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HARGA LANGGANAN
Indonesia
Loca?

satoe

kwartaal

Indonesia,

Boleh dibajar
brenti. haroes

...

ketrangan pada

Duitschland, satoe negeri jang amat
loeasnja, dengan rakjat dari 60 miljoen

keboedidajaan dan kepintaran

panan

Barat, di degradeer mendjadi satoe
negeri klas 5, hanja beda satoe klas de
ngan negeri2 dari bangsa koelit hitam

dan sawo matang, jang dipandang oleh
1919 oleh fihak-fihak jang bermoesoeh| kaoem Versailles itoe, sebagai bangsa2
,masih perloe mendapat pimpiditeeken satoe permoefakatan pe na Pa
15 mmaian “berdasar atas djandji-djandji nan dan pemerentahan bangsa Barat,”

didicteer oleh fihak Entente dan

Seassocieerden dan mesti dipenoeh-|
seloeroeh

mengelah

kawani

verdrag

dan dengan

Jang

penting adalah, bahwa militairisme itoe |
terbasmi, katanja, dan orang sedoenia

akan hidoep bersatoe dan. bersaudara
| oentoek kemoeliaan dan keselamatan

ANA

|

| Kita orang di Indonesia, jang tidak

toeroet berkorban dalam peperangan
ampat tahoen itoe, betoeltahoe djoega|
merasakan pengaroehnja keadaan jang

kaloet dibenoca Europa

| genting: dan

itoe, akan tetapi sebegitoe lama, kita

| orang selamat, membatja dan membi-

| tjarakan

| dengan

peperangan didjaoeh itoe,

dan

boentoetnja

kan

daerah

Ethiopie

ini jang menjangkoet kota2

peperangan 'Akan tetapi, tjelaka doea belas, setan

2000 deka kembali dalam oeroesan perhoe|
—. boengan' djalan dan dagang, makakita
|

orang djoega disini mengalamkan satoe

| djaman hausse (penawaran tinggi da-

Jam pasar), jang keliwat loear biasa.
apakah jang memikirkan akari adanja

cricis' depressie, siapakah jang dalam

kegembiraan oemoem itoe, mempoenjai ingatan akan berlakoe hati2 dan

Militieplicht di

Duitschland.

Melanggar Verdrag dari
Versailles.
Aneta kawatkan dari Berlijn, Fuchrer
Hitler mengeloearkan soerat makloemat

pada

tanggal

16

Maart

La DAN LITN CI aa Cara

|mana dimoeatkan poetoesan jang penting sekali, jalah bahwa Duitschland

PP

PLAAT
- PLAAT
HIS

MASTER'S

PL

2401

Dengerlah

jbl. didalam

haram di Mekkah.

..

Doea-doeanja selamat,

Londen,
17 Maart |Aneta) Ka-'
langan2 officieel di Engeland, pandang

itoe soerat makloemat dari Hitler oen
toek mengadakan Algemeene Militie
plicht lagi di. Duitschland, sebagai
sangat penting dan mengewatirkan.
Akan tetapi mereka tidak memberi
Radja Ibn
roek
menoeb
jg
orang
nja itoe. Siapakah jang salah? Duitsch
critiek
atau commentaar, selamanja Re
tangan
didalam
pisau
a
dengan sendjat
land lagi ?
:
nja. Baroe sadja Radja Ibn Saoed da- merintah negeri itoe masih membitja
rakan soal ini,
X
Militairisme tidak terbasmi, malahan tang ke batoe soetji, pemimpinnja pen
Radja
sadja.
ang
itoe .menjer
djahat
hidoep teroes, semakin lama, semakin
Frankrijk gempar!
g si pendjahat dan men
pegan
Moeda
kedjam dan bertambah koeatnja. Siapa dorong ia kebelakang. Sebeloemnja Si
Parijs, 17 (Aneta) Berhoeboeng
kah jang salah? Duitschland, katanja. pendjahat bisa menjerang lagi ia teroes dengan itoe poetoesan Duitschland
Duitschland itoe tidak berhentinja den- ditembak mati oleh salah satoe pengi jang dipandang genting sekali netoe|
san2 diplomatiek negeri Prankrijk di
dam sakit hati dan maoe membalas.... ring Radja.
doeca orang pendjahat beberapa iboe-kota loear negeri, di
Sementara
'Sampai hari ini, Duitschland itoe, jang
ang Radja beri perintah dengan masing2 pemebernapas, diperlakoekan jang lainnja itoe, menjer

menjimpan harta dan tenaga oentoek hampir tidak

dikemoedian hari.
— Bertahoen2 Iamanja

Algemeene

terse-

VOICE

PER-O1 UK

opname2

jang

paling

''baroe dari Miss Jacoba, Abdullah,
| Sapulity dan lagoe Djawa dan
:

Soenda,

“Kandas

2)
—. itoe dikemoedian hari.”
(Crisis tidak bisa ditahan lagi, satoe
Waktoe Radja Ibn Saoed mengelilii kali terlepas dari krangkengnja, me,
sepert
Doenia Barat berbangkit
|...
ngi oentoek ke empat kalinja itoe batoe
“djoega orang jang kesiangan dan per- ngamoek teroes, dan tidak satoe plosok soetji Ka'bah didalam Mesdjid Agoeng
|. loe memboeroe kereta api, Lantaran doenia jang selamat dari pengamoekan El haram, dengan sekonjong2 ada 3
Saoed

as
karan, lantaran mer
kesoe
dariep
| terl

Hangat

maoet
o

akan mengadakan Algemene MilitieOcal-Oeal, Gerlogubi dan plicht
lagi (kewadjiban oentoek ma-

negeri negeri

senang. dan -sentausa, tidak nomie, reactie dalam oeroesan politiek.

“memikirkan

bala-tentara

a

bentjana

soek soldadoe sementara waktoe, dan
Mintalah prijscourant dari
lagi? | mendirikan balatentara dalam waktoe
Importeurs.
9
dibangoenkan baroe, diberikan
Ini hari tanggal 18 Maart Aneta- "perdamaian, terdiri dari 12 legercorpkemerdekaan penoeh oentoek berboeat
N. V. Handel Mij v/h C.M. Luyks
Reuter kawatkan “dari Geneve, Peme- sen dan 30 divisies, (Keterangan lebih
sesoeka soekanja, oentoek menggaroek rintah Ethiopie minta kepada Volken- landjoet, lihat dibagian kawat Red.)
Batavia- Centrum. - Noordwijk 27
keoentoengan lahir, kemadjoean batin, bond dengan kawat soepaja artikel 11
Bandoeng. ' —
Bragaweg 40..
Menggemparkan
se-.
oentoek memperkoeatkan diri, meloeas | dari atoeran Volkenbond dilakoekan,
Ditjari Agent2 di mana2 tempat.
loeroeli Europa,
:
kan daerah kekoeasaan dan pengaroeh oleh karena
pembitjaraan2
dengan
Berlijn, 17 Maart (Aneta) Minister
nja.
Pemerintah Italie soedah dipoetoeskan oentoek Propaganda Goebels meneDuitschland di soeroehnja membajar:
rangkan kepada Reuter bahwa itoe
lagi.
ongkos keroegian perang dan ongkos
Militieplicht akan me-|..
Algemeene
Amerika heiran.
membetoelkan daerah-daerah jang di Penjerangan djiwa Radja ibn Saced. njangkoet segenapnja tenaga pepera-jWashington,
17 Maart |(Anetaroesak oleh peperangan, begitoe ting
Tertoeloengoleh ngan diantara mana pasoekan darat,
Iwaki|
Dengan
officieel
dinjatakan ke
laoet
dan
oedara.
Akan
tetapi
sampai
poeteranja.
gi, sampai dihitoeng kasar sadja, toe
heiranpemerentah Amerika dengan itoe
sekarang
beloem
ketahoean
apa2
tern“Aneta-Reuter kawatkan
hari Saptoe
djoeh toeroenan bangsa Duitsch disoe
Iketerangan poetoesan negeri Duitschjibl.,
cetoesan
negeri
idjaz
di London tang itoe maksoed oentoek.-mempe€r land jang menjampingkan beberapa ba
itoe:|
berat
jang
beban
heh memikoel
koeatkan pasoekan laoet.
Datanglah
itoe waktoe,
dimana menjiarkan soerat makloemat jang meMinister Goebbels kata bahwa orang- gian dari Verdrag dari Versailles.
wartakan bahwa Radja Ibn Saoed dan
Dioendioekan bahwa dengan ini ne
,orang” sedar dari kegilaan dan kenaf Radja-Moeda Emir Saoed bin Abd. orang ig diwadjibkan masoek soldadoe
geri
Duitschland telah melanggar poela
|soean lantaran keliwat gembira dengan Azis hampir kena terboenoeh sebagai itoe, bisa dibagikan pada pasoekan
perdjandjian jang ditanda-tangani pada
darat,
laoet
atau
oedara.
berachirnja peperangan. Reactie me- kesoedahannja penjerangan atas djiwa
tahoen 1921 diantara Duitschland dan
ngamoek, reactie dalam oeroesan eco nja waktoe mereka akan melakoekan
Engelandkoeatirsekali, Amerika.
sembahjang soeboeh dalam mesdjidil
nja menang perang,

| sailles ito, waktoe 'itoe tidak begitoe

et

ommandant

Koeasa...

itoe katanja, di- jang

Isinja verdrag perdamaian Ci Ver-

oedtabaaka ni

tanah
djadjahan Italie di Afrika dan
napa Ethiopie, soedah ditanda-tangani.

besar begitoe. akan tetapi negeri2 jang kata Ocadfoeg,
Ado.
chir

: diperhatikan oleh orang banjak.

perse-

toedjoean.
Aneta-Reuter kawatkan dari Romeg,|
perdjandjian oentoek mendirikan sato€
daerah jang akan diperloetjoetkan dari
segala persendjataari di dekat batas

doenia mempoenjai itoe, mesti begini, haroes

kemoedian hari peperangan tidak akan

“

Maha

itoe Radja dari
boet.

Italie Ethiopie.
Mendapatkan

| Duitschland tidak boleh ini, dilarang| minta tempo 12 hari oentoek menetap-

dan kedjam di Europa soedah bera

|

oentoek mendapat koernia Toehan jang

/

oemoemnja bangsa Sajid, maka Arrabitah Alalawijah dari Betawi menjataIkan girangnja disebabkan selamatnja

'sebagai soember

kerewelan di Europa.

Soal kesalahan beloem dipoetoeskan,

Emir Saoed, akan tetapi sebe-

Moeda

rintahan loear negeri itoe.-

loemnja mereka bisa menoesoek, djoega

Commentaren

dari

Pers Belanda.
Den
Haag,
17 Maart (Aneta):
Algemeen
Handelsblad berpendapatan bahwa Duitschland mengoeboerkan
hoekoemannja sendiri.
Verdrag dari Versailles dibinasakan
sama sekali.
NieuweRotterdammer beloem.
pertjaja
bahwa sekarang ada
antjaman perang, akan tetapi betoel
melihat kegentingan politiek jang besar
sekali.
Berhoeboeng
dengan
peringatan
orang2 jang meninggal di waktoe pe-

rang doenia.di Duitschland, bendera
di kantor Oetoesan Duitschland di
Den

Haag,

dipasang

setengah tiang.

Sea
teroes ditembak mati oleh
Italie menoenggoe”d oeloe,
pengiring-pengiring.
"“Rome,
17 Maart (Aneta) Dengan
Gempa boemi di Ambon.
Sesoedahnja itoe dengan tenang hati: officieel diterangkan bahwa Pemerintah
Radja dan Radja Moeda itoe melakoe-: Yfdlie
Hbi:
telah berhoeboengan dengan
Aneta kawatkan
dari Ambon, seIdil Adha denganf' Pemerintah2 dari England dan Frankkan sembahjang
|soedahnja
tanggal
15
Maart peelau
mengelilingi batoe soetji Kaaba itoe rijk,, berhoeboeng dengan itoe niatan Ambon
diserang
oleh
gempa
boemi
dan tidak memikirkan keboetoehan sahaan. Moedah sekali kesalahan itoe sampai 7 kali, sebagai achirnja dari adakan militieplicht di Duitschland.
jang
baiknja
hanja
enteng
sadja.
kepada - Duitschland, sembahjang soeboeh. Kemoedian setendiri dan lain orang: Orang djangan: di timpahkan
Pemerintah Italie akan mengoemoem
Pada
tanggal
16 Maart
poekoel
Duitschland
sadja,
Akan tetapi, orang roesnja mempergoenakan hari. itoe kan sikapnja di hari kemoedian,
a, djaman moela2 berhenti pepera4,15 sore, terasa satoe gempa jang
a
menerim
lebih keras.
$
n itoe ada djamanmakmoer, mala tidak memikirkan, dan djoega tidak dengan tjara biasa. Mereka
menghadap
jang
2
oetoesan
beberapa
satoe
Melepaskansegala
n boleh dikata, 'itoe adalah djam: n|maoe perhatikan, bahwa salah
Di desa .Larike, ada banjak sekali
berhoeboeng dengan hari raja Idil Adha,
|
perdjandjian.
Lha “Isoember kekaloetan doenia ini, jalah
OM
2 OA
a- gilaan.
gedoeng2 jang mendapat keroesakan,
Si pendjahat2 itoe ada orang kaoem
Londen, 17 Maart fAneta) Menoeroet akan tetapi selainnja dari ini tidak me'Adakah kesempatan dan kemaoean 'itoe verdrag di Versailles, satoe do- Zaidi dari Yaman.
pendapatannja Correspondent oeroesan ngadakan
keroegian
jang besar lagi
jang mengandoeng ke-tidak-

Handel en In-

| dustrie oemoem itoe meradja lela, mem demikianlah soal kesalahan tentang
| bangoenkan kenafsoean orang oentoek peperangan, tentang crisis economie,
hartanja, toeroen harga oeang, tentang merospeculatie,.. memboroskan
eal, sotnja harga hasil boemi dan peroemendjo
dan
li
membe
kin,
membi

toe itoe oentoek memikirkan
perhatikan

di

dan cument

itoe verdrag perdamai

Versailles ? Sama sekali tidak,

adilan

1

dan jang ketjiwa oentoek se-

doenia ini, dengan mana

seantero ke-

dile-.
diasingkan
batinnja,
dan
lahir
mahkan
dji-|
oentoeng,
Paling
sendiri.
djoang
u ada swara jang sedikit 'mengan- Idari perhoeboengan biasa.
g soeroeh

mereka

bangsa Duitsch itoe 'bangsaan Duitsch direndahkan,

g kesian pada bangsa Duitsch |. Perboeatan terhadap bangsa Duitsch|
“Masakah bangsa. Djerman. itoe itoe soeggoeh mahal dibajarnja, akan

tetapi meskipoen diketahoei dan dime

sg

“Telegram

Arrabitah

Alalawijah Betawi.
Berhoeboeng dengan tersiarnja berita
seperti

terseboet

diatas

ini,

maka

Pasti sekali perboeatan Duitschland
itoe

akan

timboelkan

kegentingan,

perlombaan persendjataan akan berdjalan lebih tjepat lagi, akan tetapi
satoe kali, doenia terlepas dari satoe

diplomatiek dari Persbureau Reuter,
poetoesan dari Duitschland itoe fkan

dan

menghapoeskan
segala
dasar2 dari
perdjandjian2 internationaal di dalam
tempo belakangan jang diharap akan

itoe soedah koerang. Poen tidak begitoe

menggantikan Verdrag dari Versailles.
Poetoesan Duitschland itoe, datangnja di London dengan tidak terdoega
lebih doeloe.

tidak

ada orang jang

mendapat

ketjelakaan.

Waktoe
sering lagi,

ini

kekoeatannja

gempa2

:

—0—

Perobahan pemerentahan
Griekenland.

di

Londen
gemparpoela,
Athene, 15 Maart (Aneta). Semoea
“Akan tetapi, meskipoen doenia- di ngerti dibelakang harifja, tidak ada
Londen,
17
Maart
(Aneta-Reuter).
Minister2 dari kabinet di Griekenland
ar negeri Duitschland berdansa, Isatoe negeri, jang begitoe berkeras
Sesoedah Minister2 dari Engeland de madjoekan permintaan oentoek metetak
mboroskan tenaga lahir dan batin, hati oentoek menghapoeskan verdrag verdrag seroepa di Versailles itoe. ki- ngan segera dipanggil berkoempoel,|kan djabatannja, soepaja Premier Tsalta orang semoea bisa mengharap per- persidangan mana, jang dihadliri oleh datis mempoenjai kesempatan oentoek
jang tjongkak itoe.
bahwa
baikan, Selama keadilan itoe menje- Premier Mac Donald, Sir John Simon, merobah pemerintahannja.
tahoe,
dapat
- Sekarang kita
Pemilihan Parlement diperlambatke
bertindak
belah sadja, selama itoe djangan di- Kapitein Anthony Eden dan Van Sittart,
i, koeroes, tinggal toelang dan 'Duitschland sendirilah
menga
kan,
sampai Pemerintah bisa menetap
oentoek
poetoesan
ambil
telah
kemoelimendapat
verdrag
harap doenia bisa
berpakaian serba boetoet, tidak Idjoeroesan penghapoesan itoe
kan programmanja.
dakan
persidangan
kabinet
pada
tgl:
meskipoen
rdjalan lantaran loeka2 borok di Versailles, dan teroetama sekali — aan, dan keselamatan,
- Persidangan2 Badan Pengadilan Mi18 Maart pagi2 oentoek membitjarakan
! — dalam oeroesan persendja saban secunde orang mengotjeh ten actie dari negeri Duitschland itoe.
serampang dengkoelnja, pendek, sajang
litair 'oentoek menghoekoem kaoem
Barangkali hari itoe djoega, Sir John Pemberontak, akan dimoelai tanggal
rang jang 90pCt, mati. De- taan. Tapi ini djoega boleh dimengerti. tang .... | perdamaian dan perloetjoetan
sendjata
!
akan
memberi keterangan didalam Par 18 Maart,
sekarang
caricatuur dari 'Dalam djaman militairisme
gambar
lement
tentang perkara ini.
K.N.
v
peperangan itoe. ini,

and sesoedah

PAN 35

Waktoe dalam pertengahan tahoen

napas, peperangan

Cent

“jab BLM 3

dari Versailles!!

serikatnja, maka

Arrabitah
Alalawijah
Betawi
telah
mengirim telegram kepada Radja Ibn
Saoed di Mekka, dimana atas nama

djiwa lebih, doeloenja berdjalan pa.|ling depan bertindak kedjoeroesan kemadjoean doenia dan ketinggian keso

| loeroeh doenia ini . ...... .

—

10

:

te
|. Betoel satoe soal Dpretakenikan tetapi.
| pengaroehnja soedah miendjalar. verddise
rag

kan oleh Duitsehland serta

nummer

Aa

Me

2 OCUM
JANG
EN
PALI
TNG
KEDIV
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t

administratie.
-

'Losse

f 5.50,

boelanan, 'tetapi
diachir kwartaal,,

Tarief- advertentie,
(00

f 4.50

Rernikahan Agoeng di Betawi.
Kita mendapat kabar nanti tanggal
2 April diroemahnja regent di Betawi
Parapattan 52, akan dilangsoengkan
Ipernikahannja R.A. Siti Djohar Tripo-

liana (poetri regent|

dengan R. Iman

. |Soedjono poetra dari marhoem Dokter
.|Moechtar di Japara.

&

1

—O-—

Selandjoetnja spreker mentjeritakan
bahasa manoesia itoe ta“ tahoe harganja sehat sebeloem ia sakit.
K
Dari itoe- goenakanlah kesempata
kamoe, sebeloemnja kamoe dapat kesempitan, atau goenakanlah
daja oe
pajamoe

pada

waktoe

sekarang

ini,

Djoega.kita diberi tahoe oleh Directie Alhambra, jaitoe moelai nanti malam
Soerabaja, menoeroet s,k. Ind. Crt. jakan dipoetar satoe film jang tidak
itoe perkara terhadap fabriek Dralle, jasing lagi ,Rond de wereld in 80
membikin

'Semoea

dengan berharap, soe

terhadap doenia
Mika

Ipoelan
5

x

Moeda

soedah terbit

seboet,
Perkoempoelan
,,Sangkara Moeda"
ini 'katanja boekan
perkoempoelan
ipolitiek,
dan
toedjoeannja
hanja

Sebagaimana terseboet dalam kabar2

tan Duitschland
'kawat, maka perboea
itoe menggemparkan doenia politiek

seoemoemnja,” seperti di Engeland,
Frankrijk,. Italie, dan tentoe dalam ne-

geri2 $

Sangkara

narkan kesalahan2 jang

jang di beslag,

doenia

—9—

dalam

NN

Memperingati Marhoem
. Tjokroaminoto.

Tidakadaketjilakaan|

bertentangan

dengan kemaoean Allah dan Rasoelnja.
Sesoedahnja itoe, maka pemimpin

(Mengeliling

80 menit), dengan Douglas Fairbank,
Djangan liwat ini waktoe jang dapat
menghiboer,

Di Gedoeng
Permoefa"
ikatan Gang Kenari

manoesia.

Pada hari Saptoe

jbl, di Oedjoeng| | Hari Minggoe kemaren'sebagaimana
kabarkan soedah diadakan
oepatjara peringatan marhoem H.O,S.
kandrakan oleh seorang
Indonesier Tjokroaminoto di “Gedueng Permoefadengan tram listrik jang dari Krekot katan Gang Kenari. Djoemblahnja o-

"Inomer pertamanja di Batavia-C. ialah
kemanoesiaan sekarang sebagai orgaannja perkoempoelan ter- tabligh mempersilahkan moebaligh jg. Drossaersweg soedah terdjadi penoeb kita telah
roekan antara seboeah auto jang di

KA

(ee

SP

boelanan dari perkoem-

da
ad

—barang2

dil, minuten

Auto contra tram listrik

Niana

peskan sam

minjak wangi, saboen

tidak akan didjalankan teroes,

Dalam hoofdartikel ini hari kita mem | Madjallah boelanan ,,Ngajoegiapaja oemat Islam seoemoemnja jang
3.
3
'karta,
| dalam gelap gelita ini dapat membe
bitjarakan, mem:
ilnja verdrag.

sekali. Adil |
Duitschland sendiri,

dari

sebeloemnja kamoe masoek kekoeboer. akan diberikan kembali.
Setelah itoe, spreker ini menoetoep
pembitjaraannja

di Versailles ito

Perkara Dralle,
kawatkan hari Saptoe

Aneta

menanam ketjintaan anggauta terhadap
kepada Indonesia teroetama Ngajoegjakarta.
2

tidari tahoen 1919|

a, jang

moela,
merasa a tidak
tidak eenak sadja siang
sia
malam, karena takoet mereka itoe di
balas sakit hati oleh

—0—

Duitschland, Pers

“ @oer'an bahasa

Melajoe.

kedoea, Kiai Hadji Tamim, jang nama

nja ta” asing lagi dalam pergerakan
Islam oentoek membitjarakan dan menerangkan Hoekoem2 dan Wet Islam,
soepaja oemat Islam djangan sampai

kesasar agaknja.
Spreker ini mengoeraikan pandjang
lebar tentang so'al jang bersangkoetan
dengan bide'ah2 didalam agama Islam
jang telah didjalan oleh kaoem2 jang
telah mengakoei mendjalankan perintah

hendak menoedjoe ke Sawah Besar,
rang jang mengoendjoengi itoe oepa
Itoe auto dengan tjepat dari djoe- tjara tidak koerang dari 800 dan spre
roesan Drossaersweg itoe hendak me kers diwaktoe itoe adalah toean2 Karnoedjoe ke Krekor, Akan tetapi oleh tosoewirio
Soemadi, Abdurrachman
karena politie agent jang mesti oeroes 8bdan Kadar.
djalanan
di sitoe anggap datangnja
Oepatjara ini oleh PSI, dilakoekan
itoe auto ada membahajakan laloe nja diseloeroeh Indonesia.
angkat tangannja kedjoeroesan kenda-

ada
Sikap negeri-negeri jang besar
st

Sa

Europa seoemoemnja moeatkan critiek |
,,Poestaka Islam“ Bekasiweg
raan itoe menandakan moesti berenti.
dan commenitaar, ada jang menoelis -no, Dari
Allah dan Rasoelnja.
14
Meester
Cornelis
kembali
kita
ada
goe,
menoeng
Bide'ah jg, dimaksoedkan spreker ini Roepanjo rem kendaraan ini ada koe
dengan sabarserta
|soedah menerima terdjemahan @oer'an
tram tram|
- jang menjerang dengan hebat.
menoeroet haditz2 jg. salih, jalah oemat baik hingga menoebrok
'djoez kedoea dalam bahasa Indonesia
Islam jang mengakoei beberapa hoe listrik jang djalan poela.
Doea2nja kendaraan mendapat kekoem jang tidak diperintahkan oleh
soedah kita terima toehan Allah atau ditjintakan oleh Ra roesakn akan tetapi sampai sebegitoe
Engeland kelihatan seperti djoega|
terperandjat “mendapat kabar jang sedari beberapa waktoe jang berselang. soel mendjalankannja, djadi apa2 jang djaoeg tidak ada ketjilakaan manoesia.
hoeroef Arab.
Djoez pertamanja

berlainan Fe

Duitschland
' itoe

kemestian

hendak mengadakan |

panggoel senapan oentoek

semoea rakjatnja kaoem lelaki dari
oemoer 18 sampai 45 tahoen. Militie
itoe berarti-meriambah kekoeatan bala
tentara

oentoek sementara

waktoe,

dan djoega" berarti menambah banjak
nja orang saban tahoen, jang mengerti

Terbitnja terdjemahan djoez kedoea
ini soeatoe pernjataan poela bahwa
penerbitan djoez pertamanja mendapat
succes agaknja.
Begitoe poela djoez2 berikoetnja,
boekan moestahil bisa mendapat perhatian kaoem Moeslimin.
—
(Y —

ilmoe militair. Semangkin lama mesti Tabligh
djalankan militie, semangkin “pintar
orang2

preman .itoe dalam

oeroesan

oemoem Persatoean
di Kebon Sirih.

Islam

Frankrijk maoe adakan wak

Pada malam. Minggoe tanggal 16-17
Maart 1935 Rersatoean Islam Tanah

dalam parlement, akan tetapi kita jakin,

Abang telah mengadakan tabligh oemoem
di Kebon Sirih DjembatanBamboe diroemah toean Minan.

diterima baik, apalagi kabarnja rentjana

- Jang

militair,

toe militie lamanja2 tahoen.
Rentjana ini masih diperbintjangkan
rentjana pemerintah-Flandin

itoe akan

itoe ditoendjang oleh kaoem Radicaal
Socialist, dibawah pimpinannja Herriot. Ada terdengar soeara

waxtoe doea tahoen itoe

lagi,

bahwa

bisa

djadi

laki

hadir

dan

satoean

ada

kira2

perempoean,

Islam

150

orang,

Bestuur2

Rer-

dari kring Redjambon

dan Sawah-Besar.
Tanligh dipimpin

oleh tocan Hadji

dipandjangkan sampai tiga tahoen, dji Moh. Saleh, lid Bestuur dari Persatoean
kalaukelihatan Duitschland tidak maoe Islam Tanah Abang.
Kiras: djam 8.30, sebeloemnja tabligh
bertaloek kombali pada itoe verdrag.
Italie katanja maoe toenggoe bagaimana dimoe!ai terlebih dahoeloe pemimpin
sikapnja Engeland dan Frankrijk, dan tabligh mempersilahkan kiai Hadji Ba-

tiaroedin membatjakan Al Ooer'an.
Kemoedian pemimpin tabligh mempersilahkan
moebaligh pertama, jalah
Roepa2nja, Engeland dan Italie itoe
-Kiai
Abdullah
Achmad oentoek memtidak maoe rintangi Duitschland itoe
dalam pekerdjaanja mempersendjatakan bentangkan tentang “ilmoe tauhid.
Spreker ini mengoeraikan, bagaitfiana
diri sendiri, biarkan sadja Frankrijx
sifat2nja
orang jang bertauhid kepada
kekeroepoekan sendiri. Frankrijk sege
Allah
dan
Rasoelnja, oeraian mana di
ra djoega bikin alarm, dan soeroeh

baroe maoe oendjoek
moedian hari:

sikapnja dike:

oetoesan2nja

soeatoe negeri: koeatkannja

didalam

dengan beberapa

hadis

bikin-perhoeboengan dengan pemerin

dari Boehari, Moeslim

dan

lain2nja,

soepaja

nia, sehingga harta bendanja,

anak, is

Orang jang bertauhid dengan sepetah2 negeri2 itoe.
2
Perloe apakah ? Tentoe tidak lain, inoehnja itoe diloepakannja segala gala
Z

semoea

befsedia.

Bersedia

oentoek mengangkat sendjata?
djadi, akan tetapi

Boleh

teri, sanak saudara dan lain-lainnja
oestoek mengerdjakan perintah Allah
dan mendjaoehi sekalian larangannja,
jang mana sekaliarnja itoe akan membela dirinja dipadang mahsjar.

..»itsa

—O—

ta” diperintahkan oleh Allah dan Rasoelnja.
.
Laloe spreker mengambil beberapa

BIOSCOPIANA.

misal seperti: menjembah beberapa
kramat, atau mengakoei si Anoe

wali-Allah,

maka2

si Anoe tahadi

Akan ada persaingan hebat 2
Antara
kongsi2 kapal

»Perang Maroko”.
“di Rialto,

Senen:

Doea malam bertoeroet toeroet di
Rialto soedah dipoetar film perang

Belanda

dana

' 5
ta” mempoenjai beslit dari pada Allah.
Berhoeboeng dengan gagalnja conDjadi ini pengakoean doesta, belaka. jang terseboet diatas dengan dapat per ferentie pelajaran antar
a Java-China-

Tapi
djika
kaoem sekarang jang
telah memberikan penerangan dengan
djalan Al-@oer'an dan Haditz dan me
larang mengerdjakan bide'ah, dianggapnja kaoem ini keloear dari agama
Islam (Charidji).
Segala kesalahan kaoem seka-

rang

jang dikatakan oleh

dahoeloe,

bersalahan

kaoem

semata2

de-

ngan agama Islam ta” dapat ditoendjoekkannja, hanja dengan tjatjian
dan makian
sadja dari belakang
lajar.

hatian jang bagoes.

Pemandangan dan keadaan

ti Goe-

roen Sahara, sangat bagoes dan mena
rik hati. Tempat itoe adalah seboeah
dari djadjahan Frankrijk dan selaloe
ada sadja keriboetan jang menimboel
kan pertoempahan darah antara jang

didjadjah dan pendjadjah,

Japan

:

Lijn dan kongsi2 kapal-di Kabe.

baroe

ini, bisa diramalkan jang moe-

lai boelan Juri jang bakal datang ter
bit concurrentie heibat antara kongsi2
kapal Belanda dan Japan.

Poen Nippon
ambil bagian.f

Yusen

(-

Kaisha bakal

Kabarnja Java China Japan Lijn soe
Waktoe satoe bataljon serdadoe di pah minta subsidie lagi f 750.000,—
kirimkan ketempat jang melawan pe- setahoen pada Pemerentah di negeri,
merintah, seorang dari serdadoe itoe Tapi meaoeroet taksiran, katau conada djatoeh tjinta kepada seorang pe- currentie soedah
berdjalan, J.C.J.L.

rempoean mana Sangat diinginkan oleh bakal

moesti

roegi tahoen sedikitnja

doeamillioen roOepiah.
Katanja kaoem ini kaoem moe't a- seorang milionier.
Randai
benar
memboedjoek-boeKongsi2 kapal Japan akan kasih toe
zila dan Charidji.
roen
djoeknja
soepaja
dapat
menjampaikan
tariefnja jang soedah moerah de
Djadi menoeroet sprzker orang2 jg.
ngan potongan lagilima poeloeh
mengatakan
itoe, mengakoei sadja, permaksoedannja.
Oentoeng, peremposan 'itoe tetap procent.
bahwa mereka jang memegang wet
Toean
imannja,
sehingga
ta' mengoebah
Ishihara,
jang kendalikan
Perintah Islam.
Jang demikian itoe hanja semata2 pikirannja terhadap kekasihnja, sehing- kongsi2 kapal Japan, ada poenja banjak
ga ia soedah berani menjoesoel keme- kepentingan di ini negeri, antara mana
|pengakoean moeloet belaka.
Selama manoesia mendjalankan bi- dan peperangan, sebab ada chabar Nanyo Veem di Semarang, itoe parit
logam di Solo dan lain2. Toean Ishide'ah, selama manoesia ta" tobat dari kekasihnja itoe loeka berat. , .
hara poenja pengaroeh di Japan ada
Begitoelah tanda betoel2 tjinta!
bide'ah, Allah ta'akan terima apajang
besar. la dapat sokongan dari partij
telah dikerdjakan sekalipoen kebaikan.
Alhambra Bioscoep. politiek Meilinkai jang “terdiri dari
Dari itoe Pers Islam jang dikatakan
reserve officieren militair dan marine
semata-mata keloear dari agama Islam
Storm Colonne 1917.
Japan serta orang2 dagang besar. Itoe
akan mendjoendjoeng tinggi segala pe
Film jang terseboet diatas, betoel2 party jang doeloe scedah moelai bikin
rintah Allah dan soennah Rasoelailah
seboeah film perang jang paling besar onar di Shanghai,fKa
dan memboeang segala bide'ah2.

Selandjoetnja spr. berseroe:

.Djika

dan

paling

bagoes,

Gas,

bom, gra-

barnja gezant Belanda, generaal Pabst, di Tokio poen

kamoe ragoe2 tentang bide'ah jg. kami
telah oerajikan, tahadi, tjaharilah diki-

naten, meriam etc. bekerdjanja sangat
actief sehingga djiwa manoesia ta' ada
nilainja lagi. Seloeroeh Eropah oedara
penoeh dengan asap meriam! Waktoe

soedah

Tamim,
laloe diadakan
1/4 djam
oentoek berpauze dan diberi kesempatan oentoek mendatangkan pertan-

(Eropah)

bakal minta keterangan pada Nirom ig
baroe ini katanja soedah bikin omroep,
bahwa toean Ishihara ada bekas satoe koeli.
Sebenarnja toean Ishihara doeloe per

ra

berikan ini semoea keterangan

Pemerintah Belanda.

long way,
egagalan conferentie pelajaran di
tab kitab Ailah dan Rasoelnja seperti
Ifsa long way to Tipperary.
Kobe
dikabarkan ada ra araguan
Al
@oer'an
dan
Haditz.
Ifs along way to go,"
itoe manoesia lagi ganas, lebih2 dari bahasa. Tapi sebetoelnj
Djadi harta dan sebagainja ta" kan
Laloe
Kiai Hadji Tamimpoen mea kabarnja ada
Biarpoen peperangan itoe ada perkara menolongnja, djika manoesia itoe telah
matjan. Ta' mengenal belas kasihan. lain2 sebab lagi jang mendjadi penjakit
noetoep
pembitjaraannja.
iang “menjenangkan“ (der frissche froTahoen
1917 boleh dikata sedang dan itoe sebab ada berbaoe polit
iek.
' Sesoedahnja pemimpin tabligh me- ramainja
Iiche Krieg, kata orang Duitsch), akan masoek diliang lahad,
perang
sebab perang doenia
Djoega dikabarkan, toean Ishihara
minta terima kasih atas oeraian K.H.

..

tetapi

soesah

dan

pajah, baik

oentoek

jang kalah. maoepoen oentoek jang
menang. Dan siapakah dalam djaman
sekarang ini maoe tjari kebinasaan di
ri sendiri ?
P
2
Soeara bengis, mengantjam, dan se

Diliang lahad itoelah sekalian ma
noesia haroes menanggoeng djawab,
dan dialam achirat itoelah simoerid
berpisah dengan sigoeroe dan seba

liknja.
Djoega manoesia ta kan mendjadi
'bagainja, tidak djadi apa. Lidah tidak" ocang jang tauhid, djika amal ibadad

bertoelang, napas masih pandjang. Dan

persediaan

sendjata?

Tjoema

ber-

aja koerang tegoeh.

Selandjoetnja spreker ini menerangkan

goena oentoek peperangan ... sauda kekendoran oemat Islam dizaman kini.
Kebenaran agama Islam telah kl. 300
ra! Atau ... oentoek memperlihatkan
kekoeatannja kepada sedoenia
Italie. Begitoe sadja!

sepert! Itahoen bersemboenji: telah kl. 300ta

K.N,

'hoen

disemboenjikannja

oleh oemat

Islam jang telah mengakoei mendjalan
kan perintah Allah dan Rasoelnja. ,./$

“Apakah
ada

didalam

jang

itoe

semoea

keroegian besar,

ternjata, dari moelai itoe film dipoetar
penghabisannja sangat mengenjaan2 jg berhoeboeng dengan agama sampai
rikan.
Islam, jang mana sekaliannja didjawab
Tentoe
sadja film jang terseboet
oleh K.H. Tamim dan K. Abdulah
diatas. itoe dapat koendjoengan jang
Achmad dengan sepoerna.
memoeaskan, permainan pertama berKira2 djam
“12,30 tabligh ini di djedjal dan jang kedoea demikian
toetoep dengan selamat.
poela,
Gee
Sebeloem film terseboet dimainkan,

Perhoeboengan Java-Phillippina.
Di.

Knilm

minta

atas

oedara.

izin kepada

dipertoendjoekkan

jang

joepa

sangat

doeloe

menjenangkan,

kepada moesim

Cartonfilm
sehingga

malaise, . ....

nah dagang sepeda di Singapore. Ke
moedian ia dapat parit besi di Djohor.
Dari sitoe ia dapat oentoeng hingga ia
poenja harta sekarang ditaksir ada li-

ma

poeloeh millioen Yen.
Toean Ishihara doeloe djoega soedah mintak pelaboehan Patjitan diboe

ka boeat
tama

Pemerin-

kemoendoeran dalam

Borneo-Timoer.

5

— Pergilah ke Amsterdam!
Moelai dengan tanggal 1 April 1935,

tarief2 dari K.L.M. oentoek angkoetan

passagiers

dari Betawi ke Amsterdam,

akan ditoeroenkan lagi dari F.1500.—

sampai F.1350.—

Commissie hak tanah.

&
S3

12 ilmoe.

perdagangan oemoem, teroe
angkoet ia poenja

tempo.

Akan tetapi djika ditanjakan kepada
Ada alasannja bahwa B.P.M. akan
mereka itoe apakag mereka telah tja- sanggoep oentoek mendirikan lapangan

pai ilmoe jang 12 itoe, tentoe sekali
mereka djawab tidak.

Dengan

perkataan

semata itoelah

mereka boekan pentingkan perintah
Allah, tetapi semata-mata pentingkan
menfjahari foeloes.
3s
Zaiman
sekarangkah
zaman mem-

terbang

di

Balikpapan

dan Tarakan.

—n O—

Pedoman. besar Indonesia Moeda
5
Djakarta.
Pada kita dikabarkan bahwa kemaren
tanggal
17 Maart hari Minggoe Pe-|

toelang oentoek membela ke ngoeroes Besar Indonesia Moeda soeagama Islam walaupoen de- dah disjahkan oleh rapat I.M, tjabang
Commissie oentoek menjelidiki Rap:
Djakarta sebagai berikoet:
port-Spit, jang ada dibawah pimpinan kngan
harta dan tenaga sekalipoen.
P.B,I.M.
Ketoea
Soekarni (dalam
toean Thamrin, akan dibagi didalam
Laloe, spreker mengambil tjontoz
2 sub-commies, dari mana 1 akan) pada zaman sekarang, beberapa banjak toetoepan), fd, Ketoea Iskandar, wakil
menjelidiki hak2 tanah jang loear biasa | orang jang menggantoeng diri, baik ketoea Ratmoko, Pencelis 1 Anwar
didaerah2 loear tanah Djawa,
|laki2, maoepoen perempoean, karena Bey, penoelis 2 Djamalali, Bendahari
Rratikto dan pembantoe2 Goemoeljo,
Meskipoen diambil poetoesan oen- kekoerangan iman.
toek mendapatkan hasil dengan segera,
Sedih dan ngiloe rasanja, djika kita Roernomo, dan Soewardi.
SJOM PI: Ketocea Joesoepadi Pene
tapi terlebih doeloe akan ditoenggoe 'dalam2 memikirkan hal ini. .... ,
pendapatan achirnja dari rapport Com
Dari itoe terimalah dosamoe seka- Bendahari Poernomo dan pembanto.
missie-Spit,
Na
: lian, djika kamoe ta” mendjalankan Roesmali,
Sidang pengarang t. Goemoeljo, P,B.
Besok kita akan moeatkan artikel apa jang kamoe haroes djalankan, nanbanting
benaran

dari Mr, Moh,-Yamin, Secretaris. dari Itilah dihari @iamat kamoe akan men- K,LM, Ketoea Soeharyah, penoelis
Soekorini dan Bendahari Aminah,
itoe Commissie, tentang soal ini,
dapat azab dari Allah,

logam

“5

KAU

segala hal.
Oentoek maksoed ini mesti didiri“ Boekan sedikit bilangannja orang kan lapangan terbang terlebih doeloe
WN |jang mengatakan bahasa ta” bole se di Bandjermasin, Balikpapan dan Taseorang mengartikan Al @oer'an se- rakan, apa jang akan memakan banjak
beloemnja mentjapai

boeat

METJAM

telah diakoei tah oentoek dikemoedian hari memlitoe?
1
boeka perhoeboengan oedara dari taNihil belaka. .. ., oemat Islam te nah Djawa ke Phillipine meliwat
tap

boekti

1914—1918

negeri menanggoeng

Kalau
ada-ada

bahaja

maoe

sadja lantarannja.

datang,
Dengan

seketika toean bisa miskin dan seng:
sara, karena toean poenja roemah
dan harta benda habis dihanjoetkari

bandjir atau habis dimakan api
atau karena bahaja jang lain-lain.
Tetapi bahaja itoe koerang hebat
tefasanja, kalau toean ada nempoer

njai simpanan wang. Oleh sebab
itoe toean tjobalah derigan bersoenge
goeh-soenggoeh
hati
menjimpan
tocan

poenja

wang!

Dimana?
Jang paling aman di

POSTSPAARBANK

Bah

Dalam

Persbureau ,Aneta”, sesoedahnja toean|
meninggal doenia. Katanja
retty
Ber
)
itoe “hendak dibeli oleh

n,

pan dibantoe oleh t. Mr Soetardjo, |
Ir. eemani dan toean Soemito.

.

2

na

DH

£

djoek salah seorang anggautanja jang

»

ada di

- Hari-Raja bala-tentara di

satoe|

00. Duitschland.
Be 'ijn, 17 Maart (Aneta)

dibawah pimpinannja satoe|
ar disini, Ia toetoerkan djoega|

Solo, toeroet dalam

bahwa

1 pengaroeh
pureau itoe,

ten

dan

H.R.-nja

Statu-

$
Isntituut,
Diberhentikan dari waarneming dja-

Congresvereeniging|

Hari jang akan diadakan, jalah toean2 Mr. batan sebagai pemimpin dari Veeartsed

besar atas) tentara negeri) berangkat oentoek ikoet
merajakan perajaan balatentara jang
£
an, gta RP
:
AN

maha

ng besar, beloem pernah demikibesarnja
sesoedahnja perang doenia.
jan
PT
e akan didjoeal kepada salah
satoe
Perajaan
bala-tentara itoe dihadiri
nk seperti dioemoemkan dalam

soerat

oleh bekas-Kroonprins dari Duitschjang land, Fuchrer Hitler, veldmaarschalk

kabar itoe, dan boleh djz

kabar-kabar itoe tjoema kabar

"voor ..Mackensen, Generaal Goering
lain2 pembesar2 pemerintah,
| rena orang jang doeloe dengan djitoe danGeneraal
jVan Blomberg, pemimpin
djoesta
ar
| bisa membantah kabar-kab
dari
Rijksweer
itee memperingatkan sol
tidak
soedah
— tentang Aneta, sekarang
:
dadoe2
jang
meninggal
doenia di da.
lagi
ada
|

| disiarkan sadja dengan moedah, ka-

i
ibar, maka menoe lamApapeperangan.
jang menarik perhatian, jalah

| Diloearnja itoe

ja satoe persbureau itoe
| mesti tinggal merdeka dari sesoeatoe

bahwa Oetoesan2 dari negeri England,
'Frankrijik dan Italie, tidak ada kelihatan.
Pan
D3
|

| concern perdagangan,- seperti Satoe
, atau

satoe kongsi

Tapi

jang besar|

pemim
dan berpengaroeh, meskipoen
pemimpinnja kongsi itoe terdiri

Oetoesan

Amerika-Sarikat,

Oostenrijk, Zuid-Afrika dan attaches

dari Oetoesan England oentoek perIkara
bala-tentara dan penerbangan,
ter
dan
moeka
terke
orang2 jang.

serta

— jang berkoeasa,

ada berhadlir.
djoega oleh $ kelihatan
Ta

dihormati

Lap.

“Duitschland

|. Satoe persbureau itoe boekan seper

“hak

hanja

3

kawan-kawannja “sendiri.

Soekartini,

dengan

d. Commissie tentoonstelling:

nijkundig Instituut, Dr. L.W.M. Lobel. |"

“. Isama dengan membinasakan negerinja

sendiri.

4

Duitschland hanja maoe perdamaian,
tapi dengan hak2 jang sama dan pen-

dibantoe

Diangkat sebagai Directeur dari itoe

Instituut, Prof. Dr. F.L, Huber, bacte2
rioloog.

oleh wa-

rini, Damesclub,

kawatkan

ri Koepang,

wa dan Poeteri Darah Mangkoenagaran.
e, Commissie

panas di Timor-Koepang.
Senangadalain roepa!

Aneta

Poeteri Narpa Wanda

29 Kilometer

demonstratie dan

pat itoe,

dari

Baoen

kota

Amarasi,

Koepang, de

lebih

dari

100

graden

atau lebih panas dari air mendidih.
“ Djika ada perloenja,
kampoeng2
jang dekat dari itoe tempat, akan ditinggalkan oleh pendoedoeknja,

Reringatan H.O.S. Tjokroaminoto
Di
pada
ment

ada

beberapa tempat di Indonesia
hari minggoe jbl. diadakan mo
vergaderingen oentoek memper

—0O—

ingatkan marhoem HOS Tjokroaminoto

soedah di stop oleh Politie waktoe ngan2 Volksraad,
ia membitjarakan politiek tanah dja Selatan (Makasser)
diwakil

sebagai : wakil

dari

Christen

bangsa

Indonesia, seperti waktoe doeloe,

. Perwakilan dari Indische Sociaal
Demorcratische Partij, oentoek Volksraad jang baroe ini, masih beloem
tentoe.

Penetapan
perkabaran2,

jang officieel dari ini
tidak bisa didapatkan.
—0—

Benzine

tjampoer

minjak

tanah.

Bisa djalan tapi di
tangkap.
Aneta-kawatkan dari Semarang, Po
litie menoentoet seorang 'jang mempoenjai

vracht auto, jang soeroeh dja

poeran

benzine

lan

vracht

auto

itoe

dan

dengan

minjak

tjam

tanah, de

ngan tidak mintak soerat izin terlebih

Anggauta Voksraad.
Ramalan dari Aneta
Aneta mendapat kabar dari kala-

dan artinja oentoek pergerakan bangsa
Indonesia.
Seorang jang bitjara di Bandoeng

TANDPASTA

hari Saptoe jbl. da

di dekat

Op- ngan sekonjong konjong telah keloear
toch: Toean Dokter Satiman dan T. tanda2 goenveng»api,
Dokter Soetardjo.
Banjak sekali asap jang keloear dari
f. Commissie Praeadviezen: Toean tanah, sedang tanahnja mendjadi de
toean Soetopo Adisapoetro, Soemidi mikian panas sehingga djika dilempari
Soemitro, Ir Marsito. Soenarjo, Soeroto, kajoe, kajoe itoe teroes kena terbakar,
Tegoeh dan Sosroprawoto.
mendjadi aboe,
Perserikatan2 jang tsb. dan djoega
Kemoedian dikabarkan lagi bahwa
toean2 dan njonja? jang tidak doedoek sesoedahnja melakoekan pemeriksaan,
dalam Onderwijs cemmissie B.O. se tidak ada lahar atau batoe2 jang dido
gera akan dipinta oleh H.B. soepaja rong keloear dari tanah, tapi hanja
maoe membantoe commissie2 terseboet welirang jang dimoentahkan.
diatas.
Ranasnja dari tanah di sekitar tem—0—

La

$

—

9

Mej, Tanah

kil wakilnja Wanito. Oetomo, Santjara

persamaan,

kan di dalam satoe pidato, bahwa satoe
perang doenia jang baroe lagi, berarti

rat kabar, jang berlainan haloean dan

noendjoek

mint?

| ti satoe soerat kabar, jang bisa men- - Generaal Von Blomberg menerang-

nnja (langganan) beberapa soe |

9 -—

Directeur Veeartsenijkundig

comite.

b, Commissie merantjangkan

satoe pers:

ta tidak pertjaja, ba

ri
| nama,

(di Cheribon.

—

: tanggal 17 Maart pagi pagi, Soetarjo, Soetedjo dan Soetopo Adi.
lijn bisa mendengarkan gemoe 'sapoetro.
1 itoe tidak bisa dan djoega tidak
c. Commissie keoeangan: Toean
roehnja
barisan soldadoe2 dan koeda
terikat satoe concern atau sato
Dokter
Satiman
diperkenankan
me
jang tentoe sekali nanti memCavalerie), waktoe Rijksweer (bala-

dangannja,

pin

Armada

Aneta kawatkan hari Saptoe dari
ngan officieel telah dioemoemkan |. . Boeat meleng
kapi voorloopig comite ' Cheriboa, tadi pagi telah sampai ka:
rtoeriangannja Prinses Ingrid dari ini akan dimadjoekan kepada H. .B| pal2 perang kruiser ,,Java", torpedoersbureau mesti merdeka| |Zweden
Taman jagers ,,Banckert“ dan ,,Van Nes" dan
(saudaranja Sri Ratoe Astrid Moehammadijah, Hoofdraad
dari
Belgie)
dan Kroonprins Frederick Siswa, H.B. P,G.I. H.B. P.G.C. P.G.R, 3 bocah kapal silam lagi, didahoeloei
Java Bode tocan Zentgraafi
dan H. B. , Trijoso” soepaja menoen- oleh 2 mesin-terbang-laoet,
tentang hari kemoedian dari dari Denemarketr.

menoelis
Aneta

Maart (Anetal.

15

Sto ckholm,

SPORT

bahwa Celebesbarangkali akan

oleh seorang anggauta bangsa

djahan.
VOETBAL
Persbureau itoe mesti berdi djagaan keselamatan jang sama koeat-). Wakil dari PNI, dilarang bitjara Indonesia di dalam Volksraad jang
Ba
District
voetbalwedstrijd
P.S.S.1.
di
dan
ek
n
politi
oenga
ri diloear lingk
nja dengarm lain2 bangsa semoea.
baroe.
oleh PID.
Djawa
Barat
di
Meester-Cornetis.
poen
mana
gan
golon
n
Selainnja sedang dipertimbangkan
loear kepentinga
Kemoedian mereka semoea djalan
P.S, T. — PLB, V,I, M,
0—1
djoega. Begitoelahr persbureau itoe dengan baris dalam peperangan, ke
oentoek memilih wakil dari kalangan2
Congres P.B.l. di Soerabaja,
—09—

merdeka, tidak berfihak, soetji|

lapangan di moekanja benteng jang
neutraal dan 'toea dari kota Berlijn, dimana bebera|
pa koempoelan muziek memperdengar
Demikianlah itoe kita pandang mesti kan bersama-sama lagoe kebangsaan

lain,

En

Di

kan

mem officier menggantoengkan bintang kedi Kota, marhoem toean: hormatan kaoem 'Nazi kepada 70

waktoe

'boeka kantor

,Indisch“,
mM

| kena

akan tetapi
dadi“ Indisch
matik

tinggi
pengaroeh lain.
n » :

Lekokbasranai

KN.

kenden

karang

jang didapat di dekat Wonogiri (Solo).

concesies

di

INDIE

DIDALAM

2

G

TJEPAT

»Soldadoe jang

persahabatan,

v.v. J Krakatau— PS.LT.

Volksraad

PERKAKAS

MERAMPAS

JAN

dalam

(Mr. Cornelis)

Pertandingan

Goenoeng Moelia akan

doedoek

POENJA

TEMPO

(Tjirebon)

Indonesia,

PHOHI

SEKALI

Soldat|, dimana ditaroeh satoe

besar.

jang sangat
kembang
bangtan

Te

2

Berhoeboeng dengan

kembali

terkenal" (Graf van den Onbe-

tidak

Net

irabi ditolak.

Dr. Todong

Congres di bawah

PHILIP'S

bangsa

ber-|

orang djalan

sehoea

Achirnja

artinja, tidak baris

soenggoeh

mengadakan

peroesahaan

April, PB 1. a-

moelai

baroe

' Berretty itoe berkata, kepada collega2 'pandji2 itoe, sedang meriam2 lepasinja. Biarlah persbureau satoe-satoenja kan tembakan 24 kali dengan berdi Indonesia ini, oleh orang lain di sama-sama.
|
kata!

boelan

pimpinan Dokter Soetomo di Soerabaja

onja persbureau. Demikianlah djoega |»Duetschland ueber alles.“
|. kita pandang Aneta itoe sampai seka- . Pandji2 (vaandels) dari Rijksweer|
| rang djoega, dan begitoe djoega tempo dikibarka, Hitler, Goering dan lain2
. doeloe,

achirnja

AZIA

beberapa kap

“Tiongkok memprotest.
Terhadapitoepen“djoealan kereta api.

jang baroe ini telah diberi

kan pada beberapa orang Japan di
Borneo boeat ambil kajoe di hoetan,

Nanking, 18 Maart (Aneta-Reuter).
nggoe jang laloe telah sampai di Satoe memorandum jang dikirimkan
Hokaido
Samarinda 80 orang Japan dari
kepada Pemerintah2 dari Engeland,
jang biasa tebas pohon dengan baja Amerika Serikat, Frankrijk, Japan,
ran 100 Yen per boelan.
Guinea telah datang: Italie, Belanda, Portugal dan Belgie,
n
di Nieuw
Poe
'membitjarakan
protest
dari negeri
antara mana 4 profO orang Japan,
r, boeat periksa keadaan

disitoe.

Tiongkok terhadap itoe pendjoealan
kereta api ,,North Manchurian Rail-

'Tjoema bisa dipastikan, bahwa

Soerat memorandum itoe menerangkan bahwa Tiongkok ikoet mempoenjai
itoe kereta api dan tidak akan mem-

Bagaimana ini semoea perkara nanti ways“ di Tiongkok Timoer.
rboentoet, itoelah tidak seorang bisa
rakan orang Japan di Indonesia
.berkembang lebih djaoeh.

perkenankan
tidak sah“.

Pama

itoe

if

,pendjoealan

jang

—

-

Tt

PI

NEDERLAND
Pesawat f-30.
n Haag, 17 Maart (Aneta) Se-

|

Congres

ja penerbangan pertjobaan, pe-|

Nasional.

Persiapan
dan soesoesoenan beberapa
commissie.

as 30 dipasrahkan kepada K.L.M.|
rbangan

Onderwijs

itoe, pesa-| PA

lam pene
Dagelijksch Hoofdbestuur Boedi Oe-30 telah bisa menjoesoel seboeah
soedah mengadakan permoesja-|
tomo
wat
dari Imperial Airways Ing-

Dan siapa kagoemkan ia? Satoe super heterodyne” dari ini kaliber beloem
pernah

jang mempoenjai 4 motor se waratan dengan onderwijs commissie
bang di atas daerah Limburg. tentang persiapan congres terseboet
'diatas, dan berkepoetoesan sebagaij.
N
5
— 0—

berikoet:

| 1. Hari Saptoe 8 Juni

:
|

Perhoeboengan Italie dan
Jougo-Slavie.

Italie maoe

keras dan

berbisik.

djam 7

1935

sampai djam 9 malam, receptie di
“I,Habiprojo“, dan diramaikan dengan

batan.
|
Igrado, 15 Maart (Aneta) Waktoe
n Italie jang baroe Graaf di
o memberikan soerat2 ketera-

:
tocht anak2.
i
moela
malam
9
Djam
Kat
sa
terboeka.

tertjegah

oleh

satoe

peratoeran

jang

djadjahan

sadja.

besar tergenggam oleh satoe afstemknop jang

Satoe toestel jang terbikin oentoek

menerima

pengiriman

Phohi!

Dengarkan ini toestel dan lihat ini toestel — ia adalah satoe per: hiasan didalam segala-galanja.

Congres.
5

Ahad 9 Juni djam 8 sampai 9 pagi,
demonstrasi anak2 tentang pendidikan |.

Djam

10 siang

Congres ter-

Ahad djam

9.malam,

kongres ter-

(geloofsbrieven) kepada Re- badan,

go-Slavie Prins Raul, ia mene
ahwa Italie tidak mempoe
atan oentoek' mengganggoe
rang kemerdekaan negeri

soeara

bersih, bisa di bikin menoeroet kerasnja muziek, hingga soearanja

Soeatoe

saderhana

Na Itentoonstelling boecatan anak2 dan of-

bersaha-

terdjoeal!. Kendornja

speciaal centoek fading-compensatie! Penggodaan soeara tida ada sama
sekali tersebab oleh saringan soeara jang bisa di stel! Dari satoe soeara

towkaegk 2x1

Y

:

boeka.
Senejn djam 9 pagi, congres tertoetoep.
2. Menetapkan Commissie2.
empo jeng akan datang|
a, Voorloopig comite terdiri dari
a
& bersahabatan
dan be
KRME Woerjaningrat sebagai
toean
a-sama dengan JougoIvoorzitter tocan Soetedjo, Secretaris

Pandjangnja. ombak tertjapei 185-600 Mater, Fading-compensatie. Saringan soeara jang bisa
di tjaboet, Lampoe'" Gouden ,.Miniwatt”. Transformator hoecat 18 roepa' netspanningen,

#LLA MAN

Djagalah toean poenja perkakas radio dengan Philips poenja Antenne keamanan.
Ini premie bocat pendjaga tocan poenja radio berharga hanja F. 4.50,
72
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KAA
Be

un

BALA Kol ke

tut

Di SE

d

He

NBA

al

Na

MN

SA RAR

SA

Ke

kah

Abah ka

2

Ra Do

L
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speciaal

Djam

THEATER
2

MMR

LemAa 20.22, Asta

n . malem

Hari

Saptoe

bitjara: 6—7

dan

Salemba

ama

71

Telf.

WI.

23

Mc.

| Dr. F.O.K. BORMANN

Soeatoe

Muziek

pagi 5-7 sore

kota

Sawah

Frisco).

. (Datoek

H

Batoeah

. » Molenviiet Oost

nan

Besar

20

wol

1

Sawah

tropical.

Batavia

Nieuw

en

Wonder
Practisch,

Systeem

tempat.

VEN
PRSUS MACWINESCHRY

DM. Ba
Terdiri

Peladjaran

Mei

Maart

19

1935

Directie piliken lagi satoe film jang
memoeasken penontonnja

Satoe film

bakal

Fairbanks

United Artist jang paling

baroe

Ini dia satoe film penggirangkan hati-asik, romantiek, keheranan
penoeh pengalaman jang paling loetjoe penoeh ketawa.

1924

memakai

Selasa

Bat.-C

Douglas

DAA

Djika ' Tocan-toean dan Njonja-njonja ingin tahoe hal
: kehidoepan, kasenangan dari diri sendiri, jang soedah
laloe (dan sekarang atawa jang aken dateng, datenglah sama

dan

DENGEN

E (OVINGERI |nveiBLE IYITEM

KENINGTAL
HARGA Ba

Senen

,Koeliling doenia dalem 80 menit:

ongkos-moe-

lah.

dan

18

—

Kita poenja

Sistem baroe jang mengherankan
Lekas-pintar,

a33

Besar

BEMEERDER

3

mendapat

|

134

“' menerima djoega pekerdjaan CLICHE'S, ONT WERPEN

E

lebih siang soepaja

jang sedap didengarnja!

Boeat hari

e

' Perkakasseperti MACHIN2 danLETTER2semoea baroe.
1 NG ST

Lagoe2

Batavia-Centrum

—

Poetih)

roepa TJITAKAN-TJITAKAN

merdoe!

Berkenalaniah pada kita. Selamanja
kita ada sedia dari matjem? kain djas

Moelai boeka1 Maart 35
4 Menerima. segala

sangat

doeloe kala

Telegram-adres : BAKRI

A'

No. 66 Telef. 480

hati, jang membikin orang2

dan peragakan dari zaman

Datanglah

seperti : Wol, Palmbeach, lenen, dril,
en djoega kita poenja potongan telah
dapat poedjian segenap bangsa rapi
dan netjis. Potongan setjara modern,
pekerdjaan Oa
Djoega dasi

ESA

menggelikan

KLEERMAKER VAN PEKALONGAN

iban teritera jang paling baik didalam tjeritera- Hjanidara
tentang kaoem pendjahat.

SO

jang

43

oenitoeki dosanja.

jang

Kemoeliaan

Sebelah Halte Gondangdia.
Djam bitjara 7-9

hikajat

tertawa sampai sakit peroet, dimainkan oleh Wheeler
& Woolsey
badoet-badoet jang soedah terkenal diseloeroeh doenia dibantoe oleh mereka poenja ketjintaan jang tidak bisa tertjerai
Dorothy Lee dan Thelma Todd.

Arts oentoek penjakit oemoem
dan anak-anak,
Telefoon Weltevreden 282
'yan Heutzplein No. 11,

“8 Lihatlah #eriteranja dari salah satoe korban dari doenia kedjahatan
. San Francisco, didalam film ,FOG OVER FRISCO“ (emboen

brikoetnja

Cavaliers”
ed SNUITERS)
»Cockey(RARE

Bertempat :

10 ani) kedjahatan di kota San Francisco,
3 perkedjahatan MANA
aa
idal.

didalam

THEA-TER

hari besar toetoep,

brikoetnja

SAKSIKAN

ih

sore.

dan aa

Ini malem

x:

E

R

140

ER FRISCO”

Na ivaoedn

ma Hana
ah
bean

oentoek penjakit koelit

au
“5

Borter SOE

ge
riaTA

N

Anak-anak

Garantie

boleh

nonton

peladjaran kita selamanja sedjalan The-

. Matramanweg
Handifekundige

|

coop

No. 39 telefoon 536
Tarief boeat:

8
3

Astroloog Horos-

MOHAMMED ALI

f 1—

Sena

Da0

Horoscoop

Ban

dengen

praktijk

dan

pembajaran

ada djoega f 2,50 seboelan
Batavia-Centrum sadja.

trekken

Bandoeng

Pangeran

boeat

Soemedangweg 97.

Batavia-Centrum Sawah Besar 21.
Semarang Karang Toeri 73G.

Mesem

DA

f 5.—

me

Bat- C.

Boeat hari SENEN
Awas!
Pemberitahoean

40

Sha

Voetbal

in Ned,
|. Petikan

DRUKKERIJ

Indie
pada

diantaranja banjak jang
baik

1

kita,

Djika toean ingin memperhatikan pesat djalannja sport, dan hendak
mengetahoei djago2 toea dimasa beberapa tahoen jang lampau, silahkan -beli itoe boekoe terbikin dari kertas jang haloes (lux) dan tebal
dengan harga jang Sangat moerah.
Ini boekoe dalam . bahasa
aan
Satoe boekoe f 2,75 kirim
oewang doeloe,
pesan pada:

John

5

atoeran jang
itoer

dikehendaki

"

oleh toean

Eigenaar-Chef

dau
“Pemandangan
Senen 107 Bt.-C.

HELEN

maoepoen

dalam hal oeroesannja harga dan per-

Drukkerij PENGHAREPAN

film jang

di Uedara
Malam

Terbantoe

oleh:

—

Menakoetin

TOMO ON

—

Heran

eI

—

Satoe film jang
“Mereka balis
ma
:

“LOVE
.mbikin publiek

doea

pengabisan

KOMIEK

jang ta asing lagi bagi penonton

BIRDsSs

tertawa sakit peroet dari

moelai

sampai

tamai,

lantaran loetjoenja,

nah jang ta berhasil en terkenal bahwa disitoe banjak HATOENJA. Menoeroet
1 rang, disitoe ada satoe tempat jang penoeh dengan mas, tetapi ini djoesta, sebab
“gigi masnja SLIM djatoeh dipoengoet olehnja.
ye Pendeknja. ini film Loear biasa loetjoe en Menjenangkan.
. ANAK- ANAK BOLEH NONTON"

Sedikit 1hari ai lm” La
an
MEN

MOVES.ON”

Lina bagasi, dilihat Steti sekalian penonton: » THE WORLD
ee
mem
“

“

Menarik

hati.

MELLs

&

HEADOUARTERS
(DGENIA

Dengan

BI

BESAR

KESATOE

FILM

:

Jack Mulhall

—

NORAKA)

Barbara

Weeks

—

|

Frank Mayo

INI DIA serie-film jang soeda lama di toenggoe:

Whispering Shadow”
(BAJANGAN

JANG

BERBISIK)“

Dengen

BELA

"
an

FILM KEDOEA

The

Na

19 Maart 1935

18 dan SELASA

Boeat hari SENEN

.

4 2 k

Cornelis

Mr,

5

ANARIE NE ANE

dalam

PITTS

besok

—

5 CENTRALE BIOSCOPE &

BEN

ZASU

dan

Ini malem

dan

MAONOA aan

PROGRAMMA

"UNEMA PALACE

Siang

HAYES — CLARK GABLE — LIONEL BARRYMORE
dan Taen-laen bintang film jang soedah terkenal,

Ngeri,

Bl
Ui)

hati.

Barrymore

Bandoeng.

MENENTANG

menarik

Hoofdroi:

boekan

tentang harganja,

Awas!

FLIGHT

dan

bahwa

peratoerannja.
Berhoeboeng
dengan ini, diharap
kepada sekalian toean - toean jang
berlangganan kepada Drukkerij kita,
djoega jang baroe akan pesan pertjetakan, soepaja soeka berhati-hati

Bila- membatja dan melihat gambaran2, jang tertjetak diini boekoe
petikan, soenggoeh pesat benar sport itoe soeboer di Hindia-Nederland

Boleh

langganan

poenja

Penerbangan

ke-

agent, sehingga dengan begitoe banjak
pesanan - pesanan
jang salah,

isambarani jang Giok dan njata sekalian

kampioen2 toea jang soedah terkenal permainannja.

hormat

telah terdjadi beberapa orang jang
mengakoe sebagi AGENT kita poenja
Drukkerij PENGHAREPAN,
sedang

. (4894-1934)

dengan ' beberapa

sekalian

dengan

19 Maart 1935

Mempertoendjoeken

NIGHT

PENGHAREPAN

Memberitahoekan

selama 40 tahoen perdjalanan voetbal jang sa

18 dan SELASA

Metro-Golwyn-Mayer

BANDOENG.

nampak di Hindja-Nederland

Dihiasi

BIOSCOOP

Ha2enen

k
2 tahoen

TRIALTO

Lah

Handlijnkundige

s S.

j

orie

LUGOSsI

n.

3.

Ra

#1

Manan nam sate yana Lan

Aina

-

aa

TG

anang

pekan jang pemerentah Be|

landa soedah lemparkan ia poenja po
1

litiek traditioneel, jaitoe politiek meInjingkirkan diri dari segala perserika.Itan.
:

Dalam boelan Janurai 1934 bebera
|pa pembesar marine dan militair Ing-

“Igris bikin pertemoean di vlagschip
dari
Admiraal Sir Frederic Dreyer
di pelaboehan Singapore. Itoe pertemoean, katanja, ada perlandjoetan da

ri conferentie2 jang tiap tahoen diada

|kan beberapa kali lamanja, sebeloem
tahoen 1921, Tapi selamanja tahoen2 pa

ling

belakang itoe conferentie diber-

hentikan.

“ Nistjaja
a53

| 5

E
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2

Lan

&

Haa

Mm

FA

3

2

s

2

Tapa

0. 'Oleh PROF. ARMY VAN DEN BOSCH

&

S

:

dalam Current History,

Pen garoeh Japan

| Tangan politiek.
kala officier dan matroos2 kapal se| Fihak Belanda anggap masoeknja dang lihat2 itoe kota, satoe matroos

— menimboelkan

nona

peta dari Japan,

ri

Indonesia

di

di Laoet Tedoeh,

Tiongkok,

Sedikit wang jang haroes toean keloearkan ialah boeat membeli
beberapa bidji stopples, mangkok dan gelas: kalau soesah, semoea
itoe bisa djoega dibeli dari kami. Oentoeng banjak ialah karena
ditiap-tiap, waroeng dalam toean poenja kampoeng, dan dikampoeng-kampoeng sekelilingnja, tocan bisa berdagang teh
(memboeka waroeng sahi), jang centoengnja tentoe menjenangkan, asal selamanja toean djoeal t&h jang paling baik kwaliteitnja.
Belilah kami poenja teh. Selamanja kami sedia teh jang paling
baik: simpanlah dia dalam peti atau kaleng jang bisa ditoetoep
rapat. Djoeallah dia sedikit-sedikit sama waroeng langganan toean.

Teh

waktoe ada perang
boleh

tidak

| liknja membeli barang Japah jang |
#3
moerah. 0... Beberapa pemimpin Belanda di In| donesia koeatirkan jang orang Indo— nesier berkawan sama Japan, Di Volks-

Politiek
perlindoengan baroe?
Bagi
Nederland
soeal pembelaan
Indonesia adalah satoe soeal diploma

dipan

- koerangkan

|

'koerangkan

tinggi. Ini
- Indonesier
| ladjar dan

enkan

begrooting onderwijs dan oem nationalist Indonesia tambah keras maka pemerintah tidak berani teripeladjaran2
disekolahan: ma
orang Indonesier dalam dienst mieda2
pemo
n
babka
menje
litair.
g militie plicht hanja
pergi ke Japan boeat ber mengenaSekaranorang2
Belanda.
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Tokio bilang, koendjoengan Lord Allenby meroepakan sebagai permoelaan
dari co-operatie militair antara Inggris
dan Belanda di Timoer Djaoeh,
Lord Allenby telah
Koendjoengan

sedjelas-djelasnja,
soerat pada:

menoempang

sendiri,

vlagschip

perlindoengan soek di pelaboehan Tandjoeng

tertoetoep.

petiklah

Segala keterangan, djoega tentang bagaimana djalannja membeli teh jang

An Tuntakittan sesoedah
Sidak
conferentie di Singapore, Admiraal
Sir Frederic Dreyer dan Vice admiraal Fransch Berthelot, masing masing

stopples

kami

terkenal

di malaman sebeloem conferentie di
bikin, telah menimboelkan banjak com-

tie jang penting. Soember Belanda
satoe “anggauta Belanda dari ada
terlaloeterwatas boeat bisa belaNati| partij kanan toedoeh pemimpin2 sama kan satoe
djadjahan, jang terletak bemata
main
— onahst Indonesier
riboe2
mijl
Nederland
apalagi diboentoeti oleh lain? kedjadian, jang
—.. Japan. Dan ini boekan satoe kekoea- itoe djadjahan dari
sangat
loeas dan mem di pemandangan beberapa orang jang
| tiran jang zonder dasar.
poenjai kedoedoekan strategisch jang perhatikan djalannja kedjadian diang“Lantaran penghasilan negeri moen- penting. Lebih lagi karena gerakan
:
ka
penting.
amat
intah Hindia Belanda soedah

| pemer

haroes

propaganda

poenja

paling baik dengan harga jang paling
rendah,
toean
bisa
dapat
dengan

mentaar di pers dari lain2 negeri. Tje
rita2 jang berasal dari Moskou dan

| raad,

itoe

Tentoe toean heran, karena orang-orang ditoean poenja kampoeng
makin lama makin banjak jang soeka
sekali minoem teh. Kami jang bikin

lippijnen dan Indonesia. Di sepoe-| dang sebelah mata, apa lagi dalam
ega soal politiek. “Soerat2 kabar|
elanda jang besar bilang jang orang2 ternja itoe semoea ia gambar satoe satoe! peperangan di mana Inggris
&
apan sedang menjiarkan pikiran antara boenderan ,Japan Besar“. Apa itoe tersangkoet.djadi ini adalah
salah satoe
Boleh
tjerita
benar
atau
tidak,
itoelah
tidak
| “bangsa Indonesier, jang mereka dikorkenapa
lantaran
mendjadi
jang
|. bankan boeat kepentingan Belanda ,Ipenting, tapi apa jang penting ada sebab
Java
di
Allenby
Lord
paklah
halnja
Belanda
koendjoengan
tjerita
Hindia
begitoe
moentjoe
pemerentah
l di
0... sebab
|. sa mereka beli barang Belanda, seba-| pers Belanda.

barijak.
Gi

terletak antara Indonesia dan oleh ka
rena itoe, kedoedoekan strategisch da

telah masoek di satoe roemah sekolah dan

soal economte, tapi

oenfoeng

jang paling penting antara Laoet Tedoeh dan Laoet India. Ini djalanan

dika- |jroe2 ini mengoendjoengi Menado. Tat

Japan di Indonesia, boekan sadja

Sedikit keloear wang, tetapi

laka di kendalikan Inggris tentoe akan
lain2 negeri di waktoe
menjebabkan
djalanan
kelain
menoedjoe
perang

1

Penoetoep
ni

tg

Dalam conferentie ini kali dibitjara
kan tentang berbaga2 so'al, jang
menjangkoet oeroesan pasoekan2 oedara dari India, Australia dan New
Zeeland. Singapore, sebagai pintoe tem
Indonesia akan ter: ngkoet.— Apakah tidak bisa djadi jang pat masoek ke bagian selatan dari La
Nederland soedah berserikat dengan Inggris ?
| loet Tedoeh, tentoe sadja mendapat
perhatian speciaal. Halnja Selat Ma-

asal
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toean

toelis
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ma-

Priok
kapal

Mel ne Kara

bango
boeat bikin ini gerak
negeri telah ditoeroenkan banjak se- dengan berbareng sama satoe
Dari Mesir
— djalan lebih pesat. Baroe2 ini serom- dari tahoen
1929, sebab pemerentah perang Belanda. di Batavia itoe doea
telah
esier
Indon
listen
journa
Djema'ah
Hadji
dari
Mesir ditahoen
an
bong
—.
jang sekarang -berniat boeat bikin admiraal diterima oleh Gouverneur
dapat
ini
lebih
banjak
dari
tahoen
jang soe
dan
"
gi
Japan
joen
. mengoend
berimbang begrooting, Dalam
tahoen Generaal. Tidak lama kemoedian
ar1929 begrootirig negeri berdjoemblah mada Hindia Belanda berlaboeh di pe dah laloe.
J-m.
Moehammad Thala'at Harab
f
103,608.000:.
samaJapan ? Boleh djadi kaoem na-|'
,.boeatDoeal. tahoen
tahoen 3.33 laboehan Singapore. sebagai. demon-i Basja Direktoer- Bank Mesir dengan
SOVO.LUG

—

stratie.

Tap

Orang2

Belanda

sendiri

bingoeng

Idenburg telah voorstelken tindakan melihat itoe kedjadian2, Apakah Ne| ga adanja sebab jang sebenarnja dari tindakan jang bisa Maa
(derland soedah robah iapoenja
poli
tjoe“ini orientatie, toch itoe soedah
begrooting Indonesia dengan f 15
de
er
Jongkhe
n?
doenga
pers
perlin
dari
tiek
bagian
koep bikin satoe
000 dan begrooting Nederland dengan Graeff, menister oeroesan loear negri
koeatir.
merasa
Belanda
f 12.000.000.
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koeatir
gan
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'da
ur
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eda
gouverneur generaal di Indonesia, di
Hoofdr
ipenana
kapitaal
Belanda
di
Indom2
itoe
apakah
anggap sebagai orang jang menaroeh
menanja,
Gids
'Sche
kedjadian2 tidak mengoendjoekkan ten nesia angkat satoe comite boeat koem sympatie pada ,,barisan poetih di
. tang adanja satoe politiek jang loeas poel fonds, membeli satoe kruiser Timoer Djaoeh. Apakah Nederland
- dan jang dipikir matang, boeat singkir boeat armada Hindia Belanda. Boleh: soedah pilih difihah mana ia mesti
| kan

pengaroeh

bangsa Europa. dari

Japan, itoe pengarang toetoep
“Asia.
toelisannja, boleh djadi tidak berang-

djadi karena mereka poenja desakan berdiri, lantaran mendoega petjahnja
beramai2,
maka pemerentah Belanda perang
dilaoet Tedoeh jang begitoe
keloearkan .pemberian tahoe di parkan ? Apakah Nederland
diramal
sering
lement, jang pemerentah berniat bikin telah mengasih beberapa hak ,,mem

gapan jang Indonesa ada tjotjok boeat
|.
koeat armada Belanda dan armada bela diri” pada Inggris, seandainja
ter
KUA ia mengadakan kolonisatie, sebab ha- Hindia Belanda dengan bikin
beberap
a
menje
hingga
Europa,
di
kebaperang
bagi
bit
|... wa eedaranja tidak tjotjok
| njakan orang Japan, tapi boleh djadi kapal perang, baroe, Minister perlin- babkan Inggris bisa bangoenkan pang
doengan
tjoba
bikin
besar hatinja
publiek dengan bilang, kendati armadari da Hindia Belanda jang bakal diloeas

ia mengharap moentjoelnja satoe Indonesia Merdeka, jang akan menerima

kalan2 oedara di daerah

bagai balasan boeat

Belanda,

Inggris

se

poenja

AN
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Mamalbt tioepolitiek
|.” 88:720
militair
Begroot lagi. Comite
a bermak
.135—.
ar |ditoero
meski mengedj
, tapisoed
apa djoelebih banjak ing
enkan

maksoed

Pa
n da

ketarik

wakil negeri akan membitjarakan hal
nja orang2 jang berhadji ke Mekah,
didalam pembitjaraan itoe.akan me-

Aan

nan.
ta
nangk
menje
oe
jang
samb

orang £ Indonesier
Kenapa
- Kenapa

ngambil poetoesan jang tertentoe ba-

gaimana baiknja djalannja orang2 dari
Djama'h Hadji jang dari Mesir itoe.
Djama'ah Hadji jang awal dari Mesir akan menoempang kapal ,,Zamzam",
DariIrag

dan

Iran.

Soerat-soerat kabar di Masir telah me

nerima

kabar

telegram dari Bagdad,

menerangkan, bahwa 5 perkoempoelan
Nationalis di Bagdad waktoe ini hiboek
mengatoer djalannja djama'ah2 Hadji
dari lain-lain negeri jang,melaloei Bagdad, djama,ah mana jalah jang sama
mengambil djalan antara Nadjef dengan
sjig,

Madinah, Bagdad dengan DamBagdad
dengan
Aman, Basrah

DARI
Sedikit

HAL

ILMOE

LAGOE

riwajat
tentang
Indonesia,

muziek

Oleh Ki Hadjar Dewantara
Dalam O,I.
Menoeroet tjeritera2 di dalam kitab
kitab, gambar-gambaran di tjandi2 dan
beberapa penilikan dan penjelidikan

dari kaoem ahli, njatalah bahwa'pada
abad jang ke -8 th. Masehi (Chr.
jaartelling) muziek Indonesia itoe soe
dah

mempoenjai

peralatan

instrumentatie, ja'ni:

jang kelaknja mendjadi ga-

melan. Karena itoe bolehlah dianggap,
bahwa

moelai

boeh, terdjadi

muziek

pada

kita

djaman

bertoem—————

sebeloem

djandji membantoe Belanda melawan dengan Koewit, dan dari sana ke Ma- nja th, 700.
kan masih ketjil, tapi ito€ sampai tjoe Japan ? kalau benar telah terdjadi be dinah.
Perkataan
»Salendro”
jaitoe
Japan.
: koep boeat lindoengkan Indonesia
Pada .tanggal
14 boelan
Sjawal nama dari salah satoe ,laras” atau
gitoe, terang sekali politiek loear dari).
Djoega ada terdapat kekoeatiran jang dari serangan Japan. Ia kasih alasan,
d telah alamkan perobahan Djama'ah Hadji jang asalnja dari Irag soeara pokok didalam gending djawa
| Japan berniat bikin expancie disalah kendati angkatan laoet Japan ada se- Nederlan
sadja ada 860 orang, dari Ibrani ada Itoonaard)
adalah berasal dari
besar.
|“ satoe poelau di Indonesia, teroetama poeloeh kali lebih koeat armada Hin1250 orang, dari pesisirnja Persi dan nama ,Salendra"“ jani: Cailtendi Nieuw Guinea bilangan Belanda. dian Belanda, toch Japan tidak bisa
djadjahan Arobijah ada 470 orang, dari dra,
namanja
radja2 dari keraton
Kabarnja pemerintah Japan baroe2. ini | kirim lebih banjak dari 110 dari iaAfganistan
ada 210 orang dan dari Sri-Widjaja (Palembang-dynastie).
telah tawarkan pemerintah Belanda di poenja armada boeat seorang Indo-|
Pantaslah menoeroet dongengan atau
Hindoestan ada 920 orang. Den Haag, soepaja orang2 tani Japan jnesia. legende ditjeriterakan, bahwa gamelan
—.. boleh mengadakan kolonie di Nieuw Pemerentah Belanda, jang ingin terDari Hindoestan jang tertoea sendiri jaitoe gamelan
Pa
Guinea bilangan Belanda. Boleh djadi siagkir dari segala peperangan, se»Salendro“ (gamelan Lokananta),
ntara ini schema dan itoe pembangoe nantiasa berlakoe hati2 koeat tidak
Telegram dari sana jang disampai- hadiah
dari Dewa Endra kepada
an comite Nieuw Guinea baroe ini,

'pimpinan

gan

politiek dan economie

an

Dr,

bikin persarikatan

D. Fock, bekas

dan

matjam apa djoega,

minister (Kendatipoen fihak Belanda tahoe jang
Gouverneur Generaal, mereka tidak bisa belakan Indonesia

ai /“voorzitternja, ada terdapat dari serangan langsoeng, jang dilahoeboengan. Maksoednja .itoe koekan oleh satoe negeri besar, tapi

adalah boeat mengandjoerkan

anja

fihak Belanda

apa jang
mereka lebih
koeatirkan
adalah neutraliteit Indonesia bisa dilanggar dalam satoe peperangan antara

negeri2 besar. Oleh karena itoe, maka

mem | berlindoengan

dari

Hindia Belanda,|

teroetama
dimaksoedkan
boet mempertahankan itoe neutraliteit.
Ada tersiar kabar2 angin jang mengatakan
adanja perdjandjian antara|
Inggris
dan. Belanda. Kedoedoekan

|Jpangkalan laoet Inggris di Singapore,

Djema'ah2 Hadji dari berbagai
)
negeri.
Dari Soery adan
Palestina":
Telah didapat kabar dari Soeria dan
Palestina, bahwa djama'ah Hadji dari
sana didalam ini lebih banjak. dari
djama'ah Hadji ditahoen jang telah
laloe dengan mengambil djalan daratan dan laoetan.

Dari
maah

Damsija sadja banjaknja djaHadji

tambah ,100

orang:

Ongkost pergi Hadji dengan mangam

bil djalan diatas daratan dibanding de
ang Japan jang dekat sama poesatnja Indonesia|ngan diatas laoetan, sesoedah dibitja
onesia, se-: dan, ada kepentingan Inggris dan Be- rakan dengan pandjang lebar, ternjata
ne|landa jang saling melibat dalam oe- lebih moerah mengambil djalan diatas
-Iroesan minjak, bikin itoe kabar keli- Idaratan, jalah djalan dari Irag sampai
hatannja benar. Terlebih lagi G. G. IMedinah, djalan laoet Damsijg sampai

kan kepada sk. ,Al-Ahram” menerang
kan bahoea ini waktoe telah djalan
dari Hindoestan ke Mekah doea Bus
jang dikendarai oleh Djamaah Hadji
dengan
mengambil
djalan daratan

menoeroet

dengan barang2 bekalnja jaag perloe.
Didalamnja
terdapat. 7 orang perem

bangsa kita mempoenjai hnoeroef oentoek menoelis tambonja. Lagi poela

melaloei

manoesia “diatas boemi Indonesia 'ini,
Dari dongeng ini terdapatlah hoeboengan nama , Endra“ dengan ,, Cail@ndra“. sedangkan ternjatalah bahwa
anggapan

bangsa

kita ada-

Irag. Bus mana tjoekoep di- nja gamelan jang pertama itoe pada
kendarai oleh 24 orang jang moestinja djaman
poerbakala,
sebeloem

poean.
maah
koerang

Perdjalanan
Hadji

itoe.

dari

5,500

jang diambil dja ternjata,
pandjangnja

tidak

pal.

gemelan

Perdjalanan ini termasoek perdjala
nan jang pertama kalinja dari Hindoes
tan ke Mekah oentoek membajar ke Boroboedoer
wadjibannja

berhadji.

itoe

oleh

bangsa

kita dianggap benda
jang Ioehoer,
karena
diseboetkan : hadiah
dari dewa (Goddelijke oorsprong).
Dalam beberapa gambaran di tjandi
alat
dari

nampaklah ' gambaran

muziek) tiga matjam: soelin
bamboe, kendang dan tja-

Doea boeah Bus itoe dibikin baroe loeng
(bangsanja gambang jang se
sepesial oentoek berdjalan jang perta ikarang
masih
terpakai di Pasoendan).
ma kalinja.
Bus
jang
besar
dan
pertama
kali di Hindoe oentoek berhadji itoe
tjoekoep oentoek menjediakan barang2
keperloeannja orang bepergian djaoeh,

O7|jang sekarang, Jongkheer de Jonge Djedah,
,
2 |tatkala diangkat dalam djabatannja jang | Boekan hanja moerah ongkosnja sa
sekarang, baroe sadja oendoerkan diri Idja, djoega kemoedahannja, hal ihwal
dagan g.penangkapan |
'dari Royal Dutch Shell, sesoedah ber jang lainnjapoen sangat menjenangkan seperti, minjak, air tawar, kamar
iek dan toekang port
2
|kerdja 10 taoen lebih sebagai sahlah sa 'kalau melaloei daratan mengambil dja tempat tidoer dan lainnja.
Bus djamaah hadji jang besar itoe
lan Damsijg, Irag dan Medinah Sebab
toe pembesar itoe kongsi.
2 dalam 'pers Belan 1
| Tapi itoe kabar angin telah disang- dari itoe, maka @afilah jang pertama akan boleh ditoenggoe datangnja di
akan menentoekan perdjalanan diatas Mekkah didalam boelan Februari jang
1g. Sebagai tjonto, ,Nieuv
cuwe|kal dengan officieel.
Kalau orang menilik djalannja ke- daratan mengambil" djalan Damsijg. telah laloe, Adil,
cie
Courant,,
wartakan
Lan Oa
atoe kapal perang Japanba- djadian baroe2 ini, apakah itoe tidak Irag teroes Medinah al-Moenawaroh.

BA

2 SAMA

' Menoeroet tjerita jang tertoelis dan
masih teroes dioetjapkan oleh k'' da

lang

sambil

didalam djatoeran2nja (njanjian
mentjeritakan) terboekti 'poela

bahwa pada djaman: poerwa (poerbakala) djoega soedah terkenal doea ma
tjam alat jang terbocat dariproen g
goe, ja'ni tjampoeran koeningan dengan benda lain.
|
$
Doea alat itoe jaitoe ,bende" dan
»beri”-jang terpakai oentoek tanda

soeara.(seinen. signalen)

didalam pe-

PN akan
“3 si PE

Oa
Ci
ak DA bk

Sa

aan 3

2

M BITIES |

roesan candidatuur

daerah

Kekoeasaan

ngan

dikata sedikit pembitjaraan tentang na nja, haroes diberikan hak djoega oen-

dari Europa. Sebagaimana perda sendiri.

oemoem 'itoe dipengaroehi oleh

boektikan sekarang
Oedara

beloerm

in

politiek

pernah kelihatan

angin

officieel,

maka

itoe berarti

membantras

3

verdrag

didarat,

pertimbangan

koeasanja

pernjataan

satoe

dak ada.

di Versailles, dabahwa

Demikianlah

riboet ganti-berganti, D6

doejaen daejoen liwat diatasnja doenia

mana- ada

ditetapkan,

itoe boleh

pasoekan

oedara

diloear perke-

sekali-kali terikat oleh voordracht itoe.
Barat itoe, dan meskipoen sampai oedara politiek dibenoea Europa, dan
Kita orang bisa kata tentang ,,nasisa'at ini beloem toeroen hoedjan angin Volkenbond menantikan satoe kesoe- onale ambities” dari nasionale fractie
riboet itoe, akan tetapi gelagat hawa karan baroe, jang lebih berbahaja bagi dalam V.R. itoe, dengan memadjoekan
oedara itoe, dengan soeara geloedoeg djiwanja dari jang doeloe-doeloe.
Koesoemo
Saja rasa, semoea orang sekarang Candidatuur toean-toean
jang boleh dikata tidak ada berhentiWiranatakoesoema.
dan
Oetojo
nja, menakoeti, membikin lemas sema. sampai insjaf, bagaimana verdrag dari
Dan djoega ada baoenja nationale
merintangi djalan2
ngat dan melemahkan kekerasan hati, Versailles itoe,
dalam itoe pertanjaan dari lid
ambitie
jang begitoe perloe oentoek menoe- mentjapai perdamaian, dan selama Eerste Kamer,
Mr. de Savornin
loeng masjarakat sekarang ini dari ba verdrag jang sial ini tidak dihapoeskan, Lohman, kepada Jhr.
Kabinet
apakah tidak
haja kebinasaan, jang selaloe mengan selama itoe djoega kegentingan tidak lebitr baik voordracht2 angkatan pega
akan lenjap dari doenia Barat.
Nam...
5
dihapoeskan
Akan tetapi, barang siapa dari negeri wai negeri oleh V R. itoe
— Tidak ada soeatoe pemerentah negesadja
oentoek
dikemoedian
hari, karena
ri jang tidak memperkenalkan dasar negeri jang tersangkoet, berani bertin- tidak ada perloenja sama sekali.
dak
oentoek
menghapoeskan
verdrag
dari azas pemerentahannja, jaitoe hanja
Orang mesti tahoe, bahwa V, R. itoe
perdamaian. Tidak satoe hari ada itoe, nistjaja akan menanggoeng risico
sekarang sadja boeat voorboekan
oleh sebagian besar dari
soenji dari perkataan , perdamaian” itoe dimasoeki
lowo
negeri2 Europa.
6
5 dracht demikian itoe, saban ada

—

akan tetapi apa jang kita alamkan, ti-

Apakah baroe sekarang ini ketahoean
dak lain dari pada boekti2 bagaimana
jada
pelanggaran verdrag di Versailles
perda
mengedjar
masing2 pemerentah
maian itoe dengan bersedia oentoek itoe ? Tidak, disini djoega kita orang
berperang, katanja oentoek kepentingan bisa bitjara: geen gevolgen, zonder

oemoem, tapi sebenarnja oentoek ke- oorzaak

(tidak ada kedjadian, kalau
tidak disebabkan terlebih doeloe). Per

. Dalam

seminggoe jang baroe laloe

ini, maka jang paling

banjak dibitjara

kan dan dikabarkan dalam pers, adalah itoe Boekoepoetih dari pemerintah
Inggris tentang soerat2
pembelaan

negeri Inggris. oo”
“Dalam Boekoe

Poetih itoe

diterang

.kan, bagaimana perloenja Engeland
.mesti membela dirinja, berhoeboeng
dengan keradjinah loear negeri

.persendjatakan diri.

Baldwin menerangkan,

bahwa

mem-|

pada

saat ini tidak kelihatan

boekti

sedikit

— sendjataan 'Chamberlin,

jang

djoega

meper-

'poen djoega dari itoe keinginan
Toetjoetkan atau mengoerangkan
Austen

. membela Boekoe Poetih dalam parle-

doe
— ment, jang mengemoekakan paling men
denga
itoe,
amb.
Nat,
tetaploe
haroes

Engeland

bahwa

nerangkan,

menoendjang itoe Volkenbond di Ge-

mesti
c neve, badan mana sebenarnja
- mendjadi penjegah terbitnja peperangan

oleh kenafsoean kebangsaan dari salah
:

satoe negeri.

Penjegahan itoe baroe bisa berhasil,

kejaki-

negeri itoe diberikan

—.djikalau

nan, bahwa ia berhadap-hadapan de-

ngan satoe kekoeatan loear biasa dari

satoe perserikatan jang kekal dan ber
' koeasa, dan bahwaia tidak akan ber

oleh kemenangan
poela

Banjak

sama sekali.

alasan2 jang dikemoe

—” kakan oleh berbagai-bagai pembitjara
dari fihak pemerentah, baik dalam La-|
gerhuis.

———--.
“

Volksraad

ti-

pemerennannja lain2 negeri. Tentoe sekali per Volksraad, akan tetapi baikRatoe
tidak
Sri
maoepoen
tinggi,
tah
kara ini membikin mendoeng kembali

2Injai

ini.

dari

diterima baik oleh
pemerentah tinggi

actie di Holland, akan tetapi kemistian

e|Duitschland itoe tidak boleh mempoe-

terang

ta-

atau pendapatan

madjelis ini boleh
Wali Negeri dan

maoepoen dalam Hoogerhuis.

dan pemerentah roepanja hendak

maksoedkan

rima

me

djoega rentjana itoe dite

sebagai wet, dengan djalan me

madjoekan

Singkat

soal kepertjajaan.

nja, pemerentah Nationaal di Londen

semoea conferentie, semoea pernjataan,
semoea pertjobaan membikin tentram
hati orang, Sedari tahoen 1919, sebe
Perkataan
belaka.
kosong
narnja

orang tidak berhak akan men-

Kita

itoe kita goenakan sadja, tjela atau membenarkan kejakinannja
- skosong“
soepaja djangan kita dipandang kasar. itoe djago toea Venizelos, bahwa poBoekoe Poetih itoe memboeka lajar litieknja premier Tsaldaris itoe, jang
| jang menoetoep persendjataan bebera terkenal sebagai ,,bapanja“ Balkan Pact,
pa negeri,

antara

poenjakan

satoe

jang

sekarang

mana

Duitschland.

mengakoei

ada mem

pasoekan

meroegikan

negerinja.

Dari djalannja

pemberontakan itoe kita orang. diberi

oedara, Jpemandangan,

bahwa

banjaknja orang

“jang tidak sedikit kekoeatannja, pasoe jang menentang pemerentah di Athene
kan oedara mana sebagian akan di boekan sedikit dan bahwa balatentara
'masoekkan dalam persendjataan offi Griek itoe seperti djoega terpetjah

cieel (Reichswehr), dan sebagian lagi

| mendjadi pasoekan civiel.
Duitschiand mengemoekakan, bahwa
| alasan oentoek mempersendjatakan diri
itoe, adalah sikap jang tertjela dari
Engeland, 'Frankrijk, Italie, Rusland,

. Amerika dll., jang selaloe boeka moe

loet mengandjoerkan soepaja dihapoes

kan itoe sendjata pelempar bom dari

belaholeh perdjoangan

politiek dalam

fihak itoe mempoenjai

,,nationale

kalangan militair. Tentoe sekali doea2

| lain dipentingkannja dari pada

ambities
Nationale
dalam oeroesan can

mem-

Voorzitdidatuur
terVolksraad diIn-

itoe, jang lebih

modern dan lebih sempoerna.
. Sesoenggoehnja, alasan Duitschland
itoe mempoenjai dasar jang benar, dan |

am

bities”” jang bertentangan satoe dengan
lain, hingga mengaloetkan ketertiban
dan perdamaian dalam negeri serta
perhoeboengan
djoega
mengantjam
negeri,
dengan loear

'0edara, akan tetapi sampai saat, tidak

— bikin pelempar2 bom

.

donesia.

:

'

Kita orang bisa bitjara djoega bi,mationale ambities”,
semoea orang mesti akoei, bahwa sa- tjara tentang
sehebat seperti orang
tidak
toe negeri jang dilingkoengi oleh ne- 'meskipoen
itoe, dalam oeGriekenland
di
s- orang

geri2 jang tidak berhentinja meloea

Generaal di Hol

jang

/djabatan

memimpin

»leidende

selain dari pada dalam tja

funeties”,

Boemipoetra

B.B,
bang
perkenankan

beloem

di
:

Djaman sekarang ini sebenarnja be-

membela kepentingan loem sebiasa lagi. Banjak sekali kezolist oentoek
pemerintah dari soekaran jang berbahaja oentoek perterhadap
n
kebangsaa

premier Tsaldaris.

dan ketenteraman dalam

hoeboengan

:

AE

Soesoex, Nonna |
JANG PALING BAIK
Aa

NE

(harmonische
lagoe ilmoe

en
Ie aah

han

ae

ERA

didalam
namakan

ini berbitjara 6 menit lamanja, ia soe-

toontrappen sama

lebar membentangkan kewadjiban kaOem poetri, soepaja kedoedoekan kaoem poetri mendapat jang sepantasnja
serta menoendjoekan oesaha2 kaoem
poetri oentoek kesehatan dalam roemah
tangga.
Te

verhouding|,
Tionghoa di

itoe (toonafstanden,

besarnja, sehingga laras sl€endro itoe
terdengar sebagai soeara jg gagah
dan sedar, seperti rasanja orang mendengarkan
laras atau toonaard m ajeur. Laras pelog memberi rasa seba
liknja jaitoe: terdengar sebagai soeara
soesah atau sedih, terbawa dari
rakitannja soeara, jg antara2 soearanja
tidak sama besarnja: ada antara2 itoe
jang besar ada jang ketjil. Bandingkanlah sendiri : do-r€e-mi-sol-la-do
(soeara
majeur, tapi ,,fa” dan ,si”
tidak ada). Laras dan pelog itoe terdengar hampir sama dengan rakitan

kita

poenja nationale ambities

orang

itoe. Djoega djikalau lain orang poenja

nationale

ambities

menjakiti

kita,

hati

perasaan jang menenmenimboelkan
tang keinginan kita jang sesoenggoehnja oentoek mempertegoehkan keamanan dalam masjarakat djadjahan ini.
'Pemerentah telah berseroe kepada
kita, rakjat poetera Indonesia seoemoemnja, soepaja dalam djaman crisis dan kekaloetan economie serta ke
soekaran penghidoepan oemoem ini,
kita orang bersikap sabar, tenteram
dan soeka bekerdja bersama2 oentoek
menghindarkan
kesoekaran
oemoem
itoe. Kita akoei benarnja sikap itoe
dan

hargakan

seroean itoe, maka

harap djoega sebagai

'soepaja

nationale

kita

contra-prestatie,

ambities

kita jang

sebenarnja sehat dan tidak melanggar
kehormatan dan kepentingan, kaoem
jang berkoeasa atas djadjahan ini, di
hargakan, seboleh2 diloeloeskan oem
pamanja, dalam ini angkatan Voorzitter
V.R.

no. 5 me-

pada itoe bende dan beri »Guintnja“
muziek Europa). Doea
perangan. Adanja bende dan beri ini iniLainboledari
h djadi memboenjikan doea noeroet ilmoe,
ini mempoenjai hoememboektikan, bahwa pada: djariam
al
pangk
soeara
dari laras dari slendro
pokok
o
kor
daian
kepan
ada
h
soeda
itoe
poerbakala
boengan atau timbangan jang tertib
jaitoe kiranja satoe soeara dengan
-

Sesoedah itoe diberikan kesempatan

pada jang hadlir, siapa jang hendak
berbitjara.
:
Kesempatan itoe dipergoenakan oleh
8 wakil perkoempoelan, jaitoe Aksi,
Perpi, S. P.L, S.I.S., Parsas, P. M.L,
bahagian Isteri, Pemoeda Moehammadijah, dan Siap. Jang“ berbitjara atas
namanja sendiri, jalah toean-toean Intje
socara (soeara mineur): mi-fa-sol-si- Hamzah, Abbas dan Bidol.
do-mi.
"
Semoea pembitjara terseboet menja
Dari doea matjam laras jang terse- takan persetoedjoeannja dengan makboet itoe ternjata bahwa laras didalam soed dan toedjoean I.M.
gending kita itoe hanja mempoenjai
Sesoedah tidak ada dibitjarakan lagi,
lima swara, baik slendro maoepoen rapat oemoem itoe ditoetoep dengan
p€log. Seringkali terdengar orang me- selamat.
ngira, bahwa swara pelog itoe ada
toedjoeh, ini salah, Memang soeng
goeh didalam saron pelog itoeada
toedjoeh wilahan, jaitoe: btm,
goeloe, dada pelog, lima, nem, barang. Dari toedjoeh swara saron ini
haroeslah diketahoei bahwa swara atau
toon ,,pelog” adalah swara loear
biasa, jang hanja terpakai oentoek
mengganti
swara
,,dada”
(naKorfbal P. K, ID.
ik setengah
swara) -atau
sebagai
Kesoedahan pertandingan2 hari Sap
penggantinja
swara
lima"
toe 16 Maart 35.
(toeroen
setengah swara). Adapoen
Setia — Mos 0 — 3,
swara: ,,barang“ jaitoe terpakaisebaMinggoe
17
Maart
35.
gai gantinja swara ,bem” (naik
1. S.V.— Groenwit 0—1,
setengah swara). Djadi disini sama
—O—
dengan muziek Europa, didalam mas
na seringkali ,,fa“ naik setengah swaWorstelen,
ra laloe mendjadi ,,fis“ atau ,,sol“
Manowo
contra
Zorro
toeroen setengah swara mendjadi ,, sel.“
Pada malam Minggoe tg. 16 Maart
Djadi swara pelog tetap lima, seperti
djoega terlihat didalam gender, ga m di Varia Park (Krekot) telah di langsoengkan
pertandingan goeletan, di
bang, tjlemploeng.
Adapoela laras jang dinamakan ,,ba- antaranja djago2, jaitoe : Manowo dari
rang miring”, jaitoe jang terkenal se- Kepoeh melawan Zorro, terkenal ini
La
»Setengah pelog setengah slin- djago Bandoeng jang oeloeng, di ini

pertandingan boleh dikata ada sama2

to"

Tentang

doenia pergaoelan di Indonesia, kesoe bitjarakan.
kita orang
memaksa
mana
karan2
semoea, menahan dengan sekeras hati
Indonesia

(@uint5 soeara

metaalsmederij.

SAToE

dah
mendapat tegoran dari politie,
radja dan patih didalam theorie tatkala membitjarakan hal rintang-rin
»Sari Soeara“, dinamakan
baboe tangan dan tatkala pembitjara lebih
djaoeh maoe membitjarakan itoe hal
swara dan bapa swara.
Dari 'adanja radja” dan ,patih“ rintangan, maka pembitjara dilarang
»baboe” dan ,,bapa” laloe soeara2 jg. oleh politie bosat berbitjara teroes.
Nona Moeinah dengan pandjang le
lain, ja'nira"jatatauanak2 sekeloearganja dapat timboel dan hi- bar membentangkan azas dan toedjoean
doep tertib. Misalnja bertoemboehlah Kepoetrian Indonesia Moeda, jaitoe
laras-laras atau toonaarden, ma- afdeeling perempoean dari Indonesia
jeur, mineur, slendro, pelog, dsb. jg. Moeda.
K.L.M. adalah sajap kiri dari Indonesia
semoeanja bersifatsoesoenan soea
ngan Voorzitter V.R. madjelis ini, ber ra2jang
tertib dan njaman Moeda. Ia bermaksoed mendidik poetri2
sidang dengan segenapnja atau seper didengarkannja, Lain dari pada Indonesia, soepaja kelak djadi poetri2
ti sekarang, College vor Gedelegeerden laras
si€endro ada poela laras Indonesia jang sedjati,
memboeat voordracht itoe. Akan teta p€log. Pangkal perbedaannja antara
Nona Sanipah mambitjarakan pekerpi doeloe2 tidak kedengaran sematjam slendro dan pelog ini jaitoe: dalam djaan kaoem poetri.
ertanjaan itoe, baik disini, maoepoen laras
Pembitjaraan ini Cengan pandjang
siendro
antarananja
soeara2

boeatan Duitschland itoe, meskipoen dalam kalangan stater
beloem pernah
saja sekali-kali tidak maoe memadjoe land, karena, .. doeloe
Voordracht
dalam
pertama
Candidaat
kan diri sebagai pembelanja DuitschIndonesia.
bangsa
seorang
ada
itoe
land, sebenarnja disebabkan oleh kaada timboel pertanjaan, apa
Boleh
rena lain2 negeri tidak mengendahkan
lah sekarang soedah sampai waktoenja
verdrag Ji Versailles itoe dan beberapa
Indonesia mendjadi
negeri diam2 soedah melanggar kete- seorang bangsa
Djikalau keadaan
itoe.
R.
V.
tapan verdrag itoe, dengan tidak men Voorzitter
tidak loear biasa seperti seoemoem
dapat tegoran sama sekali,
sampaj
Jg. penting diketahoei, adalah bah- karang ini, memang soedah
waktoenja.
wa negeri2 itoe jg doeloe membikin
poenja nationale ambi
itoe verdrag di Versailles, berdjandji | Kita orang
soedah sampaikan wak
memang
ties
akan mengoerangkan persendjataannja,
waktoenja sesoeatoe
dan boekti sekarang ada melanggar toe itoe, ja-itoe
asal mempoe
Indonesia,
bangsa
perdjandjian mereka itoe sendiri. Hon- orang
kepandaian jang
dan
ketjakapan
njai
garije djvega soedah pernah memper
mendjabat sesoeatoe pang
koeatkan balatentaranja, berhoeboeng dimestikan,
dalam dienst negeri di
dengan - bahaja jang. mengantjam di kat jang tinggi
soedah
Pemerentah
ini,
Indonesia
dalam dan dari loear negeri,
kesampaian waktoe
djoega,
mengakosi
Pelanggaran verdrag2 internationaal
itoe, dengan angkatan bangsa Indonesia
boekan satoe hal jang asing lagi dalam
V. R. Akan tetapi,
riwajat doenia ini. Dan sesoeatoe per- sebagai anggauta
sekarang tidak seperti di
keadaan
ja,
moefakatan antara
negeri2
beloem
mempoenjai itoe kehargaan lebih tinggi harap oleh kita orang semoea.
Sampai
sekarang
beloem
djoega
dari pada kenafsoean membela kepen
bangsa
kita
itoe
diakoci
tjakap
mendjatingan kebangsaan (nationale ambities).
Sebenarnja ,, Nationale ambities” itoe bat Burgemeester dari satoe Gemeente,
oemoemnja lebih dioetamakan
dari bagaimana ketjilnja djoega. Malahan,
,internationale verdragen”, perloe djoe- waktoe seorang poetra Indonesia men
Loco
ga diperingatkan, bagaimana.
dalam djalankan koeadjiban sebagai
waktoe sesoedahnja perang di Europa Burgemeester sadja, dalam pers poetih
itoe, kepentingan kebangsaan itoe atjap timboel critiek jang tidak sedap oen
kali membangeenkan perasaan2 jang toek mata dan telinga bangsa kita.
sangat meroegikan persatoean dan per Bagi doenia Barat, maka bangsa kita
'saudaraan dalam kebangsaan sendiri. itoe baroe boleh mengindjak tingkat
djoega, tapi boekan jang
'Beloem pernah peperangan
saudara jang tinggi
dalam sesocatoe
badan
dalam negeri kedjadian begitoe sering 'setingginja
dienst negeri. Bangsa
tjabang
dan djoega begitoe moedah,
seperti 'atau
dalam waktoe 16 tahoen jang
baroe kita oempamanja boleh mendjadi ang
gauta R,v.l. vice voorzitter V.R., loco
laloe ini,
P.R.
Gedeputeerde
Burgemeester,
jang
Pemberontakan di Griekenland,
tetapi
akan.
G.R.
“wethouder
atau
Goentoer"
..Si
oleh
ditindas
ini
baroe

itoe akan djatoeh atau tetap dengan — sebagaimana rakjat Griek namakan
:
rentjana persendjataan itoe.
Generaal Kondylis, minister peperaDengan tersiarnja Boekoe Poetih ngan dan achli menindas pemberonta— itoe, maka kita orang mendapat kenja kan di Griekenland—djoega disebabkan
bahwa oleh itoe kenafsoean dari kaoem Veni
taan jang setegas-tegasnja,

NOMMER

RT GRAN

Wali

memboeat satoe voordracht dari tiga
orang
oentoek angkatan
Voorzitter

Europa |lam

dari permoelaan tahoen 1935

ga2

Dengan

ta orang bisa|Duitschland

dan

De San PeTPA aI

ian

dalam

Pa AAN

ma

Djadjahan

Negeri tidak koerang dengan adanja
Volksraad itoe, Dan segala poetoesan,

toek membela diri, dengan djoega mem

'kebangsa | perkoeatkan
balatentaranja,
kepentingan dan
ia
ini,
teroeta
|laoet
dan
oedara,
menoeroet
an) dari negeri2 sedoenia ir

memerentah

KN

tionale ambities (kenafsoean membela

Minister

AP

BENN ERA NANDA

aa

satoe badan pemberi pertimbangan.

kekoeatan persendjataan

SA PENA

TIRI Te

Ningrat. depan microfoon V.O.R.O, malam Sabtoe j.l.

kan

NE

memperbintjangkan
dan membantoe
menetapkan peratoeran2 negeri, akan
tetapi kekoeasaannja tidak lebih dari

Pemandangan Ioear dan didalam negeri oleh hoofdred. kita D. Koesoema

Pemandangan saja ini boleh djoega

Voorzit-

Orang tahoe, Velksraad ini ada satoe badan, jang meskipoen toeroet

Pertentangan kepentingan dan kehargaan kebangsaan dari
| negeri2 sedoenia ini, teroetama dari Europa.
..

oentoek

di Indonesia.

Ka aa

ter Volksraad

2s AE

NATI:

H5 memanage.

hal ini lain kali

akan

kita

:

—0—

Moeda dan Kepoetrian
Ind. Moeda Makasser
Mengadakan rapat
oemoem.
Dari Makasser pembantoe kita me

ngabarkan:
Baroe-baroe ini dengan bertempat
digedong ,Moetiara”, ini doea per
koempoelarn pemoeda tjabang Makasser soedah mengadakan rapat oemoem
jang dikoendjoengi oleh I.k. 500 orang
dan dipimpin oleh toean Manai dan
diboeka moelai djam 9 pagi.

Toean
Basri sebagai pembitjara
jang pertama menerangkan kewadjiban
pergerakan pemoeda.

Pembitjara mengandjoerkan, soepa
ja pemoeda2 Indonesia mentjoerahkan

tjoekoep

lagi

mempoenjai

Manowo

kekoeatan,

apa

memang terkenal King-

Kongnja dari Kepoeh dan Zorro jang
begitoe tangkas, terkenal sebagai Singa-

nja dari Bandoeng. Publiek jang datang
saksikan ada penoeh sekali dan jang

ngbeng-poen

tidak akan

ketinggalan

dari tempat jang mengintip sampai ada
djoega jang naik dari atas genteng
roemah, asal mereka masing2 bisa dapat
gratis menoton. Sebagai pemimpin ini

pertandingan (refeere) Young Zonder da
ri Kwitang ada tjoekoep:,memoeaskan.
Sebeloemnja itoe doea djago diatas
berhadapan,

lebih doeloe diadoe:

Moh.

Sidik (S.

Besar)

centra Achmad
(Gg.
Pa. Siam),
main 4 ronRonde

boenji,

den.

ka

lantas

1. Baroe sadja bel ber-

sadja

ini doea djago 4

dengan sekemenggerebek
ilmoenja pada ra'jat antara lain2nja saling
Iebat
sadja
M.
Sidik
soedah vi
boetamembantras
djalan
dengan
djatoehkan Achmad, tjoema Achmad
hoeroef.
Pembitjara ini mendapat tegoran masih bisa ketoeloengan sama itoe.
'dari politie, tatkala membandingkan| tambang hingga mendjadi out, sebaIndonesia

pembitjara

dengan negeri loear, waktoe

mengatakan,

bahwa

kea-

daan kemadjoean Indonesia meloekakan hati pemoeda2.

liknja Achmad menggoenakan theorienja, tapi sajang, bel keboeroe berboenji,

menandakan pauze.
Ronde

ke Il. Di ini ronde

Achmad

aah

membitjarakan kelihatan permainannja ada
Zainoedin
Toean
so'al gerakan pemoeda diawan jang bingoeng, djadi tidak heran kalau
sadja pembitjara M. Sidik bisa menggoenakan hoofdmendoeng. Baroe

1

“litoe tahoe,

Di ronde2 Ill IV dan

bahasa dirinja ini Hoa

berhadapan

V

tidak boleh

dipandang

enteng, begi-

da

pat

permainan |. Ronde

(tinggal 2 ronde, Zoro minta didjadikan

bikin pem,

Manowo

ke VII.

balasan dan teroes aanval pada Zoro |satoe sadja (djadi main 10 minwut Ia
ka VI disini Zoro menda baroe sadja ini ronde berdjalan 1 mi| manja) sebetoelnja 1 ronde tjoema 5

sama soeatoe djago jang ada sama2 serang menjerang
ronde

dan pa

keberoentoengan bisa
pegang
bel di boenjikan ia (J.C.| soedah bsa pinggangnja Manowo teroes banting nuut, Zoro soedah mesti pauzeseben1 hoofdzwaai dengan tjepat pada kan, tapi sajang djatoeh keliwat ke- taran, lantaran kakinja keselco.

Itoelah boeat

teroes di koentji dalam tempo
ut lamanja, tapi sajang, kendati
| koentjian bagaimana koeatnja,

Nattonalist djadi rentenier ?|au orang

oeat Simon masih bisa menggoena-

perang memboenoeh

ikan theorienja oentoek

esia beriboe riboe djoemblahnja

'kaga'

.memboenoeh" |

dikata orang

J. Cero, dam baroe sadja

pinggir dan

. Mist itoe adalah satoe kebangsaan jang djatohkan itoe lawannja, ta” lama Jong
| berarti menerdjoenkan dirinja dalam|Cero ada masang dibawah, kemoedian

perdjoangan dan ' bertenaga sekoeat| Simon moelai dengan enkel dan dubbelnelzon-nja, tapi sia2 sadja, lantaran
“koeatnja oentoek bangsanja,
—. Si Kotjak meskipoen
nenerdjoen- tidak bisa bergerak barang sedikit.
'.kan dirinja djadi- koeli contract, ber- |Dalam ronde ke 3 Simon kelihatan

| djoang dan bertenaga keloear keringat
sekoeat2nja boekan boeat bangsanja,
boeat

Sesoedahnja

lama

mendingan

Zoro poenja kaki ada|sadja.

dari

itoe permainan

.

tjoema bisa bikin serie

(Ism.)

-

jang

a

—0—

at

Boekoe-recept boeat bikin koewe-koewe, pud.

masang dibawah — djadi berganti —
lantas Jong Cere goenakan ia poenja

en

ding dan lain-lain dari Droste Cacao, boleh di-

peroetnia, ini ngga”'lenkelnelzon, tapi dengan tjepat Simon
| taoe orang sematjam ini apa boleh di samber sikoetnja J. Cero hingga ter
' seboet nationalist atau nasi oedoek...! pental, bagoesnja ta” djatoh bibawah
podium, dengan ini sambaran, J. Cero
'Nationalist tocan Thamrin sebab
djadah
jadi lebih hati2 lagi permainannja
soe
i
ng
toean ondernemi
- ajad
$ La
h iomongan
tidak mengoendjoekkan barang sedikit
bangsa Tjodot.
Seorang sobat Kampret dari Poer- hati jang terpandang penakoet, maka
Cero bikin pembaworedjo mengirim soerat minta adpis dari itoe Jong
pada
Simon
jang
lantas
dan madjoekan pertanjaan, katanja ada lasan
“tetapi

poen

ada lebih

Zoro

sekalipoen

Tetapi

pajah, Manowo

Na, toe minoeman TJOKLAT tjap
nonna ZUSTER, jang paling &nak!

nja Simon aanval pada J. Cerotapi

sia2 sadja oleh karena bel keboeroe
3
asa...!
2
HA aa 'berboenji menandakan pauze.
Ronde ke 2. Di ini ronde J. Cero
| Zaman sekarang seboetan nationa-|
“list soedah popeel€r, katanja nationa- teroes mengamoek, tapi zonder bisa

KP

&

rn

dan seba-

Zoro

tidak

freekick,

pauze. “—

bisa lepaskan

dirinja dari itoe koentjian,

.tapi paling banjak dipoedji2 oran
Benih bangsa dan tanah air, gagal

bantingannja

dianggap sada

miguut,

isi

trima atas permintain pada ,,Reclame afdeeling

dari

importeurs G.

Hoppenstedt”,

Batavia.

: —. seorang intjlek soedah taoe mengemba sadja hendak di bantingkan ke lantai,
:
ditanah dingin dan di Indonesia ini tjoema sajang keboeroe pauze.
Dra
—
Dalam
ronden
ke
IV
dan
VI
iniper
0
da mempoenjai pekerdjaan dan gadjih

|.

merangkap |mainan

mendjadi seri sadja, tetapi di
Isini haroes djoega di terangkan, bah
| Tetapi tidak lama ia ini keloear da wa menoeroet taksiran ini pertandingan
ri bestuur party dan hanja djadi ang- dalam moelai ronde keI publiek soe

jang bagoes dan djoega

djadi ketoea dari salah satoe party Co.

gauta biasa sadja, dan sekarang djadi dah bisa mendoega, bahasa Simon
rentenier. Djadi dari nationalist pindah itoe boleh ditentoekan poetoes dalam
mendjadi rentenier. Orang begini dita|ronde ke III (kalah dalam 3 ronde).
njakannja

»pa

masih boleh

akan
oleh

diseboet

nationalist ?
,
:
“Kalau tanja sama Tjodot didjawab
tentoe adje orangnja si masih tetap
orang Indonesia. jang berobah hanja
.pekerdjaannja. Sama djoega seperti
Moeslimin jang merentenkan oeang,
orangnja si tetap mengakoe orangIslam.
— Boekan seperti jang bertanda dibawah

Ill kelihatan Simon poenja permainan
lebih berarti, dari itoelah taksiran pu
bliek djadi poelang kepada Simon.
Begitoelah

jang

masoek

golongan jang menoen-

masjarakat

socialistisch

didorong oleh tjita2 jang digambarkan|
didalam agama karena menoeroet Ka-

long,

collectief

jang

cigerdcm

tjotjok

Toehan.

itoelih

dengan — kemaoean

. -

Sang

Semoea kaoem jang
nabi2 tidak mempoenjai

sampai

ber-

Hoofdpartij:
Monowo
(Kepoe,
Bat.)
contraZoro(Bandoeng),
main6Gronden.
Rende ke I.- Permainan ada sama
beratnja dari pihak Zoro maoepoen
oleh karena jang di
dari Monowo,

rang ,religieus socialisme"“ jaitoe orang

toet. .ahirnja

pertandingan

achir di di ronde ke VI, Jong Cero
tjoema bisa bikin seri sadja.

o-

belaga' diseboet

ini, bolehlah

tetapi ini taksiran sia2 sadja,
karena seliwatnja dari ronde ke

seboet belakangan terkenal djoega seba

gai matjannia dari W.B.I., dari moelai

bel berboenji hingga pauze permainan

soetfji seperti
kekajaan oen

sorak

tampik

spannend,

ada tjoekoep

publiek jang ramai tidak ada hingganja.
—. toek keperloean diri sendiri, melainkan
Ronde II. Di ini ronde kelihatan per
segala ,kekajaan” tadi mendjadi ke- mainan semangkin bernapsoe, telah ke|
poenjaan mereka bersama, Oleh sebab

lihatan beberapa kali Manowo mengi-

itoe maka seharoesnjalah kita manoesia

Auteurirechten

op deze

annonce

voorbehouden

akan tetapi gagal se
,religieus socia rim hoofdzwainja,
. Zoro tjoekoep
karena
oleh
ja,
benda2 'moean

(ini menceroet faham

lisme”) djangan mempoenjai
kedoeniaan oentoek kepentingan diri

boeat

satoe persatoe tetapi

Manowo itoe dengan tjepat ambil Je
segenap manoesia bersama. Si Tjodot | hernja Zoro teroes dikontji, tapi Zoro
noeroet faham begini asal

djoega maoe
sadja oeroesan -,patjar“ djangan ber :
sama-sama

....

oleh kare

na sedang ramai berteriak2 ,Hajo Ma

5

$

5

!

masih dapat pertoeloengan,

Kalong djoega biarlah nggak poenja

nowo! koentji teroes !“ tak lama kede

ngaran bel berboenji menandakan pauapa-apa didoenia, asal djangan banjak ze. Sajang!
3
nabi-nabi dong|
dosa. Mase noeroet
nggak bisa semoea orang djadi pe-

pimpin mana lagi jang akan dipimpin,
ini satoe adj& oedah nggak nahan...
apalagi memimpin ampat!

| Djadi

adpisnja,

itoe

orang tetap

Mevr. A. Scheltema Joustra

Oogarts

ang bangsa si Tjodot, meskipoen
ara dosa2 pekerdjaannja rentenier. Perk
hkan pada
sera
kita
nier
rente
nja djadi

na- Raden Salehlaan 45 Tel, 6167 WI.
Hakim achirat. Perkara diseboet
7.30 — 8.30 pagi!
Djam bitjara
sionalist atau nasi-oedoek, nasi-goreng,

oe wallahoe'alam 41ini mintak verlof doel
bisa djawab ...!
”
kaga
b
seba
,
awab
biss

5 —T

DIPOETOESKAN

toekang

ditoko

Oger

Freres

Batavia-Centrum

Nan

bagoes enak dipake. Boektikenlah saja
poenja pekerdjaan dikleermaker jang
terseboet, dan soedah banjak poedjian
potongan.

Dik!

freekick. Sajang

Sidik mendjadi

a
publiek kedengar
paran|

Begitoelah

— berteriak sembari tarik napasnja.

Pauze,|

. Hatan Achmad soedah rada keder oleh.
karena bekas kena kontjian waktoe|
“ronde kedoea tadi, dengan sekedipan

soedah kena disambar| &

pinggangnja oleh M, Sidik, hingga|
djatoehnja Achmad teroes sadja refeere

nangkan.
SJ

tioep fluitnja menandakan M. Sidik| Bl

mendapat kemenangan, oleh

karena| @

tjaranja ini kemenangan dengantambleg| $g
(djatoeh tjelentang lama sedikit). Dengan ramai tampik soraknja publiek,

oentoek samboet
Sidik.
Partij ke Il.

Jong

kemenangannja
:

Cero

: ni pasangan

!

Toean

tolong

Toean-tocan

dan Njonja poenja Boedjang,

kasi

taoe sama

Tidak

pandang

berapa

belandja,

Perkoempoelan Dagang

DJOHOR

yes

Pa |
sa
an|

BATA VIA-C.

gn

(Ba-

.

J. Cero ada lebih tebal | BG

imon, tetapi jang di seboet beada lebih oeloeng dalam ka|
n worstelen, djadi boeat J. Cero

N.B.
-

19 Juni '35 Soen

Sian

edagang,

B

Aiandicar,

5

mi

PENAGIHAN selambat-lambatnja pada:
5
5
Betawi,
Kalianda,
Gie Seng, Cheribon,
bin Mehardin, Bandoeng,
Salim Baloewel, Bogor.
A Fa, Betawi.

pada

19

35
35

19,
19 ,

19

Khi Thauw

hari

Yo Tek Soe merk Gie Seng tsb.,
Rashid Mohamad bin Mehardin tsb.,

35 Sech Achmad

,

Juni

19

35

Rebo

pagi

pot
poekoel 9

i

tsb.,

'35 The Tian Tjhay tsb.,

,,

5

bin Salim Baloewel tsb.,

TjongA

Fa

tsb.

MENJEDIAKAN LIJST PEMBAGIAN oentoek jang perloe melihat, dikantor
Griffie R.v,J. Salinannja di Weeskamer moelai 19 Mrt. 35 selama:

Ini peratoeran berlakoe
Meester Cornelis.

boeat

15pCt,).
id,
A.M. van Maanen doeloe Betawi ( id.
K.H.M, Zamzam, Bandoeng . (jang pertama dan penghabisan conc,

:

Ts

2.»

banjaknja

DJOHAN
&

(RCs. Mr: E. Wilmink):

VERGADERING oentoek VERIFICATIE
dalam gedoeng R.v. J. Betawi tg.:

2

bahasa belandja di TOKO

DJOHAN-DJOHOR dapat DJAHIT VRIJ,

M.

tavia), main &ron-|
den.

“Di harap

2

2 minggoe J.A. van Leyen, Batavia-C. (jang pertama sementara conc. 20pCt.|,

dan Njonja-njonja

ISenenji

contra Simon

jang menje-

Soenggoeh satoe peratoeran

| Ronde ke III. Dalam ini ronde keli-|

mata Achmad

(EKO

nd

Moh.

Bijdendijk)

Batavia-C.,

MEMASOEKKAN SOERAT2
1 Juni '35 Soen Khi Thauw,
1 , '35 The Tian Tjhay,
”35 Yo Tek Soe merk
1,
1 ', ”35 Rashid Mohamad
1 , '35 Sech Achmad bin
1 Juni 35 Tjong

3

sore

Djahit Vrij?

jang terlarang — hingga ini kemenangan

15 Maart '35

Siang djoega nama
— Kin

F.C. Hiibner,

bibi doa

zwaainja dengan tjepat, hingga Achmad
teroes di
djatoeh tjelentang dengan
koentji, oleh karena M. Sidik keliwat
napsoe— memegang Achmad ditempat

Mr. P. G,

Liauw Bie Loeng merk Hok Seng Tong, saudagar, Mr.-Cornelis
Tjong Tjhioeng Djioe merk Thoeng On, pedagang, Batoeroesa.

dari saja poenja

MOEDAHAM

Kin

Makoto Okano merk toko Okano, Naa
Kwe Ban Jan, pedagang, Krawang,
T. Dodo, pedagang, Batavia-C.,

Djikaloe toean2 Ingin potongan jang

KALONG.

|

Yan

'Souw

diantero Langganan2

dengan vonnis 9 Maart '35 (RCs,

Sech Achmad bin Salim Baloegl, Bogor,
Dengan vonnis 13 Maart '35 (RCs. Mr. E. Wilmink):
A.L.N.C. Roelands, Tjimahi,
. Lim Tjoen Lie, Soekaboemi.

MOEDAHAM
Petodjo Binatoe No, 18 Gang!

:

188

No.

Kleermaker

ex

EE

Faillissementen

mendjaga itoe serangan dari Ma-

nowo, tidak lama Zoro kelihatan maoe
kita sendiri. Toehan mengatoer segala
tenaganja boeat angkat Manowo
nja itoe tidaklah oentoek kepentingan | tjoba
bantingkan,tapi sedjatoehnja | yy
teroes
dan
oentoek

manoesia

VEKP LEE Go
G

pendoedoek

Batavia dan
7

pCt),

WEA, Schmidt (H.—My Soebangar), Bandoeng
(jang tama
dan penghabisan
OpCt,),

2 minggoe C.A. Granpr€ Molitre, Bandeeng
(ig. pertama dan penghabisan conc.3 1/3pCt.).
2 minggoe E.D.A. Masius, Bandoeng (ljangpertama
dan penghabisan conc. 23 1/2pCt.).
Lim A Jauw merk Jong Heng, Pontianak (jang pertama dan
3
4

penghabisan OpCt.),

af

DIHAPOESKAN

dengan vonnis tg:

6 Mrt '35 Warisan

8 , '35
BE

R.v.J. tg:

15 Mrt '35 C.F,

15

,

L. J. Roeper

Brakke,

Bandoeng,

Bosch,

J. Th. F. van Dijk, Bngor.
sebab dihapoeskan karena

tidak ada milik apa2,. kepoetoesan

s

Batavia-C.

v

'85 Djong Tjhin Ho, Soengeiliat.

3

TOKO DELYANAI
MEUBELS en RIJWIEL HANDEL

. Onderiinge: Kai korsnltorina

Boeka

Maatschappy

Toko

di Kramatplein

»"BOEMI- -POETERA
.-—

ran tie tanggoeng djiwa kepoenja'an bangsa awak

datang sadja di

Toean

terdapat verzekerde atau Agent dari Maatschappy kita ini,

(SA-IE)

moerah

Shdiri

Hanja 6 cent satoe pak,
Soerat-soerat perGratis.
| Oentoek pertjobaan (monster) boleh dapat
kepada
afi
mintaan boleh. diadresk

Cheribon.

Te

selamanja

Awas!

kepala

belah,

si

IL

CRYPTAL

CRYPTAL
OBAT

|

|

$

djadi enteng tida

RADJA

|-NFORMATIE-ADMINISTRATIE
& INCASSO BUREAU

|

te)

SUMATRA

Roemah

Jo

Tek

Perkara2

Civiel di moeka

Rekest2

—

— Kwitang—Batavia- -Centrum

Hakim,

Boekoe2 dagang —

Menoenggoe

dengan hormat,

TOKO

Pp. flesch isi 100 boetir

f. 3.25

p.
p.

f. 1.85
f. 1.25

flesch
flesch

No.

9 Sawah Besar
Bisa

dapat

dan

KWALITEITNJA: BAIK DAN MOERAH
bl
TN
Aa

Telefoon

antero toko

3328
obat

Weltevreden

Japan.

201—22 Bi

Concurrent
jang

tida

kenal

Foeng's

Koeat enak di pakenja

Ekonomi

Bagoes

Kapitalisme”

1

boetir
boetir

-

SCHOENEN

TERBIT

.Krisis

JAITOE !

beli

Siapa

NOERDIN

LEKAS,

PAKE

TJANTIK

Batavia-C.

Kwaliteit

Tjan
SOEDAH

isi 50
isi 30

.

K. ANNOSHITA & Co.

Directie,

R.M.

179

serta berfaedah

TERDJOEAL OLEH:

Penagihan2 d.l.I,
Toean2 jang berkepentingan dipersilahkan ambil perhoeboengan,
ongkos2 ditanggoeng mengimbangi
keadaan, kalau perloe kita vrijkan.

Tjoe

obat ,CRYPTAL"!

dengan memakai

Satoe satoenja obat jang paling mandjoer dan berboekti

Segala Belastingzaken,

obat

kentjirg

penjakit

Basmikanlah

mengoeroeskan:

Sanggoep

Kloearan

TINGGAL

SAKIT

PALING DJEMPOL

se-

liat merk

Diatas toko Meubel H. Djamaloedin — 16 lir Pasarbaroesiraaf

INGIN

|

5 Oeloe Palembang

PALEMBANG

KAOFE

bolu

197

koreng, ramboet djadi gemoek,
item, lemes, matiken koetoe dan
ilangken ketoembe.

DJIKA

uonjel

Sudultah

Hadji

Kemas

jang

B

Bt.-C.

EA

Sman

JANG

minjak .ramboet tetapi
mandjoer djarang

hormat,

Paling moestadjab diatas doenia
»CRYPTAL

Pesanlah lekas harga tjoemah
f 0.25 sama ongkos kirim.

MAHMOED

dengan

Weeskamer

15 sebelah

No.

Oost

hneroef
kitab
seboeah
Jaitoe
Arab bahasa Melajoe jang me, nerangkan kapan moelai poeasa
tiap-tiap boelan Ramodhan dan
Awal tiap-tiap
mentjari
serta berisi almanak
boelan
boe t seoemoer
Arab
boelan
hidoep.

Rasanja enak, harganjapoen moerah. Kalau boesoek boleh kasih kembali.

Banjak

di tempa

15 sebelah Ilir Weeskamer

di Molenvliet Oost

adl

oa

Ramodhan.

—

Molenvliet

Moerah

dan

Bersih,

Rapih,
boet
1 0.25.

2

Tjilimoves

tersohor dan bekend

TABIB Dr. ABDULKARIEM

Risalah Pertimbangan boeat
melakoekan poeasa

151

lamanja

40 tahoen

jang asli soedah

'Dan sekalian toean2, njonja2 dan soedara2 soedah terkenal jang
saja soedah mengobati segala roepa2 penjakit seperti ambeien en
hemrohaiden dan sakit Mata dan Blindedarm zonder operatie.

ram-

“seiain daripada

@-f

nana

Menoenggoe

potongan

toean 'dapat

Tentoe

HOESSAIN

sama

Bt. C.

2 M.

Kramatplein

“Sedia tembako oentoek pipa kaloearan bangsa kita

HINDUSTAN

-

Baroe boeka lagi
Batavia-Centrum,

Coiffeur Preanger

, ian tidak perloe lagi. (Mintalah dengan gratis prospectus
sctie
atau
Agent2 diseloeroetr Indonesia.
50

dan

lagi?

lama

toenggoe

toean

Kenapa

oemoem, terboekti dari dimana mana

enak

aa

di Kota Batavia-Centrum, baroe datang lagi dan tinggal
lama djoega jang terseboet di bawah.

ra

jang paling

VAN
Ma

Ini Tabib

DTOKJAKARTA

jang telah terkenal oleh

Dr. ABDULKARIEM

TABIB

37.

'Filiaal tetapdi Menteng Goentoer-

soedah datang

Asli Tasib

ditiiie

Soedah

modelnja
pantes

harganja

OLEH
MOHAMMAD

HATTA

tebalnja XII -I- 90. moeka
formaat 16 X 24 c.

ISI

KITAB:

Il. Indonesia

dalam

krisis.

II. Dari hal bengertian ,,krisis".
lli. Tingkat:- tingkat zaman perekonomian.

"| UYANG PALING
“TERKENAL

IV. Soesoenan
dan

perekonomian

krisis.

V. Keterangan

kunjuktur

dan

NA

cyklus.

IV, Depressi sekarang.

ae

“Terisi

:

ian car

SEE

Jek

ilesch: “dari 50 gram tjoema harganja FO,30. Pem-

ten

— belian |“doeat difoear

tg sertaken oewang

tempat

paling

sedikit

terlebi doeloe, ongkos kirim

1

VR

dozyn

VII. Politik kunjuktur.
VIII. Penoetoep.

PENERBIT t. LEMBAGO TOEAH
Gg. Kebon Djeroek 37
Batavia-Centrum.

djika di

Yi

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

| “Aga dapei beli diantero tempat.

REMBOURS
Di

1

Hoofd-Depot 'Patent-Medic: Handel

“GALENICA'

Tanah

Naat

Au

ANAan |

Batavia-C.

5

TIDAK

Toean

126

Kramat

Soemanang,

Administirie

DIKIRIM,

174.

Pemandangan

Senen

poenja toko.

dapat pada:

boleh

Betawi

Lain-lain keperloean boleh dateng banjak di kita

107

Senen

75

Telf. 3313 WI.

Batavia- -Centrum i H
j Ala

N Ope

woma mmeMMMMMNNMANgNPENNNANaNNNNaNeaeNemNANNNNpaNNg
mam
ANN

| No, 282 Senen.18 Mia rt
aa

tidak membahajakan pada “bangsanja" koerang baik, djoega jang sedikit2 bi.
jang dibela.
Sa mengambil
hasil panennja telah
Dengan keterangan kami ini harap- habis kebanjakan terdjoeal maoepoen
lah ditoetoep roeangan ini dan selan- waktoe
itoe
harganja masih rendah
|djoetnja kami sanggoep bekerdja boeat sekali, terboeroe goena memenoehi ke
mengedjar hatsil jang semoelja moel- perloeannja djoega pembajaran padjag
janja.
jang haroes diloenasi.
yi
oh
AN
Boeat teroesnja memelihara hidoepERESDE
nja dari koerang bekalnja sedang pen

NX

“ig

Mg

bag

1

N.B, Prihal keterangan Comite, bah
| wa mendapat bantoean dari Nationale

iractie dari Raad, kami jakin

tjarian tidak ada, terpaksa mendjoeal
atau menggadaikan barang kepoenjaannja, jang bisa didjoeal dan digadai

3

bahwa
mempoenjai arti kan, tidak sadja jang

EMPEDOE

berharga roepi
ahan,
tetapi
sen-senan
djoega terpak
itoe tidak
sa
didjoeal
asal
bisa
boeat
beli maka
bersatoe, tidak faham betoel keadaan
bekampoeng (sebab beloem pernah ber- nan agar bisa menahan laparnja,.
'“jang paling rendah, jaitoe jg Contact dengan kampoeng sekalipoen) gitoe sampai banjak jang 3 atau 4
f 0.25 permeter ada ki. 60pCt dan adanja stem
ada bandingan (kalau hari tidak makan.
Penoelis pernah mengetahocei sendiri
.semoea aanslag.
tidak salah) 15 dengan 29.
bantoean iloe tidak
sedikitpoen, sebab “fractie“

permintaan Comite menga
Ikoe « didalam
,letterlijke uitleg” dari
lam
Noot: Pada ,C.P.K.“ kita berikan
permoehoenan terseboet tadi, bahwa tempat sekali lagi oentoek mengoerai
emoea aanslag haroes di teruggebracht |kan pendapatannja.
. Not het laagste bedrag”, sedang“ Laagi
Sesoedahnja itoe, kita

Lada
(Loear tanggoengan

1ea

ste

bedrag,

itoe

jaitoe

toetoep.

niet meer

. Kembali tentang “straatbelasting”. dan 5pCt. darijaarlijksche opbrengst'"
|
Didalam ,,Pemandangan“ dari tang ' Disini pembatja jang teliti bisa me| gal 7 Maart 1935 ,C.PK.“ telah mem

rasakan,

didalam garis terse-

atas oeraian kami di boet tadi ada pintjangnja pengartian,

| beri djawaban

| soerat kabar terseboet dari tgl.4

| dari ini boelin, jang berkepala

Per

ne In

|. a, soedah

i|
|moehoenan jang ,,voorbarig” alias Isekal
maka
KANAN

bahwa

SU Aa oa

5

Se

| Dibawah ini kami loekiskan ,,hajat',

en

ada

2

f 0,25

per

meter itoe sampai

,5p

— volking toebehoorende erven binnen de (dari jaarl, opbrengst", boekan?

&

emeente worden herzien en terug- | Ini arti toch bisa diterima oleh jang
ebracht tot het laagste bedrag inge- terima rekes? Dan djika dikemoedian
e de bestaande regeling, d.i. niet hari memang betoel didjalankan bedan 5 pCt. van de jaarlijksche gitoe (artinja permoehoenannja dika-

er

rengst" “

h

boelkan)

— Salinan bahasa Indonesia:

soedah

tentoe Comite ma-

soekkan keberatan lagi, dan jang meb. menanti-nantikan kepoetoesanitoe, 'ngaboeikan permoehoenan itoe |(Ge-

diperiksa segala ketetapan aanslag jang
“ pekarangan

engenai

orang-orang

meente)| soeka tentoe hanja tarik poen

dak dan bilang: U heeit het toch zo9
gewild, bevolking: lees maar Uw eigen

ong didalam Gemeente Betawi,
ah menoefoet oekoeran jang se rekest over?
rendahnja sepandjang, atoeran
Dan Comite

djoega soedah

tento

berlakoe sekarang ini, tidak le telah berjakin, bahwa Gemeente tidak
dari pada 5pCt. dari pada hasil! bisa membikin atoeran jang berpoe

g
im

.setahoen.

tidak

ami

'loeh2

matjam

oentoek

ren“ redactienja dari hajat terse
b. Orang
“diatas,. dari sebab kami jakin, | mempoenjai
mendapat bantoean 'straat klas 1
bahwa Comite
oekoep dari pendekar-pendekar jang jg- klas VII.
c. Toean
soedah mendapat djoendjoengan tinggi.
- Akan tetap? tidak akan mendjadikan goeboek di

kampoeng,

sekalipoen

roemah, dan berdiam diharoes
tanah

dikenakan tarief
:
1
jang mempoenyjai

Gang betjek, haroes didjika kami jang soenggoeh kenakan -padjak klas 1 begitoe selan

| salahnja,

dengan hati ichlas memikirkan keseng djoetnja.- —-

sdraan si ketjil, djanganlah dikemoedian hari mendapat lebih berat atas ke|
:
St
— sengsaraan itoe.
sjah
jang
kami
an
kejakin
et
| Menoero
maka jang mempoenjai ,initiatief” di
dalam hal ini, dansebagian besar doedoek sebagai pengoeroes didalam Co-

'mite ini ialah bangsa kita jang berintellect, dan jg mempoenjai roemah

dipinggir djalan jang kelasnja ,,Straat
belasting” ada tinggi. Oleh karena itoe
maka soedah barang tentoelah, bahwa
jang mempoenjai initiatief itoe jang

mendjadi ,belanghebbende” jang per

On

BAN

Lagi poela, kami ingat djoega petah bahasa Belanda jang menjeboet
,Het

in:

mengaanslag

sekali-kali akan ,,resu- Straat belasting. Oempamanja:

Djadi

beste paard struikelt wel

maksoed kami: Sekali-

permoehoenan terseboet soedah

diki dengan djelas dan mateng
an tetapi kita sebagai manoe-

— apalagi didalam rekes-rekesan,
sering

kali

mengetahoei,

oed jang dioeraikan oleh
bisa diterima lain oleh
a rekesnja, dari sebab

sa moeloer sebagai band

»trekbaar“.
Pertamakali.
kal jang dimaksoed »lieden der
evolking” atau ,,pekarangan

npoeng”.

NN

aa

Mentjelakakan

oleh segenap

enoeroet

n

pat

dengan

adanja

itoe

ngan beras dan wang. Demikian

oleh

karena
itoe pekerdjaan adanja ditem
pat2
jang perloe diperbaiki
sadja,
djadi
jang bisa
dapatkan koelianpoen orang2 jang berdekatan dengan
tempat pekerdjaan itoe sadja, maka di

Perasaan

sebab itoe

limpa seesah

sekali

sakit

di tem-

dan

Akan

lama

melawan

itoe haroes makan obat Urotropin jang

poendi2.

Obat Urotropin menambahi

tenagannja

badan

akan

melawan

roepa ? penjakit menoelar, Patoet minta

Urotropin
Lx

Taboeng gelas jang ketjil berisi
220 tablet botol berisi 50 tableig
MR
anta Me Maan genus ti
Baba BEA bi

nama NachdatoeI Oelama sehingga arti
Soesoenan Bestuwr dan pekerdjaannja

teroes

kepada

maksoed

dan arti beliau

menerangkan poela dari roekoen wowdoe kepada roekoen sembahjang, dari
roekoen iman ke roekoen Islam, roekoen hidoep ke roekoen bergaoel, di
sertai beberapa dalilnja dari Ooeran.

Nachdatoel

'Oelama itoe internasio-

naal, cooperator tapi orthodox katanja.

Setelah

habis

patize,

maka

laloe

bitjara kijaji H. Djamhari, jang mengoe
lang
menerangkan
arti Oelama, dan

penghabisannja
'kaoem . Islam

ia

berseroe

soepaja

djangan
kesered oleh
oran 32 jangnafsir2kah 0 er'an, padahal
tidak ketahoean dimana mesantrennja
atau siapa
goeroznja,
mereka itoe
melainkan ngambil dari boekoe2 dan
soerat kabar. Tapi oemat Islam moesti

toendoek dan noentoet kepada oelama2

jang soedah ada.
Kedoea, telah tampil poela kijai H.
Jasin dari Menes, menerangkan pengoveran2 sekolah2 agama di Menes,
kepoenjaan orang banjak kepada Nach

datoel “Oelama, pengabisannja dioelang

lagi arti dan soerahnja Oeiama,
Dari orang loear

telah naik
Achmad

ke podium

dan

Tb.

|Moehammadijjah|
T.T. Tb.

Hadji

Haroenadjaja.

T,H, Achmad telah bertanjakan sikap

N.O. dan apa artinja itoe pengoveran2

:
sekolah.
Toean Haroenadjaja diantaranja telah
membrantas arti Oelama, beliau tidak
maoe menerima djika arti oelama itoe

BITJARA

DENGEN

SAKEAN

DJAM

LANTARAN

School

oleh

moedjarrab bagf menjoetji djalan empedoe, bagi memboenoeh koeman?
di dalamnja dan menfjeyahkan disega dari. penjakit karang di dalam

mela-

roemah gadai selaloe penoeh dikoenlebih djoengi
orang2 akan
menggadaikan
barangnja,
sampai
tidak
bisa
dilajani
Atas nama pergoeroean Tirtajasa
semoeanja,
terpaksa
mereka
boeat
bagian Banten, maka djoeroe periksa
toean Soeria Koesoemah, memberi ke menoenggoe sampai esok harinja lagi
banjak menginap di itoe tempat, karena
terangan
lebih landjoet tentang itoe
kebanjakan
orang dari djaoeh2 sedang
kabaran-dalam ini s.k. no. 278 lembar
pendapatannja
tidak sepadan dengan
kedoea jang terbit hari Selasa 12 Mrt.
lelahnja
karena
barang jang digadaikan
jang berkepala seperti terseboet diatas
djoega tidak berharga jaitoe kebanjaDjoeroe
chabar dari Serang itoe kan pakaian
dan
barang
groboh
menoelis, bahwa penglepasan seorang (piring tjangkir, kendil enz.),
goeroe dari Tirtajasa-school itoe tidak
Kemiskinan dari daerah 'terseboet
dengan alasan jang tjoekoep, hanja karena kekoerangan segala2nja, disitoe
karena kabar jang tersiar sadja, bahwa banjak jang memakan onggok (ampas
goeroe terseboet telah berlakoe tak kasape) jang dipandang moerah harga
patoet. Itoe semata-mata ,,isapan djem- nja perkati2 setengah sen, en toch tipol“ belaka: keterangan jang tak ber dak koerang jang memakan bedogol
harga sepeser boeta. Tjobalah ia per pisang
dimasak bertjampoer dengan
tanjakan lebih dahoeloe hal itoe kepa beras sebagian sedikit, asal bisa meda jang bersangkoetan, ja'ni Bestuur ngenjangkan peroetnja, begitoe poela
sekolah terseboet atau Badan Inspec- jang tidak makan sampai 3, 4 hari
tienja, tentoelah tak kedjadian adanja boekan sedikit.
perehabaran jang sematjam ini, SeseMendengar fihaknja pemerintahpoen
orangpoen akan poela mengarti, bah- menjediakan beras boeat menoeloeng
wa adanja gevolg itoetentoelah sesoe kelaparan terseboet, tapi tjaranja medah terbit oorzaaknja.
ngeloearkan
beras itoe tidak dikasih.Kamipoen tak koerang berhati2 men kan pertjoema kepada orang2 jang kela
djatoehkan poetoesan atas sesoeatoe paran, jaitoe mengasih pekerdjaan se
hal, kami Bestuur Tirtajasa-school ti- bagaimana adanja pekerdjaan dari RR.
dak berlakoe gegabah dan senantiasa Irrigatie dan Waterstaat dibajarnia de

gelijkstaande aan 5pCt. van de jaar- dikoendjoengi
lijksche opbrengst, e.e.a. wat betreft bestuursleden,

TIDA SOESA

LAMANJA
LAKEROL

badan
Inspectie dan
segenap
goeroe
sekolah
terseboet,
begitoe poela. goeroe jang bersang
koetan.
.
| Pada rapat itoe njata sekali bahwa

,,letterlijke uitleg-

Sebab: Tidak lebih dari 5pCt.", djadi
perkataan tadi haroes disa boleh sampai 5pCt. Djadi jang tarief
denganorang kampoeng, sedang f 0,25 “automatisch“ bisa dinaikkan.
jang didiami sendiri ada di | Prihal berhoeboengan kami dengan
and
Sina

Di. Losarang

anak moeda.

de tarieven aangeslagen zijn tot een hoo
soedah tentoe: Ja, orang ger bedrag dan 5pCt. van de jaarlijk
delidalam kampong,
orang jang berdiam di sche opbrengst. .
:
segala per
sekali lapoen. mesti mengakoei
etjek“.
Di dalam bahasa Indonesia,
iapoen tak dapat
ng mempoenjai roe- poen diseboetkan “dioebah menoeroet boeatannja dan
iam distraat (klas 1 sam oekoeran jang serendah-rendahnja se memoengkirinja.
Dengan keterangan ini tentoelah
III) menoeroet),letterliike uit- pandjang atoeran jang berlakoe seka
,,boe
tadi
terang
bagi pembatja, bahwa hal ini
diatas
rang ini, tidak lebih dari 5pCt. daripa
| dari perkataan
'
poela
boekan
perboeatan ,,sewenang-we
lah
Lagi
”.
,
oeng
me
disini
setahoen“
dalam
da
hasil
kamp
rang
tanah jang harta bendanja ber noeroet pemandangan kami djoega ham nang belaka“. Lain-lain chabar jang
, dan mempoenjai roemah pon pirsama”z waknja” dengan jang di tak benar tak perloe diberi keterangan.
.
—0—
dalam ,kampoeng (alias Gang salin didalam bahasa Belanda.

— dari

dengan

kilo meter, dan

Keterangan
landjoet.

Lantaran ini nanti ada atoeran lagi kami bekerdja dengan
amat teliti, apa
mempoenjai lagi didalam pasal ini
jang
orang -kampoeng
jang
roemah di Straat klas 2, atau 3 atau koet seorang jang mengin menjanggat kepada
4 enz.
:
pekerdjaannja amat kami hargai. Ma. “Dimanakah batasnja?
ka moestahillah penglepasan itoe tak
. Jang semestinja soedah tentoe ha- beralasan.
:
roes ada satoe atoeran:
“Adapoen penglepasan itoe disebab
|. Kalau menoeroet adanja bagian klas kan
adanja alasan jang terang dan
djalan,
ja semoeanja haroes menoeroet berboekti. Setelah
badan Inspectie
tarief dari klas itoe.
menerima verklaringen dari sebahagian
Kalau atoeran diadakan menoeroet Schoolbestuursleden
teroetama dari
penghasilan roemah setahoen, soedah Kepala Sekolah, jang tentoenja lebih
tentoe semoea' menoeroet tarief itoe, mengetahoei. doedoeknja perkara, ma
akan tetapi boeat si ketjil ja mesti dja ka kami-poen telah mengadakan rapat
toeh roegi sadja.— .
Bestuur beroelang-oelang, choesoesnja
Barangkali kalau boenjinja hajat itoe hanja membitjarakan hal goeroe tadi,
ditambah begini, ada
menghilangkan tetapi
beloem djoega dapat
diberi
chawatir kami terseboet tadi, dan pen poetoesan. Setelah enam toedjo
eh kali
dekar2 bisa bolak-balik maksoednja, bervergadering dan tiap-tiap kali ber
akan tetapi tidak akan mengoerangi djam-djam
lamanja,
ja'ni
setelah
:
jang dikehendaki :
masak-masak hal ini ditimbang, dika
b. in afwachting van een defenitie- dji, diselidiki, baharoelah sampai kami
ve beslissing daarover de aanslagen pada kedoedoekan jang tetap. bahasa
betreffende aan lieden der kampong- oentoek mendjaga prestigenja goeroebevolking toebehoorende erven binnen goeroe
jang lain dan nama baiknja
de Gemeente worden herzien en terug- sekolah, terpaksa kami haroes memberi
gebracht, — zulks met handhaving van soerat mentega.
de thans geldende tarieven voor speKepada goeroe terseboet kami beri
cifiek kampongwegen
(d.z. de klas- kesempatan, oentoek membela dirinja.
sen : zes en zeven)-, tot het bedrag Kamipoen mengadakan rapat speciaal,
die erven, die volgens de thans gelden-

poeloeh

penjakit.

timboel

tida berhemii djoega.

lagi, habis telah terdjoeal..Dan oleh
karena
sesama
pendoedoek
disitoe
rata-rata ta' mempoenjai oeang, djoeal
beli dikampoengnja poen tidak bisa
lakoe meskipoen dihargakan rendah
sekali, terpaksa akan mendjoeal barang
kepoenjaannja.
jang tidak
seberapa
harganja
haroes dibawa di tempat2
tidak lakoenja ditoekarkan di waroeng2
dengan makanan.

a

jank

Orang mendjoeal badjoenja jang sedang

loei beberapa

kali ditoelari oleh adt jang me-

nimboelkan

Gipakai seharga 3 sen, njata sekali
barang2 lainnja soedah ta? mempoenjai

jang kiranja bisa lakoe

jang f 0,25 per meter,
Comite mengakoe “tarief jang

jaitoeo

serendah-rendahnja, jaitoe 5pCt, dari
pem
pada
terserah
dan
toedjoe,
g
,jaarlijksche opbrengst.“ Djadi perka“batja bagairnana dikemoedian hari taan ..teruggebracht tot het laagste
bedrag” itoe djoega mengandoeng mak
hnja dari permoehoenan itoe:
“b, in afwachting vaneen defenitieve|soed (O, het is zoo rekbaar| en opbeslissing daarover de aanslagen be- voering (meninggikan) aanslag

| treffende aan lieden der kampongbe-

tk"

tarief jang rendah

kerab

Bahaja kelaparan

- Pembantoe

mengabarkan :

didaerah

Indra-

majoe.
:
kita K, S. dari Cheribon

lain2

desa

jang ta' ada

pemboekaan

dioekoer

oleh dalil

jang merobot

se-

pekerdjaan masih tetap menderita tidak nadjan kosong tapi kelakoeannja djaoeh
mendapat
pertoeloengan,
dan entah
tjara bagaimana atau kapan jang wadjib akan
memberi pertolongannja.
Moedah2an

rena

djangan

pertoeloengan

terlaloe

laat,

ka-

sangat diharapkan.

—0—

Nachdatoel 'Oelama Serang.
Baroe baroe ini, perkoempoelan tsb.
diatas, telah mengadakan propaganda
vergadering terboeka, bertempat dige-

dari pada perdjalanan Nabi. Saja akan
noeroet kepada oelama, katanja tapi
oelama jang sebenarnja jang dimaksoed
oleh dalil” Wa Oetoelamriminkoem',
Penghabisania memberikan suggestie
soepaja kijai H, Wahab soeka mene-

rangkan apa artinja Oelama Soe'.
Kijai Wahab telah mendjawab. Dalam

djawaban

hal sekolah

kelihatan sedikit

Straat klas I.
bingoeng, sehingga amat tidak memoe
Sebagaimana sering dikabarkan daComite, kami mengoetjap seriboe te: Disainja perkataan ,lieden der kam
askan
vergadering, achirnja ia minta
lam
soerat
kabar
ini
adanja
kekoer
di
adan
Comite
doeng
bioscoop
Banten
park,
jang
di
adjakan
atas
kasih
rima
itoe tidak ada batasnja,

pongbevolking“

djalan jg
| Comite haroes mentjari djalan
lain.
gah-tengahnja atau tjari

'kemoedian hari, djika ada soerat offi- ngan makan dibawahan Indramajoe
cicel jang dialamatkan pada “Redactie jaitoe disekitarnja district Losarang.
Pemandangan“ akan mendapat kabar Kandanghaoer dan lain-lainnja tempat

koendjoengi oleh k.l. 1000 penonton, tempo.
Tentang
antara mana Oelama se-Banten telah
toempek.

Telah bitjara kijahi H. Abdoelwahab
dari kami, bagaimana sikap kami ter lagi, ternjata begitoe keadaannja dan
hadap pada Comite seoemoemnja, dan mereka pendoedoek disitoe sama ta dari Soerabaja, jang mendjadi Voortamanja. mempoenjai pentjarian, sedang perse- zitter vergadering. Voorzitter tjabang
en herzien en teruggebracht tot sikap kami pada Bangsa teroe
di- |diaan goena keperloean hidoepnja ta" Serang sendiri, entah dimana sehingga
kami
an
Oerai
as!
e bedrag ingevolge de be-j Dengan ringk

V

Kedoeakalinja.

soed permoehoenan jg terseboet:

ing d.i. niet meer dan 5pCt | moeka oemoem boekannja kami bermak

rlijksche opbrengst",
oeraian

kami

pada

'sogd akan berdebatan akan tetapi minta

tgl. 4 |openbare meening

telah riwajatkan, bahwa (mi, agar soepaja

atas pendapatan ka-

pekerdjaan

lagi

mempoenjai,

meskipoen

dibawa-

han terseboet terkenal loeasnja sawah

dan

pengloeasannja

Comite karena
“

pada

panen

padi.

tahoen

Tapi oleh

jg. laloe

hal oelama Soe', ia telah
memberikan djawaban jang adir, kata
nja Oelama Soe' itoe, jaitoe jang ilmoe
nja digoenakan kasab. boeat dirinja
sendiri, ia berpoera-poera telandjang

soepaja dikasihani orang, dali! didjoeal
pimpinan vergadering itoe diserahkan nja ditoekar2 dengan sedekah dani zakat
goena orang miskin enz, Kemoedian
kepada seorang tamoe.
Dari djam setengah 10 sehingga djam

12 Kijahi Wahab menerangkan

oesoel

rapat ditoetoep

—.

-

dengan
Y —

selamat.

-

The Metropolitan English

#

Night School
10, Schoolweg Noord, Batavia-C.

Phone 3835 WI.

Terima

moerid

baroe

'

boeat

beladjar bahasa Inggeris.
Ditanggoeng bisa
lam tiga boelan.
Peladjaran
lain:

Tempo

bitjara da-

Typewri'ing, Correspondence.

Harganja moerah.

HampeL
SPORT-, jacat.

KUNST VUURWERK

B. SAWARANDASS
(Registered teacher)

VUURWAPEN

HEEREN

| MEUBELHANDEL
IHADJI DJAMALOEDIN

& MUNITIE

MUZIEK-INSTRUMENTEN

TIO TEK

.PASAR
PASAR BAROF

—

modern

16

—

TELF,

361

'Typen

Sedia

dan

djoeal

roepa2

moerah

Djangan

perkakas
perhiasan roemah tangga
seperti:
Lemari - Zittje- -Medja Toelis- Media

WI

TOKO

TIDAK
TIDAK

| wat tegenwoordig vereischt
..,

typen

voigens

het

Demonstraties

gaarne

MEP.

het

op

door

ons

»
“

Semoea

tjoekoep

ko

Auteursrechten

Njonja tjari Ketjap

jang enak?

Tjoekoep

Tjoba doeloe Ketjap tjap ,Petani"

AN
Tanah

Djawa.
&

ai
Sh
kid

2

66

£

atoer

Rawa

BAROE

Batikhandel
AN
Ya

39

Mangoen.

K3

T

.MOEDA

Toko

Teoean Djajanoerhenda—Poelo Pioen

DARI

-

Coop. Gang Melati

Petodjo.
Buffet Krakatau—Meesler

—-

.

jang terkenal

Adres

pesenan,

3
3

dan

harga menoeroet tahoen sekarang.

Semoea

Monster, Gjika diminta, dikasi pertjoema, mintalah sekarang. Habis boelan

Toean Tarmat

PALING

5

Cheribon
Palembang

kain pandjang kain saroeng selendang
ikat kepalanja.

semoea

Bisa didapat di:
Waroeng Doso Setijo— Tanah Tinggi.

KELOEARAN

£

Tasik Malaja

Batavia-Centrum
op deze advertentie voorbehouden:

?

Banjoemas
Pekalongan
Solo
Djokdja

49

Straat Gg. Klientji
sa

TI

warna dan kleurnja.
Batik keloearan seantero

| Ten—fingers (Invisible-System) ,,Blindschryven”

|

asli

Garoet
Soemedang

”

TYPWRITING-COURSE ,,THE SPEED"
Klientji binnen
(to Gg. Bridjo)

Indonesia

”

gehouden.

Gg.

CR

OFANG»

Tenoenan Samarinda
Donggala

10-vi-

worden

MALAISE

tjoekoep dari tenoenan

ngerig ,, Blind-Systeem“
De lesgelden zijn zeer
laag gesteld.
verzoek

BATAVIA-C.”

PERDOELI
DAN

Persediaan

stelt U in
in

kebagi-n!!

PERDOELI SOESAH
HARGA TETAP TOEROEN

. en dat is wel

te bekwamen

tak

3

M.L. MAASOEM”

“4 staat U binnen zeer korten
| tyd

kalau

biasa!

|. PASAR SENEN No. 135

is geen kunst, zegt

| ceen kunst.
|
Onze cursus

menjesal

loear

' Menoenggoe dengan hormat

barang

men weleens, maar blindtypen“,...... dat is iets
wordt.

Harga

Hotel

d.LI,
Pendjoealan
dengan
,Contant”
dan ,,Huurkoop”.
Djcega terima segala pesanan roepa2”barang menoeroet keinginan.
178

?

kasar

»CENTRUM“ — Palembang,

HONG

BATAVIA-CENTRUM

Ilir-Passarstraat-dekat

Makan - Koersi - Randjang- Bultzak,

0

haloes

Baroe kelar dan soedah sedia

Reparatie-atelier van Vuurwapens enz., enz.

Toro

Batik

IN:

&, HENGELBENOODIGDHEDEN,

MODE — ARTIKELEN

1935

YB|130)JV

" Kn

Tanggal 1 sampe 5 Maart

Director,

uRegoljiad

: na

kare dari

13

&

Je20g

dapoenja barang2 j jang 'walitet Sa

Sedikit

Shorthand,

Batavia Centrum.

Pasar Senen No. 159

Cornelis.

Toean Partawinata—Gang Sentiong

Kp. Sawah.

1

okrinia

Inilah

Soerakarta,

31

December

28

1934.-
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