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| berenti haroes diachir kwartaal 
1 Domicile abonnes terhadap 

  

    

    

     
   
    

   

    
    
   

  

saban timah Bangka dan peroesahaan 
timah dari Billiton  maatschappij. 
Pembitjaraan ada ramai dan hebat, 

|. Sebagian menjetoedjoei, sebagian lagi 
| tidak moefakat. 

Bagaimana pendapatan kita? 
| Kita tjatat Bangkabedrijf itoeialah 

| staatsbedrijf, peroesahaan negeri, se 
| dang Billiton My ada    

  

   
    

   
    

   

  

   
   

    

   

    
   

       

   
   

    
   

      

    

  

   
    

    
    

  

    

     

   

     

    

    
   
    

     

  

       

| #jarakan pandjang lebar keadaan “ke 
| doea peroesahaan itoe, dengan pendek 

kali tidak dapat menjetoedjoei per 
gaboengan kedoea bedrijf itoe. : 
| Kita akoei, bahwa staatsbedrijven 

itoe ada tjelanja. Tetapi soenggoeng- 
poen demikian ada keliroe sekali, djika 
peroesahaan negeri jang soedah ber- 

| djalan baik dirobah sifat dan didjadi- 
| kan peroesahaan partikelir 'atau sete- 
ngah partikelir. Sebaik-baiknja peroe 
sahaan partikelir, satoe (factor tidak 
boleh diloepakan : keoentoengan jang | 
riboean itoe diangkoet keloear negeri, 

karena kebanjakan atau hampir semoea 
eelhouders berkedoedoekan diloe 

  

kita menjetoedjoei staatsbedrijven. Dji- | : . negeri sendiri mengoesahakannja, 

naka kebanjakan oeang 'masoek kas 
negeri, djadi masih berpoetar disini. 

“Biar staatsbedrijf roegi, itoe tidak 
itoe menjedihkan dari pada dioesa- 

akan oleh pihak partikelir jang men- 
alangkan keoentoengan riboean, te- 
pi -ceang riboean itoe diangkoet 
loear Indonesia. Pake 

  

|. Dan poela sepandjang penjelidikan 
kita pengoerces dari Bangkabedrijf 
itoe telah tjoekoep memboektikan, 

bahwa ia tjakap dalam pekerdjaannja. 
angkabedrijf, soenggoehpoeu ada 

'atsbedrijf tidak roegi dan dapat 
p engikoeti aliran zaman. Sedang ke- 

'doedoekan Billiton My djaoeh dari 
t, djaoeh dari baik. 

xx 

  

  

Tjoekoeplah kiranja Indonesia ini 
'diseboetkan kaja tetapi miskin ! 
'Kaja, karena Indonesia memang kaja! 

liskin, karena kekajaan Indonesia 
e tidak tetap berpoetar disini, me- 

inkan boeat sebagian besar diangkoet 
keloear Indonesia. 1 

| Kita poedjikan oesaha pemerentah, 
  

Indonesia itoe, misalnja dengan me- can staatsbedrijven seperti 

rentah itoe dengan peroesahaan parti 
elir jaitoe Billiton My dengan mema 

nama baroe jaitoe Venit, singka 

dari ,N, V. Vereenigde Neder- 
landsch Indische Tinbedrijven", 
Dita" 
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ak dsb. dioesahakan 
eri sendiri. 2 | 

Dari itoe kita tegen fusio Bangkabe- 
f dan Billiton Mij. ! pg 

M.T,       
     

Kemaren volksraad moelai membi V 
tjarakan soal persatoean antara peroe 

Ilagi, dan besok pagi kaoem pemogok 

2 peroesahaan | 

| partikelir. Dengan tidak oesah membi| 

Ita2 Dewan Hindia digeadoeng Dewan 

'ndonesia, Dari itoe dalam hal ini| 

ng mentjegah. keloearnja kekajuan | 

Bang- | 

am dioeroes oleh peme 
: lah sepatoetnja timah| 

'dan oeroesan bahan-bahan lainnja se| 
perti minjak, steenkool, emas, intan, | Puja 

djoega oleh |, 

  

La NN Na aa PN nan aan 

Djoem' 
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at 5 Februari 
  

  

  

  

.. Pemogokan anak2 kapal soedah 
berhenti Tr 

| Reuter mewartakan dari San Fran- 
cisco, bahwa pemogokan jang dilakoe | 
kan oleh anak-anak kapal dengan 
opisil soedah didapat kata semoepakat 

akan moelai bekerdja kembali. 

$ Seri Sultan Djokja 

— Seri Sultaa Mataram dengan diiringi 
oleh saudaranja ja'ni Pangeran Djojo- 
koesoemo dan kedoea poetera2nja, ke- 
imarin telah mengoendjoengi anggau- 

Sann- ea 

Hindia Hertogspark. 
. Selama perkoendjoengan 2 djam itoe, 
maka dimuseum diboenjikanlah ga- 

'melan dengan pimpinan toean dr. 
Poerbotjaroko, 

Taspen 

Berita beloem tentoe 

Pembantoe kita dari Soera 
ngabarkan : paka 
Tempo hari dalam soerat kabar ada 

berita bahwa toean R. Tahir Tjindar 

boemi bekas hoofdredacteur ,,Soeara 
Oemoem“ jang kemoedian bekerdja di 
»Indisch Gourant" akan bekerdja pada 
Departement van Economische Zaken, 

baja me- 

SO, kabaran itoe dibantab. Disini kita 
tjoema bisa kabarkan, bahwa beliau 
itoe pada tanggal 12 ini meninggal- 
Ikan Soerabaja. 

0 — 

Ketjelakaan hebat 

Dari Soerabaja pembantoe kita me 
pgabarkan: 

Pada Kemis kemaren djam 8 telah 
terdjadi pelanggaran hebat di Perak 
Oost sehingga menimboelkan ketjela- 
kaan jang mengerikan dan membawa 
tiga orang korban. Tiga orang bangsa 
Indonesia dengan tidak diketahuei apa 
sebabnja, kemoedian mereka telah ter 
langgar oleh seboeah auto merk Aus- 
tin N, 484 sehinggatiga orang itoe 
djatoeh pangsan. 

Tiga korban itoe dalam keadaan 
pangsan telah diangkoet keroemah sa 
kit, dan pada pagi2 hari mereka be- 
Joem dapat didengar bagaimana moela 
karenanja mereka itoe terlanggar. 

Chauffeur jg mengendarai auto itoe 
seorang bernama Hoesein dan menoe 
roet kabar tidak pernah berkeralan 
pada tiga orang itoe. 

Pada waktoe kedjadian pelanggaran 
ini ada toeroen hoedjan sangat hebat. 
Bisa djadi sekali karena gelap, maka 
tiga orang itoe tidak mengetahoei ada 
auto jg sedang berdjalan disitoe. 

m—() sm 

Melakoekan perboecatan mesoem 

Seorang koelitpoetih 

Corr. kita O.K. mengabarkan : 
“Di Soerabaja telah banjak tahoe, 
bahwa antara orang Eropa banjak 
ng soeka menygendak anak anak 

| laki. Seorang koelit poetih berna 
uner telah dipergoki poelisi me 

kan perboeatan mesoem (berzina) 
n seorang anak laki laki djoega 

n bangsa koelit poetih. 
| Orang terseboetkini telah ditangkap. 

  

        

      
   
    
   

  

     

    

  

    

    

   

     

   
   

     /akil Straits me- 
jangkal. 

m sidang Konperensi Volken- 
'bond di Bandoeng kemaren Wakil da 
Iri Straits menjatakan lebih djaoch, 
bahwa tidak boleh djadi bahwa con- 
'cessie2 itoe mendjadi soembernja pe- 
latjoeran, sebagai diterangkan oleh wa 
kil Tiongkok kemaren, dan ditambah | 
poela dengan boekti2 berbagai bagai   

'boelan Maart oentoek “bi 
Kemoedian kita dapat kabar, bahwajrah dengan Radja Irak, boeat 
kabar itoe tidak betoel, karena dalam |djalankan segala poetoesan2 Kong 

geres, 

Meera Aan ANE Tana 

Achirnja beliau mentjaboet kembali 
perma'loeman jang salah, ja'ni bahwa 
Tlongkok tidak memperkenankan on- 

mna angan masoek di Tiong- 
ok, “NT 

— 9 

' .Konggeres Pan Arabia. 

Berhoeboeng dengan waktoenja 
orang-orang. sama naik Hadji, maka 

di Mekka akan diadakan konggeres 

Pan Arab, boeat  mempersatoekan 

keradjaan2 Islam. 

  

    

  

Baginda Abdoel-Aziz Ibn Saoed 

Konon kabarnja, Baginda Ibn 
'Saoed akan pergi ke Baghd 

  

men 

ai 
Korban ,Van der Wijck" 

Seorang lagi jarg 
meninggal, 

Stuurman ke-4 dari Van der Wijck, 
bernama J.F. Stada jg semendjak ter 
djadinja bentjana kapal Van derW ijck 
dirawat dalam roemah sakit Darmo 
Soerabaja, kemaren sore telah mening 
gal doenia sesoedah kakinja dipotong, 
sebab pemotongan itoe menceroet 
consult 3 orang dokter sangat per- 
loenja. 

Toean Stada itoe ialah anaknja be 
kas Hoofdwerktuigkundige K.P.M, 
jang beloem lama datangnja di Indo 
nesia ini. 

Di semoea kapal laloe diadakan per 
temoean antara opsir2 kapal berhoe 
boeng dengan kedjadian sedih ini, se 
dang bendera2 dinaikkan setengah 
tiang, 

Sa AN bnta 

Singapoera tak dapat 
diserang lagi. 

Dari Singapoera Aneta kabarkan 
bahwa oemoemnja mejakinkan, ben 
teng di Singapoera sekarang menda 
pat perhatian besar, dan tidak akan 
dapat dirampas lagi. j 

Manoeuvres, jang telah dilakoekan 
seolah2 ada serangan oleh sesoeatoe 
negeri jang merdeka itoe, terdiri atas 
offeciente vloot, armada oedara, dan 
tentara jang tjakap telah mengadakan 
serangan hebat sekali, tetapi toch ter 
poekoel moendoer djoea, begitoelah 
djoega keadaan itoe serangan dari 
oedara. 

Kapal2-perang fihak moesoeh wak 
toe mendekatnja telah dapat diketa 
hoei djoega oleh mesin2 terbang 
pembela, 

Pertjobaan2 oentoek mendarat djoe 
ga telah dapat dihalang2i oleh me 
riam2 dipantai. , 

Semalam oedara baik, bagoes seka 
li oentoek kesempatan serangan  oe 
moem, tetapi waktoe pagi pagi ter 
njata bahwa keadaan di Singapoera. 
dimana mana roepanja biasa sadja. 

naa Ap mac 

So'al kend kan harga 

Ini hari adalah bagi Dewan Ra'jat 
soeatoe Hari Pertanjaan", artinja 
pibak pemerintah akan mendjawab 
segala pertanjaan2 jang dikemoekakan   proces dari perdagangan perempoean. oleh anggauta Dewan Ra'jat. 

pg An NN Aa ANA EPL nan Pang MEME MP MENEN 
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mengindjak raat. 
Kalau 

Dalam ,Memorie vg3n Ant: 
Woords ketika membitjarakan be 
grooting Indonesia oentoek tahoen 87, 
Minister Colijn ada berkata bahwa 
sekarang beloem waktoenja boeat 
memberikan hak berdiri sendiri pada 
Indonesia. 

Tentoe sadja ini pembitjaraan oem 
pawa dagangan ialah pendjoealane ng 
ros! 

Kalau dipakai pendjoealan detail, 
maka apa jang dikatakan Minister 
itoe, ada betoel sekali, 100 pCt tjotjok. 

Jangmana oempama dikatakan de- 
tail ? 

Kita lihat Inlandsche Gemeenten 
atau marga-marga ditanah seberang, 
teroetama di Soematra Selatan. 

Kalau itoe Inl: gemeenten disoeroeh 
dan diberi hak berdiri sendiri, boleh 
djadi ,kaki“ oentoek berdiri itoe 
mengindjak kepala ra'jat semangkin 
berat. 

Sewenang2 meradja “sendiri: akan 
bertjaboel, dan semoeanja -itoe tentoe 
atas tanggoengan ra'jat. 

Oentoeng kalau tidak ada -perang- 
perangan ketjil mereboet batas tanah, 
membela adat, dan lain2 sebagainja, 

Dan kemoedian tentoe akan ada 
''lagi-soeara minta diadakan Hof A- 
dat disamping Hof Islam. 

Memang tjotjok “apa jang dikatakan 
Dr Rinkes (arts) kalau si Inlander2 
itoe soedah hoog genoeg, soedah tjoe 
koep kekoeasaan berdiri sendiri, ma- 
ka sampailah ketingkatan ,onaan- 
tastbaarheid" enkan een derge- 
lijk onschendbare met belasting-gelden 
omspringen..Kita poenja oekoeran pen 
dek, hanja mengoekoer jang ketjil ke 

.  FONDS KEMATIAN 
Abonn€s jang meninggal, asal 
tidak menoenggak dapat uitkee- 
ENOp ToT Kain (ah. — 
Abonn&s jang dapat ketjilakaan 

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

5 koran terbit. 
  

) .KANTOOR: 
Senen 107, Batavia - Centrum 
'Telefoon redactie 1440 WI, 

Administratie 1810 WI, 

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

  

Rania 

sendiri, &akinja 

  

TJONTO: INL. GEMEENTEN 

dan merasai sendiri segala perboeatan2 
»onschendbaar" (tidak bisa di 
lawan, dibantah atau diprotest biar 
sampai kepada Sri Brginda Ratoe Wil- 
helmina), dari beberapa Kepala Marga 
jang berkoeasa dalam daerahnja, ber 
koeasa . sebagai Burgemeester ketjil, 
berkoeasa sebagai kepala adat jang di 
adakan, Radja. dari pada sekalian 
doesoen2. 

Tentoe sadja tidak ,,semoea" jang 
kita maksoedkan. 

Kita perlihatkan tjonto: 
Beroelang2 dalam ini s.k. soedah 

dicemsemkan bagaimana rafjat desa 
Pagarkaja marga  Padjarboelan Pase 
mablanden Palervbang, dari tahoen 
1916 memintak ,permisi menoe 
roetadat" boeat.membikin sawah 
ditanah jang “vrij dan memang baik 
oentoek sawah, Rekes seriboe rekes, 
biar melamboeng sampai menghadap 
Sri Baginda Ratoe. Wilhelmina, kalau 
toean Pasirah tidak maoe kasih id 
zin ,Mmenoerodetadat toch per 
tjoemah .., | 

Toean Pasirah kasih izin pada lain 
orang, dan .tentoe sadja -menoeroet 
formaliteitennja, ' katanja menoeroet 
adat en menoeroet poetoesan Marga— 
bad Mela 2 

En toch marga-marga  diseberang 
itoe beloem 100 pCt. merdeka berdiri 
sendiri. 

Apalagi kalau diberi hak lebih loeas, 
ditanggoeng lebih ramai lagi film jang 
aneh-aneh boleh ditonton. 

Zain Sanibar, 
— 9 —   tjil sadja, karena kita jang mengalam: 

  

Pertanjaan toean Van Lonkhuyzen 
ialah meminta soepaja dengan tertib 
(regeimatig) pemerintah mengeloerkan 
angka-angka kantoor Statistiek tentang 
tinggi-rendahnja barga2 barang di 
Indonesia ini. 

Toean Mr. Hart djawab angka-angka 
itoe teroetama sakali diperoentoekkan 
goena dienst. : 
Sebegitoe djaoeh djika pemerintah me 
nganggap perloe maka boleh dicemoem 
kan.Sebegitoe djaoeh dianggap oleh pe 
merintah tidak perloe,bahwa segera di 
oemoemkan akan angka-angka jang 
baroe terkoempoel, ja'ni disebabkan 
semata-mata hendak menjingkiri con- 
elusie-conclusie orang-orang jang boe 
kan ahli dalam hal itoe. 
Angka2 tentang tinggi rendahnja 

angka2 itoe melaluei waktoe jg tjoe- 
koep, dan soedah poela disertai sega 
la keterangan dan penerangan. 

Tentoe sadja benar bahwa angka2 
Lal harga kenaikan barang2 itoe oen 
toek dienst sadja. Kalau dioemoem- 
kau semoea, boekan sadja moengkin 
salah conclusie dari orang2 jg boekan 
acbli, tetapi publiek nanti taboe har- 
ga barang2 jang sebetoelnja. 

Resia dagang ada terletak diharga 
barang2 jg didjoeal, malah orang da 
gang memakai angka code (rahasia) 
svepaja pegawainja sendiri tidak tahoe 
itoe harga harga. | 

Boleh Kantor Statistiek oemoemkan, 
djika liwat beberapa waktoe, seperti 
kata t. Hart diatas. Tidak mengoe- 
moemkan itoe angka angka Statistiek 
berarti ,tertoetoep“ poela opinie pu- 
bliek. Zn. Sb. 

ma. (0) ren 

Njonja Mukerjee dan ,lsteri ' 
Indonesia" 

Sebagaimana diketahoei, maka sa 
lah satoe dari wakil wakil negeri ne 
geri jg sama mengoendjoengi Konpe 
rensi Volkenbond di Bandoeng, ada 
lah njonja Mukerjee, sebagai wakil   1Goebernemen India, Beliau, pahlawan 

  

barga selaloe dioemoemkan, sesoedah | 

Isteri itoe adalah Ketoea dari pada 
»Al Indiana Women Conference". 

Berhoeboeng dengan ini, maka ,Is 
teri Indonesia“ telah mengoesahakan 
soepaja bisanja terdjadi pertemoean di 
Bovenzaal Maison Versteeg, BtC. anta 
ya nj. Mukerjee dengan wakil-wakil per 
koempoelan isteri disini. 

Keterangan lebih landjoet, tentang 
hari dan tanggalnja, beloemlah bisa 
ditentoekan, hanja akan dioemoemkan 
dibelakang. Dan oeroesan lain2, bisa 
lah didapat keterangan kepada bestuur 
Isteri Indonesia tjabang Djakarta, 
Tangkoebanperahoeplein 8 atau Raden 
Ajoe dr. Latip. 

sm Gp coco 

KPM memboeka dienst di Nieuw 
Zeeland 

Dalam boelan April jad., KPM akan 
memperloeaskan perhoeboengannja ne 
geri2 sekitar Indonesia, ja'ni dengan 
djalan mengadakan dienst langsoeng 
antara . Saigon-Straits-Java dengan 
Nieuw Zeeland, melaloei Papua dan 
Nieuw Caledonia. 

Perhoeboengan dienst seroepa ini 
memang soedah sedjak beberapa tahoen 
diminta dengan keras oleh kaoem ex- 
porteurs disini, sedang saudagar di 
Nieuw Zeeland sendiri sama menjata 
kan betapa pentingvja perhoeboengan 
tiap2 boelan dengan Timoer Djaoeh 
itoe. 

Orang mengatakan, bahwa perhoe 
boengan seroepa itoe, walaupoen pada 
sa'at ini beloem' mengandoeng arti 
jang besar, tetapi djika diadakan per 
hoeboengan pelajaran jang terbit dan 
tentoe, nistjaja akan bertambah2 loeas 
kepentingannja, sehingga mendjadi , 
besar poela oeroesan perdagangan. 

Perhoeboengan kepala seroepa ini 
nanti akan dinamakan ,South-Pacific- 
Line", 

Jang akan. berdjalan menoeroet 
S.P.L. ini ialah kapal2 , Maetsuyker" 
dan ,van Rees," 

Djoega akan diboeka oentook kaoem 
touristen,   
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200 Hitler minta damai, 
| maksa negeri2 lainnj: 

ntara Djerman : 
oestahil ! Sebab mi 
menjoeroeh n 

Tr atau kom 
ja disoeroeh 
berlawanan 

Bisakah damai? 
Lihat sadja di Spa 

.njol mentjoekoepi kehend 

Boekan hendak damai 

“hendak disoeroeh 
,dictatuur melawan 

Dengan tjara ini, 

ngan smenjoeroeh : 

kepada orang-orang di 

di Spanjol itoe. 
Boektinja berita 

mengatakan : 

     

    

        

   

  

    

   

      

         

   
. Correspondent 

“News Ckronicle 

“bahwa kabaran jang 
kepada soerat kabarnj 
takan bahwa Goring 
kepada Mussolini oen 

80.000 orang pasoeka 

Itali, (kabar itoe) me: 

rah besar di iboe k :D 

Demikian berita itoe. Dan berita itoe| 

| tidak disangkal, tetapi hanja digoesart, | 

sebab mestinja . . . dirahasiakan. 

Dan apa salahnja, 
tjoekoepi kehendak 1 

oeslan kiriim pasoekan djoega? k, 

Djadi njata keadaan di Laoetan Te- 

          

   

Hitler itoe laloe 

ngah itoelah letaknja »damai“ atau 

,perang doenia", 

Bekas premier Perantjis, ja'ni Fla n- 
din menegaskan kenjataan Ini, dengan 

berkata demikian : 3 

,Sekarang rasanja soedah tjoekoep 

lah orang menteriak2kan“ demokrasi 

kontra diktatoer, atau tertib kon- 

tra roesoeh. Kini soedah sampai 

sa'atnja bahwa tiap2 orang meme- 

riksai soe'al Spanjol itoe dari lain 

djoeroesan, djangan dari djoeroesan 

angan2 belaka. Selama soe'al ini 

masih ada, makafdi Laoetan Tengah 

. tidaklah akan ada damai, 

'Dan damai di Laoetan Tengah 

itoe, adalah bererti damai di Ero 

pah", TIA 

Bisakah timboel damai? Padahal 

Djerman dan Itali mengakoei sah ada- 
nja pemerintahan Burgos (kaoem pem- 

berontak di Spanjol), sedang Moskou 

tetap sympathie kepada Pemerintahan 

Valencia ? 21 2 La 

Sikap ,non-interventie“, sikap tidak 

mentjampoeri, hanja tinggal toelisan 

belaka, SUN 

Djadi terang, bahwa menoeroet pe- 

mandangan Hitler, didoenia ini ada 

2 kekoeasaan jang terbesar, ja'ni ,di k- 

tatuur dan Komoenismes, 

'Kekoeasaan2 besar2 itoe, ialah jang 

satoe kaoem , orang jang hendak koe- 

asa sendiri diatas doenia (Hitler)“ dan 

jang satoe jalah kaoem jang ,memoeng 
kiri adanja Allah". : an 

' Jang satoe hendak menjamai kekoe 

asaan Allah, dan jg satoe lagi hendak 

.memboeang” Allah. 

Kedoea2nja bereboet hendak me- 

ngoeasai doenia. - 

Hitler soedah Maha koeasa di Djer- 
man, dan Djerman hendak didjadikan 

lagi ,, Deutschland Uber Alles“, 

»Djerman mengatasi segala sesoea- 
toe“, padahal , Hitler ada diatas Djer 

man”. : : 

Dus: Hitler hendak Atas segala se- 
soeatoe. Padahal sebenarnja : ,,Inallaha 
'ala koelli sjai'in gadir“, 

. Sesoenggoehnja ALLAH ada di 
atas segala sesoeatoe", 

“Bajangkanlab : apa Depan orang 
— jg hendak ,mereboet Hag Allah“, dan: 

orang jg ,memoengkir Allah“. 
Diktatuur (Hitler) dan Komoenisme. 

CA, 
  

    

           KALENDE 
— IL. FEBRU 

3g 
  

  

| Minggos 
    

  

| Senen 
    — | Selasa 

Rebo 

“Djoem'at| 

  

   

  

  

  

      

    

    

  

   

    
   

   
   

  

    
    

      
    

    

(Nona Bahita membatjakan @oer'an. 
“INjonja Soedio menerangkan 

“., Rd. Padminingroem menerangkan 
Tauhid. : 

Nona Rohani menerangkan soerah 
Joenoes. : 
“7, Ab. Ahmad menerangkan soerah | 

     

  

   

      

   

  

(hadlirin. 

  

nanti goena men-| 

“Ijl. ada menjoeroeh boedjangnja nama 

lat membajar peroetangan di Sawah 

“Ibertempat di kantoor Hoofd Penghoe 

Ildari beberapa fihak perserikatan Islam 

|laan Penghoeloe2 resort Betawi dianta 
Ilranja badlirin djoega padoeka Kan 

Ilioe akan menoeroet Hoofdnja. (hari 

|Senen). 

hormat orang toeanja (Almarhoem) 

    

    

   

  

   

    

bermatjam- 
ang menarik hati 
ingin tertarik, 

r malam, boleh 

  

»Penjadar Semangat Islam" 

aren malam Persatoean Islam 

: Mr. CO. mengadakan Tabligh 
it doeri. 
poen-malam gelap dan betjek 

N memerloekan datang, dengan 
rhatian tjoekoep. wet. 

Ahka- 
moesjarijjah, 

» Winata , Bab Sembahjang 

@iamah dan mendjawab mas'alah dari 

' Tabligh di pimpin oleh T. Sapari. 
—. —— 

Boedjang jang lekas merasa kaja 

Seorang abonne kita no. 11828 di 
Mr. Cornelis, ketika hari Rebo 3 Febr 

A.-Saffandi jang biasa dipanggil Ba 
boen, pergi menbawa wang f 25 bve 

Besar, 
Roepanja siboedjang soedah merasa 

kaja mempoenjai wang f 25, teroesia 
mengilang membawa itoe wang. 

Tentoe sadja politie ambil bagian, 
sementara portretnja mendjadi penoen 
djoek oentoek menangkapnja. 
— Ini Baboen adalah anak dari toean 

M. Martosoewarno djoeroetoelis A.W, 
Moentjang district Leuwidamar regent 
schap Rangkasbitoeng. 

Tentoe sadja atas perboeatannja si 
anak, nama baik ajahnja dapat 
tertjemar, 2 

—O9 — 

Eindexamen Instituut voor Electro- 
technisch Vakonderwijs Goenoeng 

: Sahari 84, Bat.-6, 

“Oentoek examen pengabisan jang 
paling acbir, soedah loeloes : 

Electrotechnische Afdee- 

BIN Ou an 
H. Alatas — Abdoel Hamid — Ba 

ron — H.G. Nesvadba — R.H. Oesman 

— €,A. Netten—Mas Salmon — M.B. 
van Slee — R.M. Notosoedarto Soeda- 
risman — Soekisno — R.M. Taha — 
Tjan Tjay Liong — Tio Tong Soei — 
E.G. Welcker — A.C.G. Westenberg. 

Radiotechische Afd.: 
“B, Berg —J,S. Brouwers — Gobit 
— H.C. Tenret — A. Th. de Torbal — 
F.A. Wirrenga. 

N. V. Kediri Stoomtram Maatschappij 

Penghasilan selama boelan : 
Januari 1987 ... f£ 16800,— voorl, 

opgave). 

Januari 1936 .. ,, 23121.— (defin. 
23 en opgave ). 

Laksamana toean Verwerda 

Soedah poelang. 
Tadi pagi telah tiba kembali Lak- 

samana (vlootvoogd) dengan kapal 

'Goebernemen s.s. “Valk“, dari kapal 
mana beliau telah mengoendjoengi 
'manouevres didekat Soerabaja. 

— @ — 

Sembajang Hari Raja Idil Adha 
(Sembajang Hadji) jad. 

| Pembrntoe kita mengabarkan: 
' Pada hari minggoe 31 Januari 1937, 

|loe Betawi telah diadakan pertemoean 

Idjeng Boepati Betawi. 
| Masing2 fihak sama melahirkan pen 
Idapatannja sebagai di bawah ini : 

— 1. Fihak Penghoeloe Landraad dan 

bawahannja menentoekan, sembahjang 

pada bari Semen 22 Februari 1937. 

'Tanggerang, sebagai persoon akan 

bersembahjang hari Minggoe 21 

Februari 1937, dan sebagai Penghoe 

' 83. Toean S, Jachja, dengan meng 

J.m. S. Oesman, maka akan mela 

“Ikan hari Wings Febr. '37. 

   
     

4, Toean 
'noeroet sadja, 
tida berhalangan. 

5. Wakil Moehammadijah, menetap 
aa 

Minggoe boleh poen 

6. Oetoesan Nahdatoel Oelama, me 

ga akan melihat boelan terlebih da 
hoeloe malam Djoem'at, boleh 'djadi| 
bari Raja pada hari'Minggoe 21 Febr. 
'37, maka Tebkaa Haag djatoeh hari | 
Minggoe 21 Febr. 1937. 

— Sehabis itoe maka pertemoean diha 
bisi, Ane oa | 

Sepintas laloe, dengan adanja pe 
chabaran ini kami berpendapatan, bah 
wa pertemoean tsb. tidak membawa 
hasil jg soenggoeh ditpeggoe oleh se 
genap oemat Islam pendoedoek Beta- 

| wi, jaitos adanja pertemoean | persa- 
an setiap? mendjalankan Ibadah 
law : 

Sjatiie (Persis) mel 

noeroet sebagai Almanak N O dan djoe| 

.perpetjahan atau permoesoehan, dan 

Itoean Mr, Hadi keloearkan djandji 

2. Toean H, Djoenaidi, Penghoeloe. 

Penoelis jakin, bahwa perselisihan 
pendapatan tsb. diatas, tidak berarti 

djoega tidak berarti, jang satoe sjah 

sama sekali tidak: hanja sadja alang 
kah baiknja, bila dapat kita persama 
kan, moedah2an lain tahoen dapatlah 
agaknja persamaan. atau 
kita tjapai. 

— 0 -— 

Gemeente dan pembongkaran 
roemah. 

Tentang keloeh kesahnja pendoe- 
doek kampoeng jang saban kali di 
wartakan oentoek mentjari perlindoe 

pada beberapa soerat kabar dapat per 
hatian jang mempoenjai kewadjiban 
tentang pembongkaran roemah2 di 
kampoengan dengan vonnis Landge- 
recht. Kesalahan mereka disandarkan 
ada jang membetoelkan roemahnja 
tjoema memakai atap baroe, atau tiang 
roemahnja jang hendak roeboeh di 
ganti, dan ada poela jang berdirikan 
roemah baroe, semoeanja itoe disebab 
kan tidak minta idzin, 

Ketjoeali dengan perantaraan soeara 
pers, Mr. Hadi poen roepanja djoega 
telah bosen dengan kedatangannja pen 
doedoek oentoek mentjari belas kesi- 
annja soepaja mereka Gapat perlindoe 
ngan. Demikianpoen pokrol2 bamboe 
dapat kesempatan oentoek mentjari 
oepah, Tapi dengan roepa2 icbtiar 
iitoe sia-sia, sebab dasar jg mendjadi 
yonnis ,tidak minta idzin", 

Vonnis ini mendjadi doea hoekoe 
man, pertama jang poenja roemah di 
boete kedoea dibongkar. Boete jang 
biasanja tidak koerang dari satoe ring 
git, Padahal kalau orang tadi hanja 
membetoelkan roemahnja dengan har 
ga beberapa roepiah, demikianpoen 
meminta idzin mereka tidak menge 
loearkan ongkost lebih dari f 2,50, se 
bab boleh mereka menggoenakan soe 
rat biasa: sedang oentoek membikin 
roemah baroe jang dibawah dari f 100. 
di bebaskan memakai zegel. 

Tapi.ada tapinja, apakah masih pa 
toet mereka itoe disalahkan? 

Marilah kita tilik sebagian besar 
mereka itoe jang alamkan pembong 
karan roemahnja, terdiri dari pada 
orang2 kampoengan jang djaoeh dari 
pada mengarti dan djaseh Jari pada 
ketjoekoepan, : 

Mr. Hadi sendiri pernah dan telah 
berdjandji, kepada tiap tiap orang jg 
dianggap terkemoeka dalam kampoeng, 
cempama sebagai sekarang dengan 
bangoennja comite comite kampoeng, 
beliau hendak datang dan memberi 
segala penerangan jg berhoeboengan 

dengan peratoeran gemeente jang me 
ngenai oeroesan pendoedoek kampoeng, 
dan akan memberi gambar gambar 
letaknja tanah tanah jang rooilija 
sdan jang tidak“. 

Dus teranglah sebagai Wet-huuder 
gemeente, toean Mr. Hadi telah me 

ngerti bahwasanja pendoedoek kam- 

poeng sangat koerang tahoenja hing 

ga moesti alamkan itoe hoekoeman jg 
boekan enteng, terhadap pada orang 

jang koerang mampoe dan bodoh. Apa 

poela kita tahoe dalam segala oendang 
oendang jang berlakoe sekarang ini 
ditoelis dengan bahasa Belanda, 

Sajang, soenggoeh sajang, sedjak 

itoe hingga kini tinggal djandji, 
Dan marilah kita tilik sebab-sebab 

nja lebih djaoeh. Ketjoeali bodohnja 
dan koerang tahoenja pendoedoek, 
jang terpenting lantaran koerang ke 
mampoeannja, dan kesalahannja tjoe 
ma disebabkan ganti tiang dan nje- 

loengsoemi. Korban: korban jang demi 

kian ini oemoemnja di kampoengan, 
oentoek keperloean hidoepnja sehari- 
bari soedah habis tenaganja. 

Keterangan ini boekan dongeng dan 
tjerita sadja, tapi  boekti. 

loear dari roemahnja dan kembali se- 

oempamanja mendjadi koeli di Tau 
djoeng Priok, di KPM, atau di Droog- 
dok dan lain lain peroesahaan, pergi 

(benar) dan jg lain tidak (salahj ini| 

persatoean | 

ngan dengan menjatakan keloehnja| 

Jang hidoepnja berdagang, paling 
moedjoer sesoedah soeboeh mereka ke 

soedah liwat magrib. Jang “boeroeh,- 

gelap poelang gelap. Mereka tjoema ta" 
ingat kalau hoedjan telah datang. Roe 

   
2 

iboe jang beroentoeng: dan satoe bapa, 

dahnja poelang bakerdja sehari-hari bisa 

kaoem iboe mengasih makan anak-anak 
LACTOGEN. 

membikinnja LACTOGEN pentjernahan 
dari anak-anak diperhatikan. 

      

     

  

Makanan jang terpelihara berarti bosat roernah tangga 

tebih dari pada satoe baji jang sehat. Itoe berarti satoe 

segala kesoesahannja. Dari sebab itoe beberapa banjak 

LACTOGEN —terbikin dari soesoe toelen — mengan- 

' 'doeng banjak sekali sesoeatoe bagian-bagian jang 

mengoeatkan, jang kau bisa dapatkan didalam soesoe- 

soesoe sampi jang paling baik. Dan djoega waktoe 

Isctoc 

jang sesoe- 

memboeang 

nja dengan 

jang haloes 

debat ia kasih ma- 
dengar L: 

N 
  

Goenting ini dan kirimlah kepadu NESTLE 

  

NAMA mx 

  

MILK Co., Koningsplein Noord 13, Batavia-Centrum. 

Harap toean kirimkan dengan gratis: satoe blik monster Lactogen atau Kindermeel Nestle. 

sm ADRES : 

Bersama ini ada disertakan franco 5 sen boeat ongkos mengirimnja. 

  

PMD. 
  

insaf oetang doeloe atau contant, mem 
beli atap atau bamboe oentoek mem- 
betoelkan roemahnja jang botjor dan 
hampir roeboeh. Djika diwaktoe tidak 
moesim hoedjan, tidak terasa oleh me 
reka. Kenjataan ini dapat diboektikan 
sekarang: jaitoe, dilandgerecht  bebe- 
rapa hari lagi akan mengeloearkan 
“yonnis poeloehan orangjg 
akan dibongkar roemahnja 
disebabkan itoe perlangga 
ran". 

Demikianpoen jang membikin roe- 
mah baroe. Boekan lantaran mereka 
tidak minta idzin dan tidak maoe min 
ta idzin. Sebagian besar pernah kita 
boektikan, soedah beberapa boelan 
rekestnja dikirim, tetapi tidak djoega 
dapat balasan. 

Tiba-tiba moesim hoedjan datang. 
Sebab oemoeranja pendoedoek kam 
poeng, djika hendak mengirim rekest 
membikin roemah, lebih dahoeloe me 
ngoempoelkan bahan-bahannja sedikit 
dengan sedikit. 

Kalau soedah xoempoel, barvelah 
mereka mengirim rekest. Djadi sedjak 
mengoewpoelkan bahan bahan itoe 
soedah mengambil tempo berboelan 
boelan, ditambah poela menoenggoe 
noenggoe idzin beloem datang. Ber 
oelang oelang mereka datang di kan 
toor Bouw en Woningtoezieht, di dja 
wab : ,Sedikit hari lagi.“ Kalau di ta 
nja kapan? ,dengan angkat poendak 
tosan jang ditanja". 

Moesim hoedjan datang, dari sebab 
koeatir bahan bahan roemah tadi roe 
sak, dengan tidak terasa laloe memang 
gil toekang mendirikan roemah itoe. 

Sampai roemah itoe djadi beloem 
datang controle, roemah itoe habis 
datang mantri, laloe bikia proces-ver 

oendang-oendang. 

— 9 mm 

Di batjok dan di krojok. 

koeannja mereka 

dengan batjokan. 

masing lari. 

alah 

pengrojok itoe 

moengkin teraniaja dan tamoe C.B.Z             Oloaj
a
l
e
l
i
n
i
-
—
I
 

    -Saptoe : 

  

koekan hari Senen. mahnja kebotjoran. Baroelah mereka akan lebih banjak lagi, 

baal, si orang tadi telah melanggar 

Demikianlah apa ig saban orang bi 
sa boektikan,dan keterangan ini jakin 
oleh toean Mr. Hadi dan anggauta 
nationale fractie pernah didengar dari 
mereka jang pernah datang mengadoe 

Petang kemaren di djalanan Tanah 
Tinggi, Gang Secola terdjadi penje 
rangan dan pengrojokan, hingga doea 
korban mesti dirawat di C. B.Z. Ini 
dvea xorban beroemah di Laan R. 
Saleh dan Salemba, Menoeroet penga 

hendak  poelang 
dari Pasar Senen, di itoe tempat jang 
gelap sekoenjoeng-koenjoeng di serang 

Sipenjerang jang 
mempoenjai beberapa kawan lain toe 
roet mengrojok, kemoedian masing 

Beberapa kawannja si korban sebab 
tanding melarikan diri kedalam 

seboeah waroeng disitoe, siapa oleh 
diteriakkan maling, 

dan oentoeng pendoedoek disitoe ada 
jg mengenali itoe orang jg semboenji 
kan diri dalam waroeng, kalau tidak 

PEMIMPIN KERAS KEPALA. 

T, D. menoelis pada kita : 

Dalam Pemandangan kema- 
ren, t. H. A, Salim merasa dirinja ge- 
compromitteerd, karena saja katakan 
beliau menanjakan: ,,Siapakah jang 
solliciteer d.l.s.“ |. ,. kepada t. Tjo 
kroabikoesno, 

Karena 'silap“ terdjadi persangka 
an itoe, demikianlah kira'an setengah 
pembatja. Mea culpa ! 

Tetapi sekali-kali boekan begitoe 
adanja, oleh sebab saja tidak berniat 
menoedoeh ataupoen menjangka t. Sa 
lim berboeat itoe. 

Saja oetjapkan itoe dengan sambil- 
laloe sadja, dus soeatoe terloop- 
she opmerking. Excusez! 

Dalam toelisan'itoe saja poen hanja 
hendak mengandjoeri fihak jg berten 
tangan itoe, djanganlah mempersangat 
confliet tetapi sebaliknja, boeat men 
tjiptakan satoe soliede massa, dan me 
ngadakan persatoean. 

Zich verzoenen is een uitstekend 
ding, maar geen twist krijgen is 
oneindig heilzamer en beter, 

Ini perloediperingatkan lagi, karena 
ada orang .menjangka jang toelisan 
saja 'itoe mengandoeng pentjela'an 
belaka, 

  

penjerangnja, oleh politie  ditang 
kap doea orang, satos antaranja 
nama Soegriwa. Katanja, tjoema di 
sebabkan beradoe speda pada bebera 
pa hari jang laloe. 

sm 9 cawan 

Tamoe dari Tiongkok 

Kelak pada tgl. 14 boelan ini akan 
datang dengan ,,Tjisadane dari Tiong 
kok“, t. Chen, generaal Manager dari 
pada ,Shanghai Commercial and Sa- 
vingsbank, merangkap mendjadi ad- 

Beliau akan datang bersama2t. J.T, 
Cbu ass. manager bank dan Bangkow 
manager Commercialpress. 

Selama  beliau2 itoe ada di Indone 
sia, beliau beliau itoe akan mendjadi 
tamoenja Oei Tiong Ham Concern. 

seng (9 rama 

Bridge drive 

berapa hari jang laloe ja'ni tentang 
Bridge Drive, dapatlah kita tambah 
lagi, bahwa goena itoe akan diadakan 
bererapa hadiah2 sebagai prijs, ja'ni 
barang? jang akan diberikan oleh Hs. 
Vrg. Djohan Djohor, Toko Delima, 

Hadi. 
Sebagaimana diketahoei, bridge dri- 

ve akan dimoelai besok malam . di 
Menteng Soos, djam 8. 

so Gg mw   WK ala 

Soekoer masih dapat di kenalkan: 

visoernja Minister Oeang di Tiongkok. 

Berhoeboeng dengan berita kita bs 

Toko Mohamad Tahir dan Njonja. 
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Manila, 4 Febr. (Ane 
— Orang Katholiek dari semi 

| roe doenia roepanja ' 
2... poel oentoek menghadi 

dari Eucharist congres 
» telah dilangsoe Ii 

| pinan Aartsbischop Ma 5 
|. Kota itoe penoeh. semoea tempat2 

—  tidoer di . Hotel2, demikian  djoega 
.roemah2 particulier, sekolah2, cluk 

» telah penoeh sesak. - 
15 boeah kapal pe 

| dibikin sebagai hotel tempat men 
—. map. Tetamoe jang terpenting, ialah 

      
     

  

Pay 

£ 

| Kardinaal Amerika Sarikat Dou-| 

Ditoenggoe pada penghabisan cor 
res nanti tgl. 7 Febr. ada 300.000 

|... orang akan berkoempoel digeredja 

      

| Kita terangkan dengan tidak merasa 
takoet akan sesoeatoepoen, 

sama dengan geredja R,K. menen 
tang terhadap pada sesoeatoe aliran, 
jang mengantjam semoea azas2 jang 
moelia. Nana 

Keterangan ini didoega seba 
... toe pertoendjoekkan bahwa .orang2| 
— Japan itoe berniat akan mengoesoelkan 

Soeatoe aksi bersama menentang ko 
moenis. . “uh 

Bisschop Haiphong Mgr. Chaize, | 
|. Generaal Monacovicaris dan banjak 
0. poela lagi moealim2 Indo China: 

    

hari telah tiba dengan kapal ,Spinx 
. “Ini hari ialah , Womensdays. - 

“ 
4 

boe| - 

Pagi-pagi benar 10.000 kaoem i 
telah berkoempoel di Lunetapark oen 

   

    

   
    
   

   
   
   
   

Cebu Mgr. Reves. 

Menentang Koemoenis ? 
Andjoeran fihak o- 

a “rangJapan. 
Manila, 4 Febr. (Aneta-Ha 

Aartsbisschop Tok io Mgr. Ckambon| 

menerangkan: ,Tidak akan dioesoel 
| kan oentoek mengadakan tindakan ber| 

  

oenis, tetapivakan menjelesaik 
cal soal eucharist,“ 

—. Beberapa wakil dari Japan mene- 
rangkan kepada wakil2 lainnja: ,Ber | 

“samaan dengan congres ini di Sovjet| 
Rusland diadakan poela congres oen- 
toek memperkoeat kembali dasar ma- 

terialisme dan koemoenisme. 

an so| 

     

    

  

    

Spiritisme 
Kita menerima seboeah kitab jang 
ngandoeng “ilmoe, ja'ni Spritisme 
u 'ilmoe Rohani. 
gai tjara berkata2 dengan 
h2nja orang2 jang telah marhoem. 

Didalamnja mengandoeng lagi oeraian 
tentang ,clairvoyance” ja'ni ilmoe me 
lihat barang2 jang djaoeh dengan tia 

| memakai perkakas soeatoe apa. 
nong dengan Rohani, tentang Sy- 

comenterle, peromongan - Ilahi, Dark 

Glas Ala de Spirita dll. 
Kitab ini dikarang oleh toean Prof. 

K. Hasrut, seorang spiritist dan Astro- 
loog di Bat. C, seorang ahli falag mag 

| netiseur dan adviseur segala penjakit. 

  

   

          

    

  

   

  

   
   

  

   

    

  
   

  

   

  

        

  

    
   

    

West 

  

Christelijk H. 1. S. 
“Di Kernolongweg. 

Seorang pembatja kita mengharap 
sekedar dioemoemkan pengalaman a- 

   

      

   
   

  

  

  

las 4 pada sekolah tsb diatas: 
edari bl December jbl: wang seko 

lah si” anak ditoeroenkan mendjadi 
10 seboelan dan oleh ora 

  

  

        

  

      

    

          

g sekolah sampai bl Februari | 
ibajar, itoe anak wak- 

ao0e masoek sekolah, dioesir lagi. 

jati gemas, iboe sianak 
hal anaknja tsb pada 

ep 

: Lebih baik tjaboet 
sekolahan lain toch 
vab bahwa rapport 

kan. 
memberikan pertim 

boleh djadi soedah 
0easa di itoe sekolah 

ir“, 

        

  

  

   
   

    

   

   
   

      

  

    

  

  

     

       

  

    

  

   

  

  

                    

          

  

  

    

      

   

  

   noempang, tel: NT 

  

    

    

dan di tanah2 lapang oentoek me! 

bahwa| 
semosa orang Japan, dengan tidak| . 
membedakan tentang kesertjajaan, ber | tuk 

gai soea | 

£ — toek mendengarkan pidatonja Bisschop| 8 

'2s). |(robab. 

sama goena menentang kaoem koe-| - 

- Iganisatie dari hal pasar goela. 

aknja nama Sjahroel jg doedoek | 

ir | kedatangan 
- |loear negeri Zweden, 

Igjoengi &weden dalam boelan April| 

s 

g 

Pebr. (Aueta) Sio-| 
van Oenderwys 

atoeran: Candidaat2 | 
amen penghabisan pada 

acte, waktoe menempoeh exa- 
an schriftelijk dibolehkan 

' woordenboek De Vries en 

2 Koers clearing 

Haag, 4 Febr. (Aneta) 
'Tearing 5 Fabr: Duitseh- 

3.46, Italie 9.61, , Spanjol 12.50 

  Wakil2 dari Djokja 

elah berangkat dari 
Den Haag. : 

Den Haag. 4 Febr. (Aneta-Reu 
rJ). Wakil2 dari J. m. m. Soeltan Djok 

h berangkat dari Den Haag de 
an diiringkan oleh Majoor Phaff, 
trusblumberger (masing2 atas nama 

ri Ratoe dan minister Uolyn) Mangj 
Soejono dll. poen ber- 

    

   

  

   
    
ocenegoro CS. 

hadlir djoega. 
0 

g 
   

| Tentang kapal? Duitsch 

“ Jangtjampoer tangan. 
Perlyn, 4 Febr. (Aneta Trans- 

ocean). Kabar dalam ,,Daily-Herald “ 

menjatakan bahwa @ueipo De Llano 
telah naik dalam kapal Duitsch di 

Algeciras, jaitoe - kapal ,Admiral- 

Grafspee“. $ | 
Tentang berita jang mengatakan 

bahwa ketika serangan bombardement 

di Malaga bahwa armada nasional te 

lah didirikan oleh doea boeah kapal 

perang Duitsch itoe, dibantah kebe- 

narannja dengan segala kepastian. 

g 
p 

  

       

   

d 

Keadaan penjakit Paus " 

| Masih beloem d 
: berobah. 

Vaticaanstad, 4 Febr. (Aneta : 

Reuter). Paus semalam tidoer njenjak, $ 

keadaan penjakitnja pagi ini tidak be- 

'Conferentie 25 Negeri di Londen 

Mempeladjari soal 
pasar goela, 

8 
mana akan dipeladjari masa-alah ba- 

gaimana tjara membentoek soeatoe or- 

“ Negeri negeri itoe, antara lainnja, 

ialah: Duitschland, Afrika-Selatan, Aus 

tralie, Tiongkok, Cuba, Amerika-Seri- 

kat, Frankrijk, Br. Indie (India), Japan, 

Nederland, Tsjechoslowakye, Sovjet- 

Rusland, dan Joegoslavie. 

l 

Minister Eden Verlof. 

Sementara di ganti 
Halifax. 

Londen, 4 Febr. (Aneta-Reuter), 

Minister Eden telah berangkat. pada 

tanggal 7 Januari jl, oentoek berva 

cantie lamanja 14 hari ke Frankryk 
Selatan, sedang pimpinan - oeroesan 

loear negeri diwakili oleh Halifax. 

Pekerdjaan bersama 

Antara negeri2 Skan- 

dinavie, Nederland 

dan Belgie. 

Brus3el, 4 Febr. (Aneta Reuter), 

Djangka2 oentoek melahirkan pekerdja 
an bersama jg commercieel dan lebih 

Irapst antara negeri2 Skandinavie, Bel- 

Igie dan Nederland,. roepanja telah 

mendapat soeatoe djembatan oleh ka- 
rena kedatangan Radja Zweden di 

Brussel jg baroe2 ini, demikian djoega 
itoe minister oeroesan| 

Baikpoen baginda Gustaaf maoe 

poen baginda Leopold sementara 

'itoe telah mampergoenakan kesempa 

tan tsb. oentoek menjatakan perasaan2 
nja dengan pasti, bahwa negeri2nja 

masing masing tetap setia pada toe 

p erdjand, jian-Oslo. & 

belatia jg tampak didalam ling 

koengan2 doenia dagang, roepanja ma 

'kin bertambah2 dengan adanja peng 

oemoeman ini hari b 

  

ahwa sesoedahnja 

dilangsoengkan pembitjaan2 Sandler 
dan De Graeff, maka minister oeroe| 

san loear negeri itoe telah menerima 

baik itoe oendangan oentoek mengoen 

jang akan datang. 
enoeroet apa jg ditoetoerkan oleh 

soerat kabar Socialiste bahwa. itoe confe 

Isoeatoe initiatief jg akan diambil oleh 
Pemerentah Nederland, sedang Bel 

@n/ selesai baiknja soal ini. 

1 ypa 

Kweekscholen) dan| 

Makloemat dari defensie Junta menje 
'boet demikian: 
bergerak keras di semoea medan2 pe- 
rang: Iboe kota Escorial, Aranjuez, 
Guadalajara. 

merintah mengadakan bombardement2 
diatas fabriek sendjata San Feranando 

Pe mn djoega diatas station Boa- 
illa. 

Transocean). Makloemat jang peng 
habisan dari hootdkwartier nasiona 
listen menjatakan bahwa di medan 
perang oetara masih sadja aman. 

membombardeer garisan2 perang ka 

ba2 

terj. Serangan dari fibak kaoem nasi- 
onalisten terhadap pada Malaga telah 

Algeciras, dalam mana termasoek pos 
la ,Canarias“ jang membawa GUEIPO 
DE LLANO sebagai pemimpin perge 
rakan tentara daratan, 
oedara, pada djam 5.15 telah berang- 

joegajk 

bom telah berangkat dari Ceuta ke 
Merbella. : 

itoe telah membeslag semosa vracbt 
auto's, autobussen, auto2 particulier 

jang diadakan 
doctor2, verplegers, dan persediaan2 
Palang Merah. 3 

3 dina da Irola dan Torredemolinos dalam bebe 

'Geneve, (Aneta-Reuter) Soerat2|rapa hari ini akan terampas djoega, 
osendangan telah Ma Ren pada 25 

nageri oentoek menghadiri soeatoe CON-|rang sedang terdjadi lk aoeran 

ferentie jang akan dilangsoengkan di 8 8 1 pe pa 
280 hebat antara Marbella dan Fuengirola, 

Londen pada tg. 5 April jad. dalam 

menerangkan bahwa Ojen jang ter 

rampas, sedang lebih djaoeh diterima 
poela berita jang mengatakan bahwa 
tentara Pemerintahpoen dengan keras 
dan gagah berani memberikan perla 
wanannja. 

..k. itoe roepanja menoenggoe adanja 

ie akan memberikan kepastian atas 

anjol | 
. Makloemat Defensie Junta 
Pergerakan pada bebe 

| rapa medan perang. 
Madrid, 4 Febr. |Aneta Havas): 

Tentara bermeriam 

Di Andalusie djoeroe2 terbang Pe- 

Beberapa pemandangan 

Di medan perang oetara 
dan Madrid. 

Salamanca, 4 Febr. (Aneta 

Tentera bermeriam nasionalisten 

em merah (Pemerintah) pada berba 
si tempat di medan perang Madrid. 
Eskaderille nasional . dengan ti 

“ mengadakan serangan diatas 
arisan tentara militie, serangan itoe 
oen roepanja berhasil baik. 

Angkatan darat, laoet dan oedara 

BerangkatdariAlge- 
ciras. 

Gibraltar, 4 Febr. | Aneta-Reu- 

imoelai djam 7. 
Semoea kapal2 perang jang ada di 

laoetan dan 

at menoedjoe ke Marbella. 
3 boeah mesin terbang pelempar 

'Pembesar2 negeri disekitar daerah 

oentoek membawa 

Oemoem mendoega bahwa Puengi. 

Kabar belakangan: Seka 

edang vracht auto's jang dipenoehi 
oleh orang2 loeka telah tiba di Lelinea.j , 

Hoofdkwartier kaoem nasionalisten 

etak di dekat Marbella itoe telah di 

Nasionalisten banjak kekalahan 

Pada beberapa.tempat 
terpoekoel moendoer. 

Malaga, 4 Febr. (Aneta Transoce 
an) Menoeroet boenji makloemat dari 

hoofdkwartier kaoem merah ternjata 

bahwa pada tg. 2 Febr. jl. telah me 
moelai dengan serangan mereka di ba 
rat dan oetara barat Malaga, seran2- 
gan roepanja'telah berdjalan hingga 3 
Febr, jl. tetapi roepanja ini pagi sa 

ma sekali telah tersapoe habis. 
Detachement2 Falangistas dan Regu 

lares ini pagi telah mentjoba akan 

menerceskan djangkah2 mereka, jaitoe 
bombardement2 

artillerie, tetapi roepanja mereka itoe 

tidak sanggoep menghadapi itoe sera 
terpaksa: 

sesoedahnja terdjadi 

ngan2 pembelaan, hingga 
moendoer, 

Serangan kaoem 

moendoer. 

Tentara militie tidak mentjoba akan 

madjoe, tapi roepanja mereka itoepoen 

tidak poela menjerahkan tanahnja 

walaupoen sedjengkal. 
Makloemat itoe seteroesnja memberi 

'tahoe bahwa serangan nasionalisten di 

doesoen Ojen, 8 Km. djaoehnja sebe 

lah oetara Marbella telah terpoekoel 

moendoer demikian djoega pertjobaan2 

kaoem nasionalisten disepandjang -dja 

lan pantai dari Marbella ke Feungirola 
telah gagal djoega. 

Kapal silam nasional - 

Membombardeer pantai 
Timoer—Selatan. 

Malaga, 4Febr. (Aneta Rsuter): 

Kapal silam nasional telah mengada 

kan bombardement dipatai selatan-ti- 

nasionalisten jang 

kedoeanja, jang telah diadakan 2 djam 
kemoedian, djoega telah terpoekoel 

FRANKRYK 

Ketika ada perdebatan jang menge 
nai soal Nasionale-defensie . didalam 
badan Parlement Fransch, minister 
oeroesan penerbangan Pierro Cot me 
nerangkan bahwa kekoeatan oedara 
Frankryk adalah soeatoe kekoeatan 
oedara jang tidak berbanding di doe 
nia, hanja diketjoealikan fihak Sovjet 
Hanana, demikian berita Transocean 

Walaupoen ia mengakoei bahwa 
Frankryk dalam beberapa soal, seperti 
dalam lapangan minjak2 motor jang 
beloem dimasak, roepanja terkebela 
kang diperbanding dengan negeri2 
lainnja, tetapi minister itoe dengan 
tegap memberikan kepastian bahwa 
sama sekali tidaklah ada keragoe2an 
lagi, bahwa kekoeatan oedara Frank 
ryk, soenggoeh tidak dapat diperban 
ding dengan lain2 negeri diseloeroeh 
doenia. 
'”»Mesin2 terbang Duitschland ta' 
dapat rasanja diperbanding dengan 
|mesin2 terbang pelempar bom kita. 
Perbandingan kedoeanja itoe adalah 
seperti kekoeatan slagschip dengan 
terpedobootjager“. 

Minister ini membantah kebenaran 
itoe statistiek2 jg mengenai penerba 
ngan militair Fransch, jg roepanja 
telah dioemoemkan oleh Henry de 
Kerillis dalam sk. ,Echo de Pariss. 
Ia berkata poela bahwa dalam waktoe 
jg singkat sekali djoemlah mesin2 ter 
bang tsb. telah ditambah dan diper- 
loeas begitoe banjak. 

Sedjak boelan Juni '36 djoemlah 
mesin2 terbang modern jg telah di 
'masoekkan dalam dienst actief, telah 
diperloeas 37pCt, sedang obat2 bedil 
dengan 50pCt, dan kekoeatan uitrus- 
ting 70pCt—kata minister itoe poela 
—dan saja dapatlah ramalkan dengan 
tidak berbahaja apa2, bahwa angka2 
productie oemoemnja dari industrie 
mesin terbang dalam th. 1938 akan 
menoendjoekkan tambahan 60pCt. 

Ketika ada perdebatan jang menge 
nai soal pembelaan negeri, minister 
Daladier menerangkan bahwa 
Frankryk ada mempoenjai 500 sampai 
606000 soldadoe, hal mana menoeroet 
doegaannja sangat ketjil djoemlah tsb, 
hingga roepanja sangat perloe menga 
dakan soeatoe barisanjang terdiri da 
ri 15,000 specialisten oentoek beker 
dja dalam lapangan pembelaan nege 
ri, dan disampingnja perloelah poela 
mengadakan persediaan2 oentoek mem 
berikan pendidikan pada pemoeda pe 

akan mengasingkan Malaga, sebeloem 

nja kaoem nasionalisten mendarat di 

sitoe. 

kapal silam tidak tertjapai. 

Tiongkok 
Beberapa keadaan di Tiongkok 

tangkap poela. 

tara-timoer di Sian Fu. 

ngirimkan kembali itoe 3 matjam pe 

'mintaan pada kaoem radicalisten. 

tah, 

Tetapi achirnja ternjata bahwa niat 

Seorang Generaaldi 

Loyang 4 Febr. (Aneta-Shanghai 

radio). menoeroet berita jang ini hari 

diterima tetapi beloem didapat kenja 

taannja, ternjata bahwa Gouverneur 

Kansu Generaal Yu Hsueh Chung te 

lah ditangkap oleh beberapa orang ra 

dicalisten jg doeloe masoek tentara oe 

Yu, jg seminggoe lebih doeloe, sesoe 

dahnja pengoemoeman bahwa Yang 

Hu Cheng telah menerima baik se 

moea perdjandjian2 dari fihak Peme- 

rintah, telah berangkat dengan mesin 

terbang dari Lanchow ke Siam itoe, 

ialah salah seorang daripada 4 Gene- 

raal2 jg pada tg, 2 Febr. jl. telah me 

Tentara Chang Hsueh Liang masih 

tetap berdjalan moendoer ke tempat2 

tangsi jg ditoendjoekkan oleh Pemerin 

  

BERSENDJATA 

moeda goena dienst militair, dan 
achirnja soepaja organisatie dari In 
dustrie didasarkan atas dasar perang. 
(oorlogbasis). 

Seteroesnja Daladier mengoemoem 
kan bahwa ia telah meminta crediet 
oentoek 19 milliard francs maksoed 
nja akan dipakai dalam oeroesan per 
sendjataan, jang dibagi oentoek lama 
nja 4th. : 

Kabinet telah mengesjahkan crediet 
tsb. 

Lebih djaoeh minister ini menerang 
kan poela bahwa, oleh sebab soeatoe 
balatentara jang hanja berdjoemlah 
600.000 orang itoe beloem tjoekoep 
goena keperloean pembelaan negeri 
maka kekoeatan tentara itoe akan di 
perkoeat poela dengan djalan menga 
dakan divisie divisie auto wadja. 

Satoe divisie dari auto2 wadja me 
mang telah ada, sedang dalam moe- 
sim kemarau ini akan diadakan poela 
soeatoe divisie dari auto2 wadja berat. 

Djalan2 akan diperloeas poela, se- 
dang autostrada's jang speciaal akan 
diadakan djoega. 

Kemoedian minister itoe berkata : 
Kita berpendapatan bahwa soeatoe 
peperangan jang timboel dibenoea Eu 
ropa, akan beroepa soeatoe peperangan 
saudara, tetapi kita" mengerdjakan se 
gala jang perloe dan dapat dikerdja- 
kan oentoek mentjegah timboelnja 
bahaja terseboet, 

Tetapi disampingnja, memanglah ra 
sanja kewadjiban kita oentoek membi 
kin soepaja batas2 kita itoe sangat 
koeat," 

Daladir menerangkan bahwa Duitsch 
land sekarang ada mempoenjai ten 
tara jaug terdiri dari 1 miljoen orang 
serta persediaan2 jang sangat banjak- 
nja, demikian poela mesin2 terbang 
jang tidak terhingga ditambah poela 
armadanja, dan sekarang ada poela 
niatan menoedjoe mobilisatie Indus- 
trieel. 

»Oleh karena tetangga2 kita roepa 
nja selaloe bersendjata, maka Frank- 
rykpoen rasanja tidak boleh tinggal 
diam, hingga mendjadi soeatoe korban 
jang gampang dirampas oleh sipenje 
rangnja.« 

“Lebih djaoeh minister itoe mene- 
rangkan poela bahwa program persen 
djataan sekarang roepanja terlambat 
djalannja, karena timboelnja bahaja 
pemogokan2, tetapi productie2nja roe 
panja sekarang kembali sebagai biasa.   
Minjak kelapa: Pintoe ketfjil 

poenja harga boeat minjak kiloearan 
fabriek-fabriek Archa, Hap Goan, 
Rangkasbetoeng ada f 3.37'/, per blik 
dari 24 kati bruto. 

Copra: Harga ini hari toeroen f0 50 
djadinja f 6.50 per picol, noteering 
Londen teroes merosot, ini hari 19/ 
1/6 pndsi. per ton nom. 
Katjangkedele: Kedele poe 

tih mata itam fob Soerabaja, Pasoe 
roean atau Probolinggo f 2,65, mata 
poetih fob sama : 2,85, Gendjah Te 
gal fob Tegal f 3,10 kwaliteit Ampe 
nan fob Ampenan f 3,75 per picol 
nom. 
Katjangtanah: Harga pen- 

djoeal boeat kwaliteit Bogor f 5,50, 
kwaliteit Benteng jang basah f 5,25 
per picol. 
Tapioca: machinale Seeds f5,20 

Machinale Pearls f 5.45, tepoeng ta- 
pioca menoeroet kwaliteit . f 3,20 
sampai f 3.50 per picol. 
Bawang merah: Keloearan ba 

roe, kwaliteit Tiongliap f 5.25, Tiong 
toa f 5.50, Wuchang f 7.— per picol 
harga pendjoeal, 
Lada poetih Muntok: Harga 

lada poetih lev, sedia fob Pangkalpi- 
nang f 21.50 per picol nom, Londen 
poenja noteering 5,31/16 pendjoeal lev, 
Maart/Mei. 
Koffie Robusta: Kwaliteit 15 

pCt e.k, Telok Betong harga pembeli 

r 

  

  

PASAR BETAWI 

Harga harga seperti berikoet : 

Goela pasir: Harga goela per 

karoeng dari 102 KG. f 8,60 seperti 

biasa terima dari goedang pendjoeal. 

Tepoeng trigoe: Tjap Kodok, 

Boeroeng kaleng f 2,75, lain lain tjap 

f 2,60 per baal : tepoeng Shanghai tjap 
rentie baroe dari pembesar2 jg masoek 

conventie Oslo, bisa djadi akan dilang   
  

    soengkan sebeloemnja moesim paschen, 

moer antara Almerie dan Malaga, te 

ranglah maksoednja oentoek menghan 

tjoerkan djalanan2 dan djembatan2 dan     Kapal f 2,45 dan tepoeng Japan f 2,25 
per baal. H 

f 13.60 pembeli, f 14.— pendjoeal. 
Citronella Olie: Boeat lev. 

dekat harganja f 1.52": nom. lev, April 
(Juni f 1.52'/2 pembeli, f1.55 pendjoe 
al, lev. Juli/Dec. f 1.50 pembeli f1.55 

Ipendjoeal. 

" . ya. 

Maoe didjoeal 
Tinggal sedikit lagih tanah pekarangan 
Ini. Verponding k.I. 500 m2 tioeksep 
oentoek satoe roemah besar, maoe di- 
djoeal dengan harga pantes. 
Keterangan pada S.M. Soebrata, Druk- 
kerijweg blakang boei Struiswijk, Bat-C 

   

    
 



   

  

      

  

    
   

        

    
   
   
   

     

  

   
    

  

   

          

    
   

    

soeda doea : 

| dapet succes jang tida ten 

    
   

  

'pengarangannja antero 

inal jaitoe JULES v N 

jang paling kesohor. ae 

Pendek sadja dateng ini malen 
lebih siang soepaja dapet fem 

pat. Hen aan 3 
na tia Hat Ek 
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i Dapetpersenanjang menggirangken ! 

Di waktoe djalan-djalan Pasar-Malem di Pantjoran nanti tanggal 

T sampe 9 Februari 1937, U djangan loepa mampir di Stand dari 

  

D/4. Speciaal sebagi Souvenir-Sintjhia dikasih gratis pada sasoe- 

atoe pembeli dari BEDAK VIRGIN of laen-laen barang Toilet 

| TJAP VIRGIN jang terkenal kwaliteitnja No. 1.   
Makan 

HET GOUD & ZILVERHUIS 
|... (Toko Mas, Perak dan Inten) 
Citadelweg 35 seberang Wilhelminapark Tel. 4286 WI. 

    

      

   

    

   
    

  

   

    

. . @ : 

- Djoeal crediet sampai 12 boelan 

Persediain biasa seperti: 

Gelang-mas, 
Peniti rent€ng mas, 

Kraboe mas pakai berlian, : 

Anting-anting mas, dengan mainan, 

. Tjinfjia mas pakai berlian, 

Broche mas pakai berlian, 

Soesoek-conde mas, semoea de- : 

. | ngan pakai berlian paling baik. 

8. Gelang Oeler. 

Semoeanja dari.mas 22 ka- 

raat dan 14 karaat 
Persediain besar seperti: 

Harlodji tangan, harlodji kantong 

dan rant€ harlodji dari mas, perak 

atau Ghroomnikkel, merk Election, 

Cyma dan Jain lain merk kaloewaran 

Europa semoea bikinan ZWITSER- 

LAND. Fi 

Persediaan besar seperti: 
Tempat rokok perak, begitoe djrega 
Vulpenhouder dan Potlood Parker 

dan merk kloewaran Europa. 

| Banjak djemeroet, miran 

| dan briljant. 
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PERSEDIAAN BESA 
Lotjeng 'Wesminster, “lotjeng tembok, bekker2, 

eh 00000 salonklokken. | 

PARKER CENTRALE 
dari eh 

aman 

  

.model jang paling baroe 

   
      

   

    

   

   

      

    

Ini malem | 

dan malem 

brikoetnja 

    

   Sawah Besar (3 Bat-G. 

    

  

Universcl Presents 

2 | suster CRA 
   

BBE |      

  

INA NLONLI 

LOTERIJ F 75.000 
| Moelai djoewal 28/1. Harap diatoer 
8 |pesanan sekarang soepaja tidak ke- 
4 | habisan: 

11 lot FP 11.— 
1/2 lot F 5.65 
1/4 lot F 2.85 
ANO lot F 4.55 
2/10 lot F 2.30 

. ) Tambah ongkos 
kirim Aangeteekend F 0.35 

» » Rembours F 0.75 

a Prijscourant spatoe 1937, kaloe min- - 
Sitak kami kirim gratis. 

SCHOENMAGAZIJN 

IINEW YORK Coy. 
(| Molenvliet Oost 61. Batavia-Centrum. 

  

  

       

  

Soedah 3 malam dipertoendjoekkan totaal uitverkocht. Ini malam 

penonton jang terhormat dipersilahkan datang lebih siang soe- 

paja tidak kehabisan tempat seperti malem jang soedah-soedah. 

ANAK-ANAK TIDAK BOLEH NONTON 
   

    

  

  

Satoe tahoen sekali, sedia persen menjenangkan!!! 

Djaga waktoenja, tjoema ada 3 malem 

Moelai tanggal 7 malem sampe 9 Februari 1937 

INGAT MAMPIR DI STAND ',MUC UET POEDER“ PASAR 

MALAM GLODOK : 

Bedak 1456 ovaal besar 4 f0.40, -beli 1 dapat persen 1 

Bedak 1456' ovaal sedang - 4f0.25, beli 1 dapat persen 1 

Bedak 1456 ovaal ketjil 4f0.10, beli 1 dapat persen 1 

Muguet Poeder biasa besar A 10.60, beli 1 dapat pesen 1 fl. 

Essen e Muguet 8 gr. seharga fC.30 

Mu-uet Poeder biasa sedang & f0 30, beli 1 dapat persen 1 fl. 

Essence Muguet 5 gr seharga f018 

Muguet Extra Fine 4 f0.75, beli 1 dapat persen 1 fl. Essence 

Muguet 8 gr. seharga f 0.30 

Muguet Extra Fine ketjil d #040, beli 1 dapat persen 1 fl. Es- 

| sence Muguet 5 gr. scharga f0.18 

Barang2 lain seperti ,Eau de Cologne“ soedag ditoeroenkan 

20pCt dari harga biasa. Atoeran harga jang terseboet diatas 

ti'ema berlakoe dalam kota Betawi dan seorang tida boleh beli 

keliwat banjak. 
Memoedjikan dengan hormat,   

8 Soedah terkenal dari semoea pembeli di 
$ | mana-mana tempat, rasanja enak, kental 
€ldan goerih dan pembikinannja selaloe 

didjaga sampe resik dan bersih. 
5 Diharap toean dan njonja pembeli sak- 

sikan sendiri fjoba beli satoe kali tiada 
erboekti oeang kombali. Ini ketjap, 

|isoedah banjak dapat poedjian dari toean 
loean dan njonja njonja jang ternama 

$ Idi antero tempat. 
Djoega bisa dapatbeli bedak tj BO laP » E-. 
NGA ROOS“ jang paling moestadjab 
oentoek penjakit koelit dan perhiasan 

Menoenggoe toean dan njonja 

ampoenja pesenas 

Hoofdagent: 

Njonja MAKASSAR 
Tanah Tinggi Pontjol gang Hadji Baia 

Batavia-Centrum 
  

    

      VA VAN YAN 

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

bagoes. Merknja paling toea. 
Poedjian lebi djaoe tida perloe. 
Semoea ora: g Soeda kenal. 
Bisa dapet beli di toko-toko dan 

diwaroeng-waroeng di koeliling tem- 
pat. 

Harga 1 Blik dari f0.80, 10.3 dan 
f0.10. 

  

TJAP DEWA 
BATAVIA C. 

Molenvliet Oost 73 — elf no, 1019 Pat 

N.B. Orang jang belon kenal REDAK 
DEWA bole minta Monster d.       MUGUET POEDER FABRIEK BATAVIA. kasi pertjoema. 
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dengan soeatoe lot dari LOTERIJ WANG BESAR. 

Sebab tiap-tiap boelan ditarik prijs-prijs di bawah ini: 

Pa ae Uma #00 Ip NG gran 

Ne Sgp Oa ham ng aa ba aa KUOTA NG 

Mg ana Ten Ren an 

goenanja oentoek 

Batavia's Vincentius Vereeniging 

Bisa mendapat oentoeng 

aa a # 1.000 

. . . ” »” 500 

” ” 100 

Djoemblah 313 prijs & f 150.000 

LOTERIJ WANG BESAR 

di Batavia-C. «. s. 
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ren de heeren. 

LN 

  

— De uitgezonden propagandisten wa-| 6 
D Mocbawisaa Kasih!) D. 

... Moehammad Abdullah Mannan, Zaid | deere 
|. Abdullah, Salim Abdullah, Moeham- | Ha 
    

    

     
   

    

  

   

    

   
    
   

  

    

6 en 7 Zie: Boechari. ' $ 
»The Light,“ een tijdsebrift uitge 

. geven in India geeft ook een dride 

  

siasme is bij de Moslims aanwezig. 

Indie naar China 

  

| met Peking als centrum. 

Canton, Hij ging daarna naar C 
|. ngan, nu Shian geheeten. Er ziju | 

| China op 't oogeublik 5.000.000.     | Iims en 100 groote mosk mena en ana Pena “Ben tijdje geleden is an 

    

   

      

      

  

sche genersalsfamilie naar 
- 

Cairo begint China ver 

      

g 

en “|gemaakt om de aarde van de Noordkust 
“ Ivan Afrika af naar Palestina, India, 

want twee jaren geleden 
e een wmoskee opgericht 

ers en  Turko-Tartaren. 
hebben zich reeds 50 jaren 

n de Turko-Tartaren hen 

dische Moslim Abdeen werd cen 
he vereeniging opgericht 

ndiers en Turko-Tartaren in het 
“1841 H of 1923 A.D, 

langer hoe grooter en door toe- 
oen van Abdurrahman Babruddin 
arim en Maulvi Moehammad Shakir 

India kon op 27 Mei 1923 het 
$ ed-ul-Fitri-gebed van Indisrs 

Er rees bezwaren yan de 
leden er van, en 

erd voorgesteld om het vol-| 
“bet Jed-al Fitrigebed in het 
ii NF. Ali gezamenlijk 

In deze tijd werd de 

  

  
    

    

  

   

  

    

ige 
n naar b 

mad Soeroer en Moehammad Joesoef, 
met de standplaatsen Calcutta, Hei- 

| derabad, Delhi en andere plaatsen in 6 
Noord-India (P. 26-11-36 2e blad). 

“lijk beeld van het Hindoe-Islam-proces 
aldaar.U zietuit bovenstaande except, 

Sie grootde omvang van bet procesi n 
India is. Het is massaal en enthou- 

“We reizen in gedachten naar Britsch 

Langzamerhand we-| 
ten we meer van 
de Moslims in het 
Hemelsche - Rijk, 

Tee t.w. in de provin 
cies Kansu, Singkiang. Noord China 

ier heeft men een Moslim-Studen- 
.ten-Organisatie, maar jammer van het 
vitgegeven blad, de taal is Chineesch. 
We kunanen het niet verstaan, Tijdens 
Mohammads leven, in 628, kwam de 

| eerste Moslimsche Zendeling in China, 
| genaamd Wahab ibn Abi Kasbah, te| 

    komen. U ziet, een opleving ' bestaat, 
fen een draad leidt weer ngar Cairo. 
|. Zuid-Afrika heefi zija aandeel in de      

     
      

  

    

    

   

    

   

        

   
   

  

    
    

     

   
    
   

  

   

  

    

  

   

      

   

    

  

       

     
      

   
   
    
   

  

    

  

    
       

   
        
   

dj |pioniers. Bovendien ' komt nu de 
@|Islam de Zambesi, een rivisr in Zuid- 
I Afrika, oversteken en gaat stroomen 

Rijk | vaar de Zuidelijkste :punt van Afrika 
5 |toe. . 

|tralie-van 

“Japan gevestigd als bandelaren. Inj 

-Azar Universiteit gaan stu- 
de Japanners die naar de 

eigen Landszonen, die iu Cairo 
     
      

      

  

en Islamkiem in Japan ge- 
en nou begint die te groeien 

eving volgt. 3 
n de Moslims in Australig hoorsn 

komen 

  

    

  

  

  

      

Iwe heel weinig. Het zal misschien 
- |zeer mucilijk ziju om in Ausiralis de 
-|Islam te laten propageeren door niet- 

Blanken, want de immigratie-bepa- 
lingen zijn zeer zwaar—vooral- voor 
niet-Blanken is de weg naar Australie 
potdicht—o.a. dat een a.s. new-comer 
een stuk of veertig vreemde woorden 

: # 

lin verscbillende talen moet kennen, 

  

'als bij wordt gevraagd. 
| Maar wie weet, de Islam heeft een 
moedjidjat en een nieuwe tijd 
brengt een nieuwe oplossing mee, 
— Amerika is pas bekend in den laat- 
sten tija door de Palestijnsche aetie, 
n,l. in het land van de dollar hebben 
de Moslims geld verzameld yan In- 
|dirs en Arabieren om hun Palestiju- 
sche #Moslim-broeders te helpen. Bo- 
vendien hebben ze de behoefte gevoeld 

  

  

  
'opvoeding, aangezien de Moslimsche 
jeugd gevaar loopt om zich op te los- 
sen in de niet-Moslimsch maatschappij. 

Weer moest de' Al-Azar te hulp   
am ook. De baunelingen uit den 

j n de Oost Tudische Compagnie 
ntam zijn de eerste Islamietische 

Zoo hbebben we een ,rondvluchts 

China, Japan, nsar het Zuiden: Aus- 
Indonesia weten we zelf 

al, daarom overgeslagen-, verder naar 
bet Oosten, n.l.: Amerika, dan nog 
verder oostwsarts naar Zuid-Afrika 
en nocu nasr het noorden -over het 
beginpunt Noord-Afrika heen- naar 
Europa. 

Overal hebben we kunnen consta- 
teeren, dat er een opleving, een ont- 
waking, een reveilofeen renaissance 
—wat U maar noemen wilt— van de 
Islam is waar te nemen. Dit dienan 
we niet te vergeten, in dezen rumoe- 
rigen tijd vooral. Dit trekt alles de 
Pan-Islamietische Beweging aan. Zal 
Europa de ontwaking » van de Islam 
ook vertoonen ? 

De geschiedenis zegt ons, ter opfris- 
sching van onze' Islam-wereldgeschie- 
denis, dat tijdens de regeering van 
'het Ommaydische Huis io het jaar 
711 A. D. de beroemde Tarik van 
de kust van Afrika af over de Siraat 
van Gibraltar stak met zijn legerscha- 
ren naar Spanje. 
De komst van deze Moslims, in de 

wandeling Mooren genoemd, een meng 
ras yan Arabieren en Berbers, leidde 
ten slotte de val van West-Go- 
bisehe Rik 

| 8) Zie ,Islam ditanah China" door 
2. Djambek en I. Djamil. 

       
  

  

   

   

  

   

  

   
   
    

      

   
      

  

            
   Pada hari M ggoe tg. 7 Febr. '37 

ad, ihi Mardi Santosa bagian bank, 
akan mengadakan koempoelan di se 
Ikolah Mardi Santosa Tjigoeriang 50- 
'dimoelai pk. 9 pagi. 

   

   

   

   

  

    

  
  

Hipa. Kendaan pada th, jl e 
“2. Mengesjahkan verslag dan kasver 
Jandwoording th. 1936. | 

oean diroemah soepaja lebih moerah 

“ Ikoeboer karena jg mendjadi ketoeanja | 

“Iperk. ini betoel2 oleh anggautanja tel 

& Itahoen jang laloe. 
, 

    

   

  

|| 8. Pilihan bestu 
Ikan berdirinja tjab. 
|tosa. 3 

an mengesjah- | 

Pertanjaan dan voorstel. | 5. Kalau ada waktoe, akan memba 
gikan keoentoengan, 

| Cooperatie” Isteri Tiiwidej (C. IT) | 
| Pembantoe kita mengabarkan dari | 
Tjiwidej : ya 1 

Isteri Tjiwidej, jg maksoednja berkoem | 
poel (mendjadi satoe) belandja keper| 

harganja, dengan dibatasi belandja | 
paling sedikit 50 sen, 'ikoet poela di 

jaitoe njona Roesamsi tsb pindah. | 
Sajang, sekali lagi sajang, karena | 

lah berasa ada keoentoengannja. 

Sekolah Agama Islam lebih tinggi. 

Oentoek gadis2 
Pengoeroes P.O.P.G.A.P.I. Padang 

Pandjang minta dimoeat ma'loematnja | 
kepada seloerseh bangsa Indonesia, 
teroetama “jang berigama Islam, se 
perti berikoet : 

Dengan officieel ma'loemat ini kami 
siarkan pada seloeroeh Rakjat Indone 
sia Mceslim, bahwa atas initiatief kita 
telah didirikan satoe, Sekolah Goeroe 
Islam Poeteri jang bernama ,,Madra 
sah El Moe'allimaat El Islamijah« 
sebagai oentoek samboengan Almadra 
satoe'ddinijjah Perempoegan jang 'seka 
rang dan jang selaras peladjarannja 
dengan ini Madrasah. 

— »Madrasah El Moe'allimaat El Isla 
mijjah“ ini bertempat di Padang Pan 
djang jang teroentoek bagi kaoem 
poeteri sadja, jang maoe melandjoet 
kan peladjarannja ke Tingkatan Seko 
lah Tinggi dalam Pendidikan dalam 
Ilmoe Agama Islam dan maocepoen 
Pengetahoean “Oemoem. 

Peladjarannja jang berhoeboeng de 
ngan Agama macepoen Pengetahoean 
“Oemoem tadi diatoer dengan Ilmoe 
Pendidikan jang dihendaki zaman. 

voor hun nakomelingen voor de Islam-! Barang siapa jang bakal djadi moe 
rid dari ini sekolah masoekkan soerat 
semendjak dari penjiaran ini disiar 
kan, karena sekolah Goeroe Islam Poe 
teri ini akan diboeka 1 Febr. 37, dan 
segala pendjagaan moerid2 didjags da 
lam Internaat Almadrasatoeddinijjah 
Perempoean jang sekarang dengan 
aman serta menjenangkan bagi perga 
oelan moerid2, bana Sah 

Segala ketentosean2 jang berhoe 
boeng dengan ,, Madrasah EK! Moefalli 
maat El Islamijjah“ ini kami tjantoem 
kan seperti dibawah ini, 

a. ,Madrasah EH! Moe'allimaat El 
Islamijjah“ ini memakai peladjaran 
3 taboen, kl. 1—kl, 2 -—kl. 3—, bosat 
tahoen .ini diboeka doeloe kl. i (se 
tahoen). 
Gengau pembajaran : 

b. wang masoek (entree) f 2.— 
wang sekolah Setahoen f 36.— 
dibajar 11 kali, didjadikan se 
boelan2 . R33) 
wang Internaat dan keperloean 
makan beras 25 kati f 3, — 

c. Moerid2 memasak sendiri, seba 
gai oentoek  mempraktijkan segala 
peladjarannja menoeroet soesoenan 
Peladjaran Roemah Tangga. 

d. Atoeran segala pembajaran : 
sebeloem tanggal 10 boelan jang ter 
pakai dibereskan. 

e. Segala soerat2 jg berhoeboeng 
dengan sekolah haraplah alamatkan 

| boeat sementara ke Roemah R. Rach 
man El Junusyah Padang Pandjang, 

Aan 3 

Sekianlah penjiaran kami boeat se 
mentara, segala pasal peladjaran bakal 
dioemoemkan nanti, dan begitoe poe 
la programma menjoesoel dibelakang. 

|Begrooting waterschap Opak-Progo 

Dari Mataram kita mendapat kabar 
bahwa pengoeroes dari Raad 'Water- 
schap ,Opak Progo“ telah menetap- 
kan rentjana begrooting bagi tahoen 
1937-1938 jang besarnja ada f 290,591 
45 sedang begrooting th. 36 '37 ada 
f 310,000,— djadi bagi tahosan dimoe 
ka iniada lebih rendah dari pada 

Boeat begrooting tahoen dimoeka 
Y |itoe akan dibitjarakan dan ditetapkan 

dalam rapat jang akan diadakan da- 
lam boelan Maart Gimoeka ini, jang 
dibawah pimpinannja ketoea ir, L. J. 
Moens. 

Ad 3 me KP rear 
Pi 

“HIS. Kapoetran 

Berita opisil dari Kraton di Mata- 
ram menerangkan, bahwa ' loeangan 

Mataram (HIS. Kepoeteran) bagi seka 
lian poeteri sentana Sri Baginda dan 
anaknja hamba  Keradjaan itoe, jang 
doeloe diisi oleh goeroe bangsa  Be-         | Jang akan dibitjarakan : landa, sekarang diangkat mendjadi 

ank Mardi San- 

C.I.T. itoe pendeknja dari Codperatie | 

  

sekali bergantoeng 

  
Adapoen perkawinan jang beroentoeng teroetama 

Apabila salah seorang diantara kedoeanja, soeami 
atau isteri, lemah, maka 

kepala sekolah kepoenjaannja Kraton | 

terganggoe. 

sSoepaja persediaan 

sehat. 

   ts 
0 

dengan 
baha   

  

Sanatogen mendjaga toean tinggal koeat, sekali- 
poen badan toean kadang? terlampau banjak be- 
kerdja. Sanatogen mengisi roeang? toeboeh jang 
soedah kosong dengan tenaga baroe dan mendjaga 

Dan dengan memperoleh kekoeatan dari Sana- 
sit? akan lenjap dari roemah 

toean. Dengan hati jang riang tocan akan me- 
ngerdjakan pekerdjaan toean dan poen dengan ber- 

Biasakanlah memakai Sanatogen se- 
koerang-koerangnja doea kali sehari 
agar soepaja tosan tinggal koeat dan 

tosgen, maka penja! 

     
BAT KOEAT JANG PALING BAIK” 

Terdapat pada segala roemah2 obat dan 

Sanatogen 

gian dicega jang tidak diizinkan olth 

pada kesehatan jang tegap. 

persatoean hidoep akan 

tjoekoep.   

  

toko2, 

sekali-kali . tidak dipegang 
tangan dan tidak menaroeh soeatoe 

| Sesogaioe agama. 
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gantinja jalah t. R. Soegardo Poerbo- 
kawotjo jang sekarang 'ini  mendjadi 
kepala dari HIS, kepoenjaannja PGB, 
di Pasoeroean. Toean itoe laloe diberi 
nama R. Dwidjosoegardo, Beliau ke- 
loearan-dari hovfdacte cursus di Ban 
doeng pada tahoen “31, 

Adapoen t. R. Dwidjowitjitro goe- 
roe pada sekolahan HIS.  Kapoeteran 
terseboet diatas diberhentikan dari 
djabatannja dengan hormat, karena 
telah sakit lebih dari 3 boelan lamanja, 

—9 — 

Boeah pekerdjaan Komisi Eko 
nomi di Solo 

Dalam soerat harian ,Pemanda- 
ngan" ini telah kita wartakan, bahwa 
pada pertengahan tahoen jang laloe 
pemerintah Keradjaan Kasoenanan 
(Solo) telah mendirikan badan koemisi 
»Economische Commissie“ jang diwa 
djibkan menjelidiki dan mempeladjari 
keadaan pereconomian Ra'jat daerah 
Keradjaan itoe, jang soepaja dengan 
lekas madjoekan oesoel kepada Ipeme- 
rintah oentoek menjokong kesengsara 
an penghidoepan Ra'jat karena dari 
pengaroehnja malaise dan krisis ini. 

Dari adanja badan koemisi jang di 
bagi bagi menoeroet daerah kaboepa 
ten (regentschapsgewijs), sekarang ini 
soedah moelai bekerdja jang agak giat, 
diantaranja memberi pertolongan ke 
pada beberapa peroesahaan ketjil, be 
gitoe djoega kepada Bapak Tani, Ma 
sing2 telah terlihat boeahnja, jang 
djoega menjenangkan. 

Boeat didaerah kaboepaten "Sragen 
telah menerima sokongan dari kas ne 
geri (Kasoenanan) sebesar f 1000,— 
boeat didjalankan sebagai ,Bank Pa 
sar“ sedang didaerah kaboepaten kota 
Soerakaria memberi pindjaman kepada 
Bank Tani jang telah terikat oleh ka 
oem linta darat karena sawahnja di 
djoeal dengan harga moerah, boeat 
bertahoen tahoen lamanja. 

Di daerah Kaboepaten Bojolali te- 
lah memberi sokongan oeang boeat 
membeli padi pada waktoe harganja 
padi itoe sangat moerahb. 

Peroesahaan batik dari beberapa ka 
oem dagang Indonesier di Lawijan 
dan Kaoeman (dalam kota Solo) poen 
djoega mendapat perhatian dan pem- 
bantoeannja koemisi ekonomi itoe. 

Dari sedikit badan koemisi ini te 
lah bekerdja dengan mendapat boeah, 
jang ini dapat mempoeaskan bagi jg 
bekerdja dan jg diberi: pertolongan. 

sp samaan 

Armenzorg, Wangkoeng" Solo 
Menoeroet berita opisil dari pengoe 

roes roemah pemiaraan orang miskin 
»Wangkoeng“ di Solo, jang termoeat 
dalam ,,Kabar Paprentahan“ jalah soe   rat setengah boelanan jang diterbit-    

kan oleh pemerintah Keradjaan Ka 
soenannan pada tg. 1 Pebroeari ini, 
maka keadaan dan keloear masoeknja 
oecang armerzorg itoe selama boelan 
December "36 kita ambil dengan pen 
dek sadja seperti dibawah ini: 

Bagian oeang masoek : saldo penga 
bisan November “86 ada f 5.951,03 se 
lama boelan December menerima s0 
kongan dari: ZVH, Sri Soesoehoenan 
dan poetera sentana f 169,!7'/, peme 
rintah Keradjaan Kasoenannan f 250. 
pemerintah Zelfbestuur Mangkoenaga 
ran f 33,33 Kandjeng Rijksbestuurder 
Soerakarta f 5.— abdidhalem (pega 
wai negeri) f 148,05 setengah pihak 
partikoelir f 2 — bank Bondoloemak 
so f 40.— pendjoealan hatsil boemi 
Wangkoeng f 14,92'/, dan kelebihan 
beja boelan November f 7,64 djadi 
djoemlah semoea ada f 6.618,14 sete 
ngah, 

Bagian oeang jg dikeloearkan : ga 
dji pegawai Wangkoeng f 117,27 boe 
at keperloean Wangkoeng (makannja 
orang miskin dan keperloean lain?nja) 
f 193,95 beja administrasi f30.— lam 
pose penerangan eelectris f 19,95 loon 
belasting pegawai (4e kwartaal 36) 
f 15,27 beja deposito f 1,50 dan mem 
beri bekal kepada pegawai jang di 
berhentikan karena soedah toea f 23.— 
djadi djoemlah 'semoea ada f 403,64, 

Djadi pada pengabisan boelan De 
sember dan pengabisan th '36 dalam 
kas Wangkoeng masih ada oeang salds 
f 6.214,50 setengah. 

Sana GD ma 

Mr. R, Santosa Tohar 

Berita opisil menerangk:n bahwa 
dengan beslitnja toean direktoer dari 
departemen djoestisi di D:akarta, ma 
ka mr. R Santosa Tohar pegawai ne 
geri jang dibantoekan kepada ketoea 
pengadilan landraad di Mataram moe 
lai permoelaan boelan Februari ini di 
pindah ke Semarang, dan tetap seba 
gai pegawai jang dibantoekan kepada 
ketoea pengadilan landraad di Sema 
rang itoe, 

  

Kieermaker 

MOEDAHAM 
Petodjo Bimatoe No, 18 Gang | Batavia-Ceatram 

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

Harga maakloon menoeroet djaman.   MOCEPDAHAM 39 
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| ta PG.LX tel 
.. berhoeboeng 

. xeaj 
kita | 

- banjak djoega goeroe jang 

- sendiri, bahwa PGI Semang 

— damanan, dalam kota Mataram, jalah 

|... Pada hari Ahad-pagi j 

|. adakan rapat anggota tahoenan, ber 
tempat di roemah pergoeroean ,, Taman 

—. Siswa" di Pasarlegi Aa am kota Solo): 
2S jang dikoendjoengi oleh koerang lebih 

. perti biasa. 

         
  

GOEROE DENGAN RE- 
GENTSCHAPSRAAD”— 

  
wys kepada R.R. mal 
termasoek kepada pen 
'gentschap. menoeroet arti 
30 dari R.R. ordonnantit 
leh mendjadi ang 

    
        

  

jadian sematjam itc 
tahoe bahwa dilai' 

lid RR, baik dengan pilih 
dengan benoeman. 

Apakah kaoem goeroe: 
PGB, PNS, KB dan PGI —5 
keroegian atau keberatan ol 
dinja peratoeran in 
perloekah toean2 goeroe it 
berdoedoek didalam RR oe1 
djaga keperloeannja @ 
roet meroending ke Na 
toempah darahnja ? Hal inipoen 
lah tendangan dari PGI Poer 

  

     ter 
    

   

  

        

  

     

   

   me 
  

   

          

     
    

mempoenjai orang (wakil E.) jai 
bisa menjampaikan goeroe dalam 
sidang RR dimana perloe, katanja. | 

Diloear golongan goeroe, maoelah| 
kita mengoendjoek satoe pemandangan 
hal itoe oentoek pertimbangan atas 

terdjadinja sikap (peratoeran) peke- 
yana kepada goeroe oentoek leden | 
R.R. itoe. KN ap to 2 Dag 

Bahwa didalam Notes saja, terdapat 
lah satoe tjatetan jang berkepala 
»Zelfbestuur“: disana diterang 
kan bahwa kira-kira dalam abad ke 
XIX, beberapa orang Boemipoetera| 
ontwikkeld dan orang2 Europa jang 
tinggal tetap disini, mempoenjai peng 
barapan ingin tjampoer dalam hal| 
pemerintahan dalam tanahnja sendi 
ri. Pengharapan itoe ditimbang oleh : 

orang loear Hindia, 'adil sekali. 
|” Moela-moela orang jang setoedjoe 
akan atoeran itoe, meminta hak boeat 
Hindia, soepaja boleh memilih wakil2: 
dari Hindia, oentoek menghadliri Par 

lement di Nederland. Tetapi permin 
taan itoe kemoedian beroebah, diganti 
dengan keinginan soepaja Hindia di 
perintahkan oleh Parlement sendiri. | 
Akan tetapi Pemerintah menimbang 
bahwa ra'jat disini, beloem mateng 
akan oeroesan itoe. Meskipoen demi 
kian ra'fjat disini haroes dididik soe 

  

paja boleh mendjalankan pemerinta|ribahasa biasa makan nasi tjere ingin 
han sendiri, tetapi dengan perlahan2 nasi padi djamboe, 
dan atoeran fdengan djalan, evolutiel. 
Sementara itoe, telah adalah jang di 
lakoekan oleh Pemerintah. Jang me- 
'noedjoe kepada zelfbestuur jaitoe De- 
centralisatie. 

| Dalam th. 1903 wet decentralisatie 
telah diterima oleh Kamer, dalam 
wet itoe dinjatakan, bahwa residenan- 
residenan atau bagian dari residenan 

“boleh mendjalankan zelfbestuur seke 

   

       

   

   
   

     
   

  

    

  

   

    

   

  

   

     

         
    

    

  

   
         

      
      
    

      

toek segala lapisan ra'jat, dengan se 

Jan lagi dengan adanja peratoeran meer 

kmerasa|dapatlah kedoedoekan orang B.p., se 
boeat/perti dengan divilihnja T. Efendi. 

2 
oe|djil atau bertentangan dengan sebab 

baroe|dalam kekoeasaan R.R, goeroe2nja di 
erto | | 

perloe|d.p. R.R. itoe? sepandjang faham saja, 
) jang|selain d.p. bertentangan dengan mak- 

Ideradjat gosroe poen toeroen jang boe 

kilan rakjat oemoemnja. 

      karta), diperintahkan 

tanaman di Sumatra Timoer, 
ultuurraad, lain dari pada 

n) telah banjak Gemeen- 
ng diperintahkan oleh 

    

  

edjoe kepada didikan terhadap ke 
a ra'jatnja, oentoek memerintah ta 
nja sendiri, bahkan seteroesnjalah | 

boekti itoe kedapatan, seperti 
gan berdirinja Volksraad (1917), 
dirinja  Regentschapsraad dalam 
mana diberikannja tempat oen 

Ijoetnja menoedjoe teroes atas azas 
lia tahadi, jaitoe dengan keboekti 

erheid, dengan memasoekkannja lid 
oemipoetera kedalam Raad v. Indie 
an malah di Tweedekamerpoen ter 

' Oleh karena itoe, tidakkah terasa gan 

termasoeknja bahagian onderwijs ke 

ketjoealikan oentoek mendjadi anggota 

soed moelia bagi pemerintah tadi itoe, 

kan sedikit kebawah, karena dari ber 
hak mereka dipilih kepada tidak bo- 
leh, jang mana bisa memboektikan 
bahwa R.R. lebih menjempitkan bagi 
hak rakjat oentoek mendekati perwa- 

Lain dari pada itoe, haroeslah dia- 
koei dengan teroes terang, bahwa pada 
beberapa distrik masih sangat soesah 
kismannen menoendjoekkan orang jang 
terpandang tjakap oentoek waki!nja 
di raad itoe, kalau goeroe diketjoeali 
kan oentoek dipilih, betoel ada kepala 
Distrik atau lainnja kaoem B.B. Amb- 
tenaren, akan tetapi bagaimanakah 
fikiran mereka jang berhadjat kepada 
| perbandingan pilihan diantara lapisan 
semoea rakjat pada tempat jang Par- 
tikoeliernja tidak ada jang terpandang? 

| Kita tidak sekali kali anti B. B 
Ambtenaren oentoek berdoedoek dida 
lam perwakilan itoe, akan tetapi o- 
rang moesti mengetahoei bahwa dian 
tara ra'jat, ada jang merasa patoet 
oentoek perwakilan itoe mendapat wa 
kil jang baroe, karena dengan B.B. 
Ambtenaren mereka telah bisa menda 
pat pimpinan sehari hari, seperti pe 

Dengan ringkas rasa seadillah pera 
toeran itoe dilonggarkan oentoek 
segala lapisan ra'jat, soepaja segala 
tjita tjita jang terkandoeng beda beda 
didalam segala segala golongan, da- 
patlah diketahoei oentoek oekoeran 
atas segala tindakan Pemerintah di- 
dalam langkah mendjaga kema'moeran, 
keselamatan dan keadilan djoea ada- 
nja ! 

  

Kongres P.P.P.B, di Matah 3 

Dari pihak pengoeroes , Perserikatan 
Pegawai Pegadaian Boemipoetera“ 
kita mendapat kabar, bahwa perhim 

poenan itoe akan mengadakan kong 
res bertampat di gedong kepoenjaan 
nja perhimpoenan itoe sendiri di Gon 

moelai tanggal 30 sampai 2 Mei 1937 
dimogka ini... : : 

' Perkoempoelan W.E.N.LN.G. 
Pembantoe kita dari Tjiwidej me- 

“ngabarkan: : 
Perk. Wening itoe bermaksoed men 

Gjalankan wang jg sekira mendapat 
oentoeng dengan berpokok dari sim- 
panan anggautanja paling sedikit f 1,— 
dan paliug besar f 50,— dari seorang 
anggauta serta boleh ditjitjil. 

Ketika moelai berdiri diketoeai oleh 
&t. Roesamsi, Ass. Wedana Tjiwidej 

     
   
   

   

Tetapi setelah selesai pindah mendjadi 
Wedana Tjibalioeng, reg. Pand glang, 
koempoelan tsb. ikoet djoega pindah 

roepanja, boektinja pada achir boelan 
jl. ini habislah oemoeri Pa : 

Sajang, karena koem in jg telah | 

beratoes “ anggarinnja, | 
dapat melandjoetkan n 

| Rapat tjabang I, M, Soer | 

ini ,Indo 
lo telahmeng 
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“nesia Moeda“ tjabang Se 

orang anggota, lelaki dan perem 

  

    

w 9,15 pagi rapat diboeka oleh 
ibang dengan mengatoerkan | 

  

      

'Soerakarta terdiri dari t. 
bagai ketoea, t. Tobing (ketoea moeda), | 

Itempat di Instituut Kadmirah akan 

JE.N.S. moelai pk. 7,30 sore jaitoe 
Iimembitjarakan : 

Sesoedahnja membitjarakan dan me 
Imoetoeskan hal keperloean roemah 
tangga, mitsalnja pelapoeran kongres 
di Soerabaja, akan adanja perajaan 
boeat memperingati berdirinja perhim 
poenan tjabang Solo soedah 7 tahoen 
dan lain lainnja, maka rapat laloe me 
ngadakan pilihan anggota pengoeroes 
baroe, karena jang lama telah sampai 
waktoenja meletakkan djabatannja. 

Adapoen boeahnja pemilihan itoe 
soesoennan pengoeroes IM. tjabang 

Maladi se- 

|t. Soetardi (penoelis I), nona Soemar 
jati (penoelis II), t, Soegondo (benda 
'hara I), t, Toerido (bendahara II), t, 
Soenarjo, t. Wiraja (anggota pengoe- 
roes)dan t. Darmodjo sebagai pemban 
toe pedoman besar. Ta 

| 'Djam 1 siang rapat ditoetoep de- 
ngan selamat, 

— 9 — 

P.N. S. dan Bank C.P.N.S. : 

Dari Bandoeng pembantoe kita me 
ngabarkan. i 

Malam Minggoe j.a.d, ini dan ber- 

'mengadakan koempoelan  tahoenan 

a. Pemboekaan 
' b. Notulen rapat jbl. 

c. Warta Bestuur. 
d. Jaarverslag 1936. 
e. Verslag congres di Madioen, 
f£. Ramingbegrooting 1937. 
g. Beleid Bestuur, 
h. Pilihan pengoeroes baroe, 
i. Rondvraag. 

Pada hari Minggoe tg. 7 — 2 — '37 
moelai pk. 8,30 pagi, koempoelan ta-   at datang dan terima kasih se hoenan Bank C. P. N, S, dan verbuiks- 

. dapat dioebah. 

tah akan djalannja Pemerintah me | 

Jang akan dibitjarakan, 

1, Pemboekaan, 
2. Notulen rapat jbl. 
3. Jaarverslag Bank dan Cooperalie 

1936. ng : 
4, Warta Bestuur. 
5. Ramingbegrooting. 
6, Critiek beleid Bestuur. 
7, Pilihan Pengoeroes baroe. 
8. Rondvraag. 
N.B. Kalau perloe, prpgramma ini 

2 Ka o En 

Pertolongan bahaja bandjir 

di Vorstenlanden baroe-baroe ini telah 
kita terangkan dalam , Pemandangan“ 
ini. Beberapa. ratoes roemah dan bebe 
rapa riboe bahoe sawah dan tegalan 
kepoenjaannja Bapak-Tani jang roe 
sak sama sekali. $ 

' Berhoeboeng dengan itoe maka di 
Klaten didirikan komite oentoek me 
ngoempoelkan derma, baik oeang ma 
oepcen barang lainnja, jang nanti akan 
didermakan kepada Bapak-Tani jang 
sama menderita kesengsaraan karena 
babaja bandjir itoe. 

Komite ini dibawah pimpinannja 
t. R. T, Mangoenwadono Boepati Anom 
BB di Klaten, dengan dibantoe oleh 
beberapa toean2 lainnja, baik kaoem 
partikelir maoepoen kaoem prijaji. 

Djoega di Mataram telah diadakan 
aksi demikian itoe, Saudara moeda 
kita, jalah beberapa kaoem Pandoe jg 
bersatoe dalam , Badan Persaudaraan 
Mataran“ (BPKM). telah mengadakan 
rapat oentoek membitjarakan hal itoe. 
Sekalian pemoeda itoe tidak koerang 
dari 500 pemoeda akan menjingsing- 
kan lengau badjoenja akan mentjari 
derma, baik oeang maoepoen barang 
lainnja, goena menolong kepada Ra'jat 
didaerah Mataram jang menderita ke 
sangsaraan bahaja bandjir itoe. 

—O& — 

Roepa-roepa dari Moeara Enim 
(Palembang) 

Seperti djamoermoe- 
sim hoedjan. 

Pembantoe kita mengabarkan : . 

Timboelnja sekolah2 di T, Enim se 
perti djamoer dimoesim hoedjan, baik 
tentang sekolah-sekolah igama Islam, 
marepoen HIS particulier. 

Demikianlah baroe-baroe ini (1 Febr. 
1937) oleh Moehammadijah groep T. 

jaitoe HIS m/d @oer'an. 
— Moedah-moedahan sekalian sekolah 
sekolah itoe mendapat kemadjoean, ser 
ta soeboer dan pandjang Papa 

$ min. 

Taman pendidikan Islam 

Beloem lama di Tandjoeng Enim, 
telah didirikan perkoempoelan seperti 
diatas jang toedjoeannja ialah oentoek 
memberi pendidikan pada pemoeda2 
disini dengan djalan mengadakan Cur- 
sus-cursus dan membatja s.s.k. atas 
djasanja bestuur-bestuur dari perk. tsb, 
baroe baroe 'ini telah diadakan satoe 
bagian , Taman Pembatjaan Oemoem". 
Moeda-moedahan soeboerlah dan men 
dapat perhatian sepenoehnja dari pu- 
bliek disini. . 

,»Pemandangan" dapat 
perhatian, Hk 

Boleh djadi dengan keloearnja toeli 
san di ini sk. ddo. 19-1-37 jang ber- 
titel ,,Pelatjoeran di Mocara Enim" 
atau memang djasa dan oesahanja pi 
hak jang berwadjib disini, itoe tidak 
oesah kita roendingkan : tjoema sadja 
sesoedah keloearnja itoe toelisan, kea 
daan ,pelatjoeran“ di Moeara Enim, 
soedah agak berkoerang (djadi artinja, 
beloem bersih sama sekali). 
Moedah-moedahan di belakang hari 

itoe koetoe2 penjakit akan terbasmi 
gama sekali. 

— 9 — 

Nationaal Onderwijs Congres 

Jang ke II diadakan 
di Solo, 

Soeara Oemoem mengabarkan: 

Pada kita disampaikan kabar, bahwa 
dalam tahoen ini akan dilangsoengkan 
Nationaal Onderwijs Congres jang ke 
II. Kongres ini seperti jang pertama, 
djoega akan bertempat di Solo, dalam 
boelan Juli, seliwat tg, 15. 

Agenda: 
1, Pendapatan t. Dr. Soetomo keli 

Ning Eropab. ' 
' 2. Menetapkan pokok pengadjaran 
bagi sekolah partikoelir. 

Bersetoedjoean dengan kongres itoe 
boleh djadiakan diadakan djoega ten 
toonstelling barang2 pekerdjaan tangan 
dan gambar boeatan pelbagai matjam 
sekolah seperti th 1935. 

Nama opisil dari kongres ini ialah 

nesia, atau P.P,I. Kongres jg pertama 
dilangsoengkan pada tg 8,9 dan 10 
Jan 1935, djoega di Solo, bersama de 
ngan Kongres Perdi jg ke II.   cooperatie. Djoemlakh anggauta sedjak waktoe 

| Bagaimana hebatnja bahaja bandjir| 

Eoim, telah diboeka sekolah jg kedoea, | P 

Permoesjawaratan Pergoeroean Indo- 

kongres ada 34 pergoeroean. Sampai 
pada kongres jang kedoea, boleh djadi: 
akan bertambah. 

pertama soesoenan Pengoeroes Harian 
PPI ada seperti berikoet: 8 

Ketoea KPMH Weoerjaningrat. 
Penoelis M. Soetedjo, 
Bendahari R. Soemodisastro. 

Gama 

Mr. R. M. Soerjodiningrat 

Masih dinegeri Ma- 
tahari Terbit, Me 
mahamkan Kleine 
Industrie. 

Dari kalangan keloearga mendapat 
berita, bahwa Mr, R.M, Soerjodiningrat 
salah seorang poetera Z. H. Prins 
Soerjodiningrat, dan jang waktoe ini 
didalam perdjalanan keliling dibenoea 
Asia, Asia ketjil dan Rropah,sekarang 
masih ada di Japan. Baroe kira-kira 
ada pertengahan jang pertama pada 

Posts Februari ini beliau akan mela 
wat ke Tiongkok. : 
Dalam tempo Mr. R M Soerjodiningrat 
ada di Japan, beliau ini boekan sadja 
meloeloe membikin lezing lezing ten 
tang sesoeatoe hal dinegeri Djawa dan 
Vorstenlanden—teroetama hal tari Dja- 
wa—tetapi beliau djoega berkewadji- 
ban—atas titah ajahanda-oentoek mem 
fahamkan dan mengetahoei keadaan 
dan djalannja klein — industrie dan 
huisbedrijven dinegeri Japan. 

Hal ini perloe difahamkan dengan 
teliti oleh Mr. R,M. Soerjodinigrat, a 
dalah amat boleh djadi jang oleh aja 
handa, Z.H, Prins Soerjodiningrat seba 
gai voorzitter PKN. hendak diambil 
pertjontohan mana jang muengkin 
boeat perbaikan economienja rakjat 
di Kesultanan Djokjakarta, jang ham 
pir 90pCt. mendjadi anggota P. K. N. 

Adalah kejakinan dan anggapan 
Prins ini, jang grootindustrie 
koerang perloe diperhatikan karena 
bangsa kita memangnja masih djaoeh 
sekali oentoek menghampiri initiatief 
jang semoeloek itoe. 

celana 

Perajaan Kadaster di Betawi 

Pada malam Selasa jang baroe laloe 
telah  dilangsoengkan  perajaannja 
Kadaster jang soedah beroesia 100 
tahoen, bertempat di Kantor Kadaster 
Sociteit Harmonie, dengan diadakan 
ertoendjoekan matjam2. 
Poekoel 7 malam soedah datang 

pena Tangan dari “ Kadaster 
baik bangsa Belanda maoepoen bang- 
sa Indonesia bersama  isterinja 
dan tetamoe2 jang dioendang, sehing- 
garoeangan oentoek menonton per 
toendjoekan penoeh sesak dan koersi 
nja poen ta' mentjoekoepi, Disitoe nam 
pak djoega Toean Diensthoofd dari 
Kadaster. 

Sesoedah dioetjapkan selamat datang 
dan terima kasih kepada sekalian jang 
berhadlir, maka oleh Pemimpin Pe- 
rajaan pada poekoel 7,30 pertvendjoe 
kan telah dimoelaikan sebagai pem- 
boekaan. 

Perta'ma: dipertoendjoekkan Pen 
tjak Minangkabau jang dimainkan 
oleh anak anak. 

Kedoea: Tooneel jg meng- 
gambarkan seorang Mantri Kadaster 
sedang melakoekan kewadjibannja di 
dalam kota dan betapa soesah pajah- 
nja mentjari keterangan? kepada ma 
tjam2 bangsa goena menjelesaikan 
pekerdjaan. 
Ketiga: Wireng, Walaupoen 

beloem 100 pCs, akan tetapi soedah 
mentjoekoepkan oentoek sekalian pe- 
nonton. 

Ke-empat: Tembang, jang 
dinjanjikan oleh Gareng dan Petroek. 

Sesoedah selesai dengan pertoendjoe 
kan jang ke-empat maka lantas dia 
dakan Pauze' oentoek 10 menit 
lamanja, 

Ke-lima. Tooneel. Menggambar 
kan pekerdjaan seorang Mantri-Kadas- 
ter jg bekerdja ditengah hoetan ,ber 
sama koeli-koelinja dan betapa soesah 
nja memberi nasehat nasehat kepada 
koeli koeli jg haroes membantoe peker 
djaannja. 

Ke-enam.Tableau. Menggam 
barkan bersama koeli2 jg menginap 
ditengah hoetan jg masih banjak bi 
natangnja. 

Sebagai penostoep dari pertoendjoe 
kan, telah dipertoendjoekkan wajang 
anak-anak (Petilan Dj.) jg mengambil 
tjerita dari lakon Moestoko Weni di 
mainkan oleh perhimpoenan Panti Kri- 
do Poetro (P KP). 

Oleh Pemimpin Perajaan dioetjap 
kan selamat malam kepada sekalian 
jang masih ada disitoe dan mendo'a 
moedah-moedahan sekalian personeel 
Kadaster baik bangsa Belanda maoe 
poen bangsa Indonesia mendapat ba 
hagia dan kesedjahteraan. Oleh Toean 
Hoofd Kadastralendienst djoega dioe 
tjapkan terima kasih atas perhatian 
dari personeel Indonesia terhadap oesi   anja Kadaster Dienst jang soedah ber 

Menoeroet poetoesan kongres jang | 

Adres Secretariaat P P1 Manahan|i 
113b Solo. 

  

A. Hadi 
Gedip!. Accountant en belasting- 

? consulent. 
. Oeroes boekhouding dan belas- 

ting. 
“Kantor: Gang Belle 30 Bat-C       

oesia 100 tahoen itoe dan beliau ta 
'akan loepa akan memperhatikan dari 
Ikesoesahannja didalam mendjalankan 
kewadjibannja jang diderita oleh Man 
tri2 Kadaster seperti Toneel jang ba 
roe dipertoendjoekan oleh kita. 

Poekoel 11 malam maka perajaan 
diberhentikan dan masing2 meninggal 
kan tempatnja dengan kepoeasan, ter 
boekti dari tepoek tangan (keplok) jg 
terdengar diantara bedrijt2 tadi. 

mt). ema 

Openbare vergadering Moeham- 
madijah Tandjoeng Enim 

Pembantoe kita dari Moeara Erim 
(Palembang) mengabarkan : 

Pada tg 31 Jan. '37, hari Minggoe 
telah dilangsoengkan rapat oemoem 
oleh Moehammadijah dengan bertem- 
pat di gedong ,Eveready Bioscoope" 
T,Enim jg dihadiri oleh kl. 300 orang 

lengkap, wakil perk. selain dari tjab. 
MD dan Aisijah, poen dari PKM. Moe- 
ara Enim, Yaman Pendidikan Islam 
T, Enim. Coop. Boedi Setia T. Enim, 
dan wakil sk. tjoema ,, Pemandangan". 

Kira kira poekoel 9t, voorzitter 
(Ismail B.P. Marga) mengetokkan pa 
loenja tanda vergadering dimoelai, de 
mikianlah sebagaimana biasa, poen ini 
kali toean voorzitter tidak loepa me- 
ngoetjapkan terima kasih pada jang 
hadir, dan dimintak membatja alfati 
hah sebagai pemboekaan. 

din goeroe Moehammadjjah T Fruin, 
dengan djelas dan terang. 

Spreker kedoea sdr, Rd. Soelaiman 
membitjarakan Pendidikan dalam 
Islam", ? 

Spreker ketiga sdr, Hadji Samsjoed- 
din dariM. D, Lahat tentang pemanda 
ngan2 dalam Islam, dan sebagai penoe 
toep tampil kemoeka sdr. R.Zainoeddin 
Fananie Consul Moehammadijah La 
hat, mentjeriterakan azas azas dan 
toedjoean Moehammadijah. 

Sajang ! Oleh karena keadaan waktoe 
memaksa, wakil2 perkoempoelan tjoe 
ma dapat kesempatan 5 minuut oen 
toek berbitjara, djadilah, 

Demikianlah keringkasan dari Rapat 
Oemoem tsb. sekalian pembitjaraan 
membikin tjoekoep poeas dan terang 
bagi publiek. 

Kira2 poekoel '/,1 vergadering di 
soedahi dengan membatja alfatihah. 

Sebegitoe lama Moehammadijah te 
lah mendjedjakkan kakinja di Lahat, 
dan telah melebarkan sajapnja ke 
Tandjoeng Enim, tetapi sajang Moe 
hammadijah tjoema aloe sagja di 
Moeara Enim. 

Moeda moedahan belakang hari 
Moehammadijah akan mendjedjakkan 
kakinja djoega di Moeara Enim. 

2 Sa 
bi 

Rapat Gemeenteraad Bogor 

Disendoerkan. 

Pembantoe kita menoelis : 

Dalam Pemandangan jbl.,, telah kita 
kabarkan, bahwa pada hari Senin tgl. 
1 Februari '37 Gemeenteraad Bogor 
akan mengadakan rapat oemoem. 

Sekarang dapat diwartakan poela 
bahwa rapat itoe tidak djadi pada 
waktoe tsb, dan dioendoerkan kepada 
hari Senin j.a.d. tgl. 8 Februari '37, 
dimoelai pk. 6 petang. 

Anak hilang 

Pembantoe kita menoelis : 
Bapa Inggoe, orang dari Kp. Tji- 

manglid desa Kebandoengan o.d Tjio 
mas Bogor, baroe2 ini telah kehilangan 
anaknja laki2 nama Anta. 

Anak ini beroemoer 18th. bangoen 
badannja tegap, tingginja sedang, ma- 
tanja sedikit sipit. Anak tsb keloearan 
dari Ambachtsleergang Bogor th "35. 

Djika diantara tt. pembatja Peman- 
dangan ada jg bertemoe dengan anak 
tsb. soedilah kiranja memberi kabar 
kepada adres orang toeanja jg tsb di 
utas, 

Tabligh Akbar 

Kepada kami dichabarkan, bahwa 
Persis tjb Mr. Cornelis akan mengada 
kan Tabligh Akbar, pada malam Ming: 
goe ddo. 6—7 ini boelan. Tempatnja 
disekolah Pendidikan Islam, Rohoboth-: 

roean Ra'fjat Mr. C.) 
Selain dari moeballigh jang biasa 

akan berbitjara, djoega beberapa moe 
ballighat Persatoean Islam Istri akan 
toeroet berbitjara. 1   m9 mua | 

pmed 

poetera dan poeteri. Wakil pemerentah 

Sesoedah mana pembatjaan Al @oer 
an dilangsoengkan oleh engkoe Saaloe 

laan no. 2 (blakang sekolah Pergoe 
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ngan 

   
i Mlempem, tjoetjoe bang Bedjat 

sendiri, eigen kleinkind, een aan- 
gewaaide kleinkind, » : 
“Lantas dia protest keras. Begini 

| soerat protestnja : . » 

        

        

     
    
       

       

       

       
       

    

        
    

      
       
       
        

   
    

    

     
     

  

     

  

   
Bang Bedjat jth. Bikin mangkel. . mBah, djangan doeka, saja maoe toer sedikit : 

Saja djaoeh djaoeh datang di Beta 
   

a dapat soegoeban jang leker- 
kos makan enak sonder ongkos. Ke 
ika saja tiba dimoeka roemah Bang 
Bedjat, pintoe erfnja ditoetoep dan 

ingnja ada plang jang ditoelis: 

,AWAS ANDJING“ 

    

   

    

“kena apa Bang Bedjat itoe bangsa 
Moealim, djeboel piara andjing. Kata- 

—nja nadjis. Saking saja tida bisa tahan 
lama laloe berseroe: SPA ADA .... 

     SPA ADA.... SPA ADA"... 
— Laloe ada poeteri keloear dari roe- 
mah memboeka pintoe dan tanja : 
Maoe apa? 

0... Saja: Maoe ketemoe Bang Bedjat. 
- Dia: Tidak ada. Soedah poelang 
saja. pp 

... Saja: Tidak. Dia pergi kemana? - 
"Dia: Mantjingine&. 5 A3 Taat 
Batin saja: Bang Bedjat boekankah 

ng Djoernalis jang djempolan, 
sekarang mantjing. Apa dia 

js lilin???. Saja: Neng, 
t sadja disini sedikit, saja 

tanja sebenarnja. ant 

Tidak maoe. Ajo pergi.... se- 

i merk ,awas andjing“ dipintoe| 

ah, ada njesal sedikit, kerena ada| 
tamoe jang 'nggak djadi masoek, jaitoe| 

tanggoeh tanggal moeda, akanj 

'berbahaja. Bang Bedjat mesti 

     

   
andjing saja le- 
Kowe soeka ini ? 

  

ama saja bisa pergi. 6 
me ng Bedjat, tandanja 

: keras sebagai Bang 

n bakiak sebagi 
driecenheid Bedjat 
anaknja itoe disoe 
an sopan santoen 

datang kan boekan 

boeat tjari soegoe 
karena tanggal moeda, 

| moeka roemah ada palang 
merk: ,AWAS ANDJINCS. Ini 

akalapasih. | 

— Ampoenilah kepada tjoetjoenda 

Ia Pa' MLEMPEM 

Nah, loe! 
'Boekan salah Neng Bedjat (namanja 

»Dewi Retno Edi binti Aboel-Djat 
bin Oemar"). . 

— Salahnja Mlempem sendiri. Waktoe 
mssoek, menoeroet keterangan si Dewi, 
dia teroes melek-merem-melek-merem, 
|sambil menelan loedah. 

Itoe salah, mestinja: ,koelo noe- 
woeoeocen”, atau ,poenten“ jang aloes, 
atau (kalau berhadapan sama Dewi) 
bilang ,assalamoe'alaiki“. 
5 Masa' teroes pakai perkataan ,,Spa- 
da", 

Salah dong, apa lagi kalau pakai 
Ingedip-ngedip. 

| Ketika itoe dalam hati saja heran,| ——' 
Lain kali begini: ,Dag freule Be- 

djat, ik kom om U te (iroeten!", 
lantas lari deh, lekas-lekas. 

»K 

Sekarang tentang “Awas Andjing". 
Sebetoelnja bang Bedjat 'nggak fpoe 

nja andjing, Tapi soedah pernah di- 
gigit andjing. Lantas bang Bedjat pi 
kir, wah, terang bahwa andjing itoe 

kasih 
ingat sama orang2, lantas bang Bedjat 
ambil papan sama tjet, laloe toelis 
“awas andjing“, maksoednja “peringa 
tan“ (hati2lah terhadap andjing). 

Itoe maksoednja, boekan betoel2 
'poenja andjing, (boekan. 

Tapi kalau orang2 sering keliroe, 
bang Bedjat maoe robah, jaitoe begini: 
“Awas Bakiak". 

BANG BEDJAT,   ag djoega pergi, ajo.... 

   
   

  

   

   
      

    

   

     
    

    

    

     

     
    

    

  

    

      

    

   

       

  

        

    

    

     

   
    

      

  

   

    
    
   
    
    

0000 Roode Kruis 
Dengan pengangkoetan 
orang jangsakit, 

'Pembantoe kita dari Bogor menoelis: 
entang pengangkoetan orang sakit 
roemah sakit pada ketika ini, bo 

atakan masih ,, primitief.“ 
k keperloean dalam Gemeen 
e Kruis telah mempoenjai be 
randkarren. Tetapi ini perka 

gkoet boleh dikatakan ti 
e geschikt, sebab djalannja 
lagi kalau waktoe hoedjan. 
“auto oentoek membawa 
"mendapat ketjelakaan dari 
tidak ada sama sekali. 

aterdjadi ketjilakaan dan kebetoe 
g jang mendapat bahaja atau 

nilienja orang mampoeh, biasanja 
ereka mempergoenakan particuliere 
o, tetapi. bagi orang jang miskin 
sanja memakai tjikrak jang di 

(pikoel oleh beberapa orang berganti 

ebetoelnja auto jang biasapoen onge- 
djoega, sebab orang jang sakit 

ang mendapat ketjelakaan itoe 
nja dibawa (ditidoerkan)dengan 

sedang didalam auto ta' 

- 

    

Di, ialah menga 
boeat mengangkoet orang 

ah sakit, 2 

   
   

6el bersama2 dengan Re-| 
ankan ongkosnja, da|. 

sntschap djoega| 

telah berpidato sebagai berikoet : 
Djikalau boleh dioempamakan seba 

gai satoe orang jg sakit, pereconomian 
orang Islam di Indonesia pada seka- 
jrang ini, soedah sampai waktoenja 
mesti dibawa ke sanatorium : »engha 
rapan akan bisa semboeh ada soesah, 
paling oentoeng bisa mendingan sa- 
dja. Boeat selidiki itoe, lebih doeloe 
mesti ditjari tahoe sebab2nja jang ter 
oetama, karena tidak ada kedjadian 
jang zonder ada mempoenjai sebab 
sebab. 

Hanja dengan menjingkirkan sebab 
sebab itoe, kita orang nanti akan bisa 

mengoerangi kebobrokannja perecono- 
mian kaoem Islam di ini tanah. 

. Dalam paham igama Islam, pereco 
nomian ada ditaroeh ditempat jang 

| paling moeka : orang Islam beloem sah 
mendjalankan ibadatnja, djika mereka 
poenja badan masih ngoerat (z0n- 
der pakaian), mereka tidak akan bisa 
mendjalankan sembahjangnja, djika 
mereka poenja peroet soedah 7 hari 
lamanja tidak kemasoekan nasi, mere 
ka tidak akan bisa mendjalankan roe- 
'koen Islam jang ke V, (menaik Hadji), 
djika mereka poenja penghidoepan be 

"oerm teratoer beres. 
. Menoeroet riwajat, orang di Indone 
sia didjaman doeloe berigama Buddha, 
dalam ini igama, soeal kekajaan sama 
     

  

   

   

      

   
   

poenja kas stelsel (Brahma, Ka 
a, Wesya dan Sudhra). dengan 
estelsel kita orang mengerti,bahwa 

aan, jalah djalan satoe satoenja 
' berdjoang didalam perecono- 
da ditaroeh ditingkatan jang 

ada sangat aneh, didja 
estroe kemadjoean per 

Iniaga'an dari orang Djawa amat ter 
'Ikenal dan peruiagaannja ada sangat 

loeas, sebab pelajaran orang2 Djawa 
bisa sampai di Manila Tiongkok, Cho- 
chin China, Siam, Benggala, Parsi, ma 
lahan sampai dioedjoeng Afrika jang 
sebelah Selatan. Tetapi ada aneh lagi, 
sesoedah orang disini toekar igamanja 
dengan Islam, jaitoe igama jang sangat       

   
memadjoekan pereconomian, kemak- 

jang wmembilang : 
Tjoba oek, kamoe sekalian redjeki (per| 

tarik oeang, akan tetapi | 

dak diperhatikan, ternjata da 

  

aa PANEN NATaN angan 

moeran orang Djawa malahan mendjadi 
'semangkin bobrok. 

“(Paham Islam tentang pereconomian 
jang keliroe. 

| Apakah sebabnja demikian ? 
Dalam Islam ada satoe peladjaran 

mentjarilah 

economian) sebagai djoega 
kamoeakanhidoepselama- 
lamanja! Tetapi sebaliknja 

'Iberboeatlah kamoe sekali- 
:lan amal dalamsegala keba 

n:Idjikan, sebagai djoega ka- 
moe sekalian akan lekas 
mati," San 

Prentah ini ada mengandoeng arti, 
bahwa orang haroes berdaja-oepaja de 
ngan sekerasnja bisa, boeat memper 
'baiki pereconomiamnja, tetapi djangan 
|lah mereka mendjadi boedaknja oeang. 
Orang kaja sematjam ini, ada orang 
jang pantas dikoetoek. 

Tidak bisa dipoengkir lagi, bahwa 
segala sebab kemoendoeran ini ada 
lantaran salah paham titahnja igama. 
Kesalahan ini, kita tidak boleh sesal- 
kan pada nenek-mojang kita, lantaran 

| Isangat boleh djadi:karena kekeliroean 
dari orang2 jg memberi tabligh dalam 
pengetahoean Islam pada djaman itoe. 
Dari ini djalan berpikir, memang lan 
tas timboel anggapanbahwa kekaja 
an itoe ada berhala, harta 
benda itoeadashorga dari 
orang kafir, gedong jang 
sangat indah itoe, samanja 
klenteng, dan apakah per- 
loenja -semoea itoe, toch 
hidoep didoenigtidak akan 
lama? Orang Islam tidak 
perloe dengan itoe semoea, 
sebab di shorga mereka 
akan dapat segala matjam 
kesenangan, dan dilajani 
oleh Bidadari2jangtjantik 
#jantik” oa 

Lebih djaoeh, dalam soerat babad 
Demak, ada dibitjarakan, ketika Kjai 
'Ageng Semarang akan berangkat ke 
goenoeng Djabalkat (di Bajat, Klaten), 
Kjai Ageng telah memberi nasehat 
pada Njai Ageng dalam tembang 
kinanthi demikian : 

»Lamoen jaji arsa meloe, salima 
boesana poetih, lawan adja angga- 
wa brana, wawalere goeroe mami, 
brana ikoe pan brahala, ametengi 
soewarga di“ (kira2 maksoednja: 

| djikalau adinda akan toeroet pada 
akoe, gantilah pakaian poetih, dan 
djangan membawa kekaja'an sama 
sekali sebab menoeroet nasehatnja 

itoe semoea ada bersipat Brahala, 
jang bakal bikin soekar penghidoe- 
pan dalam Shorga). 

Orang tentoe mengerti sendiri, ba- 
gaimana bahajanja nasehat ini bagi 
pereconomian kita, pada hal menoe 
roet beberapa perintah2 Islam, orang 
Islam haroes berada ditempat tempat 
jang lebih mentereng dari orang2 jg. 
boekan Islam. Boekankah didalam Is- 
lam ada nasehat begini: ,bahwa siapa 
jang boeta didoenia (bodo, males enz,) 
iapoen bakal boeta djoega di acherat 
nja. : 

Lantaran lain hal lagi, lahir keroe 
sakan kemakmoseran orang Islam di 
sini, teroetama lantaran masih terikat 
dengan kesoekaran mendjadi prijaji, 
maka laloe tidak begitoe mengerti ten 
tang bedanja oetamadannistha, 
kemoedian "sebagai akibatnja, lantas 
terdapat orang jang tidak mengenal 

Imaloe. Pakaian jang tidak mentereng 
diboeat maloe, tetapi boeat toetoep 
maloe dari pakaian boeroek orang te 
lah pindjam doeit kanan kiri, abis2- 
nja tidak bisa bajar. : . 

Lain sebab ada dari keadaan tanah 
air kita jang sangat soeboer, hingga 
dengan soesah pajah, orang soedah bi 
sa mendapat penghidoepan, maka sen 
dirinja orang djadi malas dan tidak 
penanaaa simpanan atau atoer peng 
idoepan dengan beres, karena pikir, 

datang waktoe tentoe datang redjeki. 
Sebagian poela ini kemoendoeran 

ada lantaran tidak mengindahkan pada 
perintah igama Islam, jang bodoh 
tidak mengakoe kebodohannja, mala 
han merasa sangat maloe dikatakan 
bodoh dan jang tjerdik tidak maoe 
goenakan ketjerdikannja oentoek mem 
beri pimpinan pada jang bodoh, mala 
han sebaliknja melakoekan penipoean, 

Ini ada 4 dari beberapa sebab jang 
gampang dimengerti, jang mendjadi 
sebab2nja, kenapa orang2 Islam di ini 
negeri hidoep dalam  kedjembelan. 
Soedah barang tentoe, djika orang 
hendak singkirkan kemelaratan, orang 
haroes segala tjatjat moesti disapoe 
bersih dari doenia Islam, 

Soemanget perloe 
“dikobarkan. 

Orang tidak bisa lakoekan apa2 
zonder soemanget, sebab itoe, maka 
soemanget haroes dikorbankan, tetapi 
soemanget jang main seroedoek sadja, 
tentoe akan alamkan keroegian dalam 
sagala gerakkannja. Soemanget perloe 
dibantoe organisatie jang teratoer, de   ngan soesoenan jang beres. 

kita poenja goeroe besar, kekaja'anj - 

  

Dengan ini maoe dibilang, bahwa 
boeat bangoenkan pereconomian ka 
oem Islam, boekan sadja orang lebih 
doeloe haroes lempari segala matjam 

Ipenjakit jang sebagian soedah ditoelis 
diatas, tetapi djoega haroes disertakan | 
soemangat bekerdja dengan goenakan 
organisatie jang sempoerna, 

Apaartinja Alboerak? 
Alboerak ada binatang jang dikan 

darkan oleh Nabi Moehammad s,a.w., 
pada waktoe beliau maoe mengadap 
Allah maha Koeasa. 

Alboerak ada satoe binatang, kepa 
lanja ada kepala orang perempoean, 
badan dan kakinja ada badan dan 
kaki koeda, mempoenjai djaloe dan 
bersajap. Spreker anggap, bahwa ini 
lada satoe kiasan jang bisa dipetjah 
begini: orang haroes mempoenjai 
watak lemah-lemboet sebagai orang 
perempoean, oelet dan tahan bekerdja 
sebagai koeda, loeas pemandangan, 
lantaran bisa terbang, tadjam pikiran 
dan pemandangan sebagai oedjoengnja 
djaloe, 3g 

Kalau orang dagang bisa oesahakan 

tentoelah ia bakal mempoenjai lengga 
nan banjak, dan tentoe sadja lantaran 
itoe bakal bisa mendapat berkah jang 
boekan sedikit. 

Demikianlah ringkasan lezing toean 
Djajasekarso, irenoeroet pembantoe 
M.H. dari Djokja. 

  

  

  

V. B.O. 

Programma 

Saptoe 6-2-37. 

Oliveo — BVC. 
C.H.— SVBB. 2 
Vios 3— VVM. 2 
SVBB, 4 — Sparta 3 
SVJA. 5 — VKJB.2 Waterlooplein 
Sparta 5 — CRC. 3 Spartaveld 

Minggoe 7/2—'37 
SV.LA.—VIOS (BVO veld 
C.R.C. —Sparta (Kr Anjar 
SVBB.3 —Oliveo 3 (Kb. Binatang 
Hercules 4—C.H,2 (Deca Park 
Sparta 4—SVBB 5 (Spartaveld 
Oliyeo 5—BVC, 4 (Waterloopl. 

V.L). 
Saptoe 6/2—'37 

Sombo 1 — Malay Club 1 
Minggoe 7/2—'37 

Tj. Kwitang 1 — M.OS. 1 
(Semoea pertandingan di lapangan 

Nan Io) 
— Competitie stand 

Deca-Park 
Kr, Anjar 
Viosveld 
Kb. Binatang 

Tar ias 2 
Me Ne Bh we 2 - 

rn - 

M, Club ge 2 
Ster Bao Ia 
T.Kwitang12 5 5215 
Mos 10351349 
Andalas 11 3 35 9 3 , 
Setia Oa 26 6 2 : 
Sombo. hhe ro 3 , 

osI.r II 3.830 —33 Setiaki 

Bond Persip Poerwokerto. 

Bond Persip Poerwokerto kini sete 
lah mengaso beberapa boelan oleh ka 
rena kena crisis, sekarang berdiri lagi 
dengan soesoenan pengoeroes baroe 
seperti berikoet : 
Boa aan toean Soeparlan. 
Wakil-ketoea: ..,.. 5. .R.0. Simeon. 
Penjoerat:.. .... ', Soeharto. 
Bendahari: ,., .. ', ' Soekartono. 
Pembantoe2:.... tosan2 Soesalit dan 

Soegita. 
Competitie-leider: ... toean Darmosis- 

wojo, 

Club-club jang masih mendjadi ang 
gautanja ada 4 ja'ni: Sri Koentjoro, 

ada club lainnja jang djoega akan 
ikoet, Kalau ta" ada halangan compe 
titie kabarnja akan dilangkoengkan 
pada boelan Februari '37 ini. Menoe 
roet soesosnannja Persip jang terdiri 
dari orang orang jang nentraal ini ba 
njak harapannja bahwa Persip akan 
lebih madjoe dari pada jang soedah 
soedah, dan tidak mengalami crisis 
dan kekatjauan lagi. Moedah moedah 
an selamatlah ! 

Poerwokertosche Voetbalbond 
(P.V.B.) 

Setelah Bond V.P.O. bergoeloeng 
tikar, para voetbalenthousiasten bang 
sa Europa kini dengan giat2 mendiri 
kan bond baroe dengan nama seperti 
diatas itoe. Olub2 jang kini soeka ikoet 
jani Zwaluwen, HCTNH, dan PVO. 
Competitie akan dilangsoengkan di 
Regentschapsveld Glempang, sedang- 
kan competitienja Bond Persip hendak   

  

diri dan hati sebagai kiasan Alboerak, | 

PSP., MARS dan PPTS sedangkan |: 

diadakan dilapangannja sendiri di Per 
sip-veld Karangkobar. 

Soesoenan pengoeroes dari Bond 
P.V.B. itoe: 

. Ketoea: .. t. RA, Van Hek. 
Secretaris:..t. Th H, Pourchez, 
Bendabari :..t. D, A, Bloem, 
Sedangkan commissarissen diambil 

dari perkoempoelan2 HCTNH ja'ni t, 
Liem dan t. Castens dari Mulo,  Sa- 
menwerking antaranja doea bond itoe 
kelihatannja baik. 

  

  

  

(Loear tanggoengan redactie), 

Djawab saja 

ataspertanjaan2 t. 
Moh, Halil, 

Soenggoeh benar beberapa jang di 
kemoekakan toean itoe, Kesoekaran 
pikir atas satoe doea hal, dengan tidak 
disengadja, njata saja lalaikan sama 
sekali, Sebab itoe dengan segera saja 
djoega akan memenoehi pengharapan 
toean, 

a, ,,Pengiriman post“ jang toean 
seboet ,,loear biasa“ adalah seperti ber 
ikoet, 

Doea atau tiga hari lebih dahoeloe 
toelisan saja itoe soedah dimoeat da 
lam ,Kebangoenan. Pada hari tanggal 
26 Jan. saja di telefoon sdr Sanoesi 
Pane oentoek memberi tahoekan jang 
ada diterima soerat dari Mataram. Dan 
hari itoe djoegasaja mengirim toelisan 
saja jang: kedoea kepada ,, Pemanda 

“Ingan." 
b. Dari hal keloearnja beliau dari 

staf pembandoe ,Poedjangga Baroe“ 
itoe hanjalah suggestie dari saja. ,, Tjoe 
koeplah mitsalnja sdr. keloear dari 
Poedjangga Baroe“, begitoe saja toelis. 
Sebab saja anggap keterlaloean kalau 
saudara itoe menarik diri sama sekali 
dari semoea pekerdjaan oemoem. 

c. Bahwa nama beliau tidak nampak 
lagi sedjak boelan Sept,/Oct, itoe tidak 
saja perhatikan dan pada waktoe saja 
menoelis ini djoega beloem dapat saja 
memeriksa kebenaran itoe. Sebab kebe 
toelan sa'at ini saja tidak mempoenjai 
madjallah terseboet. Tetapi dapat saja 
pastikan disini bahwa tidak benar 
persangkaan toean itoe. 
Sekian, tjoekoeplah soedah. Atas 

kesempatan boeat menambah apa jang 
masih koerang itoe saja oetjapkan 
terima kasih. 

Wassalam, 
SOEMANANG 

Schoolweg 6, Bogor. 

  

  

  

Toean Wisastra Kadipa- 
ten: Terima kasih atas perhatian toe 
an, 

Sajang kami beloem dapat menetap 
kan bisa atau tidaknja dimoeat, sebe 
loem dilihat dan dibatja, 

Ab. no.14632 Tg. Karang: 

Terima kasih atas perhatian dan soem 
bangan gegevens dari toean. 

Toean 8S, Kalianda Lampong 

Boekti-boekti keboesoekan di kolo 
nisatie kami simpan baik dan dimana 
perloe. dipergoenakan. Terima kasih 
atas perhatian toean 

T, Kam. Tjikandeweg Btoc. 

Sajang koetipan dan toelisan ta' 
dapat kami mosat. Meskipoen demiki 
an, terima kasih atas soembangan tsb. 

  

  

S,BAKRI — 
KLEERMAKER VAN PEKALONGAN 

Molenvliet Oost 42 -  Batavia-Centrum 

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

Sedia matjam2 kain jang bagoes 
boeat djas, boeat sekarang. 

Djoega disini sanggoep menerima 
mendjahit badjoe perempoean — mems 
borduur — pasang renda enz, peker- 
djaan ditanggoeng rapi, harga mela- 
wan. Bikin pertjcbaan moelai sekarang, 
poedjian tidak perloe, 
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— tentoe sadja di, 

   
   
     

   

   

        

    
     

     

    

   

  

    

   
   

    

  

   

   
    

    

       

   
    

   

barang: Banaran 
“namanja dikenal oran 
loe mentjari toenar 

      

    

   

    

pli 5 

Kalau soedah berh 
angkat pergi, de 

rang Pata Kon 
nja. Kedjadian den 
didjalankan oleh orang2 
Palembang, Malaya dai 
orang Tionghoa totok. 

Seorang perempoean toea j 
tan kaja dan beribadat, tela 
didesa jg djaoeh dari ko 
maksoed mentjari penghib 
bab katanja ia baroesan 
naknja perempoean jg sanga sia 
kemoedian sesoedahnja ia tingg 
sa dimana ada banjak gadisnja ji 
tik, lantas ia mengambil an 
ngoet, sebab menoeroet katanje 
jg ia poengoet itoe, roepanjs dan sa| 
ngat mirip dengan anaknja jg baroe 
san meninggal doenia. Tidak berbeda 
Gengan jg soedah kami seboet dibagi 
“an atas kalau soedah sedikit lama, ia 

  

    

  

    

   
     

     

  

  

  

poen dengan anaknja poengoet, dan 
kadang? dengan seorang doea. orang 
lagi gadis keloearganja ,anaknja poe' 
ngoet“ itoe, dibawa Tyt toga de 
sa itoe dengan keterangan bahwa 3 
nak poengoetnja akan diperkenal 
dengan sekalian keloeargan. 

Seorang perempoean 
jg sangat pandai bitjara, 
disoeroeh oleh crang-orang 
bangsawan2 atau orang2 jgk 
boeat mentjari selir (isteri 
ngan matjam—matjam 
jg savgat menarik hat 
nginkan lantas dibawa be 

ngan orang toeanja, tetapi am 

pai ditempat jg AREAh, ram i, atau di 

      

   
    

    
   
     

  

    
    

    
        

  

        
    
   

   
    

  

      
   

    

Jnia jg ini waktoe 

   

      

  

   
   

naa 

| Hamosi 

eker H diberi 

oenia jg Sangat djabat “ini. 

. Pengharapan kami 

dja dengan keicblasan hati boeat 
nentangi perdagangan perempoean 
anak2 ini, telah 

   

Ibaja2 Toean2 wakil dari aeloceoei doe 
   

alam conferentie ini, dengan pertoen 
ek Toehan, dapat soeatoe djalan 

jang sempoerna boeat membantras ma| 
babaja jang meradjalela diseloeroeh 

»Idoenia ini: sementara itoe kami ingin 
poela menjampaikan pengharapan ka 
mi, jg'kami rasa boleh djadi akan 

& membawa berkah, jaitoe: 

ca. hendaklah barisan zedenpolitie di 
perkocatkan dan disempoernakan, ter 
oetama dari politie2 jg terdiri dari 
orang2 perempoean. 

ladjari lebih djaoeh lagi, soepaja de 
ngan begitoe djangan sampai bisa di 
pergoenakan alat oleh tengkoelak2 pe 
rempoean. 

ari fihak 
ini, doenia mendapat sokongan tena 

“Iga dan pikiran jang sangat besar se 
“kali. 

. soepaja Anta tatia antarkan   dalam Dn an di | naluyakil anita is Tempe nna. 

  

   
   Ng O.R.o. 

Tekan | YD.G. 8 'golflenate 105,26 
: meter. ta Defensielijn v.d. Bosch 

rap 
Kemis —. Tantan 

. Lagoe Ambon 
Fa 2'30 Ia Lagoe Arab 
Ay Dongengan anak2 'dan 
Pn Njanjian oleh Tante Soedj 
G3 Membatja sk. 

7,— malam Zangkoor dipimpin oleh 
2 O.C.R.O. 

IU aa Pembatjaan kitab Indjil 
2 “oleh O.R.C.O. 5 
Bg Mn » De 
Gi Ster“ leh 

HO Toetoep. 

Sa ptoe 6 Februari 

8,30 pagi  Lagoe Melajoe j 

I9— Gambang Kromong - 
9,30 Lagoe Arab 
0,— Toetoep. Te 

12,— siang Lagoe Soenda “ 712,— 

l—..» Gamelan Djawa 
at Hawaiian 

2 —.m Toetoep. 

sore Lagoe Ambon, 

   Tn Ma .. diotooneel 
nier", 

Toetoep,. 

| PENJARAN TMOER 
(Djawa Barat) aa 

SI Keataniah Tn 

“Djoem'at 5 Febr, Ni Pung 
(Batavia) 

5— sore Lagoe Soenda " 

Tg de- | . 

    

: “3... Gambang Kromong 
18 — .,.... Lagoe Melajoe 
615 13 Lagoe Toerki 
6.30, Boeat anak-anak 

| (Bandoeng) 

Oa NG Lagoe Barat (Hawian) - 
5,30 8 Lagoe Soenda 

6.— ,. Boeat anak-anak 

645 ,. . Lagoe Tionghoa 

(Batavia Bandoeng) 
»— malam Berita soerat kabar 

1 715 “» 1 Lagoe Arab 
bu Pemandangan loear pe- 

' eri 
Be rn Entot 
9, — | Gamelan: Sendang It 

R.M.H. Wirjodiningrat 
| P SSL 2 
jrao””3 Toetoep 

F “Saptoe,6 Febr. 

(Batavia) 
la ,— pagi Lagoe Soenda 
Ng 40, Gambang Kromong 

. siang . Lagoe Djawa 
ARA 15 Intermezzo lagoe Arab 

PN daan Lagoe Tionghoa 
: te Krontjong 

p— m3. Toetoep. 

(Bandoeng) 

Gamelan . Djawa 
Lagoe' Hawaiian 

— Gambang Kromong 
$ Krontjong 
P Lagoe MN 

'Toetoep 

Balada) 

5 Gamelan Djawa   1 5-— sore 
MO Lagoe Hawaiian 
he Llagoe gamboes ' 
1680 "Yang Khim ' 

' (Bandoeng) 

Di Ca Krontjong 
5,30. ,. Ketoprak 
Bina Njanjian Molukken 
615 4 » Tikam Toea“ main. 

pe 

baik boedi, boej 

( aa Kanak | 

oven ikon Sana 
1. selama kami Kedu mr 

Dalam pengalaman selama kami be| 

Te menimboelkan 
beberapa rasa kelemahan didalam peng 
Ibarapan, sehingga oleh sebab itoe, | 
|toemboehlah pengharapan kami, hoe- 

sedang berhadlirj 

b. peratoeran imigratie soepaja dipe| 

ni" c, begitoe djoega dengan tjara be 
tgn kerdjanja arbeidsbemiddeling. | 

1) d. soepaja semoea pemerintah mem 
“Ibantoe pendirian2 (initiatief) particu- 

Pu lier jg berniat dengan soenggoeh2 ha 
1 ti oentoek memerangi perdagangan pe 
|rempoean dan anak2, sebab d 

“715 
tar LN 
Na 

  

”7-— malam Berita soerat kabar 

  

Laba YDH. n 7 : Kami 

” 

PROGRAMMA NIROM 

Penjiaran Barat 

Archipela. 99 (dari 11.00 tym 12.00 
atas 05 m). West-Java : 

| Bandoeng,120 Buitenzorg 182, Cheribon 
108, Pekalongan 92, Soekaboemi 192: 
Oost dan Midden—Java: Soerabaja 181 
dari 7.30 sampai 2.00 atas 25 m.) Soe 
aga aja II 196, Semarang 122, Ma onta 
1, Djokja 181, Solo 188, Tjepoe 186 

BDjoem'at, 5Febr, 

  

(Batavia Bandoeng) 

  

Lagoe Djawa 
Lagoe d 

Oper: . Me yg Manghoa | 

107, 53 meter 

Djoem'at 5 Febr. 

5.— sore  Lagoe Soenda 
TS, Lagoe Melajoe 

6—", Lagoe aneka warna 
B0, Berhenti » 

7.— malam Lagoe Djawa Igendi- 
ngan) . 

MAA Berita sport dan soerat 
kabar 

8 Levende hawaian muziek | 
Ai dimainkan oleh , The Jo- 

bo Natanagaran hawaian 
intertainers“ — dipimpin 
oleh toean Soegandi Wi- 
rakoesoemah 

10— Toetoep 

Sabtoe 6 Febr. 

5,—.sore Lagoe Djawa 
5,45 $ Lagoe Soenda (njavjian 

Nji Anah) 
GO Berhenti 

'I-— malam Lagoe krontjong 
Oo 3 Berita soerat kabar 
8—.. Siaran  speciaal boeat 

menghormat  oetoesan2 
Volkenbond jang menga| 
dakan rapat dikota Ban 
doerig boeat bermoesja 
warat soal ,pembantra- 
san perdagangan boedak 

' belian“ (akan diterang- 
kan lebih djelas dengan 
microfson) 

PN Toetoep 

“PENJIARAN TIMOER 

(Djawa Timoer) 

Djoem'at, 5 Febr. 

(Soerabaja) 

630 pagi Gymnastiek 
645 ',  Lagoe Arab 
Tak un Toetoep. 

5.— sore Lagoe Tionghoa 
TAS Lagoe Ambon 

(Djekja, Semarang, Soe- 
rabaja, Solo). 

6— ,  “ Lagoe Arab: dan Adzan 
Aren Ketoprak 

7, malam Berita soerat kabar 
Lae Gamelan Banjoewangi 
Tag Krontjong 
8.165 Wajang Orang 
9— S.R.I, 
1130 ,.  Toetoep 

Saptoe, 6 Febr. 

(Soerabaja) 

6.30 pagi  Gymnastiek 
6.45 , : Hawaiian 
PB AI Toetoep, 
1, — 3 Gamelan 
12, — Pertjakapan tentang 

masak2 
ob Lagoe Tionghoa 
L— ",  . Krontjong 
MAAN Lagoe Menado 
2 Toetoep 

(Djokja Semarang Soera 
baja Solo) 

6,— sore Lagoe Arab dan Adzan 
Bahkan Krontjong | 

7.— malam Berita s. kabar 
To Lagoe Hawaiian ' 
1380 Wajang orang 
12— Toetoep 

Batavia 126, 

  

12, 30 
1,20 

1,30 
2,20 
2.30 

6,03 

5.80 
5.45 
6.01 
6,15 

| 6,45. 

»” 

» 
Lah 

» 

” 

sore 

    
     

112,05 siang Sericus muziek $ 
OrkestNirom 
Berita soerat kabar 
Instrumentaal 
Berita s. k. (mengoelangi) | 10. 
Toetoep. 

Lagoe sore 

malam Berita soerat kabar 

T
a
u
 

  Mana soeka 
' Kamer Muziek 

Kabaret 
Oxzkest Nirom 
Lagoe popoeler 
Lagoe Hongaria 
Toetoep. 

BRV. 

Batavia 1 157,89 m. aa Tel 
66 m, Butenzorg 156,25 'm. Soekaboe 
mi 142,18 m. 

“Djoem' 'at5 Febr. 
5,01 sore 

» 

» 

» 

” 

Lagoe gramophoon 
Berita soerat kabar 
Lagoe gramophoon 
Lagoe Vocaal 
Kepandoean 
Meneroeskan vocsal 

k7.— malam Peladjaran menoelis ,,Ste- 
nografie« 

IPopoeler) 

  

TAI Ta" 
8— Cello-sonaten avond 
845 ..,  Lagoe gramophoon : 
O.— Lagoe minoem cocktail 
10— Lagoe gramophoon 
10,30 ',  Lagoe dansa 
Ap Toetoep. 

Sabtoe, 6 Febr. 

7,01 pagi Lagoe pagi 
8,30, Toetoep. 

10-01: s3" “hagoe gramophoon 
1l,—. Disco Varia 

2,15 siang Tiger Rags 
| 230. , Swing Music 
85... Togtoep. 

5.01 sore Lagoe gramophoon 8 
5.30, Berita sk.- 
5,45 , - Lagoe gramophoon 
Gr Vocal Gems 

7.— malam Lagoe roepa2 
140, Lagoe gramophoon 
1 Pemandangan loear ne- 

geri 
8,— Cabaret Belanda 
845. Lagoe dansa 
9,30, Phohi Relay o 
9,50, Lichte klangken 
Tana Lagoe dansa 
1,— Toetoep 

  

    

  

Kapan toean ada didalam rimba toean 
haroes membekel satoe snapan boecat 
mendjaga diri. 
Orang idoep di ini djaman misti sedia 
Satoe flesch WATSON'S PEPERMINT 
CURE boeat 
roepa-roepa penjakit. 

Sole Agent : 

mendjaga - datengnja 

N.V. Handel My. Seng Tjiang 
Batavia-Centrum Tel. 972 Bat. 

  

  

  

Pakailah 

Saroeng Padang Tjap Balairoeng 
Ditanggoeng tidak loentoer, Ditanggoeng tahan Matahari 

HarGansa Morran 

Hoofdagent 
  
  

Pintoe Keti Ketjil 35 

Rahman Tamin 
Batavia 

BISA DARAT BELI: 

Di Pasar Senen 

  

Toko Mohd, Tahir, Toko Merapi, Toko Delima, 
Toko M.I. Maasoem, Toko H. Ibrahim. Di Sawah Besar 

Toko Malaya 

Di Bandoeng Toko Padang. 
Di Medan Toko Jacatra. Padang, 

Di Palembang Toko 
Di Pekalongan 

S. M. Rooslan Kampoeng Arab 
  

  

  

  

ya
a 

  

  
  

Bisa dapat beli alat2 
oentoek keperloean pan 
doe (padvinder) dan 
perkakas tani (Land- 
bouwgereedschappen) 

dan lain-lain keloearan: 

»PA KAS" 
Soekaboemi 

dioega lerima pesenan 
| segala mafjam peker- 

djaan besi menoeroet 
gambar atawa tjonlo 
pada: 

M. Tadjoedin p/a 
P.P.D.A 

Kampoeng Dia wijk- 
Ambon Batavia-C. 

“Tentang pembikinan dan kekoeatannja ta“ perloe diterangkan lagi, baik 
saksikan sendiri, harga menoeroet zaman. 
Boeat didalam Kotta-Betawi, atas permintaan kita sanggoep koendjoengi 
Toean-loean poenja tempat kediaman oentoek memperlihatkan barang- 

. barang keloearan peroesahaan terseboet. 

. Memoedjikan dengan hormat. 
          6,03 sore Tango dari Argentinia 

630 Peladjaran bernjanji boe 
at anak anak, 

T,— malam Berita soerat kabar 
Na Ro an Serieus muziek 
1830 G Karakterstukjes 
gt » Hoorspel 
GUN Lagoe kabaret 

MO— Lagoe dansa 
10,30 Toetoep, 

Sabtoe, 6 Febr, 

6,30 pagi  Gymnastiek 
6,45 Lagoe gembira 

Pe Toetoep. 
IIUt 9 Tentang ,Perdagangan| 

Perempoean dan Anak2" 
DN BR Lagoe gembira 
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Pa An maa 

   

  

  

    

  

 Tereakan ,,weermacht“, masih men 
. dengoeng2, Comite.Weermacht masih 

' bekerdja, dansebagaiexpgriment 
. membikin adjakan membelakan tanah 

' Indonesia, memberanikan diri, menga 
“djak djoega anak-Indonesia oentoek | 
beramai2 menjokongnja. 2 

0... Yentoelah Weermacht Comite tadi 
. mengetahoei, bahwa segala tjita2 jang: 
baik dan moelia i'oe berdacar atas 

  

P3 (atau tidaknja maksoed Comite itoe, 
“ dan ijita2nja, itoepoen haroes ber 

jang besar, dan segala itoe, bisa di- 
dapat dari dan dengan ra'jat Indo- 
.nesia se-anteronja. san 

. Apabila ra'jat Indonesia jakin dan 
pertjaja atas adjakan itoe, segera de 

| ngan tidak menolaknja lagi akan soe: 
ka soenggoeh2 menghargai tinggi 
tjita2 weermacht comite tadi, apalagi 

“karena negeri tempat kediaman kita 
ini, memang negeri kita sendiri, tanah 
air kita sendiri. Dan memang zoeng 
goeh perloe bagi kepentingan kita 
sueatoe kekoeatan oentoek menjela, 
lamatkan pengasoehan negeri ini, soe 

| paja menoedjoe kepada djalan Zelf- 
. bestuur, soepaja dengan :kekoeatan 

itoe dalam pekerdjaan Negeri itoe| 

keloearan dalam artian moesoeh. 

loe bagi Nederland ? P 
gi Indonesia? 
Melsinkan keselamatan Negeri 

   
   

nja! £ Le mal 
Inilah pokoknja, sebab itoelah tidak 

salahnja kalau kita djoega perloe 
.mendapat pengertian politiek. 
sebab didikan politiek kepada masa 
cada sangat moelia bagi kepentingan 
negeri, 
.. Pengertian itoe mendatangkantjin 

itoe. Tjinta kepada segala kepentingan 
jang mengenai negeri2 sendiri. 

djoerkan, bahwa Nederland dan Indo 

.madjoekan kedoea negeri itoe jang 
sseperti ta'dapat terpisah lagi, karena 
ssoedah sangat rapat perhoeboengan 

ocean bahwa masing2 rafjat Ne 
| dan Indonesia perloe mem 

IL... kalau andjoeran itoe di 
ngat dan dengan gembira, maka 

cengkinlah nanti ra'jat Indonesia jg 
ih mengandoeng pimpinan ini 

aengarti dan mengakoei akan kepen 
kedoea negeri itoe. 

sajat doenia memang soedah 
. memberi pengadjaran pada oemoem, 
“bahwa tiap2 negeri. dan tiap2 bangsa 

ta'akan dapat hidoep dalam kea 
isolement. Ta'mengenal iso 
, lagi maoepoen politieke, 
oen intellectueele iso 
e. Tiaptiap negeri itoe ada per 

cengan satoe sama lain, Perhoeboe 
gan dari sesoeatoe bangsa dengan 

gsa lain itoe, memang soedah men 
li sooatoe sifat dan tabeat dari 

n, karena kalau kita tidak soeka 
ai kepentingan Alam itoe, bo 
kita dianggap melanggar Alam, 
“dipersalahkan karena inter 
nale trouweloosheid, 

am djaman jang serba modern, 
mana Doenia haroes bersatoe. 

madjoekan perdamaian. 
akoei, bahwa negeri ini 

isa berdiri sendiri dengan 
gan tegak sebagaimana 
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Aa 
pa 

kejakinan dan kepertjajaan. Berhasil! 

dasar poela atas kejakinan kekoeatan| 

tidak datang ganggoean dari fihak| 

  

dalamnja-Mendamaikan pikiran doenia 
g kaloet,adalah sangat soelit. Berbagai 

ii factor mengganggoe ichtiar per 

Tg Be: 

'toekan 

   

  

   
   n sekali dengan mempersa 

pikiran bangsa, soepaja bang 
Isa itoe mengerti haroes bersatoe, mem 
poenjai persatoean, segala itoe oen- 
toek kepentingan negerinja, dan kese 
|moeanja ini hanja bisa terdjadi kalau 
orang dan ra'jat itoe insjaf akan arti 
tjinta-negeri jang sedalam dalamnja, 
tjinta-bangsanja, tjinta masjarakatnja. 

'Tjinta-negeri, adalah satoe satoenja 
pokok dari sesoeatoe bangsa, oentoek 
menentoekan hoekoem2nja negeri itoe 

   

Istaathuishoudkundenja atau lebih ba 

ding kita. | 
Dengan tidak mempoenjai pengerti 

an tentang segala ini, sesoeatoe bang 
sa itoe bolehlah terhitoeng satoe wil 
looze massa, jang sangat meroegi 
kan negerinja, "5 4 
. Menoeroet Grondwet, Indonesia ti 
dak lagi dianggap seboeah tanah ko 
lonie, tidak dianggep tanah ta'loekan 

ik kita namakan sadja Volkshuishou 

melainkan soeatoe bagian jang ta” da 
'pat terpisah dari Nederland, 
'gap satoe integreerend deel, 

Diang 

Maka kalau dipikirkan dan diso'al 
kan dengan dalam dalam, Grondwet 
Nederland, jg kami kemoedian boleh 

0. Djadi, apakah jang sekarang per/namakan grondwet kita-demikianlah 
oen perloe ba|seharoesnja, kalau kita bangsa Indo 

000 Inesia ini soenggoeh ra'jat Nederland- 
mengharapkan persatoean bangsanja 
Belanda dan Indonesia boeat men 
djoendjoeng tinggi grondwet itoe. 
Soenggoeh satoe keoen 

toengan bagi Nederland, ka 
lau terdjadi itoe! 

Diantara keradjaan2 koloniaal, ma 
Ika boleh dikata hanja Nederland sen 

rn Lg 3 3 dirilah dibawah kolong langit ini jg 
ta kepada hati jang mempeladjari mempoenjai rajat serba haloes pera 

ngainja dan tinggi kesopanannja. 
'Soenggoehpoen demikian, kalau ma 

Kalau pada kita sekarang ini dian (sih ada kaoem jordens (bodoh), jg 
Pan £ |maoe membandingkan bangsa Indone 

nesia itoe haroes bersatoe, oentoek melsia sebagai bangsa djadjahan bersama 
tinggi 
 Hottentot, 1 

1: Sar aan TAN ataupoen lainnja, baiklah soal itoe ki 
inja, hingga ra'jatnja insjaf akan pe| ta poelangkan kepada mereka mereka 

jang mempoenjai pikiran loehoer jg 

deradjatnja dengan bangsa 
Kaffers, atau orang oetan 

sangat bergoena bagi Nederland bagi 
rajat Nederland seloeroehnja, djali ke 
pada mereka mereka, jg tidak mem 
poenjai pikiran perbandingan sema 
tjam kaoem jordens,kaoem bodoh2 
jang dengan mentah2an tidak segan 
memoentahkan pikirannja jang koe 
soet itoe, koesoet karena penoeh dan 
berbaoe rassuperioriteit, ma 
ka patoetlah perboeatan itoe ditjegah 
oleh Pemerintah kita dengan sekoeat 
koeatnja. — 

Orang2 jg masih beranggapan le- 
bih superieur itoe hendaknja disoeroeh 
menetek DOT lebih lama lagi, agar 
mengarti kepandaian hikajat dls. jg 
mengenai bangsa kita, disoeroehlah 

Imereka poela menontoni bangsa kita 
dari moela zaman pre-historisch 
sampai kini, poen djangan loepa di 
soeroeh melihati kaoem hottentot dls, 
Ijang tidak mereka kenali riwajatnja, 
tambonja, tetapi laloe mendjatoehkan 
pertimbangan atas bangsa itoe, atas 
kedoedoekan mereka itoe atas pengli- 

'Ihatan pada koelitnja jg hitam itoe, 
- atas kotornja dan kepitjikannja dalam 
segala sesoeatoe. 

' Sekali lagi, bagi kaoem jordens 
kan itoe dan meng (jg bodoh): Kita bangsa Indonesia: 

     i Europa jang maha 
limana masing2 | 

g har: mai. DA- 
ig sebenar-benarnja dan sedalam 

nja setjara ut o- | mengharapkan djoega perindahan, Ki 
ta boekan Hottentot, Meski Hottentot 
sekalipoen machloek Allah. 

  

          

    
      

   

      

       

oentoek menimbang keadaan keada- 
ban atau kebiadaban sesoeatoe bangsa 
boekankah kita patoet letakkan dasar 

manoesia tentang kewadjiban kema- 
'noesiaannja,  kebaikan-kelakoeannja, 
dan kenakalan- atau kedjahatannja 
bangsa itoe ? 

Kita bangsa Indonesia boekanlah 
terhitoeng bangsa biadab atau sete-   Sebagai pokok dan dasar jg koeat 

dan pokok toe atas pengetahoean: 

   

    

Baen aan ing 

ngah biadab: djadi boekan wilde, 
dan boekan halfwilde volk- 
stammen. 

Itoelah oemoemnja. 
|. Ketinggian cultuur kita, pengeta- 

leh dibandingkan dengan cultuur da 
ri bangsa2 jg berboedi, jg berpekerti, 
dan tidak lebih rendah dari bangsa2 
lain jg bertamadoen didalam doenia 
dengan tjoekoep pembawaan kemoe 
liaan kesempoernaan, dan pelbagai 
Ibegaafdheden, segala itoe ber- 
gantoeng kepada toentoenannja, djadi 
moedahlah kita oentoek menerima 
pendidikan, boeat mendjadi madjoe, 
dengan seya se'eka dan se'kata (he 
mogeen). Te 

Kita ra'jat Indonesia tidak "moedah 
ingkar, Terhitoeng ra'jat jang menoe 
roet, dan sampai tjoekoep mengarti 
oentoek menghargai sesoeatoe pimpi 
nan atau toentoenan. 

Bangsa seperti bangsa Indonesia, 
ta“moedah didapat, kalau mengingati 
akan verdraagzaamheid kesa 
baran dan ketawakalannja. 

. . Satoe bangsa jg memperhati 
kan tinggi akan sifat kesetiaan, de 
ngan kesetiaannja seekor andjing jg 
bisa bersetia kepada djoendjoengannja, 
kepada toeannja. 

Dengan perkataan ini djanganlah 
sekali kali orang ' kira kita seakan 
akan menyindir atau mengatakan bah 
wa kita ini soeka pada pekerdjaan 
mendjilat. Djaoeh dari itoe ! 
Wijzijn een zacht Volk! 
Moedah djoega bangsa Indonesia 

Gipersatoekan, kalau kehendak persa 
toean itoe datang daripada penoen 
toenan kedjoedjoeran dan menghenda 
ki kebadjikan oemoem. 
Satoe bangsa jg dengan verdraagzaam 
heidnja loear biasa itoe soeka senan 
tiasa berlakoe lemah' lemboet. bertjo- 
tjokkan dengan adat lembaganja. 

Satoe bangsa jang karena lemah 
lemboet dan tinggi boedi pekertinja 
moedah menjerah, menjerah dengan 
sebaik baiknja, boekan dalam artian 
tidak berani, tetapi karena pembawa- 
an mengalah jang ada .padanja. 

Pendek kata, siapa jang berani me 
ngatakan sebaliknja, . . . berani ber- 
kata bahwa bangsa kita ini boekan 
bangsa jang moelia pikirannja. 

Segala pembawaan dan sifat sifat 
baik jang mendjadi perangai kita tadi 
itoe, adalah disebabkan karena tama- 
doennja, karena beschavingnja, maka 
haroeslah kita itoe dalam segala gala- 

nja. 
Kalau dalam segala itoe sekarang 

lah boekan salah kita, tetapi salahnja | 
Zaman, jang membawa kita pada Za- 
man itoe. 

Soeatoe bangsa jang masih biadab 
tentoelah ta" moedah dipersatoekan, 
tetapi keadaban jang ada pada kita 
sopan santoen kita 'itoe rasanja ta' 
perloe lagi tertoentoen oleh kepandai 
an sekolahan, kalau kita senantiasa 
soeka berhidoep primitief, boeat mene 
goehkan keselamatan diri sendiri. 

Satoe bangsa jang berperangai sede 
mikian itoelah menoendjoekkan pada 
kita soeatoe bangsa jang Besar. 

Nederland ta' oesah merasa ketjiwa, 
mempoenjai ra'jat Indonesia sebagai 
djiwa negerinja, 

Kalau ada golongan dari bangsa 
kita jang ingkar, ataupoen menakal 
terhadap negeri, itoelah memang soea 
toe dasar dari semoga bangsa dimana 
mana, 
Dimana ada koerang senang hati 

disitoe ada roengoet-roengoet. Biar di 
Amerika Selatan atau Oetarapoen soe 
atoe benoea jang didiami oleh bangsa 
jang united (soedak bersatoe), ada 
djoega roengoet-roengoet itoe. 

Sekian doeloe. Besok akan saja sa- 
djikan samboengannja. 

  

  

  

Soepitan dalam Kraton Mataram 

Dari pihaknja prijaji hamba Kera- 
djaan dalam Kraton di Mataram kita 
mendengar kabar, bahwa dalam boelan 
Maart dimoeka ini Z.H, Sri Soeltan 
di Mataram berkenan akan mengada 
kan perajaan ,soepitan” (besnijden) 
oentoek salah satoe poeteranja, jalah 
B.R.M, Sinvewata, 

Berhoeboeng dengan maksoed itoe 
menoeroet kebiasaan akan banjak 
djoega anak anakonja hamba Keradjaan 
itoe jang akan toeroet ,bela“ dalam 
perajaan ,soepitan poetera dhalem" 
itoe, 
. Tetapi diwartakan, bahwa soepitan 
itoe hanja akan sederhana sadja, erti 
nja tidak akan diadakan perajaan jg 
besar seperti biasa dilakoekan kalau 
ada soepitan poetera-dhalem dalam 
Keraton.   ceme G9 maan 

  

Le 

'Pasar Boekit Tinggi akan diserahkan 

Ihoean agriculture kita dls. poen bo-| 

|negeri2 Agam ukan mendapat bagian 

nampak banjak kemoendoeran, itoe|“€ ekor. 

sawah pada moesim jg akan datang: 

  

ROEPA-ROEPA DARI SOEMATRA 
BARAT 

kepada Gemeente 

Sinar Soematra dari Padang me- 
ngabarkan : 

Sebagai diketahoei Pasar Boekit 
Tinggi jang djoega diseboet Pasar Se 
rikat, meskipoen telah ada Gemeente 
Fort de Kock, ia mendjadi kepoenja- 
an dan dioeroes oleh soeatoe toeboeh 
jg terpisah dengan nama Passerfonds. 

Lama soedah orang berichtiar hen- 
dak menjatoekan Passerfonds itoe de- 
ngan Gemeenteraad, tetapi sebegitoe 
djaoeh oesaha mempersatoekan itoe 
tidak berhasil, sebab, kabarnja, negeri2 
di Oud Agam setoedjoe. Inilah sebab- 
nja sebegitoe djaoeh Passerfonds ting 
gal Passerfonds dan 'Gemeenteraad 
tinggal terpisah dari itoe, 

Sekarang kita dapat kabar bahwa 
baroe ini telah diadakan lagi perem- 
boekan dengan kepala2 negeri seba- 
gai anggauta dari Passerfonds soepa 
ja Pasar tsb. terlepas dari Passerfonds 
dan diserahkan kepada Gemeenteraad. 

Soedah tentoe penjerahan itoe de- 
ngan ada mempoenjai, misalnja. bah 

pada setiap2 waktoe jang ditentoekan 
dll. sebagainja. 

Tinggal lagi sekarang, apakah pe- 
njerahan itoe kelak membaikkan atau 
sebaliknja kepada negeri2 jg tersang- 
koet inilah soeatoe tekarteki jg akan 
terserah kepada jg berkepentingan. 

Sedikit hari lagi nistjaja soal ini 
akan dibawa kedalam kerapatan dari 
berbagai2 negeri di Oud Agam. 

Lebih 1500 ekor sapi soedah didjoeal 
Dikoeatirkan Solok 
akan kekoerangan 

“djawi oentoek me- 
ngerdjakan sawah 
padamoesimj.a.d. 

Pembantoe kita wartakan dari Solok : 
Hari Seven kemaren kembali soe- 

dah ada 540 ekor djawi (sapi) jg di 
bawa ke Koeantan dan Djambi oleh 
saudagar2 ternak. 

Segala djawi ini dibeli dari pendoe 
doek kampoeng dikeliling Solok. Ke- 
banjakan boekan ternak piaraan, me 
lainkan sapi oentoek mengerdjakan sa 
wahpoen soedah didjoeal, sebab harga 
sapi di Solok sekarang soedah naik 
begitoe roepa. : 

Sapi jang selama ini bisa dibeli de 
ngan harga f 10,— sekarang soedah 
naik djadi f 20,— dan sampai f 25,— 

“ Itos sebab pendoedoek berlomba 
mendjoeal sapinja, meskipoen sapi2 
itoe bergoena oentoek mengerdjakan 

Semoea ditaksir soedah lebih dari 
1500 ekor sapi dari bilangan Solokjg 
dibawa ke Djambi dan Koeantan da- 
lam doea minggoe ini. 

Sekarang saudagar2 sapi itoe boekan 
sadja menanti hari pasar boeat mem 
beli sapi akan tetapi ada beberapa 
orang diantaranja soedah sengadja me 
ngoendjoengi kampoeng2 boeat men- 
tjari teranak itoe. 

Dibilangan lain sebagai di Batoe 
Sangkar dan Pajakoemboeh kabarnja 
banjak poela teranak jang soedah di 
bawa keloear Minangkabau. 

Karena itoe orang chwatir sebab pen 
doedoek jang djoeal teranak dengan 
tjara besar demikian akan merasai ke 
soesahan lagi nanti pada waktoe moe 
sim toeroen ke sawah. 

Sementara itoe boekan tidak bisa 
djadi di Pasar2 di Minangkabau teroe 
tama sekali boeat pasar daging di Pa 
dang harga daging akan naik dari jg 
biasa, sebab sapi jang dibawa ke Pa. 
dang ternjata tidak menoeroet seba 
njak jang soedah2 

Perboeatan pembelian antara sauda 
gar dari Padang dan dari Koeantan 
soedah mendjadi naiknja harga sapi 
itoe, Dan ini soedah tentoe akan ber- 
kesoedahan dengan naiknja harga da 

si 

  

Berhoeboeng dengan kabaran diatas 
disini kita dapat kabar, bahwa ber- 
hoeboeng dengan kekoerangan sapi 
oentoek pasar Padang, maka beberapa 
orang saudagar soedah berangkat ke 
Sinabang boeat mentjari kerbau, 80e- 
paja dengan begitoe kekoerangan pe 
motongan sapi di Padang atau lain2 
Pasar bisa ditjoekoepkan dengan ker- 
bau, : 

Ini ada gara-garanja hoedjan cou 
pon getah dibilangan Djambi dan 
Koeantan. 

Orang boenian atau ,orang 
haloes" 

Pembantoe Persamaan dari Padang 
mengabarkan : : 

Satoe dongeng atau benar terdjadi, 
itoe kita beloem berani memberi poe 
toesan, tjoema kabar orang jang kita 
kabarkan. 

Katanja seorang Boemipostera nama 
A ketika berdjalan pada soeatoe ma 
lam dekat satoe tempat di Soemaniia 
soedah ketemoe serombongan orang 
jang pendek potongan badannja. Orang 
orang itoe soedah toea roepanja. Me 
noeroet keterangan A, orang ini tidak 
sebagai manoesia biasa sebab itoe di 
doeganja orang2 ini ada rombongan 
orang boenian. Tingginja orang2 ini 
hanja satoe meter. 

Seorang lain bernama N. pernah me 
nerangkan poela, bahwa ia soedah 
pergi dengan kawan2nja pada soeatoe 
malam ketengah sawah. Dari djaoeh 
dilihatnja ada lampoe berkelip2, dan 
kelihatan djoega orang berdiri dan 
doedoek dekat lampoe itoe. 

N dan kawan2nja segera pergi ketem 
pat lampoe itoe boeat lihat apa jang 
dikerdjakan orang disitoe. Dan ketika 
dihampiri lampoe itoe makin djaoeh 
dan achirnja hilang dari pandangan 
mata. Menoeroet keterangannja jang 
dilihat itoe jalah kampoeng orang 
boenian. 

Tentangan orang Boenian ini dapat 
diterangkan, bahwa menoeroet keper 
tjajaan pendoedoek disini, adalah se- 
bangsa orang haloes jang bisa 
meroepakan diri sebagai manoesia, 
dan atjap memperdajakan manoesia. 

Tetapi lebih koerang kepertjajaan 
ini ada meroepakan sematjam tachjoel 
jang soelit orang akar dapat memberi 
keterangan jang pasti, 

— 4 am 

Lotery barang2 dioendoerkan 
penarikannja. 

Rangkajo Rachmah El Junusyah 
dari Padang Pandjang minta dioe- 
moemkan ma'loematnja seperti beri- 
koet. 

Dengan ini kami memberi tahoekan 
pada “Jemoem, bahwa Almadrasatoe' 
ddinijah Perempoean Padang Pan- 
djang semendjak dari beberapa boe- 
lan jg. laloe ada mendjoeal Lotery ba 
rang barang kepandaian moerid moe 
rid, oentoek keperloean sekolah Tenoen 
dalam Madrasah terseboet. 

Dalam mana kami doeloe telah me 
njiarkan bahwa Lotery barang barang 
itoe akan dilakoekan penarikkan no- 
mornja pada ddo. 31 Januari 1937 ini. 

Oleh karena beberapa halangan, ter 
oetama -tentangan barang barang 
itoe masih ada jang tinggal lagi, sebab 
itoe penarikkan oentoek 31 Januari 
1937 itoe kami oendoerkan sampai 
nanti tanggal 1 Apri! 1937 dimoexa 
ini. 

Lebih landjoet kami mengharapkan 
pada Agent Agent dari Lotery ini, 
kalau soedah beres pendjoealan lotery 
ini haraplah kirimkan dengan lekas 
keterangan nama nama orang jang 
membelinja, selandjoetnja lagi djangan 
diloepakan mengirimkan sekali hasil 
dari pendjoealan dari barang barang 
terseboet sampai ditangan kami hen- 
daknja 15 Maart dimoeka ini. 

Hanja sekianlah penjiaran kami dan 
pengharapan kami kepada jang berke     ging di pasar2. pentingan adanja. 

  

  

Batik haloes toelis 

akan dapat kepoeasan. 

RECORD!:! 
Barang jang disepeciaalkan, tentoe djadi 

eco pe 
paling haloes, dari segala keloearan, publiek 

di 

9 

tangan, dan  Tenoenan 
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Lagi orang Ir 

J 
“dikirim oleh orang2 jg 

“Ini matjam soerat soedah sedi 
— beberapa tahoen hingga ang 
sih ada sadja orang kir 

' Ini tandanja masih banjak o 

| doepnja bergantoeng 
"soepat" : 

. Pengiriman itoe soerat m 

   

oerat jang bernama, 
jaitoe rantai peroent 

spertjaja“ bahwa p 

kembali isi itoe soerat 91 

dikirimkan pada kita poenja « , 

kenalan perempoean atau leli 
ngan perboeatan mana katan 

akan dapatkan keberoento 

baliknja kalau 
akan dapat kesialan. Tar 

Menoervet oedjarnja i 

officier Amerikaan dalam pe 
tahoen 1914. Ia minta kita 

Hampir rata2 redactie soerat? 
seloeroeh Indonesia ini telah 

kita tidak lakoekan itoe 3 
(00 TP Sekian kata Pemb. Makasser, 

        

  

   

      

    

   

  

   

          

   

  

   

  

   

        

   

      

   

  

   

  

    

        

   
   

     

  

    

  

   

rantai“ pertama disiarkan oleh seorang 

kembali dalam tempo 24 djam sesoe 
dahnja kita terima ini, ka 
tidak kirim kita akan « 
dalam tempo 9 hari kita ak 
kedjadian jang menggirang 
kita lakoekan itoe ,kewadjiban . 

Beberapa boekti ada 

dalam itoe soerat jang 

tjoekoep menarik boeat 
bahasa melajoe sebagai beri 

Poetranja Kol 
ditjoelik orang, 3 

  
Tan Kah Kee tel 

ta 

   

  

   
   

  

erikoet : 
onel Lindberg telah 
bari sesoedahnja ini 

Kolonel! terima ,,soerat Na jang 

mana ja anggap sebagai satoe leloetjon. 
Tn ag AN Gak" ia 

poenja secretaris, ketika ia ini minta 
toean Tan soeka landjoetkan ini ,s0e 
rat rantai“. Satoe minggoe kemoedian 

ja poenja fabriek telah “terbakar. 
Mrs. 

nerima  satoe 

nja jang 
Scotland, 

lakoekan kewadjibannja siarkan 
| bali ini ,soerat rantai“ pada sobat2 (ki: 

dan kenalannja. 
Mr, Phoa Liong Gie di Batavia mes 

kipoen ia ada hiboek oleh pekerdjaan 

nja telah lakoekan djoega kewadjiban 

nja menjiarkan kembali ini soerat 

rantai dan 

dari seorang 

ketjelakaan, 
ban dari 

jaitoe 8 kaga. pepatah . 
kem |pertjaja dengan ,soerat rantai“ demi- 

Dickhaw di Denver telah me 

poesaka “sedjoemlah 
50.000 pondsterling dari satoe paman 

' soedah lama terloepa di 

pada sa'at jg betoelia dapat 

satoe djoemlah dari f 50.000.— boeat! 

ia poenja peroesaha'an soerat kabar | 
Mijionnair Tionghoa, : 

D.W. Berety (Directeur dari Aneta) 

telah perlakoekan ini ,soerat rantai“, 

tidak sebagaimana moestinja. Djoega 

ia poenja nasib tidak terloepoet dalam 
ia telah toeroet djadi kor| 

pesawat terbang KLM,| 

Sekian kata itoe soerat jang dikirim 

    

   

      

  

    
    

   

   

    

    
    

   

    

   
   

   

    

   

  

   
   
    
    

    

    

   
   

   

   

  

   

    

    

  

    

    

   

    

   

  

   

  

   

  

,latau bertemoe dengan nenek mojang- 

i orang2 jg bernasib 
rang jang tidak toe 

| »s0erat rantai”, tapi 
kti jang bemartidak ada, se 

ma itoe disiarkan boleh djadi 
taoenja itoe orang2 : sekarang 

iknja Mr. Phoa Liong Gie, jg 

manja poen ada diseboet-seboet da 

al »Soerat rantai", soeka kasih 
gan benar-tidaknja ini dan 

ni matjam ,,soerat rantai boleh 
jaja of tidak. 

. Phoa Liong Gie, sebagai Hoofd 
teur dari ,,Siang Po“ akan gber 

sat soeatoe kebaikan pada publiek, 
kalau ia soeka kasih penerangan jang 
betoel dalam hal ini, soepaja kalau 
tidak benar, publiek tidak kena terti 

poe teroes-teroesan. 

       
       

Soenggoeh soerat rautai tempat 

bergantoeng nasib peroentoengan hi- 

doep demikian roepa, tidak heran lekas 
dipertjaja orang Indonesia, Segala jang 
mystiek-mystiek, jang gaib-gaib, jang 

haloes-haloes, ilmoe orang bisa bitjara 

nja jang soedah beratoes th. mening- 

'gal doenia, segalanja itoe lekas diper 

tjaja dan mendapat pasaran ra- 

mai di Indonesia ini, Sementara bang 

sa Indonesia tergila gila, loepa kepada 
Toehan jang mendjadikan boemi dan 
langit,bilang agama dan tidak pertjaja 
kepada Toehan, hidoep tefekoer, per 
tjaja bahwa peroentoengannja ada ter 

letak diatas setjarik kertas, maka se 
'mentara itoe orang lain bidoep ber 

djoang . . . hingga mereka mentjapai 
kedoedoekan economie jang koeat di 

ini negeri. Orang Indonesia sendiri 
boleh pertjaja sadja kepada itoe soerat 
rantai, nanti kekajaan akan datang 
masoek kantoeng badjoenja itoe orang2 

jang memboeang waktoe, memboeang 

'prangko soeka mengirim dan menjalin 
toe ,soerat rantai". aa 

Tjoema orang gila sadja jang bisa 

'kian roepa. Hanja manoesia berotak 

boeboer sadja jang pertjaja bahwa na 

sib peroentoengan hidoepnja ada ter- 

Kalau pembatja2 ini sk. menerima itoe 

matjam soerat rantai .,. baik lekas 

dibakar! 

ain Sanibar. 

  

9 Ike Palestina tadi, poen mereka telah 
—.Iberdirikan disamping perkoempoelan 

nja itoe, satoe badan Comite, Comite 
. Imana telah menjetak banjak brosoer, 

Ingan jang sebenar-benareja bagaimana 

"'lankan propaganda soepaja 

"Moeslimin jang ada di Marokko, sama 

gantoeng diatas kertas ,soerat rantai". | 

: ngan seboet nama-namanja orang jg 

toeroet siarkan ini ,,soerat rantai” dan 

oleh orang jang pertjaja. 

Kita poen kemaren menes 

ko 5 cent fartinja dari dalam kota 

Betawil, isinja itoe ,soerat rantai". 

| Roepanja redactie »Pemberita Makas 

ser” djoega ada menerima itoe matjam 

. soerat, kemoedian diberikannja komen 

taar seperti berikoet : 

Orang bisa kasih 1000 boekti2 de 

beroentoeng, sebagai orang jg soedah 

: nenerima sam |- 
pai doea poetjoek soerat pakai prang 

dalam bahasa Spanje, dalam mana 
maksoednja oentoek memberi ketera- 

djalannja kedjadian2 di Palestina, dan 
boeat diketahoeinja oleh sekalian pen 
doedoek ditempat terseboet. 

Lebih djaoeh lagi dalam brochure 

itoe, menentang toelisan2nja bangsa 
Jahoedi dalam beberapa s.s.k. jang 

mereka moeat di Hendoras. 
Dilain bagian dari seboeah soerat 

kabar jang datang dari seboeah negeri 
Islam ada memberitakan, bahwa se- 
orang peremposan Amerika jg soeka 

mengiteri doenia, dan perempoean 

itoe soedah menganoet igama Islam, 

jang sekarang memakai nama Hamim 
Salim, soenggoeh bergiat sekali dalam 

mendjalankan propaganda soepaja 
bangsa Arab dan Moeslimin ditiap2 
negeri jang ia koendjoengi kiranja 
soeka membantoe dan menolong akan 

nasibnja Palestina, beliau telah an- 
djoerkan kepada sekalian kaoem Moes- 
limin dari segala bangsa apa poen, 

soepaja menaroeh dimasing2 hatinja 
'kebentjian terhadap 'bangsa Jahoedi. 

Lebih djaoeh kini beliau berada di 

Brazili€ dalam perdjalanan ke ber 

'bagai2 tempat di Marokko, dan kelak 
ditempat jang belakangan itoe, beliau 
akan bekerdja giat oentoek mendja 

kaoem 

'soeka memberi toendjangan terhadap 
saudara2nja di Palestina jang tengah 

'menderitakan kesoekaran2 jang menje 

dihkan itoe. Selain dari pada itoe poen 
Hamim Salim itoe akan mempeladjari 
soal2 agama Islam di Marokko. 

Dari djaoeh kita doakan soepaja 
Njonja Hamim Salim itoe, tetap iman 
nja kepada Allah dan tetaplah Islam 

oja sampai beliau menoetoep mata. 

Adapoen oesaha beliau itoe tentoe Al- 
lah tidak akan loepakan oentoek mem 

beri pahala jang setimpal agaknja. 

Poela, kaoem Moeslimin di Santil 

fou, telah menderma Palestina seba- 

njak 7000 real Spanje. 

TURKYE. 
Atoeran baroe tentang pakaian moe 

rid moerid sekolah. 

Departement Onderwijs Turkije sedi 
kit waktoe lagi akan mengeloearkan 
atoeran, dalam mana menjoeroeh soe 

paja antero moerid-moerid sekolah2 jg. 
ada di seloeroeh Turkije memakai pa 

an. Lebih djaoeh maksoed dari atoeran 
jang sedemikian itoe, beloem kita ke 
tahoeinja. Boeat anak-anak bangsa Tur 
kije jang tidak begitoe mampoe, akan 
disediakan oleh pemerentah disana me 
reka poenja pakaian2 jang bersamaan 
dengan moerid-moerid jang lainnja. 

HINDOESTAN. 
Mendjadi tambah madjoenja perkoem 
poelan perkoempoelan Islam di Hin 

doestan. 

Soenggoeh boedinja Mesir itoe kepa 
da kaoem Moeslimin, boleh dibilang 
tidak sedikit, teroetama poela dalam 

dasannja, dengan djalan mengirim 

  

& 

PALESTINA 

bangsa Arab 

(oleh pembantoe A.) 

Perkoempoelan 
Falsetiniah“ di 
membela Palestina, 

Hendoras, 

Pembelaan oentoek kepentingannja 

»Al Djoem'iah Al 
oentoek 

selainnja mere 

Sekolah tinggi Al Azhar afdeeling 
propaganda, 
oelamanja ke Tiongkok, ke Joegoslavie, 
kebeberapa negeri-negeri Islam, dan 
belakangan ke Hindoestan oentoek | 

reka seperti mengadjarkan peladjaran2 
Islam jang sedalam-dalamnja. 

Kaoem Moeslimin begitoe poela per 
koempoelan2 mereka di Hindoestan,     

      

toeroet saudara ke Pasar Baroe. Djoe 
ga saja memperloekan beberapa perka 

kas sekolah." 

Soehardja pergi ke kamarnja oentoek 

berganti pakaian. Kemoedian doea anak 

moeda itoe naik mobil, dimana teman 
Noerani, bernama Djoewita menoeng 

ka mengirimkan oeang  dermahan 

KE 
Nu 

  

Oleh: SOERYA 

DI BANDOENG 
Ach, Tjeuk, saja Ap te ma 

h saja soedah datang | 
 oentoek mendjempoet saja. Kita soedah 
bersanggoepan akan pergi ke Pasar 
Baroe oentoek membeli barang2 keper 

kata njo 

nja Sastra.“ Djika kamoe dan temanmoe 
ta“ berkeberatan, bawalah Soeha 

ma, sebab teman saja s 

locan sekolah,“ “Baik, Ni, “ 

  

“pergi ke Pasar Baroe. 

. “Djika saudara Soehardja soeka, 
dengan senang hati, ,djawab Noerani, 
»Terima kasih, saudara Noerani, ,kata 

MOEDI HILANG 

rdja 

djalan orang itoe asijk bertjakap2. Di 

Pasar Baroe Soehardja terfjengang me 

lihat tempat jang amat ramai itoe. Roe 

pa2 kendaraan berdjalan laloe lintas, 

mobil, demo, sado, speda, motor, dan 

'gi ke bioscoop, ada jang masoek toko 

keloear toko oentoek berbelandja. Ada 

Ipoela jang ta“ mempoenjai toedjoean. 

|Mereka hanja laloe lintas di djalan ra 
ja oentoek melihat orang atau dilihat 

orang. Berdjenis2 pakaian tampak di- 

ditempat ramai itoe, seolah2 satoenja 

ta' maoe kalah dari lainnja, Roepa pa 

kaian dari jang biasa sampai jang hy - 

permodern, tampaklah dimata. Dalam 

goe. Dimobil Noerani memperkenalkan 

Soehardja kepada Djoewita. Ditengah 

kereta angin. Orang2 sebagai semoet 

berhilir moedik disitoe. Ada jang per 

banjak terima kasihnja kepada Al Az 

Pada saat itoe ta” terlihatlah kesoekaran 

zaman. Malaise seolah2 ta“ ada, Toko2 

penoeh dengan orang. Bioscoop2 sela- 

loe mendapat publiek. 

Di Tjireben Soehardja beloem per 

nah mengalami keadaan seramai itoe, 

Ta' heran, djika ia berdiri diam diping 

gir djalan dan loepa akan teman2nja 

jang ada disampingnja, Dengan terta- 
wa gelakak Noerani memperingatkan 

Soehardja akan maksoednja, Soehardja 

terkedjoet mendengar tegoran itoe dan 

ia minta maaf akan kesalahannja. ,Sau 

dara di Tjirebon ta' pernah mengalami 

keadaan demikian, boekan? ,tanja Noe 

rani, ,,Beloem pernah, ,djawab Soehar 
dja. Masoeklah mereka sekarang dise 
boeah toko oentoek berbelandja. Sesoe 

dahnja dipanggilnja demo, ,Kami akan 

membawa saudara ke Astana, ,,kata 

Noerani kepada Soehardja, ,djanganlah 

saudara, marilah saja antarkan saudara 

ke Kleine Lengkong, ,kata Soehardja. 

Branikah saudara saudara kembali 

ke Astana-Anjar? Apa saudata kenal 

djalannja?“ ,Ach, itoe perkara gam- 

  

har di Mesir itoe, karena di Hindoes- 

kaian jang seroepa warna dan potong |. 

memberi peladjaran2 Islam dan ketjer 

tan pada waktoe jang paling belakang 
ini, sesoedahnja Al Azhar mengirim- 
kan banjak alim oelamanja, nampak 
lah perobaban2 jang pesat sekali ke 
madjoean2 Islam disana. Bangsa Hin 
doestan Moeslimin jang tidak begitoe 
hiraukan kepada pengadjaran2 Islam 
akan tetapi kini mereka soedah kem 

Ibali poela oentoek menoentoet dan 
mendjalankan apa2 pekerdjaan2 jang 
diperintah oleh Islam. Mesdjid2 dan 

| perkoempoelan2 jang koeat2, banjak di 
dirikan disana, begitoe poela pergoe- 
roean2 Islam poen banjak didirikan 
oleh amalnja beberapa orang harta- 
wan bangsa Hindoestan Moeslimin. 

Seboeah perkoempoelan kepoenjaan 
nja kaoem Moeslimin di Hindoestan 
'jang diberi nama ,Islam Mesio Sa- 
madj“, perkoempoelan mana bertempat 
di Boemby, telah mengirim soerat ke 
pada Pembesar Al Azhar, soerat mana 
ditanda tangani oleh Voorzitter dari per 
|koempoelan tadi, dalam mana mene 
rangkan bahwa kaocem moeslimin di 
Hindoestan sangat merasa girang de 
ngan boedi jg tinggi dari pembesar Al 
Azhar, jang soeka mengirim banjak 
alim oelamanja ke Hindoestan oentoek 
mendjalankan da'wat Islam jang se 
loeas2nja diantara bangsa Boedha, dan 
memberi peladjaran2 kepada sekalian 
kaoem Moeslimin Hindoestan, penga 
djaran2 Islam jang sedalam dalamnja 

Lebih djaoeh dalam soerat itoe me 
nerangkan, bahwa kaoem Moeslimin 
oemoemnja dan perkoempoelan2 Islam 
cheesoesnja di Hindoestan sama ber 
soekoer kehaderat Ilahi jang soedah 
pertoendjoekkan kepada mereka dja- 
lan jang selempang lempangnja, dan 
mengangkat bangsa Hindoestan jang 
tadinja menganoet igama boedha jang 
sesat itoe, kedalam agama Islam jang 
soetji. 

Adapoen perkoempoelan2 kaoem 
Moeslimin jang telah berdiri di Hin 
doestan, antaranja seperti berikoet. 

1 ,Perkoempoelan Masdjid2, Perloe 
nja selainnja orang2 Islam bersembah 
jang, poen didaiam mesdjid2 jang ti 
dak koerang dari 160 bosah di Boem 
by sadja, telah diadjarkan didalam 
nja banjak moerid2 dari anak anak 
kaoem Moeslimin di Boemby, penga 
djaran pengadjaran Islam dan Al 

2. ,Perkoempoelan Chidmatoel Is- 
lam“. Maksoednja jalah mendjalankan 
'tabligh Islam di berbagi-bagi-tempat 
disana, dan oleh perkoempoelan jang 
terseboet namanja baroesan itoe, akan 
Imenerbitkan seboeah madjallah jang 
berhaloean Islam, 

3. ,Kautoor oentoek menoeloeng 
| werkloos bangsa Moeslimin Hindoes- 
tan“. Perkoempoelan ini bekerdja ke 
ras oentoek membantras penganggoe- 
ran dari bangsa Hindoestan Moesli- 
min, dan seboleh-bolehnja mereka itoe 
tidak boleh mendjadi orang2 jang 
tidak mempoenjai pekerdjaan. 

4, ,Kantoor penjiaran“. Kantoor 
ini oentoek mengeloearkan brochire2 
misalnja, dan soerat kabar, dengan 

bahasa disana dan bahasa Inggeris 
atau bahasa apa sadja jang dirasa 
penting, oentoek menjiarkan tafsir2 
Al @oer'an, dan menjiarkan poela 

toelisan2nja orang2 jang ternama dan 
professor2 Europa, jang telah menga 
koei kesoetjian dan kebenerannja 
agama Islam itoe, 

5. ,Perk. Partalian kaoem Moes- 
limin“. Maksoednja seberapa bisa soe 
paja kaoem Moeslimin di seloeroeh 
Hindoeslan choesoesnja, kalau boleh 

di seloeroeh doenia oemoemnja, mem 
poenjai perhoeboengan satoe dengan 
jang lain, agar soepaja kokoh pertalian 
persaudaraan dalam Islam. 
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Harap diperhatikan 
Oentoek mengentengkan pekerdjaan 

administratie bila foean-ftoean mengirim 
wang langganan tjoekoep dengan adres 
ADMINISTRATIE ini koran sadja 
djangan diadreskan pada orangnja. 

Djoega diharap dengan sangat me- 
noelis afzender biarlah terang.     

  

  

  

  

Matramanweg No. 39 pinggir djalan 

sakit Bawasir, sakit Kentjing, 

kering, 

dibawah djari-djari kaki. 

Kesehatan badan ada lebih berharga dari pada wang 

    

ws TABIB S.S. MOHAMMED All ej- 

Saja bisa mengobati segala penjakit 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: 

sakit Gigi, sakit Mata, sakit boeah pinggang, Batoek basah atau 
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 atau 

@oer'an. ADM. 

Pn aa Maan ank 

MALAISE TINGGAL MALAISE 

tram — telefoor 536 Meester-Coraelis 

sakit Prampoean, Mengi, Medjen, 

alim oelamanja keberbagai-bagai tem| 
pat dimana banjak kaoem Moesliminnya. | 

pernah, mengirim alim| 

mereka mendjalankan pekerdjaan mej' 

t 0,75 dan anak ketjil f 0,25.— 

20 gram f 2,—   
Segala roepa penjakit mata, gigi, koeping dan koerap ongkos me- 
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 sediapoeder ramboetpoetih, bikin itam ramboet per fiesch 

Dilosar kota obat-obat bisa dikirim dengan rembours, 
penjakit dan adres tjoekoep terang.   
  

pir kemana saja akan pergi ia akan mem 

bawa saja ketempat jang saja toedjoe. 

»Kedoea poetri itoe mengalah dan de 

ngan demo mareka pergi ke Kleine 

Lengkong. Disana Noerani dan Djoe- 

wita memberi selamet malam kapada 

Soehardja dan kedoea poetri itoe poe 

lang keroemahnja masing2. Soehardja 

sahi dengan air, dengan pengharapan, 
rasa dingin mendjadi koerang. Sia2 bela 
ka! Ta" djadi mandi! Hanja moeka ta- . 
ngan dan kakinja sahadja dibasahi. De 
ngan toeboeh gemetar ia berpakaian. 
Poekoel 7, sesoedahnja ia makan pa 
gi, dengan berkendaraan sepeda ia 
pergi sekolah. Disana soedah banjak 
anak2. Djaroem djam menoendjoekan poen menjoeroeh sopir demo bertolak 

ke Astana - Anjar. 

Poekoel 10 malam Soehardja sam 
pai di Astana-Anjar. Dengan badan 
gemetar oleh karena dinginnja ia ma- 
soek kedalam. Oleh njonja Sastra ia 
disoeroeh makan. Sesoedah makan 
Soehardja teroes masoek kekamarnja 
dah ta" toeroet bertjakap2 dengan fami 
lie Sastra. 

Keesokan harinja Soehardja pagi2 
benar soedah bangoen, akan tetapi ia 
ta' berani meninggalkan selimoetnja. 
Djam berboenji 6 kali. Soehardja be- 
loem djoega brani toeroen dari tem 
pat tidoernja. Akan tetapi oleh karena 
ia haroes bersekolah ia memaksakan 
diri pergi kekamar mandi. Ditjobanja 

'poekoel 7.30. Lontjeng diboenjikan, 
Anak2 masoek keklas masing2. Moerid 
jang baroe, sesoedahnja menerima, boe 
'koe2, diperkenankan poelang. Soehar- 
dja dengan temannja jangiagbaroe ke 
nal, bekeliling kota, Kira2 poekol 11 
ja poelang.     moeka dan tangannja diba-   Soehardja. ,Saja amat girang boleh hal mode Bandoeng memang kesohor.   pang. Saja katakan sahadja kepmda.so 

UR 6 Saul 3 TO ENann Ng Dal . 1 $ 
& | ANA 1 Peka esai CP & Na # z Di 3 1 fe 3 k 

Se kada daa ba Pak Wen Ba an aa 
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