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Sen

— Dalam
negeri,

kalangan-kalangan pegawai
dari berbagai-bagai

tjabang

pekerdjaan, penilikan fcontrole) tidak

| selaloe didjalankan dengan semestinja.

itoe tidak ada sama sekali.

controle

| Dari redac!ie:

Orang

controle-

itoe berdjalan dengan

keras,

dari

Digoel

ke' Banda

Neira

Meskipoen maoe: tjampoer poen,
apa .maoe dikata "mereka memang
soedah diasingkan...
selingga-orang tidak bisa per

sesoedah

atas soerat mesti 'mengoendoerkan
diri dari politiek jang actief, sedang
juaoe actief poen soedah terasing.

| asjik dan keliwat radjin, seperti djoega
“hendak memperbaiki, apa jang doeBerkali-kali kita orang mendapat
kabar tentang | kedapatan ' perkara-|

itoe.

pegawai negeri

jang

terke-

kedjadian perkara jang

(joeali, -adalah

djikalau

bisa ditjegah,

memangnja
ang

tidak

pekerdjaan

uda tjabang

rir.

tersangkoet berdjalan teroes de-

dian
dari

orang jang mempoenjai tanggoengan,

itoe

perloe

dicontrole

merasai,

bahwa

ia

eleh lain orang, jang

berpangkat lebih tinggi, atau oleh
| satoe badan jang diwadjibkan mendja-

Drs. Moh.

Hatta.

penilikan. ' Ka Nai
1 lankan
31 'meneeken
z
rdjandjian
bahwa mereka
Sebenarnja, kalau dipikir-pikir
lebih
perdjandjian

tidak akan tjampoer actief lagi dalam

djaoeh, tidak boleh kedjadian seorang: Ihal politiek.

pegawai negeri itoe meloepakan kewa-|
— djibannja, oleh “karena

'ia diberi kesempatari

bahwa

merasa

apalagi

bisa kekal selama2nja

sifat imanoesia

ta'dapat

di

pastikan kekalnja. Melihat sifat dan

salahnja de-

tabi'at toean Moh. Hatta, kita soeng“,tertjengang” menerima ini
goeh

halal. Inij

berita dari Aneta bahwa kedoea pemoeka2 tsb soedah meneeken soerat

roepanja dipegang djoega oleh peme-|
rentah, jang menetapkan, bahwa tiap| tiap pegawai jang mempoenjai tang| goengan dan wadjib mendjalankan
controle, djoega toeroet bersalah dan
' memikoel keroegian negeri. Dengan a:

tidak

mang

gar sjara' dan igama. Memberikan keberboeat jang tidak

:

Segala apa dalam doenia ini me-

berboeat apa jang ia tahoe ada melang-

“ngan

sendiri telah memboeboeh noot

Kita

seperti berikoet:

banjak oentoek

| sempatan itoe ada sama

keterangan jang mereka

actief lagi dalam

tidak akan

politiek.

dari perboeatannja.. jang melanggar
— toeran demikian itoe tidak sedikit assis- sjara'
itoe. Mereka itoe semoea sekarang
tent Wedana, mantri belasting. etc.

jang

“jang

disoeroeh membajar oeang tekort,

tinggal

menoenggoe

nasibnja

sadja

dipohon, maka begitoe dengan berbareng pegawai? itoe djatoeh sekali
djalankan penilikan, maka mereka itoe)
Ya
£
U9Bue
.ojakan
dianggap. memberikan kesempatan
kebaikan
“djadi
boekan
- kepada kepala desa oentoek main tjoe-| Soenggoeh.
mereka itoe koerang baik dan radjin

|

mem-

boeat itoe Aksi poli-

berdjandji

ditjari oleh Pemerintah hoeat

,soedah,

meneken.

-bahwa
Sjah-

verklaring,

tempat. pembosangan. dirobah
Digoel ke Banda Neira". (Lihat

dengan.

ocang

negeri.

Atoeran

dari jang atas

kedjadian. dalam

satoe

beberapa orang. pegawai
ini memang ada sedikit lebih baik kali ojakan,
kedapatan djatoeh, oleh karena
itoe
dari pada doeloe, waktoe orang ketjil
jang melanggar sjara'

- disoeroeh

membajar

padjaknja

doea

Mr.

Kluiver

sampai di Soerabaja :
orang boeangan boekan poela medan
politik jg biasa. Tempat pemboeangan
Dari Soerabaja Aneta mengabarkan
bagi kami hanjalah tempat boeatstu- bahwa kapal »Bandoeng Maru“ kema
die, menambah ilmoe dan pengetahoean ren sore soedah sampai dari Japan,..
jang banjak sedikitnja dapat diberikan dalam kapal mana ada dibawak
itoe"
kepada orang banjak dengan djalan tocan Mr. Kluiver jang diantar oleh
karangan atau kitab dan brochure.
politie dari Makasser:
Siapa jang tidak lekas loepa, tentoe
masih ingat akan toelisan Mh. Hatta
dari Boei Glodok kepada sahabatnja
Dr. Soetomo berangkat ke Japan:
T.A. Moerad, jang kebetoelan dimocat
Dari Soerabaja Aneta mengabarkan:
dalam ,Daulat Ra'jat“ no. 95, tgl. 10 bahwa
paman

»Philosofie hidoep saja begini :
,berdjoang selagi merdeka : menoenstoet dan men oempahkan ilmoe
»djika sajap soedah dipoetoes orang.
»Tiap2 manoesia mesti memfaedah- |

kemaren

Bi

Y

2

:

pagi toean Dr. Soe-

tomo bersama sama saudaranja, Njonja,
Goenawan dan toean Soekardjo WirJopranoto telah berangkat menoedjoe
Japan dengan naik kapal Nagoya

Marus,

Mereka.

jang

mengantar

banjak

se.

kali, terdiri dari pemoeka pemoeka.
pergerakan Indonesier kalangan sociaal

dan

perkoempoelan perkoempoelan po

litiek, sehingga oentoek
keamanan.
perhoeboengan
pdlitie mengadakan

mendjaga
terpaksa

pendjagaan extra.

sempak

:

»kan dirinja kepada sesarranja. Be-

skerdja dan menimboelkan bahagia
Kebakaran besar
,Selagi hidoep. Ini kewadjiban! Sebab
20 kedai ddjilat.api.
»itoe dimana sadja saja ada atau
iMalam
Sabtoe j.b.l. ada kebakaran
jang sampai hari ini (29 Febr. '36)
»bertapa, ada sadja pekerdjaan jang
besar
di
Siboehoean
Padanglawas, bapada kami mengiringi berita itoe de
»Saja ingatkan bagi. bangsa atau
ngan komentaar, deng
a merimy Sen an 0 Bang
ekasimaionna
: haja api mana mengambil 'korban' 20
kedai. Oentoeng ta' ada orang jang
bang atau menjaring berita itoe lebih
Dengan keterangan
ini njatalah, tiwas.
Sebabnja
beloem diketahoei,
dahoeloe.
"
bahwa sikap kami tidak menjimpang begitoe dikabarka
n “oleh .Aneta'dari
Berita jang mengatakan kami berdari pendirian kami selama ini. Ber Padangsidempoean.
djandji tidak akan mendjalankan podjoang dalam pemboeangan tidak da
sans paeun
litieke, actie lagi adalah bohong pat
lagi. Tinggal lagi sebagai kewa
semata-mata! Kami hanja mem- djiban mengoempoelkan
pengetahoean
| Pemberian licentie oentoek'
berikan .verklaring
selama
da:
oentoek oemoem. Inilah sikap jang
invoer beras
lam interneering diBanda
realistisch, jang practisch dapat kami
Dariloear negeri akan
tidak
akan
mengadjarkan politieke kerdjakan
dalam pemboeangan. Ada
diperhentikan, ketjoeactie, dan boekan boeat selama-lama
poen
tjita2
dan kepertjajaan politiek
ali beras ketan.
nja. Perdjandjian kami tidak me- kami, seoedjoen
g ramboet tidak kami
ngikat kami kalau soedah keloear
| Aneta mengabarkan, bahwa moelai
lepaskan, tinggal menjala dalam dada tanggal
interneering. Kami tidak dan #idak
1 Msi #a.d. pemberian licenkami, sekalipoen tidak dapat kami
maoe meneken ,,politieke doodvonniss
tie2
hocat
invoer (pemasoekan) beras
practijkkan dari tempat pemboeangan.
kami sendiri !
dari
loecar
negeri
didalam
daerah2
Boekti2 semendjak kami ditangkap
Berita itoe bohong lagi, karena ke
Menado
dan
Molukke
n
diperhen
tikan
tjoekoep menjatakannja. Mipindahan kami ke Banda soedah le sampai
sampul ada perintah lagi, ketjoeali
salnja.
bih dahoeloe dipoetoeskan oleh G.G.
boeat beras ketan. pemasoekan mana
a. Tatkala kami masih dalam tahadan Raad van Indi& zonder per
petjah berita dalam pers, bahwa diizinkan kira2 sama banjaknja sedjandjian apa-apa dari pihak kami. nan,
bagai jang doeloe-doeloe.
Kemoedian
baroelah dimadjoekan Mohammad Hatta, atas permintaan
en janaman
toean Rais, Directeur , Djohan Djohors

kepada.

kami

Banda

berhoeboeng

wasan

sjarat-sjarat tinggal di

politie.

dengan

Tentang

penga

kepindahan

kepada

diganti

Pemerintah,

ada

interneeringnja

kans boeat

dengan

pergi

hari. Seperti djoega oraug itoe — segala orang tahoe —, kami ti- ke Eropah, tetapi dia mesti berdjandji
tidak akan tjampoer politiek lagi.
dibikin atau digelapkan oleh dikemoedian
doe bocah jang telah matang dak meminta, melainkan dipoetoeskan Berhoeboeng dengan itoe, Mohammad
g loerannja: Lantaran mengoen

masing-masin

yang

kesempatan

boekan tempat

Pemandangan
No256, 11 Febr. 56).
Dan satoe doea soerat kabar Indonesia

| tidak perdoeli bangsa apa, dan pangapa,

akan

bahwa
mereka tidak akan tjampoer
actief lagi dalam hal politiek, kemoe

ngan anteng, tidak ajal-ajalan, tapi
“djoega tidak keras-kerasan. Sespeatoe

ikat

bahwa ia

jang
pokoknja' dari Aneta,
Mohammad Hatta dan'

orang

pekerdjaannja

atas

controle

dari kalangan?
Hampir

politik dan tidak poela

Begitoe noot. kita tempo lari. Pagi
ini kita terima soerat dari toean-toean Mei 1934, dan djika kami ta' salah
Drs. Moh. Hatta
dan
Sjahrir jang dikoetip lagi oleh beberapa soerat ka-|
memberikan keterangan "tentang itoe bar lain. Dalam soerat itoe ada ter:
toelis fasal jang.
mengenai
nasib
berita jang disiarkan
oleh
Aneta,
dan
kewadjiban
orang
pergerakan
datjotjok
| dengan principe noot kita
lam keadaan tidak merdeka, sebagai
itoe. (Zn. Sb)
boei. dan
pemboeangan.
Beginilah
boenjinja
:
Kami heran membatja berita pers,

— Joenja diajalkan atau dibiarkan sadja.

| perkara 'loear biasa

tjaja

beraksi

pat jang

ingat

masih

Djikalau kedjadian-kedjadian ada pe- pada tanggal 11 Februari jbl. dilem| gawai-pegawai negeri kedapatan ber- baran kesatoe front-pagina ada dimoe- |
tidak sesonoh at berita. dari Aneta tentang toean
boeat jang tjoerang,
'ataw memakai oeang negeri, baroelah Moh, Hatta jang dikatakan berangkat

pemboeangan

tik menghendaki banjak sedikitnja ke
merdekaan bergerak, jang tidak ada
pada orang boeangan sedangkan tem-

DJANGAN SALAH SANGKA DAN SALAH RABA.

Ada waktoe controle' itoe asjik Yan
.radjin sekali, tapi ada waktoe djoega
—.

"ig

tetap pendirian kami, bahwa

tempat
beri

dan Sjahrir
aa

34

perboeatan2nja
itoe (tekort, menggelapkan

kali, oleh karena kepala desanja meng- rang pengawasan, controle).
- toe. Djikalau
oeang negeri-i
gelapkaw
Sebetoelnja, orang djangan

dan

koe-

oleh Pemerintah dengan maoenja sen Hatta sendiri menjoeroe oemoemka
h
n
diri dan atas koeasanja sendiri. Poen
kami

Digoel

tidak -disoeroeh "memilih antara

dan

Banda,

melainkan disoe

roeh berangkat ke Banda.

dalam pers dengan perantaraan familie, bahwa dia tidak maoe menboeat perdjandjian begitoe.

b. Waktoe kami sampai

Adapoen verklaring itoe begini doe
doeknja! Dekat hari berangkat kami

kami

mi soedah di

(orang

disoeroeh

di Digoel,

oleh H.P.B.

memilih

antara doea pendirian, jaitoe:
dari Tanah Merah, setelah barang2 ka
1. Masoek golongan ,, Werkwilligen“
Pelaboehan,

sana mengoendjoekkan

H.P. B. di

pada kami sa soedah

toe keterangan, jang biasa dioendjoek
kan kepada orang-orang jg akan diki

rim poelang dari Digoel, soepaja kami

merasa
atoeran ini didjalankan dengan seadil- gembira. dengan -lepasan-lepasan pega mengakoei semendjak berangkat dari
-poga-| 6
Digoel tidak akan mendjalankan aksi

nja, maka selajaknjalah pegawai

nja

bekerdja), jaitoe mereka jang
menjesal dari pada perboeatan-

jang

laloe,

mereka

itse

boleh

engharap akan dipoelangkan kemoe-

dian.

2. Golongan ,Naturalisten“ (menerima makanan natura), jaitoe mereka

Persediaan “Inggeris“di

“Singapore.
oedara diper-

Tentara

loeas
dan diperkoeat.
Anceta dari Singapore mengabarkan
bahwa kemadjoean oentoek maksoed:

memperlogas kekoeatan tentara oedara
Singapore, dengan -opisil telah digemoemkan.

Tanggal

,

23

Maart soedah dilantik

tentara oedara vrijwilligers (tentara
oedara jg. dengan soekanja sendiri).
Akan
dibikin
lagi baroe dengan
ongkos satoe millioen sterling,: pelaboehan2 atau hangars mesin2 terbang
dll. di lapangan terbang jang telah
dibikin oleh fihak particulier, jangmana

dipilih sebagai tempat hoofdkwartier
Mesin2.terbang

datang

wai negeri, apalagi sesama collega dadari
Engeland
wai dienst. inspectie djoega.harocs me-| lam pekerdjaan itoe. Ketjewa benar, politiek lagi legaal atau illegaal. Kete jang tetap pada pendiriannja dan
rangan
seperti
itoc
berarti
satoe
per
tidak
mempoenj
kans
(harapan)
Pesawat2
terbang
oentoek ocdjian2
ai
mikoeltanggoengan itoe, dimana pekerh djikalau ada pegawai jang tjoema bi- 'djandjian tidak akan bergerak politik
boeat
dipoelang
kan.
telah
“menawarkan
dirinja oentoek
djaan mereka itoe- tidak lain dari men-

sa mendorong colleganja, soepaja ia lagi selama hidoep, Kami menolak ber
djalankan controle,- dan selain dari sendiri bisa naik ketingkatsatas. Biar |boeat begitoe.
pegawai “inspectie, djoega semoea -pe- mendapatkan lain pegawai berboeath Sebab itoe diminta kemoedian, soe
atasan, jang berkewadjiban' kesalahan oleh atas dipoedji, itoe boe- paja kami memberikan verklaring tia
gawai
da akan mengandjoerkan politieke ac
bawahnja.
kam alasan oentoek ' bergembira: telah tie legaal atau illegaal etc. selama
-menilik pekerdjaan se
Menoeroet: kabar jang kita terima mendapatkan collega berboeat kesala- kami dalam interneeringdi
dalam seboeah-kaboepaten di Djawa ini, han sampai ia dilepas itoe. Lebih ba- Banda, kalau mengandjoerkan djoe
ada banjak pegawai negeri, jang ter- ik mendjaga, setjara collega jang ber. ga dikembalikan ke Digoel, karena di
tidak ada pengawasan dan cen
| hitoeng comptabel, mempoenjai tang- pangkat lebih tinggi, setjara sahabat (Banda
suur seperti jang ada di Digoel HPB
: goenngan. financieel, dischorst atau dile- andai atau orang toea, dengan men- di Banda memadjoekan djoega ketera
pas teroes dari: NN
ne
djalan controle sewaktoe-waktoe, soe- ngan seperti itoe kepada kami, sete—.. berhoeboeng dengan controle jang men- paja jang sebawahan itoe tidak men- lah kami sampai disini.
Kami tidak ada keberatan, meme200 dadak didjalankan:
dengan keliwat. ra- dapat itoe rasa ada keserapatan “oen-

jim dawloeassekali» Kabaroja, seorang:

assistent wedanw dan palingsedikitdoeaf
— mantri belasting dan berbagai-bagail:
kepala desa telah yeenanggoeng risicol'

toek

menjirapang dari- kebaikan:
KAN:

noehi

formaliteit itoe, karena

tidak

Dengan tiada berpikir pandjang
kami memilih golongan ,, Naturalisten.
Doea boekti ini tjoekoeplah boeat
menjatakan pendirian kami dan kete
tapan hati kami memegang kepertjajaan politik kami. Kami tidak ada ke
beratan memberikan
berhoeboeng dengan

lam

tempat

verklaring jang
formaliteit da -

pemboeangan,

itoe

Dengan

atau

sikap kami

mi dalam

dak

kami,

kejakinan

".

politik

Inilah pendirian kami jang berdasar
realiteit. Tjoekoeplah sekian " ketera|
Banda

Neira,

HATTA
SJAHRIR.

29 Febr.

'36,

Corps

vrijwilligers akan

ara-djoeara oeloeng officieren terbang,
jg pertama kali boeat pengemoedi.
Doea pesawat tambahan boeat Si-

ngapore sedikit hari lagi akan toeroet

Eskader Kapal Terbang jg berangkat
dari
Engeland dan akan sampai di

Singapore tg. 28 April j.a.d.
memapamna

dan jang ti Burgemeester

pemboeangan

menjinggoeng

zonder verklariuy

sama sadja. Dari se-

dienst.

diperkoeatkan dengan achli2 atau djoe

jang terletak dalam garis jang soedah kami tetapkan sebagai sikap ka-

nda mempoenjai practische waarde bagi ngan kami !
kami dan tidak poela mengikat moreel
MOHAMMAD
kami.

ambil

Breda

op

&

diangkat men-

djadi Commissaris Koningin
Anela mengawatkan
dari Negeri
Belanda bahwa dapat ditoenggoe de
ngan segera
keangkatannja
Burge-

meester Breda

W. GA. Van Sons Commissaris
Kini:
ngin di Limburg.
beek

mendjadi

te lah meng

Beberapa 'hoo
pentioerian
di gedongan, orang dari Sumatra Selatan.
2. yah Belanda dan | “Lantaran hari pemeriksaan
Sea

beranggapan bahwa toean S. Kartosebagian 'soewirjo tidak ketahoean dimana tem

be2 Sogroet: pengharapan mendjadi
Rijn
esan
sar lagi, setelah dalam oero
ndjoekan
land -itoe, Duitschland -menoe

(dingin, malah menodahkan
corpspolitie.
| ' Kedjadian ini berhoeboeng dengan

wakil

Engeland

Hari Rebo jang laloe pagi-pagi,
S. Kartosoewirjo di roemahnja
aroet), telah ditang- |
wet jang di Malambong (Garo

..telahjakan di toentoet poela.
perdjan- ' Jang membikin sebab terbongkarnja

segala
mentjaboet
bisa
djian, jang 'dirasanja terlaloe menjakiti fihak-fihak jang bersangkoe-

jari 2 Pa

terdjadinja beberapa.pentjoerian ketjil toean

di gedongan, duea hamba
kebersihan hatinja dan mengirim ..0e-| terdiri dari seorang Hoofdagent dan
toesan ke Londen oentoek toeroet da- :
lam 'permoesjawaratan. Minister Eden | seorang sersi telah di schorst dan

sebagai

pat tinggalnja, dan tidak ketemoe di

ini rahasia, pada boelan jl. itoe Hoofd

kap dan seketika itoe dibawa kesini, se

soedahnja didengar keterangan jang se
perloerja, beliau dimasoekkan dalam
preventief Bewaring gevangenis.
Pimpinan L.T.P.S.LI. jang terdiri

toean-toean

koesno,

Sangadji dan Abi-|

A.M.

setelah . dengar penangkapan

agent telah tangkap seorang pentjoeri terseboet telah membikin pertemoean

tan, seperti Frankrijk, Belgie dan speda nama Didi, sesoedahnja ini pen pada President Landraad maka hasil
pertemoean itoe, hari Saptoe jang laDuitschland. Antaranja, tadinja hen- tjoeri dikirim" ke sectie politie Pasar loe
toean' S5. Kartosoewirjo telah di
Baroe, dalam mana ia akoeh boekan

dak-mengadakan pendjagaan internaia pentjoerinja ia 'tjoema diperintah
tionaal dikedoea belah tepi soengai
'Rijn, baix, didaerah “Duitsch,
ma-| membawa sadja, dan pentjoerinja ia

oepoen

“ didaerah

4

Sekarang

dan seboet seorang kawannja jang sehing

Franseh

merdekakan lagi,
Dari toean S. Kartosoewirjo kita

dapat keterangan penangkapan atas
dirinja, dari: beliau poenja roemah

Saatnja . .
Boentoet
Jan.
2
Dec.
Jan.

—
1934
1999
1935
1936.

ditanah

Djawa

Bangsa

Bangsa

Bangsa

Eropah
- 3,578 :
"MTA
4.801
4.811

Indonesia
9.485
11.582
12.926
13.541

Timoer

dimana

ga sekarang beloem diketemoekan

agent

telah

di- perentah

lakoekan

$
Atau berboeat nekat?
# Demikianlah ada pengharapan ba- dienst di loear Batavia, sedang itoe
Satoe
familie terdiri dari doea orang
njak, jang oedara politiek dibenoea sersi, dilakoekan pengawasan dan pe- asal dari kamp, Terbang Koetoardjo,
Barat itoe akan terang kembali, pe- meriksaian. Dalam pemeriksahan ini nama Kasioen beroemoer k.1. 15 th.

latjoer.

|

Ini

SN

tempat

APN 0

DATA

jang .mendjadi. tempat

dan

dan Katholieke stichting bagi kaoem pengang

Keselamatan, A.M.V.J.

Bala

dilepas

dari

peroesahaan goela dan wang jang dibelardjakanroleh LM.LW.
cursus kaoem penganggoeran dan wang jang diberikan

memberi pekerdjaan.
kepada roepa-roepa afdeeling Rentak
Keterangan

1934”

satoe-satoenja

I. Steuncomite ditanah Djawa
1. Wang jang dikeloearkannja
2. Orang-orang jang ditoendjang
diantaranja
bangsa Indonesia
5
Europa
&
Tionghoa

£ 106.089
6.075

ada:

.

dipakai.

semangkin mengamoek. Bom-bom pemdidjatoehkan

bakar

dengan

hitoeng

riboean atas Jijiga, seorang penglima|
Hithioop, jang terdidik Barat dan terhitoeng - paling
peperangan,

dari

pintar dalam

mati

ilmoe|

ketembak.

Italie

banjak mengirim soldadoe

bertambah
Napels

-..Idjoengkel djatoeh keloear dari wagon

kabarnja, tentara Italie |

Di Ethiopie

ke

Afrika Timoer,

| Partai Sarekat Selebes (Parsas)
—
tjabang Djakarta
Masoek dalam

gaboe-

NDKA. t
ngan PARIPartai
Sareka

a dari g Djakarta pa
Rapat anggot
Tjaban
s)
(Parsa
Selebes
|,

da tanggal 21 Maart 1936 - sesoedah

ke
dan 'nja mempeladjari seloek-beloeknja

gerakan tentara roepanja disoeroeh djadian2 dalam Congres Parsas ke II
di Makassar pada boelan Januari '36
berdjalan lebih hebat lagi, soepaja maka
rapat telah mengambil kepoetoe

moesoeh lebih lekas menaloek.

'Jatau dengan sengadja memboeang

inja dari atas

kereta

api

diri

baroe,

mengoendang

beberapa

orang.

.

Frankrijk,

Sovjet

Pasar

Rubber

—

Eden,

Ihaan .terseboet, tetapi

ternjata disini

Rusland

minister oeroesan

loear negeri jang paling

moeda dibe-

. noea Europa, masih berdiri. Dan orang

mempertahankan harga.
'Koffie - ready - exportkwaliteit
f 11.12 permintaan, sepi.

1 54.333
3.468

3.138
a43
657

Ke

“

1.402
1.623
443

6

ta
888

apa

845

f 9.000
4.500
PE

636

£ 11620 £ 11.460
5.810.
5.730
nan Dar ni Tek
O

» 241041
426
» 5643

, 380.577 , 44.446
704
770
, 5621 , 57.05

, 6.821"),
» 14.620”),

7576 , 11.381
11.661 , 50.016

b

t

ke

no, Nawadji, M. Soetomo, Idroes, Sis-

djabari,: Mirin, Soebroto, Nangsawinata, Soemario,

R. Soebimo,

Mej.

tariah dan Moehd, Rokib.

Soe-

:

150-175 letter “S
Amtara
(50 - 58 lettergrepen):
18 Moerid jaitoe: Mej. Fatimah,
M.E. Soekarno, Soekrisno, Abd. Moerad,

Noersehan,

Soetarjo,

Alif, Mej.

Rosada, Tar? Pek Po, Djamali, Abd.s &
Manaf, Hari Kartadjaja, Kwee Pok
Hay, Mej. Basjariah, B€dor, Machdar,
Mej. R.r. Djaitoen dan M. Hoesni.
Antara 180 — 200 letter
(60—66
lettergrepen):

'6 Moerid jaitoe:

Boesroni, R. Ko-

sasih Naradinata, M. Satar, Soewarno,
Soetedjo dan H. Achmad.
Antara 202—225letters
(67 — 765 lettergrepen):

4 Moerid jaitoe: Mej. Dahlia Dahlan,
5. Soekaria, Joesoef II dan T. Tek Tjoe.
Diantara gediplomeerden terseboet

Iman

kirinja

memboeroe

Uitslag-examens (kepoetoesan-oedji-

dan

(doea)

orang

“antaranja

telah

an) mesintoelis jang telah diadakan pandai memboeka tijpe-cursus senpada ,The Speed“ moelai dari oedjian diri stelah mempeladjari onderwijzerspertama tgl. 5 Mei '35 sampai oedjian systeem pada ,,The Speed" jaitoe t.t.
jang ke 9 tgl. 8 Maart'36 (tempo 10 Berno Sumedy . (Leider Typecursus
boelan), djoemblah 9x oedjian, ialah sThe Blind“ di Karanganjar), dan
telah mengeloearkan 65 moerid ba- Boesroni f(Leider Typcursus ,Sandang”
njaknja dengan mendapat diploma di Batavia-0.|, serta beberapa diantypen,

masing2

dengan

ketjepatan

mengetek dalam tempo 1 menit seper
ti dibawah

ini:

taranja mendjadi
Dari pelbagai

,goeroe

sekolah”.

bangsa

(Indonesiers,

Tionghoa dan Belanda) datang mengambil peladjaran kesana, jang ma-

Antara 100 (minimum)-129
letters (30—42lettergrepen): sing2 ditangoeng pintar dalam tempo '
15 moerid jaitoe: Ridoean, M. Ar- jang dikehendaki paling lekas ditang
sad, R. Wibowo, Charles Siagian, A. goeng pintar 15 hari dan paling lama
Rottie, Tobotan, Rd. Memet, M.W.S. 6 boelan menoeroet tarief pembajaran,
Werdojo, St. Salim, Mej. Bariah, Dja- serta poela bagi mereka jang tidak : j
karia, Rd. Natakoesoemah, Rd. Basoe mampoe dikasih peladjaran dengan
ratis, serta bagi abonn& soerat-kabar : ,
ki, Joesoef III, dan A. Afandi.

(Antara 130-149 letters (42—|

50lettergrepenj:
dimana itoe
22 moerid jaitoe: A.C. Assa, Sabar,

soeami jang nekat, jang lantas berikan

pertolongan,

'PASAR COPRA

F

sedikit.

Minister

£ 85.7L4s
6.144

diatas adalah 33 orang (poetera dan
poeteri) jg telah mendapat pekerdjaan
Itoe mait kemoedian diserahkan ke
Aneta-Reuter
mengabarkan
dari
pada pelbagai kantoor seperti pada:
roemah
sakit: Salemba.
|
:HLonden mengabarkan tanggal 21 Mri.
Dept. van Financien, fa. Reiss & Co.,
.
|Copra 14/5/0 penawaran.
Slachtery ,Merbaboe", G. Kolfft
& Co.,
| Mentjoba memboenoeh diri
AI
Gemeente, Regentschapskantoor, Inspectie Financien, fa. Hagemeyer & Co,
-Berhoeboeng dengan keadaan jang
Hasil dari ,The Speed“
Dept. van Economische Zaken, A.N.I.P.
serba soesah ini, maka menjebabkan
Aneta,
fa. Lindeteves, N.I. Escompto .
dengan tjepat menimboelkan perboea
65
moerid
keloear
deMy.,
N.V.
Otto Pfeiffer, fa. Lim Tjoei.
tan perboesatan nekat dan lantas ber
ngan
mendapat
,diplo
Keng
(semoeanja
di Batavia-C.), dan
poetoes asa.
Lag
ma“,
33
gediplomeerDemikianlah kemaren di Gang Nang
den dapat ,pekerdjaan“ pada Rubberonderneming , Dramaga"
Buitenzorg, Expl. Oliefabrieken di
ka Kwitang telah kedjadian perboea
Pada kita dikabarkan oleh Leider Kediri, Vereenigde Persbureau Bat.tan nekat jang oentoeng sadja perboea
Stad (sekarang soedah dihapoeskan)
tan mana terboerve diketahoei oleh o »The vpeed“ seperti berikoet::
ketahoei

poen pendapatannja terkorat karit.
Berhoeboeng dengan ini kiranja ia
dan Tsecho Slowakije berani memaksa.
merasa
kesal jang lantas berpoetoes asa
Djikalau Engeland tetap hendak men- Iboleh "pertjaja, bahwa ini minister dengan berdiam2 sedang isterinja men
djalankan systeem .perlindoengan ke- moeda tidak gampang akan diselem- djait dibagian moeka roemah, Samin
isentausaan dengan ragam, nistjaja pangkan haloeannja oleh pengaroeh telah tjoba melenjapkan djiwanja de
: ngan djalan menggantoeng diri dibela
Hi Jagi sanctie sanctie lebih apa dan siapa djoega..
kang roemah,
jalankan terhadap Italie itoe
. hebat didjalan!
Dalam keadaan soeroet dan pasang, " Atas teriakan itoe isteri meminta to
sehingga terpaksa peperangan di Afri- doenia tidak akan terdjeroemoes da- long jang tidak lama lantas diketahoei
ka Timoer mesti berhenti.
ini perboeatansmaka tetangga dari ka
lam kekaloetan baroe.
masakah

“1936

|

beloem dij:

san jang berikoet:
hg
1.
Parsas
Tjabang
Djakarta
meng'Tempo laoet pasang ! Bahaja pepe'gamboengkan dalam Parindra.
rangan kerabali mengantjam. Perasaan
2. Kekajaan (saldo) Tjabang Djakar
sengit timboel pada semoea fihak. Ita nanti akan dihadiahkan kepada Co rang banjak sehingga bahaja maoet
Kesabaran roepanja akan habis sama mite bentjana alam di Minahasa.
.Idapat terhindar,
Ka
sekali, dan semoea fihak jang bersang“Seorang nama Samin asal dari Bo
-.Igor mempoenjai, anak isteri sebagai
koetan, hendak keras lawan keras. '
Perajaan Sjoera
toekang membetoelkan erlodji, peroe
sahaan mana ternjata diitoe kota tidak
Begitoe djoega, dalam doea-doea
Oleh comite terseboet diatas, nanti
oeroesan jang penting oentoek benoea malam bertempat diroemah t. Amidjo madjoe sehingga: tidak mentjoekoepi
oentoek mengoeroes roemah tangganja.
Barat itoe, Engeland itoe masih tetap jo Gg. Buddingh III No. 13, dilang Belakangan
mereka seanak sebini ber
memegang rol jang terkemoeka. Dji- soengkan perajaah T Sjoera.
pindah
tempat
diini kota, tinggal di
Perajaan dimoelai djam 8, dengan
kalau Engeland tidak memperkenanGang Nangka dan memboeka peroesa

kan di Europa terbit perang

“1935”

1) Angka boelanan Februari 1934

memperkenankan seorang soldadoe permoefakatan --mengateer --itoe--pen- keterangannja, Kasioen waktoe itoe
SINGAPORE, 23 Maart | Aneta-Reudaeter).
Rubber 26-1/4,26-3/8,26-3/4,27,26tanah
jak.
mengind
bangsa -asing
tjoerian telah datangkan politie dan pergi ke retirade jg berada dalam itoe
3/8,25-3/4,24-7/8
sepi...
trein
oentoek
memboeang
air
ketjil,
“rah Duitsch dan ia tidak akan, mem- itoe pr. poen telah dilakoekan peme- go
tetapi.
sekian
lama
itoe
orang
tidak
perkenankan negeri-negeri lain toeroet Ba AAA ee
RENA
in
|moentjoel kembali menjebabkan timoeroesan-oeroesan
dalam
tjampoer
Pasar Soerabaja
Kabar lebih djaoeh oleh jang ber- boel ketjoerigaan atas dirinja Naiti.
Dalam: itoe kereta api lantas terdjadi
Duitsehland sendiri, jang hendak men- kewadjiban itoe doea hamba wet ke
Anip-Aneta. mengawatkan dari Soe
djalankan hak dipertoean (souvereini- maren doeloe telah di keloearkan bes- keriboetan, jg achirnja diberikan tahoe rabaja : tweedehands pasar goela tidak
teit) atas seloeroeh tanah daerahnja sen- luitnja schortnja, waktoe'itoe-hoofagent pada Conducteur apa jg telah kedja- berobah sepi.
dian. Pemeriksaan segera dilakoekan
Nivas telah mendjoeal boeat son
diri. Djoega djawaban Duitschland kembali dari tempat pendjagahannja, kenjataan disini bahwa Kasioen dida
sumptie
1125 tons superieur dan 179
kepada madjelis Volkenbond katanja telah disamboet oleh pembesar politie patkan soedah mendjadi mait dengan ton browns.
dan -boleh menerimakan besluit itoe dan mengam- berloemoeran darah terletak dipinggir
dioemoemkan,
beloem
Rubbersheets dan crepe 23"3 per
pidato 'bil poelang perkakas dan uniform jang. djalanan keretaapi dekat Tjikarang. mintaan 23-1/4 penawaran. Keadaan
dengan
beda
tidak
djadi isinja

Hitler itoe.

.

mem Kicea

oentoek

Menoeroet

Didoega selagi Kasioen memboeang
air entah apa sebab, terpeleset dan ter

wang jang dibe-

mereka,

kepada

wang jang diberikan

goeran, wang jang dikeloearkan oleh Nivas-fonds oentoek pegawainja jang

daranja tetapi tidak mendapat djawaban dan ta? diketemoekan.

16.446

NT

landjakan bertali dengan orang-orang jang dipelihara dalam Thuis (roemah)

satoe roemah jang -di sewa-oleh hamba kemaren sore:
bernama ,,Franconia“, dan besok pa
.Sekonjong2: kemaren sore Naiti men gi akan melandjoetkan pelajarannja.
wet terseboet bertempat”di kp. Doeri,
djadi bingoeng moendar-mandir daHitler ditempat “mana disediakan “poela pr. lam itoe kereta api dan panggil2 sau

menerangkan, bahwa ia tidak akan

13.940

1.r23

Akan tetapi bagaimanakah kabar-kabar jang diterima hari ini?

pidatonja- Fuehrer

semoeanja

1104
«
18.831
1.008
19,360
Lijst jang dibawah ini menerangkan keadaan dalam boelan Januari,ja'ni lijst tentang orang-orang jang dapat toendjangan dari Steuncomite

perangan besar tinggal djaoeh, dan di sersi, tambah keterangan lebih “djelas dan seorang toea sdr.nja nama Naiti. Kapal kaoem pelantjong loear negeri
Mereka berdoea menoedjoe ke Lam
Afrika djoega tidak lama lagi perang lagi, oentoek . mengatoer perlakoekan
Tadi pagi djam 8 di Tandjoeng Pri
povg
“dengan menoempang sneltrein ok telah sampai Toeristenschip (Kapal
Ba
Ba NO
berhenti.
djahat itoe sengadja telah diadakan Djokja—Betawi-jang sampai diini kota Kaoem Pelantjong dari Loear Negeri)

Dalam

-

Br

di sampai dalam tahanan polilie Prapatan, ia tidak tahoe apa sebabnja baThuizen
Rijnland sadja, dan tjoemah selama tjari dan beloem perloe diseboet na- roe beliau dapat tahoe sesoedahnja | 1. II.Ongkos
memelihara
manja.
Akta
dihadapkan pada Hoofddjaksa dan
masih berdjalan.
permoesjawaratan
2.
orang2
jang dipelihara (ditambah
Lebih djaoeh ia oendjoek poela be President Landraad, penangkapannja
kanak-kanak)
Djoega Frankrijk bersikap sabar, tidak
berapa kawannja jang toeroet dalam bersandar politie tak dapat tahoe di
Litwinoff.
oetannja
mace dengar“as
III. wang dari Nivas-fonds:
komplotan itoe. Mereka lakoekan itoe mana tinggalnja “hingga soesah di
1.
bangsa Indonesia:
Nia
aa
&
.
Dalam oeroesan antara Italie dan pentjoerian2 atas andjoerannja itoe|Y
. a. wang jang dikeloearkannja
Toean S.Kartosoewirjo sendiri me
. Ethiopie, baroe2 ini semoea orang hamba wet.
“b..djoemblah orangnja
rasa aneh kalau politie tak tahoe di
Doea antaranja itoe pentjoeri nama mana beliau tinggal. Sebagai pimpi
telah dapat pengharapan, bahwa peC. rata-rata seorang
perangan di Afrika Timoer itoe akan Djoenet dan Ahdi, sekoetika di lakoe nan P.S.I.I. beliau selaloe dalam penga
2. bangsa Eropah:
berhenti, berhoeboeng dengan kabar2 kan penangkapan. Tertangkapnja ini wasan politie. Kalau soenggoeh tidak
a. wang jang dikeloearkannja
ketahoean di -mana tempat tinggal
tentang kedatangannja Mr. Rickett, doea pendjahat membikin itoe rahasia nja,
b. djoemblah orangnja
tapi sesoedah ada prentah oen
e. rata-rata seorang
berbareng dengan oetoesan Jesus Afe- lebih terang poela.
toek menangkap, sekoetika dapat di
Pembesar politie jang tahoe ini tangkap.
work dari Italie, dam djoega dengan |
5 EY MI ape
Sana
1. cursus
kabar? tentang djalannja pembitjaraan | komplotan teratoer, oentoek menjelidiki
e.
soepaja
tidak
terganggoe,
itoe
hoofd2. memberi pekerdjaan
Ethiopi
dan
Italie
antara
'informeel
. Mati djatoeh dari kereta api
katanja,

Djoembfah

asing

Tamijs,

Soekisno,

Choa

Boek

Liang,

Dj. G. Silalahi, Berno, Sumedy, Mari:
man, Mangoen, Abdullah x), Moedjo-

ini, dikasih korting 10 pCt:

Djoega bagi mereka jang tinggal di |
loear kota Batavia (biar dimana djoega) bisa djoega mengambil peladjaran
pada ,,'Vhe Speed“, dengan perantaraan

soerat-menjoerat (zelfstudie).
v

3
-

im

Pangan

|

anak Te ag aa mak Ea
LA Na Na

sers tersangkoet
| Djalannja kedjadian kedjadian di|
'benoea Barat itoe seperti djoega air| Thelam kalangan zedenpolitie ada
laoet, ada soeroetnja dan ada pasang- warta soeatoe kedjadian jang
tidak

&

toean
Kartosoewirjo ta” datang, President
|Landraad telah memerintahkan menangkap. Konon chabarnja,
hakim

BN

'SOEROET DAN PASANG

Na

'P,S. LI, jang ditoedoeh

|hina dalam vergadering Achmadijah
@adian, atas penoentoetannja beberapa

-

ak La

Beberapa hari jang laloe Landraad
Batavia akan periksa perkaranja toean $S. Kartosoewirjo itoe pemimpin

Verslag Centraal . Kantoor Statistiek
ji
ed
Oentoek boelan Jan. 1936.
Menoeroet keterangan dari Kantoor van sArbeid, maka orang2 jang minta
pekerdjaan dengan» perantaraan arbeidsbeurs, djoemblahnja dalam boelan Jan. '36 tambah sedikit, tapi kalau dibandingkan dengan angka2 dalam
boelan Jan. tahoen jang soedah laloe tamhahnja itoe agak banjak djoega.
| Orang-orang jang minta pekerdjaan dengan perantaraan arbeidsbeurs

mak
Te Ope
NagTe SaYr

Dimana salahnja ?

Europa

n di
2 1

:

an

:

kembalinja karena ia seorang pedagang.
Seorang Kawannja nama Ridoen|
jang
tersangka tjampoer tangan da|
lam ini perkara telah ditangkap, siapa
telah mentjoba siarkan di Station Ra-

:

' KEADAAN OEDARA TIDAK MANGKIN DJERNIH.

wa Bangke terhadap orang2 desa, |
tetapi sebegitoe djaoeh dalam peng
geladahan dalam roemahnja tidak dil
Idapatkan apa2, tjoema terdapat ke
terangan2 dari padanja jang penting
dalam
ini perkara sehinggn resia2|
Perdjandjian3 negeri
Perhatian ditoedjoekan
dapat
terbongkar.
Rome,
22
Maart
|
Aneta-Reuter).
:
jawabamwDuitsch| Pembitjaraan2 antara Oostenrijk, Ho-| |. Pemeriksaan lebih landjoet sedang
ind...
£
1.26
f
ngarije dan Italie telah berhasil diada dilakoekan.

| DUITSCHLAND TETAP MEMPERLIHATKAN GIGINJA.
.

lijn,

22

Maart

(Aneta-Reuter) 'kannja verdrag boeat beberapa

Didoega

aban Duitschland boleh djadi ini Ai

gi2 akan dikirim oleh Ribben- telah mendapat ketjotjokan masing2 |
kepada Eden di Londen. Boleh | akan beremboek satoe-saina lain kalau

tidak sedikit djoega |ada oeroesan
tentang itoe di dibikin
concessies

“

militair atau |

economisch,

Verdrag jang didapat itoe, besok pa|

Ketaho ean apalgi akan diteeken.
(Dengan begitoe
JYernja
Iinaka segala sancties dll. doeloe ditoe
tia sikah djawaban djoekan pada Italie berhoeboeng de

Beloem

atau
menolak
Duitschland
“memakai ide itoe
sodsteln
Maps)

ngan
itoe peperangan di Ci Ethiopie
1-00 Peperangan
|VSAM lemah
akan djadi
dasar
sama sekali. Red.)

: |. oentoek mengadakan peremboekan.

K3 &

bi Maa

Jangsoedah

| Kebakaran besar

past i.|

Ada

12.000 orang

menerima

hadir

pada

hari nahkan

sore kemaren di Gedenkhal iterdapat

mendengar

pidatonja

Hitler.

Soeara gemoeroeh seperti goenoeng

noem2)

roemah-roemah

dalam

mana

soedah mendjadi

aboe.

roemah

jang

Sewaktoe

akanbisamemperboe-

dia belon

at itoe”, bapa bilang.

Itoelah ada satoe piki:

,Scott's Emulsion ada

Duitschland
tetap
Orangbikin riboet.
bersikap gagah.
Aneta. mengabarkan dari Druten
Breslau 22 Maart (Aneta Reuter) bahwa kebakaran besar telah memoes

-itoe sebagaimana soedah | oentoek

, tidak.akan

i

2

Nan Dianggap soedah pasti memorandum |Minggoe
Duitschland

'Nederland

dan maskipoen itoe

obat

jang

Dia sekarang soedah
:

sehari-harinja bergerak

makan (tempat mi-

mengatakan bahwa Duitsehland ti d a'
m empoenjai maksoed boeat
inggoengan2 baroe jg bisa menang
g tentang tidak akan serang me- mengakoei keinginan (eischen) dan kemaoeannjala
an
g di itoe daerah Rijnland.
inlain bangsa, jang mempoe
Lain 'dari itoe memorandum itoeber(njai beberapa maksoed per
| suggestie atau boeah fikiran boe-jtjampoeran oeroesan dalam
Ijoekan jg bisa mendjadikan agenda negeri Dutsch sendiri atau
jg divoorstelkan tsb. diremboekkan/jang
berarti mengoerangdalam conferentie jg terbatas dengan(kan hak-hak di pertoean dari
Duitschland,
| keras (streng).
n

IMPORT.

bedrijf

kedoea

dari itoe

Hp
5la tasatoe loteng beberapa meter tinggilT GpPTti
diseva
koerang jang
tidak
nja di Salembaplein telah tergelinjir J.O.P.I. djoega
| membelinja.
:
djatoeh dalam keada'an pingsan.
Sesoedah pauze maka pertoendjoekan
Ternjata ia poenja toelang ia Ioa dimoelai lagi dengan bedrijf penghadan poenggoeng mendjadiri
Padji Woeloeng. Sesoedah
bisan dari
I- Itoe orang bernasib malang se itoe
maka disamboeng dengan HaLara masih dalam roemah sakit da

lam keada'an pajah.
| Korban jang satoenja nama Djoeli.
beroemoer Kira "35 tehoen sedang 5
skardja di Droogdok, mendadak be:

waian jang

dipimpin

oleh toean Sa-

joeti, djoega pada permainan ini

ada

dia masih
dan letih.

JACOBERS

srnjaman

Perloembaan perahoe lajar
internationaal.
Djoeara Nederland No. 2
tg. 23 Maart

dalam

»ATMO

1936

perloembaan

Toean Soeratin memperlihatkan
pandaiannja mengibing.
2 Kemaren telah diangkoet keroemah
Bedrijf ke 4. jaitoe opera Soenda,
lajar
sakit doea: orang rakorban sesoeap1 nasi, | no, gambil: lelakon Pandji207. Woeloeng. jang mengemoedikan perahoe
| Pa
| sehingga kedoeanja terpaksa di rawat| Jero oea apelors- besnairi' bags."
»de Ruyter“,
datang nomor 2 dalam
Sesoedah

Emulsion

tempo
lemah

kekoeatan.

(Aneta-Holland)

Seorang nama Poera beroemoer kira |.tooneel maka diadakan pauze oentoek
lari
lkan saf elihat lihat bazaar keradjijinandari
| 26 tahoen, selagi : ia membetoe
|
KA
sang
.
Tinta

“Scott's

'terseboet, sehingga achirnja dengan
pertolongan rijksveldwacht jg diminta
dari gemeente-gemeente jang dekat
disitoe mereka soedah dioesir dengan

ke jang pertama dari perloembaan pera'hoe lajar internationaal jang diadakan
disitoe, Mr.. Carp djoeara Nederland,

lebih djaoeh di C. B. Z.—

dia makan

ULSION

minoem minoceman keras jg diambilnja |
dari roemah. makan jang terbakar

Montecarlo,

Ketjilakaan2 ngeri

ran jang beroentoeng
mengasih

diadakan pemadaman api

k apalagi mengizinkan negeri2| betjah dari lacetan manoesia itoe, me- telah terdjadi keriboetan-keriboetan
menempatkan pasoekan2 seba agai| nandakan setoedjoe, waktoe Hitler te oleh karena 40 orang kampoeng jang
ie didaerah negeri Duitsch.
tap tidak berobah robah dan tegas (memadamkan api telah mabok karena

tapi Duitschland bisa memberika

djempol.

ketjapehan.

perloengbaan mana

AGENDA

toeroet 8 perahoe.

Pertandingan bola Nederland
0. Belgie.
5
mengawatkan dari Den Haag,

bahwa elftal Nederland jang akan bertanding

dengan

Belgie pada tanggal

29 Maart j.a.d. adalah
bagai berikoet:

Toean

Mul

'tersoesoen se-|
NON
2 Ne

-

mendjadi goal-keeper

menggantikan Ferwerda, dan lainnja ti

Rapat t:hoenan Angota2 jang akan diadakan pada
TANGGAL 29 MAART 1936, moelai djam 8.30 pagi
di roemah perhimpoenan ,H ARSO
Kebon Djae 20 Buitenzorg.

mi pemama

Aneta

Perhimpoenan
SETIJO OETOMO”
di Buitenzorg
,

4

1.
2.

Pemboeka'an
Mengesahkan notulen Rapat Anggota tanggal 31

3.

Pemberian
roes

4.

Maart

1935

tahoe

Pengoe-

5..
6.
1.

DARSONO“

Oesoel-oesnel,
Mengangkat - VerificatieCommissie
boeat tahoen
1936
Pertanja'an keliling

Menetapkan Rekening Oentoeng

Roegi,

|

dividend

1

verslag

dan
tahoen

Balans

dan

membatja

Pengoeroes

1935.

njanjian jang sangat bagoes dari poe- dak berobah. Toean Drok kanan dalam.

teriz Jo Datoe dan Jopie Soedarsono.
"Setelah itoe disamboeng dengan bedrijf
Tiga kapal Italie membawa 4000
... Kabar bohong
karoeng berisis pakoe telah jang memperlihatkan kehidoepannja|
.orang so'dadoe
Azia
mendjatoehi . padanja dan tak loepoet penangkap ikan dipoelau Hawaii.
Aneta mengabarkan dari Den Haag
Menoedjoe
ke
sebelah
siapa
seroepa,
nasib
ia alamkan
- Berhoeboeng dengan soedah djaoeh bahwa hoofdbestuur Roode Kruis ada Orang Tionghoa jang terkemoeka
Afrika
Timoer
kaki kirinja mendjadi patah.
malam, maka banjak djoega jang tidak terima telegram dari Winckel “dalam
Pome, tg. 23 Maart 1936 | AnetaMeninggal
doenia.
dipertoendjoekan sebagaimana tertoelis mana ternjata bahwa kabar2 tentang
Bebi
BE
Una
Transocean).
3 Kapal Italie jang mem
Idalam programmanja. Kira2 poekoel Van Schelven telah" mendapat| Shanghai, 23 Maart (Aneta- bawa 4000 soldadoe legioen telah
»
Lagi perampokan
malam pertoendjoekan ini ditoe- loeka2 itoe sama sekali tidak benar. Reuter).
Dikabarkan
bahwa
toean berangkat hari Sabtoe dari Napel ke
'Diroemah seorang Tionghoa nama satoe
Van Schelven berada didalam kea Lin Yi Shun seorang pendoedoek
toep
dengan
selamat.Jang masih keAfrika Timoer.
Kamp.
di
tjita
t/k
n Liang Hian
tinggalan jaitoe leden dari J.O.P. dan daan senat walafiat, dan tiba di Des Tionghoa jang terkemoeka di Singaj
ma
pada
Bekasi
bawahan
masoek
bebelan
TOPI Kita dengar poekoel tiga ma- Isie tanggal 20 Maart.
pore, jang pada tanggal 13 Maart jl.
Ambulance Inggeris
di bombarngah malam beberapa malam ber- lam baroe mereka boebaran.
telah tiba di Shanghai soedah meang telah didatangi oleh sekawanan
deer
lagi
:
2 —jan
Bisa dengan msoenja send'ri
ninggal doenia.
rampok. Itoe kawanan ketjoe. telah
Khartoem, 22 Maart (Aneta2
.
panggsel
sin
pan
kembali
senen kbman
— masoek ke. dalam .roemah dengan. dja
Reuter).
Dikabarkan bahwa Ambulance
Itoe
kongres
Middenstand
Den Haag, :2 Maart (Aneta). Mi
| Ian menggasir jg kemoedian mengge
Inggris
jang
dipimpin oleh Dokter
PERANG ITALIE—ETHIOPIE
“Mengambil motiesoe nister Defensie (bagian pertahanan)
1 ratak ke lain, bagian. Toean roemah |
Kelly,
waktoe
didekat Chilga 20
paja pekerdjaan se- menetapkan bahwa orang? Militair jg
berani memboeka
mijl
sebelah
oetara
danau Sana, telah
diantjam djangan
Dedsjat:j
Bid
ueded
Makoffen
perti jang dioesaha- mendapat verlof besar bisa dengan|
moeloet moengkin dianiaja.
di bombardeer oleh mesin2 terbang
maoenja sendiri memanggoel senapan
Matioleh peloeroe Italie.
Anak perempoean dari toean roemah |
| kanolehIMIW dipan
kembali
sebegitoe
djaoeh
mereka
meng
senapan Italie.
“dang
sebagai
sambiper|
sn pama
telah dirampas basang
terseboet
gantikan orang? jg lebih baik teroes|
hiasannja jang sedang” dipakai dan
ansahadja.
Rome
23
Maart
(Aneta
(Transoce
Apa
betoel
mase bsrdamai ?
poelang ke roemah dari pada meman
dari dalam lemari itoe-perampok da
penglima perang
seorang
Hari Sabtoe kongres Middenstand djangkan diensttijdnya.
Salah
an).
Parijs, 22 Maart (Aneta-Reuter).
pat tjoeri lain-lain barang perhiasan
Ethiopie jang paling oeloeng jg men Kabaran Havas dari Addis Abeba
selesai soedah. Kemoedian dikirim te
oentoek sedjoemblah f 200:—...
dapat didikan di Europa, ja'ni Ded mewartakan bahwa pemerintah Ethiolegram penghormat kepada Koningin
Pertand ngan bola Nederland| Setelah itoe kawanan pendjahat me
Isjatsj Biduoded Makoffen, ialah ipar pie telah kirim kawat pada Gezant-nja
Mr.
sesoedah
dan
G.G.
kepada
dan
Belgie
larikan diri. Pada kira djam 2 malam
Negus telah mati kena peloeroe senapan di Parijs, dan kasih perintah soepaja
berbitjara tentang ,Hal
Boeat pertandingan bola antara Ne mesin Italie di Amba Alagi.
|... toean roemah memberikan tahoe pada Akkerman
Indonesia",
di
pekerdjaan
memberi
Gezant itoe mentjari tahoe . tentang
| seorang pegawai dari kepala desa di timboel debat jg ramai dengan berke derland-Belgie tanggal 29 Maart j.a.d.
mma
pendiriaunja
pemeriatah
' Frankrijk
maka reserve elftal Nederland tersoe
|. itoe kampoeng dengan terdjadinja itoe
soedahan mengambil motie jg maksoed soen sebagai berikoet:
19 Mesin terbang Ital'e
berhoeboeng
dengan pemberhentian
toean2 Fer
perampokan, jang lantas melakoekan
pekerdjaan seper werda, Van Run, Plenter, Breitner,
dat kan dalam itoe roemah, poli nja mendesak soepajaoleh
Menghoedjani Jijiga|P erang.
IMIW itoe di 'H.V.V.S. Dan Hoed, dan Vrauwdeunt.
an
dioesahak
jang
ti
Didoega bahwa ini perintah “dikata
baroe
denganbom, '
esokan harinja
da
| tie pake
Sta
pandang sebagai sambilan sahadja, ka
sihkan
berhoeboeng dengan pidatonja
hoe tentang itoe perampokan.
Addis Abeba23 Mrt. '36 |Ane
jaingi peroesahaan jang soe
Flandin jang membajangkan
maoe
” Pada itoe malam tidak terdengar rena "
Dienst
Penerbangan
K.L.M.
pihak
dari
ta-Transocean). Dikabarkan
kelamaan ha
memberhentikan
peperangan
Italie
—
| titir sebagaimana biasa kalau dah ada, sehingga lamaakan sebaliknja
Den Haag, 22 Maart (Aneta). K. Ethiopie, bahwa hari Ahad jbl. 19 ine Ethiopie jang dioetjapkan pada tanggal
itoe
di perampokan jang dipoekoel sil oesaha IMIW ditjita
tjitakan, Aneta. L.M. memoelai zomersdienst ke Indo sin terbang Italie telah menghoedjani 20 Maart j.b.I.
:
sendoedoek sehingga pengepoe (dari pada jang
nesia pada 22 April j.a.d. Atoeran a- Jijiga dengan 1000 bom lebih, ja'ni
dan pengedjaran berlakoe laat.
Itoeran penerbangan dan trajecten su bom biasa dan bom api, penjerangan
kentara itoe kawanan ketjoe, seWarta Redactie
wan g palsoe
ma-dengan
zgmerdienst 1935 hanja se mana 1'/2 djam lamanja. Tetapi tidak
Penjiaran
.
: diselidiki lebih djaoeh, sekian
Pengiriman toelisan
diterangKan
adakah
penjerangan
itoe
karang
sampsiiija
di
Amsterdam
lebih
waktoe jang disampaikan kepada kita. | Oleh politie di Mr. Cornelis telah tjepat, dan tempat tempat berlaboeh minta koerban djiwa orang atau tidak.
tentang Sekolah Po
didapat kabar, bahwa telah dilakoe jalah di Alexandrie sedang moestinja
apaan
tong Waroeng Tinggi
:
isa area
. Ikan pembikinan wang palsoe di roe di Mersamatruh, dan Penang sedang
Bat.—0,
I mahnja seorang Indonesier nama Ham
Orang2
asing
di
Ethirpie
Toelisan
toean sajang ta” dapat ka.
mestinja di Alorstar, berhenti di Pabali di Kp. Tjipinang Lontar Mr. lembang
satie Pasoendan)
mi
moeatkan,
karena tidak lain oe,
tetap sebagai biasa.
Diberi ingat olehrainggoe jbl. perkoem Cornelis.
djoednja sebagai advertentie.
“dio
Italie.
n tsb. telah mengadakan pesta) “Dengan tjara jang kebetoelan sete
Toean
Kepala
sekolah
Bikin riboet dalam kermis.
Asmaratg. 23 Maart '36 (Anetaan bertempat di Loge-gebouw lah dilakoekan penggeledahan dalam
»Pendawa
Instituut"
Bat.-C.
Ada 17 orang jang Transocean) Orang? asing jang ting
Diantara jg hadir| roemahnja telah diketemoekan sedjoem
$

Iblah wang terdiri dari bolongan pal|

p

at

“ Soerat

ditangkap.

kiriman

toean sajang

tidak

gal dikota kota Ethiopie diberi ingat dapat dimoeatkan sebab terlaloe pan
ire-|soe, dimana perkakasnja oentoek itoe ' Aneta mengawatkan dari Den Haag,
memakan tempat satoe pagina
cil (pembikinan tidak didapatkan, menoe bahwa pada malaman pertama dari oleh radiostation Italie, bahwa ta'lama djang
di ini sk. sedang toelisan jang doe

a ketoea H.B.

roet kabar barang mana soedah di heldenkermis terdjadi keriboetan, anta- lagi kota2 itoe akan dihoedjani bom.
ra lain-lainnja orang memperotes teroes Djika nasihat Italie itoe tidak ditoe loe mengenai toean poenja Instituut
roesakkan terlebih doeloe.
tjoema satoe kolom paling banjak,
ri feest
mite mem | Itoe oeang bolongan palsoe telah terang dalam zaal T. Nye, seorang roet, maka Pemerintah Italie tidak Djadi kalau toean maoe bajar ongkos
lid
provinciale
state
dilarang
masoek.
disiarkan di beberapa tempat seperti
edit an itoe.
MOOL Mantan Ya
menanggoeng dosa kalau mereka tje- memoeatkannja sebagai
advertentie
diboeka, disadjikan ba- di Senen dan 'Tandjong Priok dan Dalam gang orang poeckoel memoekoel:
dari
pada
kelebihan
itoe,
baroe
kami
laka.
g membikin orang sampai lain tempat lagi, jang dengan moedah Diloear theater orang gempar. Ada 17
moeat.
yna
'dapat klaboehi publiek sebagai wang orang jang ditangkap polisi.
a
MERE ONE
RA

nhar sebagai

,

»'

5

8.

e KENA
Aa

Masih beloem:

"Dahoeloe
dia tidak

HN

&

Sa,

“

jang penting, tetapi tidak

perdjandjian2

de Dsn

beritahoekan

al

Waloemnja

2

ja

|.

tahoen |

bahwa 31 des ini

E
C
A
L
A
P
CINEMA

aeruse m e e r—

DOKTER

MOEWARDI!
dan

hari

Senen

Selasa

23-24

Maart

Djoharlaan

Practijk

boeat anak
8

—

Telf.

WI.

1351

dengan

(deket halte Gondangdia)

1936

Spreekuren

Bat-0.

pada

hari

7 5119

Mempertoendjoeken

CHESTER

kerdja:

Ro-

mana

actie jang bagoes dan

iapoenja

loetjoe betoel.
Apakah artinja huwelyks-acte, apa itoe melaen ken satoe symbool
dari pergaboengan antara Satoe lelaki dan satoe prempoean sadja ?
Liatlah ,1 Have Been Around": CHESTER MORRIS poetja

— AHLI FALAK
WONDERBAARLIJKE

Lean

HUDSON

hati dan kotjak, dalam

jang menarik

kasi oendjoek

Hudson

chelle

3

ROCHELLE

MORRIS

Satoe romansch

papi

5 — 630 sore

Pemboenoehan Dalam Sekolah

AROUND

| HAVE BEEN

baji)

ASTROLOOG

»

dan paling djempolan-hoeat Universal.

baroe

paling

jang

film

Spiritist en Horoscoop treker
Bisa kasi taoe hal pengidoepan senang
en soesa pertjintahan roemah tangga)
pekerdiahan centoeng dagang, advies
perkara atawa dari lain lain oeroesan
apa jang soeka maoe taoe boleh da-

tang

Anak

Besar

(djoega

1

Sawah

Algem.

ini malem

Moelai

aaaPN SA
Sanata

Boeat

,

!
!

A. WAHID MAWN.
Petjenongan 34 Batavia-C.

pada

|
||

1

mengobati segala penjakit zonder ope-

|

ratie.

1

biijara 8-1 siang dan 4-8 malam.

Dj m

Kenang emng

na PE, TE

Centoek mendjaga
kesehatan mata
Toean

tidak

bisa

mendjaga

BEEN

n VE

mata

ke Toko Ka-

pergi

toean

selain

|tocan,

ta
kh
,
j
!

&
Nan
TN
&—
PIORGAN
RALPH.
MORRISend
CHESTER
ISABEL JEWELL,
univeRyAn
AROUND”

Tadi

Yx

tja Mata dan beli satoe pasang katja
mata seperti toean beli satoe pasang

!

sepatoe.

Teroetima sekali toean psenj « mata
misti diperiksa betoel “jang koerang
baik, baroelah teean bisa-memilih katja mata oentoek-memperbaikannja.

Nanyo

Kaiun

Kabushiki

Perlajaran

Kaisha

(N-Lijn)

1

jang tetep diantara

JAPAN

dan

JAVA

HARGA TICKET :

Filiaal MEUBEL HANDEL

Boekoe2 oentoek Horoscoopen Astro-

lemari, medja, koersi,

logische advezen op elk geb'ed.

Gunstigsts er ongunstigste alles te
TETOTIREPREN.

Ongkos kirim

Diam bifjara
Mengobati

2

en

an

ant
0 Sak

030,

5 Be
(|

penjakit.

segala

.Krisis

Economi

“MOHAMMAD

baik

—

|

HATTA

45—

»A“ — ,Nagoya

Soeda

nja toeam Tabib terseboet dalam tiap boe-

lannja boleh dipastiken saja dapat rasaken
dari hebatnja itoe penjakit diperoet
Tetapi sasoedanja semboeh itoe penjakil
menoerost
papriksrhan - Toean - Tabib
soeda 3 boelan lamanja tida ada
mendjadi halangan apa2 lagi.

Tama-

Pesanlah lekas, ditjetak “tidak
| banjak, harga tjoema f 0,60 -I-

f 0,10ongkos kirim.

ENG

Pandeglang den 5 Januari 1935.

Itinggi
|Toean

. REMBOURS TIDAK DIKIRIM,
Betawi bolet: dapat pada:

Toean' Soemanang,' Kramat 174

&,

| Administarie Pemandangan

banjak dan mehargakan

tentang
TABIB

pandai dan pinternjall
JACOB jang dengan

| segera ia telah dapat

4

sangat

menjemboehkan'

Nipenjakit kami terseboet diatas.
(Batavia Centrum,

E

'Oude

12 December

MOHAMAD SATIEN
Tamarindelaan 147 Batavia-C.
mean

!

29 Maart:

29 Maari.

4 April

22

2053

Blara

Dg

2D
eh
3 April

Men

2G
iris
3 April

LT Apr

2.5

Da sed

“8-1

Ie

1 Ina:

Ba “Fa
-10-.,
"—
24

April

Borsumy,

Tjila'jap, Pedang,

:

Banjoewangi:

N.V. Afscheep& Commi. zaak v/h J.F. Esser,
Mitsui Bussan Kaisha, Ltd. Palembang,

Passage - Agent: N.I. Touristen Bureau(Nitour)Batavia-Centrum
2

Ban.

:

Faillissementen
dengan

Teng

Po, pedagang,

vonnis

Ek,

18 Mrt.

'36 (RCs.

pedagang Palembang,

Mr. EA.

Zorab):

Betawi:

Hong Kong, saudgagar, Betawi,

1

.

Warisan Tan Peng Oh merk Sin Seng, Pegadenbaroe (Krawang

DITOENGGOE - TOENGGOE
| Oleh tiap - tiap orangsjang me
ngarti

bahasa

Soenda,

Djilid ke I sampai

ke VI

lakce-

ditoetoerkan "dengan Sangat 'menarik hati, bahasa"jang rapih dan
populair.

| Sekarang” djilids VII soedah
— terbit.
'Djoega bisa dibeli pada'adminisi
tratie ',, Pemandangan”

1935

Soerabaja

Tjhin Sijin Loek merk Lie 'Tjhong, Singkawang,
|Sech Salmin “bin Sultan bin Haris, Betawi,

nja seperti pisang goreng. Sebab

kasih

1

Batavia

:
G. Kl. J. Boellaard van Thuyl, pedagang, Krawang,
W.G.C. Duyshart, pedagang,, Bogor.
MEMASOEKKAN SOERAT2 PENAGIHAN selambat-lambatnja pada. 30
Mei 36:

semboeh, dar istri saja semboeh poela didalam satoe boelan—.
Berhoeboeng dengan itoe, maka deIngan ini kami mengoe'japkan terima

terseboet “"mendjadi |

f

Dari

dengan vonnis 20 Mrt. '36 (RCs. Mr. E.A. Zorab):
Lie Joen Tjiong merk. Tian Ho, pedagang, Batavia-C.,

annggan Poenartaward”ja
i
a
W
»
Ha
M. Wi
Boekoe kara

maka

Ke

25 Maart:

Maru”

Oh Tjin Tjbay merk Lam

tinggal di

lamanja memi-

terseboet,

Japan“

Dari

Sampe

(“) Ke Japan via Tawau, Hongkorig en Formosa
ol
(“") Moeat barang di Tjiia'jap
o
9.
Segala “keterangan hal vracht, passage dan lain-lain bisa dapet pada
Agenten:
1
Makasza::
Soerabaia
Semarang,
Cheribon,
N.V. Nanyo Veem, Batavia,
N.I. Handelsbank, Tegal, Pekalongan, Pasoeroean:
Panaroekan Mii., PRanaroekanj

DIPOETOESKAN

kepada dokter akan

jang

Jaan

KOEIJ

pe-

njakit “saja jang

:

ss, ,Ciyde

Liem

obat-obat

ss. ,,Panama Maru”

s.s. »,Cheribon Mara”

menoeroet pemeriksa'an Dokter mesti
d, operatie.—
Dan “istri “saja “soeda lebih' dari 5
thon :ia mendapat sakit ,,AS TAMA”

In em

: Dari

|

jang

Beheerder dari
Rijstpsilerij Soen Hoat Pandegiang

Kebon Djatiweg 13, sebelah Bioscoop
Tanah Abang, Batavia- Centrum.—
Olehnja, kami diberinja obat-obat
jang diminoem dan jang dig”sakkan,

PENERBIT t. LEMBAO TOEAH:
Gg. Kebon Djeroek 37
Batavia-Centrum.

Senen'107.

Mawn-betoel- berboekti- -sahingga

,B" — Lain Kapal,

Soerabaja - Batavia

Kho

Didalam 3 mnggoe

:

mengobati saja poenja

LIEM

& ,Johore Maru",

Sampe

sija mendapat sakit bengkak di leher,

TABIB A.G. JACOB

Li
dan

VI Politik kunjuktur.
VII Penoetoep

1

foelosng

penjakit di peroet jang lamanja soeda
7 tahoen sehingga mendjadi semboeh
betoel serla memoeasken.
Sebelonnja saja dapat pertolongan obat-

Dipertengahan boelan September 35,
berobatlah kami kepada Toean PROF. |

: IV, Depressi sekarang.» “

£,

di Pandeglang

Hoa:

tetapi tiada menolong.—

. Cyklnsat

iT

Soen

bahwa semendjak' boelan JULI 1935

ia selaloe berobat

Ti. Dari hal pengertian krisis.
Il. Tingkat-tingkat zatman per
ekorromian.
IV, Soesoenan ' perekonomian

Maru"

VAARPLAN

Kocij beheerder dar

(bengek), didalam sekian lamanja "toe

krisis.

kunjuktur

Oude

di

tinggal

Eng

Hrindelaan 147, Batavia-Centrum.—
menerangken:

,

I, Indonesia dalam

suju

,

83 - Teli. 159 Welt. - Bt.-C.

Petjenongan 34 Batavia-C,

besi

harga moerah.

di DJAMBI,

ISI KITAB:

all

80—

.

menghatoerken banjak2 trima kasi kepada Tabib monastic A. Wahid Mawn

A.

tebainja XII -i- 90 moeka
formaat 16 X 24 c.

126”

No.

Lim

Rijstpellerij

dari

'sionneerd Hoofddjaksa dari Landraad

OLEH

dan krisis.
NV. Keterangan

semoea

Jang bertanda tangan di achir soeirat ini, MOHAMAD SATIEN, gepen-

dan Kapitalisme”

|

Baroe

Saja

KETERANGAN

SOEDAH TERBIT

t

65—

,

ss. ,,/Madras Maru”
5.8, ,, Burma Maru”

bulzak d.Ll..
Dengan pembajaran CONTANT
dan MENTJITJIL.
Djoega terima segala pesanan
dari semoea tempat.
Boleh. datang periksa barang

Ahli - Falak jang terkenal!!|

5

Y

,,13—

(") ss. ,Bandoeng Maru”

zaman. Sedia djoega.randjang

Mampir pada

P

90.—

»160.—

(")

kajoe djati, merawan dan meranii.
Potongan
menoeroet keadaan

Boekoe: (limoe Falak) . . f 0,75
0,19
200: Tahoen Kalender .. .

Pn

Y

Soerabaja- Hongkong

Opticien

PALEMBANG

Djoeal matjam-mafjam perkakas
keperloeanroemeh tangga seperti:

Prof. ASTROLOGIE

| Di

Y150.—

Batavia-C.

Noordwijk 68

|

Y 180—

bai

—

K. HASRUT

Pasar

lil

dengan
“

harga f-0.75 satoe boekoe, Ter-

masoek ongkos kirim.
Lekas pesen, djangan 'keabisan

VERGADERING

oentoek VERIFICATIE

pada hari Rebo pagi poekoel:9

dalam gedong K.viJ. Betawi tg: 17 Juni '36:
Tjhin Sjin Loek. merk Lie Tjhong tsb,
Sech Salmin bin Sultan. bin Haris tsb,
Warisan Tan Peng Oh merk Sin Seng tsb,

BS

Hadji Djamaloedin

Mampir sebentar pada:

Seng

Gedipl.

ata

II Klas

Soerabaja - Kobe

C,. FIBLIEN,. O-D.

boeka...di Lahat !!

SA

Klas

anna

ILMOE FaLaKk

Baroe

satoe'

Bb

Klas

BAN Png ag eeiyatar sean

Aa aerator
aa

MENJEDIAKAN: LIJST
PEMBAGIAN oentoek: jang:
kantor Griffie R. v.J. Salinannja di Weeskamer. moelai
2 boelan

perloe-melihat, di
24. Mrt '36-selama:

H.J. Jansen f,, Technisch: Bureau Jansen“). Bogor (jang.pertama
dan

2 minggoe

penghabisan cone. 0 pOt),

G. A..van Strijp (Woninginrichting.., Het Binmenhuis") Batavia'
C (jang pertama dan penghabisan cone. 0 pCtJ,.

Hiap Hoeat |Hwat) & Co, Lahat fjangper:
4 minggoe Lim Ang Kie merk
tama-dan penghabisan-conc. 8 pCt|.
Pe Pa

sebab dihapoeskar' karena tidak“ada milik apa-apa,postoesanVJ. tg:
:
13 Maart '36 Lim Eng Tjoan, Serang.

BERACHIR karena telah mendjadi

tg. 13 Maart '36 D.W. Kruiswijk

"18

,

tetap daftar “pembagian pengh' : “

(Batpo)

doeloe Betawi,

36 H, D. J. Klerks, Batavia.c:

ai

su

4,

AI

aan

nano

“

:

Selang

ENTIE

mem merem meme wengat

Edi

aan MEN

$

DVERT
AAaan

7

Apa lagi bagi kedoedoekan kaoem roean. jang mendidik anak-anak agar
toek diizinkan masoek di HIS. jalah
kerdja
jang selaloe merasakan berat setamatnja dari pergoeroean, bilamana,
toeroenan regent. Djika betoel ini
atoeran, maka bagi 'saja Jekas timboel nja beban hoetang dan renten, hing ta“ dapat pekerdjaan, dapat bekerdja
djandjinja, sendiri, baik kasar, maoepoen haloes.
pertanjaan
dan
perasaan:- ,,apatah ga ta'dapat mentjoekoepi
Disini
kita oeraikan “keterangari
dasar ini oekoeran, tetapi berdasar ta'koeranglah jg terserang roepa2 pe
agama
atau
tidak !«
Lagi poela,

njakit
dan
'asalnja
dendam.i..

kemanoesiaan ' tentoe
soal penjaboetan

kacer» middenstand bangsa

Indonesia,

ada soeatoe soal jang soeng

goeh berbahaja. Boekankah
pir ada djalan

gceran

anak2

oentoek

Lembaran Kedoea
Panas aas anne

saban

gitoe soesah, karena

na

re

Djawa

atas, soenggoeh

engan keadaan

:

berhati dan berfikir kema

(metj

oesiaan, dengan hati jg tetap

a In
esn gerust.hart) mengatakan, banw

onesia

pada masa ini kelebihan ka-

soedah

van gen peladjan | (overproductie.
n)?“) .
ctueele
intelle
geen
— sehoolden, nog
0

pergoenakan

—.' negeri loear. tanah
kita hanja

“ djika

membatja,

|

menanam

mereka haroes

tahoe atoeran “mengolah:

tanah dan

soepaja

“padinja,

merexa

“' berg anti, pentjaharian tambah soekar,
—.. mereka haroes bertambah pintar. Ini

W

daf dapat disangkal dan

dipoengkiri

lagi, inilah ada soeatoe keadaan alam,
patuurlijke wet. Siapa ta“ maoe mengerti, adalah seorang ziende blind
dan hoorende doof, artinja sengadja

memboeta diri dan ta' maoe memakai
telinganja. Oentoek djadi penemu

| jang rendah

poen, sekarang p

- hoean jang sederhana: haroes

geta-

lidapati-

'nja. Sebagai tjontoh kita ta' oesah
memikirkan barang jang soesah dan
toekang
“. djaoeh: Toekang gerobak,

: sado haroes- djoega dapat membatja
dan menoelis, arena djika mereka ta'
idapatnja, maka. mereka akan'sering

oeboeng dengan pelanggaran atoexendaraan, verkeersregeling. LA

e be

ek

ikah sering terdjadi seorang koesir
maki atau sering dapat kemplangan

ari mas agent, karena mereka berenti atau meliwati djalan jang terla-

rang? Karena

apa?

Hanja

karena

mereka ta' tahoe membatja |dan

(natuur) ketinggian chadjat moelia,
ta“ bersandar pada jang lain, lantaran

(harapan) dan djalan oen- mengerti

memperbaiki

nasib kita, seperti

jalah : bekerdjalh dan giat,
dapat,
sampai
berichtiar
itoelah satoe kapitaal
jang

derma

ta' dikasih

reguest

pada

tolong diri fzeMfhelp)

ta“ mengalpakan gotong-rojong dalam
pergaoelan hidoep.
meij orua

Gemeentelijke Arbeidsbeurs
Bandoeng
Verslag boekan Febr. 1936 dari Ge
meentelijke

Arbeidsbeurs

Bandoeng,

adalah sabagai berikoet:

sana

Isini ditolak ta' ada vacature (lowongan).
Memang itoe betoel semoea, lantaran
apoesnja pekerdjaan doenia ta“ mem
boetoehkan lagi itoe pekerdjaan.

(kolotj semata2 nasehat kasih
orang djadi

prijaji,

Jang

nja

memasoekan

nama

berdjoemblah.

Januari

1936

81

bangsa

Europa,

598 Indonesiers, 11 Tionghoa djoemb
lah: 690 orang.
Februari 1936
469 Indonesiers,

64 bangsa
Europa,
16 Tionghoa, djoem

membawa

pekerdjaan,

kesalamatan

dalam

selamatnja

dienst

pendidikan

anak2 selandjoetnja ....
Begitoelah jg soedah, kaoem kerdja
tenggelam merasakan beban hoetang
dan renten, oleh keinsjafannja soedah

Verslag penghabisan Febr. 1936 dari
orang2 jang minta pekerdjaan:
Pekerdjaan 'Technisch,
27 : bangsa
Buropa,

21

Indonesier.

telah ditempatkan

2

2.

Tionghoa,

Pekerdjaan Cultures dan Landbouw:
bersatoe dengan kacer anggoeran jg
memperhatikan djalannja pergaoelan 21. Eur. 4 Indonesiers.—
Pekerdjaan administratie: 51 Kurop
de- dan pentjarian, "mereka bersatoe de-

berda

“ Barangkali

diantara pembatja

ngar poela kalau orang toea mienimang
Drs: Ssebroto .
“dan,

djika

orang

Soenggoeh,

memerintah

toeanja

tak

ra'jat jang

pintar haroes lebih ati2 (voorsichtig)
dari pada memerintah

ra'jat

, Ning nong ning nong goeng

anaknja:

bodoh,

lekas

besar biar djangkoeng, biar djadi

FOENg

:

sedari

neng memerintah

ra'jat jang pintar.

Lagi poela, djika kita mengingat

sa

jg me
'njeboetkan, bahwa pemerintah ta saIdja mengoeroes ketentraman negeri,
tetapi diwadjibkan djoega memberi pe
Tadjaran #beschavingen) kepada rakjat
nja. Dari sebab inilah, -saja tak pertja
ja kebenarannja berita penjahoetan
'HIS., saja. pertjaja, bahwa seharoes
nja ta” lama lagi pemerrintah akan
berdaja oepaja oentoek memberi leer-

nk

si

oetjapan?2 jg diperdengarkan

ketjil ini, adalah tertanam da badan persatoean R(oemah). O(entoek)
anak2, jalah jg memba

Mioderne)

perboeroehan

tadi. Begitoelah ta” moes

njak jgpakai

sebagai

tahil,

impian

dari ketjil hingga doe-

doek

dibangkoe pergoeroean, sampai

tamatnja jg dipoedja hanja perboeroe
han “belaka.

Meski impian kebiasaan soedah men

djadi ketjele dan terasa agaknja, akan

tetapi oleh tjitakan itoe, toempoellah

ada keocelatan dan otak kebiasaan.
' Boekti . sangat

-menampak,
ta" koe-

ranglah pemoeda2 kita jg berpengadja

ran, merasa, besar hati djadi volontair
alias mas. “gang... maski jg beloem

terima bajaran,

tetapi... orang toea

dan

merasa

si anakpoen

girang hati

minta

pekerdjaan

di roemahnja penoce

lis dari sekolahan jg boleh dipandang

tjoekoep kepandaian, oleh karena me
lamar pekerdjaan dikota ini dan itoe
dikantor jg ketjil sampai jg ibesar di

tolak oleh karena ta'ada lowongan pe
sjarat oentoek ber- kerdjaam,
laloe akan nekat babad be-

djoang mentjari sesoeap nasi ta'

me- mikirkan pekerdjaan-apa jang

H(conomie)

di Poerwokerto

wa pada soemangat keperijajian atau jg soedah tersiar di I.l. kota, dan ba

yoverproductie geschoolden“ soedah koe. Djangan seperti pemoedajg pernah

pandang

makmoeran bersama2,
Demikianlah jg berkembangkan oleh

jam sanoebari

barang “kali dapat dibenoem djadi.....
sedang jang soedah vaste dienst moe
dah di overcompleet pada ini waktoe
Impian kebiasaan masih lengket, o
leh sang ketjel€, lantas bekerdja ngang
plicht bagi anak2 kita jg haoes soeng goer itoe semasa ada ke-insjafan,
. megoeh kepada pengetahoean, tetapi ber ngertilah dari peladjarannja dan pe
hoeboeng dengan kemiskinannja dan ngalamannja. Oleh perasaan perboeroe
bersekolah, an, ,haroes berganti dengan semangat
koerangnja kesempatan
berpoetoes dalam oesaha sendiri sedapat2nja da
ta'
jg
ran
kesaba
dengan
memognp on ant satan tadi.
gang, tani 'atau bedrijf jg lain jang
Analphabetisme dinegeri kita masih sekiranja jang sepadan dengan ongkos
fikiran waktoe masih beladjar doedoek dibang
meradjalela, aa

njata oetjapan jang ta“ berdasar kebe
naran. Lagi poela Pen tahocan jang
disekola h, pada zaman
bk
an dapatkan
sekarang tidak lagi kita pandang sebagai pemberian pekerdjaan penoelis,
tetapi pengetahoean tadi haroes kita

198 Indonesiers, 3 Tionghoa, telah di
tempatkan 4.
Pekerdjaan dagang dan
toko: 26

roesan roemah tangga perseorangan,
dan koeat pajoeng a- jg kemoediannja tentoe membikin ke Europ. 81 Indonesiers, 24

prijaji agocng,
Bahwa

ngan berdasar: , Gotong-rojong“ dalam
langkahnja menoedjoe keselamatan oe

otaknja pada djoeroesan lain pentjaha
tetapi djika kita ta”. berboeat. ..sewe- rian, dalam perdagangan atau pertani
nang wenang padanja, maka lebih se an, jg dalam semangatnja itoe haroes

| dapat penghasilan tidak koerang.dari lah satoe artikel di 'grondwet,
- penghasilan orang lain. Zaman soedah

keperloean dirinja goena

gang dan hina nista Jav: berlakoe tani"

jl Ini boekan oekoeran dan alasan jg dapat membajarnja, maka anak tadi
Do kardasar benar. Lain zaman, lain atoe dapat bersekolah dengan pertjoema.
“Inilah memangnja ada soeatoe atoe
n. Lagi poela, hiarpoen dikota2 poe
lau Djawa, dan dipoelau Djawa seoe- ran berdasar kemanoesian. Dengan ke
moemnja banjak orang jg dapat me adaan jang begini, maka soedah tennoelis dan membatja dari pada lain2 toe semoea orang di negeri Belanda
kepoelauan di Indonesia, tetapi inilah dapat menoelis dan membatja. Dan,
mereka jang begini, pemeren
'beloem dan boekan berarti kelebihan dengan
atau gampang mengada
mocdah
tah
2 “kaoem peladjar, malahan sebaliknja..ti
karena semoea
negeri,
soesah,
-ioeran
kan
serba
jang
zaman
.
Dengan
dimengertikan.
“lekas:
| ap2 orang. haroes mempoenjai penge atoeran tadi

-. Dimana dizaman poerbakala kacem'
dani tas perloe dapat - menoelis dan

mengoeroes

mendapatkan keselamatan hidoepnja
dalam pergaoelan hidoep-damai.
2. Oleh pengertian sendiri, tentoe
akan dengan kesenangan hati goena
menoentoet kepandaian dan menghar
gakan pekerdjaan haloes (fikiran) dan

begitoe..., bahwa ada djoega kapitaal,

di

giat

pertengahan madija Jav. an

— sar dengan disamakan dizaman 100 th lah,

| tahoean, djika mereka hendak menda
| patkan sesoeap nasi.

dan

osudjoek. ,Moelai

Dja

melihat ditanah

' Wa belaka, pada masa ini ternjata. bah
wa kebanjakan dari bangsa kita soeah dapat #menoelis “dan membatja,
di kota2 be
apa lagi djika kita melihat

|

akan

begitoe.

koena

dibeberapa

air kita. Soenggoehj

sekarang.

jang

rocan tetapi dalam dongengan oetjapan

- maka kita haroes melihat dan mem-

statistieken

kans

toek.

Pendidikan semangat perboeroeh an
tidak sadja terdapat” dibangkoe pergoe

mendjawab. ini pertanjaan)

Oentoek.

ngalir darahnja, artinja masih hidoep
didoenia, tentoe ada 'berkewadjiban

blah 559 orang.
Insehrijvingen
jang masih ada ke
Oleh karena itoe, doenia poenja per
obahan, berganti roepa keboetoehannja, koeatannja: Pada. genghabisan Januari
Perloesemangatlebih
dalam keboetoehan 1936: bangsa Europa 194, Indonesiers
bahwa
tentoe!
doeloe.
itoelah letak pekerdjaan, maka dari 929, Tionghoa 41 djoemblah 116 orang
Pembatja kita dari Poerwokerto min- itoe peladjarilah keboetoehan perga dan pada penghabisan
boelan Febr.
tak dimoeatkan toelisannja seperti ber oelan sampai dapat, karena dengan 1936: 183 bangsa Duropa, 1045 Indoikoet :
1264
dapatkan keboetoehan tadi, kita nesiers, 36 Tionghoa, djoemblah
orang.
akan
dapatkan
pekerdjaan
jang
dapat
Semangatnja.
Permintaan madjikan (werkgevers)
memberi nafkah dalam pergaoelan
dan penempatan: Restant permintaan
Beloem lama ramailah dibitjarakan kita.
dari boelan jl. 10, permintaan
baroe
kaoem poetri jg berpengadjaran, beDalamiehtiar.
195, djoemblah 205, dan telah ditems
loem mengendahkan pekerdjaan perta
nian, lantaran beranggapan rendahnja
Seperti diatas soedah diterangkan patkan 9 orang bangsa Europa, 17
itoe
pekerdjaan.. Beranggapan mana kedoedoekan kaoem kerdja (gadjihan), Indonesiers, dan 1 Tionghoa, permin
ta'dapat ditjelanja, sebab pengandjoe- ada berkeboetoehan pada keselamatan taan jang ditarik kembali 110 danting
ran dan pendidikan dalam pergaoelan ceroesan
roemah tangganja: soepaja gal masih didalam oeroesan 8.

- Salah satoe soal jg teroetama haroes
ita perhatikan jalah pertanjaan seba
gui diatas: ,Dapatkah seseorang jang
soenggoeh

banjak

Bekerdja

. doeloe, soepaja, djika kita bertindak
atau berboeat apa2 pekerdjaan tadi
»ta' akan dapat disangkal menoeroet
:

njai

3

' 'Kita. Sebeloem kita mengetahoei poko'
n masoek sekolah. sadja,
“dan achirnja tindakan? tadi, lebih ba koeli diizinka
tadi” haroes bersekoanak2
malahan
lain?
atau
| ik kita djangan memprotest

“atoeran jg pantas.

me

mangat kemaren doeloe.
Lantaran
kita masih ada mempoe

minta

ini jang
seadil adilnja? Bagaimanakah keada
F
aan di Europa?
sidan
tani
si
anaknja'
ja
Boekann

perasaan kema

dan

hebat dan

koe.at.
Pekerdjaan ta' ada. ..., berdagang
:Ita' ada kapitaal, bertani ta" ada sawah
Ik... kebanjakan penganggoer kata,

' roses membitjarakan beberapa soal jg HIS. haroes
toelkan niatan tadi, ditimbang moerid. Boekankah keadaan
“noesiaan terhadap goeroe2 dan anak2

pada siapa jang

sangat

jang

keadaan

tjaboet,

Artinja : djangan sadja toeroenan da
“'Berhoeboeng dengan memikirkan so
ri regent dapat masoek di HIS. seba
al penjaboetan sekolah HIS. jg akan
ditentoekan, tetapi siapa
gai
didjalankan -oleh pemerintan di Indo ingin jang
di
menerima peladjaran
dapat
ha
awa
' nesia, maka bagi kita teroet
mendjadi
-dikaboelkan

membe

soesah,

Di ini masa kita ada mengalamkan

be

Drs. S. H. SOEBROTO.

00. Oleh:

dan

ta" pertjaja, sekolah HIS. jang men lain2 orang djoega.
Diantaranja mendengar ta' ada mo
djadi vitaal belang bagi kebanjakan
bangsa kita, dengan alasan alasan di dal, oesaha poen ta' berdjalan : betoel

peladjar?

kaoem

cverproductie

mempoenjai

ta“

-kebanjakan dari

sekolah Europa, sehingga dengan ala
san diatas, semoga sekolah HIS. Soeng
goeh akan habis adanja.
Mengingat adanja
grondwet, saja

aa

teroetama tanah

Indonesia

dja-

singkat dari pergoeroean "tsb.
Pendirian: Moderne Economie School.
1. Tiap-tiap orang jang masih me

medihkan hati akan tetapi djanganlah
berpoetoes harapan dan selaloe toen tenaga kasar.
3. Oleh hidoepnja perasaan akal dan
Regent jang le, He graud dan sete doek pada keadaan dari penghidoepan
roesnja, biasanja moedah diterima di jang soedah memoetoeskan pada se boedi (solidariteitsgevwoel) oleh keadaan

A

Betoelkah

dari

bangsa kita ta'dapat masoekkan anak
nja di Huropeesche School. Toeroenan

Naa

terpeladjar Lan

Pa

masih

di soeka memikirkan.

jang

toetoep, bagi kita oemoemnja

nesia. kelebihan orang

do

banjak

jang

di tanggoengant orang toeanja, soedah
perasaan
menambah
poela
tentoe

teroes beladjar jang lebih tinggi ' Dji sedih
ka sekolahan belanda

jang telah tamat

pergoeroean" dan

ini ham

satoe satoenja

rindoe

Menampak poela banjaknja pengang

HIS.

bagi kita

dari.

me- loekar di Kampoeng.

RN

akan
Maski banjak kepandaian, tetapi ta"
at
'kita
djalankan
atau
dapatkan.
Seba
disertai soemangat ta'ada harepan daoelis. Tetapi biarpoen begitoe, mereka
sih djoega dapat hoekoeman, karena gai telah. saja oeraikan diatas, biar pat melaloei djoeroesan per-economi
seorang ta an jg haroes dibarcngidengan kebianoea Tendang Gipendangdiketalosi 'poen sekali kita Aa
sederhana hharoes
:
semoea orang, bisa atau tidak ni, pengetahoean
eit/.
13
kita poenjai. Dan, pengetahoean tadi saan (actievit

stellingennjaitoe

meski oleh persoon

dan

organi

satie lain nama.
Tetapi dengan pendapatan itoe soe
dah
memberi
arti kebaikan bagi si

penolong dan jg ditolongnja.
Dus

dengan

dapatkan

keboetoe

han dalam pergaoelan hidoep ini di
sitoelah letaknja pekerdjaan jg akan
membawa

ken:anfaatan, lebih landjoet

penghatsilan, baik dengan djalan sen
diri, lebih oetama berorganisatie.

ditempatkan

Tionghoa,

3,

Pekerdjaan roemah tangga: 17 Kurop
504 Indonesiers, ditempat 55.
Pekerdjaan tangan jang berpendidikan: 21 Kurop. 235 Indonesiers, 3 Ti
onghoa, ditempatkan 20.. Pekerdjaan
lainnja: 20 Kurop, 52
Indonesiers, 4
Tionghoa, ditempatkan 4.
—JYuma

Pemimpin P.N.I. diperingatkan
oleh

P.

L D.

:

#

Beberapa hari jang
laloe seorang
diantara anggauta P.N.I. jang terke
nal di kota Semarang telah dipanggil
ke Hoofdbureau, diperingatkan
oleh

Oempama sadja pada tiap2 tempat pembesar P.I.D. atas Hoofd van Plaat

pekerdjaan atau kota, kaoem gadjihan
ig menanggoeng beban dan ren

selijk bestuur.
Tentang itoe peringatan ada begisadja jg soeka insjaf toe roepa, sehingga toean terseboet

ten, ada 50pCt
pada persatoean, pertama2 ingatakan
keadaan roemah tangganja dan kepoe
singannja

sabari habis boelan.

Maka dengan kekoeatan itoe badan
persatoean, soedahlah dapat melakoekan roepa2 oesaha bagi keboetoehannja anggautanja, tentoe sadja makin
banjak kaoem penganggoer (werkloozen| jg tertolong.
Pergoeroean.

djikalau toelisan' toelisannja tidak be-

gitoe sabar sebagaimana biasa dengan
Iantas ia akan ditoentoet.
Menoeroet

pendengaran
tan

“S, Smg.“ itoe

peringa

adalah jg paling penghabisan.
mp

Didenda
Pengaroeh

4

f 7.50
gila

hormat

Sipatahoenan - mendapat kabar dari
Garoet,
bahwa chef kantor talipon
kerto soedah dapat didirikan pergoe
berhitoengan dengan
telah
Garoet
K(coroean jang dinamai: M(oderne)
Landgerecht
dan
poetoesannja ia hanomie) S(chool).
f 7.50 Adapoen sedenda
bajar
roes
Maka selama berdirinja pergoeroean
kemoeka pe
ditarik
ia
maka
babnja
mana bagi njonja2-dan toean2 ketjoetelah mekarena
oleh
ialah
ngadilan
Rome
anggauta
2
ali orang toea moerid
Indonesia,
bangsa
seorang
hindjoe
tentoe masih dapat ragoe-ragoe, adanja
Oeha, rekeninglooper jang masoek
pendidikan M.E.$. itoe.
si terdakwa oenteek menagih
kekantor
dite
perloe
disini
Oleh karena-itoe
rokok ditangannja
membawa
dengan
rangkan kepentingannja pergoeroean
sehingga orang
bersandal,
kakinja
dan
jang didirikan oleh Rome, meski soe
itoe
giginja
mendjadi
longgar.
tersedia.
an
pergoeroe
dah beberapa
mori pomeon
Pertama:tama lahirnja MES itoe oleh

Oleh persatoean terseboet di Poerwo-

karena terdorong dari anggauta Rom€
me
berkeberatan
jang merasa

ngongkosi

dan

ingin menjekolahkan

Voorzitter

h

I! E. V.

poelang

dari

Soeda
anak-anaknja dapat didikan basa asing. 3
eng.
Lampo
:
membatja. Boekankah sekarang
werkge| :
Kedoea mengingat djoega adanja
Adanja pekerdjaan.
oleh Aneta, bahwa t.
kan
Dikabar
kita kewadjiban atau plicht ta' tinggal tetap, makin lama pen
tjoekoep
daian
berkepan
jang
telah poe
mengetahoei, ada loozen, kepandai
beri peladjaran bagi semoea orang, tahoean haroes makin tinggi. Djika 'njaOemoem soedah
itoe terboeang- De Hoog, voorzitter IL, E. V.
an
tan
k maka

0

jan sadja

“negeri.

kepada sebagian

Boekankah

pen- tak toeroet perobahan zaman ini, ber

kaoem

| orang sebagai lain-lain 'nja kita akan tergentjet mati.
naa
Pembatja Pemandangan masih ingat
Djika soenggoeh,
Cehan
. machloekek “Toe:
bahwa kacem jang rendah tadi dipan- artikel jangi-diseboetkan sebagai ala
- dang sebagai sesama manoesia, maka sai oentoek. menjaboet beberapa seko
| soedah tentoe, mereka haroes menda- lah HIS..di Indonesia jang akan di
lakoekan. Salah satbe kewadjiban oen
|. pat hakgnja jang
arh

sama,

kemelara

ra'jat, ta“ pendoedoe

arti kita ta'toeroet hidoep, dan achir desa, kaoem tani

merasakan nasib

dagang

ketjil, jang

melaratnja,

kaoem boeroeh (gadjihan)

ada jg ta

tinnja, boleh dikata boekan berdiri di
atas doeri, akan tetapi berdiri diatas

lantaran ta' dapat pekerdjaan

lang dari Lampoeng. Katanja keadaan
dikolonisatie I.E.V. itoe pada oemoem

jang terasa nasibnja, lebih nja menjenangkau. Diadakannja verlandjoet soeka merasakan boeah penga gadering dengan pemimpin dan kaoem
telah didapatnja. Oleh
djaran jang
kolonist. oenoek menghilangkan roep a
pengertian itoe, soedah menjerahkan roepa sangkain jang salah.
'diri dan kepandaiannja dalam persa
m—enyamin
Si
ma ma Ke
Say
tosannja, boeat mergadakan pergoe

hingga dan

diketjoealikan kesengsaraan dalam ba
bola atau roda.....

boeang,

fi

1

DJAWAB PERTANJAAN2
KEHAKIMAN DLL:
Dari

redactie : Sekalian abone's kita boleh madjoekan

pertanjaan2

Juridisch

jang

akan di-

Gdjawab di ini rubriek, ado ditka ingin
Gidjawab- dengan soerat, mesti disertakan prangkonja. Segala pertanjaan2
Gidjawab
oleh
pembuntoe kita jang
afhli
(Jurist), tiap-tiap
hari Senen.

Abonne

no.6143

te Paroeng

kannja. Saja kira tidak ada jang men dari tiga boelan gadjih.
djoeal, atau jang mentjitak didalam
Djikalau itoe sehrijver digadjih boebahasa ini.
lanan dan dilepas dengan mendadak,
3. Jang saja mengetahoei, jalah hanja maka ia mempoenjai hak atas pemdi kota betawi ada satoe. Bajarannja bajaran 4 boelan gadjih terlebih
kira-kira
sama
dengan
sekolahan doeloe.
A.M. 8. Goepernemen.

Poen

di

Bandoeng

xx

ditolak, djikalau kepennegeri atau

orang

lain (belangen van den Lande of
van derden) tidak mengizinkan.
Toean boleh tjoba” minta hooger be
roep kepada Remerentah, djika-

Atoeran itoe berlakoe oentoek satoe berian hak milik. Dan djikalau perkara
demikian dari Ksatrijan Instituut. Akan tahoen, jalah tahoen 1932, akan tetapi ontginning kepada:
tetapi boekan dari Goepernemen, hanja soedah diperlambatkan 3 kali, jalah
1. Resident, djikalau tanah itoe tidak
mendapat subsidie.
oentoek tahoen 1933, 1934 dan. 1935. lebih dari 1 bahoe lebarnja, tidak diMeskipoen saja tidak bisa menentoe Pada tanggal 26 Februari jang baroe
tanami pohon2 jang tinggi dan berwakan, tetapi roepanja tidak.
laloe, atoeran itoe berachir bekerdja- tasan dengan tanah jang soedah diSeoemoemnja, kindertoelage bisa di nja. Apakah oentoek tahoen 1936
dapatkan,
djikalau itoe sekolahan djoega masih akan bekerdja, ini saja poenjai oleh pendoedoek priboemi.
oleh Directeur
Onderwijs en Eeredienst dengan besluit.

beloem

tahoe,

tapi

sampai

sekarang

beloem melihat keloear Staatsbladnja.
Baiklah toean tanja kepada Kepa Roepanja tidak iagi.
.toeh pada tangannja Siti Darma Soeri, lasekolahan itoe, apakah seko
xk
apalagi djikalau ada satoe testament. lahannja
diperkenankan atau tidak
Soerat menjoesoel.
Sekarang mesti berboeat begini sa- Djikalau diperkenankan, maka toean bj
dja. Siti Derma Soeri soepaja tetap
pegang itoe barang2, sebab memang

bisa

tingannja

lau ini perkara masoek golongan pem

ada sekolahan

Pandjang.
,
Soerat toean tidak moeatkan apa
jang hendak ditanjakan. Maka dari
pada itoe disini akan diterangkan sadja bagaimana mestinja.
Ramlan tidak. mempoenjai hak atas
itoe barang2. Djikalau Hadji Iljas ti- diperkenankan
dak mempoenjai anak-anak jang lain,
maka semoea barang-barang itoe dja

| ning

sa masoekkan

aanvraag kindertoelage

Abonne 12975 Kroja.

” 2. Gouverneur,
1 bahoe.

djikalau

lebih dari

Keterangan.

Apakah
ngan

hal ini berhoeboengan de-

,grond

politiek“

Gemeente

plus

»Straatbelasting,“ ini saja tidak bisa me
nentoekan. Toean boleh tarik conelusie

Apa

,Pendawa

Instituut” bakal

dibeslag?
Toenggakan

mah

sewa

roe-

10 boelan!
Ge

Djika membatja soerat

kiriman

di

SKP.“ tgl. 21-3-36 jg. ditanda tangani
oleh toean Hasimi sebagai kepala seko-

lah di Pen. Inst. kita heran jang ia
berani mengatakan Pend. Inst. ,,tcn
tram

dan

aman."

Disini njata jang ia

tjoema

tahoe

mengadjar sadja, tetapi kedjadian2
disampingnja ia tidak tahoe.

Oentoek pegawai S.S. ada atoeran2 sendiri.
Tapi apa jang soedah pasti, jalah
Adil, jang speciaal. Oleh karena itoelah, soe
bahwa
Gemeente dengan tentoe melirat
toean
dikirimkan
teroes
kepada
Pager Alam.
Apa sebenarnja ia tidak tahoekah,
hat kepentingan sendiri. Ge- atau memang tahoe, tapi tidak diapajang
lebih
mengetahoei
atoeran
atoe
Oentoek
memenoehi
pertanjaan
toean
roemah2. Barangkali Ramelan nanti
meente boleh berboeat demikian, sebab apakan ? atau kena bongkam jang di
akan bikin perkara, maka baroelah di dalam soerat tertafiyal 17 Februari ran itoe, dan sampai sekarang beloem ini ditetapkan
di dalam atoeran tsb datangkan dari Menes?
didapatkan
kembali.
kemoekakan hak2nja, dengan memper jl. maka kebetoelan saja melihat Staatsja jang mempoenjai. Djikalau Ramelan maoe mengoesir, djangan diperdoelikan dan tetap berdiam di itoe

»k

Toean

Rohib Mhd.

blad tahoen 1932 no. 98, dan sekarang
mengerti
apa jang dimaksoedkan detoe Ramelan mesti pergi dengan tangan
pertanjaan
itoe.
ngan kosong. .
Di dalam
Staatsblad no. 98 itoe
Inilah djalan jang paling moedah
oentoek Siti Derma Soeri, dan tidak (boekan 89 seperti apa jang dioenmaka atoeran jang biasa
oesah mengeloearkan ongkos sedikit djoekkan),
djoega. Djikalau Ramelan memaksa, menoeroet artikel 1603 i dari Burgerlijk
wetboek soedah diganti oentoek selama
harap kabarkan lagi
nja waktoe crisis ini dengan atoeran
Abonne No. 12923.
" sebagai berikoet di bawah ini:
lihatkan

itoe testament.

Dengan

ten-

Abonne

No.

8067.

Betawi.

1, Bepalingen jang precies diseboet
kan

didalam

soerat,

saja

kira tidak

Abonne

No. 8949

1. Boekan sadja itoe babah bisa
mintakan hak verjaring atas itoe tanah
warisan, akan tetapi ia mempoenjai
titel (boekti jang sah) jalah itoe ver.

ada. Tapi barangkali jang dimaksoed
kan oleh toean jalah artikel 3 dari
Ordonnantie 18 December 1925 Staats
blad no. 649 jang mengatakan bahwa klaring diatas zegel.
,izin oentoek mengoesahakan tanah“
Itoe djalan mesti tetap mendjadi
(vergunning
tot
ontgin»Djikalau seorang boeroeh dilepas ning)diberikannja dengan pertjoema. djalan ke fabriek, biarpoen jang mem
1. Djoemblah sedemikian banjaknja
itoe, soekar sekali didapatkan kemba- dari pekerdjaannja, maka ia mesti di Ia hanja bisa dimestikan mengganti poenjai djalan atau fabriek bertoekar
linja. Soekarnja, oleh karena mesti me beri tahoekan terlebih dahoeloe. Tem- harganja kajoe2 atau lain2 pohon jg. beberapa kali.
ngeloearkan banjak ongkos jg. tidak ponja diantara pemberian tahoe dan ada diatas itoe tanah."
2. Toean tidak bisa toetoep
Tapi apakah permintaan si B mapenglepasan ini (opzeggingstermijn),
sepadan dengan hasilnja.
L
Paling baik soepaja toean sendiri ada sama lamanja dengan tempo di soek dibawah atoeran ini, 'ini beloem itoe djalan. Djoega tidak bisa dipergi ke itoe firma di Semarang, atau antara doea kali pemberian boeroeh. tentoe, sebab vergunning tot ontgin- harap, dibikin kebon atau sawah.
djikalau pergi meliwat diitoe kota, dan Djikalau boeroeh itoe dibajar satoe ning ini hanja bisa dipinta djikalau
3. Djikalau hendak mendakwa, toean
pintalah kembali sendiri. Lain djalan kali didalam satoe boelan, maka op- hendak mengoesahakan tanah jang hanja bisa mendakwa oentoek minta
soepaja boekti pengiriman itoe oeang zeggingstermijn ini ada sama lamanja tidak masoek tanah salah satoe per- bajaran sewa dari itoe djalan.
(oempamanja regu postwissel) -dipas- dengan tempo diantara hari pemberian kampoengan (niet als gemeene weide
Jang mesti didakwa, jalah babah K.
rahkan kepada salah satoe teman di tahoe penglepasan dan hari achirnja of uit eenigen anderen hoofde tot de
4. Toean
dorpen behoorende —- woeste grond).
tidak oesah djoeal itoe
Semarang, soepaja dipinta oleh ia. boelan jang akan datang.
:
:
tanah, dan boleh tahan.
Oentoek waktoe crisis ini, maka di
Djikalau semoea daja. oepaja itoe
Tapi babah K. djoega tidak oesah
tidak berhasil, maka tidak ada lain tetapkan oentoek tahoen 1932, bahwa
Toean mesti memperbedakan ada
djalan lagi daripada dengan minta opzeggingstermijn jg paling belakang 2 djalan oentoek mendapatkan hak beli itoe tanah, meskipoen dipergoena
satoe boe milik. Jalah dengan ontginning (lihat kannja hanja oentoek fabrieknja.
pertolongannja Badan Pengadilan, oen itoe mesti ditambah dan
toek mana toean mesti mengeloearkan lan oentoek masing2 tahoen didalam diatas) dan pemberian tanah
Pendeknja,
babah itoe selamanja
ongkos dari beberapa kali lebih dari mana si Boeroeh bekerdja dengan ti- oleh Goepernemen dengan hak
itoe tanah oentoek
pada itoe djoemblah, dan beberapa dak berhenti-henti, akan tetapi tidak milik. Jang paling belakang ini dia- boleh memakai
djalan
ke
fabriek.
Toean tidak bisa
kali lebih banjak dari pada ongkosnja bisa melebihi dengan 8 boelan.
toer didalam Staatsblad 1916 ro. 369. menocetoep.
Apa
jang
dengan tentoe
Demikianlah sebetoelnja dan artinja :
poelang pergi ke Semarang.
Dibawah atoeran mana permintaan
boleh dipinta, jalah bajaran sewa.
Satoe peringatan, soepaja djangan djikalau seorang Boeroeh jang diga- si B masoeknja, saja tidak tahoe, se- Babah
itoe mesti membajar sewa ini,
sekali mengirimkan oeang sedjoemblah dji boelanan, diberitahoekan bahwa ia bab,koerang keterangan.
seperti eigenaar fabriek jang doeloe.
demikian terlebih doeloe oentoek ba- akan dilepas, maka ia masih boleh be
2. Pendoegaan toean tidak benar.
rang jang beloem didapatkan, apalagi kerdja selamanja boelan pemberian ta Djikalau benar ada atoeran demikian,
Biarpoen tanah itoe atau fabriek
djikalau firma itoe beloem terkenal. hoe itoe dan di dalam boelan jg akan dengan tentoe akan dilakoekan dengan bertoekar2 beberapa eigenaar, tapi
Sebab memang kedjadian demikian datangnja, (max. 2 boelan). Djikalau itoe atoeran. Tekort millioenan tidak keadaan jang sekarang tidak bisa di
matjam ini soedah seringkali terdjadi, ia dilepas dengan
mendadak
maka Lersangkoetan dengan ini perkara.
robah, ketjoeali djikalau itoe fabriek
terhadap mana soekar sekali diambil boeroehnja dari boelan jang akan da
3. a. Hak milik hanja bisa diberi- soedah tidak ada lagi.
tindakannja. Boekan oleh karena tidak tang, i'oe mesti dibajar djoega.
kan oleh Directeur
Binnenlandsch
5. Ini tergantoeng dari perseOentoek tahoen 1932, pembajaran Restuur dengan persetoedjoeannja (na
ada djalannja, akan tetapi oleh karena
toedjo
eannja
diantara penjewa
ongkos-ongkosnja
tidak sepadan de gadji itoe, mesti ditambah dengan sa vooraf overleg te hebben gepleegd met
ngan

hasilnja.

:

2. Djikalau didalam bahasa Melajoe
saja tidak tahoe dimana bisa didapat

toe boelan gadjih oentoek masing2 th. den betrokken)
didalam mana ia bekerdja dengan ti koetan.

dak berhenti henti, dengan maximum

b. Sedang

gemeente jg bersang-

vergunning

fabriek dan jang poenja fabriek.

Tapi soedah tentoe, toean bisa tetot uitgin- roes minta bajaran sewa.
aa

ppp.B.
(Perserikatan

Pegawai

Boemipoetra:

Afdeeling

Perkoempoelan
Cheribon pada

Pandhuis

Cheribon.

ratoes lima poeloeh ampat roepiah)
dari lakinja almarhoem Hadji Dolah
desa Tjoerahmalang, district Modjoagoeng, regentschap Djombang, dengan
dibela oleh seorang Amini namanja.

Sedang pihak gedaagden perkaranja
terseboet diatas afd. dibela oleh Kijai Hadji Abdoelwahab

hari Minggoe jl. telah

voorzitter Nahdatoel Oelama'
Tawbak beras (Djombang).

didesa

Mengadakan rapat anggauta bertempat
di Clubbuis Pasoendan. kota Cheribon |
Ini perkaratelah 3 kali akan dipedengan dikoendjoengi oleh segenap
riksa tetapi tidak kedjadian sadja, se
anggauta anggauta dan oetoesan2 dari
Pandhuizen jang ada diresidentie Che- bab: jang pertama ddo. 11 Januari
ribon, dan djoega hadir: Hoofd-Bestuur 1936, pihak pendakwa tidak dapatka
bar, jang kedoea dan ketiga,
jaitoe
T.O. Widjaja. “
Me
Jang telah dibitjarakan jaitoe verslag ddo. 4 Februari 1936 dan dio. 9 Maart
1936, voorzitter landraad, sedang sakit
congres jang baroe laloe.
hingga
perkara dioendoer lagi sampai
Oleh Comm.Hoofd-Bestuur diterangkan:
le. Financien P3B dan Fond Kema
tian, 2e Overgave oyername penning

meester, 3 gedong' P3B.
4e. ChemicaliBnhandel,

5e begroo-

pada tanggal jang diatas.

Soenggoehpoen ini perkarg telah dja

di pembitjaraan ramai dalam regentschap Djombang, sebab baroe sekali

inilah dalam itoe tempat ada kenjataan
ocang sedemikian banjaknja.

tahoen 1936, 6e soal maandlooner dan
Djika ini perkara telah selesai, akan
regionaal jang mana menoeroet kepoe
ditoelis
dengan selengkapnja didalam
toesan congres tidak akan protes-pro-.

tesan lagi, akan tetapi pada jang ber
wadjib akan dimadjoekan dengan dja
lan: Documentatie artinja : akan me

ngoempoelkan alasan alasan jang sebe

Keadaan seperti diates agaknja boe- djanja Mohamadijah Bandoeng itoe,
kan tinggal begitoe sadja tetapi pada dipandang seperti tjamboek boeat ophari Selasa tanggal 10 Maart 1936, ke tredennja lain lain koempoelan kesosia

lihatan di Kandangan beberapa banjak
penghoeloe dan wakil2 penghoeloe wa

tas Kandangan

lan itoe adanja.

Te

dan Rantau dikepalai

oleh t. Moefti Kandangan

berapat

EKA on YR
POP
£

di

hadapan Ass. Resident H. Soengai dan
Controleur Kandangan—Rantau,

dan

Districthoofd Kandangan, hasilnja dari
rapat itoeakan mengadakan satoe ra'pat Oelama lagi, berhoebc e ig dengan
oetjapan dalam rapat tsb. diatas. Apa
kah rapat ini setjara rapat debat atau
setjara mahka nah kita beluem dapat
kepastian. Sedang harinja beloem

lagi

ditentoekan, hanja sa'at jang baik ten
toe segera di toenggoe.
ya
san

Moehammadijah
Moelai

Bandoeng

actienja.

kelihatan

teroes.

. ..

Menjamboeng
toelisan kita pada
Minggoe jbl. jang ada mengatakan

»Ada apa di Pendawa Instituut”, lebih

djaoeh kita bisa kabarkan tentang ke
djadian jang bakal dialaminja.

Sebagaimana

orang

mengetahoci,

itoe roemah jang dipakai

oleh

Pend.

Inst. adalah kepoepjaan seorang bangsa

Arab

dengan

disewakan

seboelan atasnamat.
dja alias Gatot.

f 22.50,

Soetadipra-

Menoeroet pendengaran kita jang
bersandar pada kebenaran, t. Soeta-

dipradja terpaksa adjar kenal didepan
hakim berhoeboeng
an civiel dari toean
dak
bajar sewa
boelan, jaitoe dari

lengan pengadoe
roemah sebab tiroemah selama 10
Juni “35 t/m Maart

“36. terboekti dalam rol No. 122/36
In. sebanjak f 225, kapan diadili, beloem

diketahoei.

Toean roemah sampai bertindak de
mikian, sebab sampai dipoentjaknja,
berapa kali minta itoe sewa roemah,
tetapi roepanja tidak berhasil apa-apa.
Dari sebab itoe katanja biar minta ke
poetoesan jg wadjib goena memoetoes
hal itoe. Dan toean roemah ingin sam
pai dibeslag barang? jg ada disekola
han dan sampai menoetoep badan.
Menoeroet
pengetahoean kita, itoe
roemah jg sewa
pakai nama Soetadi

pradja | Gatot) dan dibajar dengan hasil
Jg didapat dari sekolahan. Sedang me
noeroet keterangan (Gatot pada A. Anwar isaja) waktoe memperlihatkan kas,

boek, pembajarar, berdjalan teroes dan
meskipoen ada toengsakan hanja 4
boelan sadja, tidak

—

'

10 boelan.

Disini kita sangat berasa heran bin
adjaib, apa jang tertoelis di doenia
uitgaven dikasboek betoel-betoel boeat
bajar sewa roemah? Kalau betoel,
kenapa sampai dalam pengadoean ada
10 boelan? Apa jang mengadoekah
atau jang mendjaga kasboek jg salah?
Kita tidak pasti menjatakan bahwa
keadaan Pen. Inst. ada ketjoerangan,
(fraude: tetapi kita pertjaja, kekaloetan
memang ada terdjadi, terboekti dengan
pengadoean tentang sewa roemah jang
1» boelan tidak dibajar atau diterima
oleh toean roemah, sedang dalam kas

boex pengeloearan boeat sewa roemah
ada,

P. P. V.IL M.

8. Malabar-J.Manggarai HI
Kemaren

sore dilapangan

5

Djoega kita harap, itoe sekolahan
boekan kepoenjaan (hak) T. Gatot,
sebab kepoenjaan Vereeniging, bila di

Kb. Pala djalankan pembeslahan,
hendaklah
perkakas sekolahan itoe dalam aman
doea club terseboet diatas, jang sbe- sadja.
dah beberapa kali kedoea perkoemSiapa berani bilang di , Pend. Inst.“:
poelan ini akan bertanding selaloe di
telah dilangsoengkan

oendoerkan,

pertandingan ke

oleh karena satoe dan lain

hal. 'Baroe
kemarin pertandingan
Seperti orang tahoe, bahwa Vereeni- ini
terdjadi
-permainan tentoe sa
ging Moehammadiah jang terkenalitoe,
dja
spannend,
halaman soerat kabaran ini.
baroe2 ini orang telah berdirikan poela lama menoenggoe.sebab masing2 soedah
Pertandingan telah
ega
Tjabangnja di Bandoeng atas initiatief dimoelai dan
di pimpin oleh toean
tocan2
Soetalaksana,
Soetan
Boestami,
Oeroesan oeang nikah
Sihggih dengan menjenangkan.
Sastrasoedjana, Bakri Soeraatmadja,
Baroe sadja bola berdjalan permaMenjebahkan foelama Boerhan Kartadiredja, Hasan Ali Soeinan
sama bernapsoe sampai tidak ke
banjak berkoempoel
rati dan Hasan Affandi, jang sampai
lihatan
samenspelnja, jang tidak bera
Pembatja tentoe beloem loepa toelis sekarang ini
perkoempoelan
telah
»S-K. “di B'masin tertang apa jg terdjadi menghitoeng Tjabangnja 823 boeah di pa lama Malabar dapat dendaan di
dalam lijn jang diambil oleh Ali, Ja
di Margasari (Rantau) langsoeng Raad seloeroeh Indonesia.
ta
loemajan djoega tembakannja berhaOelama jang memoetoeskan satoe soal
Dengan besluit: vergadering malam

narnja, laloe ditjitak sebagai brochure
atau makloemat jang nanti akan di
kirimkan ke Volksraad, departementen
dan Ka Oa ta
Gn
Petitie : akan meminta persetoedjoe
an kepada pegawai pandhuis dan di oeang nikah,
oleh satoe goeroe agama 10 Maart, Md. tjabang Bandoeng, soe
minta tanda tangannja.
di Margasari diseboetkan oeang nikah dah tetap ambil over 65 anak anak
Itoelah langkah jang baroe akan di
jang ditentoekan oleh toekang nikah jatim (piatoe) dari bangsanja Bestuur
djalankan.
aa
Aa
itoe haram adanja. Oleh Raad terse- Blinden Irstituut Bandoeng, pengoveboet dipoetoeskan bersandarkan kitab ran mana sangat disetoedjoei oleh pa
Yanatoetthalibin, bahasa toekang ni- doeka toean Jasper. oud Gouvernsur
Warisan jang loemajan djoega
kah boleh terima itoe, dus tidak ha- Djokjakarta, dan Boepati Bandoeng
poen kabarnja tiada keberatan.
:
Hp
ena pembitjaraan Tadi"
Roepanja tidak
Margasari sadja . Atas initiatief ini, sebagian publiek
di dal am seloeroeh Re-|
jang gempar akan keadaan itoe, da- Bandoeng memoedji banjak sjoekoer
gentdehap.
lam rapat-rapat reorganisatie agama kepada Toehan jang bersifat Gafoeroer
Pada tanggal 20 Maart j.b.l. Land- jang diadakan di Martapoera dan rachim, lantaran benar djoea di Banraad di-Djombang memeriksa perka- Kandanganpoen, ada orang jang achli doeng itoe ada banjak perkoempoelan
ranja orang nama Tanah alias Bok berkata tentang haramnja oeang ni- agama, bahkan armenzorg poen meSatoepah, ialah perkara oeroesan ting- kah, djika ditentoekan oleh jang me mang ada, tapi tenaganja lain lain
galan warisan (boedel)'sebesar f 97.254 nikahkan, tetapi boleh ditentoekan perkoempoelan itoe, beloem banjak ar
(Sembilan poeloeh toedjoe riboe doea oleh orang jang nikah.
tinja. Karena itoe orang harap, beker

Batja

Garoet.

sil, mendapat kemenangan 1—0.
Soedah menang J.M. lebih giat, be
berapa kali menjerang achterhoedenja

tentram

dan

aman?

A. ANWAR,

sampai permainan
lannja,

tidak keroean

achterhoede

dja

Malabar selaloe di

koeroeng dan beberapa “tembakan dau
ri J.M. jang

berbahaja

oleh

.Misncn

(keeper Malabar) bisa didjaga dengan
gampang,

tidak

lama

fluit

berboenji

tanda permainan soedah boebaran de
ngan

stand

1—1.
“oi Penemae

Hercules

—

V.I.O.S.

4—0

Malabar sampai kewalahan membanKemaren hari Minggoe di Deca Park,
toe kemoeka soeroeh voorhoedenja me
telah
dilangsoengkan antara kedoea club
njerang kepihak moesoeh, jang achir
nja Poernomo (Malabar, bisa kirimkan
tembakan dari djaoeh dengan djitoe
Perg. Rakjat
stand berobah. f1—fJ. Sampai tidak
brapa lama pauze stand masih tetap.
s tjb. PETODJO OEDIK 25
Dibagian kedoea permainan lebih
keras dan sering2 referee memboenji
kan fluitnja, karena permainan jang
berbahaja, oentoeng fihak Malabar bi
sa menahan nafsoenja sehingga tidak
kedjadian apa2. Tidak berapa lama
sang hoedjan toeroen dengan derasnja

(Verlengde

Laan

Canne)

'

MEMBOEKA
beberapa
cursus
baroe seperti English Conversation d.LI.
Merierima moerid FROBEL dan

Pergoerocan
HA

Rendah

s

hampir sadja maoe berachir, Jahn da- li menjerang sajang tidak bisa berha
at

Terlaloe .-.!
Kerbo tidak mati kalau makan roemet,

begitoe

kata

peribahasa,

|

kalau

jang terlaloe

loepa segalanja

jangan

bisa salah oerat.

| atau keliwatan
:

Makan

Na

mpai

terlaloe atan keliwatan

“sampai tidak

kenjang

dari doe-

bisa bangoen

boeat

goal

jang

Jong

Bantam — A.D.03 —1
Kamp.
(Buitenzorg)
rap
an
s.v.
dilapangan
pagi
minggoe

Hari

J.B. di

kalau | kan

katanja

djoega

nasi

s.v.

tetapi

'jodot terlaloe banjak makan,

menocetoep

Pagangsaan,
telah dilangsoeng
:
h

terseboet diatas. Dari

pemain2

djoega

jang

club

kedoea

pertandingan

A.D.O. kelihatan

jang

baik diantara

nja Hasan dan Zainoedin.
ek lagi, bisa dibilang harram.
Pakaian djoega kalau terlaloe me-|
Kira2poekoel
9 pertandingan dimoe
noeroetkan mode zamar sekarang jang |lai dan saling menjerang satoe kesem

badan | patan boeat Mandirai (ADO.) bisa menji

aurat

90 pCt. menoendjoekkan

sil. Sebaliknja JB lebih tjepat permai

e 4. Bola baroe sahadja dimoelai bera- nannja, dalam satoe tempo dan boleh
pa menit, maka terdengar referee mem djadi jang dapat lemper paling baboenjikan fluitnja tanda permainan ini | njak Boengboeng bisa menambahkan
disoedahkan.
kemenangannja stand 3—1 boeat JB.
Fihak ADO biarpoen soedah dapat
mn
kekalahan
tidak poetoes pengharapan
KORFBAL
teroes mengoeroeng sampai JB kewa
lahan

tapi

sampai

roepanja

soedah

kekalahan

dengan

3—-1.

somma
J rama

P.B.T,
(Perkoempoelan Badminton
Tanah Abangl|
Sport-vereeniging terseboet diatas'te
lah mengadakan leden-vergadering di
gedong ,De Uni-school“ djatibaroe no.
85 Tanah Abang pada
malam ming

Itak goal (0—1) boeat kemenangan teta goe 21 Maart jl.
Rapat diboeka oleh ketoea djam 8.30
Tetapi Tjodot biasanya kalau lihat moe. Disini kelihatan ADO. permaiTe
.« perempoean2 berpakaian mode seka-!mannja tambah rapih, sebaliknja J.B. malam dan seteroesnja rapat meremperempoean, ook farram.

|| rang

'pakai

tennis

jang main

tjelana pendek

|permainnannja

oempamanja

0.

stand tidak berobah.

sampe dipaha|pauze

toeroen

Sesoedahnja

Ikonder kous), lengan badjoe tjoemah|

| “batas poendak, ini katanja harram di|maianan

baroe spannend

| “Jihat. Kantjil bilang harram dikitab,| masing2 soedah
“boleh diketjap.
Kalong anggap melanggar kesobilangnja dimoeloet
panan,

sedikit entjer, sampai

mainan

tambah

minoem

per

boleh djadi

masoek lemper, pertjepat
:

dan

rapih.

|tidak beberapa menit Darjono (J.s.|
|bisa meneboes kekalahannja « 1 — 1)

Bagian J.B. ada lebih koeat, bebe
““sadja, tetapi dalam hati siapatahoe...|
kali menjerang begitoe djoega
“sebab -biasanja manoesia kaloe jang|rapa
A.D.O. memperlihatkan permainannya
| tidak boleh soeka dilanggar.

- Sekarang boeng Badjirg madjoekan|jang

Gun

pananjaan

bagaimana

hoekoemnja ka

rang

batk.

pihak

Dan beberapa kali menje
JB

oentoeng

verdediger

au orang terlaloe dermawan se- JB bisa hindarkan segala serangan se
perti jang dioemoemkan oleh Sin Po, rangan dari moesoehnja dan tidak ting
“ katanja ada seorang tocan nama Ale x gal diam akan mentjari kemenangan,

|
(-

satoe grebegan dipihak ADO jang ber
bahaya, oentoeng masih bisa dihindar
kan, tapi oleh karena teroes meneroes
dikoeroeng Boengboeng JB bisa mengi
rimkan schot dari djaoeh berhasil 2—1

ander Munsell dari Tueson (Ari
“z0na), jang hidoepnja lebih memikirkan lain manoesia dari pada ia poenja

“ keloearga sendiri. Boleh djadi ia poenja theorie sangat hgik, tetapi ini ti
“dak bisa dipakai boeat roemah tangga, begitoe kata isteri ini toean jang
keliwat dermawan.

Lantaran itoe maka
“tjerai.
Dibilang bahwa

Setelah mendapat kekalahan fihak
tetamoe berdaja oepaja dan sering ka

boekan beberapa soal diantaranja jang
perloe diketahoei tentang masoekkan

P.B.T. federatie dalam

badan badan:

Berdjoeang, S.V.G.B., Buroboedoer, de
Uni, Pendawa, Malahmandor, Garoela, R.V.S.B. Vergadering federatie acan diadakan tanggal 29 Maart j.a.d.

Soesoenan pengoeroes sekarang beoepa: Ketoea Darmasoewita, penoelis

Slim,

bendahara

Hamid, pembantoe2

dari semoea perkoempoelan.
Djam 12 malam rapat ditoetoep de
ngan selamat.
pu

BADMINTON
Kemaren hari Minggoe djam 7,30
pagi P.B.T. Tanah Abang, soedah mengadakan
pertandingan
Badminton

R.P.S.B. 1

dan

dari Karet Tanah Abang,

,Garoeda“

1 dari

Kp.

Bali

dan

Umpire dari Badmintonelub , De Unies.
Dengan

berkesoedahan

3—2

boeat

adio
mna

ngan

PROGRAMMA NIROM
,
Archipel dan Djawa Barat
Selasa 24 Maart.

mestinja

pertandingan boebaran ADO

membawa

Penjiaran
6.30

pagi

9.30,
,
10.—

Gymnastiek

645
,
I—y
11.— siang

Muziek gramophoon
Penoetoep.
Penjiaran oentoek kaoem|

ITB

iboe
Klassiek-concert

1I2d—

,

TO

3

',

130
Ot

6,— sore

810,
',
880

Avondwijding
Nirom-orkest

1,20,

Gelana

Nirom

5

concert

Klassiek

,

Cinema orgelconcert

NOn

Thomas

Waller

(piano) and his Rhythm|
Penoetoep

Pa

11.—

siang

Soenda

I-—

2.30

»

OA

Maak

Concert pagi

:

Penoetoep
Muziek gramophoon

Menjamboeng muziek gra
Luncheoncert
Penoetoep

»

Muziek gramophoon
Menjamboeng — muziek
ramophoon
Katanahan pers

Muziek gramophoon

5.45

II 190.

Penjiaran Lagoe anak2|
Muziek Tionghoa.
Lagoe gambang kromong|

2

mophoon

530,

Manah

Batavia

sore
5.—
5.40,
,
6.—

apgi

4.01 sore
3
5

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

1.01

8.30,
10.01”,

Iga

,,Fats“

6.01
OAD.
7.30

Muziek Hawaiian
,
Zigeuner muziek
3
Instrumentaal
malam

8.

5

Pemandangan - loear

Tante Soet tjerita :
,
6.50
7.30 malam Perkabaran.

8.15
9.

:
x

Operette programma
Septet in E-Maj op

8.—.
840,
Gea,

9.50
11.--

:
«

,

6.20

Penjiaran

lagoe

Timoerj

»Belloni orkest”.

Tooneel wajang orang.
Muziek Arab.
Ketjapi dan soeling de-|

1

Negeri

20.—
gramophoon
Muziek
Penoetoep.

R-:P:8.B.

istrinja mintak

harta ini

toean se

djoemblah satoe millioen dollar ia te
Iah dermakan dan ia merasa poeas

S

“dirinja

sendiri

tinggal

dalam

satoe

pondok.
&

Di

Indonesia

djoega

banjak sekali

“Orang jang bekerdja atau bekorban
“katanja oentoek kepentingan bangsa
“dan tanah air, tetapi kalau roemah
tangganja satoe kali kena geloembang,
“banjak jang kesasar....! Tetapi jang
“dermawan seperti Munsell djoega ba
njak, seperti marhoem

Hadji Misbach

dan lain lain.
Tjodot djoega soeka bekorban harta
“benda dan tenaga tidak memperdoeli
“kan mak Tjodot diroemah tidak makan,
“bekerdja bocat bangsa Kalong,
-

sebab ada jang diarah

tetapi

setidaknja nama

| terkemoeka.... terseboet-sehoet, dan
achirnja boleh dikasih bintang djeng.
kol, dan hasilnja belakang kali berli
pat ganda

sendiri.

keoentoengan

Disitoe

oentoek

barce mak

| dak nanti akar minta tjerai.
1.
Kaloe ditanja apa betoel

' 'bekerdja boeat

|. bangsa

diri

Tjodot timereka

kemanoesiaan

dan|

tanah air dengan hati toeloes-

“ieblas,

artinja tidak mengharap

pem-

"20

balasan boedi dari bangsa dan kema-|
|“ moesiaan, tetapi hanja berserah rachmat
“dan berkatnja dari Toehan. ... maka
“boeat Indonesia ini pajah Kalong
“maoe bilangnja di ini Podjok, baik
- ngomongnja djangan didengar 'Tjo2.1 dot....! Sebab Tjodot kaloe memban“toe satoe djipro djatoeh dari sepeda
“cempamanja, boekan sebab kesian atau
dari hati kemanoesiaan, tetapi maoe
djalankan

:

|

.
e

suggesfie

pendeknja

sebab

ada jang menarik boeat keoehtoengan |
diri sendiri atau sebab dorongan nafsoe
'boeat kepentingan diri....!
“ Tentang toean Munsell jang soedah
' keliwat dermawan
sampai isterinja
. minta tjere,- kalau menoeroet hoekoem

|... Kalong

sendiri,

orang begitoe boleh |

divoorstel masoek sjoerga boelat2 dan
dipintoe koebuernja tidak oesah didja-

-

ga oleh Menakiroen

lagi,

pendeknja|

“GS anjbiljet dah...! !
Berboeat baik kalau terlaloe tentoe
"— djadi gandjil bagi bangsanja Tjodot,
tetapi

bagi kemanoesiaan

(“. koemnja
“0

afau

balasannja

tidak kelihatan oleh

|

tidak,

hoe-

memang

manoesia.

Jang

kelihatan tjoema4 isterinja minta tjerai... sebab itoe djadi pembitjaraan
“ramai, tetapi perboeatan

DERMAWAN

yachmat

dan

itoe

tetap

AMAL

dan

mendapat

berkah dari Toehan jang

“tidak boeta dan toeli seperti bangsanja
. 'Tjodot soeka beeta dan toeli kalau
“digiling sama ringgitan BOENDER ..!

$

Ha
—.

|.

pe

“KALONG.
tbs, dengan

berachir seperti

angka2

diatas, Pertandingan ini terpimpin oleh

— referee Hagenaar dengan memoeaskan.

“Djalannja ini pertandingan dibagian
pertama ada seroe djoega hanja sajang |
voorhoede VIOS banjak melepaskan
tembakan2 ke oedara.
Sebeloem pauze, Jahn soedah dapat
memboeat 2 goal boeat keoentoengans
nja ia poenja perk.
Dan dibagian kedoea, Soemo mem'boeat. goal jang ke 2. Pertandingan|

ANGKATLAH SNAPAN TOEAN! DAN
PASANG ITOE PENJAKIT GATEL?
RHEUMATIEK (ENTJOK), PILEK,
POESING, SAKIT CICI, ATAWA
LAIN

PAKE

£

B. R. V.

9,45
hOnO at

Gamelan

Penoetoep

Kh

Vocaal halfuurtje

Perkabaran

II 184.

Muziek Arab

Penoetoep.

7.— malam

Titi

7, — malam Perkabaran
Muziek Hawaian
Tekpe
Bet

Muziek dansa

Nji

,
Gamelan Djawa.
Muziek krontjong

sore
,

6,—
6,”0

180,

Nirom

Perkabaran

Bandoeng

Instrumentaal : allerlei

1

Gak

Matinee Nirom-orkest

njanjian

dan Nji Ratna.
Muziek Hawaiian.
Penoetoep.

LAINJA.

TETAPI

MISTI

BALSEM
SENDJATA
TJAP SNAPAN.
amat merata.
SE

K

saat

ENTIEN

SBAKRI —
| if

£

am

"

35

Moh. SJARIEF

S

. Tjotjok dengan

Batavia. Centrurs

Besar 2—0

Bila toean ingin potongan netjes—
rapi — tjepat dan moerah, tjoba datang
pada adres diatas.
Sedia matjam2 kain jang bagoes

lap

sa

Lp

boeat djas, boeat sekarang.
Djoega disini sanggoep menerima
mendjahit badjoe perempoean — memborduur— pasang renda enz, pekerdjaan ditanggoeng rapi, harga melawan, Bikin pertjobaan moelai sekarang,

ana

Ben

Mean

Aa

He

AS ah

GL

Peang

Onderlinge

pembeli

3

Maatschappy

Liton

—

2ekl

1 orang

Bi

Re

A5

- PER PASANG

3

PASI

Xx

5s

2

Se

£ 2

PER PASANG

O Hg

mang

z0

2 ika.

:

-

d.£

SSHIRLEY”
2.8.

“PER

P3

EA

PASANG

£

£:

|

24

2

An an

Ar

3

P naR

za

P-3.—

PER PASANG”

atawa

masoek

farief, serta

IR, Salehiaan

Nana
MIE Bt

mata

obat

menambah

jang bisa

|.

Boleh
- CATTAULINO

tenaga

serta lain-lain

Cat

Toko

Medical

baroe

Dokter

Koetjing
Pagi

baik.

toea moerid2

iPeloeh)

:

bisa

kombali

impotentie

(peloeh)

ambei (wasir)

| Olah Bapa Dja — Marsch

Impotentie,

batoek

atau lama.

dun

tanygoeng

bisa

basa'atawa kering, sesek napas

(Asthma)

Perempoecan

ketoran

tida

tjotjok, dan lain2 penjakit mengobati
sampe baik.
v
Roemah obat saban hari boska mostlai
djam 8 pagi sampe djam 8 malam,
N. B. Segala penjakit bisa mengobati
zonder operatie (potong|.
Obat ramboet poeti. bikin ramboet
hitam,
sekali
pakai.
bisa tahan 4
boelan, tanggoeng tida loentoer harga
1 fiesch F 1,50,

Obat2

bisa

kirim

dengan

rembours

Memoedjikan

TABIB

mengobati segala roepa

M

dengan

hormat

IBRAHIM

Kali Lio Straat No, 3—

Sore 4—6

Diangan
Djaga
itoe

S. Abdullah
Miss Jacoba

selaloe

memikirkan

kewarasan"' tocan, lantaran sakitan
jang bikin

banjak

keloear

ongkos.

& Partner

“Hati Iboe (Lagoe Ambon Hawaiian) Miss Jacoha & Partner

Jaman (Lagoe Arab pake Harmonium)
(idem)

S. Moehamad
S. Moehamad

. Minoem djangam sembarangan Thee sadja,

Senen

Bt-C

Lindeuk Djapati-Mamaos.

Malaise:
"MEN

25.

—
-—a

Se

asat moerah.

Tjimploengan- Extra (Lago? Soenda) Nji R. Hadji Djoelaetia

& Muz. Vg. Poesaka Soenda

-

NS 78 Santi Sworo-Ngestirah: joe IPelogl Nj. B. Malangresmi

-

- Santi Sworo-Loro Djolo — iPelog) Nj. B. Mardoelaras
Pe

NT 39

|

Rhumatiek (sakit linoe linoe atawa
badan mati separo), sakit mata. sakit

seloeroe Indonesia:
jang paling selamat'kirimkan wang7—9

dapat KINDE:.-

wang kombali, sakit TBC. Djoega
bisa mengobati roepa roepa penjakit
seperti penjakit, sakit kentjing manis,

Hall

menerima

boear

baik daiem 15 hari, kaloe tida baik

Sadjoesi Buitenzorg.

Tjari Agent baroe
Bisa dapat dengan Rembours,
nja lebih doeloe.

Batavia-Centrum

1 Sakit Ambei (Wasir), 2 sakit kentjing nanah Gencuria, 3 sakii perempoean Shyphilis, 4 sakit koerang kocat

kekoeatan

menambah

penjakit jang

BAT-C

ang

—

Specialist

harga

Indramajoe, Toko Tjiam Bch Touw Bandjar ss-wI., Toko Oejj Ni Sin
Gempol Tjilamaja, Toko M. Wiranta (Toko Oesaha) Bandoeng, Toko

sakit mata sampai

48

Wang

laki-laki dan

—

Kali Lio Straat No, 3 Sebelah
Rialto Bioscoop Senen Batavia-C,

Agent Batavia Roemah Obat ,,Tai An'Hoo“ Glodok.
Boeat Cheribon dari daerahnja Roemah Obat
Agent:
sSENG HO TONG"
Che: Handel ,De Ster“ Soekaboemi, Toko Liem Hian Leng

Kliniek

SENEN

Tabib M. Ibrahim

of moeda.

toca

penglihatan

lahir dan batin. 1 fles speciaal f 0.50. Djamoe 1 pak f 0.25
roesianja perempoean
CATAPODIE Ialah boeat memerpertahankan
jang bersogami. 1 fles reclame f 0.50
Boeat roepa2 penjakit koelit seTAULIN OLIE dan TAULIN ZALF
perii Panau, Djerawat, Koekoel, Ketoeaan dan lain-lain .
1 fles 10 gram f 0.25. 1 pot zalf f 0.35
Obat Paling mandjoer boeat perjakit Rheumatiek dan
POESPOLIUM
pinggang

DELIMA

KWALITEIT
terang

s

TOELAGE,

mintak pertjobaan GRATIS

Koentjinja

:

A

Kepala Sekolah

Kita sediakan tiap-tiap U poenja langganan.
harga 1 files B 30 gr, f 1,50
1 fles A10 gr. f 0,25
1 fles C 30 gr. f 2,50

Harga

simpan.

Orang

WI.

No, 3071

Telefoon

baroe,

PIaat BAROE

Moesim Oedjan — Kr. Waltz

NT 41

eta.

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

Banjaknja Boekti menoendjoekan Kwatiteit.

Dari mana Datengnja Krontjong—Kr. Blues S. Abdullah

Aden

MK

Masih
menerima moerid
H.LS, dan Schakelschool,

|.

Kekoeatan rahsianja Tjap Koetjing orang jang poeloehan tah 21
boeta bisa melihat dan terang koembali, bocat Tjap Koetjing tidaklah
heiran.

'Kloearan boelan Maart 1936

ah aa
Al

ADM.

adjar 'jepat tangan,
tadiam penglihatanr
-pakai, gampang bawak, gam-

Kadjiweg

pada.

toelis

Paviljoen)

18,

me-

Pergoeroean Nasional
SKASATRIAN:

Hoofd
Hoofd

75 t/o

sangat

NO

BATAYIA-CENTRUM

Trambaan
BATAVIA.C.

dengan

KEMANA

TOKO

menjemboehkan
dan
menanggoeng
Koetjing
Satae-satoenja
Trachcom.
sekalipoen
mata
sakit

Tjap
Oogdruppel
100 pCt. segala roepa

Ta

Senen

diharap

Harga model boender
f 2,50
Harga jang tipis
f 1,80
compleet filmnya 6 X opname
Harga lai nongkos, kefjoeali kalau pesan
6 bidji dan kirim wang lebih dahoeloe
ongkos vrij.

reciame dan advertertie.

!id P, PLB. B.

dan

The

— His Master's Voice”

|.

PE

dengan hormat,

Priaji
persatoean
di Hindia Belanda

oentoek

loeas

dan

bagoes

Sakit

MaghoyoEk 1 SK

sadja

P3)

Oplaag 6000 Exemplaren
Dikirim perljoemah kepada leden P. P. B. B. dan dibafja oleh langganan2
segala bangsa dan Ambtenaar2 Europa,

S

&
&

SECONOMY”
F4—
—
P350

xF

Djoega

koran

pada orangnja.

noelis afzender biarlah terang,

Administratie.

,GENTLEMAN”

3

F

dapat Ihee

ag leden n

Maandblad Bergambar dari
Boemipoetera
Bestuur

fenfie

£Z 32z
5 z

ini

djangan diadresken

Menghadepi hasil besar dan menjenangken, tariefnja rendah dan berlangganan dapet rabat banjak berhoecboeng dengan djaman soesa.
Ingeflah, kalangan Regenischapsraad atawa Reg. Werken jang terkemoedi
oleh Regenfen, jang kebanjakan memimpin fjabang P. P. B. B. bisa mandjadi lapangan adverlentie djoega.
Perminta'am langganan afawa perijonloan Pemimpin, mocatadver-

Kita ini,

:

i

Sore

ADMINISTRATIE

roti

Foto togstel sie ta

BOEKT!I

—

fl.

dan

pekerdjaan

Pendapatan

Bafavia-Cenirum

Beta

soesoe

Memoedjikan

nares.

Lapangan

tus
Poedjian tidak perloe lagi. Mintalah dengan gratis prospec
59
ia.
Indones
roeh
diseloe
pada Directie atau Agent2

“.

—

Sen Bo

» 250

Harga
abonnement
boeat Hindia.
6 nomer, pemf(5— selaon alawa 12 nomer, f2.50 setengah faon atawa
6 nomer,
afawa
faon
setengah
pendek
bajaran doeloe: berlangganan paling

KARTA

Agent dari Maaischappy

2

-e

»

& f1.50 | Pagi dapat koffie

Djoega terima tamoe boelanan (Maandtogie). Tarief menoeroet zaman
dari F15, — sampai F 25 — seorang dan boleh berdamai pada Eige-

SENERANA

eng Ng anna

lalah satoe assurantie tanggoeng djiwa kepoenja'an bangsa awak
mana
“jang telah'terkerial oleh. oemoem, terboekti dari dimana
atau

Nun

teki,

hormat

OETERA"

terdapat verzekerde

Sehari-semalem”

—

gampang

2

DIOKPA

2

“Torang
2

Oentoek mengentengkan

administratie bila toean-toean mengirim
wang langganan Ijoekoep dergan adres

pang

Sa

'Levensverzekering

Sehari-semalam

Harap diperhatikan -

2

“Wap
dengan

Menoenggoe

serat

Len

Pesanlah

:

poedjian tidak perloe,

,

TARIER KAMER2
: -

Chetiben

—

Pakalipan No. 389

R
PEKALONGAN
VAN AKF
KLEERM
Sawah

SCHOENMAKERI!"

,KWALITEITS

cmn

Bandoeng

2153

eweg 10,

esiiern

mama

JU UT ANA?

HOTEL

Hawaiian Syncopaters, Batavia

Rosy Cheeks— Rumba

Minoemlah
PATOEAHWATTEE-THEE

Shine O Haverst Moon Hawaiian Syncopaters, Batavia

D0 IMPORTEUR :
Firma Ho Oo Soen
Songojoedan 56, Tet. 1074 N

Pra

SO ERABA LK 1 TT

Hoo

'Pekodjan 96, Telt. 1074. 18 |

SEMARANG
'Pantjoran 32A, Telf. 1076 Bat..
BATAVIA

“tjok

dengan

djaman tjoema fC.40

per pond

dan f 0.22'/, per "/: pond netto, didalam kota.
Abonnes Pemaridangan dapat'rabat

10 pCt. di

anter di roemah.

Tjoba dan

pesenlah sekarang
NE

AN

3

djoega

AH

GEN penganan

MABA
aa mi
asa» BU SETARA
BK SASARAN

HaNNam MAMA Aa | PEP AmNNa|

diberi

keterangan djelas tentang | itoe

' Selama tentoonstelling, tidak dilakoekan pendjoealan ketjoeali barang2

dari Bali.
'
2
2. Sebeloem :barang2 itoe diizinkan
loentoek menoendjoekkan dalam tetoon
Istelling akan diperiksa lebih doeloe
oleh

Beban
naarnja satoe peroesahaan sampi.
Ia
ai
Clara Bouw djoega bekerdja dalem
satoe
ranch (peroesahaan sampi).
Pa
Lan
Ayres (jang main dengan Ru
RK
» Idolph Valentino dalam film ,Scheik«
“Idalam tahoen 1921) bekerdja
pada sa
toe gasmaatschappij di New
York.
Ella Hall (jang pernah tersohor se
Ik

3. Djoega diizinkan mengirimkan
barang, jang tidak diperoentoekan goe
na mereboet hadiah. :
Barang2 mas dan perak

perti

a.| Perhiasan

Perhiasan

Mereka masih bisa hidoep dengan
beroentoeng, mereka mempoenjai tjoe

njak bintang tidak keilangan antero
hartanja dan sekarang hidoep dengan

melarat? “M,H.«

motor itoe.

Diantjam dengan

| Motor itoe datangnja dari Bangil dan|

mh

—.....

Djoega

Kedemoengan

Soembawa

goenoeng

seka-

barang

permata,

boeat mendapat

boleh dimadjoekan

hadiah. Jang dimak

soedkan dengan perkataan edelmetaal
jalah mas dan perak, dan tjampoeran

kan hati, ialah dimanakah sisanja pa-

di-padi zakat, teroetama jang dari
Soembawa Barat padi jang soedah be
— berapa lama ini dikoempoelkan, sedang
oentoek

keperloean jang perloe boeat

nian

memboeat

barang dari

masdan

perak. Bila perloe. jury akan melakoe
kan pemeriksaan berdasar atas penda
orang jang achli, tentang barang

Kaoem middenstand berkongres
Digedong K. binatang
Aneta memberitakan - bahwa pagi

bih djelas, orang boleh minta ketera
ngan kepada secretariaat Java Insti

ratie digedong Kebon

oleh t. Van Baalen,

binatang

voorz.

kaoem middenstand dianam

Bte.|

tu

"

mna

NN

aa

Peng Tone

federatie

ada hadir

dioendang dan wakil-wakil perk. mid-

Persatoean Islam Bandoeng
Tjabang

Bandjermasin.

Pada tg. 13 Mrt. '36 telah langsoeg
Pertemoean Propaganda P.I. Bandoeng,
kan pemandangannja tentang kesoesa | bertempat diroemah toean Abdulgani
han kaoem middenstand pada masa di ini kota (Bandjermasin), Idiboeka
sekarang ini, kemoedian diadjakan soe djam 1.30, dihadiri oleh 20 orang.
paja kaoem middenstand tetap berlaPertemoean itoe, diadakan oleh pro
koe sabar. Sesoedah itoe t. Polak, ke pagandist P.I. (H. Joenanj dan dipim
pala Chrisisbureauangkat bitjara ten pin oleh toean itoe sendiri.
| tang contingenteering dan licentieering:
Toean H. Joenan memboeka perteMr. Maclainpondt tentang menagih re moean itoe dengan mengoetjapkan sakening ketjil2: Mr. Akkerman, admi- lam dan terima kasih kepada hadirin,
inistrateur Arbeidskantoor tentang hal lebih2 kepada t. jang ampoenja temditempat

denstand

lain. Dengan

pan

Bekas-bekas bintang film

sebagian

besar dari 'Madoera, dan

Bali, dipersilahkan me lid

P.I. haroes mengerdjakan

Sembah

bintang-bintarg film di belakang hari .ngirimkan barang2nja kepada tentoon jang lima waktoe dan Djoemahat dan
hidoep dengan keada'an sangat soekar, 'stelling itoe. Siapa sadja ada merdika 'djoedjoer dalam mengerdjakan perin-

Wal'asri,

Lha

Studiecommissie dari

Moeham-

madijah

te,

teroetama

kaoem

pedagang2 jang

masih gelap pengetahoean tentang hal
hal gemeenteraads verkiezing, mereka
pada mengharap tentang nasibnja di
kemoedian hari. Atoeran2 jang sekareng didjalankan tentang hal djoeal
beli daging mendjadi pertanjaan oe

moemnja rakjat Bogor, jalah pedagang
Baroe2 ini olen Moehammadijah Se- daging dalam gemeente boleh mendja
marang telah dilakoekan conferentie dja kedalam daerah regentschap, se
.Wilajah“ jalah conferentie dari afd. baliknja pedagang daging dalam re

gentschap tidak boleh mendjadja (men
djoeal) dagingnja didalam daerah ge
Dalam itoe conferentie antaranja meente, djika mereka melanggar ini
telah diambil ketetapan boeat ba- atoeran nistjaja akan dapat hoekoe
apalagi dengan tjoekoepnja pe
agoenkan
satoe commissie jg dikasi man,
gawai2
gemeente controle daging, hal
pekerdjaan boeat mempeladjari pendi
ini
tidak
akan bisa terlanggar.
rian apa jang dianggap perloe boeat
Perihal ini kami ta'ukan pandjang
Moehammadijah Semarang. Seperti o
sebabjala o-roesan gerang tahoe, "kendati berdirinja perk. pandjangkan,
meente
dan
regentschap
sendiri, hanja
Moehammadijah
di Semarang telah
jang
amat
heran
daging dari
bertahoen2, akan tetapi sampai seka
Bogor tidak boleh marang Moehammadijah Semarang beloem regentschap
mempoenjai
roemah
piatoe, roemah soek didaerah gemeente Bogor meski
dengan groep2nja jang masoek dalam
ressortnja itoe afdeeling.

djikalau dibandingkan dengan tjaranja boeat toeroet mengirimkan barang2 tah Allah.
. mereka doeloe hidoep. Lain-lain lagi 'mas dan. perak, koeno, dan baroe,
12. Apabila ada 14 orang anggauta
tanah Djawa, Madoera dan| disoeatoe tempat, maka ditempat itoe
'lakoekan pekerdja'an jang terlarang Br
ali.
Ka
Gn
oleh wet atau lakoekan pekerdja'an
boleh diberdirikan tjabang. Kalau 5
i. Oentoek mengirimkan barang kepa | Isadja, maka tempat itoc hanja boleh
ini haroes “Mung! mendjadi groep.
— dari waktoe doeloe berhasil bisa fjari da tentoonstelling
'djandji2 dibawah ini:
sri
. penghidoepan setjara halal.
Sesoedah satoe persatoe dari perta1. Pada tiap2 waktoe, barang? itoe njaan itoe, didjawab beliau, maka la|.
Di bawah ini kita moeat nama2nja
dikirimkan, asal sadja beloem loe ditanjakan: Apakah soeka disini
mereka: |.
j
Tn (boleh
'liwat tanggal 20 Mei 1936. Barang) menerima tjabang P.I?
“
Se
' Betty Blythe /jang terkenal dalam itoe haroes dikirim ongefrankeerd, de
Hadirin terbanjak menerima. Laloe
film ,Ratoe Sheba“ dalam tahoen ngan diseb6etkan harganja (waardenja, rapat itoe menerima anggauta. Dan
1921) sekarang mempoenjai perbesa- Pengiriman di adreskan kepada Secre anggauta jang diterima
ada 17 orang.
han ajam di Californie.
tariaat Java Instituut Djocjakarta, de
ocean Voorzitter laloe minta rapat

tangan. Tjoema beberapa bintang'film

rian.

Dari

itoe

commissie

ada diharap,

soepaja selekas2nja bisa kasih rapport
dan ontwerp jg lengkap.
Jang telah diangkat boeat doedoek
dalam itoe commissie oleh conferentie

tsb. ada: voorzitter toean Oesman Poe

djotomo,

sekretaris

toean Prawirahar

mantri,

Ibrahim,

Rawi

dan

NAS

nja peroesahaan2 daging besar boleh
masoek didaerah gemeente Bogor dengan beaja tsb., sehingga mendatang
kan concorentie jang amat hebat de
ngan pedagang2 didalam daerah gemeente Bogor, apalagi boeat pedagang
pedagang ketjilnja
Jg. amat m-ngherankan lagi membeli

Soe daging. Orang desa tempat tinggalnja

Wabjoe.

Sedjaoeh “MH. “ dengar itoe commis
sie teroetama voorzitter dan secretaris

nja jg sekarang telah bikin studieten
tang itoe so'al ada pendapatan, bahwa
tetapi satoe ,opvoe

didaerah regentschap bisa beli daging
dipasar2 “gemeente
tetapi sebaliknja
orang jang tinggal didaerah gemeente,
tidak boleh beli daging ditempat2 loear
gemeente "eskipoen toekang potong
soedah bajar bejanja sebagaimana jang
ditetapkan oleh regentschap.
Pendjagaan goena oeroesan terseboet
ada begitoe tjoekoep hingga pada djem
batan2 jang berwatasan antara gemeen

Seperti tiap2 Indonesier tahoe, sete dan regentschap pada beberapa hari
boetan:
,roemah piatoe“ atau ,roe- jang kemoedian ini pegawai gemeente
mah miskin“ itoe oemoemnja ada se kontrole telah banjak kali menangkapi
dikit mengganggoe pada perasaan In
anak2 jang beli daging dari loear gedonesier jg aloes, sedang nama opvoe
dingsgesticht ada satoe nama jg baik,

tidak mengganggoe pada perasaan dan
tjotjok dengan

toedjoeannja.

Nanti pada malam

Minggoe

j.a.d ti

cCommissie tersebcet akan sama berkoem
poel boeat bitjarakan lebih djaoeh ten
tang itoe soal.
Conferentie

meente dibawa ke daerah gemeente.
sehingga banjak jang diproces verbaal
dengan perlanggaran itoe.
Berhoeboeng dengan kedjadian seper

daerah

Beloem lama ini kita akan
warta
kan, bahwa Moehammadijah tidak la

tsb.

diatas

itoe,

maka

timboellah

ketidak senangar rajat Boemipoetra dan
kacem Arab Bogor, sehingga mereka
menanja kepada diri sendiri: apakah
hal ini tidak diketahoei oleh anggauta2
bangsa Boemipoetera jang doedoek di
madjelis gemeente Bogor?

Maka dengan kedjadian itoe timma lagi akan adakan conferentie dae boellah dari sebagian pendoedoek gerah, ini tahoen diadakan di Salatiga. meente Bogor boeat meberantas tentang
Menjamboeng itoe kabaran sekarang ki ini keadaan teroetama dari pihak bang
ta bisa wartakan, bahwa itoe conferen
tie akan diadakan dalam minggoe jg

pertama dari boelan Mei jad.
menyewa

Orang

Tionghsa' dengan
desa

njakitkan
oeroesan

Dari Bogor pembantoe kita mengabarkan :

Telah

sa “Arab boeat memadjoekan candidaat
pada pemilihan jang akan datang soe
paja orang jang dapat dipertjajainja
boeat
mengoeroeskan hal2 jang me

beroelang2 dimadjoekan dan

diperbintjangkan dalam tiap2 kerapa
tan desa, bahwa semoea
pendoedoek
jang koeat, maoepoen boemipoetera.

mereka.

Mereka ada ber-

maksoed
boeat memadjoekan toean
Partaamisena
peusioenan
com
mies,
djoega voorzitter dari sekolah

School md. @veran di

Bogor, sebagai

candidaat boeat pemilihan anggauta?
gementeraad Bogor pada pemilihanjad.

Pendoedoek

Bogor pada mengharap

soepaja oleh pihak gemeente

di regent

schap diadakan soeatoe atoeran 'soepa
maoepoen bangsa Tionghoa, diwadjib ja kedjadian seperti tsb. diatas lekas
dimengerti oleh rakjat pendoe
kan ta'loek dan menoeroet kewadjiban dapat
desa ,jaitoe mereka diwadjibkan haroes doek Bogor.
DJOEMENA
membajar
Oeroenan desa, setjara soe
dah beberapa lama, berlakoe dengan
Secretarie
,,Roekoen
keberesan. Akan tetapi tidak koerang2
Pertanian“ Bogor.
kepala2 desa, jang menggeroetoe dan

jang selaloe

menanggoeng

ketekoran,

WARTA REDACTIE.
disebabkan banjaknja mereka itoe jg
membandel, tiada maoe membajar, de
Toean M. Soekaboemi:
ngan matjam2 alasan, jg sebetoelnja
Penjakit
jang ada dibangsa kita ada
hanja boeat melemahkan penarikan
lebih
baik kita obati sendiri dengan
oeroenan sadja. Sedang segale sesoeatoe kesoesahan jang berhoeboengan de tak oesah ditjela2 atau dioemoemkan.
Toean RLE.A. Djasinga.
ngan oeroesan desa, tetap mereka itoe,
Sajang telah pandjang lebar toean
minta dioeroes oleh kepala2 desanja.
Dengan hal jang demikian itoe, ti poenja toelisan tak dapat kami moedak moestahil sering terdjadi jg koe atkan karena, pekabaran boekan dan
rang menjenangkan bagi kedoea belah artikel boeah pikiran poen boekan.
fihaknja. Soedah mereka kepala kp. Diharap toean memberikan onderwerp
itoe menanggoeng roegi dengan 8pCt. ysatoe persatoe jang tegas, sehingga re
IILB. jang diserahkan gepada Wijkmees. dactie dapat memilihnja dan memoeter, tambahan poela soal oeroenan de atkannja.
sa banjak katjau.

Maka oleh karena itoe, wemang ada
soeatoe kewadjiban bagi wakil Pemerentah diitoe bilangan, boeat menetap
kan dengan seadil-adilnja bagi kedoea
belah pihak.—
.

puan

Toean

K. Nitiwisastra

Djombang.

Soal pertanian

telah

sering dimoe-

atkan toelisannja di ini s.k. dan

con-

clutienja toelisan toean poen tak ada
djadi tidak dapat dimoeatkan. Harap
dikirim lain onderwerp.

PAS
Pe EA

.

aU

.

Wan

|.
|

soerah

2.

:

(S. K.)

mah miskin, akan
- |Idingsgesticht«

jang ber

bahwa

2.30 rapat itoe ditoetoep de

pembatjaan

Boeat mendapat keterangan jang le ada lebih baik apabila disini tidak di
diberdirikan roemah piatoe atau roe-

orang-orang sakit lepra di Kanar tidak memberi pekerdjaan di Indonesia : Van pat itoe, laloe beliau menerangkan 'adibanding Es, vicepresident dari Ver enizing zas toedjoean Persatoean Islam, Persa
banjak kalau
seberapa
' dengan pengeloearan .padi zakat di botels touristenbelangan tentang kea toean Islam
Bandoeng dilirikan pa
. Soembawa-Besar tiap tahoen, padahal daan hotel.
aa
da tahoen 1923 sampai ini hari soe|
hampir tiap tahoen poela disini me-!
dah ada mempoenjai tjabang groep
ngalami kelaparan dan bantoean dari
di Djawa Barat, Timoer dan SoemaTentsonstelling barang barang
golongan itoe. (zakat) tidak kita de
tera, tapi jang terbanjak sekali, ialah
. mas dan perak
ngar.—
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Bandoeng, 31 Juli 19. . dan akan meneroeskan pengadjaran
Setelah suedah Iboe bapanja minoem
di-Frobelkweekschool-Bandoeng.
:
menjapoe keroemah teroes megneboet2
Andindakoe Aminah?
koffie laloe Aminah membersihkan se- lal Menteri Irigatie. “—
sekalian koersi, medja, portret2, dl
Kabar baik dan selamat sadja, berSjoekoer, sjoekoer, selamatlah !! !
gala gelas dan piring bekas koewe2,..
Akan disamboeng
.
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