nanti jang' menang ter| 

MEA NPL NNAMENNU nang kewasan Nana 

  

Perg. Rakjat “ 
(Ajb. PETODJO OEDIK 25. 

» (Verlengde Laan Canne) | 

1. MEMBOEKA beberapa cursus ba- 
| roe seperti Englis hConver- | 

sati on di 
“. 

Menerima moerid: FROBEL dan 
Pergoeroean Rendah. Lg   
  

klas, jaitoe moerid2 klas 7 jang tamat 

|vernement, ataupoen particulier jang 
soedah dapat erkerning.- 

Berdirinja sekolah Mulo itoe ber- 
gantoeng kepada baniaknja anak-anak 
jang ingin masoek dan diperkenankan 

Mulo itoe sebeloemnja Japat subsidie: 
1. Dari pembajaran sekolah. 
2. Dari pemberian derma dari orang 

orang jang meEmasoekkan anaknja, se- 
koerang-koerangnja 1 anak f 50. 

3. Dari pemberian derma dari Toe- 
an toean Ondernemingen, Toean-toean 
B.B. ambtenaren dan lain-lain Gou- 
vernementsdienst, djoega dari Toean- 
toean Inlandsche ambtenaren dan 
orang arang Boemi Poetra jang kaja 
meskipoen tiada memaseekkan anak 
nja, dari roepa roepa koempoelan se- 
perti: Pasoendan, P.S.I. Moehamdijah 
Toelakbala, dari roepa roepa koempoe- 
lan Cooperatie, dari Toean (Njonja) 
Beheerder Hotel hotel, Toean Beheer- 
der Fabriek dan A.V.Cr. Bank. 

Kalau bisa kesampaian ini fjita-tji 
ta di Garoet akan. mempoenjai doea 
boeah sekolah Mulo dengan jang soe 
dah ada sekarang kepoenjaan Taman 
Siswa jang dinamakan Ta man De- 
iwasa. Tetapi tahoen belakang djoe- 

roet itoe sampai 3 perkoempoelan, jg. 
djadinja teroes hidoep sampai sekarang 
tjoema satoe sadja, ialah jang kepoe- 
njaan Taman Siswa. Apakah sebab- 
nja? Memang, kalau menilik banjak- 
nja sekolah matjam H.I.S. di Garoet 
dan sekitarnja patoet'berdiri beberapa 
sekolah Mulo lagi tetapi mereka tidak 
bisa melandjoetkan sekolahnja. berhoe 
boeng dengan orgkosnja sekolah itoe 
amat mahalnja, bagi orang jang mem 
poenjai penghasilan koerang dari f 75-- 
dengan memasoekkan anaknja ke Mu 
lo bajaran f 6,— oentoek seorang anak 
kalau anaknja itoe banjak tentoe men 
dijadikan keberatan, lebih lebih bagi 
orang orang jang penghasilannja ke- 
tjil, tentoe tidak bisanja. 

Lain dari pada mahal ongkosnja, 
bagi orang2 toea ada koerang djoega 
nafsoenja menjekolahkan anak keseko 
lah jang lebih tinggi itoe, karena sema- 
ngatnja, anak bersekolah itoe soepaja 
dikemoedian harinja bi8Sa mendjabat 
pangkat atau mendjabat pangkat jang 
moelia serta mendapat penghasilan 
besar, sedang keadaan sekarang banjak 
keloearan dari Mulo, A.M.S. tinggal 
djadi pandji klantoeng, tidak bisa 
mentjahari penghidoepan, tidak bisa 
menggoenakan dari boeah pengadjaran 
pendapatan sekolah, oentoek hidoep 
didalam masjarakat mengoeroes dirinja 
sendiri, bahkan sebaliknja masih tetap 
hidoepnja itoe dioeroes sama orangstoea. 

z ema yen. 

Langen ,,/Mardi Siswa” 

Sekarang di Keboemen telah berdiri 
perkoempoelan boeat anak-anak seko 
lah, diberi nama Langen , Mardi Siswa" 

Perkoempoelan ini terdjadi dari ini 
tiatiefnja toean Boepati. 

Adapoen maksoednja (azasnja) ialah 
memperhidoep kunst kita Djawa ten- 
tang: ,tembang, tari dan gending. 

Maksoed ini dipimpin teroetama oleh 
beliau sendiri pada tiap2 hari jang 
telah ditentoekan pada malam Minggoe 
moelai djam 6 petang hari dipendopo 
kaboepaten. | 

Berhoeboeng dengan adanja peladja 
ran lagon dan tembang dalam sekola 
han Goebernemen, maka inaksoed ini 
ditjita2kan soepaja dapat tersiar djoega 
kepada sekalian goeroe dan moerid2 
dalam daerah regentschap Keboemen. 

Moedah2an asas Langen ,, M.S.“ jg. 
baik itoe dapat tertjapai adanja. 

ana Pama 

Ditanja boecat pindah ke Digoel 

Beberapa hari jang baroe laloe di 
antara  Assistent ' Wedono diressort 
Gombong ada “ditanjakan oleh pihak 
jang lebih atasan, siapakah jang maoe 
boeat bekerdja mendjadi Ass. Wedono 
di Digoel. Tetapi hingga waktoe ini 
penoelis beloem mendengar diantaranja 
jang soeka berpindah kesana. 

Kiranja hal ini djika jang wadjib 
soeka memberikan djandji2 jang dapat 
memoeaskan, ada djoega, jang, maoe 
mendjalani. Tetapi siapa tahoe barang- 
kali ada jang akan tjoba2 mendjalani, 
boeat menambah ervaring, ditanah 
Merah. |   

dan berdiploma dari sekolah, H:L.S. 
|dan dari lain2 sekolah jang disamakan :g 
dengan HIS. baik dari sekolah2 Gou- 

    

oleh orang toeanja. Hidoepnja sekolah 

ga jang akan mendirikan Mulo di Ga 
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| Menoeroet kepoetoesan 
Pembantoe' kita menge 

rtama   

     
      

   

  

   

       

     

     

     
     

boeka notes... ada tjata- 

    

    

   

   
   

   ada goenanja. .... 
Wa' Pantoen ada berkata: ,,Pe- 

njoe berteloer beratoes-ratoes ta'ada 
orang ribootkan,stetapi ajam berte- 

    

   
        

      
    

     

eri”. & 

   Begitoelah baroe-baroe ini dari Si- 
bolga ada dikabarkan bahwa tidak 
berapa lama lagi diitoe tempat akan 
diperiksa oleh Landraad, seorang Ti- 

hoa jang menerima gadai gelap, 
tetapi boekan gadai barang... .tetapi 
Ja GADIS INDONESIER BA- 
TAK....! , 

' 'Itoe doea gadis adalah anak salah 
toe pendoedoek di Taroetoeng nama 
son Simantoepang, digadaikan dJe- 

   

    

         

    

    
      
      
   

      

   
    
        

      

   

   
     

      

perdjandjian jang gadis2 itoe-akan di 
pekerdjakan pada orang Tionghoa itoe 

— dengan bergadji f2.— seboelan, hing- 
. ga loenas hoetangnja. 

   

        

   

    

       
        

berontak . . . bilang bangsa kita Je- 
bih dari boedak dll. tjomelannja. Ti- 
dak loepa poela tjatjian dan makian 
pada itoe orang toea gadis. Maak ver 

legen tanah air dan dibikin maloe oleh 
pers Poetih . . . dil. ! 21 

.. Tjloeroet marah sama Tjodot, kata 
nja djangan terlaloe sentimenteel . 2 

Timbangan Kalong, beloem tentoe 
si orang toea DJAHAT . . . dan teri 

| toeng orang jang tidak berharga seba 
gai manoesia. Lantaran melarat peng- 

— hidoepan, biasanja lebih dari itoe ma 

   

   
      

    

    

  

   

        
     

          

   

  

   

   

    

    

   

   

  

   

   

| noesia bikin. Italie lantaran kekoera- 
ngan tempat dan maksoed expansie.. 
tidak kenal lagi kemanoesiaan! Jah 

'bcekan manoesia dan tidak ada fiki- 
.rannja. : 

di Taroetoeng sampai begitoe sengsara 
hidoepnja-sampai sesat mentjari akal 
dan  berachir menggadaikan doea 
anak gadis soepaja mereka ini dapat 
pentjarian. : 
“ Aih. . . aih, dasaran Tjodot pajah 
dibawak toekar fikiran. Achirnja ma 

| soek di sidang Podjok Raad ini pagi. 

ter sidang begini: 

dipikir dengan anteng (tenang), malah 
lebih dari gadis banjak orang Indo- 
nesia bikin. UN me ana ca 

'Tjoema sadja bedanja si Tjodot tidak 
bisa membedakan dan beloem mengerti 
hal ini dalam artian jang loeas. 
“Tentang padjak gadai, doeloe sebeloem 

— .nja Gouvernement mengadakan pand- 
huis dimana-mana tempat padjak gadai 
memang dipegang oleh oraug Tiong- 
hoa. Malah doeloe lagi orang Tionghoa 

Mi edh. diterima 
Jah. . . tetapi dimana ada manoesia 

menggadai orang? Interruptie 
“Tjodot.” 4 . 

tetapi arti jang seloeas-loeasnja, aj 
bedanja dengan itoe orang-orang ja 
diangkoet ke Onderneming2 dengan 
tjara kontrak ? Malah boekan sadj 

  

  

.orang toeanja dibawa ke kontrak sam 
pai ke Suriname, padahal bapanja jg 

Fa seorang, sedang anak isteri toeroet se   
na - kontrak. 
Bah Dalam hal ini dimana bedanja padjak 

Inilah barangkali jg dinamakan wak 
Pantoen: ,Penjoe berteloer beratoes- 
ratoes orang tidak tahoe, tetapi ajam     
Podjokraad bekrachtigd ! Ke 

an KALONG. 

— Itocan M. Kartaatmadja, jang maksoed | 
...?Inja soepaja kedoedoekan pegawai | 

"— pernikahan diadakan perobahan, me-| 

bilang sendic ia Fuendapat peratoeran dengan tjara ke 

(boeloekan), "tetapi ternjata | 

— teloer satoe, petjah chabar seloeroeh | 

an harga f 40.— per gadis, dengan|rangini : seperti terseboet dibawah ini: 
(1. Onderdistrict Tjiomas doeloe ti- | 

" Tjodot, mendengar kabar ini lantas | 

djawab Tjodot, tentoe sadja bom sih 

Tjodot tidak pertjaja kalau orang 

Timbangan Kalong sebagai porosit- 

Perkara menggadaikan gadis, ini 
perkara loemrah sadja Kalau mace/ 

1 jang pegang, tidak diterima barang | 
gadai seperti sekarang patjoel, pantji| 

Aih... Dot, dalam arti jg gampang | Persi 
memang tidak ada orang jg digadai, | 

dis, tetapi anak baji (orok) diangkoet| 

teeken kontrak dengan perdjandjian| 
! satoe orang dan menerima oeang boeat |. 

P0 moea, dan tidak bisa kembali keroemah | 
| dan kampoengnja kalau beloem habis | 

gadai gelap dan padjak gadai terang? | 

berteloer satoe petjah kabar seloeroeh | P 

Isiapa sadja jang so 

noeroet keadaan ditempat-tempat lain, | 
Isoepaja semoea jang berkepentingan 

adilan, maoepoen jang berhoeboengan 
Idengan ra'iat ataupoen jang bersang- 

Hasil dari oesoel terseboet, bahwa moe 
lai dari wakt»e itoe tentang, peroba- 
han terseboet, akan ditoentoet dengan 
berangsoer-angsoer, sehingga hasil jang 

sebetoelnja perobahan itoe dilakoekan 
dengan mendapat” hasil seperti apa 
jang diharapkan. 

Terlebih poela makin njata dan te- 
rang, bahwa perobahan itoe bisa di| 
lakoekan dengan begitoe giat, sedjak 
moelai taloen 1936 datang mengganti 
sehingga beberapa peroebahan terdja 
di dibeberapa tempat, teroetama da- 
lam boelan Februari dan Maart seka 

dak ada pegawai pernikahan, sedang 
moelai Februari boelan j.b.l. soedah 
ditetapkan diadakan seorang Naib 
penghoeloe onder) dan jang diang- 
kat Chalifah kota. | 

2. - Onderdistrict Semplak masoek 
londerdisrict Kedoenghalang, doeloe 
tidak ada pegawai terseboet sekarang 
'Ib. -Djainoedin moe'alim Tjilendek 
mendjabat itoe pekerdjaan. 
— 8. Onderdistrict Kedoenghalang, doe 
loe tidak ada pegawai terseboet seka 
rang R. Moeh. Isa Chalifah Tjiteureup, 
ditempatkan diitoe tempat. 

Sedang dilain2 tempat sedang me 
noenggoe waktoe jang haik oentoek 
mengadakan itoe perobahan, teroetama 
dionder-onderdistrict jang sekarang 
masih didoedoeki oleh Penghoeloe 
matjam dahoeloe, oempamanja seperti 
inatjam dionderd. . Paroengpandjang. 

Begitoe poela di onderdistrict Pa- 
roeng, jang sampai ini masih me- 
noenggoe siapa gerangan jang haroes 
mendoedoeki itoe lowongan, jg djoega 
nasibnja seperti dionderdistrict jang 

lain djoega, jaitoe manakala menggan 
tikan kepangkatan disitoe, hendaklah 
ta'loek kepada peratoeran dan peroba- 
han baroe, jaitoe boekan lagi kedoe- 
doedoekan Penghoeloe seperti sediaka- 
la, akan tetapi semaijam Naib atau 
Penghoeloe onder. 
'Menoeroet Chabar jang pasti bahwa 

boeat mengasih lowongan di Paroeng 
itoe, teroetama H. Hamim jaitoe Peng: 
'hoeloe onder Roempin, anak dari M. 
Hadji Hasan Penghoeloe Paroeng al- 
marhoem. Sedang bilangan tanah par 
ticulair Sawangan, jang doeloenja ma- 
soek bahagian Paroeng, moelai Januari 
11936 dimasoekkan ressort onderdistrict 
Depok. Djadi oentoek segala keper 

dengan Depok.— 
: $ am pesan 

Vergadering Pasar derma 
. Pada malam Rebo 10 djalan 11 Mrt. 
”36, telah diadakan vergadering oen- 
toek mengadakan Pasar derma di Pa- 
sar Tjoeroep Benkoelen jangmana hasil 

Ibersihnja oentoek menjokong school-     
    

   
    

   

ng ,REDJANG SETIA” Tjoe- 
'ergadering bertempat di H.I.S. 

NE aan 
30 vergadering diboeka oleh 

an R: Abdullah Ass. Demang Tjoe- 
» dan secretarisnja toean Z. Arifin. 

— Jang hadir ada 17 orang jaitoe wa- 
kil2 dari beberapa perkoempoelan jang 
sengadja dioendang. P 

Setelah pemimpin mengoetjapkan 
jak terima kasih atas kedatangan 
hadir, beliau menerangkan ran- 

toek mengadakan pasar der- 
ima, jangmana disana nanti akan di 
pertoendjoekkan bermatjam2 permai- 
nan dan tontonan seperti patjoean koe- 

tooneelopvoei 5 Perankan 
voetbal, tennis, badminton dan lain 
lainnja. Permainan tooneel akan di 
ertoendjoekkan oleh tooneelgezelschap 

Iroep. | roep: 

     
     

  

   

       

  »FATAMORGANA" Tjoeroep. 
| Pada perloembaan patjoean koeda 
dan pertandingan badminton, barang 

   
ca toeroet, boleh 

  

  

     
   

! datang. 

r Na Ren 5 Tiap-tia, dan pertandi 

| ne na 0. agan en satoe per 

j mban tinantoa Dang Mae 
gu ran ata 20.) Pasar derma akan diadakan pada | 

Ph Maneta menawan Met Ran ut 
Pn lan Tadoan n8,| Setelah dipilih, terdapatlah comite| bahwa dalam keterangar begrooting 

  

      

  

1936 madjelis B. den 
   memprotes advies D ancien 

| jang dikemoekakann, i dengan 
pema- | 'pembajaran oleh negeri dan 

Ketan reserve gemeente, sebab dengan 

itoe terasa tidak pada tempatnja akan | yan Redjang. Vice Voorzitter R. Abdu I- 
mengganggoe kekoeasaan bestuur da: 
lam hal mengatoer roemah tangganja 

sendiri., TE aw 3 

    

     

  

dari itoe pasar derma sebagai berikoet :| 
Hoo fdcomite Pasar 

1 derma. | 4 
'Beschermheer Controleur van Re- 

djang. Voorzitter Abd. Kadir Deman 

   ah Ass. Demang Tjoeroep. Secretaris I- 
Z. Arifin. Secretaris II M. Alwie. Penn. 

IR. M.. Ais. Pa AN 

Aa aga aan pan gap Onnen mana nana MIMPUPT NE, Oam pemasar managaryN 

oekan pegawai | 

koetan dengan pegawai2 pernikahan.| 

leh Veemanterie 

  

Pr 
Leider Voetbal—Abd. Moenaf. 
Leider Tennis—R. Mahjoedin. A- 

'djunet L. B.C. : n 
Leider Radminton—Mohd. Sabirin. 
Leider Tooneel—Z. Arifin 

dengan selamat. 

Memboeang baji. 

pendjara:.. 

Landraad Garoet hari Selasa jang | 

Lapan 

Comite dari tontonan: 

Leider Muziek—M. Sjafii Sjahfrie. 

Djam 10.20 vergadering ditoetoep 

Moedah?an ini pasar derma akan 
berdjalan dengan baik dan berhasil. 

| jang didjoeal dengan peratoeran voor- 
| Leider Patjoean koeda—Mohd. gs.|sehot. Malahan ada jang sehingga di 

Pe aa sadja, hilang cempamanja, 
Td. 

Beberapa boelan terdjadi hal diatas 
kemoedian atas pimpinan A.R. Bogor, 
|soepaja tiap2 penanam jang maoe 
mendjoeal licentienja dikoempoelkan 
dikantoor A.R. Bogor, dan sesoedah 
didjoeal kepada siapa jang berani 
membeli lebih besar, kemoedian oeang 
nja diberikan kepada jang berhak, 
atas penjelidikan Assistent2 Wedana. 

Dengan djalan begini, mereka itoe 
lepas dari tjengkereman makelaar2. 
| Boelan Maart "36 per kg. bisa la- 
Ikoe 34 sen. 

Mendapat satoe tahoen / mann 

Pergi oentoek keperloean 
pengadjaran 

Naa aan Pa PEN OORaPMaaeMNen ate eahearen AAA oh et pre Pan 

Penjiaran 

Maa Ba eta 

  

 PROGRAMMA NI.R.OM. 
Archipel dan Djawa Barat. 

Selasa 17,Maart 

PA AAA EA MO AN MRI 'Ikoeman 1 tahoen pendjara kepada 
kan terhadap jang berhak. Dan dengan | orang Derampani sa Na 21 

baroe laloe telah mendjatoehkan hoe- 

orang Limbangan, karena ia telah 

“Dari Gombong Corr. kita kabarkan: 
Soember jang berkepentingan menga 

memboeang baji jang terdapat dalam 
seboeah keboen. 

Menilik kepada perboeatan jang 
ganas itoe, soenggoeh ini hoekoeman 
ada setimpal, moedah2an sadja men- 

tjontoh dan tjermin kepada 
oemoem baik kepada kaoem lelaki 
maoepoen kepada kaoem perempoean 
jang biasa loepa kepada kemanoesia- 

djadi 

annja. 

noeh) anaknja. 
Ternjata djaman nenek mojang kita, 

peradaban kesoetjian dan kesopanau 

Para leloehoer kita soedah menoe- 
roenkan soeatoe peri-bahasa jang di- 
dalam bahasa Soenda begini boenjinja : 
»Sagalak-galak king matjan tara daek 
Ingakan anak“, jang berarti meskipoen 
harimau binatang jang begitoe boeas, 
tetapi tidak maoe memakan (memboe- 

barkan, bahwa ketika tanggal 4 Maart 
jbl. ini, semoea  Schoolopzieners 
dalam regentschap Keboemen, ada 7 
orang, pergi bersama2 ke Salatiga, 
oentoek keperloean pengadjaran. Disa 
na jang teroetama ialah melihat tjara 
nja mengadjar dalam beberapa penga 

derbouw, menoeroet methode jang se 
dang dalam pertjobaan. Tentoe sadja 
boeah dari penglihatan ini djika dise 
toedjoei akan disiarkan djoega dalam 
masing? ressortnja. Bertali dengan ke- 
adaan Zaman jang memang selaloe 
beroebah, pengadjaran poen demikian 
poela halnja ma ka bepergian oentoek 
keperloean sematjam itoe, memang 
tidak sedikit goenanja. Siapa tahoe 
barangkali lain wakloe dilain-lain re- 

piroe. 

djaran disekolah kelas II bagian On-| 

sort nanti ada djoega jang akan me-| 

ada dipegang tegoeh. 
Dengan memegang ketegoehan per- 

tjian hati itoe, tidak ada kedjadian 
sampai iboe memboeang anak seperti 
jang kedjadian dalam zaman sekarang 
ini. 

Itoelah sebabnja bagi kaoem toea 
terhadap adanja ,vrije omgang", per- 
tjintaan jang merdeka, oempamanja 
sebeloemnja kawin seedah bersama- 
sama, bepergian pelesiran berdoea sa- 

  

adaban, adat kesopanan dan kesoe-| 

        

    
    

  

on te 
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V.LJ. 
Saptoe 14-3-36 V.LJ. eli- 
tal — P.P.V.I.M. elftal 

6.30 pagi Gymnastiek 
645 ,  Muziek gramophoon 

11.05 siang Penjiaran oentoek orang 
orang sakit 

11.30 Klassiek ochtend concert 
12.— Matinee Nirom Orkest 
120 ,  Perkabaran Nirom 

d Be Naa Mugziek dansa 
D— Penoetoep 
,— sore George Boulanger en 

zijn Orkest 
Os Th Moderne Orkest werken 
? malam Perkabaran Nirom 
71.20 yg Klassiek programma 
8.10 1 Avondwijding 
8.30 2 Populair concert Ni- 

roem Orkest 
9.45 g De jeugdige tenor De- 

nis Genet 
10— Limehouse--Chinatown 
Tu Penoetoep. 

Penjiaran Timoer (V.O.R.O.) 

Selasa 17 Maart 

Batavia II 190. 

5,— sore Muziek Hawaiian 
5,80 ,  Ketjapi dan soeling 
8,— » Beberapa krontjong Rum 

ba's 
6,20 »  Muziek Canton 
6,50, Tentang pendidikan oleh 

Bintang Soedibbio 
7,30 malam Perkabaran 
7,650, Beberapa lagoe Melajoe. 
8,—  , Tentang theosophie 
8,40 ,  Tooneel ketoprak 
9,20 ,  Leloetjon dengan lagoe- 

lagoe Melajoe 
10.—  ,.  Penoetoep 

Bandoeng II 184. 

6.— sore Gamelan Djawa 
7.— malam Perkabaran Nirom 

loean perkawinan haroes berhoeboeng 

dja, ada anti betoel-betoel, sebab me 
Ingingatkan akan akibatnja dikemoe- 
dian harinja. Baiklah oleh kaoem pe- 
moeda jang menggemari adanja., vrije 
omgang” diperhatikan betoel-betoel, 
soepaja djangan keloear dari batas 
dan berdjaoehan betoel atau keloear 
sama sekali dari adat istiadat jang di 
tinggalkan oleh 'leloehoer kita. Kita 
soedah mempoenjai adat-istiadat sen- 
diri, soedah mempoenjai adat kesopa- 
nan sendiri, soedah mempoenjai per- 
adaban sendiri, djoendjoenglah oleh 
kita dan pakailah, laraskan dengan 
zaman, djanganlah sekali-kali laloe 
mendjoendjoeng-djoendjoeng 'adat da 
ri asing. dan teroes membelakangkan 
“adat kita sendiri jang asli. 

sentana 

Koeli-koeli onderneming atas 
bantoecan A. R. 

2 —1. 

Pertandingan dimoelai poekoel 4.45 
jang dipimpin oleh t. Moesa dengan 
menjenangkan. Pihak V.1. J. menge- 
loearkan pasangannja seperti Minggoe 
jang soedah, waktoe bermain dilapa- 
ngan P. P. V.I. M., pihak P. P.V.I. M. 
tidak kelihatan 'Tjipto, Oedit dan 
lain2nja kepaksa digantikan oleh reser- 
ves. aftr. diambil oleh t. Thararin teroes 
bola berdjalan kian kemari sama koeat- 
nja, satoe tempo voorhoede V.I.J. grebeg 
difihak moesoehnja, Oesman -Pim. 
bikin prekiec diboeat lijn dan diambil 
Soendoro (VIJ.) dari djaoeh dengan ten 
dangan jang kentjang serta berhasil 
stand 1—0 boeat VIJ. Bola dibagi la 
gi ditengah baroelah PPVIM. membi 
kin serangan? jang berbahaja, roepa- 
nja tidak tersia-sia tidak beberapa me 
nit Poernomo bisa meneboes kekala- 
hannja stand 1—1. 

dor Muziek Arab 
17380 ,  Muziek krontjong 
8— .y. Tjelempoeng Orkest 
10—  ,  Penoetoep.— 

B.R. V. 

Selasa 17 Maart 

Berhoeboeng dengan keadaan ban- 
djirnja orang2 jg kesoesahan tentang 
pentjaharian penghidoepan, sekarang 
atas pimpinan dan keactiefan AR mana 
kal Ta sesoeatoe ondern. jg ada di 
bilangan ressort Bogor, jg perloe me- 
makai koeli boeat bekerdja diondern., 
soepaja berhveboengan dengan kantoor 
AR maksoednja soepaja orang jg sekira 
perloe mendapat pertolongan peker- 
djaan ondern. Tjibaroesa, diminta be 
berapa banjak koeli boeat dikerdjakan 
dibilangan Tjileungsi, dengan peratoe 
ran borongan, jaitoe mengored keboen 
karet, tiap-tiap satoe patok atau 25 

Disini baroe kelihatan kedoea pihak 
memperlihatkan permainannja jang ra 
pih dan serang menjerang dan gesit, 
sampai pauze stand beloem berobah. 

Dibagian kedoea Idris kiri loear V. 
IJ. tidak bermain lagi dan diganti 
oleh Latoeb, permainan sama koesatnja 
acbterhoede P.P.V.I.M. bekerdja soeng 
goeh soenggoeh boeat mendjaga ben 
tengnja, tapi tidak lama Soendoro (V 
IJ.) dapat bola jang dikirimkan olek 
Latoeb jang diterima dengan kepala | 
dengan berhasil stand berobah 2—1 
boeat VIJ. : : 

Soedah mendapat kekalahan PPVIM: 

7.01 pagi Concert pagi 
180, Penoetoep. 

10.01 ,  Muziek gramophoon 
1l— siang Muziek gramophoon 
kete Luncbconcert 
2.30, Penoetoep 
4.01 sore Muziek gramophoon 
5.—  ,. 'Muziek gramophoon 
5.80, Perkabaran pers 
545 ,  Muziek gramophoon 
6.— ,  Militair muziek 
6.30 ', Andy Iona and his 

2. Islander 

7 malam Het Albert Sandler Or- 
kest 

745,” The two Hodlars 
Bb na Piano Orchestra 
8.30 ', Bridge halfuurtje 
9 »  Hawaiian @uartet the 

four Tango's 
10.— ., Muziek gramophoon 
ll— , Penoetoep. 

  

Bagian ke VII. 

Soekarman (Setia) no. 1 
Tarco (Sombo) no. 2 

M2 dengan oepah 6 sen. 
Lebih djaoeh itoe AR dengan kegia- 

tannja soeka sekali pergi berkampoeng2 
boeat menjelidiki keadaan rajat teroe 
tama dengan tidak setjara officieel. 

memakan 

Mesin terbang air mempoenjai 
harapan baik 

tidak tinggal diam beberapa kali me 
fihak VIJ begitoe djoega achterhoede 
VIJ. bekerdja dengan soenggoeh, 
achirnja PPVIM terima  nasibnja poe 
lang membawa kekalahan dengan 2—1. 
“Hari Minggoe pagi dilangsoengkan 

pertandingan adoe lari dari 100 M. 
jang dipimpin oleh Toean2 Asra, Abd. 
Wahab dan Soekardi. 

Jang 

le. 
2e. 
3e. 

Tr. 4e. 

Hari 

Doellah 2 (Ster) no. 3 

telah. mendapat: prijs jalah : 

Prijs'T: Soekarman (Setia) 
» T.Soediro  (Sombo) 
saku Kappo. 15 
»  Soetedjo 5 

Minggoe sorenja Pertandingan 

Di Nieuw Guinea. 
Aneta mengabarkan dari Manok- 

wari, bahwa Assistent-resident Manoek 
wari telah naik mesin terbang air di 
tanah oeloe antara soengai Legare dan 
soengai Wanggarri. Peibesar itoe ber 
pendapat, bahwa mesin terbang air 
pesawat satoe-satoenja jang boleh di 
pakai oentoek kemadjoean Nieuw Gui- 
'nea jang loeasitoe. Kemoedian dikoen |. 

i |djoenginja Seroei, dimana dibikin la-| 
N.N.G.P.M., jang | pang peneraangan G.P.M, 

bisa klaar kira-kira diboentoet boelan 
Maart j.a.d, i | ga 

'Pendjoealan licentie karet 

tent Resident, 

— Sedjak moelai penanam2 karet men 
'dapat peratoeran licentie, maka ter- 
'djadi bermatjam2 pendjoealan itoe 
licentie terhadap makelaar2 sehingga 
ada sebagian jang didjoeal per kg. 6 
sampai 10 sen, terkadang ada jang 

   

  

“Atas pimpinan Assis)|       hanja dipindjam sadja. Ada djoega 

- 

Kesoedahannja Bagian ke I 
Tarco (Sombo no. 1 
Engkoes (Ster) no. 2 
Wawan (T. Kw. no. 3 

Bagianke II 
Soediro (Sombo) no. 1 
Oewan (Ster — no. 2 
Sahri (T. Kw) no. 3 

BagiankelII 
Soekarman (Setia) no. 1 
Arifin (Sombo) no. 2 
Moelja (Ster) no. 3 

Bagian ke IV. 

Goenawan (Ster) no. 1. 
Soetedjo (Sombo) no. 2. 
Sandjani (Setia) no. 3 ") 

Bagian ke V. 
Doellah 2 (Ster) no. 1. 
Karna (Ster) no. 2. 
Gandan (Ster) no. 3. 

Bagian ke VI. 
Soediro (Sombo) no. 1. 
Goenawan (Ster) no. 2. 

voetbal antara Malay Club dengan 
Oedaya (dari Mr. Cornelis), berkesoe- 
dahan 2—2. 

send aren 

Pertandingan Badminton 

Di Tjoeroep Benkoelen. 
Pada hari Minggoe 8 April 36 telah 

dilansoengkan pertandingan badminton 
dilapangangan .,De Eendracht“ Tjoe- 
roep antara club ,Eendracht“ contra 
De Unie“ Benkoelen. 

Sampai permainan habis terdapat- 
lah stand double 6—1 boeat De Unie 
dan stand serta pasangan permainan 
single adalah sebagai berikoet: 

»De Eendacht“ De Unie" 

1. Sjafii — Radjoedin 2-1 
2. A. Hanan — Soekman 21 
3. Sjafit “  — Saleh 251 
14. M. Sabirin — Abd. Rachman 2—1 
5. A. Hanan — Saleh 0—2 

Dus standnja 4—1 voor ,De Ken 
dacht. ,   —p 
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“Il Onderlinge Levensverzekering Maatschappy 

  

Lo BOEMELL- POET 
Maki otr DL EK JAKARTA 

AN Mean AR Sa LB 

“Hui lalah satoe -assurantie-tanggoeng: djiwa kepoenja'an bangsa awak. 
| Msiang telah terkenal oleh oemoem,  terboekti dari dimana mana 
"II terdapat verzekerde atau Agent dari Maatscitappy kita ini. 

Poedjian tidak: perloe lagi. "Mintalah .dengan gratis prospectus 
| pada Directie atau Agent2 diseloeroeh Indonesia. «50         
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D0 PTrambaan 
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| ag02 Soenda) Nji R. Hadji Djoelaeha 8 
os & Muz. Vg. Poesaka Soenda 

   sjoe IPelog) Nj. B. Malangresmi 
0 (Pelog) Nj. B. Mardoelaras 

t Moon Hawaiian Sync Eh 
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: T Djoega teri 
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le ki. "is HUsg 
05 » 2.50 s0esoe dan roti, 

2e kl... — Telu “Sore dapat thee, 

” z ant l 

     

  

moe boelanan (MaandiogieJ. Tarief menoeroet zaman 

   
   

.. Memoedjikan dengan hormat, 
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Maandblad Bergambar. dari persato mike Dira ji 

Besluur Boemipoetera di Hindia Belanda 

'Oplaag 6000 Exem plaren 
Dikirim pertjoemah kepada leden P. PLB. B. dan dibatja oleh langganan2 

. segala bangsa dan Ambtenaar2 Europa. 

Harga abonnemeni boecat Hindia, 

f(5.— setaon alawa 12 nomer, (2.50 selengah taon atawa 6 nomer, per. - 
bajaran doeloe: berlangganan paling pendek setengah taon afawa6 nomer, 

Lapangan bagoes dan loeas oentoek reclame dan advertertie. 
Menghadepi hasil besar dan menjenangken, tariefnja. rendah dan berlang- 
ganan dapet rabat banjak berhoeboeng dengan djaman soesa. 

.Ingetlah, kalangan Regenischapsraad atawa Reg. Werkenjang terkemoedi 
oleh Regenten, jang kebanjakan memimpin fjabang P. P. B, B. bisa men- 
djadi lapangan advertentie djoega. : 
Perminta'an langganan afawa perijonioan Pemimpin, mocal adver- 
tentie alawa farief, serta masoek lid P, PB. B, toelis pada, 

Administratie. 

Batavia-Centrum (R, Salehlaar 18, Paviljoen) Telefoon No, 3071 WI, 

  

Nari 

— sampai F 25 — seorang dan boleh berdamai pada Eige- | 

ADMINISTRATIE “ini 

  

  

  
BOEKTI dan KWALITEIT 

Oogdruppel Tjap Koetjing menanggoeng “dan menjemboehkan 
100 pCt. segala roepa sakit mata sekalipoen-Trachoom. Satoe-satoenja 
obat mata jang bisa menambah terang penglihatan toea of moeda. 

Kekoeatan rahsianja Tjap Koetjing orang -jang poeloehan tahs.n 
boeta bisa melihat dan terang koembali, 'boeat Tjap Koetjing tidaklah 
heiran. g pa 

Banjaknja Boekii menoendjoekan Kwajiteit. 
: . Kita sediakan tiap-tiap U poenja langganan. 

Harga 1 fles A 10 gr. #0,25 “harga 1 fles B 30 gr, f 1,50 “harga 
TA | Hles C 30 gr. f 2,50 

: 186 Boleh mintak pertjobaan GRATIS 
CATTAULINO Koentjinia tenaga laki-laki dan menambah kekoeatan 
lahir dan batin. 1 fles speciaal f 0,50. Djamoe 1 pak f 0.25 

CATAPODIE Ialah boeat. memerpertahankan roesianja perempoean 
jang bersogami. 1 fles reclame f 050 

TAULIN OLIE dan TAULIN ZALF  Boeat roepa2 penjakit koelit se- 
perti Panau, Djerawat, Koekoel, Ketoeaan dan lain-lain 

Ifles 10 gram f 0.25. 1 pot zalf f 0.35 : 
' POESPOLIUM Obat Paliug mandjoer boeat penjakit Rheumatiek dan 

Sakit pinggang serta lain lain penjakit jang baroe atau lama. 

The Cat Medical Hall 
. BATAVIA-CENTRUM. | 

Hoofd Agent Batavia Roemah Obat ,,Tai An Hoo“ Glodok. 
Hoofd Agent: 

: ENG HO TONG« 
Toko Che: Handel ,De Ster“ Soekaboeini, Toko Liem Hian Leng 
Indramajoe, Toko Tjiam Boh Touw Bandjar ss-w!., Toko. Oeij Ni Sin 

“Gempol Tjilamaja, Toko. M. Wiranta (Toko Oesaha) Bandoeng, Toko 
Sadjoesi Buitenzorg. : 

| Tiari Agent baroe seloeroe 'Indonesia: : 
Bisa dapat dengan Rembo'urs, jang paling selamat kirimkan wang- 
nja lebih doeloe. | La | 

.Kiiniek Dokter Koetjing menerima mengobati segala roepa 
4 sakit mata sampai baik. 4 “Bagi 7:—9 Sore 4— 6 

Boeat Cheribon dan daerahnja Roemah Obat 

Harap diperhatikan 
Oentoek mengentengkan pekerdjaan 

administralie bila toean-toean mengirim 
wang langganan ijoekoep dengan adres 

koran 
djangan diadreskan pada orangnja. 

noelis aizender biarlah terang. 

“. fadjam penglihatanr 
gampang ».pakai, gampang-bawak, gam- 
pang simpan. f 

Harga model boender f. 2,50 
Harga jang fipis f 1,80 

-  compleet filmnja 6-x opname 

6 bidji dan kirim wang lebih dahoeloe 
ongkos vrij. 

| TOKO DELIMA SENEN — BAT-C 
PAN ken Oom paman 

' 'Typistencursus 
(Tienvinger-Blindsysteem) 

Berpoesat di: Kramat 174 — Djakarta 
Gedong Perg. Rakjat). Berijabang di: 
Djatipetamboeran no. 3 — Tanah-Abang 

Paledangweg Bogor 
Groote Postweg 156 Soekaboemi 

Menerima moerid kloearan segala ma- 
tjam Sekolahan dengan pembajaran jang 
ringan atau bagi mereka jang fida mam- 
poe, dengan GRATIS. 

Peladjaran diadakan tiap2 hari 
Pagi djam 8—12, — Sore djam 3—9. 

Bea Kanan AP KN naa Pramana 

Tabib M. Ibrahim 
Kali Lio Straat No, 3 sebelah 

Rialto Bioscoop 8enen Batavia-C, 
Wang bisa kombali 

Specialist impotentie (peloeh) dan 
ambei (wasir) 

1 Sakit Ambei (Wasir), 2 sakit ken- 
tjing nanah Genouria, 3 sakit perem- 
pocan Shyphilis, 4 sakit koerang koeat 
IPeloeh) Impotentie, tanggoeng bisa 
baik dalem 15 hari, kaloe tida baik 
wang kombali, sakit TBC. Djoega 
bisa mengobati roepa roepa penjakit 
seperti penjakit, sakit kentjing manis, 
Rhumatick (sakit linoe linos atawa 
badan mati separo), Sakit mata, sakit 
batoek basa atawa kering, sesek napas 
(Asihmz) Perempoean kotoran tida 
tiotjok, dan lain2 penjakit mengobati 
sampe baik. 
Roemah obat saban hari boeka moelai 
djam 8 pagi sampe djam 8 malam. 
N. B. Segala penjakit bisa mengobati 
zonder operatie (potong). 

Obat ramboet poeti bikin ramboet 
hitam, sekali pakai bisa tahan 4 
boelan, tanggoeng tida loentoer harga 
1 flesch F'1,50. 
Obat2 bisa kirim dengan 

rembours 
Memoedjikan dengan hormat 

TABIB M. IBRAHIM 
Kali Lio Straat No, 3— Senen B-C       

boelan Maart 1936 | 
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netto, didalam kota. 

NN Tanget di roemah. 

.. Tjoba dan pesenlah sekara 

    

3 Djangan selaloe memikirkan 

Djaga kewarasan toean, lantaran sakitan 

itoe jang bikin banjak keloear ongkos. 

'- Minoem djangan sembarangan Thee sadja, 

pang baik 'PATOEAHWATTEE-THEE 
. ditanggoeng menjenangkan, harganja poen tjo- 
'tjok dengan  djaman tjoema f 0.40 per pond 

'Abonnes Pemandangan dapat rabai 10 pCt. di 
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sadja 

Djoega diharap dengan “sangat me- 

ADM. 

| NN Done patan ON 
Kaka kaesteh Sen ear asa 

Harga lai nongkos,. ketjoeali kalau pesan . 
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39 Dengan dihadiri li ke 500 poe 
| tera2 Paeapain. Una Pa 

JR Mana da malam 
“at ddo. 15 Februari 1936: “Djan 8.201 

't. Abdoellah memboeka rapat seperti | 
| biasa. Kemoedian pimpinan rapat di 
serahkan kepada t. A. “Djalil Moegad- | 
asi. A. Djalil tampil kemoeka dengan | 

oetjapan terima kasih dan menjampai- 
| kan salam t. Kijai H.. Bakir telah me 

. ngatoerkan sjoekoer terhadap pemerin | 
tah Soeroedi, diselakan j.m. Tengkoe | 

- Moechtar Langkat. Berhoeboeng de- 
ngan waktoe jg. sempit kata spr. sa- 
ja akan membitjarakan doea perkara | 
sadja, perkara D. Uloem dan perkara 
pemoeda2 di Mecca. 

Djoemblah. cemat Indonesia sekarang 
“ada 61 Millioen dan oemat Malaya ada 
4 Millioen. Oemoer' Islam disana soe- 

“'dah 670 tahoen. Sekian lama oemat 
jg- 65 millioen itoe, beloem ada kema 

. djoeannja. Dari itoe D: Uloem 
perloeditoendjang oentoek 
kemadjoean bersama. Dalam 
5 tahoen ini Mecca ini madjoe Ne 
perkoempoelan. “Tetapi apa hasilnja ? 
Rais2 (ketoea2) perkoempoelan Ten 
beloem matang, sebab. bikin perkoe 
poelan2 jg. tidak tjotjok. M Taksoed sal 

| Ja -hanja kasih nasehat. -Lebih- penting | 
“lagi tolong menolong dari bikin ma- 
tjam itoe. Saja dengan peladjar2 dil 
Mecea ada jang tjoema makan Isatoe 
kali Sehari sadja. 
Rapat2drMecca ini hanjal 

oentoek makan minoem 
dja, karena chadir boeka 
tempatnja choetbah2itoe 
“Hadirin kelihatan ternganga, seda 

Wakil2 pers Manan tidak tahoe me|f 
. Sajang, kata .spr. 

— djar Mecca ji ng Na telat “to 
'roen ketanah air rita. 'Boekankah ate | in 

ngoeroes diri sendiri ada lebih bai 
dicetamakan ? Insjaflah peladjar ) Mec- 2 
ca teroetama rais2nja. 

Toedjoean per 
naz-irin. 

Gentak mapan ini “tampil Ta angka 

| Abdoellah, ketoea R.M. 
| kata spr. terdiri tahoe 1341 H. Ja 

 moela2 mengetahoei: ja ialah t. S 
' Zoebeir (boekan D. M.) 

“Toedjoear elan ir 
pertama oentoek men 
kita sebangsa, K. edoez 
tolongan. Boeat ini R.M. 

kan banjaknja 1 
Islam sekara 

1 mba Ba ra Bona 
da jang sebelah ma 
Ipebelah madjallah 

nlah, sehingga perpetjahan 
kin makin loeas2 djoega ki- 
udenten Mecca inilah mon 

kelak boeat mengo- 
5 Hat Me nahan itoe, Kemoedian dia 

Wawa 

pi Sea ambil kano, Manfa'at 
jang teroetama ialah berkenalan de- 
ngan sesama moeslimin. Dengan be 

mpoe gini dapatlah kita Ilmoe pengetahoean 
1 n jang ada pada saudara kita moeslimin 

jang ini. Oempamanja, orang Mecca 
pandai boeat roti 50 matjam. 

Djika kita mengetahoei ilmoe roti, 
Ikita soedah pandai bikin 50 matjam 
roti dari tepoeng jang satoe matjam. 
Lihatlah bangsa Barat, ketika mereka 
melawat ketanah kita, mereka perha 
tikan bagaimana bertenoen kain Boe- 
igis, kain Terangganau dan mereka 
|bawa tjontohnja ke Europa. 

Bila mereka sampai dinegerinja, me 
'reka bikin poela kain seroepa itoe-dan 
mereka djoesl kepada kita sendiri. 
Adapoen ni'mat itoe doea matjam poe 
la, jang lahir dan jang batin. Kita 
disoeroeh menawarkan diri kepada 
ni'mat. Hadits menerangkan jang In 
donesianja. Tawarkanlah dari kamoe 
kepada ni'mat Toehan. Apakah ni'mat 
jang speciaal hanja ada ditanah soe- 
tji im? Itoelah keampoenan 
Alangkah besar ni'mat itoe, Toehan 
ampoenkan dosa kita jg begini banjak 
jang toea dalam dosa, 'Toehan berdjan 
dji mengampoenkan dosa siapa jang 
mengerdjakan hadji, dan ini dipersak 

m sikannja kepada Malaikat. 
Ni'mat jang begini tidak menghe- 

rankan, karena amal hadji. poelalah 
jang paling berat boeat dikerdjakan. 
'Oentoek mengerdjakan sembahjang 
oempamanja, tjoekoep kalau kita per 

|gi kekamar mandi, boeat ambil air 
sembahjang. Tetapi oentoek menger- 
Idjaka Dn kita mesti tinggalkan 
tanah air ki g tertjinta boeat datang 

( ji ni boekan ketjil man- 
 Beberpa. Tn jl. seorang 
. menjamai . .masoek ke 

Bak bngerd uk bad Sesoedah 
kembali kenegerinja, ia karang- 

toe b vekoe tentang pentingnja 
1 ( »Kalau moeslimin ba 

L 2 “sekoeat2 babak 
ah soepaja kita sama2 re 
Tentang sjarat dan roekoen 
ki: an Pa saya te   | beras 30 goni setiap ta 

' dipindjamkan (oetang 
madrasah D. Uloem R.. 
f 125.75 dan 135 rijal. Te 

£ Tetapi ini an dang oen 
/ tegaknya didermakan pada D 

pa 

tab. Sekarang sedalkeln ce. 
seba- | han' 

itoe. Kee-| 
akan cooperatie. Inipoen | 

Noka 

maratul Shabiah“ 
| berbahasa 

an dengan baik. 

jaitoe diwa 3: oe 
e Tanah Sa 1 ( 

puadji itog eta: 
AI S3 

dja manfa 

z 

Uloem || 
menterd jemahkan keda-| 

tampil kemoeka. 
haflah ini djadi be 
bab itoe saja tidak ber 

toe, 
e madrasah, jang 
jadi goeroe, karena i 

oep diloear madrasah 

3. pintoe madrasah j jang |   te aginja, | 
nebitkan pina jallah Ini Wa 

: podium membitjara 

Ikin tinggi poela tipoe 

| soedah diterangkan 

mn dalam soerat oenda- | 

: pentingan dng 

“hanja menoenggoe : 

: ta ada pandaian cemoem.| 

, iapoen beroesaha men ngan 

.Idakan pauze, dalam mana diperde- 
Ingarkan @oer'an oleh T. Zein Moe-| 
Irid D. Uloem. 

Ab on didik an. 
Sesoedah pause, - 

an soal ini. 

Saja boekan ahli pendidik kata 
Ispr, saja berbitjara hanja 'memenoehi 
|kewadjiban sadja. Oemoemnja sekolah 
sekolah sekarang adalah berdasar a- 
kal semata2. Oleh sebab itoe semang- 

moeslihatnja 
melakoekan apa jang disoekai akalnja, 
sekalipoen melanggar kesopanan. O- 
rang djadi tidak takoet dan tidak se 
gan berboeat kedjahatan seperti men 

tangkap ia boleh bermentjak dimoeka 
pengadilan dengan alasan ini atau 
itoe sehingga ia tidak bisa kena hoe 
koem. Djadi sekolah2 itoe hanja mem 
perbaik pendjahat2 sadja. 

Itoelah kalau tjoema mementingkan 
akal fikiran sadja, tidak mementing- 
kan kesopanan. Dari itoe toendjang 
lah D. Uloem bersama sama. Tetapi 
D.U. mesti djangan loepa akan ke 
wadjibannja, jaitoe memperhatikan ke 
pentingan tanah air. 
Keritikitoeada harganja 

tetapi djika tidak pada 
patnja, djadiratjoen. 

Dengan oetjapan, bahagia kehada- 
pan poetera2 Indonesia Malaya jang 
menghadiri Madjelis raja ini, T. Aboe 
Leila tampil kepodium dengan soeara 
jang berdenting2. Lebih doeloe saja 
minta maaf kataspr. barangkali nan- 
ti bitjara saja sadja ada jang tidak pa 
da tempatnja. Sebenarnja saja tidak 
ada niat membitjarakan soal ini da 
lam madjelis jang seperti ini. Tetapi 
keadaar memaksa. Dari itoe maafkan 
lah lebih doeloe, tetapi perhatikanlah 
soenggoeh-soenggoeh soal jg penting 
ini. Satoe spr. jang terhormat tadi a- 
da menerangkan dalam 5 th. ini pela 
djar2 Mecca ada madjoe dalam kala 
ngan perkoempoela: 
Terima kasih. bank batasi penjelidi 

kannja itoe. Tetapikatanja,sa 
jang pemoeka2nja beloem 
matang, bikin perkoempoe 
lan poelajg. tidak. tjotjok, 
Ikasihcehoetbah2 janghadi 
rin tidakt empatnja, rapat 
di Macea ini tjoema oentoek 
makan minoem sadja, tidak 
adafaedahnja. 

Saudara2, tadi soedah saja bila ng 
bahasa madjelis ini boekan tempatnja 
membadas soal ini, tetapi terpaksa sa 
ja memberi keterangan jg setimpal de 
ngan ini soepaja kita djangan ragoe. 
Boekanlah tadi t. Sjech A. Goesti te- 
tah menerangkan jg bahwa seorang 
Inggeris jg menjamar masoek ke Mec 
ca ini telah menoelis dalam boekoenja 
Kalau moeslimin itoe akan himat ha 
dji itoe, nistjaja adalah mereka jg se- 
'koeat2 oemat“! Boekankah ini satoe 
tamparan jh hebat boeat orang Islam? 
Boekankah ini tjoekoep mendjelaskan 
bahasa perkoempoelan kita itoe sangat 
(penting di Mecca inr? Boekankah tadi 

hikmat ha 
-|dji itoe, soepaja moe min memper 
(saksikan akan manafaat2 akan mereka? 

oope| Soedah 13 setengah abad oemoer Is- 
lam, dan enam tiga perampat abad 
oemoer Islam Indonesia Malaya, apa 
kah manfaat2 jg soedah kita persak | 
sikan itoe tiap2 tahoen? Nikmat itoe 

ak akan djatoeh dari langit berke 
ng2 seperti emas, tetapi mesti kita 

1 Aihakan Dengan apakah mesti ki- 

1 |ta oesahakan. 
@ oesahakan, kalau tidak dengan tjara 

1 'perkoempoelan? Kalau 
Itik .soal agama, moesti 

“ngan neratja agama poela, djangan de 
K“Ingan begitoe sadja. Saja boekan seo| 

'Dengan apakah kita 

Ae mengeri 

rang politikus, saja seorang. socialist 
|. lig berdasar Islam. Ini saja persaksi 
der|kan dimoeka Toehan kata spr. sambil 

hat kelangit. (Publiek semakin 

erkara dimoeka Toehan). Kita 
sjaf dengan ma'na jg seloeas2 
' spr. dengan socara jang se 
erapi2. Toehan mengantjam 

caahli famili kamoe, har| 
nda kamoe dan laind-ke 

ir jgkamoe Il: 

Pedih hati kita| 

eh terhadap soal ini tetapi madje | 
lis ini boekan tempatnja seperti saja | 
katakan tadi. 

m doea tahoen ini saja mendi | 
perkoempoelan, dan pergaboe 
oentoek perkoempoelan2 disini |   jg kami Memakan »persamaan" goena 

» 

Idjadi ratjoe 

'Soejati madjoe ke | 

tjoeri dan lain,2 karena djika ia di-| 

ikan. Tentan 

imbang de| 

terpakoe matanja seolah2 melihat o- | 

amoesen-| 
penting) 

malkan, nantilah azabToehan jg 
elsangatsedih!: 
mendengar antjaman Toehan ini. 

Sebenarnja dada “saja sekarang ini | 

1| mengemoedikan peladjar2 kita di Mec- 
ah|ca ini, sekarang marilah kita tarik soal | 

: ini, 

| ama (leiders) sebeloem Nana kita | 
kita bitjarakan dalam rapat Zoe- 

ini balik ke Tanah air soepaja mere 

itoe ada harganja, 
djika tidak pada tempatnja, 

Insjaflah soeoe- 
tafahoem itoe, adalah. ratjoen 
kemaoean. Tjoekoeplah sekedar ini da 
hoeloe oentoek menghilangkan kera 
goean jang ditimboelkan oleh bitjara 
spr. jang terhormat tadi. Saja tidak | 
lajak sekali2, kanja semata? karena ter 
paksa. Dari itoe berilah ma'af sebeloem | 

Isaja maoe doerhakakan diri dari po- 
dium ini. 

Kemoedian A. Mosjilr dari Madoera 
bitiara. Spr. menjatakan kesal hatinja 
terhadap bangsa tMadoera Di Mecca|P 
sebab tidak maoe toeroet ambil bagi- 
an dalam kalangan perkoempoelan, | 
kemoedian menjatakan ketjerdasannja 
'tentang pengaroeh Cristen di Tanah 
Air kita. Setelah spr: menerangkan | 
antjaman2 dari pihak Cristen jang sa 
ngat berbahaja, spr. berseroe kepada 
Thalabah2 Mecca soepaja memperha- 
tikan akan soal itoe. 
Tampil poela t.A. Madjid 

Effendi, leider permoesjawaratan 
Thalibin Borneo, ke podium. Apa jang 
dipaparkan spr. itoe sama sekali be- 
toel, kata spr. tapi matjam mana me 
ngerdjakannja. Disinilah jang paling 
penting, sebab itoe semoea tidak ada 
harganja melainkan 'dengan dikerdja 

soal 'mempersatoekan 
itoe tidak moedah ,,kalau maoe mem 

| persatoekan djoega, maka persatoean |j 
leidernja. Bila ini soedah bisa, jang 
lainnja soedah ' beres, Tentang D. U. 
memang sangat berfaedah dan penting 
bagi bangsa .kita, tetapi hasilnja ada 
lambat. 

Djika maose tjepat, oesahakanlah 
soepaja pemoeka2, bersatoe. Ini jang 
tjepat dapat hasilnja. (Hadirin banjak 
ketawa oleh sebab bitjara spr. ber- 
tjampoer adoek dengan bahasa Ban- 
djar. 

Kemoedian t, Imamoeddin berbitja 
ra dengan bahasa iDjawa jang mak 
soednja lebih koerang seperti oedjoed 
pidato spr.. jang laloe. 

Tampil poela t. Rifai dari madrasah 
Indonesia Mecca. Dalam Mecea ini ada 
doea madrasah bangsa kita kata spr. 
pertama D. U., kedoea madrasah In- 
donesia. Kedoeanja perloe kita bantoe 
ingatlah, orang lain tidak akan mem- 
bantoe kita, hanja kita sendirilah jang 
gkan membantoe keperloean kita. Kita |: 
djangan tertipoe oleh sebab moerid 
jang banjak, karena sekolah2 jang 
banjak2 moeridnja itoe ialah sekolah | 
rendah. Tjarilah madrasah jang tinggi, 
walaupoen moerid ada sedikit. 

Kemoedian voorz. menjamboet pi- 
dato2 itoe dengan mengoetjapkan te- 
rima kasih. Kita menghadiri rapat, 
djanganlah oentoek melihat danmen- 
dengar sadja, masoekkanlah kedalam 
Ni Apa-apa jang diterangkan oleh 
t. A. Leila dan t. Madjdi Effendi tadi 
memang pada tempatnja. Disini dja- 
ngan disangka matjam “di Onani 

a. Disini memang tidak boleh ber- 
politiek sama sekali, tidak di idzinkan 
oleh pemerintah. Adapoen cooperatie 
R.M. itoe ialah sociaal cooperatie, 
oentoek membantoe oemoem, seperti 
D. U. kita djangan bersifat provincia- 
lisme, mesti bekerdja bersama: sama. 

Kalau kita bekerdja bersama sama, 
nistjaja D. U. boekan hanja satoe sadja 
disini. Ingatlah, kaoem cristen waktoe 
bercongres di Paris menetapkan mesti 
berkorban sedjoemblah 200 millicen 
pounds, oentoek mengeristenkan In- 
donesia. 

Kemoedian ketoea menoetoep rapat 

poen Pena, 
  

  

Dari Andalas Selatan. 
Atas initiatief moerid? dari Isla- 

mijahschool Pagar Alam (res, Palem 
bang) ditempat terseboet telah terdiri 
seboeah kepandoean bernama seperti 
jang terloekis diatas atau dengan sing 
|katnja , PANA. Kepandoean terseboet 
'begitoe pesat madjoenja dan boleh di 
katakan kepandosan jang terbesar 
sendiri diseloeroeh  Palembangsche 
Bovenlanden. Anggotanja lebih koe 
rang 250 orang jang hampir semoeanja | 
tiap tiap Minggoe mengoendjoengi 
tanah lapang dengan setia djika di 
adakan oefeningen. 

Sebagai oppertroepleider ialah sdr. 
A. Hakim Mattjik, ialah seorang anak 
moeda, jang tidak asing lagi didoenia 
kepandoean K.B.L, KRI. dan lain2 
organisatie anak marhaen di Palem 
bang. 

Kabarnja lain lain sekolah particu 
lier disini akan meniroe langkah   

ka bisa toeroet.ambil bagian. Kritiek| 
tetapil 

djam 12.20. Selelah makan penari 

(Islamijahschool terseboet, jaitoe akan 

mendirikan kepandoean djoega. Hara 
pan kita tidak lain moga moga sadja 
kepandoean2 itoe soeboer hidoepnja. 

—0— 

Pemandangannja satoe journalist 
japan 

Interview" Aneta"de- 
ngan toecan Tanigwehi 
dam ohokro Asah 

Toean Taniguchi, satoe journalist dari 
Tokio Asahi, jang sampai dismi 
ber bareng sangan consul-general Japan 
baroe dan pada 11 Maart dengan kapal 
»Johore Maru“ telah balik poela keia 
-poenja tanah-air, adu bertahoekan satoe 
dan lain pada Anip-Aneta tentang ia 
poenja pengrasahaan? didaiam iapoe- 
nja koendjoengan kedoca pada Indone 
sia. Ini journalist poen, berada disini 
pada waktoe dibikin pembitjaraan 
dagang Nederland — Japan. 

Toean Taniguchi oedjoek, bahwa 
keadaan jang soelit Sham keadaan 
dagang ada djadi sifat jang paling 
berada di depan diini waktoe. 

Pada -sebeloemnja perang doenia 
tidak ada halangan-halangan boeat, 
perdagangan internationaal dan bebe- 
rapa negeri ada djadi punt poesat dari 
beberapa roepa stapel-producten. 

Di dalam ini hal Indonesia ada 
ambil kedoedoekan jang paling baik 
'di antara tetanaman cultuur. 

Kalau kita taro di depan kita lem 
baran pertama dari boekoe tentang 
Indonesia poenja hikajat economiseh, 
kita dapat lihat di dalam kalangan 
industrieel ada'pemandan gan2jg sangat 
democratisch: politiek pintoe terboeka, 
vrijhandel, persaingan merdika. Itoe- 
lah ada oendang-oendang jang “tidak 
tertoelis dari penghidoepan sociaal dari 
itoe waktoe. 

Pertanian dan industrie ada diper- 
baiki dan dibikin modern, jang ada 
berbarengan dengan kedjajahan jang 
semingkin bertambah dari pendoedoek. 
Perdagangan sebetoelnja ada begitoe 
merdika, hingga seloeroeh Indonesia 
bisa dipandang sebagai satoe pelaboe 
han merdika doenia jang besar. 

Tapi datangnja crisis, didalam ta- 
hoen 1929, poen telah kasih rasa pe- 
ngaroehnja di Indonesia. 

Pikiran fascistisch dan ichtiar keau- 
tarkie ada meninggikan kedoedoekan 
liberalisme. Democratie dan kapitalis- 
me ada rasakan dirinja terpisah dja 
oeh satoe dari lain. 

Demoeratiseh parlementarisme 'ada 
bantoeannja bureaucratie baroe boeat 
menarik keoentoengan dari iapoenja 
pengetahoean. 

Systeem pemerentahan bureauera- 
tisch, dibawah pimpinan satoe' natio- 
naal kabinet, masih selaloe ada djadi 
sebab dari rasa tidak poeas diantara 
kaoem nationalist fascistisch. 

Tapi sebetoelnja status guo masih 
dipegang tegoeh dengan tidak men- 
djadi kendoram oleh politici jang ber 
pengalaman. 

Saja rasa—demikian kata ia—bahwa 
di ini punt Holland dan Japan bisa 
ditaroeh disatoe lijn. 

Bahwa pikiran fascistisch di kedoea 
negeri. baroe masoek dengan begitoe 
laat, ada lantaran kedoedoekan2 econo 
misch jang begitoe loear biasa baiknja, 
jang Japan dan Holland ada ambil 
selama perang doenia. 

Sekarang Japan ada rasakan perioe 
sekali atoer ia poenja export, sementa 
ra Holland dan Indonesia ada rasakan 
dengan sangat perloenja diadakan im- 
bangan didalam im- dan export. seba 
gai mana jang sekarang ini ada kedja 
dian diseloeroeh doenia. 

Ini tentoc sadja ada satoe ichtiar 
jang pantas dipoedji dari itoe kedoea 
negeri, tapi orang tidak boleh loepa- 
kan berapa hal jang penting. 

Terpandang dari stand punt historisch 
dan geographiseh soedah pasti, bahwa 
Nederland dan Japan ada doea negeri ' 
besar di Azie dan negeri jang satoe 
tidak bisa djadi djaja dengan loepakan 
negeri jang lain. 

Sebagai satoe antara itoe punt-punt 
mengapa samenwerking diantara ke 
doea negeri ada perloe, Toean Tani- 
guchi ada oendjoek pada bahaja com- 
munistisch di Azie. 

| Apakah jang ada terlebih berbahaja ? 
Japan poenja penetratie economisch 
ataukah communisme? Apakah Japan 
poenja penetratie, jang ada dibawah 
penilikan Gouvernement, ada begitoe 
berbahaja ? 

Holland tidak 'akoeh pemerintah 
Sovjet, tapi apakah ia ada terbebas 
dari communisme ? 
Achirnja lagi sedikit tentang milita 

risme Japan. 
Orang bilang, Japan jang sekarang 

telah djadi madjoe lantaran ia poenja 
militarime. Saja tidak maoe belakan 
kita poenja systeem militarisme, tapi 
toch oendjoek, bahwa Japan poenja 
Ikemerdekaan ada  terandjoer.. oleh 
militarisme. Hikajat Japan jang seka 
rang ada djadi satoe pertandingan jang 
berat boeat belakan diri terhadap 
pada pengantjaman dari sebelah Octara. 

Orang ada terlaloe tidak pikir dalam, 
kalau orang pikir ,Japan inginkan 
peperangan” dan ,Japan bikin doenia 
djadi moesoeh"“. K. P. 
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ex toekang ditoko Oger Freres 
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“Djikaloe toean2 ingin potongan jang 

bagoes enak dipake. Boektikenlah saja 

poenja pekerdjaan dikicermaker-jang 

terseboet diatas. 

Harga pantas menoeroei djaman 

MOEDA HA M 39 

Pa AN Sai Pe ae ena ara 

Tempat 

pembeli, pelajanan rapih dan 

harga pantas 

di 

NOVELTY STORE 
16 Ilir 

  

  

dekat, bosat menjenangkan 

Pasar Baroe Straat 74  — 

PALEMBANG 

  

SEDIA TJOEKOEP : obat sena- 
pan, kip, patroon, prof, pena   boer loper d.|.I. 
Toko baroe tentoe barang baroe. 
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Banjak minjak ramboet tetapi 
mandioer djaransg 
Awas -selamanja liat merk se- 

belah, kepala djadi enteng tida 

koreng, ramboet djadi gemoek, 

jang 

  

  

  

  

Ini obat Trios soedah sjah 

masoek di boekoe tentang 

hal obat-obatan di Militaire 

Hospitaal di Negeri Japan 

R1 OS 
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Agent Besar 
Antero Hindia-Nederland 

K.ITOK& Co. 
Molenvliet West 203 Batavia 

Bisa dapat di beli dimana-mana Toko Japan jang ada mendjoeal obat, kapan di itoe Toko ti- 
| ada of kehabisan, bisa teroes pesan dikami poenja Toko, ongkosnja pemesan jang pikoel. 

PRIJSCOURANT obat-obat boleh diminta dengan pertjoema. 

ngerti basa Belanda itoe. 
perempoean, toga moeda jang ta' me- 

Sebab kebanjakan kawan2 Aminah, 

Obat jang mandjoer boeat sem- 
boehkan penjakit kentjing 

Trios  goenanja oentoek menjem- 
boehkan segala roepa penjakit kentjing, 
jaitoe: penjakit kentjing jang berdja- 
lan tjepet atau jang bertahoen-tahoen, 
kentjing nanah jang berwarna poetih, 
kentjing nanah jang berwarna koening 
toea, penjakit dialat kentjing, jang ter- 
istimewa oentoek penjakit digelemboe- 
ngan kentjing jang dari penjakit pe- 
rampoean  Gonnorhoe,  didjalanan 
kentjing panas seperti berapi, sakit 
pada bidji kemaloean, dibagian bocah 
pinggang (gegindjell seperti terbakar, 

Sebagai perampoean djoega jang 
sakitnja seperti terseboet diatas dan 
jang mengelosarkan darah poetih 
(penjakit kepoetian) bisa ditoeloena 
poela oleh Trios, pendeknja segalg 
roepa  penjakit kentjing bisa sigera 
dibikin semboeh. Demikian poela 
jang sakitnja Soedah bertahoen-tahoen. 
sering kamboeh lagi karena dari ber- 
toekar hawa, tak oesah koeatir. 

Maskipoen orang jang'sakitnja telah 
3-5-10 tahoen, beloem djoega baik 
djanganlah poetoes pengharapan, apa- 
bila minoem ini Trios, tentoe bisa 
mendjadi semboeh kombali. 

HARGANJA 

1 fleseh isi 200 bidji V. . tr 350 
» TO Nda 

2 BOB Kura       
sanja, tandanja orang itoe. kelak akan 
we birasak 

Waktoe poelang dari sekolah, sela- 

  

      Kesoedahannja .... 

(Fjerita roman jang benar kedja- 

dian di Poelo Djawa) 

Oleh: W.S. GLEMBO 
3 Dan AMGSENY a 

SITI AMINAH NOER “AINI, 
Itoelah sebabnja. gadis Aminah men- 

djadi 
poengnja, ta” soeka ia menjombongkan 

"Itapi selaloe berbasa Belanda. 

poedjian oleh orang2 sekam-f: 

waktoe berkoempoel2 ditempat kera- 
maian, bergaoel dengan orang toea2 
perempoean dan gadis2 jang ta” ber- 
sekolah atau poen Sekolah Melajoe, 
Soenda, Djawa...., ta? maoe ia ber- 
basa Melajoe, Soenda, Djawa, .... te- 

basa2 
rendah dan 

Sebab pada pendapatnja, 
Indonesia, terlaloe .,.. 
ta'.... berharga, d.LI. 

Inilah jang mengetjilkan hati kawan2- 
nja dan orang2 jang ta“ mengerti basa 
itoe, tetapi gadis Aminah ta' demikian, 
sebab basa nenek mojangnja, darah 
dagingnja, itoelah nan teroetama di- 
djoendjoeng setinggi2nja.... 

la ingat akan pepatah Melajoe: ,,Se- 
bab basa—menoendjoekan bangsa.“ 

manja ia membantoe pekerdjaan iboe- 
nja didapoer, dibocatnja poela koewe2 
serta soelaman, kemoedian disoeroeh- 
nja orang gadjiannja mendjoealkannja 
berkeliling kampoeng, : 

Dan lagi ta“ segan ia membantoe 
orang toeanja kesawah, ladang, boeat 
mengoeroes mendjaga segala tanam2- 
an, karena “ia disekolah dapat vak 
plantkunde, djadi boekan theorie sadja 
jang dipeladjarinja, tetapi prachtijknja 
jang diboektikannja soenggoeh2 

Aminah tas setoedjoe dengan pen- 
dapatan kawan2nja, sabab mereka 
memandang bahwa pekerdjaan bertjoe- 
tjoek tanam, jaitoe bertani, terlaloe ... 
rendah! sehingga kebanjakan tiada ia 
maoe, membantoe pekerdjaan orang 
tocanja disawah ataupoen ,.... di-     dirinja, dihadapan segala kawan2nja 

  

Barang siapa ta“ memoeliakan ba- 

  

ladang, 
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Ditjari Agent koe- 

liling tempat boat 

ini: 

COLOGNE 

Roepa-roepa obat 

Patent,  Chemica- 

lien, . Parfumerien, 

roepa-roepa  obat- 

obatan mandjoer, 

Mintalah harga-har 

ga obat dari kita, 

di tanggoeng paling 
moerah. 
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Ada2 sadja, “akal dan tipoe mereka 
itoe bila orang toeanja minta bantoe, 
waktoe hari vrijs jang ia ta' bersekolah. 

Mereka mengatakan banjak hafalan, 
beloem berhitoeng, beloem mengha- 
biskan kaartteekenen, beloem lagi., 
zingen, dll. jang memang orang toca- 
nja tiada..,. tahoe hal itoe, 

Takoet tangan mendjadi kasar, te- 
bal,..,. (kapalan Dj): toemit dan 
moeka djadi.... hitam, sebab ke- 
Na... panas, dan meroesakan kese- 
hatan, badan djadi boengkoek, ping- 
gang sakit.... mata djadi roesak ... 

ul, 

Sehingga ada banjak kawan2 Ami- 
nah, jang sehingga penghabisan ia 
berpikir, mengatakan: .,.. ta' kepingin, 
biar kaja sekalipoen kalau di k.,a.. 
Wi... ikan dengan... . orang tani, 

Inilah jang mendjadikan selaloe ber-   tentangan bocah pikiran gadis Aminah, 

  

“Idan Nipons nan teroetama.. 

dengan..,. kawan2nja jang sama2 
beladjar 

Sehingga kedjadian pada masa, 
disebabkan sangat marahnja, ia me- 
ngatakan pada kawan2nja: ,, Bahwa 
kemadjoean doenia Barat, Tiongkok 

Ha pers 
tanian !“ 

(Batjalah, soerat2 kabar bangsa awak 
nan teroetama) 

Tiada ada waktoe jang sedikitpoen 
disia-siakan olehnja, karena ia tahoe, 
bahwa waktoe itoe wang. 

Akan disamboeng 
“ Y “   
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