
   

      
      
     

    

     
   

    

      

      

  

    
    

07, Batavia-Centrunt 

   
   
   

        

ar AG 

sd 

IMANAKAH ITOE-PERDAMAIAN 
  

   

        

Ketika kita pesiar ke Bandoeng, 
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Pen 

  

Kemis 26 Maart 1936 
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3Diterbitkan oleh :J5 

Drukkerij ,Pemandangan" 

Dir.R. H.O. DJOENAEDI!: 
Kantoor : Senen 107 Bat.-Centrum 

HARGA LANGGANAN : 

Indonesia satoe kwartaal f 4,50 
Loear Indonesia f 550 

Pembajaran di moeka 

Boleh dibajar boelanan, tetapi 

brenti haroes diachir kwartaal, 
Domicile abonnes terhadap ini ko 

— ran di Betawi, 

Varief advertentie, ketrangan pada 
admisistratie, 

  

  

  

Losse nummer 10 Cent 
  

  

     ta mendengar kabar, bahwa disebe- 
lah Selatan dari kota Bandoeng, telah | 

beberapa hari lamanja kedjadian ke- 
entingan antara pendoedoek-pendoe- 

| beberapa desa, berhoeboeng| 
bereboet faham tentang Islam. 

   
      

     
     

   

    

      
        

     
     

        
) Kslamijah) dan sesama pendoedoek 

         

            
        

  

    

  

     

   

    

  

   

  

     
   

    

     

     
      

regent sendiri. Demiklar- 
   ig bersama t 

2g oeloetela 

ocean adjunct 

  

   
nemberi nase- | 

soepaja djangan 

ban oemoem, meloe- |: 

jang 'berboekti, dan terdapat 

emandangan, bahwa dalam perkara ini 

ida banjak fitenahan belaka. 

'Begitoe djoega tidak bisa disangkal, | 

bahwa antara orang-orangnja Kiaji 
“di Bandoeng Selatan 

aa 

       

   
   

    

   

      

    

        

   

  

tan itoe,h ikin noda pada 
“perseriketan dan mamanja Kinji ter. 
eta” » an 25 Het TE aa 

5 Roepa-roepanja beloem Gjoega ber- 

achir itoe djaman, dirana Masing 

| ketan igama atau jang berdasar Is 
| lam, memerloekan sadja bereboet ke- 

namaan sebagai penganoet dan pem. | 
la igama Islam jang sedjati. Orang- | 
ang lain diloear kalanganmja melain 

ikali oleh beberapa orang terkemoeka| 
— disini disiarkan nasihat, soepaja kaoem 

Moeslimin toe mendjoendjoeng tinggi 
"“g | igamanja dan mempertahankan perda- 
33 |: 

    

   

  

    

    

   

    

    
    

  

   

    

   
   
   
    

       

    
        

    

ekannja, djikalau mereka itoe ber- 
gerak hendak madjoe dalam kalangan 

      

aa mengandel kepada pembantoe-pemban- 
000 koenja, jang kebanjakan tidak faham, 
00000 Midak tahoe betoel, djangankan tentang 

Pa igamanja itoe, tentang statuten dan 

reglement perkoempoelan sendiri poen 

& dipropagandakan oleh pembantoe-pem- 

toenja di Jesa-desa djaoeh dari me- 

reka itoe, nistjajalah mereka itoe akan 
— berdiri boeloe badannja. 5 

| Keadaan demikian itoe boekan sadja 

terdap at dalam perkoempoelan dan 

| perserikatan berdasar Islam. Djoega 
dalam partij2 politiek dan sociaal, maka 

  

ja, dan mesti mendjadi korban 
ropaganda, pembitjaraan dan per- 

eatan pembantoe2nja itoe. Inilah 
a satoe risico jang besar sakalibagi 
impin-pemimpin pergerakan poli- 
(dan sociaal, jang mempoenjai ang- 

  

k oeroeng kedjadian djoega penge- |pers Nederland jang” diambilnja dari 

, sebagai hasil pertjideraan an. | soerat aa Iedopesia. Jang ae 
aan Ls ANN TOthadia.lrangkan bahwa menoeroet ,,pihak jg. 

orang-orang dari AM Mitihadija ngehake banjaknja hasil kuret aan 

| : ““Idoedoek Indonesia ditaksir tiap tiap 
Hoedjan batoe, antjaman me-|tahoen tidak koerang dari sedjoeta ton 
n djiwa, d.s.b. djadi ,moesim“,| dan bahwa »bal itoe menarik perhatian 

: roepa, sehing- speciaal dari gedelegeerden 
toe didatangi Pan Komisi internationaal pengatoer 

La : 2 karet", 

PN na Van Gelderen, memberitahoekan, 
Selasa kemaren.ini, Re-|bahwa taksiran banjaknja itoe tidak 

iketempat2| bisa memberi kepasiian. Sekarang op- 
name (mendaftarkan) keboen-keboen 
karet pendoedoek masih didjalankan 
teroes. : 2 

st faham itoe. Banjak 'keterangan2 oemoemnja soedah dapat 

jang dikemoekakan | dikerdjakan. Segala taksiran, baik tak- 

'fihak, akan tetapi tidak |siran tentang banjaknja orang2 jang 

| (pada penghabisan tahoen ini. 

Kepala detachement polisi djoega 

pasoekan militie mendoedoeki Sekolah 
Tinggi Fu htan diloear kota Shang: 
   
(dalam pertempoeran mana banjak pe 
gawai polisi dan student jang loeka. 

'Polisi menggerebek Sekolah Tinggi 

0 “|jang membentji Djepang, tetapi kaoem 
student menolak mereka dengan ke 

| orang banjak (de massa) dan mesti| 

mempoenjai faham sendiri. Kalau pe-| 
. mimpin-pemimpin mendengar, apa jg| 

nja itoe moedah 5 sekali 

sa pegang.tegoeh kendali pim-| 

ta bilang ribocan banjaknja, sampai | 
| didesa2 dipegoenoengan, djaoeh dari | 

- tempat kedoedoekan mereka itoe. Memi-| 

Hasil Rubber anak negeri. 
Mendapat perhatian 
di Nederland. 

Aneta dari Den Haag mengabarkan: 
Berhoeboeng dengan berita dalam 

ederland 

maka president delegatie, 

isa berdasarkan angka2 jang agak 

Beloem ada satoe gewest poen jang 

'mempoenjai keboen, baikpoen tentang pat poela dikabarkan bahwa penoeroe 

banjaknja hasil jg bisa dipoengoet dari |“, : Ban 
keboen2 itoe, diambil terlaloe boeroe2| Westersch-Lager-onderwijs. Sekarang 
dan tidak beralasan (speculatief). Be- 
rita tentang itoe beloem pernah dide 
ngar oleh delegatie Nederland, sehing 
ga pemberi tahocan, bahwa hal itoe 
menarik perhatian, delegatie Nederland, 
Batan DP 
isapan  djempo: 

dan soesah itoe, hasil mana didoega 
baroe -bisa diberikan setjoekoep2nja 

—— 

GERAKAN ANTI-JAPAN DIKALA- 
““—'NGAN STUDENTEN 

dan Studenten 

mendapat loeka - 

Aneta Reuter dari Shanghai menga 
barkan : : 
Beratoes-ratoes polisi Tiongkok dan 

ai sesoedah pertempoeran pagi ini, 

  

oentoek menijari pengasoet-pengasoet 

   

  

asnja, dengan mempergoenakan pen 
oeng, peles dan batoe. Ada sedjoem 
blah student perempoean dan laki-laki 
jang ditangkap. Segala djalan jang 
menoedjoe ke Sekolah Tinggi itoe di 
(rintangi dengan pagar kawat berdoeri, 
pagar mana didjaga oleh polisi dengan 

| mentjaboet pistol. Siapa sahadja jang 

radjin itoe memang tidak moedah 

kebanjakan, perhoeboengan antara pe- 

poetoes. Djalan satoe?nja oentoek me- 

bagai tempat (leiderscursussen) dan 

(ernstige selectie). 

pertjideraan dan sendjata pertjeraian' 

perdamaian, persatoean dan persau- 
idaraan. 

K.N. 

batoe menjerang polisi, akan tetapi 
mereka dipoekoel moendoer oleh poli 
si, kemoedian ada seorang student jg 
tas dikenal menarik pistol, laloe me- 
nembak, sehingga ada 2 orang polisi 
loeka pada kakinja, polisi mana teroes 
dibawa keroemah sakit. 

ni kapitein Li Pei Wu kena kepala 
nja oleh batoe sehingga loeka parah. 

Bahaja kebakaran di Soekaboemi 
Kemiren malam telah terdjadi ba- 

haja kebakaran di Plaboeanstraat Soe 
kaboemi dimana 2 reemah petak telah 
habis dimakan api, oleh karena lam- 
poe minjak tanah terbalik. 

Pemadaman api terdjadi sangat soe 
kar oleh karenatempat itoe terletak 
djaoeh dari waterleiding. Keroegian 
ditaksir 2000 roepiahi, sedang roemah2 
ig tidak dipertanggoengkan assuran 
ie. 5 

Penoeroenan wang sekolah 
Tentang penoeroenan wang sekolah 

sebagai kita baroe2 ini telah oemoem 
kan maka sekarang lebih djaoeh da- 

hendak laloe- kesitoe ditolaknja. Ma- 
lam ini ada sedjoemlah student jang 
beroendjatakan pentoeng peles dan ( 

Kepala dari detachement politie, ja| 

  

Sah 3 . & 1 Ti 3 

Aspirin jang toelen bisa dapat 
harga 60 cent 

  

dimana-mana tempat dengan 

  

kaoem wanita Taman. Siswa (vrouwen 
afdeeling) djoega akan mengadakan 
rapatnja sendiri.— Isnain malam Selasa 
hingga Kemis malam Djoem'at: rapat 
besar, dengan limoelai pada hari ma 
lam Selasa terseboet : rapat pertemoean 
dengan wakil2 dari perkoempoelan2, 
badan2 serta golongan2 diloear Taman 
Siswa dan pers.— 

taranja: tentang organisatie roemah 
tangga sendiri, rentjana dari Ki Hadjar 
Dewantara, onderwijs ordonnantie, 
loonbelasting kindertoelage dsb. 

one 

TANAMAN PADI BANJAK ROESAK 

Adapoen jg akan dibitjarakan dianfroemahnja toean2 Soenindijo, 

1 “belaka. Delegatie | Pangsa Kuropa- boeat beberapa waktoe | 
-|Nederland menoenggoe hasilnja peker 
|djaan registratie di Indonesia jg loeas 

nan itoe teroetama terhadap pada| “ 

adalah perobahan2 jang berangsoer2 
tentang wang sekolah itoe, dalam ma- 
na minimumnja telah ditetapkan bovat 
orang2 jang bergadji rendah sekali. 

Golongan jang rendah sekali boeat 

jang mempoenjai penghasilan f 1800 

pa penoeroenan, jaitoe satoe golongan 
baroe dari f 1800 sampai f 900 peng | moemnja. 

Babi-babi mengganas. 

Andjing-andjing penolong 
pamantani diboenoehi 
dan bangkai-bangkainjal 
diboeang disekolahan2 
tempat mandi 
minocoemnja orang-orang 
tani. 

: : Pee ' Orang kabarkan pada kita, soeatoe 
setahoen. Didalam ini golonganjg ter| kedjadian jang pantas dengan segera 
rendah sekali doeloe diberikan bebera | mesti diketahoei oleh B.B. ambtenaren 

Indonesiers dan jang berwadjib seoe- 

  dan air 

Pertempoeran2 hebat antara polisi| 

sekali, dan djikalau anggauta telah | 

mimpin dan anggauta sering sekali 

pemilihan jang keras dan soenggoeh2| 

Igama kita orang terlaloe soetji dan 
tinggi oentoek diperboeat sebagai dasar 

oleh karena ada satoe igama oentoek: 

“Ibasilan dalam setahoen. 

 Boeat H.LLS. dan H.C.S. adalah ba-| . 2 
tas dari categorie jang terrendah se-|nja, tetapi : 
kali : #3000. setahoen atau lebih ren-|akibat jang moengkin 

dah. . 

hoa. 

jang terbesar dan tidak diperlindoeng 
(ditoeroenkan). Oleh karena itoe d 
voorstelkan, soepaja lebih lagi menga 

jang ter-rendah sekali 
bangsa, jang setidak-setidaknja boea 
lorang toea jang 
dapatannja sangat sedikit sekal 

lo dan H.B.S. 
Dalam hal ini adalah tersangkoe 

sedjoemblah f 1000. 

. Konferensi Taman-Siswa. : 

Ijang akan datang, 
Rentjana p 

((hoofdbestuursvergadering in pleno     “In ena jang penar pintar dan 

    

“Directeur yan onderwijs telah me- 
njatakan pendapatannja berhoeboeng 
dengan voorstelnja jang dioemoemkan 
J.B. bahwa itoe tidaklah adil manakala 
semoea orang jang ada koerang hasil- 
nja dari f 900, dibedakan didalam sSa- | kjok). Ketika poelang kami lihat bebe 
toe belastingklasse, jaitoe apajang me 
ngenai bangsa Europa, dan koerang 
dari pada f 3000 setahoen. boeat apa 
jang mengenai Indonesiers dan Tiong- 

| Artinja ada salah sekali djika tarief djing2 disitoe ja'ni di 
wang sekolah jang rendah sekali itoe 
dihitoeng pada satoe satoe golongan 

dakan penoeroenan didalam golongan 
dari semoca 

mempoenjai “pen sentoek mengoesir babi babi jg datang 

berarti satoe pengoerangan jang besar. 
. Pengoerangan jang sama dengan 

ini boeat orang2 jang berpendapatan 
ketjil akan berlakoe djoega boeat Mu | hoetan 

Begrootingscommissie soedah mem-|oleh mereka, tetapi ichtiar itoe tidak 

"berikan advies : tetapi kepoetoesannja | diindahkan oleh babi-babi itoe. Dengan 
“dapat ditoenggoe sesoedahnja Wali |pembikiman selokan irrigatie jang ma 
Negeri tiba dari perdjalanannja dari | kan ongkos berdjoeta-djoeta itoe pak 

"5 | Sumatra. 
merangi risico itoe tidak lain daril — - 

'pada mementingkan pendidikan dan| 
peladjaran dari mereka orang, jang 3 : Peran 3 1 1 

'akan didjadikan pemimpin diberbagai-| Sebagaimana telah pernah diberita jg sebesar-besarnja kepada orang tani. 
An kan dalam ini , Pemandangan" djoega 

maka lebih landjoet dapat dikabar |sawahnja moendoer sangat, sedang me 
Ikan disini, bahwa konferensi atau ra|reka tidak bisa membajar padjak. 

1 besar jg ke IV dari Persatoean| Bahkan bisa djadi akibatnja lebih b 
'Taman-Siswa tentoe akan dilangsoeng (sar lagi (bahaja kelaparan). e 
Ikan di Mataram dan akan diadakan 
pada tanggal 20 hingga 23 April “36 

rograma oemoem ditetap itoe orang2 mentjoeiji, mandi, dan 

kan: hari Ahad malam Sonen dan Selada poela jg mengambil air minoem 
Imen 'pagi 19/20 dan 20 April: rapat dari selokan itoe. Tidak heran bang 

anggauta  Madjelis- Loehoer-Lengkap |kai2 andjing jg hanjoet dalam selokan 

Dan bersamaan dengan itoe waktoe 

Singkat dan sederhana dioeraikan- 
tjoekoep menggambarkan 

hebat bagi 
orang2 tani. 

Kabaran itoe seperti berikoet : 

Tanggal 17 boelan ini saja berboe- 
roe dengan 2 orang kenalan saja jang 
soeka berboeroe poela, ja'ni t.t. D. dan 
W. dibilangan Krawang (Pengasdeng 

rapa bangkai andjing dalam selokan 
irrigatie Pisangsambo-Penakaran, be- 
gitoe poela dalam selokan Penakaran 
Kosambi. Diroemah salah seorang pem 
boeroe saja dengar kabar, bahwa an- 

Penakaran, 
Kosambi Tjigoawa dan lain lain tempat 

lIpoela diboenoeh dengan diberi ma- 
llkan fircadel jang beratjoen, ja'nioleh 
!|marsoese. Perboeatan itoe roepanja te 
"Ilah dilakoekan tg, 16 Maart. Keroean 

sadja pak tani mengadoe dan tidak 
merasa senang hati, andjing-andjing 

tlitoe perloe sekali bagi mereka, ja'ni 

1Iberkawan kawan meroesak 
padi disawahnja. 

tanaman 

Begitoe poela pendoedoek dipinggir 
diboenoeh andjingnja. Kami 

poen telah menjaksikan dengan mata 
tIkepala sendiri keroesakan sawah-sawah 

itoe, sekalipoen dilakoekan pendjagaan 

tani bisa mengairi sawahnja, tetapi 
disamping itoe sekalian mereka tidak 
boleh memelihara andjing, sedang 
binatang mana memberi pertolongan 

Ta' oesah diterangkan, bahwa hasil 

Selokan irrigatie itoe airnja diam 
bil dari Tjitaroem dan dalam selokan 

“Lagoe K.R.I. dibeslag? 

Soetomo dan Soenindjijo 
ditahan? 

Pada hari Senen malam Selasa, 23 
menghadap 24 Maart jbl. sekira poe- 
koel 6.30 petang. datanglah sersi ke- 

e Agoes 
Miftach dan Soetomo, masing2 nomor 
pertama dan kedoea sebagai leider da 
ri Kepandoean Ra'jat Indonesia atau 
dengan singkat KRI. tjabang Mataram 
dan ketiga sebagai ketoea pimpinan 
oemoem KRI. oentoek memberi soerat 
panggilan mereka haroes datang dikan 
tor P,I.D. pada djam itoe djoega.— Se 
datang toean Soenidijo disana, soedah 
nampaklah kedoea toean terseboet di- 
bureau. — 

Adapoen alasannja mereka dioen- 
dang ke kantoor P.I.D. terseboet me- 
noeroet pendengaran kami hingga pa- 
pada saat ini, demikianlah: Pada hari 
Ahad pagi jbl. pada waktoe treindag, 
ditanah Japang dinjanjikan lagoe KRI. 
dibawah pimpinannja toean Soenindijo, 
sedang pada hari itoe leider toean 
Agoes baroe absent tidak masoek. Bo- 
leh djadi proses ini berhoeboeng de- 
ngan dakwaan njanjian itoe dikira 
mengadakan rapat, akan tetapi boleh 
djadi djoega berhoeboeng dengan la- 
goe K.R.I. dengan perkataan2nja , tan 
danja ketoea PO. toean Soetomo jang 
pada waktoe treindag itoe tidak da- 
tang, dipanggil poela dan didjeblos- 
kan dalam tahanan. Saudara Agoes 
kabarnja diperiksa hingga poekoel 
11.30 malam dan laloe disoeroeh poe 
lang, sedang kedoea toean lainnja te- 
roes dimasoekkan dalam tahanan post 
huis politie. 

- Pada hari Selasa sore kira poekoel 
5.30 datanglah toean Soenindijo dengan 
diantarkan mantri politie poelang ke- 
roemah, tidak oentoek dipoelangkan, di 
merdekakan kembali, akan tetapi oen- 
toek menggeledah roemahnja. Setelah 
kitab2 diobrak-abrik dilihat dari atas 
kebawah dan sebaliknja, terdapatlah 
toelisan lagoe K.R.I. jang teroes di 
ambil beslag. Di roemah, toean Soe 
nindijo akan mandi doeloe dan ganti 
pakaian tidak diperbolehkan teroes di 
bawa dengan autofiets kembali kekan 
toor P.I.D. dan hingga pekabaran ini 
tertoelis, mereka kedoea masih ada da 
lam tahanan, konon kapan akan di 
merdekakan.— Sebagaimana orang 
ma'loem, lagoe K.R.I. terseboet soedah 
lama sekali adanja, moelai berdirinja 
K.R.L,dan telah didengar poela oleh 
cemoem. 

Memang tiada salahnja djika orang 
ada jang mengatakan: poelisi di Djokja 
soenggoeh actief betoel “sekarang, se 
moea organisasi masing2 mendapat 
bagiannja sendiri, berganti-ganti, sys- 
tematisch, bahkan tiada sedikit poela 
jang telah menerima bagiannja boeat 

jang kedoea ketiga kalinja, poen jang 
oleh karenanja terpaksa meringkoek 
dalam pendjara atau setidak-tidaknja 
dalam preventief dikantoor PID atau 
di posthuis, banjak djoega. Perkabaran 
lebih landjoet terseboet diatas akan 
menjoesoel. Demikian dikabarkan pem 
bantoe kita dari Djokja. 

meng oran   h: itoe sangat mengetjiwakan hati mereka. 
sen men jamuan   
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TIDAK BISA DITAHAN 

Conferentie negeri-negeri  kaoem 
Locarno dan Madjelis Volkenbonde- 
karang telah boebar, meskipoen be- 
berapa anggauta-anggautanja masih 
berkoempoel di Londen.  Poetoesan/ 
jang .memoeaskan pada fihak . anti- 
Duitschland, teroetama kepada Fran- 
krijk, tidak didapat. Kepastian sadja 
didapat, bahwa ,publieke opinie“— 

disini boleh dikata sikap orang banjak 
. —di Engeland amat bertentangan de 
ugan sikap pemerintahnja. Seperti 
doeloe, waktoe minister Sir Samuel 
Hoare menjetoedjoei rentjana perda 
maian dari premier Laval dari Frank- 
rijk, orang banjak di Engeland itoe me- 
ngambil sikap menentang perboeatan 

minister itoe, sampai Sir Samuel itoe' 

terpaksa mesti meletakkan djabatanja, 
maka sekarang djoega roepa-roepanja, 
orang banjak hendak memaksa minister 

Eden soepaja merobah sikapnja, dja. 
ngan menjokong keinginannja Frank- 

rijk dan lebih baik tjari djalan damai 
oentoek melenjapkan kegentingan di 
Europa ini- Publiek Inggeris katanja 

tidak akan maoe membantoe soeatoe 
atoeran hoekoeman terhadap Duitsch- 
land, apalagi sanctie2 militair. Djoega 
Italie tidak akan toeroet dalam sesoe- 
atoe actie terhadap Duitschland itoe, 
boekan sadja sebagai tanda pembalasan 
terima kasih, oleh karena Duitsch- 
land itoe tidak toeroet mendjalan- 
kan sanctie: terhadap Italie, akan 
tetapi oleh karena Italie mengharap 
satoe Duitschland jang koeat dan se- 

hat soepaja perimbangan politiek di 
Europa Tengah tidak terganggoe oleh | 
itoe perserikatan Rusland-Frankrijk 
dan Rusland-Tsecho Slowakije. Bisa 
djadi sekali Duitscland itoe akan ma- 
soek dalam perserikatan Italie-Oosten- 
rijk-Hongarije, oentoek membangoen- 
kan satoe pagar pemisahan Europa Ba 
rat dari Europa Timoer. - -—.. 
- Pagar demikian itoe lebih2 perloe- 

nja, setelah Litv “ito 
kan, bahwa, oleh kz 
kaoem Locarno tidak 
perasaan negeri2 lain di 
jet Rusland akan meneroeskan mem- 
'perkoeatkan persendjataannja. 

    

    

  

     

      

  

         

doea dari negeri Dja 
“Adolf Hitler ini, selamat dan berha- 

“sil djoega, tidak bisa ditahan oleh sa- 
ingan-saingannja di Europa. Tindakan | 
ke satoe dalam boelan Maart tahoen 
1985, selamat, Duitschland melanggar 
verdrag dari Versailles dengan tidak 
didapat rintangan socatoe apa, sehing- 
    

        

in terbang de- 
| ngan capaciteit (kekoeatan)1000 boeah 
.mesin terbang seboelan,dan biarpoen 
.mesin terbang civiel, dengan moedah 

. sekali bisa dirobah mendjadi mesin 
. 'terbang militair. Tidak ada orang, se- 

lainnja generaal Goehring dan staf- 
nja, jang bisa tahoe beberapa banjak- 
ja mesin terbang, termasoek dalam 

|. .pasoekan oedara Duitsch, dan bebera- 
-pa banjaknja meriam-meriam penang- 
“kis penjerangan oedara model baroe, 
jang disediakan diberbagai-bagai tem- 
pat dan kota jang penting. 5 

| Katanja poela, bahwa sekarang ini 
| Gjoega Duitschland bisa mengirim sam- | 
». pai tjoekoep mesin terbang ke segala 

“djoeroesan, ke negeri-negeri tetangga- 
inja, oentoek membasmi seantero te- 
naga pembelaan negeri-negeri itoe, 

| jang kemoedian bisa didoedoeki de- | 
.ngan moedah oleh balatentara darat 

|. Memang kita djoega mendoega, bah- 
wa Duitschland sekarang ini boekan | 
lagi negeri jang lemah dan lembek, 
seperti korban verdrag dari Versailles 
doeloe. Frankrijk dan Sovjet Rusland | 

    

in | Memadjoekan toean Mr. Soerjadi seba 
|gai anggauta Gemeenteraad Betawi, 
loentoek .mengisi lowongan bekasnja 
Itoean Mr. Koenfjoro-Poerbopranoto. 

. |dengan ini maksoed, dan berpendapa 

ISoerjadi diterima sebagai anggauta 

ylperhatian dan 'persetoedjoean dari 

   

4. Baiklah, djangan pikir-pikir doe- 

wijs Indonesier 

'Tadi malam, diroemah toean Soe- 
tardjo di Raden Salehlaan, telah di 
adakan vergadering oleh Centraal 
Camite Oentoek Kepentingan Onder- 
wijs Indonesier (Comite voor Inheem- 

sche Onderwijs-belangen). 

Sebagaimana orang tahoe, berhoe- 
boeng dengan niatan pemerintah oen- 
toek menoetoep kira2 40 H..S., 

jang berarti satoe pengoerangan On- 
derwijs bangsa kita dan penglepasan 

goeroe-goeroe jang tidak sedikit djoem 
blahnja, di Djakarta telah diadakan 

Centraal Comite oentoek adakan pem 

bantrasan pada itoe niatan pemerintah. 

Dalam Centraal Comite doedoek toean2, 
Soetardjo, gedelegeerde lid Volksraad, 

Dr. Ratulangi, idem, W.. v.d. Wel, 

oorzitter Hoofdbestuur Nederlandsch 

Indische Onderwijzers Genootschap, 

A. Soeardi, voorzitter Verbondsbestuur 

P.G.I. dan Saeroen, redacteur persbu- 

reau ,, Anetas. 

Oleh itoe Centraal Comite tadi ma 
lam soedah dipoetoeskan boeat adakan 

satoe badan jang bekerdja, Werk-Co- 

mite, dan diangkat toean Dr. Ratu 

langie sebagai voorzitter dan toean A. 

Soeardi sebagai secretaris penningw. 

Dalam ini werk comite ambil bagian 

|wakil wakil dari matjam2 perhimpoe 

nan pegawai negeri, particulieren, han 

delaren dll. wakil golongan lagi. 

Dimana2 tempat dimana ada HIS. 
jang akan ditoetoep akan dioesahakan 

sub comite boeat adakan actie soepaja 
'djangan sampai itoe niatan pemeren 

tah diteroeskan. 

| 'Teroetama pada orang orang toea 

jang berhak menjekolahkan anak anak 

inja pada H.I.S. akan diminta pertolo 

ngannja, membantoe ini actie dari 
Comite. 

: mnta 

»Studieclub Persatoean“ Djakarta 

Mengandidaat 
Mr. Soerjadi. 

Studieclub-Persatoean Djakarta akan 

Dari antaranja anggauta Fractie- 
Nationaal ada jang sangat setoedjoe 

tan poela bahwa, djikalau toean Mr. 

Gemeente, maka barisan Fractie-Natio- 
naal nistjaja.akan lebih koeat. 

'Perloe diterangkan Mr. Soerjadi boe 
Ikan anggauta dari Studieclub-Persa- 
'toean, dan djoega boekan anggauta 
dari salah satoe perkoempoelan jang 
'tergaboeng dalam Fractie-Nationaal. 
'Mr. Soerjadi telah sanggoep dicandi- 
'daatkan, asal sadja dapat tjoekoep 

partij-partij jang berkepentingan. 
Ke — pesan 

  

boleh mengepel-ngepel tangan, akan 
tetapi mereka itoe boleh pikir2 doea- 
tiga kali lebih doeloe sebeloemnja me- 
noeroenkan tangan itoe atas Hitler- 
Duitschland. Engeland dan Italie tidak 
akan membiarl itoe, demikianpoen 
Polen tidak akan tinggal peloek ta- 
ngan, melihat kaoem Bolshevist men- 
desak lebih djaoeh ke Barat. Dan 
Duitschland sendiri sampai insjaf 
tentang sikapnja Engeland dan Italie 
itoe, dan ia tidak akan melanggar 
sesoeatoe garis pendjagaan Inggeris 
dan Italie : tidak akan melanggar ba- 
tas2 Nederland, Belgie dan Oostenrijk. 

Sekali ini Europa akan selamat kem 
bali. Duitschland . mendoedoeki Rijn- 
land itoe dengan adem dan tenang. 
Tindakan ke tiga dikemoedian hari 
akan lebih 'penting dan djoega lebih 
menggentingkan keadaan di Europa: 
Duitschlandakan minta daerah djadja- 
han, dikasih dengan damai soekoer, 
tidak dikasih, ia akan ambil sendiri 

   

  

loe soal djadjahan iitoe. 

KN.   
  

      

  

Itoe pemboenoehan gelap 

Warta lebih djelas 

'Iboenoehan gelap, dimana telah dikete 
Iimoekan mait dalam kali di Kebajoran. 

TINDAKAN KE DOEA DJOEGA | Comite oentoek kepentingan Onder-     
Sekarang berita lebih djelas dapat di 
wartakan, itoe mait sebetoelnja dike- 
temoekan boekan dalam kali, tetapi 
dalam satoe rawa di Tjibitoeng Tam- 
|boen dan kenjata'an bahwa itoe mait 
dianiaja begitoe roepa jang dilakoekan 
dengan setjara kedjam. Ia mendapat 
beberapa liang batjokan, dibagian moe 
kanja soedah mendjadi lodo beberapa 
hari terendam dalam itoe rawa. 

Kenjata'an itoe pemboenoehan dila 
koekan dilain tempat, terboekti terda 
pat itoe mait kedoea tangan dan kaki 
nja terikat, setelah diboenoeh lantas 
dilemparkan di itoe rawa. 

Penyelidikan jang teliti oleh jang 

djaoeh kini itoe .pemboenoehan masih 
tetap tinggal gelap poen itoe mait 
tidak ada jang mengenali meskipoen 
pendoedoek sekitarnja itoe rawa di 
minta oentoek periksa. Itoe mait ber 
pakaian tjelana pendek hitam dan 
djas poetih ada maitnja seorang lelaki. 

Soenggoeh politie dan Bestuur di 
itoetempat ini kali menghadapi per- 
kara boenoeh jg tak moedah dapat di 
petjahkan, tetapi kiranja dengan se- 
gera itoe pemboenoehan jang gelap 
akan dibikin terang. 

ma gua 

Pertoendjoekan wajang wong 

Malam Minggoe tg. 4 April j.a.d. 
di pekarangan Roemah piatoe Moesli 

djoekkan wajang wong. Maka akan 
dipoengoet entree barang sedikit, pen 
dapatannja oentoek keperloean roemah 
piatoe itoe. Anip-Aneta. 

mt paman 

Itoe penjerangan di Tg. Priok 

Kemaren dikabarkan tentang penje 
rangan atas dirinja seorang Indonesier 
disalah satoe waroeng kopi oleh seo- 
rang bangsanja. Setelah melihat sete 
roenja menggeletak pingsan, itoe penje 
rang laloe melarikan diri. Si korban 
hingga sekarang masih dalam rawatan 
di C. B.Z. 

Sekarang oleh politie di Gg. Djambi 
Priok itoe penjerang soedah dapat di 
tangkap jang lantas dimasoekkan da 
lam tahanan oentoek menoenggoe pe 
meriksaan lebih djaoeh.— Bt 

'Pendjaga'an di Priok. 

Telah beberapa lamanja di Tan- 
djoeng Priok dan sepandjang pantai 
dari Baai van Batavia soldadoe2 Genie 
bekerdja teroes (kerapkali poela pada 
waktoe malam orang kerdja teroes) 
oentoek pendjaga'an Tandjoeng Priok. 

misalnja di Zeeboulevard dan Zeezicht 
di Pasar Ikan. '” 

mena pemaa 
- 

Parindra dan Gemeenteraad 

Akan madjoekan candi- 
daat. 

Pembatja kita mengabarkan: 
Berhoeboeng dengan pemilihan ang 

gauta Gemeente karena keloearnja Mr. 
Koentjoro, maka sebagian pen- 
doedoek Gemeente Betawi, boekan ang 
gauta kiescomite |wilde groep|, ingin 
mengandidaatkan toean Dr. Soebroto 
boeat lowongan tadi. Tetapi sebagai 
djawaban toean terseboet memberi ke 
terangan, sebagai azas Parindra: 1. soe 
ka menerima, djika beliau jakin, bah 
wa candidatuur diadoekan oleh pen- 
doedoek seoemoemnja: 2e. djika seba 
gai tegen candidaat tidak ada anggau 
ta dari Parindra lainnja. 

Pemberian tahoe ini kita oemoem- 
kan, soepaja tidak memberi koesoet 
pemilihan dan soepaja kita  djangan 
sia-sia memboeang onkost pertjoema 
oentoek mengandidaatkan toean ter- 
seboet. 

serem para 

Rampokingitis 

Dilakoekan pendjaga'an? 

Pada malam jang laloe di beberapa 
kampoeng di Salemba Oetan dan seki | 
tarnja telah dilakoekan pendjaga'an2| 
oleh jang berwadjib, karena diterima 
berita bahwa disalah satoe roemah di 
itoe  kampoeng akan didatangi oleh 
sekawan perampok. mn 

. Di djalanan kampoeng?2 itoe, orang2 
jang laloe lintas moesti dilakoekan 
penahanan jang lantas digeledah, ba- 
rangkali ada tersimpam barang sendja 
ta tadjam dan lainnja. 

. Poen didjalanan Tjempaka Poetih 
kemaren malam beberapa orang dita 
han oleh berapa politie berhoeboeng 
dengan itoe berita, djoega hendak dila 
koekan penggeledahan. 

Itoe pendjaga'an dilakoekan sehing:- | 
.Iga pagi, tetapi ternjata tidak terdjadi 
apa-apa.   

  

semat penaen 

    

  

Sebagaimana dikabarkan pada bebe | 
Irapa hari jang laloe, tentang itoe pem 

berkewadjiban sedang dioesoet lebih| 

min di Rarapatan 34, akan dipertoen|P 

Publiek bisa lihat pekerdja'an itoe 

  

  

Laksamana Ferwerda 

oentoek inspectie. 

Aneta mewartakan bahwa Laksama- 
Ferwerda hari Kemis taggal 2 April 
ja.d. hendak pergi ke Soerabaja oen- 
toek mengoendjoengi kapal-kapal dan 
gedong gedong Marine, sedang tg. 3 

| April hendak diadakan inspectie besar 
jatas anak boeah kapal dan pegawai 
Marine jang lain. Malam Sabtoe recep- 
tie digedong komandan Marine, sedang 
esok harinja Wali angkatan laoet itoe 
hendak mengadakan pembitjaraan de- 
ngan komandan eskader, komandan 
Marine, direktoer Marine etablissement 
dan dengan pembesar Marine lain2. 

sewu paman 

Perkaranja toean Liem Koen Hian 

Dihoekoem dendaf 25.— 

Ini hari Landraad Betawi telah pe- 
riksa perkaranja toean Liem Koen Hian 
Hoofdredacteur ,,Siang Po“, berhoe- 
boeng dengan toelisannja dalam soerat 
kabarnja pada tgl. 30 April 1935, 
tentang keada'an jang boeroek di Ban- 
djermasin. 

Landraad telah mengambil kepoe- 
toesan boeat itoe perkara klachtdelicht, 
ia didjatoehkan hoekoem denda f 25.— 
atau 14 hari pendjara. 

mnnijpasas 

Hulpbank ,Help U Zelf". 

Menjamboeng berita sebagai jang 
telah kita kabarkan dalam soerat ka- 
bar ini pada beberapa minggoe jang 
laloe, maka sekarang dapat dikabarkan 
oela bahwa sebagai desas desoes jang 

telah timboel berhoeboeng dengan 
perkara penggelapan pada Bank ter- 
seboet jang telah dilakoekan oleh pe- 
ngoeroes lama jang mana menjebabkan 
bahwa telah timboel niatan dalam 
kalangan pengoeroes baroe oentoek 
mengadakan liguidatie dan kemoedian 
akan dimasoekkan pada badan NILMY. 
Sesoenggoehnja perniatan itoe telah 
mendjadi perbintjangan diantara pe- 
ngoeroes dan commissarissen dari ba- 
dan terseboet:. 

Kemoedian ternjata menoeroet fiki- 
ran adviseur kehakiman dari itoe dan 
djoega beberapa anggauta pengoeroes 
bahwa hal itoe tidak akan moengkin 
terdjadi boeat digaboengkan dalam 
badan NILMY, tetapi bisa djadi djika 
akan algemeene vergadering memoe- 
toeskan oentoek mempertahankan ba 
dan itoe atau mengadakan liguidatie. 

Kemoedian tentoelah ada kesempa- 
tan jg loeas pada masing? lid dengan 
wang jg telah diterimaitoe akan me- 
ngambil satoe polis pada NILMY. Ke 
pindahan hulpbank terseboet pada 
Nilmy ternjata tak akan moengkin 
teroetama memandang rechtskarakter 
dari lidmaatschap. Diantara “uitkee- 
ringsfonds dan tiap2 lid berdiri lid- 
maatschapsverhouding, dalam mana 
tersemboenji perdjandjian verzekering 
tetapi boekan satoe sec verzekering, 
boekan 'poela verzekering leden ma- 
sing2 individueel. 
NILMY pernah sesoeatoe kali me 

ngambil over kekajaan dari lain ver- 
zekeringsmaatschappijen, tetapi disini 
orang berhadapan dengan onderlinge 
waarborgmaatschappij, sehingga orang 
boekan berhadapan dengan orang? jg 
menaroeh verzekering tetapi dengan 
leden dari satoe vereeniging. Hingga 
sebegitoe ringkasnja pemberian tahoe 
dari pengoeroes hulpbank , Help U zelf« 
pada O: crt. 

semen Pera 

Perkeemposian saudagar Indone- 
siers di Senen. 

Djoega bertindak meno 
long korban2 kebakaran. 

Doeloe telah kita kabarkan bahwa 
ini perkoempoelan 'saudagar Indone 
siers di Pasar Senen, bertindak dimana 
perloe oentoek berboeat amal dan me 
njokong sesoeatoe oesaha jang mengenai 
pergaocelan dan kebangsaan kita, baik 
berdasar agama maoepoen sociaal. 
Membagi zakat, menjokong kaoem 

miskin bangsa Indonesia, memperha 
tikan dan menghargakan oesaha2 so 

lapangan voetbal V.ILJ. jang baroe dll, 
tidak diliwatkan begitoe sadja oleh 
ini perkoempoelan dagang. 
Kemaren doeloe ada kebakaran di 

Tanah Abang West, dan ini perkoem 
poelan dagang sebagai langkah perta 
ma djoega besok akan mendermakan 
beras pada korban2 kebakaran terse- 
boet. , 

Seperti orang makloem, perkoempoe 
lan Dagang tsb. ada terdiri dari toko2 
Delima, Moh. Tahir, Ismail Djalil, M.I. 
Maasoem, Padangsche Buffet, Djohan 
"Djohor, toko Moeda, H, Ibrahim, dan 
toko Indonesia. 

Hendak ke Soerabajal 

ciaal bangsa kita seperti pemboekaan! 

Pembongkaran pada toko Prov : & 
Dranken " 

2 orang pendjahatnja 
s “ditangkap. 2 

“Tadi malam di salah satoe toko Prov. 
en dranken di Matraman Mr. Corne- 
lis telah didatangi oleh pendjahat. Te- 
itapi perboeatan itoe pendjahat, dapat 
diketahoei oleh seorang recherscheur 
jg sedang meronda, dimana itoe” pen 

linggis. Itoe keajahatan dilakoexan 
oleh doea orang, atas kedatangan itoe 
hamba wet, bermoela mereka mentjoba 

diri. - : . 
Itoe kedoea maling mengakoe di 

kota ini baroe sadia datang asal, dari 
Tegal bermaksoed hendak mentjari 
penghidoepan, tetapi iereka ta” bisa 
dapatkan pekerdjaan. sehingga ter- 
paksa mendjalankan itoe pembongka- 
ran kar8na.peroet mesti diisi. 

Dengan segera itoe doea orang dja 
hat digiring kekantoor. politie, jang 
lantas dimasoekkan ke dalam tahanan 
Sentoek menoenggoe perhitoengannja. 

— 

  

Hoofdkantoor S.S. 

Hoofdinspcteur SS menerangkan da 
lam dienstcirculair No 82 tertanggal 

moelai organisatie (soesoenan) baroe” 
dari Hoofdkantoor S.S, hal mana ber 
achir bahwa Algemeenedienst, Techni 
schedienst dan dienst van Verkeer dan 
handelszaken dan semoea badan jan 
termasoek didalamnja dihapoes-e 

meene dan hoofd dari dienst. Verkeer: 
dan Handel dihapoeskan. 

Roepa baroe dari itoe hoofdkantoor 
adalah begini : o " an 

a. Secretariaat dengan afdeeling afdee 
ling Personeelezaken dan Financisn ' 
dari algemeene dienst jang laloe. 

b. Dienstonderdeel Weg en Wer 
terdiri dari afdeeling ne Con 
structie dan bruggebouw, Exploitatie 
zaken dll. dan seinwezen, Ba 

Cc. Dienstonderdeel Tractie, Mate 
rieel dan Werkplaatsee, terdiri dari af 
deeling afdeeling Tractie dan 'Trein- 
dienst, dan Materieel, demikian djoega 
Exploitatie dari Werkplaatsen, " 

d. Dienstonderdeel Verkeer dan Han 
delszaken, terdiri dari afdeeling afdee 
ling Handelszaken, Verkeer. Publici 
teit, Reclamewezen dan Restauratiebe 
drijf dan Controle, demikian poela eco 
nomische technische afdeeling. 

e. Magazijndienst, golongan golongan 
mana mempoenjai kepala masing2. 

cnoafg mm " 

Pemeriksaan 'perkar4 Perpri 

(Samboengan kemaren) 
Ss 

— Soepsja rahajat mendjadi sedar. 
— Apa kau tidak tahoe, itoe se 

moea tidak boleh ? 
— Dalam anggapan saja tidak. 
— Apa kau tidak pikir, ini djadi 

kebentrok dengan kekoeasaan pemeren 
tah Belanda? P 

— Tidak sebab itoe tjoema boeat 
massa actie sadja. 

Pada boelan November tahoen jang 
laloe terdakwa soedah mengadakan ra 
pat, dalam mana diterangkan pendiri 
an Perpri bertempat di sekolahan HIS 
Pasoendan Mr. Cornelis, jang mana 
oentoek mengadakan satoe tjabang, ka 
rena Pengoeroes besar dari perk. ter 
seboet berada di Mataram. 

Semoea sedjoemblah ada 18 orang 
jang mendjandi anggauta. Terdakwa 
menerangkan patsal 2 dari atoeranjg 
lebih doeloe termocat dalam ,Oetoe- 
san Indonesia“ di Djokja. 

Terdakwa mengetahoei tentang per- 
atoeran Perpri, sedari mendjadi ang- 
gauta di Karanganjar dimana setelah 
mengadakan perkoempoelan, pada ma- 
laman 25 Dec. ia telah terima seboeah 
statuten dari Hoofdbestuur dengan 
perantaraannja toean Saleh Rais.dalam 
mana tjotjok dengan fatsal 2, dari 
Perpri jang doeloe di Karanganjar. 
— Waktoe kau adakan perkoempoelan 

di Mr. C., ada siapa lagi jg. berbitjara? 
— Tjoema Soekarni, jang terangkan 

lebih djaoeh pembitra'an saja. 
— Apa pendirian Perpri di Karang- 

anja1 dengan Perpri jang kau maoe 
dirikan disini ada bersama'an atoe- 
rannja ? 

— Tjoema sama boeat bagian fatsal 2. 
— Apa lebih doeloe kau tidak lihat 

ada ini fatsal ? 
—Saja koerang pertjaja, toean. 
Dalam soerat dari Saleh Rais ada 

diterangkan tjara bagaimana soesoenan 
azas Perpri, dimana segala pergerakan 
ada dilakoekan dengan djalan ' persa- 
toean diantara rajat Indonesia. 

Soesoenan bestuur diatoer dengan 
djalan biasa sedang anggota jang ma 
sih dibawah oemoer dimasoekkan pa-   

    SAXOPHONE, TROMPET. CONTRABAS bzroe en 
26 handsch) harga bersaingan. Mintc Prijscourant pada 

Muziekhandel TIO TEK TJOE Bat.-C, 
  ke 

    

Yg 

djahat membonkar tembok tokodengan 

  

melarikan diri, jang mana diantjam 
oleh itoe sersi soepaja menjerahkan 

21 Maart pada pegawainja, bahwa moe. 
lai 1 April"jang akan datang an di 

kan dan pekerdjaan hoofd dari Alge ” 
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gaimana sikap 
tatie?? 

           

Jari permo 
leh djadi :    

   
   2nja” Itali 
  

cties hapoe 

  

   

  

     

nt. 

dipegang keras. 
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n sebagai oepaha 
baliknja ini negeri pada Stresa- 

iterangkan, bahwa Italie sendiri 
ak akan toeroet djalankan atoeran 
saan terhadap -Duitschland, se- 
ti pengiriman pasoekan internatio 

naal ke Kijnland, jang sebagai peng- 
aan terima kasih, karena Duit 

schland tidak toeroetdjalankan sancties. 

t internationaal mesti” 

arijs, 24 Maart (Havas KP). 
ngan pembesar tetapkan, bahwa 

srentah Franseh berkeras tidak 
bitjarakan tegenvoorstellen Duit | 

'dan tidak maoe robah permoefa- 

a dari negeri-negeri Locarno. 

   

uitschland tetap pendiriannja dan 'Frankrijk djoega keras tidak 

€ menerima segala atosran damai jang memb ihijakan nege Inja. 

nja poelang ke Berlijn tg. 27 Maart dan 
tg. 31 Maart akan pergi poela ke 

4 (Hayas KP) borstel Djerman. | 
poenja corres- | 

5 San akan dibitjarakan soenggoeh-soenggoeh. 
» Didoega porstelan2 Djerman itoe ta, 

'djikavsekiranja pemilihan di Perantjis 
jang hendak dilakoekan tanggal 3 boe 
lan Mei j.a.d. beloem selesai dan djika 
sekiranja Mussolini, itoe dictator Italie, 
beloem membentangkan pendirian Itali 

ba pendirian mana didoega akan dinjata 
1 Pairita kannja kalau oesaha Madariaga dan 

D: |Avenol oentoek memperdamaikan Italie 
dan Ethiopie soedah dioemoemkan. 
Pagi ini Paul Boncour : Perantjisj 

telah mengadakan “pembitjaraan jang 
bergoena“ dengan Ken. Diberi tahoe 
kannja kepada Eden, bahwa rajat 
Perantjis akan menolak segala. atoeran 
damai jang berbahaja bagi keamanan 
'Perantjis. Didengar kabar ketika itoe 
|dibajangkannja poela, bahwa Perantjis, 
tidak bisa menerima compremis (per- 
damaian| tentang pembikinan benteng 
benteng didaerah Rijn. Sore ini Eden 
menerima Litwinoff (Rusland). 

Politiek loear negeri 
dari Inggeris. 

Londen, 25 Maart, (Aneta- 
Havas). Baldwin memberi tahoekan, 
bahwa perdebatan di Lagerhuis ter- 

am itoe kalangan orang oendjoek, |oetama tentang politiek terhadap ke 
Sarraut dan Flandin telahjnegeri loearan, akan diadakan besok 

rjjk tidak maoe sore. 

Hiboek beremboek. 

Londen, 24 Maart fAneta) 
a g belakang dari Duitsch | Pagi ipi Paul Boncour beremboek poe 

joek, bahwa pesawat-pesawat|la dengan Poeritsj (Joegoslavie), Cor- 
Duitsch melajang diatas bila-|bin dan Avenol, kemoedian hendak 

    

ah loear Straatsburg, sedang 
    
      
   

  

ntaran ini ada lebih soekar lagi 
bagi Frankrijk akan bitjarakan per- 

poelang kembali dengan naik mesin 
sarang dibikin benteng2 di Rijnland.|terbang ke Parijs poekoel 4 sore, di 

mana ia teroes akan memberikan rap- 
port kepada minister Sarraut. 

    

  

   
   

    

   
    
   
   

  

   
    

     

        

        

  

et ' Inggris 
t 

at dari Parijs 
na ia akan Hi 

  

   

  

      
     

    

  

   

        
    

             

            

       
   

um dari ne| Berbagai2 “manoeuvres dilakoekan 

tidak bisa di jsetjara mengagoemkan. 
: im terima baik atawa| Soldadoe2 dari meriam2 poen be 
olak seanteronja oleh Duitschland. kerdja baik sekali. 

Turkeye djoega bersedia Albanie mendekatkan diri 
Hak 3 pada Italie 

| Dardanellen. 

     

LN Jang lam ki 
mendesak 

&     
   

       

.ranja  porstelan-ps 

.carno dipenoehi. 

  

     

Tea 

"1D itsehland. 

  

oelan Mei. Sore 'ini Ribbentrop|ga sekolah2 Italiaansch, akan «   

     

  

   

isl,- centoek menerangi 

moefakatan jang terseboet di Londen.. 
— Frankrijk hoekannja tolak dengan: 
definitief akan bitjarakan voorstel2| . 

itsch, tapi ini meloeloe maoe dila- 

itetapkan oleh 4 negeri, moesti 
1ma baik dan: didjalamkan oleh ka "disaksikan oleh 250.000 orang adalah | 

erangkan Flandin berkeras ti 
maoe datang lagi di Londen. Pa- 

tanggal 25 Maart ia akan berang 
padcesoenan, dima 

kan,vacantie. 
     

   

  

     

Maoe memperkoeatkan 

nemperkocat Dardanellen, djika 

orstelan kaoem Lo- : 

Masing-masing maoe oeroes roe- |' 
-mah tangga sendiri doeloe — | 

2 Baroe maoe bitjara (k 
“kan voorstel-voorstelj 

101 den ”25 Maart (Aneta). Di 'adviseur Italiaans 
ga, bahwa pembitjaraan Locarno | bang bestuur, akan dib 

-berhenti sampai pertengahan |lah-sekolah Katholiek, Haag djoe 

Duitsehland bikin demon- 
stratie pasoekan oedara. 

Transocean-K. Po dari Berlijn me 
ngabarkan : 5 

Salah satoe kedjadian paling penting 
selama demonstraties, jang kemaren 
dibikin oleh pasoekan oedara Duitsch 
di lapangan terbang Staaken dengan 

serangan pada satoe hanggar kapal 
sedara, drille paling djempolan dari 
pasoekan oedara Duitsch. 

bagian dalam ini demonstraties, poen 
ada termasoek escadrille, jang pakai 
namanja baron Manfred von Richthofen, 
itoe djoeroe terbang paling kesohor 
Iselama perang doenia. 

    

  

aa . permoefakatan. 

Transocean K.P. dari Bel- 
nengabarban : 

2 2 ' Menoeroet sk. 1 Politicas itoe per- 
jang beloem selang berapa 

ma dibikin antara Italie — Albanie, 
rarti bahwa pemerentah Albanie te 
h lepas iapoenja politiek Balkandan 

knja Italie, jg lantaran ini 
p gara boeat iapoenja men- 

   

  

      
    

      Alan... : hn 
-malahan terangkan, ia bisa 

gan tentang itoe permoe 

       
     

   

    

  

         

angkat instructears Italiaansch pada 
'pasoekan darat Albanie, akan diangkat 

ch pada semoea tja- 
boeka lagi seko 

    

   

   

didiri- 
1 beremboek dengan 'Eden|kan satoe bank pertanian dengan ka- | 

'pitaal Italiaansch, monopolie tembakau 
Djerman lebih landjoet lagi. akan dirobah dan pada Albanie akan 

mpin delegatie Djerman itoe akan |dikasih pindjam 40 millioen franc mas. 
i : , | (nh — Saja beloem pikir sampai di si 
  

     

     
   

  

   

   
     

    
   

     

   

  

Ag : 5. 

kan dirinja ke dalam lain perhimlkerdja di belakang kelir, 

jan anggota ,kesehatan“ dan|poenan, dan dioendjoek bagi siapa 
oedah dewasa dimasoek |jang tak dapat dimasoekkan seb: 

»anggota biasa“. | 1 
jang kau terima dari |jang baroe beroemoer 5 sampai 15 ta| 

j . Ihoen dimasoekkan dalam bagian Pan | 
| .Iloe. sedang dari oemoer 15 tahoen 

i (keatas, .baroe dimasoekkan dalam 
(000 Janggauta.. Sanu : 

Mpa| Soerat2 jang berhoeboongan dengan 
Iwa masing2 1 tahoen pendjara. Ber- 
'hoeboeng dengan itoe poetoesan maka | 

leden biasa dari Perpri. Mogtoerith 

perkoempoelan mesti dibakar atau di- 
lam soerat jang lain jang doeloean (simpan ke lain tempat, soepaja tidak 

apat dibeslag oleh Politie dari toean | moedah dapat dibeslag oleh jg berwa- 
leh Rais diterangkan lebih djelas, | djib. Soesoenan Bestuur diatas terbagi 

anggauta Perpri jang soedah paham | dalam 3 bagian A.B. dan C. Pertama 
baroe diidzinkan oentoek menjeboer- |j 

  

  jalah sebagai Aa jan 2 Dat 
kedoga seba- 

Pada escadrilles, jang toeroet ambil | 

Merekamembikin! 

“ Katanja antara lain2akan di | 

  

mentjari anggauta dan selandjoetnja 
'haroes mengatoer. 
masing2 ada 
sendiri. 

—Apa orang orang jang djadi ang- 
gota Perpri, moesti ditjari orang jang 
berani sadja ? us 

Tentang adm 

  

  

expeditie dan doea kasboek, jg toelen 
moesti disimpan dengan rapi, sedang 
jang palsoe ada boeat djaga kalau di 

paja politie bisa disesatkan. 

'sedikitnja moesti terdiri dari 50 orang. 
Pada anggota poeteri mesti diadjar 

boeat bekerdja sebagi spion seperti 
spion perempoean di Europa. 

gaoek) pada bagian kaoem boeroeh, 
sedikitnja mereka mesti tjari sokongan 
oeang boeat perkoempoelan. 

Djoega mereka mesti tjari segala 

tang segala gerakan dari pemerentah. 
Ada ditetapkan, dimana ada Partindo 

mesti berdiri Perpri. 
—Apa betoel, dimana ada Partindo 

mesti berdiri Perpri? 
— Tidak. Partindo terpisah dengan 

Perpri. 
— Apa betoel, sesoeatoe anggota 

Perpri, kaloe diprexsa oleh politie, 
mereka selaloe mesti djawab: tidak? 

— Tidak betoel, toean ? 
— Apa lain-lain soerat dari Saleh Ra 

is kau soedah bakar? 
— Tidak. Itoe soerat soedah dibes- 

lag oleh politie. 
— Doeloe kaungakoe didepan djak- 

sa, lantaran kau takoet dibeslag oleh 
politie, itoe soerat2 kau soedah bakar? 

— Sajatidak pernah ngakoe begitoe. 
— Pada assistent-wedana politi Moe 

hamad Gasin, poen kau ngakoe begitoe 
— Tidak 
— Tapitoch kau soedah ngakoe pada 

politie, mesti bikin doea boekoe, satoe 
bersedia kalau digerebek oleh politie 
dan jang toelen disimpan ? 

Tndah 
Pada terdakwa dikasih oendjoek 

soerat-soerat dan lain-lain sebagainja 
jang doeloean dibeslag oleh politie. 

Pembela, Mr. Yamin: Apa Hoofd- 
bestuur Djokja, soedah terima baik 
pendirian Perpri di Mr.-Cornelis ? 

— Beloem. 2 
— Apa dalam vergadering di Mr. 

Cornelis ada dibitjarakan perkakara 
angkat sendjata ? 

— Tidak 
Sampai” di” sini, “Jaloe "dipanggil 

saksi toean Saleh Rais. 
Saksi tahoe pendirian Perpri di 

Djokja lantaran batja di soerat-soerat 
kabar. 

Saksi berangkat ke Djokja pada boe 
lan Aug. jl. perloenja maoe ketemoe 
pada Hoofdbestuur di Djokja, dengan 
maksoed minta idzin boeat dirikan 
tjabang di Betawi. 

Saksi ketarik hati dengan kermadjoe 
an Perpri di Djokja dan statutennja 
soedah dimoeat dalam soerat2 kabar : 
saksi perloe ketemoe sendiri pada pe 
moeka Perpri di Djokja, akan minta 
keterangan lebih djaoeh.  “ 

Dari Hoofdbestuur di Djokja saksi 
| jada terima soerat2 tentang -atoeran2 
lebih djaoeh dari Perpri. 

Di Betawi saksi kasih oendjoek ini 
pada terdakwa akan diperhatixan. 

|. Saksi menerangkan lebih djaoeh 
pertama maoe dibikin rapat terboeka 
'boeat Perpri, tapi belakangan dikasih 
tahoe lagi, ini vergadering tidak dja- 
di dibikin berhoeboeng. dengan lara 
ngan vergadering dari pemerentah. 

Pada saksi dikasih lihat salinan soe 
rat2 Hoofdbestuur Perpri di Djokja 
jang dikirim pada saksi. Ini salinan 
Isoerat2 resia ada dari politie, sedang 
Isoerat jang toelen jang sampai pada 
jadresnja saksi soedah bakar. 

— Apakah betoel boenjinja ini soe 
'rat2? 

— Ja, 
|. — Mana soerat jang toelen ? 
| — Saja tidak tahoe lagi, orang jang 
taboe tentoe itoe orang (politie) jang 
salin soerat ini. 

'” — Apa kau tidak pikir berbahaja, 
dengan pendirian Perpri disini, anak 
anak moeda nanti bikin masa-actie 
kemoedian lakoekan perlawanan ? 

— toe, sebab soerat prentah dari Hoofd- | 

| Azia 
bestuur di Djokja saja beloem paham 

kan betoel. 
(Akan disamboeng.! 

: Dalam perkara ini, kemaren peme- 
riksaan berdjalan sampai laat. Setelah 

| membikin Raadkamer maka hakim 
mendjatoehkan kepada kedoea terdak- 

mereka ta? oesah mendjalankan lagi 
itoe hoekoeman, karena masing? sdedah 
1 tahoen lebih mendekam dalam 
tahanan.   eta pasar    

'gdi propagandist, ketiga beroesaha| 

Itoe pengoeroes 
menanggoeng resico 

|. — Tidak Anggota ditjari pada orang | 
jang maoe djadi anggota sadja. 

: ministratie perkoempoe | 
lan ada diatoer dengan doea boekoe | 

beslag oleh politie, dengan begitoe soe | 

Diadakan djoega anggota poetri jang : 

Ini anggota mesti bekerdja (ber-| 

resia diantara golongan ambtenaar ten | 

    

     

  

       
   

     

      

   

      
    

   

  

      
   

    

     

   

   

     
    

  

     

   

    
   
    

    

  

Nederland 

Mr. Hart kembali ke Indonesia 

Den Haag, 25 Maart (Aneta-Hol 
land). Dikabarkan bahwa ketjoeali ada 
perobahan2 jang akan datang maka 
Mr. Hart akan berangkat keimbali ke 
Indonesia ditetapkan tg. April j.a.d. 

aa 

Dr. Lovink Kamerlid sakit 

Amsterdam, 25 Maart (Aneta). 
Dikabarkan bahwa dokter jg mengo 
bati dr. Lovink jang sakit itoe me 
nerangkan pada Aneta Holland bahwa 
keadaan Lovink sekarang ada baik 
sekali. dr. Lovink akan meninggalkan 
roemah sakitnja didalam tempo bebe 
rapa hari lagi, tetapi dr. jg mengobat 
nja terseboet keberatan memberi tahoe 
apa jang mendjadi sebab dan apa pe 
njakitnja. : 

menaiipamata 

Koningin dan Prinses mendiami 
Ruigenhoek 

Den ilaag, 25 Maari Na Di 
kabarkan bahwa Koningin dan Prinses 
pada tanggal 27 Maart j.a.d. boeat 
pertama kalinja mendiami Ruigenhoek. 

kaya 

Mesin terbang ,Nachtegaai" 

Schiphol, 27 Maart (Aneta) Di 
kabarkan bahwa mesin terbang Nach 
tegaal telah berangkat dengan mem 
bawa 12 tusschenpassagiers, 249 kg 
post, 34 pakket-post, 131 barang lain 
nja- menoedjoe Rome. 

Haariem, 25 Maart (Aneta) Di 
kabarkan bahwa serdadoe - serdadoe 
ploeg ke 2 dari motordienst boeatlich 
ting 1935 jang tadinja dengan verlof 
besar akan berangkat tanggal 4 Aprii 
tidak djadi. 

mey 

Europa 
Pemilihan di Duitschland 

Hamburg, 25 Maart (Aneta) Di 
kabarkan bahwa actie pemilihan di 
Hamburg, dan Bremen dimoelai tg. 
29 Maart j.a.d. 

Orang-orang pelajaran jang telah 
meninggalkan stembiljetnja didalam 
bus-bus jang memang disediakan oen 
toek itoe. 

meandpowan 

Pembasmian Kominis 

Peiping, 25 Mauart (Aneta- 
Reuter). Goebernoer Shansi, Yen Hsi 

. Shan mengirim 2 divisie ke Hung- 
tung dan Ringyangfu jang didoedoeki 
balatentera kaoem merah, 5000 orang 
banjaknja. Nasib 26 orang missionai- 
re (padri) bangsa Inggeris dan 4 orang 
padri Amerika jang tinggal dikedoea 
kota itoe tidak diketahoei orang. Yen 
minta ke Nanking, soepaja 30000 
orang balatentera Pemerintah jang di 
Shansi Selatan itoe dikirim kepadanja   oentoek mengoesir kaoem merah.   

Toean-toean, saja bilang 2/3 dari begitoe 
banjak tjat jang sampe sekarang toean soe- 
dah pake akan bergoena, djika toean pake 

ELTOSIN 
1 Tjat jang mengkilat 

| LINDETEVES - PIETER SCHOEN | 

  

  

Pindah ke Kwitang 7 

telf. 3995 Welt. mdg. 

R. Soeharto 
Arts. 

Assistent bij de Geneesk. Hooge School 

djam bifjara : 5—7 sore 
  

PERANG ITALIE — ETHIOPIE 

Pertempoeran semakin 
hebat. 

Addis Abeba, 25 Maart (Aneta 
Reuter) Dari Harrar dikabarkan bah- 
wa paseekan2 Italie soedah moelai 
menjerang menoedjoe ke. Ogadan dan 
Sassabanah soedah djatoeh. 

Bombardemen berdjalan 
teroes, 

“Rome, 25 (Aneta-Reuterj. Badog- 
lio.mengawatkan bahwa kota Kafta 
di daerah tinggi sebelah Barat jaitoe 
dimedan perang Oetara, soedah di 
rampas oleh pasoekan Italie. Tentara 
oedara telah melakoekan penerbangan2 
penilikan dengan hiboek diseloeroeh 
medan kemoedian mereka melakoe 
kan serangan pada pasoekan2 Ethiopie 
dengan tajara jang systematisch. 

Kemaren pagi mesin tentara Samali 
jang termasoek mesin2 terbang Jijiga 
telah mengamoek dengan bombarde 
mennja, dan - meroesakkan Park 
Automobiel militair Gh ebi dan ber 
bagai bagai roemah2 dan gedoeng 
militair, 

  

      

   
   
   

  

  

Keangkatan lid dari M'nahasa 
Raad. 

Aneta mengabarkan dengan officieel 
bahwa dengan besluit civiel departe 
ment tanggal 24 Maart j.l. diangkat 
mendjadi lid dari Minahasa Raad, Ir. 
N. Guldenaar, Eerstaanwezend Water 
staatsambtenaar di Menado. 

meman ponma 

Berhenti dengan hormat. 

Aneta mengabarkan dengan officieel 
bahwa menoeroet besluit civiel depar 
tement (keterangan dari algemeene 
secretaris tanggal 24 Maart j.l.) ber 
henti dengan hormat dari djabatan 
negert, H.M. Reyneke, jang boeat 
sementara waktoe dikerdjakan sebagai 
klerk pada algemeene secretarie. 

Warta Adm 
Boeat bagian Bogor telah 8 hari ini 

datangnja koran te laat, sebab ada 
halangan mesin didrukkerjjnja. 

memifpman 
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2 N Boeat hari REBO | 

X, /dan KEMIS 25-26 “P 
| Maart 1956 

   

  

  

Sawah Besar Ea : mek Bat c 

Mempertoendjoeken 

. "DJOERANG NORAKA" 
MNATIoNaL MERE, Mbak KENT — 

VA LL Ev? 
"WALLY WaLeEs 
VIRGINIA BROWNE FAIR 
WALTER MILLER | 
FRANK LACKTEEN ! 

      

   
   

     

    

          

   
    

  

   

  

   
   
    

  

   
     

  

   

  

   
    

   
   

  

   

   
   

Soedah Siap 
ALMANAK MOEHAMMADIJAH KE XIII 

BOEAT TAHOEN 1355 H. 10936-37 M. 

Penerbit: Pengoeroes Besar Moehammadijah bg. ngan poestaka 

— Djokjakarta. 
| Isidan pengarangnja: Ian enak liada kefjiwa: selamanja 

: saban terbit Alman:k Moehammadijah sangat besar faidahnja dan di- 

samboet oleh 'ra dak dan kaoem Moeslimien. Hal ini tiada perloe 
dipoedji. bg aa 

AeLa “1 boekoe Tenan Almanak Dinding bergambar indsh f0 85, 
Pe —Wbaa Ongkos kirim (0.15, 1 lembar Almanak Dinding (0 07'/,, 
23 os kirim foo3.. 

emosa pesanan teroes dialamatksn kepada : 

»— DEPOT BOEKOE MOEHAMMADIAH Dan 

| Pesanlah sekarang djoega ! 
8 Siapa jang tjepat, itoelah jang dapat ! 

  

  

  

  

    

  

V Hoggjan bela 
hari bertoeroet, menjoesahkan bagi Pa 

Idjas hoedjan jang speciaal kita datangi 
(kan harga dari f1,10 f2,25 f 6,50. 

? msi 

            
      

            
     

           
            

E |jang hebat sekali, dalam 2 taoen la- 
E | manja kita mengandoeng itoe matjam 

E penjakit. 

E |jang heibat djoega tiap-tiap boewang 

, beloem djoega baik. 

f pada toean Tabib A.G. JACOB Kebon 
8 | Ojatiweg 

k |hari baek sama sekali dan sekarang 
tida koemat lagi, dari itoe a'as toean 

s (poenja pertoeloengan kita membilang 
# | di perbanjak trima kasih. 

  

di Batu be- 
berapa | Bni ini 
hoedjan s 

jang akan pergi kerdja, dari ifoe belilah 

rGKO DELIMA SENEN — BAT.-C. 
  

Pekalongan, 16 Mei 1934 

Bawasir of aambeien adalah penjakit 

Bawasir: ketjoeali ia poenia sakit 

aer kloear darah, berapa kali kita 
berobat pada dokter dan jain-lain 

Tapi Alhimdoelillah kita berobat 

13 Naast Ria!to Bioscsop 
Tanah Abang Batavia C. dalam 15 

Wassalam, 

H.M. Z. EFFENDIE 
  

MenNanean ia Kenang KG AA Pem Kar 

  

  

Soerat podjian 
Jang saia ada menerangken atas toe 

wan Tabib Monastic A. Wa- 
hid Mawn Petjenonganweg no. 34 
Batavia-C bahwa soedah mengobatin 
saia poenja istri nama njonja Lit It 
Nio, dapat sakit kentjing man's den 
kentjing boetak den toelang2 pada 
kakoe oerat2 tangannja den kakinja 
soeda bengkak badan2 soesa bergerak 
kerna penjakit itoe terlaloe berat am- 
pir tidak bisa dibilang apa2 itoe pe- 
njakit ada tiga matjam: Kesoesaan 
tidoer, Tidak enak makan, Djalan 
djoega terlaloe soesa, karena itoe pe 
njakit ada amat berat. Sementara da- 
pat pertoeloengan dari Tabib Mo- 
naStic A. Wahid Mawn Petje- 
nongan 34 Batavia-C, di obatin atas 
Sakitnja mendjadi Semboe penjakitnja 
dan waras dan slamat tidak koerang 
apa2 Rawa Kaloeng, guenoeng Sen- 
doer 2 December 1935, tanda tangan 
dari saja membilang banjak2 trima 
kasi atas toewar .poenja petoeloengan 
pada “saja poenj: istri jang soeda di 
obatin mendjadi raiknja, 

JO KOEN SAN 
      

  

   

   

                                  

    

   
   

          

    

    

    

      

"TOKO OBAT TJAP MATJAN 

ENG AUN T 
Molenvliet West, 212. 

Bisa beli di saantero tempat. 

  
TONG. KOW KIE 

Batavia 

   

    
     

      

  

    

    
             

  

  

    

CINEMA PALACE 
   

  

DICK POWELL 

Ini malem din brikoetnja 

(BERIBOE-R BOE TRIMA 

jang main 

Ss 

,THANKS A MILLION” 
KASIH) 

ANN DVORAK 
“PAUL WHITEMAN " 

Satoe film jang paling bagoes, penoeh dengan njanj'an merdoe. 
Dengar muzicknja Paul Whiteman,jang tersohor, njanjian 

Dick Powell dan vioolnja Robinoftf. 
Tida liat tentoe menjesal. f 
  

  

       

     

in this musical 
jubilee of joy 

ANN DVORAK 
FRED ALLEN 
PATSY KELLY 
PAUL WHITEMAN 
and BAND with RAMONA 
RUBINOFF 

     

        

  

ISee..YOUR RADIO FAVORITES 
at their peppiest. ata 

at their merriest...        

    krreen 
ANAF- 

RAYMOND WALBURN 
YACHT CLUB 80YS 

a DARRYL F. ZANUCK 
20th CENTURY PRODUCTION 

Presto on JOSEPH ML SOHERCK 

ANAK BOLEH 

   

      

NONTON 

  
Aa asbak 
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MALAISE 

Mattamanweg No. 39 

dibawah djari-djari kaki. 

f 0,75 dan anak ketjil f 0,25.— 

20 gram f 2,—   

TINGGAL 

Kesehatan badan ada lebih berharga dari pada wang 

  

MALAISE 

  

mim TABIB S.S. MOHAMMED ALI aja 
pinggir djalan tram — - telefoon 336 Meester-Cornel Hs 

Saja bisa mengobati segala penjakil zonder potong atau operatie 
dan bakar baek dalam atau diloear badan, jang masi baroe atau 
poen jang soedah lama, baik anak-anak atau orang toea, seperti: 1 
sakit Bawasir, sakit Kentjing, sakit Prampoean, Mengi, Medjen, 
sakit Gigi, sakit Mata, sakit boeah pinggang, Batoek basah atau 
kering, Napas sesak, oeloe hati, laki-laki jang soedah ilang 
tenaga koerang sahwat, prampoean jang keloear kotoran boelanan 
tida tjotjok atau keloear kotoran poetih dan banjak lain-lain pe- 
njakit terlaloe soesah boeat diseboetkan disini. 
Djoega dikeloearkan BOEBOELAN (Mata Ikan) jang diatas ata : 

Dilcear kota obat-obat bisd dikirim dengan rembours, asal 
penjakit dan adres 'joekoep terang. 

1 

Segala roepa penjakit mata, gigi, koeping dan koerap ongkos me- 1 
ngobati dalam seminggoe boeat Indonesier f 0,50, orang asing 

Roemah Obat diboeka saban hari dari djam 8 pagi sampe djam 
8 malam. Djoega bisa dipanggil ke roemah, priksa penjakit zonder 
ongkos asal sadja bajar onkost transport. 
ada sedia poeder ramboet poetih, bikin itam ramboet per flesch     

  

  

Oentoek mendjaga 
kesehatan mata 

Toean -tidak bisa mendjaga mata 
toean, selain toean pergi ke Toko Ka- 
tja Mata dan beli satoe pasang katja 
mata seperti toean beli satoe pasang 

-Isepatoe. 
Teroetama sekali toean poenja mata 

baik, baroelah toean bisa memilih ka- 
tja mata oentoek memperbaikannja, 

  

C. FIELIEN, O.D. 
Gedipl. Opticien   

  

“Pasar Baroe No. 83- Telf, 159 Welt. - Bt.-C. 

  

  

misti diperiksa betoel jang koerang | 

  

Baroe boeka...di Lahat !! 

Filiaal MEUBEL HANDEL 

Hadji Djamaloedin 
PALEMBANG 

  

Djoecal matjam-mafjam perkakas 

keperloean roemah tangga seperti: : 

lemari, medja, koersi, semcea dari 

kajoe djati, merawan dan meranii. 

menoeroet keadaan | Potongan 

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,       | oa — 
, 

vs 
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|. TIMOER DAN BARAT 

" redaran  Riwajat 
0000. Bereboet Hidoep” 

          

  
BARAT MENDJADJAH DOENIA. 

    

Karangan. Hadji A. SALIM oentoek 5. k. Pemandangan. 

    

  

   
(Dilarang mengoetipnja). 

  

  

ionesia kita lihat 

  

   

                    

  

    

   

                    

   

    

   

ne- ti-ganti tiap2 hari. Sebagai lagi tidak 

8 
han dalam berita2 

jap hari memenoehi 

   

          

   

   

  

    

      

   

  

   

  

   
   

    

2 Pu an itoe poe- 

edjoek. Oemmat Europa 
         

   
     

    

   

cal dak 

     

  

      
a satoe sosrat perd 
dikoeatkan oleh a 

Soerat perdjandjian Locarnof 

Boelat sepakat bangsa2 berserikat 

11 djlima-poeloeh negeri, li- 

eloeh bangsa, lima poeloeh kera: 
enjalahkan. Tapi berhadapan 

ra ramai itoe Hitler men 

dadanja, menggerintjing 

4 e! rapa 

      

   
    

€ koe didiamkan. 

. Masakan perkara 
kan lain da 

'kara inipoen, hanja 
rintah2, hanja kaoem diplomat 
Ka 

   

  

Sebab dalam pe 

  

a, kaoem 

    

    

    

  

      

  

     

jang se 
' oentoek | 

  

   
        

    

rat n st roogi, 
ngsa Barat djatoeh der 

kita How memahamkan 
'doenia, djika kita hendak me 

hoei tempat kita dan bugian pe-     
  

Lan onani 

  

kerdjaan kita didalam perdjalanan ri- 
(wajat itoe, hendaklah kita lepaskan 
Iboedi pikiran kita daripada pengaroeh 
menggemparkan (sensationeel) daripa 

Ida berita2 doenia itoe dan mentjari 
- Itahoe dasar dan alasan jang soenggoeh2 
'mengoeasai perdjalanan riwajat itoe. 

an | Aka sela ahoman itoe sekali-kali 
(tidak akan kita dapatkan daripada be| 

rita jang bertoekar-toekar dan bergan 

segala berita disampaixan dan tidak 
poela ditjoekoep tjoekoepkan tiap2 be 
rita, melainkan jang dapat laloe ialah 
jang soedah disaring lebih doeloe. Dan 

Idari pada tjeloepan atau sepoehan oleh 
|pihak pihak jang mengoeasai soember 
soember berita doenia. 

"Dengan djalan jg demikian itoe pers 
#doenia mendjadi perkakas belaka oen 
toek memnpengaroehi perasaan dan 
sikap bangsa2 dimoeka boemi menoe | 

'roet kehendak doea-tiga poesat ke- 
koeasaan jang bersaingan dan kadang2 

bertentangan. 
Djika kita hendak mendapat paham 

-i dan pengertian jg sebenarnja tentang 
djalanan riwajat doenia akan dasar 

lasan pengetahoean bagi menen 
pat, sikap dan bagian pe 

seperti terseboet tadi 

a kerioehan berita doenia se- 
kita haroes mengeningkan pi 

an menoedjoekan perhatian kita 
epa oekti2 riwajat jg telah laloe, 

jg memberi bekas kepada keadaan ke 
doedoekan dan kelakoean bangsa2 di 
'moeka boemi jg njata toeroet mem 
bentoek lakon dan mempengaroehi 
Balas 

1 a harees mentjari pengetahoean 
'tentang apakah jg tersimpan dibela- 
kang kelir dongeng doenia jang dila- 
onkan dari sehari ke sehari itoe, jang 

e|terang sekali kelihatan dongeng keka 
'Itjauan jang ta ada tenangnja. Ibarat 
'perahos oleng dipermainkan gelom- 
bang: seperti hendak terbalik, hendak 
karam. Ibarat motor salah stel, salah 
pasangnja: sebentar2 - seperti hen- 

terbongkar, berpelantingan ba- 
ian-bagiannja. 2 
Marilah kita perhatikan pembagian 

ia dan kedoedoekan tiap2 bagian 
'bja antara satoe dengan lain. 

“| Boekan peta doenia. Djalankan djari 
menoeroet garis pesisir tiap2 benoea 

ear Europa : Afrika, Asia, Austra- 
a. Selaloe dari kita menoe 

djoeh kepada daerah kekoeasaan Ero- 
'pa, kekoeasaan Barat. 

Ambil Afrika moelai dari oedjoeng 
(Barat pesisir Oetaranja: Kekoesasaan 
Peranfyis, Italie, Inggris: pesisir Timoer 
inja Inggris, Italia, Perantjis, laloe 
Inggris poela di Selatan, di Barat, 
|hanja sedikit2 disela bagian Portoegis 
dan Belgia. Madagaskar Perantjis. 

| Ambil pesisir Asia moelai dari Aden 
ke 'Timoer, melaloei Telok Persi : 
Inggris, selaloe Inggris melaloci Telok 
Benggala India laloe-ke Burma sar 
pai ke Malaya, laloe Perantjis poela 
sampai ke batas China... 
|” Ambil Amerika. Sebelah Oetaranja 
Canada, sampai ke daerah Koetoeb, 

ra: Kekoeasaan Inggeris, Jg sele 

  

  

    
     

  

   
   

  

   g- Ibihnja A 
1g | Amerika Selatan berpagar asas Mon 
er-(roe: ta' boleh lain bangsa ijampoer 

itangan! Hak € 

  Diantara A at 
serak poelau2 Indonesia, dikoeasai Be- 
Ienda bom gara bae TAU 

| Moelai abad ke 16 M, doenia Ku- 
“ Iropa 

ja. (negeri2 jang masih djaoeh tertinggal 
adab dan kesopanan serta atoeran Ni 

    

    

    

Hloean hidoep | 

litoe harta jg 

Iberatoes ganda. 

jang diberi laloe tidak poela loepoet |. 

2 

riwajat. Dengan djalan itoe| 

merika Oetara Serikat dan 

“Australia, Inggeris poela .semata2. | 
D ra Malaya dan Australia ter | 

mendjadjah keloear, mendoedoe- 
ea2 diloear negerinja. Moela2| 

saknja atau diperhambanja pendoedoek | 
Didjadikannja ladang dan keboen, di 

     

   

  

hasilkan berbaga 
mancesia 

nan, bakal barang 

   

Diabad k 
na djadjahan. Kekajaan jg diperoleh 

Idari pada perniagaan telah bertoem- 

Ipoek. Harta terletak mendjadi bala : 
memboenoeh harganja .sendiri. Sebab 

   merbitkan goena. Di 
Isitoe terbitlah oesaha keradjinan me- 
makai mesin, menambah hasil peker 
djaan manoes       

  

mpai berpoeloeh, 

Barang hasil k 
mmpat mendjoealnja , 

ta“ habis didjoeal didalam negeri sen 
(diri. Teroetama negeri Inggeris jang 
Imoela2 hidoep « lalannja oesaha ke 
radjinan itoe, pada hal Amerika Oe- 
tara Serikat soedali loepoet dari pada 
kekoeasaannja, sangat perloe mentjari 
pasar jg lebar. Maka dalam permoela 
an abad ke 19 sedang daratan Europa 
hiboek perang memerangi satoe de- 
ngan lain, Inggeris melocaskan djadja 

    

|hannja. Diantara th 1839 ketika Kan 
dahar didoedoeki oleh balatentara Ing 
geris sampai th 1858 ketika pemerin 
tahan India boelat tergenggam dita- 
ngan radja Inggeris, keradjaan Inggris 

th 1886 Oeloe Burma poen dita" 
loekkan poela, Diantara th 1879 dan 
1862 beberapa bagian tanah Afrika 
djatoeh kebawah kekoeasaan Inggris. 
Di th 1857 Inggeris bersama dengan 
Perantjis merampas Canton. Dalam 
pada itoe Perantjis.telah meninggal- 
kan Annam, Tongkin dan Kambodja 

doedoekkan pengaroehnja atas kera- 
djaan Siam. Pa se 

Begitoelah doedoeknja pembagian 
kekoeasaan di doenia sampai achir 
abad: ke Jos... 

Segala pasar doenia didoedoeki oleh 
Buropa.. Barang “hasil boemi, hasil 
barang, hasil galian, teroetama arang 
batoe dan minjak dan berbagai bagai 
logam diboelati oleh Europa. Hampir 
segala barang boeatan jang dipakai 

SN 

Negeri2 loear Europa menerima sa 
oleh Europa. 

dja keadaan jang demikian itoe, sebab 
'demoem bangsa2 loear Europa men 
tjoekoepkan hidoep dengan bertoekar 
barang. Hadjat hidoep orang?nja ma 
sih sangat berbatas, tjoekoep makan 
pagi dan petang, bahkan pandai men 
ijoekoepkan pagi makan petang tidak. 
Kelengkapan dan-osroesan negeripoen 
sangatsederhana sekali. Angkatan ba- 
latentara masih sisa-sisa zaman jang 
laloe dengan atoeran zaman koeno dan 
kelengkapan jang tidak dengan seper 
tinja. Angkatan laoet, mana jang ada 
tadinja, seperti Mesir dan Omman soe 
dah binasa dalam pertaroengan de 
ugan Europa. Kekoeatan Djepang di 
laoet misalnja, tidak lebih daripada 
perahoe2 pengikan jang tidak poen 

menjeberang kepesisir China. 
“Begitoelah keadaan dalam bagian 

penghabisan abad ke 1c. 

ngan negeri-negeri Kuropa. 

dan perang dimasa ini. 

djoega hendak memeliharakan dama 
| Buropa, soepaja siap dan lengkap bila | 
mana perloe menghadapi sesoeatoe ba 
'haja jang dikoeatirkan dari Timoer. | 

| Soenggoeh atau tidaknja ada bahaja 
'itoe dan djika ada apa jang akan 
|mesti djadi pangkal penolaknja, insja 
Allah akan djadi pemandangan dalam 
karangan jang berikoet. 

Djakarta Raya, 24 Maart 1936. 

boekanja tambang dan galian , meng 
sai benda hadjat keper: 

: bekal maka- 
yoeatan. Dipernia- 

“Igakamnja dari oedjoeng? doenia. 
19 bertambah besar goe 

adjinan itoe meng 

Ihendaki pasar tem 

telah menoendoekkan seloeroeh India. | 
Di 

dari badan keradjaan China dan men | 

atau digoenakan orang didatangkan j 

boleh dipertjajakan aman danselamat 

Tapi perdjalanan riwajat, jang di 
koeasai oleh godrat jg berlakoe atas 
“alam dan manoesia akan membawa 
peroebahan, jang ta' boleh tidak. Per 
oebahan itoe doenia Barat djoega jg 
menjebabkan “dia, jaitoe tatkala da 
lam tahoen 1353 Commodore Perry 
membawa doea kapal perang dan doea 
kapal pengangkoet balatentara berla 
boeh dipelaboehan Inaza ditanah Dje 
pang, dan memaksa mengadakan per 
hoeboengan antara tanah Djepang de 

Dengan antjaman ia memaksa Dje- 
pang memboeka pintoe. Dan dengan 
pemboekaan. pintoe itoe terboekalah 
'pintoe zaman baroe, zaman ,,Timoer 
Sada“ menerbitkan persaingan antara 
Timoer dan Barat, persaingan jang pa 
da saat ini mendjadi dasar dan asas 
sikap dan haloean doenia Barat: jg 
pengaroehnja menentoekan sikap Euro 
pa dalam oeroesan Italia-Ethiopia, dan 
|dalam oeroesan Rijnland, dan tiap-tiap 
loeroesan jang mengenai soal damai 

Sikap Europa jg bagaimanapoen 
djoega dan dengan harga berapapoer 

  

Ikoempoelan Penolong Kematian Tji- 
'ledoeg (P.P.K.T.). Maksoednja boekan 

kematian, tetapi jang teroetama oen- 
'toek memperbaiki economie sehari2. 

Jg terpilih mendjadi bestuurs T.R. 
Wiriakoesoemah, beschermheer, Voorz. 
T.O. Widjaja, vice Voorz. T.T. Sastra 

Fadillah, commissarissen toean2 Koko, 

4 toempoek2 mentjari | Soekarja, Soeroto Atmosoemarto dan 
|djalan oentoek me K. Soedjana Djoeroe periksa : Toean2 

R. Wirakoesoemah, R. Soemawinata 
dan W. Gandaatmadja. . 

Mosdah-moedahan soehoer hidoep 
nja, toelis pembantoe dari Cheribon. 

Miltvuur, penjakit hewan 

Dari Lampoeng pembatja kita ka 
barkan : 

. Dimarga Saboemenanga Ratay, on- 
derafdeeling Telokbetong, permoelaan 
boelan ini telah berdjangkit penjakit 
hewan jang berbahaja, jaitoe miltyuur. 
Dalam tempo 5 hari ada kira2 50 ekor 
kerbau jang telah mati. Penjakit itoe 
menoeroet keterangan orang2 kam- 
poeng disana, dahoeloe soedah per- 
nah berdjangkit, jaitoe kira kira pa 
da tahoen 1918. Sedjak waktoe itoeia 
tidak pernah meradjalela lagi, hingga 
'baroe sekarang timboel kembali. 

Sebab kegiatan toean dokter hewan 
di Tg, Karang, banjaklah hewan jg 
'telah tertolong djiwanja, hingga men 
djalarnja penjakit itoe dapat dihambati. 
Lebih koerang 1000 ekor kerbau dan 
kambing jg telah disoentik toean tsb. 
“hingga sekarang bolehlah dikatakan 
tertindas penjakit itoe. 

Sebagai pendjagaan, di marga2 lain | 
jang berdekatan dengan marga tsb. di 
atas, diadakan djoega soentikan hewan. 
Moedah2han dengan djalan ini tem 
pat2 itoe akan terhindar dari bahaja 
miltyuur itoe. 

maan 

ANDALAS SELATAN RUBRIEK 

Perkabaran dari Djambi 

ab kelam Perngaa 
bebaskan. 

Menjamboeng kabaran doeloe ten- 
tang roemah Tjia Kim Kin jang ter- 
sangka dengan sengadja dibakar, se- 
karang kita dikabarkan oleh soember 
pihak atas, pemeriksaan itoe roemah 
tersebabnja api datang, dapat kenja 
taan boekan disengadja atau diatoer 
nja boeat bakar. Api itoe kabarnja 
datang tempat sembahjang (Topekong) 

dan sekarang toean T. K. Kin telah 
dibebaskan dari toentoetan. 

merpa 

Keadaan pelatjoeran dikota Djambi 

Pihak Politie hendak 
nja boeka mata sedikit: 

Oeroesan pelatjoeran ini, atau jang 
masjhoer diseboet koepoe2 malam, 
boesat kota Djambi seebcer sekali hi 
doepnja. 

Politie ada taroh matanja djoegake 
djoeroesan ini, tapi kita rasa sambilan 
sadja. Betoel bagi itoe perempoean jg 
soedah roesak moreelnja, tahoe dirinja 
tidak dibenarkan oleh wet negeri, ta 
pi tjerdik djoega akalnja boeat kela 
boei atau lindoengi dirinja dari inti 
pan hamba wet (politie)..... 

Perempoean jang begitoe matjam, 
melakoekan itoe pekerdjaan jg hina, 
selamanja selaloe dilindoengi oleh Ia 
ki laki semorecinja dengan itoe pe 
rempoean. 

Kita tidak maoe coewarkan oeroesan 
ini, melsinkan terserah sama pihak 
nja politie. 

Disini kita merasa sekali ketjiwa 
atau seolah olah politie tidak soeka 
palingkan djocroesan jang penoelis 
akan toetoerkan dibawah ini : 

Satoe gang (straat) betoel betoel 
kedjoercesan roemah sekolah Gouvn. 
klas2 dimana dischoolstraat satoe lere 
tan toko jang roepanja speciaal disewa 
oleh perempoean perempoean latjoer 
(soendel). 

Tiap hari, baik siang siang atau 
terlebih lagi diwaktoe malam pada 
penglihatan mata sangatlah sekali 
koerang pantas, ini bisa dimengarti 

'Isendiri bagaimana tjaranja orang akan 
'Imelakoekan satoe benda dengan me 

roepakan soesoeprades. 
Boekan baroe ini sadja diitoe tem 

Ipat.ada didiami itoe machloek jang 
terkoetoek oleh oleh doenia, tapi telah 
'berdjalan hampir bilangan tahoen. 
“Keadaan ini rasanja telah patoet 

bagi pembesar politie basmi atau oe- 
sir itoe ,matjam manoesia jang sial, 

sekali kagi 
  

Indonesia diatas. 
- Pernah 

  ya 

P. P. K. Tjiledoek.     Australia. Didoedoekinja negeri, dide- 
soesoenamnja, di Amerika, Afrika dan Atas oesahanja Toean T, Sastrami- 

hardja di Tjiledoeg soedah dibentoek 

Bagi anak-anak   itoe straat. 

satoe koempoelan jang dinamai Per-| 

sadja oentoek menolong kepada jang 

ILedennja koerang lebih ada 50 orang. | 

nihardja. Secr. T. Somantri dan Moh. |... . mihardja. Secr. 4. Somantri gan Pikat: 1Olak. Kawang Ka Taapoh 

jang soedah 

karena dibilang begitoe bertentangan 
pendidikan kesopanana 

anak2 sekolah jang kita seboetkan 

seorang goeroe meroetoek 
dengan keadaan ini, lantaran bagi pi 
bak jg berwadjib tidak taroeh perhatian. 

roepanja senang 
melihat ini, dus waktoe keloear main 
ada jang soeka menonton lelakon di 

        
'toelis doeloe, dan -per- 

tjaja poela pihak. politie akan mem- 
perhatikan kedjoeroesan ini ! 1 

Dikampoeng2 banjak pentjoeri, 

Tapi oleh kepala2 kam- 
RON dibikin damai sa-' 

ja. 

Keadaan dikampoeng seberang kota 

dan Iain-lain) pendoedoeknja selaloe 
meroetoek di itoe tempat tidak aman 
selaloe pentjoeri mendjalankan rolnja. 

Ini oeroesan selaloe dikasih tahoe 
sama Kepala Kampoeng, tapi oleh 
itoe ketoea kampoeng selaloe didepnja 
sadja tidak -disampaikan ditangan 

politie. 
Doeloe terdengar pihak Bestuur 

akan taroeh politie, tapi banjak kepala? 
menolak karena katanja tempatnja 
masing2 aman sadja. 2 
 Banjak harta pendoedoek jang kena ' 

tjoeri, teroetama sekali ajam,  penga- 
 Kagei jang kemalingan disimpan sa- 
ja 
Kita harap pihak Bestuur dikota 

Djambi, kasih sedikit mengerti sama 
itoe ketoea2 kampoeng jang pandangan 
gampang sadja hak miliknja orang 
kampoeng. , 

sea Yon 

Kalau orang besar terhadap orang 
ketjil. 

Banjak belastingra'jat 
digelapkan? 

 Oeang rubber restructie, oleh peme- 
rintah dikasih djoega ra'jat merasakan- 
nja, Jaitoe pengambilan oeang belasting 

pernah disiarkan oleh 
pers. 

Kita soedah lama tertjioem, banjak 
orang2 jang soedah stort oeang belas 
ting dibajar loenas sama kepalanja, 
tapi tidak menerima soerat voldaan. 

Waktoe menerima kembali oeang 
belasting (hadiah dari rubber restric 
tie) kenjataan dalam boekoe2 kepala 
kampoeng tidak masoek, althans tentoe 
sadja pemerintah tidak bisa kasih 
kembali oeang persenan dari rubber 
restrictie. Tapi kenjataan diantara ke 
pala kepala kampoeng tadi mengakoei 
keteledoran dalam hal ini. 

Djadi si anak boeah merasa segan 
poela terhadap kepala kampoengnja. 

Sekarang ada lagi beberapa “orang 
tidak merasa poeas dengan itoe atoe 
ran dari kepala kampoengnja, akan 
minta keadilan dari fihak jang atas. 

Kita beloem maoe seboetkan nama 
itoe Kepala Kampoeng jg tersangkoet, 
ini nanti terboekti sendirinja, bilaitoe 
orang jang merasa disampingkan telah 
mengadoe, dan engkoe Demang tentoe 
poela akan memperhatikan orang jang 
dibawah pemerintahnja. 

Pikapiman 1 

Perkelahian jang membawa boen- 
toet pandjang 

Seorang pokrol bamboe 
diserang waktoe akan 
sembahjang. 

Sedrang  toea,. nama Soetan Peng- 
gran waktoe akan sembahjang asar, 
telah diserang seorang Indonesia Pa- 
lembang, kedjadian petang Saptoe j.l. 
Orang kabarkan, oeroesan ini berhoe 
boeng dengan pokerdjaan St. Peng- 
ran djadi pokrol bamboe akan men- 
dakwa itoe orang diseboet belakangan. 
Bertempoeran ini berdjalan 5 menit 
sadja, boekan dengan sendjata tadjam, 
melainkan tongkat semamboe contra 
tongkat semamboe. 

Sehabis bertempoer kedoeanja ter- 
paksa mintak dertolongan diroemah 
sakit: Waktoe perkelahian ini terdja- 
di, politie satoe tidak ada, Itoe orang 
toea sendiri sesoedah dilerai orang ba 
njak, pergi ke politie bureau. Kedoe 
anja mendapat loeka, tapi tidak mem 
bahajakan. 

Lebih djaoeh 'itoe pokrol bamboe 
(“aakwaarnemer) sebeloem kedjadian 
ini siang2 ' telah diraportkan sama 
Kampoenghoofd, “bahasa dia ada men 
dengar kabar jang sjah, akan dianiaja 
orang. 

Itoe pokrol bamboe akan dakwa 
lawannja (sipenjerang) menoeroet boe 
koe W. v. Strafrecht artikel 351/355. 

Bagaimana boentoetnja ini perkara 
penjerangan atau seorang pokrol jang 
kadjinja tiap hari mengapalkan wet2. 

Congres Theosofie di Soerakarta 

Pembantoe kita dari Solo mengabar- 
kan bahwa menoeroet poetoesan jang 
telah diambil, maka congres Thesofie 
akan bertempat di Solo dimoelai tg. 10 
April jad. hingga tanggal 13 April. 
Programma-nja adalah sebagai beri- 
koet : 

10 April petang menerima tamoe, 
memberi salam dll. (receptie-avond) 
bertempat diroemah Regent Patih 
Mangkoenegaran. 11 April, ' Sabtoe 
pagi, lezing t. Jinarajadasa dan Hodson. 
Sabtoe sore, perdjamoean dari Loge 
'Solo dengan pertoendjoekan wajang- 
wong dan dapat makan. 12 April, 
Minggoe pagi, besloten vergadering   tahoenan. 

Bag ap kyk 
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Madioen. Djoem'a 
Malang. Rebo 22 t- 

— Soerabaja, dan Senen 27 April 
2... kembali ke Voor-Indie. 

Perdjalanan toean 
Hodson. 

| 

         

   

    
     

0. Toean Hodson dengan familie pada | 

—. di Betawi dan teroes ke Kali Oerang: 
. Djokja. Sesoedah congres beliau akan 

   

    

    

  

   

  

    
    

   

  

   
    
    

    

  

   
      
    

   
     

   

    
   
   
   

— pergi ke Betawi boeat tinggal 1 boe- 
Re Jami ja pada familie de Vogel 

- 4 

ada |sering-sering mendjadi satoe siksa'an 

Hoesin Bafagieh, 
Ahmad Hassan, 
Abdullah Alhab- 
ha pan 

“Awad Bamazroe, 

  

   

          

  

    

di |sar dari pendoe 
'|tarnja Semarang dalam tahoen-tahoen 
ljang belakangan ini, djarang sekali 
jang pernah pegang oeang f 1.— ba 

Ijang begini diminta f1.50 boeat bajar 
pada doekoen-beranak, tentoelah mere 

| tanggal 3 April 36 nanti akan tiba| 

E pemnpaan miskin di desa2 jg hendak 

- | beloem 

Yi jang membawa berkah. Kalau begitoe 

.takan teroes diminta bantoeannja, sebab 

Isenang. 

(bersalin, poen kebanjakan orok djadi 

toean Oemar b.| 
gn “Idr. Lawick van Pabst di Semarang 

hendak kasih bautoeannja boeat me- 
,,Jagadjar pada orang2 perempoean moe 

“x.|da keloearkan. sekola rendah, dalam 
  
  

    

    
      

,50 masih terlaloe 'mahal. 

oem mampoe, bagaimana moesti 
  

'banjak dengar jang sebagian be- 
Het desa-desa di seki 

njaknja, maka kalau dari pendoedoek 

ka akan kaget sekali, kendati djoega 
tahoe jang pertoeloengan ada sampoer 
na betoel. 

Djadi, pertolongan bagi orang-orang 

ersalin, dengan bajaran f 1.50 masih 
oem bisa dinamakan pertolongan 

doekoen-doekoen kampoengan masih 

itoe doekoen2 bisa terima berapa sadja 
jang orang mampoe kasih, malah di 
bajar dengan 2 ekor ajam, atausekian 
banjak boeah kelapa, ia orang terima 

Tidak perloe diterangkan lagi jang 
'pertolongannja doekoen2 kampoengan 

bagi orang perempoean jang hendak 

imati sebab peroet sang iboe dioeroet 
jatau dipidjit tidak keroean. Tapi ka 
lau orang tidak mampoe bajar tarief 
doekoen-beranak jang terpeladjar be 
'toel, apalah moesti dibikin ? 

Sekarang ada kabar lagi jang toean 

ilmoe merawat kaoem iboe jang ber- 
salin. P'v     

      

   
     

  

    

    
   
   

  

       

   

  

n akan dikasi dengan 
soepaja dalam satoe tahoen, 

manja satoe tahoen satengah 
visa tamat. Ongkos beladjar 

moerah. 3 : 
erkoempoelan dan pen- 
PR - Manakah di 

   

Pabst» 
diboe- 

   pat sokon 
      

    

   
   

  

   
   

                

   
   

    

  

   
   

              

   
   

   
   

   
    

idan-badan ma- 
a telah diketahoei sedjak Congres 

g ke8 di Soerabaja telah ditempat 
kota Soerabaja sini, djoega tidak 
“mengirim wakilnja ke kampvuur 

    

   

slang ditondioak 

boeat beli obat-obatan harga: 
sent sadja mereka masih 

keloearkan f 1.50? Kita soe 

er | jan merhadlIa 

  

      

   

ihak Centraal Bestuur dan Alge-|f 
1 Tika badan Pn Nai 

bestuun 
Riwajatnja pergerakan-pergerakan na 

Iioepa m ja 'tionaal di Indonesia. 
itoe boeat menjaksikan keangkatan | 

Soerabaja sendiri t, p perhatian 
   

keangkatan hoo der baroe itoe, Jang 
teroesnja akan memimpin mereka di 

gerak mereka diatas djalan 
'ke tjita2 jang dikandoengnja. 

'ada sekira djam 7 malam, kamp- 
diboeka oleh toean S. Soerosoe- 

0. hoofdleider tjabang Soerabaja, 
. pada malam “itoe dioega akan 

    
     

  

an djabatannja, dengan me- 
api oenggoen. Setelah api me 

  

    

  

    

      

   

      

jala dengan terangnja, menerangi se Sita aa 

dera Na 
     

jang berwarna hitam de- 
ip ngan gambar matahari bersinar dan 

perkataan ,, Volhardt“ ditengah tengah 
nja dikibarkan diatas tiangnja. Sesoe- 
dah ini pandoe pandoe laloe memper 
dengarkan njanjiannja. : 
Hal Pemoeda Islam. Sehabis bernjanji, 

terima kasih atas kedatangan sekalian 
jang hadlir. Diterangkan olehnja kamp- 
yuur pada malam itoe dan kepindahan 
beliau ke Algemeene Hoofdkwartier, 
kepindahan mana memaksa beliau 
meletakkan djabatan beliau sebagai 
|hoofdleider tjabang Soerabaja, jang 
soedah sekian lamanja dipimpinnja, 
oentoek menghadapi pekerdjaan dan 
tanggoengan jang lebih berat. Dengan 
kepindahan beliau ke Alg. Hoofdkw. 
itoe sekarang boekan hanja keselama- 
tan dari tjabang Soerabaja jang men- 
djadi tanggoengannja, tetapi djoega 
keselamatan dari organisatie Natipij 
seloeroehnja. Beliau: mengharap, agar 
sekeloearnja beliau dari kalangan pe- 
kerdjaan Natipij di Soerabaja, tjabang 

Dengan pengharapan ini maka dise 
rahkan oleh beliau pimpinan kamvuur 
pada malam itoe pada ketoea Locaal 
Bestuur toean Soehardi. 

Setelah toean ini mengoetjap terima 
|kasihnja dan mengeetarakan penghar 
|gaannja terhadap. kepada pekerdjaan 
dan djasa toean' Soerosoepono bagi 
tjabang Soerabaja selama beliau men- 
djadi hoofdleider, maka candidaat 
Hoofdleider: Toean Gadio Atmosanto- 
sa dan Toean Abdulhamid, dipersilah 
kan madjoe kedepan oentoek mengoe 
tjapkan perdjandjiannja (bai'atnja) se 
bagai pemimpin. Didalam tangan ke 
toea Algemeen Hoofdkwartier Natipij 
ketoea itoe mengoetjapkan perdjandji 
annja dengan disaksikan oleh Allah 
s.w.a. dan segenap barisan pandoe 
Natipij Soerabaja jang segera akan di 
pimpinta se al Bi EmTae nnh 
» Dengan oetjapan perdjandjian itoe 
'maka kedoea toean itoe telah dilantik 
sebagai Hoofdleider dari Natipij tja- 
bang Soerabaja. . 

Sesoedah ketoea Locaal Bestuur me 
ngoetjapkan selamat kepada toean2 
jang telah dilantik itoe, maka bagian 
officieel daripada installatie-kampvuur 

.litoe . ditoetoepnja dengan memberi ke 
sempatan pada sekalian pandoe-pandoe 
oentoek meramaikan malam itoe de- 

ian. (ngan gezelligheids kampvuur. 
Akan tetapi oleh karena pada saat 

itoe sekonjong konjong toeroen hoedjan 
dengan derasnja, maka ketoea Locaal 

-|bestuur terpaksa menoetoep kampvuur 
-Ihanja sampai sekian sadja. (S.0.) 

—I— 

'Openbare Vergadering dari 
: Parindra Semarang 

Perhatian dari publiek 
ada berdasar, sedang 
pendjagaan politieada 
koeat. : 2 

Seperti telah kita wartakan lebih 
doeloe kemaren pagi Parindra tjabang 
Semarang telah mengadakan openbare 
vergadering bertempat di gedoeng 

tie |G. R.I. di kampoeng Gendong. 
Ini vergadering adalah vergadering 

ur|jang pertama jang diadakan oleh 
Jariodra 

  

abang Semarang. : 
n boeat itoe vergadering 

li. Djoemblahnja orang2 
koerang lebih ada 500. 

   

  

   

  
Jari P.I. D. ada datang de- Eh in ngan lengkap atas pimpinannja toean 

|Bianchie. . 
Diantara orang-orang jang berhadlir 

“ banjak kaoem isteri 
| dibilang bahwa ini ver- 

    

   
   

gadering dari Parindra jang djoega 
berarti propaganda - vergadering ada 

me-|satoe succes. 
Djam sembilan lebih vergaderingdi 

“ek -Iboeka oleh voorzitter toean Gitosajono 
dengan oetja, n selamat datang pada 

.hadlir dan terima kasih atas me 
eka poenja kedatangan. 
Dengan singkat voorzitter laloe tje 

itakan apa jang dimaksoedkan dengan 
toe vergadering teroetama jalah akan 

palkan pada Rajat, bagaimana 
nja terdjadi Parindra jang 
ahir sesoedahnja terdjadi 

ari Boedi-Oetomo dan P.B.I. 
eedian voorzitter lantas persilah 

oetedje wakil dari hoofd- 
angkat bitjara tentang: 

    

  

    
    

  

    

     
     
   

   
     

        

Toean Soetedjo moelai iapoenja pem     
    

    

g|hoofdleider baroe itoe, bitjara'an dengan bilang, bahwa riwa 

| Dari fihak pandoe2 Natipij tjabang | 
“Indonesia ada penting. : 

adap kepada | 

ng ada disekelilingnja, ben | 

Isekolahan dokter - djawa antara siapa 

maka t. Soerosoepono memoelai pidato | 
pemboekaannja dengan mengoetjap | 

ini dapat kemadjoean dhohir dan| 
bathin lebih dari pada jang soedah2.| 

Ikan nasibnja sendiri. 

'seboelannja soeka kasih sokongan sa 

'toesan dari Centraal bestuur membitja 

'sionaal. Spreker bilang bahwa kesoe- 

    

  

jat pergerakan-pergerakan nationaal di 

Itoe riwajat moelain sebeloemnja ta- 
hoen 1908, ketika dirasakan nationale 
leed (kepedihan hati), jalah waktoe 
orang djadi ingjaf bahwa kedoedoe- 
kan Rajat Indonesia bisa ditinggikan. 

Oleh t. Dr. Wedijohoesodo kemoe- 
'dian lantas diandjoerkan tjita2 boeat 
meninggikan deradjatnja Rajat Indo- 
nesia, akan tetapi ia tidak bisa lang- 
'soengkan iapoenja pekerdjaan itoe, lan 
taran t. Wedijohoesodo lantas djatoeh 
sakit. : : 

Akan tetapi iapoenja tjita2 itoe te- 
'lah masoek disanoebarinja moerid2 dari 

lada t.t. Soetomo, Soeradji dan Goe- 
nawan. 

Oleh itoe ketiga toean itoe fjita-tjita 
kemoedian dilangsoengkan jg belaka- 
ngan lantas diover oleh orang2 jang 
toea dan begitoe lantas berdiri perkoem 
|poelan Boedi-Oetomo almarhoem. 

Dalam tahoen 1912 berdirilah Studie- 
'fonds dengan oeang kas jang besarnja 
ada f500.000 dan toedjoeannja mem 
perhatikan kepentingannja pada pe- 
moeda2 jang meneroeskan peladja- 
rannja. 

Pada tahoen 1912 di dalam pimpi 
nannja Boepati “Tirtokoesoemo, Boedi: 
Oetomo mementingkan ke-economian, 
akan tetapi oleh karena sebab-sebab 
lain itoe program tidak bisa dikerdja 
kan semoeanja. 

| Setelah Boedi-Oetomo oemoer koe 
|rang lebih anam tahoen lantas timboel 
| pergerakan lainnja dengan nama ,In- 
sulinde“ dan ,Sarikat Islam“ jang 
azas dan toedjoeannja hampir sama 
dengan Boedi-Oetomo. 

Boeat mendjaga soepaja djangan sam 
pai timboel concurrentie, maka dalam 
tahoen 1917 telah dioesahakan berdiri 
inja Nationaal Comite jang toedjoean 
nja boeat mempersatoekan itoe per- 
koempoelan2, dari badan mana bela 
kangan ada diberdirikan Radicale 
Concentratie jang beroesaha boeat 
mentjari itoe persatoean. Itoe Radicale 
Concentratie belakangan djoega lenjap 
dan dalam tahoen 1927 dibangoen- 
kan P.P.K.I. 

Dalam ini badan ada doedoek wakil 
wakil dari berbagai2 perkoempoelan. 
Belakangan laloe timboel fusie-gedach 
te, sedang dalam tahoen 1930 telah 
dibangoenkan “fusie-commissie. Itoe 
fusie-gedachte ternjata telah mendjadi 
satoe feit dalam boelan Dec. th. 1935. 

Kemoedian spr. lantas bitjarakan 
tentang berdirinja Studieclub dalam 
th. 1922 jang didalam th. 1934 telah 
dirobah mendjadi satoe perkoempoelan 
politiek dengan nama Persatoean Bang 
sa Indonesia. 

Spr. bilang, bahwa hidoepnja satoe 
bangsa tidak bisa diasingkan dari bang 
sa lain, akan tetapi sesoeatoe bangsa 
ada mempoenja hak boeat menentoe- 

Parindra menoedjoe pada Indonesia 
Raja. Spreker tjeritakan, bahwa Boedi- 
Oetomo sedari berdirinja sampai pada 
tahoen 1935 tidak bisa melebarkan 
sajapnja sampai pada Rakjat Indone- 
sia dari 'golongan jang rendah, akan 
tetapi sesoedahnja terdjadi pergaboe- 
ngan dari Boedi-Oetomo dan P.B.I. 
telah dilahirkan Parindra jang men- 
djadi Rakjat seboelat-boelatnja. 

Selandjoetnja spreker bitjarakan, ba 
gaimana sebagian besar dari Rakjat 
Indonesia masih beloem dapatkan pe 
ladjaran dan lebih djaoeh toetoerkan 
bagaimana sabdanja prof. Hoeke. 

»Hak jang pertama boeat madjoe. 
kan bangsa jalah pengetahoean.". 

Spreker tjeritakan, bahwa hal 
kasih peladjaran jang tjoekoep pada 
Rakjat djoega ada mendjadi program 
dari Parindra. Berhoeboeng dengan 
itoe sekarang sedang dioesahakan boe 
at mengadakan prijsvraag misalnja 
dengan djalan bagaimana pengadja- 
ran bisa diberikan semoedah2nja. 

Spreker toetoep iapoenja pembitjara 
an dengan mengharap soepaja kaoem 
intellectueel jang hidoepnja sebetoel 
nja ada tergantoeng dari Rakjat soe- 
paja kasih bantoeannja sekoeat-koeat- 
nja dan begitoe djoega bangsa satrija 
jalah bangsa asal darah Radja soepaja 
maoce melindoengin dan mengoeatkaa 
Parindra. : 

Voorzitter jang kemoedian angkat 
bitjara bilang, bahwa apabila persatoe 
an bangsa telah masoek di sanoebari 
nja Rakjat Indonesia jang djoemblah 
nja ada 60 millioen dan tiap2 orang 

toe sen sadja, didalam tempo jang ti- 
dak lama dari fihaknja Indenesiers bi 
sa diberdirikan sekolahan-sekolahan jg 
tinggi jang begitoe perloe baeat Rak- 
jat Indonesia. 

Sesoedahnja voorzitter lantas persi- 
lahkan toean Soetopo iWonobojo, oe- 

rakan tentang azas dan toedjoeannja 
Parindra. 

Spreker moelai ia poenja pidato de 
ngan bilang, bahwa kaoem pergerakan 
tidak boleh tjoema menengok pada 
soeara nationaal sadja akan tetapi 
haroes menengok pada pekerdjaan na   

  

Menara waste 
A 

bahwa Rakjat hidoepnja ada setengah 
mati. e 

Spreker toetoerkan, bahwa 'sebagai 
kemaoeannja kodrat. sekarang sedlah- 
lolah dalam pergerakan selaloe akan 
terbit petjah bela. Itoe hal barangkali 

sifat Indonesia Raja. 
Parindra sekarang berdiri ialah boe 

kan partij jang mengenal pada klas2 
akan tetapi partij boeat rakjat jang 
paling tinggi sampai jg paling rendah. 

Selandjoetnja spreker toetoerkan.bah 
wa didesa desa bernih jg ditanam oleh 
pahlawan pahlawan hidoepnja bisa 
soeboer. Dengan pandjang lebar spre 
ker tjeritakan, bagaimana oleh rakjat 
jang hidoepnja koerang dari satoe go 
den, barangkali tjoema dari satoe sen 
seharinja, telah bisa diberdirikan seko 
lahan, dengan goeroe-goeroe dan moe 
'rid, moeridnja jang satoe sama lain bi 
sa mengerti. & 
. Spreker bilang bahwa ada mendja 
di kewajiban dari Parindra boeat me 
ngangkat soepaja rakjat didesa-desa 
djangan makan koelit pohong, akan 
tetapi makan nasi. 

Satoe pertanja'an jalah apa Parindra 
ada soemangat jang sampai begitoe 
besarnja ? Dari afdeeling-afdeeling 
Parindra jang telah didatangi oleh 
spreker, spseker bisa toetoerkan, bah- 
wa sinar bakal boeat menoedjoe pada 
Indonesia Raja memang soedah ada. 
Spreker bilang bahwa menghamba 
pada Rajat memang soekar sekali, 
akan tetapi boeat menghabdi pada in 
tellectueelen ada lebih soekar, sedang 
lebih-lebih soekar lagi jalah menghab 
di pada bangsawan hartawan fasal 
Radja|. Kewadjiban dari Parindra 
sekarang jalah boeat menggaboengkan 
Rajat dengan bangsawan hartawan. 
Sekarang di Soerakarta dan begitoe 
djoega di Djokjakarta soedah ada ke 
lihatan tanda-tandania jang bangsawan 
hartawan maoe memperhatikan pada 
industrie Indonesia. 

Lebih djaoeh spreker toetoerkan, 
bangsawan2 pada siapa orang haroes 
mengabdi jaitoe bangsawan asal darah 
Radja, bangsawan fikiran bangsawan 
kesoetjian dan bangsawan kesenian. 

Spreker toetoep pidatonja dengan 
tjeritakan bahwa menoeroet iapoenja 
pendapatan persoonlijk, tjita-tjita In- 
donesia Raja, selekas-lekasnja akan bisa 
tertjapai, apabila tiap-tiap isi roemah 
tangga soedah sama mendjadi Parin- 
drist. 

Kemoedian datang gilirannja toean 
Sjamsoeddin boeat angkat bitjara ten- 
tang hak bersidang dan berkoempoel. 
Boeat mendjaga djangan sampai ada 
salah terima, lebih doeloe -spreker 
bilang, bahwa iapoenja pembitjara'an 
boekan dengan maksoed boeat meng- 
loearkan eritiek. 

Spreker laloe tostverkan jg manoesia 
ada hak boeat- berkoempoel dan bers 
sidang. Kemaoeau boeat bezrkoempoelan 
tidak sadja pada manoesia, akan tetapi 
djoega pada binatang-binatang. 

Spreker tjeritakan, bahwa sedari 
nenek mojang hak berkoempoel itoe 
memang soedah ada, tjoema bedanja 
dengan sekarang jalah tentang tjaranja 
berkoempoel. Orang djaman doeloe 
tidak mengenal sama organisatie. 

Spreker lantas toetoerkan, bagaimana 
sebeloemnja bangsa Olanda datang di 
Indonesia di ini ngeri soedah ada jang 
dinamakan ,adatrecht”, sedang di 
daerah Minangkabau ada jang dina- 
makan ,,kata moefakat”. « 

Kemoedian spreker lantas oeraikan, 
bagimana hak berkoempoel dari Ra'jat 
Indonesia sesoedahnja Indonesia men 
djadi tanah djadjahan. Dengan pan- 

tang adanja Rageeringsreglement dan 
fatsal jang tersangkoet jalah fasal 111 
jang belakangan telah dirobah sampai 
beberapa kali sampai dibikinnja In- 
dische Staatsregeling dan Algemeene 
Verordening. 

Spreker bilang, bahwa apabila mem 
batja apa jang ditetapkan dalam Al- 
gemeene Verordening seolah2 Ra'jat 
Indonesia ada hak bersidang dan ber- 
koempoel, akan tetapi ternjata itoe hak 
telah diatoer lagi dan dibatesin boeat 
mendjaga ketertiban oemoem. 

Tentang patokan ketertiban oemoem 
itoe doeloe ditentoekan oleh Hof Ting 
gi, akan tetapi sekarang ditentoekan 
oleh Gouverneur-Generaal dengan ad- 
viesnja Raad van Indie. 

"Lebih djaoeh spreker ada toetoerkan 
tentang adanja vergaderverbod dan 
ketetapan jang diambil sedari boelan 
Januari 36 mitsalnja jg politie boleh 
masoek djoega di rapat-rapat tertoetoep 
dengan mengetjoealikan rapat-rapatnja 
beberapa perkoempoelan jalah per- 
koempoelan2 jang mempoenjai wakil 
wakil jang doedoek dalam Raden dan 
perkoempoelan jang tidak mempoe 
njai toedjoean melanggar kekoeasaan 
negeri. 

Mengingat adanja itoe ketjoealian 
spreker menjatakan iapoenja kehera- 
nan jang algemeene vergadering dari 
Parindra jg mempoenjai wakil wakil 
jg doedoek dalam Raden jang diada- 
kan Saptoe malam djoega telah dida   njian diantaranja Rakjat tidak berarti, 

s 
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tangi oleh wakil-wakil dari P.I,D. 

& 

KAN EM 

lantaran beloem insjafnja pada baiknja 

djang lebar Spreker menerangkan ten : 
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N eng Gjoega, dili 

Moeloe barce halah d 
pa jang ada terdjoeal | 
   

sajoer smoor atau| 
| 2 rush 1 £ dll. 

  

ng di restaurant se 

taur: 
ongkrong di wa 
Diwaroeng2 ping | 

| seperti dipasar: Tjiplak, | 
, tentoe sadja tidak bisa 
e Crush, ketjoeali ,kopi 

    
   
   

  

   

  

       

    
    
   

  

 Tjodot, boekan kokinja 
tioasakandandjoealan 

kenal kokinja. 
   

   
   

  

   

  

   
   

  

    
    

     
   
   

      

itu, pemim 

  

   

  

diam sadja, apa nang N apa 
sebab lau makian itoe hanja 

      

   
    

  
    

    

  

    

  

    

  

   

    
   
    

    

   

   
       

   
    

    
     

   
    

    
   

  

   
   

       

   

   

    
    

   
   
   

   
    

        

   

   
   
   

   

  

   
    

    

   

   
   

  

  

         
iingan ini, 

sembarang waroeng| 

tentoe sadja | 

rant SOEWAR | 

elah marah besar 

  

. fa Geme jemeente Soerabaja 2. Beroesia 30 tahoen. 

  

sgal lengkapnja Gemeente Soe 
eroesia 30 tahoen. Apakah de 
nanti akan dilangsoengkan 

  

rabaja 

keramaian, beloem dapat diketahoei. 

| BERITA DARI TANGERANG 
Tentang perselisihan Eretan 

Antjol Pasir 

Pembantoe 'kita menoelis : 

Pernah dikabarkan tentang perseli- 
sihan Eretan Antjol Pasir, jang mana 
menarik aan dari atas. Sekarang 
kita mendapat kabar, bahwa itoe eretan 
akan dilelang djoega. 

Djikalau itoe eretan langsoeng dile- 

langkan, maka timboel pertanjaan kita, 
sebabnja maka itoe eretan akan 

“ Boekankah itoe eretan ke 

  

   
' Boeat 'membereskan, mohon jang 
berwadjib memperhatikan. Saba 

Tentang Loerah di Tjoe 
“roeg-wetan soedah beres. 

Roepanja sahadja toelisan dalam 
C Pem.“ ddo. 17-3-36 telah menarik per- 

(Ihatian jg. wadjib. Dan ini perkara soe- 
dah dibikin beres. Sekarang jg. mendja- 
di Loerah jaitoe Oesoep. Tentoe sahadja | 
pendoedoek di itoe desa jnerasa girang, 

e karena mendjadi beresnja di itoe desa. | 

kibatsial| Beloem djoega men- 
dapat air 

Di beberapa tempat orang2 telah 
|menanami sawahnja. Ada djoega jang 
padinja ta' lama lagi akan dipotong. | 

5 Tetapi sawah jang letaknja di Rawalele 
“| (Tjengkareng) beloem mendapat airnja. 

| Karena begitoe orang orang soesah se| 
kali, oleh sebab hidoepnja meloeloe 
dari sawah. Moedah2an irrigatie akan 

| kepingin mengelocarkan | melekaskan pekerdjaannja ke itoe ba- 

“ Kemadjoean Moehawana 
No @asartrer?)- 
Pembantoe ,Pen“ toelis : 

. tahoen jang laloe oleh toean 
Djoenaedi, Penghoeloe Land- 
ngerang telah diberikan satoe 

dnja akan berdirikan se 
a jang pakai nama. Moe- 
antren) dengan tidak moe' 
in hanja sekedar oentoek 
rtama orang merasa ra- 

e pada itoe pendirian karena disi- 
soedah ada sekolah Agama (Al- 

Dengan tidak mengingat tja- 

    

adjoekan itoe sekolah 
jang lambat laoen Moe- 

ja mendjadi terkenal. 
diberikan boekan 

ntang Agama dan 

   

toek mem 

noentoet penghi- 
. dikemoedian ha 

ida moerid prem 
ng kewadjibannja mengoe 
tangga, ilmoe masak, me 

1 .m dan lain2 sebagainja.. 
n dilain tempat dari ketjakapan 

in dapat persetoedjoean- 
bap: dapa tat mendirikan 

awana di kampoeng 
rawatji dan Djati. Me 
bahwa beliau berniat 
“pola disaban desa 

  

  

    

aa MAPAN AN era PALA me aa 

2 Y.Ikeadaan, baik tentan 
'sno| dan baikpoen tentang hal politiek. 

gal 1 April dimoeka ini, ada-| 

1 Senda dan modalnja Senda | 

toe poen tentang pe 

 Idimana disini teroes ditjetakn 
"Iga soerat soerat kabar terseb e 

“Ipoenjai telefoon sendiri letaknja di 
“ lantara kota Tokyo dan Osaka. Mesin 
Ihnesin boeat menjetak portret dalam 

. Itempo paling lekas, selaloe ada dalam 
“hal Isetjoekoepnja. Photocorrespondent me- 

»Ireka tersebar diseloeroeh Japan dan 
Ijok podjok doenia. Terbanjak | 

Jan dari warta warta dan telegram harian 
.. didapati mereka dari persbureau Rengo 

e| dip 

r-|dan Nippon Dempo. 

wan masing2 mempoenjai haloean dan | 
terhadap pada 
g hal economie 

sifat sepakterdjang 

  

Dipengabisan tahoen '31 negeri Ja 
pan mempoenjai 1280 banjaknja soe- 
rat2 kabar, dipermoelaan tahoen '33 

ppy2, dimana di 

  

itoe, 50,938,430 Yen bajaknja. Ham- 
'Isemoea koran -koran di Nippon ada 

mnja orang orang | 
“Ipartikoelir sedang jang dipimpin atau 
lah dibawah tanga 

  

jang dikemoedikan oleh Pemerentah 
seolah-olah tak ada. | 

| Aandeel aandeel dari maatschappy itoe 
terbanjak adalah didalam tangannja 
beberapa orang kaja. 

Dibawah ini akan diloekiskan bebe 
|rapa nama soerat soerat soerat kabar 
|jang terbesar, jang telah mengembang 
kan sajapnja masing2 diseloeroeh ne- 
geri ini. 

Osaka Mainichi Shimbun didirikan 
“ IFebr. 4176 dan 

Tokio Nichi Shimbun didirikan Febr 
1872 kedoeanja satoe maatschappij ka 
pitaal 11,000,000 Yen. 

Osaka Asahi Shimbun didirikan Jan 
1879 dan : : 

Tokyo Asahi Shimbun didirikan Ju 
li 1888 kedoganja satoe mij. kapitaal 
6,000,000 Yen. : 

Hochi Shimbun didirinba Juni 1872 
kapitaal 10.100C0 Yen, 

Yomiuri Shimbun didirikan Nov' 
1874 dipoenjai oleh satoe orang. 

Djidji Shimpo didirikan Maart 1882 
kapital 5.250,000 Yen. 

Kokumin didirikan 1890 kapitaal 
3.000,000 Yen. 

Chugai Shogyo Shimpo didirikan 
Dec. 1876 kapitaal 2.000,000 Yen. 

kapitaal 3.000,000 Yen. 

Hokkai Times didirikan Sept. 1901 
kapitaal 800.000 Yen. 

Nagoja Shimbun didirikan Oct. 
1906 kapitaal 1.050,000 Yen. 
Dan lain lain...... 

Persbureau : En 3 

. Rengo didirikau Jan. 1882 kapitaal? 

Nippon Dempo Tsushin Sha didiri-| 
kan Juli 1901 kapitaal 1,000.000 Yen.| & 

'Semoea inilah nama2 soerat? kabar 
jang terbesar dan memipoenjai banjak 

pengaroeh dinegeri Nippon, sedangkan 
koran jang boleh dibilangkan ketjil| 
boeat negeri ini, dengan tak diseboet 

kan namanja masing2. Bolehlah dinja 
takan disini, bahwa seketjil-ketjilnja 
soert kabar dinegeri ini sedikit-dikit- 
nja mengeloearkan 50.000 exemplaar 

saban-saban hari. | 

Soerat kabar Osaka Mainichi serta 
Tokyo Nichi Nichi, soerat kabar Osaka 
Asahi serta Tokyo Asahi adalah jang 
paling terbesar dari semoea soerat- 
soerat kabar jang terseboet. Kapitaal | 
mereka, tjara dipimpin, tjara bagai- 

nga aK n : 'mana moedah mendapat kabar-kabar 
.Mh. Djoenaedi, berichtiar | harian, dan tjara bagaimana lekas 

bisa mengoemoemkan warta itoe pada 
'orang banjak, dan bagaimana kekoea- 
'saan dan pengaroeh mereka terhadap 
pada rakjat, tak bisa dikalahkan oleh 
'soerat-soerat kabar jang lain. 

Tokyo Nichi-Nichi mempoenjai cir- 
culatie saban hari 1,500,000 lembar 
'banjaknja dan mempengaroehi orang 
dinegeri Japan sebelah Timoer: Osaka 
Asahi dan Osaka Mainichi mengeloear 
kan saban hari 2,000,000 banjaknja, 
dan berkoeasa pada rakjat dinegeri 
Japan sebelah Barat, dipoelau Korea, 
Formosa dan dinegeri Manchukuo dan 
'Tsingtao. 3 

Osaka Asahi dan Tokio mempoenjai 
satoe oentraal-kantoor, dimana menga 
dakan tjabang 19 banjaknja, dengan 
mempoenjai 400 pembantoe tetap. 

Hampir diseloeroeh. doenia kedoea 
'soerat kabar demikan menentoekan 
Imedewerkernja. Kedoea soerat kabar 
terseboet mempoenjai. 20 

kapal terbang boeat mengambil dan 

'menjampaikan warta warta dari satoe 
'tempat kepada Centraal kantoornja, 

   

  

jok 

3. 
Su 
sg   “(kkan disamboeng). :    

djoemblah demikian mendjadi 1380. 
Terb injak dari semoea koran2 ini di 

acteur poenjai oleh maatsc 
k)|dalam th. 32 a 21 | 

aoi| dimana oeang jang dipergoenakan oen 
toek menghidoepi soerat soerat kabar 

banjaknja,dan 

- Miyako Shimbun didirikan Juli 1884 | 

  

   

  

    

          

   
     

  

  

Penjiaran Radio 
PROGRAMMA NIROM 

Archipel dan Djawa Barat 

7.30 malam Pemandangan pers oleh 
t. D Koesoemaningrat 

8,—. 3. Wajang koelit diroemah 
Djoem“at 27 Maart. reg. Wirogoenan Djokja 

Pa an at : N Edona Penoetoep. 
30 pagi Gymnastiek 

645 ,  Muziek gramophoon Bandoeng II 184. 
Tr Penoetoep 6.— sore Gamel 

11.05 siang Muziek gramophoon 7. 1 Pp Kapan 
TIA 3 Penjiaran oentoek orang2 710 AN Lip Maan sakit : 1 x agoe2 Soenda 

Keatam T Muziek bij de lunch La 2 San Laka : 
RN Perkabaran Nirom 2 2 Na oelit di roe- 
130 ,  Murziek dansa Ai Di PN Witagoena- 
Km Penoetoep 11.30 p Joxja 
6.— sore Tjerita bijbel . , 1 “ROG aEP 
Meh Wilhelm Backhaus (pi- B. R. V. 

ano) : 1 : 
645 ',  Sool Hoopie en zijn Djoem'at 26 Maart 

Hawaiian 5 1.01 pagi Concert pagi 
7 malam Perkabaran Nirom BBM Muziek gramophoon 
2209. 3 Mana soeka 10.01 »  Penoetoep 

8 3 Muziek gramophoon 11.— siang Menjamboeng muziek gra 
me De moderne auto mophoon 
830, Muziek gramophoon L— ,” Pait Muzikaal 
9 2 Radio tooneel 1.30 ».. Luchconcert 
9.30 Zang in rhythme 230 ,  Penoetoep 

10 5 Muziek dansa 4.01 sore  Programa krontjong 
1989 ',  Penoetoep. O.— yg Muziek gramophoon 

Penjiaran Timoer (V. O. R. 0) 580  Perkabaran pers. 
24 Muziek gramophoon 

Djoem'at27 Maart Got Marsmuziek 
£ 830 Filmsterren zingen. 

Batavia II 190. 7.— malam BR.V: Kadio cursus en 
b,— sore Lagoe lagoe Soenda Stenografie ,, Groote.“ 
5.40 , Muziek Tionghoa 7130, le. 4e en 5e acte dari 
6,—-, Lagoe Melajoe dari Si- »Faust« 

ngapore| 9.30 Ambrose en zijn orkest 
C20255, Muziek krontjong de-j10—  ,  Kerontjong ork.,,Lief J.“ 

- ngansalifll.— ,  Penoetoep. 

  

  

  

Pasar Betawi 

Harga producten ini hari, di lihat 
sampai djam 12 tengah hari, kebanja 
kan sama seperti kemaren, ketjoeali 
doea tiga producten, Partij-partij ketjil 
seperti biasa ada djoega jg djadi, tapi 
ini tidak bawa banjak perobahan harga. 

| Pasar tinggal sepi. 

Goela pasir: Harga tinggal te- 
tap, boeat partij ketjil ada djoega jg 
djadi, terima dalam goedang pendjoeal 
f 5,25 per “pikol, f 8,60 per karoeng 
dari 102 K. G. : 

Tepoengtrigoe: Ada kedjadi 
an dengan harga seperti kemaren, tjap 
Kodok f 1,89, tjap Koeda merah, Boe 
roeng kaleng f 1,75 dan lain-lain tjap 
f 1,65 sampai f 1,67!/. 

Minjak kelapa: Dari OF 
Hap Goan, O. F. Archa No. 1, O. F. 
Rangkasbetoeng, djadi sedikit dengan 
harga f 2.222 per blik dari 24 kati 
bruto. 

Copra: Disini harganja sama, kwa 
liteit Bantam f 4.25 per picol, tapi 
noteering Londen toeroen 14 dollar 
pendjoeal. 

Koffie Robusta Palembang: 
Tetap menoeroet kwaliteit f 6.40 sam- 
pai f 6.50 per picol. 

Lada hitam Lampoeng: Har- 
ga disini ada perobahan, e.k. Telok 
Betoeng f 6,25 pembeli, f 6,35 pen- 
djoeal, e.k. Batavia djoega f6,25 pem 
beli f 6,35 pendjoeal. Noteering Lon- 
den sama, levering Maart/Mei 2,3/8 
pendjocal. 

Lada poetih Muntok: Pasar- 
nja seperti kemaren, e.k. Batavia f 

114,50 nom. Noteering Londen 4,1/2 
, Ipendjoeal levering Maart/Mei. 

Citronella olie: Pasar sepi, 
harga tinggal sama, leveran dekat f 
0,73 pembeli, f 0,74 pendjoeal, leveran 
djaoeh, seperti Juli-Dec. f 0,74 pembeli, 

f£ 0.75 pendjoeal. 

Tjengke: Kemaren ada djadi kwa 
liteit Bintoehan f 27.—, boeat kwali- 
'teit Makassar-Kros harga pertengahan 

|£ 27.— per picol. 

Tapioca: Medium Fabrieksmeel 
f 3.20, AA f 3,60 sampai f3,70, Hand 
Make Seeds f 4.50, Hand Make Pearls   

f 4.75, Machinale Seeds f 5.— franco 
Cheribon atau Priok, 
Katjang kedele: Kedeie poetih 

mata poetih fob Soerabaja atau Pro 
bolinggo f 2,95 pendjoeal, kedele poe 
tih mata hitam fob seperti diatas 
f 2.80. pendjoeal. 
Bawang merah Cheribon: 

Harganja melihat kwaliteit, kasar 
f 450 per picol, kwaliteit sedang 
f 3.50 sampai f 4.— per picol. 

  

  

  

Sport. 

(Semarang) V. 8. O. — Persis (Solo). 

Pada hari Minggoe sore di Stadion 
Soerakarta diadakan pertandingan 
voetbal, dan dipimpin oleh Oem Piet 
dari Semarang. Pasangan: Persis. 

Bagio 
Warno Wisman 

Wario Handiman Kemi 
Darwito Harno Pardi Soetris Jarid 

0 

Oei Tjoeng Swan, Ko Noij Funy Schalk 
Schrom Coumane John 

Kwa Baldjan 
Michels 

Sampai pauze stand 1—0. boeat 
Persis. : 

Terrein basah dari hoedjan, penon- 
ton banjak. 

Setelah habis pertandingan stand 
2—2, karena Solo mendapat strafschot. 

sewa parnes. 

B.A.B. Athlethiek Wedstrijd 

Pada hari Saptoe ddo. 4 April djam 
4 sore di Bekassieweg 77, Mr. Corne- 
lis bakal diadakan Athletiek wedstrijd 
dari 5 event jaitoe: Lompat tinggi, 
lompat djaoeh, lempar Discus, lempar 
Javelin (speerwerpen) dan lari 100 m. 

Boeat Discus, Javelin dan lari 100 
meter akan dimainkan pada hari Ming 
goe djam 9 pagi. 

Orang-orang jang ingin toeroet am- 
bil bagian dalam wedstrijd terseboet 
harap masoeki mereka poenja nama 
pada Serc. BA B Prinsenlaan 18, Bat. 
atau pada Bekassieweg 77, Mr. Corne- 
lis, begitoe lekas sebisanja. Insehrij- 
ven geld f-0.10. p.p. 

Dalam sesoeatoe event diadakan wis 
sel beker dan medaille. 

mg peman 

 



  

   

      
   

    

   
    

    
   
   

  

  

  

   
   

Tn TS $ TOENMAKEKI TI 

“3,E SJARIEF 
   

  

Cheribon 
       

   
| KLEERMAK 

. Tjotjok dengan|! | Sawah Besar 2-0 
   X 

Batavia-Centrut | 

  Bila tocan ingin potongan netjes —| ae PON 1 kemaoewan || 
rapi — ijepat dan moerah, tjoba datangj ea      

HOTEL JULIA 
| Residentieweg no. 8     

  

NA" 
'Bandoeng 

| TARIEF KAMER2 : ) 
| Pagi dapat koffie 

      Sehari-semalam 1 orang — le kl, & f 1.50 
he SEL Oni Sa 3 te 2 » 2.50  soesoe dan roti. 

Sehari-semalem “1 orang — 2ek sfl— | Sore dapat thee: 

» 5 » 2 »” — (Re » 8» 1.50 | 

Djoega terima tamoe boelanan (Maandiogiel. Tarief menoeroet zaman 

dari F15, — sampai F25 — seorang dan boleh berdamai pada Eige- 

nares. Memoedjikan dengan hormat, 

  

NN EN Inner mimna aesemOaamnpeNg Nae memaaannemmengnNar : 

| Harap diperhatikan 

  

  

  

| pada adres diatas. | 
     

pembel il 
  

    

Sedia matjam2 kain jang bagoesj 
bocat djas, boeat sekarang, 1 
. Djoega disini sanggoep menerima) 
mendjahit? badjos peremporan —- mem- 

8 renda enz, peker- | 
& rapi, harga mela. 

baan meclat sekarang. 5 
Nan 1 8 | Mencenggoe dengan hormai 

  

   
   

  

   

  

   

    
    
     
wan Bikin pertjc 
poedjisn dak perloe, Haa 

    

    
    

  

   
   
   

    

    

   

    

  

Onderlinge Levensverzekering Maatschappy 

BOR MI-POETERA" 
DIOKJAKARTA 

ialah satoe assurantie tanggoeng djiwa kepoenja'an bangsa awak 

jang telah terkenal oleh oemoem, terboekti Gari dimana mana 

terdapat verzekerde atau Agent dari Maatschappy kita ini. 

Poedjian tidak perloe lagi. Mintalah dengan gratis prospectus 

pada Directie atau Agent? diseloeroeh Indonesia. 50         

Mnandblad Bergambar dari persaloean Priaji 

Bestuur Boemiposlera di Hindia Belanda 

— Opiaag 6000 Exemplaren 

Dikirim pertjoemah kepada leden P. P.B. B. dan dibatja oleh langganan2 
segala bangsa dan Ambtenaar2 Europa. P 

Harga abonnemeni boeat Hindia. 

( 5,— setaon atawa 12 nomer, (2.50 setengah taon atawa 6 nomer, pem- 

bajaran doeloe: berlangganan paling pendek setengah taon atawa6 nomer. 

Lapangan bagoes dan loeas ocentoek reclame dan advertentie. 
' Menghadepi hasil besar dan menjenangken, tariefnja rendah dan berlang- g p g 
ganan dapet rabaf banjak berhoeboeng dengan djaman soesa. 

Ingetlah, kalangan Regenischapsraad alawa Reg. Werken jang terkemoesdi 

oleh Regenfen, jang kebanjakan memimpin fjabarg P. P. B. 5. bisa men- 
djadi lapangan advertentie, djoega 
Perminta'an langganan atawa pertjontoan Pemimpin, mocat adver- 

tentie alawa faricf, serta masoek lid P, P. B. B. toelis pada. 

Administratie. 

Batavia-Ceatrum (IR, Salehlaan 18, Paviljoen) Telefoon No, 307i WI. 
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, GENTLEMAN” 
2.75 F 4.56 

PER PASANG 

— 

  

  

  
  

  

      

z & aj 

ih. .ECONOMY“ 8S 
R350 1. —£ 4— A4 

| PER PASANG z0 
2 2 
O hg ng 

z0 
z2 & 

: 5 2 - 

SHIRLEY” 202 
pi “—. PI — z 

0 PER PASANG t pa : 

2 Na z 

|. TJIANDJOER” OX 
Ae Al KAM | 

: Io PER PASANG Senen 75 t/o 
: Ta Trambaan 

BATAVIA-C.   

  

    
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 toca of moeda. 
Kekoeaian rahsianja Tjap Koetjing orang jang poeloehan tah»2n 

boeta bisa melihat dan terang koembali, boeat Tjap Koetjing tidaklah 

heiran. K 2 
Banjaknia Boekti menoendjoekan Kwatiteit. 

Kita sediakan tiap-tiap U poenja langganan. 

Harga 1 fles A10 gr. # 0,25 “harga 1 fles B 30 gr, f 1,50 harga 
: 1 fies C 30gr. f 2,5 

: Boleh mintak pertjobaan GRATIS 

CATTAULINO Koentjinja tenaga laki-laki dan menambah kekoeatan 
lahir dan batin. 1 files speciaal f 0.50. Djamoe 1 pak f 0.25 

CATAPGDIE Isiah bocat memerpertahankan roesianja perempoean 
jang bersocami. 1 files reclame f 050 

TAULIN OLIE dan TAULIN ZALF Boeat roepa2 penjakit koelit se- 
perii Pansu, Djerawat, Koekoei, Ketogaan dan lain-lain 

1 fies 10 gram f 0.25. 1 pot zalf f 0.35 

POESPOLIUM Obat Paling mandjoer boeat perjakit Rheumatiek dan 

sakit pinggang serta lain-lain penjakit jang barce atau lama. 

The Cat Medical Hall! 
Oo. BATAVIA-CENTRUM 

Hoofd Agent Batavia Roemah Obat ,Tai An Hoo“ Glodok. 
Hoofd Agent: Boeat Cheribon dan daerahnja Roemah Obat 

sENG HOTONG 

Toko Che: Handel ,De Ster“ Soekaboemi, Toko Liem Hian Leng 
“Indramajoe, Toko Tjiam Boh Touw Bandjar ss-wl., Toko Oeij Ni Sin 
Gempol Tjilamaja, Toko M. Wiranta (Toko Oesaha) Bandoeng, Toko 
Sadjoesi Buitenzorg. 

3 Tjari Agent baroe seloeroe Indonesia : 

Bisa dapat dengan Rembours, jang paling selamat kirimkan wang- 

. aja lebih doeloe. 

Ktiniek Dokter Koetjing menerima mengobati segala roepa 

“sakit mata sampai baik... Pagi 7 —9 Sore 4— 6 

Oentoek mengentengkan pekerdjaan 

langganan fjoekoep dengan adres 
ADMINISTRATIE ini koran sadja 
djangan diadreskan pada orangnja. 

Djoega diharap dengan sangat me- 
noelis afzender biarlah terang. 

ADM. 
  

Foto toeste Pendapatan  baroe, 
adjar tjepat tangan, 

stadjam penglihatanr 

pang simpan. » 

Harga model Yoender f 2,50 

Harga jang tipis f 1,80 
complesi filmnja”6 X opname 

(ra lai nongkos, katjocali kalau pesan 
6 bidji dan kirim wang lebih dahoeloe 
Ongkos vrij....& ih 

TOKO DELIMA SENEN — BAT-C 

NN Pem KO PEN Keae 

Pergoeroean Nasional 
» SKASATRIAN:- 

Kadjiweg 48 Batavia-Centrum 
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Masih menerima meerid bogat: 
IL HLLS, dan Schakeischool. 
fi, | Handelscursus, Cursus K. A. E. 

Typen, Bahasa Belanda dan 
Inggris, 

Orang toca moerid2 dapat KINDE..-. 
TOELAGE, 

Kepala Sekolah 
            

IA ME Eng 000 aman Lamaran 

Tabib M. Ibrahim 
Kali Lio Straat No, 3 sebelah 
Rialto Bioscoop Senen Batavia-C, 

Wang bisa kombali 

Specialist impotefitie (peloeh) dan 
ambei (wasir) 

1 Sakit Ambei (Wasirl, 2 sakit ken 
tpng nanah Genouria, 3 sakit perem- 
poean Shyphilis, 4 sakit kuer-ng koeat 
IPeloeh) Impotenfie, tanygueng bisa 
baik dalem 15 hari, kalse tida baik 
wang kombali, sakit T BC. Djoega 
bisa mengobati roepa roepa penjakit 
seperti penjakit, sakit kenfjing manis, 
Rhumatiik (sakit linoe 'inte atawa 
badan mati separo), sakit mata, sakit 
baioek basa atawa kering, sesek napas 
(Asthma) PerEmpoean kotoran tida 

sampe baik.” LI : 
Roemah obat,saban hari boeka moela! 
diam 8 pagi sampe djam 8 malam. 
N.B. Segala penjakit bisa mengobati 
zonder operatie (potong). 

Obat ramboet poeti bikin rambcet 
hitam, sekali pakai bisa tahan 4 
boelan, tanggoeng tida loentoer harga 
t Resch F 1.50, 

Obat2 bisa kirim dengan 
rembours 

Memoedjikan dengan hormat 

TABIB M. IBRAHIM 
Kali Lio Straat No, 3— Senen Bt.-C     aa aa Ki er ag ALL 

     

    

   
   

| PLAAT BAROE 

loearan boelan Maart 1936 

     S. Abduliah tengnj Krontjong— Kr. Blues 
“ S. Abdullah 

NS 72 Dari mana TN 1. Waitz Moesim Oedjan 

  

Olah Papa Dja— Marsch Miss Jacoba & Partner 
. Hati Iboe (Lagoe Ambon Hawaiian) Miss Jacoba & Partner 

NS 73 

n. Moehamad 

. 8, Moehamad : 
INT 40 jaman (Lagoe Arab pake Harmonium) 

Aden 2 Le BNangG yaa kon 

ag     

NT 41 Tjimploengan- Extra (Lago: Soenda) Nji R. Hadji Djoelaeha 
| Lindeuk Djapati-Mamaos & Muz. Vg. Poesaka Soenda    

    

NS 78 Santi Sworo-Ngestirah. jce . (Pelog) N. B. Malangresmi 

| Santi Sworo-Loro Djolo — ,Pelog) Nj. B. Mardoelaras 

NT 39 Rosy Cheeks — Rumba Hawaiian Synco aters, Batavia 2 8    

  

    

   

            

“Shine O Haverst Moon Hawatian 2 aters, Batavia 8 

  

IMPORTEUR:
 

“irma Hoo Soen Hoo 

'Songojoedan 56, Teii. 1074 N ” Pekodjan 96, Telf. 1074 
SOERABAIA SEMARANG 
1 | Pantjoran 32A, Telf. 1076 Bat. 

Kk Tuan 

  

  
      

    

        

      
    
    
     

      
     
      
      

         

            

  

  

  

asal moerah. 

Minocemlah 

            

  
anter di roemah. 

    

Djangan selaloe memikirkan 

Djaga kewarasan toean, lantaran sakitan 

itoe jang bikin “banjak keloear ongkos. 

Minoem djangan sembarangan Thee sadja, : 

PATOEAHWATTEE-THEE 

tjok dengan djaman tjoema f 0.40 per pond 

dan f 0.22'/, per '/: pond netto, didalam kota. 

Abonnes Pemandangan dapat rabat 10 pCt. di 

Tjoba dan pesenlah sekarang djoega 
4 Sana ee 

Malaise 

  (AA
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administratie bila toean-tocan mengirim 
| van 
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Persediaan? Perang di Ti- 
0.04 moer Djaoeh. 

Np. 293 Kemis 26 Maart 1936 
Nyak anyaman 

— La 

Lembaran | Ketiga 

my conan ena 

'Tahoen ke 4 
Nang 
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PX Seorang tidak perloe djadi satoe ex | 

5 1 pert ia bilang, boeat dapat tahoe bah 
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- wa Manchurie ada mempoenjai kefae 
—. dahan kedoedoekan loear biasa dalam 

peperangan melawan Sovjet Unie. De 
“ngan dikiterkan disemoea djoeroesan 
sama rentetan pegoenoengan, Manchu 

orie ada seperti satoe benteng besar 
terletak diantara daerah Sovjet jang 
tidak tergaboeng koeat dalam 'Trans 
Baikal dan Maritime Provinces dari 
Siberia. Oleh karena adanja ini sifat2 
dari bangoennja tempat, Manchurie 
ada mempoenjai kefaedahan kedoedoe | 

“kan loear biasa boeat peperangan of- 
fensief serta defensief terhadap barisan 
Merah. Itoe tiga soengei: Argun, Amur 
dan Ussuri, mengalir di sepandjang 
'itoe rentetan goenoeng2, bekerdja se- 
bagai solokan alam jg akan moesti di 
ambil dan gdiliwati oleh barisan jang 
menjerang sebeloemnja ia bisa sampai 
dikakinja ini goenoeng2 Mengingat 
pengalaman2 dari peperangan doenia 
serta djoega pertempoeran Italie— 
Abyssinie ini waktoe, roepanja ada 
pasti sekali bahwa, kalau ini rentetan 
goenoeng ada didoedoeki oleh barisan 

. moderne, seperti sekarang oleh tentara 
| Japan, mereka akan - dibikin. ampir 

tidak bisa diserang. Dengan begitoe 
“tentara” Merah soedah moesti ketete- 

| pan ditanah jg rata didepanitoe goe- 
—.. noeng2 baja djadi di sepandjang wa 
|.» tas Mongoli : 

—.. Moesim“jg paling menjotjoki boeat. 
ie Loear serta watas Timoer 

tentara Japan moelai lakoekan pepera 
ngan tentoe sadja ada moesim semi 

|. atau moesim panas, sebab pertempoe- 
. yan tahoen 1918—1922 di Siberia soe 

dah njata berboekti bahwa tentara Ja 
. pan poenja keadaan ada paling baik 
. dimoesim panas, sementara tentaraMe 

rah lebih soeka moelai perang dimoe 
sin dingin, karena tentara Rus ada le 
bih biasa sama dingin dari iapoenja 
moesoeh Japan. Tapi, ada satoe hal 
jg sangat tidak faedah bagi fihak Ja- 
pan moelai pertempoeran di moesin 
panas, ada soesah sekali, kalau tidak 

.. maoe dibilang tidak bisa sama sekali 
boeat liwati soengei Amur dengan mak 
soed boeat memotong djalanan kereta 
api di iapoenja bagian jg paling gam- 
pang diserang dekat itse soengei. Di 
lain fihak, sendjata oedara Japan 
pada siapa commandant besar a- 
kan mengandel sedari permoelaan pe 
rang, ada paling baik dimoesin panas, 
sementara fihak Soviet, dipandang dari 
marika poenja penerbangan jg menga 
goemkan di Arctie, roepanja soedah 
bisa bikin motor jg bisa djalan teroes 

pet dimoesin paling dingin, 
. Boeat fihak Japan, lain kefaedahan 
lagi boeat moelai peperangan dimoesin 
panas adalah terdapat dalam pengha- 
rapan boeat goenakan mereka poenja 
asoekan laoet sampai sepenoehnja, 

| jg tjoema bisa kedjadian dimoesin se 
. mi atau paras. Dalam inihalitoe garis 
.pasisir Soviet jg besar melar dari Be 

| xing strait sampai kewatas Soviet Ko 
| rea akan bisa gampang diserang. Ti- 

| dak bisa disangsi lagi fihak Japan a 
|. kan tangkap ini kans lebih baik sepe 

aa Ma dengan ganggoe fihak Soviet 

   

  

  adakan demonstratie diseantero 

| pengaroehkan soal teroetama jg sedang 

—. Iaoet 

| Manchurie. 1 ! 

|. Terang sekali bahwa kedoea fihak 
akan. djalankan satoe toedjoean boeat 

- ja setjepatnja bisa, boe 

“lilakoekan. pertempoeran dilapangan 

  

at keperlocan mana mereka nafiti | 
“loearkan seantero balatentara jg bisa 

| didapat dioedara, daratan dan pasoekan 
    

t dilapangan. Dengan . begitoe, 
. minggoe2 pertama dari itoe pergoele 

| tan ada besar sangat hingga fidaada 
Dea berdoea fihak 

| perda 
ertem- 

am serentetan penjerangan wa 
» " 

| garis pasisir tapi jg mana tidak bakal 

mereka nafiti kel 

Na — 
Beroeang Merah (Rusland) dan Japan. 

  

Pemandangan 'seorang achli tentang peperangan Japan — Rusland. 

(Oleh corr. The China Weekly Review Pw. £b.). 

: (Penoetoep). 

tas teroes-meneroes disepandjang garis 
watas dari Suiyuan di Tiongkok sam 
pai diwatas Soviet-Korea Berdoea fi 
hak akan mempoenjai satoe maksoed 
toedjoean bagi mereka poenja activiteit 
boeat merampas permoelaannja gera- 
kan dari moesoeh, tekoek padanja soe 
paja toeroet kemaoeannja dan dengan 
serentak penjerang teroes-meneroes 
boeat tindas padanja sama sekali. Ini 
bakal bikin perloe boeat bawa seante 
ro reserve dan madjoekan mereka ke 
djoeroesan2  strategisch jg teroetama 
Djalanan kereta-api dan djalanan besar 
Manckurie, boeat mana fihak Japan 
soedah bekerdja keras sedari 1932, a- 
kan berboekti penting sekali di ini 
masa jang heibat. 

Seande kata itoe pertempoeran di- 
moelai di moesin panas, soedah ten 
toe sadja itoe pertempoeran jang pa- 
ling seroe nanti dilakoekan di Barat 
dan di Timoer. Di Timoer itoe me- 
dan perang akan melar dari Kerulen 
River sepandjang lembah soengai Ar- 
gan, pertempoeran iteroetama terdjadi 
di doea sajap teroetama di. lembah 
soengai Kerulen. Boeat satoe expert, 
bentrokan watas jang sekarang di ini 
distriet ada mempoenjai-doea-artian.: 
boeat dapatkan kedoedoekan strategie 
jang bisa membahajakan sajap dan 
bagian belakang dari moesoeh. Satoe 
serangan mengoeroeng dari moesoeh 
berpoesat di sepandjang Chinese Eas 
itern Railway atawa iapoenja teroesan 
ke Chita akan bisa bekerdja loear biasa. 

Di sebelah Timoer, peperangan jang 
teroetama kebanjakan nanti dilakoe- 
kan di medan perang jang melar dari 
'Possiet Bay ke Lake Hanka dengan 
'peperangan jang tidak koerang hei- 
'batnja di sepandjang soengai Ussuri. 
'Atas hasilnja ini pertempoeran besar 
nasibnja Vladivostok ada tergantoeng 
apatah ia akan tetap terpotong dari 
bagian teroetama dari pasoekan Me- 
rah atawa tidak. Peperangan oedara 
jang paling teroetama dan akan me- 
ngoetjoerkan banjak darah kebanjak- 
kan nanti terdjadi di sini, sebab pang 
'Ikalan oedara Sovjet di dekat Vladi- 
'vostok dan Nikolsk—Ussuriski, karena 
| mereka poenja berdeketan sama tapel 
wates, ada djadi bahaja jg tetap pa 
da Manchurie. Korea serta Japan dan 
fihak Japan tentoe sadja akan tjoba 
boeat singkirkan ini bahaja sama se- 
kali dengan satoe poekoelan. 

Pertempoeran di lain2 djoeroesan 
strategisch, jaitoe di daerah2 Kalgan, 
Dolonor, Buyer Nor, Amur 'idan Ussuri, 
koerang lebih akan bersifat demon- 
stratie jang menggampangkan gerakan 
teroetama di sepandjang medan perang 
Barat dan Timoer. Sebaliknja, kesoe- 
dahannja ini gerakan kebanjakan bakal 
mengandel pada kesoedahannja ini 
gerakan jang ketjilan di berbagai" 
sajap dari tentara jang bermoesoehan, 
sebab di lapangan teroetama pepera- 
agan2 dengan tjepat akan beroepa 
peperangan dengan goenakan lobang2 
perlindoengan. Maka itoe ada benar 
sekali boeat anggap bahwa demonstra 
tie akan tidak koerang pentingnjadan 
djoega manouvres di sebelah jang ber 
maksoed boeat koeroeng moesoeh serta 
bahajakan iapoenja  perhoeboengan. 

rang jang doedoeki daerah loear sekali 
dari provincie Sluyuan ke Possiet Bay 
di Timoer ada berikan satoe kans ba 
goes boeat datangkan ,,military talents 
bookan sadja hoofdkwartier jang diwa 
djibkan boeat oeroes semoea gerakan, 
tapi lebih lagi teroetama mereka jang 
diwadjibkan oeroes demonstratie mer- 
Cake aan aan 

Banjak orang tanja: siapa jang 
nanti menang dalam ini pertempoeran ? 
Ini pertanjaan terang sekali ada di   , loear garis strategie meloeloe, tapi dja 

Sifat jang loeas dari itoe lapangan pe| 
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b) Mentjapai perbaikan nasib kita 
kaoem teekenaars seoemoemnja jang 
kaoem teekenaar itoe dipandangnja 
kaoem bodoh dan lain2nja di sebab- 
kan tjoema keloearan dari sekolahan 
klas Il alias kwartjesschool sadja. 

c) Berdaja oepaja akan menambah 
kepandaian dan ketjakapan dengan 

  

Teekenaars Indonesier telah 
insaf dan bersatoe 

di Bandoeng. 
Pada hari Minggoe tg. S Maart 1936 

ngeran Soemedang Bd., telah dilang- 
soengkan pertemoean boeat mantri tee 
kenaars dari semoea golongan. Di koen 
dj.engi oleh 44 orang dan di antara 
nja :3 dari Batavia, 1 dari Poerwokerto. 

Pemboekaan rapat dimoelai djam 9 
pagi precies oleh ketoea comite Toean 
Hardjodipoero. Adapoen pimpinan ra 
pat oleh T. Hardjodipoero diserahkan 
kepada saudara T. Amdjah sebagai ke 
toea fvoorzitter).: 

Toean Amdjah (voorzitter) menga- 
toerkan salam dan bahagia kepada jg 
berhadlir, spr. mintak dengan hormat 
kepada rapat, sebeloemnja pembitjara 
an di moelai, soedilah apa kiranja 
membatja fatehah 1, kali agar tjita2 
kita ini soepaja dikaboelkan kepada 
Toehan. Dan selandjoetnja spr. mem 
bilang di perbanjak terima kasih ke 
pada pengoeroes M.H., oleh karena 
soedah mengaboelkan jang nanti MH 
boleh di pakai mengadakan rapat ini. 

Voorzitter menerangkan perihal soal 
dan azasnja pertemoean ini kepada 
jang berhadlir, bahwa pembitjaraan 
akan di serahkan kepada T. Hardjo- 
dipoero. 

Pidato Hardjodipoero. 

Sebeloemnja mengoeraikan tjita'tjita 
jang terkandoeng di hati sanoebari 
saja mengatoerkan salam dan bahagia, 
poen mengoetjap di perbanjak terima 
kasih atas kedermawaan t.t. dan sau 
dara2 sekaliannja jang soedah memberi 
sokongan beroepa oeang goena ongkos 
mengadakan pertemoean ini adanja. 

Terlebih dahoeloe saja hendak 'me 
madjoekan pertanjaan kepada t.t. dan 
saudara2 sekaliannja : dari sebab apa 
kah maka nasib kita kaoem teekenaars 
seoemoemnja mendjadi begini djelek 
merosot dan mertabat kita terlaloe 
rendah. PE 

Maka oleh t, Sastrosoeparto di dja 
wabnja dengan ringkas. Maka nasib 
kita kacem teekengars djadi begini 
merosot dan martabat kita terlaloe 
djelek, oleh kareua kita keekenaars 
seoemoemnja tiada meimpoenjai persa 
toean sendiri. |. 

Spr. melandjoetkan pembitjaraannja. 

an atas sampai ke golongan bawah 
sendiri: mitsalnja: Regenten-bond, In- 
geneurs-Bond dan lain?nja sampai 
bond2 jg paling bawah. Maka kita ka 
oem teekenaars terbelakang sendiri sau 
dara2! Hampir semoea golongan soe 
dah mempoenjai persatoean boeat vak2 
nja masing2 oentoek mengedjar nasib 

nja, : 
Sebetoelnja sadja kaoem teekenaars 

itoe kebanjakan masih memakai neu- 
traliteitnja, entah dari ketakoetan atau 
dari kebodohannja. Adapoen ketakoe 
tan itoe timboelnja dari rintangannja 
sendiri. 

Apapoen maksoednja begini : Ibarat 
saudara membakar koeweh: diatas api 
dibawah api poen djoega koeweh itoe 
lama? masak oleh karena kena hawa 
panas tadi. Sesoedahnja masak koewe 
itoe enak dimakannja boekan? Pepa 
tah Belanda bilang begini! Neutraal 
zijnin den bestaanden socialen, politie 
ken of economieschen strijd, beteekent 
zijn van zelfmoord. Artinja koerang 
lebih begini: Tiada berfihak di 
kalangan sociaal, politiek atau econo 
mie, berarti memboenoeh diri sendiri. 
O. saudara2 sekaliannja, djanganlah 
saudara tjoema mengeloehkesah. Ach 
bagaimana nasib sadja. Itoelah tiada 
melemahkan kehendak kita.. Adapoen 
manoesia didalam doenia ini berkewa 
djiban berichtiar boeat mentjari per 
baikan nasib dirinja. Keadaan jg dje 
lek ini sebisa2 kita singkiri saudara2. 

Kami berseroe kepada toeari2 dan 
saudara2 sekaliannja adakanlah (di di 
rikan) persatoean kita kaoem teeke- 
'naars ini agar soepaja keadaannja ki 
ta ta” tersia-sia dan djangan sampai 
terpandang kaoem jg lemah boedinja 
alias tidak-rzempoenjai kekoeatan sa 
ma sekali- 

Toean2 dan saudara2 jth. Adapoen 
azas dan toedjoean persatoean kita ka 
oem teekenaars seoemoemnja ini, ja- 
lah a). Mempersatoekan diri diantara 
satoe sama lain dengan memakai da- 
sar tjinta menjinta. 
  

wabannja jang bena koedoe ditjari da 
lam keadaannja: Bagian belakang 
selama itoe peperangan jang lama. Da 
lam ini hal, berdoea fihak roepanja 
tidak ada begitoe tjoekoep selamat se   'perti orang kira .... 

Veslag dari Teekenars: 
Bond Indonesia (T.B.I) 

di dalam roeangan Mardi-Hardjo Pa- 

Djikalan kita tilik dari lain2 golong |. 

djalan verwisseling van kennissen 
(toekar menoekar pengetahoean) de 

'batjaan dan lain?dnja jg bergoena 
boeat pekerdjaan sehari harinja. 

Selandjoetnja spr. ' membitjarakan 
fatsal belandja menoeroet atoeran H. 
B.B.L. dan R.B,R.J, di ambil perban 

vers dan 2e klerk. 
Karena menilik oepah pekerdjaan 

kita seoemoemnja terlaloe merosot ma 
ka kita seharoesnjalah memadjoekan 
permintaan kepada jang wadjib agar 
soepaja oepah perboeroehan kita di 
'perbaikinja : adapoen memadjoekan 
permintaan itoe dengan djalan jang 
sjah : membikin soerat reguest kepa- 
da. 

Ie Kepada Padoeka Toean Besar 
(G.G.) 

2e 3 Volksraad. 
Dari kehendak kami sebeloem kita 

memadjoekan soerat reguest tadi, ma- 
ka seharoesnjalah lebih dahoeloe ki- 
ta mempoenjai persatoean, ja'ni ,tee- 
kenaars-bond”. 

Selandjoetnja menerangkan kepada 
rapat: ,Djikalau kita kaoem tinggal 
diam sadja, maka kehendak kita itoe 
ta' akan tertjapai adanja. 

Sesoedah angkat bitjara toean toean 
Zanzibar dari Gemeente, Soemono da 
ri S.S. Poerwakarta, Soekartin dari 
Betawi, Hardjowsoewito dari Ban- 
doeng, Abhari dari Gemeente, Sastro- 

Isoeparto dari SS. Bandoeng, Kasad 
dari CE/WL Betawi dan Kasmidjo 
dari BOW. Bandoeng, maka diadakan 
pauze. 

Sesoedahnja pauze, rapat dimoelai 
poela. 

Voerz. menanjakan kepada rapat. 
nama bagaimanakah jang haroes kita 
pakai? Maka dapat mengambil poe- 
toesan. Maka jang diberikan poetoe- 
sannja, ja'ni TBI. (Teekenaars-bond 
Indonesia). 

Kemoedian memilih bestuur, dan 
jang dipilih oleh rapat: 

Toean Amdjah (voorzitter) 
Moeh, Iljas fvice 5 1 

»... Sewojo (secretaris) 
Hardjodipoero (penningmees 

ter) 
Commissarissen. 

1 ,  Sastrosoeparto S.S. (S.W.) 
2». Djajamihardja. S.S. (D.O) 
3... Soetikno S3. Eh 
&.,. Oemar S5, (Wei) 
5, Zanzibar gemeente 
6, Prawirowinoto B.O.W. 
Ty. Boerawiatmodjo idem 
S8, Sosrorawito Mijnbouw 
9, ...Saswo Mijnbouw 
Kemoedian Secretaris membatja ont 

werp Statuten dan Huishondelijk reg- 
lement. Maka sesoedahnja habis mem- 
batja dan sedikit keterangan, rapat di 
toetoep pada djam 2 u—10 minuut de 
ngan selamat.— 

—puma 

DARI ANDALAS SELATAN 

Peedjian jang tidak setimpal 
Dari redactie: 6 
Tanggal16 Maart jbl. kita ada moe 

atkan berita tentang kepandoean PANA 
di Pagaralam (Palembangsche Boven- 
landen) jang katanja telah madjoe pe 
sat dan mendapat perhatian besar dari 
rakjat disana dan mempoenja anggauta 
Lk. 250 orang. “Berhoeboeng dengan 
itoe, pembatja kita dari Pagaralam 
minta dimoeatkan pendjelasan seperti 
dibawah ini: 

x 

Membatja persoeratan dari Andalas 
1Selatan dalam “Pemandangan” tg 16- 
3—-36 No. 284 lembaran III. wadjiblah 
rasanja kami memberi sedikit penera 
ngan pada oemoem agar soepaja poe- 
djian jang diterangkan tadijang boe- 
kan pada tempatnja itoe, diketahoei 
oleh oemoem. /Disini akan saja terang 
kan dengan ringkas alasan2 jang  di- 
kemoekakan. 

Sebenarnja sangat berbangga hati 
kami dengan karangan itoe jang me- 
moedji langkah jang ditempoeh oleh 
sekolah Islamijah Pagaralam (Palg:) 
dengan adanja satoe organisatie (?)ke 
pandoean jang terbesar diseloeroeh An 
dalas, sebab ta' akan terdapat diseloe- 
roeh poelau Andalas djoega diseloeroeh 
kepoelauan Indonesia seboeah tempat 
sebesar P. Alam, akan dapat mengada 
kan satoe badan kepandoean dengan 
anggota jang 250 orang. 

Sebaliknja poela sangat maloe rasa 
nja kalau forang2 mengetahoei organi 
sati ini sebenarnja. Oleh sebab inilah 
maka semestinjalah kami menerang 
kan pada oemoem keadaan jg sebenar 
nja dan sedikit riwajatnja dari Isla- 
mijahschool P Alam. 

Pada 2 tahoen jang silam moerid2, 
goeroe2 dan teroes sampai pada orang 
toea moerid sekolah Islamijah P Alam 
sangat bentji melihat anak2 pandoe. 
Dalam waktoe itoe, P. Alam telah mem   

  

Iugan mengadakan taman cursus, pem | 

dingan kaoem mtkn dan kaoem schrij: 

g AN, 

poenjai tjabang HW. Kebentjian ter 
hadap HW. boekan sadja ditoendjoek 
kannja dengan perkataan tapi dengan 
tingkah lakoe jg koerang baik, terle- 
bih lagi anak sekolah jang berdasar 
kan agama Islam, apalagi goeroenja 
(pendidik2) memberi toeladan dengan 
propaganda jg loeas menoendjoekan ke- 
antiannja kepada soeatoe pendirian s0 
ciaal itoe, 

Sjoekoerlah pamong2 sekolah Isla- 
mijah tadi, lambat laoen megerti akan 
kesalahan dan ketinggalannja dalam 
oeroesan pergaoelan hidoep dan kepi 
tjikan pengetahoeannja. 

Moga2 dengan adanja kepandoean 
ini, lenjaplah perasaan dengki dan 
tjemboeroe terhadap sekolah2 lain ter 
lebih2 kepada MD. Tetapi sajang be 
riboe kali sajang, pemoeda ,,Pan a 
dus padvinders, goeroe2 Islamijah, pen 
didik mereka kearah keagamaan, djoe 
ga voortrekkers Pana beloem menge 
tahoei arti kepandoean sebenarnja, apa 
sarat2nja seorang pandoe, apa kewa 
djibannja terhadap pada oemoem noe 
sa dan bangsa dan sociale instellin- 
gen. Menoeroet pendapatan saja, Pana 
boekan organisatie kepandoean sebab: 

a. Baroe2 ini tatkala ada kebakaran 
didoesoen -G. Agoeng marga B Agoeng 
jg mendatangkan keroegian Ik. f 7000 
di P Alam didirikan satoe badan Co 
mite penolong kebakaran G. Agoeng 
jg berdaja oepaja akan mendapat oe- 
wang dengan djalan mengadakan per 
tandingan voetbal dan mendjalankan 
taboeng2 di P Alam dan sekitarnja, 
oleh moerid2 dari segala sekolah jang 
ada di P Alam. Pada 21-2-36 taboeng 
tadi telah diedarkan kepada segala se 
kolah itoe, djoega fpada sekolah Isla 
mijah. Melihat keactiefannja Islamijah 
school dalam persediaan oentoek mera 
jakan hari lahirnja Ratoe Wilhelmina 
jl-b. dan tjaranja mendjalankan Em- 
mabloemen, sangat besar harapan Co- 
mite pada sekolah itoe, tetapi roepa- 
nja harapan comite itoe djatoeh keda- 
lam loempoer, padi ditanam toemboeh 
nja lalang ajam ditambatkan disam- 
bar elang. Pada tg. 23—2—36 seorang 
pemoeda PANA, moerid dari sekolah 
jang berdasarkan Islam 100 pCt. me- 
ngembalikan taboeng tadi dengan .., 
kosong ! Pada secretaris Comite terse- 
boet dengan perkataan: Kata Moealim 
kami tidak sanggoep mendjalankan- 
nja. (lo, kok aneh agama dan pen- 
doedoek !) 

b. Pengharapan terhadap pada Pa- 
na makin berkoerang tatkala fbebe- 
rapa hari sesoedah itoe mereka me 
njanggoepi mendjalankan lijst derma 
goena orang2 boeta di Bandoeng jang 
diterimanja dari. Hpb. disini.njata bah 

)i wa Islamjjahschool P. Alam dan P a- 
na membedakan pengharapannja ter 
hadap pada pendoedoek Pasemahlan- 
den dan diloearnja. 

c, Tjaranja pandoe2 berbaris dan 
mengadakan oefening, serta menilik 
administratienja njata benar bahwa 
organisatie itoe beloem pada tempat- 
nja. 

d. Menilik boeah pekerdjaannja dan 
tjaranja ia bekerdja terboekti pada 
kita bahwa mereka koerang penjelidi 
kan dalam keagamaan, atau pamong2 
agama Islam dari Islamijahschool dan 
Pana nja tidak berpendirian neutraal 
djadi boekan sebagai seorang Islam 
jang 100 pCt. sebab dalam boekoe 
soetji kita tentoe ia akan berdjoempa 
dengan kewadjiban-kewadjiban seo- 
rang Islam: 

Mengingat alasan2 ini tak salah ka 
lau saja katakan: Pana dari Isla- 
mijahschool P. Alam boekan sesoea- 
toe organisatie kepandoean melainkan 
rombongan barisan anak moerid seko 
lah Islamijah oentoek berpropaganda 
soepaja sa'ir Islamijahschool P. Alam 
makin terang dan disoekai oleh pen 
doedoek Pasemah jang masih dalam 
gelap goelita. 

Sebagai penoetoep keterangan saja 
ini, saja oetjapkan banjak terima kasi 
pada toean A.H. Mattjik jang dalam 
perdjalanannja mengelilingi Indonesia 
dengan berdjalan kaki of spela (?) 
atas oesaha dan keactiefan itoe, moga2 
berkembang lagi tjabang2 dari bebera 
pa padvinderij diseloeroeh Indonesia 
dan berharaplah saja. soepaja diorga 
niseerd setjara asli. Moga2 dengan ke 
terangan saja jang singkat ini, akan 
mendjadi tjermin bagi Islamijahschool 

-. TT 

Hasil sawah gagal 

Sawah2 dibilangan Klender sehing- 
ga Bekasi didoega tak dapat di harap 
kan hasilnja jang menjenangkan, ke 
njataan sawah2 itoe mendapat gang 
goean dari hama. Dari satoe baoe bisa 
diharapkan tjoema seperampat bagian 
jang dapat diambil hasilnja. Berhoe 
boengan ini tentoe sadja bapak2 
Tani berkeloeh kesah, selain hidoepnja 
jang soedah dalam kemelaratan hasil 
sawahnja tidak mendjadi. Kebanjakan 
sawah2 terseboet kepoenjaan toean ta 
nah jang oleh mereka dikerdjakan de 
ngan oepahan 2 sen satoe hari dari 
pagi hingga sore boeat mentja 
boeti roempoet2 jang berada di itoe 
sawah, dan sedikit diberinja makan   jang tidak mentjoekoepkan. 

P. Alam dengan pandoe P,ana—nja. 
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M FORKUISEN 
“(DAPOER MINJAK TANAH) MERK ,, Al 
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@UICKMEAL 2- 
GEM BLUE FLAME 2- 

OVENS 

PASAR BAROE   

  

Tida berasep — KOEWAT — GAMPANG en RINGAN DIPA- 
KENJA. Terpoedji oleh semoea njonja pembeli — Terpake di 

S.S. restauratiewagen. 

Toko TIO TEK HONG 

api f 35,— 3-api f45.— 
» » 18,50 3- » » 23.90 

dari f 5.50   
— BATAVIA-C. 

  

  

Ml lala 

MOEDAHAM 
ox toekang ditoko Oger Freres 

| Petodjo Binatoe No, 13 Gang! Batavia-Centrum 
aa as 

en aab mena mnata 

mu 

Djikaloe toean2 ingin potongan jang 

bagoes enak dipake. Boektikenlah saja 
poenja pekerdjaan dikleermaker jang 
terseboet diatas. 

Harga pantas menoeroet djaman. 

MOEDAHAM 39 
  

  

Tempat dekat, boeat menjenangkan 

pembeli, pelajanan rapih dan 

harga pantas 

di 

NOVEL. os FORE 
16 Ilir 

  

Pasar Baroe Straat 74  — 
PALEMBANG 

  

SEDIA TJOEKOEP : obat sena- 
ipan, kip, patroon, prof, pena 
boer loper d.I.I. 
Toko baroe tentoe barang baroe.   
  

    

  

   
   

  

   

                              

    

    

     
HARGA SEKARANG : jang 

Sa na 

(OBAT KEPOETIAN) 

Obat paling sampoerna boeat ketentreman jang 
beroemah-tangga 

lan tiada tentoe, keloear 

'PERTJINTAAN. 

» » z1 » » 

kta 23 3. » » 

» » 2 “ » 

PIL BIDADARI ada soeatoe obat jang paling baik oen- 
toek penjakit orang prampoean, ia poenja kemoestadjaban 
soedah njata benar bisa menjemboehkan segala penjakit 
didjalanan darah dan penjakit diperanakan. 
PIL BIDADARI obat jang teroetama betoel kemoesta- 
dj-bannja, hingga soedah dapatken banjak poedjian jang 
sanget besar dari antero orang prampoean jang telah 
goenaken ini obat, marika bilang inilah obatjang haroes 
dipoedja sebagai KERAMAT, dan semoea achli-achli obat 
djoega memoedji betoel kemandjoerannja PIL BIDADARI 
Adapoen kekoeatannja jang teroetama jaitoe bisa me- 
njemboehkan segala matjem penjakit jang dari djalannja 
darah dan penjakit-penjakit diperanakan seperti: jang 
mengelocarken darah poetih (kepoetian), bengkak dikoelit 
dalam peranakan, peranakannja kekedjoetan, datang boe- 

waktoenja, jang kemaloeannja berbaoe, gatel dikemaloean, 
peranakannja letjet serta pedih, tangan kaki dan ping- 
gangnja sakit Seperti ditarik-tarik, sakit sesoedahnja ber- 

Salin dan selainnja dari itoe oentoek mengekelken per- 
hoeboenyan SOEAMI-ISTRI. Pendeknja-inilah obat 

- jang boleh dibilang SOEMBER JANG INDAH OENTOEK 

boeat terpakai 10 Minggoe per doos 

darah dari peranakan dilain 

  
F 4.25 

Kia an ak 
» » 155 
2 mubitdan F 099 

  

Pakeinja ini PIL BIDADARI 

      

   
     
    

  

    
     

    

  

Sedikitpoen tida 
“kerdjahan, ata 

Pakeinja tida ke 
| sekalian orang pra 
 Boeat orang jang 

   

    
   

     

isi 100 
: Beloem 

  

    

Kesoedahannja .... 
| (Tjerita roman jang benar kedja- 

'Imemberi tahoekan 
“dian di Poelo Djawa) 

Oleh: W.S. GLEMBO 

Tn vit. 
— BERTEMOE, 

" ' Tanam temoe, bertoemboeh temoe, 
temoe ditanam, sama djarangnja. 
Soedah lama, tiada .., bertemoe, 
rasa badan, tjoekoep semangatnja. | 

. PIL BIDADARI sesoedahnja dipakei, 

IMPORTEURS: 

- dipoedjiken sekat boeat goenaken djoega obat penjakit kentjing jang bernama TRIOS. 

: — HARGANJA TRIOS: jang isi 200 Pil. . 
Po na Mi 50 Pil. 

terhitoeng ongkos kirimnja, djoega bisa beli dimana-mana toko Japan jang mendjoeal obat. 
Kapan tida ada atau kehabisan boleh teroes pesan dikami poenja toko. 

Ditjari Agent2'jang actief (radjin) dimana-mana tempat, boeat djoeal lagi, dikasih abat bagoes, 
boleh berdami lebih doeloe. 25 : 

K. IT 

»Assalam'alaikoem? “kata Rd. Ba- 
goes, sesoedahnja berdiri di moeka 

Iroemah Aminah. 
»Moe'alaikoem salam ? ,,Djawab 

Pa' Mina dari dalam roemah sambil 
#'memboekakan pintoenja. 

Waktoe  dilihatnja Rd. Bagoes, se- 
. Igeraia mendapatkannja, seraja berka- 
Italagi:“ Naiklah, D€n ? kapan datang, 
selamat djoega, d,II, “laloe Pa" Mina 
memanggil isterinja berdoea Aminah, 

bi 1 jang Rd. Bagoes 
'soedah datang. 

Iboe Aminah berdoea, segera men- 
'dapatkannja sambil memberi hormat 
masing2 dan menanjakan kesehatannja 
djoega, selama di Bandoeng, d.I.I 

..Rd. Bagoes, sesoedahnja memberi 
'hormat masing2, serta membalas per- 
tanjaan Iboe bapa' Aminah, laloe doe 
doek dikoersi bertiga menghadapi me   

AR tida diminoem, 1 bidji bocat 1 minggoe. Diantara obat-obat penjakit 
— orzng prampoean, PiL BIDADARI jang bediri paling atas. 

MEROBTAMANJA | 
teroes dibiarken sadja hingga 1 minggoe. 

rabe maskipoen dipakei bikin perdjalanan, diwaktoe lakoeken segala pe- 
iwaktoe datang boelan djoega.. 1 

san oleh orang-orang lain. Selaloe ini PIL BIDADARI ditjintai betoel oleh 
Ea PARI s3 
ebentar-bentar kepingin kentjing jaitoe jang ada ketoelaran penjakit kotor, 

Molenvliet West No, 205 Batavia Telf. No, 295 Batavia 

Bagoes itoe doedoek berdjaoehan, te- 

goes, harap djangan goesar sadja, I- 

'doek beromong2, sebab itoe doedoek 
lah sadja dengan adikmoe Aminah   dja, laloe mentjeriterakan hal keadaan- 

. F550 
sena 

O & Co. 

Pa Ke Gn Kerana ea | 

PELADJANILAN 
djam 10 malam. 

Bahasa Inggeris, Belanda, Pe- | 
rantjis dan banjak peladjaran lain Un- 

der The Supervision Of Experts. 

Sekolah djalan 6 taon berhasil sebagai orang dewasa Ditanggoeng 
bisa bitjara dalem 3 boelan, Sekolah diboeka moelai djam 5 sampai 

METROPOLITAN ENGLISH NIGHT SCHOOL, 
10, Schoelweg Noord, Batavia'C. 
  

  

  

Belandja selamanja pada 

TOKO DELIMA 
PAKAIAN TGEAN DAN NJONJA TJOE- 

Djas hoedjan jang tebal harga f 2.— 
Kelamboe soedah djadi no. 1 f1.40, no. 2 

Tjoekoep tersedia saroeng tjap padi, tjap 
kawat, tjap ajam, tjap koentiji bikiran Indo- 
nesia, Harga boleh dioedji dan banding. 

KOEP TERSEDIA - 

f120, no. 3f1—”       
    

  

a - 
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APOTHEEK ,BAN AN 
  

   ik : 38 | 

Senen 83 — Teli. WI, 314 — Batavia.Centrum, 

Terima Recept2 Dokter Boleh 
ambil dan anterken diroemah 
franco. Recept2 dari Apotheek 
«DE VYZElLb» bisa diambil las 
gi sama Apotheek «BAN AN» 
Senen 83. He 

  

Penjitjilan 

Bisa dapet pada TOKO 

Molenvliet Oost No. 62 — 
Parapattan Menteng 28 — 

      

belah, kepala 

ilangken 

& «   
Ae 

el 4 

ATM Dea 

    
        

  

nja selama diam dikota Bandoeng, d. 
11. dan Aminah teroes kedalam laloe: 
menjediakan apa-apa seada-adanja. 

Soenggoeh poen Aminah dan Rd. 

tapi Iboe bapa Aminah soedah menger 
ti, bagaimana politieknja kedoea anak 
moeda itoe, sebab ia poen telah merasai 
moeda djoega.... 

Setelah sedjam lamanja ia doedoek 
berempat itoe, laloe Iboe bapa itoe 
Aminah permisi. kebelakang, sebab 
banjak pekerdjaan jang akan diperiksa 
jang sedang dikerdjakan oleh orang- 
orang gadjinja. 

Kata Iboe bapa" Aminah: ,D€n Bar 

boe dan bapa tiada dapat lama doe- 

disini". 

ng»djaran 

:   

Pengiriman dari Fabriek Inggris 

Speda-speda boeat Toewan dan Njonja merk 
»DEFIETS“ special dari doeloe soeda termashoer 
koeat dan enteng antero Chroomplated (tida 
bisa berkarat)en pake remtrommel mode! baroe 

dan Toko BROMO Djembatan Boesoek 59 — 

Banjak minjak ramboet tetapr jang 

mandioer djarang 
Awas selamanja liat merk se- ! | 

koreng, ramboet djadi gemoek, 
item, lemes, matiken koetoe dan 

Sh BATA Ra : 

  

     
       

       
jang bagoes. 

seboelannja F 3.50 

sDEFIETS” 
Telf. 1129 — 
Teli. 1900 — 

Batavia 
Welt. 

Telf, 1129 Be. 

en 
& 5 

djadi enteng tida 

ketoembe, | | 

  

Kloesaran 

Roemah obat 

Jo Tek Tjoe 
Kwitang— Batavia-Centrum 

    4 
  

dan Ibee tiada mengapa, biarlah saja 
berdoea disini dengan adik Aminah.“ 

Kemoedian Iboe dan Pa' Mina, ma- 
soek kedalam teroes kebelakang, me- 
meriksai pekerdjaan koeli2 jang sedang 
bekerdja dikeboennja. 

Kata Rd. Bagoes: ,,Bilakah adinda 
ke-Bandoeng, akan melandjoetkan pe- 

adinda ke-Frobelkweek- 
school ?“ sambil mengeserkan koersi- 
nja mendekati Sitti Aminah Noer Aini. 

Djawab Aminah,,, Ja, kanda, niat 
dan maksoed dihati adinda siang dan 
malam memang ingin benar adinda 
melandjoetkan pengadjaran ke-Frobel- 

kweekschool, tetapi adinda tiada berani 
mendahoeloeci orang toea, sebab be- 
loem ada kabarnja apa2 hal ini dari 
orang toea adinda.“ 

Kata Rd. Bagoes lagi: ,Rasa2nja 
ada djoegakah tjita2 (angen2) atau 
maksoed orang toea adinda merijoe-   Djawab Rd. Bagoes: ,Baiklah, Pa' roehnja ke-Frobelkweekschool itoa ?" 

9 

Djawab Aminan: ,, Kalau adinda per 
hatikan, sebab orang toea adinda, tia- 
da ada kata2nja hal ini: djadi tjoema 
seperempat procent sadja pengharapan 
adinda akan ke-..,, Bandoeng.“ 

Kata Raden Bagoes lagi: ,,Ja, sajang 
benar maksoed adinda jang semoelia 
itoe, kalau sampai tiada kedjadians 
tetapi . . apa boleh boeat, kita tiada 
boleh melanggar perintah orang toea, 
boekan ? ? ?“ 
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Akar disamboeng   
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