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tjarakan soal persatoean antara peroe
saban timah Bangka dan peroesahaan .. Pemogokan anak2 kapal soedah
timah

jang salah, ja'ni

Tlongkok tidak memperkenankan onmna angan
masoek di Tiongok,
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Pan Arabia.

dengan

waktoenja

orang-orang. sama
naik Hadji, maka
|. Sebagian menjetoedjoei, sebagian lagi cisco, bahwa pemogokan jang dilakoe | di Mekka akan diadakan konggeres
kan oleh anak-anak kapal dengan
| tidak moefakat.
boeat
mempersatoekan
opisil soedah didapat kata semoepakat Pan Arab,
Bagaimana pendapatan kita?
keradjaan2
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dan merasai sendiri segala perboeatan2
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(tidak bisa di
atau diprotest biar
Minister
Colijn
ada berkata bahwa sampai kepada Sri Brginda Ratoe Wilsekarang
beloem
waktoenja
boeat helmina), dari beberapa Kepala Marga
memberikan hak berdiri sendiri pada jang berkoeasa dalam daerahnja, ber
Indonesia.
koeasa . sebagai Burgemeester ketjil,
| staatsbedrijf, peroesahaan negeri, se
Tentoe sadja ini pembitjaraan oem berkoeasa sebagai kepala adat jang di
|2 dang Billiton My ada peroesahaan |
pawa dagangan ialah pendjoealane ng adakan,
Sannea
Radja. dari
pada sekalian
$
Seri Sultan Djokja
ros!
doesoen2.
| partikelir. Dengan tidak oesah membi|
Kalau dipakai pendjoealan detail,
Tentoe sadja tidak ,,semoea" jang
| #jarakan pandjang lebar keadaan “ke — Seri Sultaa Mataram dengan diiringi
oleh saudaranja ja'ni Pangeran Djojomaka
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poen demikian ada keliroe sekali, djika 'melan
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| kan peroesahaan partikelir 'atau seteBerita beloem tentoe
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djatoeh pangsan.
Tiga korban itoe dalam keadaan
pangsan telah diangkoet keroemah sa
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tebih dari pada satoe baji jang sehat. Itoe berarti satoe
iboe jang beroentoeng: dan satoe bapa, jang sesoedahnja poelang bakerdja sehari-hari bisa memboeang
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hampir roeboeh. Djika diwaktoe tidak
moesim hoedjan, tidak terasa oleh me
reka. Kenjataan ini dapat diboektikan
sekarang: jaitoe, dilandgerecht
beberapa hari lagi akan
mengeloearkan
“yonnis
poeloehan orangjg
akan dibongkar roemahnja
disebabkan itoe
perlangga
ran".

F.A. Wirrenga.
an
:
kiri adanja Allah".
kekoe
mai
' Jang satoe hendak menja
asaan Allah, dan jg satoe lagi hendak N. V. Kediri Stoomtram Maatschappij

Allah.

bereboet

ngoeasai doenia. -

hendak

me-

Hitler soedah Maha koeasa di Djer-

man, dan Djerman hendak didjadikan
lagi ,, Deutschland Uber Alles“,

»Djerman

man”.

dianggap terkemoeka dalam kampoeng,
cempama
sebagai sekarang dengan
bangoennja comite comite kampoeng,
beliau hendak datang dan memberi

Penghasilan selama boelan:
segala penerangan jg berhoeboengan
Januari 1987 ... f£ 16800,— voorl, dengan peratoeran gemeente jang me
opgave).
ngenai oeroesan pendoedoek kampoeng,
(defin. dan akan memberi gambar gambar
Januari 1936 .. ,, 23121.—

23

en

opgave

). letaknja tanah

mengatasi segala sesoea-

, Hitler ada diatas Djer

toe“, padahal
:

:

Dus: Hitler hendak Atas segala se-

sdan

Laksamana

toean Verwerda

Soedah poelang.
Tadi pagi telah tiba kembali Lak-

CA,

E
ND
LE
KA
— IL. FEBRU
| Senen

Oloajalelini-—I

| Minggos 3g

—

bahan

bahan

itoe

jang

tidak“.

Dus teranglah

tanah

jang

noenggoe idzin
oelang oelang
toor Bouw en
wab: ,Sedikit

Kindermeel

Nestle.

ongkos

mengirimnja.

PEMIMPIN

KERAS

KEPALA.

T, D. menoelis pada kita:
Dalam Pemandangan
kemaren, t. H. A, Salim merasa dirinja gecompromitteerd, karena saja katakan
beliau menanjakan: ,,Siapakah jang

solliciteer d.l.s.“ |. ,. kepada t. Tjo
kroabikoesno,
Karena 'silap“ terdjadi persangka
an itoe, demikianlah kira'an setengah
pembatja. Mea culpa!
Tetapi sekali-kali boekan begitoe
adanja, oleh sebab saja tidak berniat
menoedoeh ataupoen menjangka t. Sa
lim berboeat itoe.

Saja oetjapkan itoe dengan sambillaloe sadja, dus soeatoe terloopshe opmerking. Excusez!

nja kapan?

,dengan angkat poendak

tosan jang ditanja".
Moesim hoedjan datang, dari sebab
koeatir bahan bahan roemah tadi roe

rooilija sak, dengan tidak terasa laloe memang

sebagai Wet-huuder

Mr. Hadi telah me
gemeente, toean
pendoedoek kamngerti bahwasanja
hing
poeng sangat koerang tahoenja

gil

toekang

Sampai

datang
datang

Zich verzoenen is een uitstekend
ding, maar geen twist krijgen is

oneindig heilzamer en beter,

beloem datang.
Ber
Ini perloediperingatkan lagi, karena
mereka datang di kan
ada
orang .menjangka jang toelisan
Woningtoezieht, di dja
saja
'itoe mengandoeng pentjela'an
hari lagi.“ Kalau di ta

mendirikan

roemah

roemah

itoe.

itoe djadi beloem

controle,
roemah itoe habis
mantri, laloe bikia proces-ver

baal, si orang tadi telah melanggar
oendang-oendang.
jg
hoekoeman
itoe
ga moesti alamkan
Demikianlah apa ig saban orang bi
boekan enteng, terhadap pada orang sa boektikan,dan keterangan ini jakin
Apa
jang koerang mampoe dan bodoh.
oleh
toean Mr. Hadi dan anggauta
poela kita tahoe dalam segala oendang nationale fractie pernah didengar dari
—@ —
oendang jang berlakoe sekarang ini mereka jang pernah datang mengadoe
“Bajangkanlab : apa Depan orang
ditoelis
dengan bahasa Belanda,
jg hendak ,mereboet
Hag Allah“, dan:
—9 mm
Sembajang Hari Raja Idil Adha
soenggoeh sajang, sedjak
Sajang,
orang jg ,memoengkir Allah“.
jad.
Hadji)
(Sembajang
Itoean Mr, Hadi keloearkan djandji
Di batjok dan di krojok.
Diktatuur (Hitler) dan Komoenisme.
itoe hingga kini tinggal djandji,
| Pembrntoe kita mengabarkan:
Petang kemaren di djalanan Tanah
Dan marilah kita tilik sebab-sebab
' Pada hari minggoe 31 Januari 1937,
Tinggi,
Gang
Secola terdjadi penje
bodohnja
Ketjoeali
djaoeh.
“Ibertempat di kantoor Hoofd Penghoe nja lebih
rangan
dan
pengrojokan,
hingga doea
pendoedoek,
tahoenja
koerang
dan
|loe Betawi telah diadakan pertemoean
korban mesti dirawat di C. B.Z. Ini
ke
koerang
lantaran
terpenting
jang
Islam
katan
Ildari beberapa fihak perseri
dan kesalahannja tjoe dvea xorban beroemah di Laan R.
|laan Penghoeloe2 resort Betawi dianta mampoeannja,
ganti tiang dan nje- Saleh dan Salemba, Menoeroet penga
disebabkan
ma
Ilranja badlirin djoega padoeka Kan
hendak
poelang
korban jang demi koeannja mereka
Korban:
loengsoemi.
Idjeng Boepati Betawi.
dari
Pasar
Senen,
di
itoe
tempat
jang
kampoengan,
di
oemoemnja
| Masing2 fihak sama melahirkan pen kian ini keperloean
gelap
sekoenjoeng-koenjoeng
di
serang
seharihidoepnja
oentoek
Idapatannja sebagai di bawah ini :
dengan batjokan. Sipenjerang jang
tenaganja.
— 1. Fihak Penghoeloe Landraad dan bari soedah habis boekan dongeng dan mempoenjai beberapa kawan lain toe
Keterangan ini
bawahannja menentoekan, sembahjang
roet mengrojok, kemoedian masing
tjerita
sadja, tapi boekti.
1937.
ri
Februa
22
Semen
pada bari
masing lari.
paling
g,
berdagan
a
hidoepnj
Jang
2. Toean H, Djoenaidi, Penghoeloe.
| Selasa
Beberapa kawannja si korban sebab
ke
mereka
soeboeh
sesoedah
moedjoer
akan
n
persoo
sebagai
'Tanggerang,
tanding melarikan diri kedalam
alah
sekembali
dan
Minggoe 21 loear dari roemahnja
hari
bersembahjang
seboeah
waroeng disitoe, siapa oleh
,“boeroeh
Jang
Rebo
magrib.
liwat
Februari 1937, dan sebagai Penghoe soedah
pengrojok
itoe diteriakkan maling,
Tau
di
koeli
mendjadi
ja
oempaman
(hari
Ilioe akan menoeroet Hoofdnja.
dan
oentoeng
pendoedoek disitoe ada
djoeng Priok, di KPM, atau di Droog|Senen).
jg
mengenali
itoe
orang jg semboenji
pergi
peroesahaan,
lain
' 83. Toean S, Jachja, dengan meng dok dan lain
“Djoem'at|
kan
diri
dalam
waroeng,
kalau tidak
ta"
tjoema
Mereka
gelap.
poelang
gelap
hormat orang toeanja (Almarhoem)
dan tamoe C.B.Z
teraniaja
moengkin
Roe
datang.
telah
hoedjan
kalau
ingat
mela
akan
J.m. S. Oesman, maka
mahnja kebotjoran. Baroelah mereka akan lebih banjak lagi,
-Saptoe :
koekan hari Senen.

soeatoe. Padahal sebenarnja : ,,Inallaha samana (vlootvoogd) dengan kapal
'ala koelli sjai'in gadir“,
'Goebernemen s.s. “Valk“, dari kapal
di
ada
H
hnja
ALLA
nggoe
mana beliau telah mengoendjoengi
. Sesoe
atas segala sesoeatoe",
'manouevres didekat Soerabaja.

—

mengoewpoelkan

:

Mr. Hadi sendiri pernah dan telah soedah mengambil tempo berboelan
berdjandji, kepada tiap tiap orang jg boelan, ditambah poela menoenggoe

jang satoe jalah kaoem jang ,memoeng

Kedoea2nja

13, Batavia-Centrum.

atau

kam
Tapi.ada tapinja, apakah masih pa Sebab oemoeranja pendoedoek
Dalam toelisan'itoe saja poen hanja
poeng, djika hendak mengirim rekest
toet mereka itoe disalahkan?
hendak mengandjoeri fihak jg berten
membikin
roemah,
lebih
dahoeloe
me
Marilah
kita
tilik sebagian besar
tangan itoe, djanganlah mempersangat
mereka itoe jang alamkan pembong ngoempoelkan bahan-bahannja sedikit confliet tetapi sebaliknja, boeat men
karan
roemahnja,
terdiri dari pada dengan sedikit.
Kalau soedah xoempoel, barvelah tjiptakan satoe soliede massa, dan me
orang2 kampoengan jang djaoeh dari
ngadakan persatoean.
pada mengarti dan djaseh Jari pada mereka mengirim rekest. Djadi sedjak

— €,A. Netten—Mas Salmon — M.B.
Djadi terang, bahwa menoeroet pe- van Slee — R.M. Notosoedarto Soedamandangan Hitler, didoenia ini ada risman — Soekisno — R.M. Taha —
2 kekoeasaan jang terbesar, ja'ni ,di k- Tjan Tjay Liong — Tio Tong Soei —
tatuur dan Komoenismes,
E.G. Welcker — A.C.G. Westenberg.
jang
ialah
itoe,
besar2
n2
easaa
'Keko
Radiotechische Afd.:
satoe kaoem , orang jang hendak koeBerg —J,S. Brouwers — Gobit
“B,
asa sendiri diatas doenia (Hitler)“ dan — H.C. Tenret — A. Th. de Torbal —

.memboeang”

ketjoekoepan,

membikin

Noord

Lactogen

mem-

roemah baroe jang dibawah dari f 100.
di bebaskan memakai zegel.

oentoek

monster

PMD.

rekestnja dikirim, tetapi tidak djoega
dapat balasan.
Tiba-tiba moesim hoedjan
datang.

rat biasa: sedang

Co., Koningsplein

blik

N

sm ADRES:

NAMA

git, Padahal kalau orang tadi hanja
Demikianpoen jang membikin roehal
membetoelkan roemahnja dengan har
Pada
i?
dama
:
Sahari 84, Bat.-6,
Bisakah timboel
mah
baroe. Boekan lantaran mereka
ga beberapa roepiah, demikianpoen
Djerman dan Itali mengakoei sah adatidak
minta idzin dan tidak maoe min
jang
an
pengabis
examen
pemem
meminta
idzin
mereka
tidak
menge
“Oentoek
nja pemerintahan Burgos (kao
ta
idzin.
Sebagian besar pernah kita
:
loeloes
soedah
acbir,
paling
ou
loearkan
ongkost
lebih
dari
f
2,50,
se
Mosk
ng
seda
berontak di Spanjol),
boektikan,
soedah beberapa boelan
tetap sympathie kepada Pemerintahan
Electrotechnische Afdee- bab boleh mereka menggoenakan soe
pah",

haloes

debat ia kasih ma-

pada beberapa soerat kabar dapat per
jang lekas merasa kaja hatian jang mempoenjai kewadjiban
tentang
pembongkaran
roemah2 di
sebab mestinja . . . dirahasiakan.
Seorang abonne kita no. 11828 di kampoengan dengan vonnis Landge|
mengoena
nanti
nja,
salah
apa
Dan
Mr. Cornelis, ketika hari Rebo 3 Febr
tjoekoepi kehendak Hitler1 itoe laloek,“Ijl. ada menjoeroeh boedjangnja nama recht. Kesalahan mereka disandarkan
ada jang membetoelkan roemahnja
oeslan kiriim pasoekan djoega?
A.-Saffandi jang biasa dipanggil Ba
tjoema memakai atap baroe, atau tiang
Djadi njata keadaan di Laoetan Teboen, pergi menbawa wang f 25 bve
ngah itoelah letaknja »damai“ atau lat membajar peroetangan di Sawah roemahnja jang hendak roeboeh di
ganti, dan ada poela jang berdirikan
,perang doenia",

Bekas premier Perantjis, ja'ni Fla n-

jang

pentjernahan

diperhatikan.

tetapi hanja digoesart, | Boedjang

| tidak disangkal,

dengan

LACTOGEN —terbikin dari soesoe toelen — menganjang
bagian-bagian
sesoeatoe
banjak sekali
'doeng
mengoeatkan, jang kau bisa dapatkan didalam soesoedjoega waktoe
soesoe sampi jang paling baik. Dan

'

Rohani menerangkan soerah
Nona
Gemeente dan pembongkaran
:
Joenoes.
roemah.
“7, Ab. Ahmad menerangkan soerah |
Tentang keloeh kesahnja pendoe@iamah dan mendjawab mas'alah dari
doek
kampoeng jang saban kali di
(hadlirin.

kepada Mussolini oen
80.000 orang pasoeka
Itali, (kabar itoe) me:

anak-anak nja

makan

Jah Ata

Lihat sadja di Spa

oa

hasil jg soenggoeh ditpeggoe oleh se
genap oemat Islam pendoedoek Beta| wi, jaitos adanja pertemoean | persaan
setiap? mendjalankan Ibadah
Islam"
at
Semang
ar
»Penjad
law
:
aren malam Persatoean Islam
Penoelis jakin, bahwa perselisihan
: Mr. CO. mengadakan Tabligh pendapatan tsb. diatas, tidak berarti

Bisakah damai?

.njol mentjoekoepi

Ane

Sepintas laloe, dengan

MEAGe

Pe RON

bermatjam- bisi,

n

menjoeroeh
Tr atau kom
ja disoeroeh

djatoeh hari |

'37, maka Tebkaa Haag
Minggoe 21 Febr. 1937.

| maksa negeri2 lainnj:
Djerman :
ntara

belaka,

Soekoer

masih

penjerangnja,

dapat

oleh

di kenalkan:

politie

kap doea
orang, satos
nama Soegriwa. Katanja,

ditang
antaranja
tjoema di

sebabkan beradoe speda pada
pa hari jang laloe.
sm

Tamoe

bebera

9 cawan

dari

Tiongkok

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

visoernja Minister Oeang di Tiongkok.
Beliau akan datang bersama2t. J.T,
Cbu ass. manager

bank

dan Bangkow

manager Commercialpress.
Selama
beliau2 itoe ada di Indone

sia, beliau

beliau itoe akan mendjadi

tamoenja Oei

Tiong Ham

Concern.

seng (9 rama

Bridge drive
Berhoeboeng dengan berita kita bs
berapa

hari jang

laloe ja'ni

tentang

diberikan

oleh Hs.

Bridge Drive, dapatlah kita tambah
lagi, bahwa goena itoe akan diadakan
bererapa hadiah2 sebagai prijs, ja'ni
barang? jang akan

Vrg. Djohan Djohor, Toko Delima,
Toko Mohamad Tahir dan Njonja.
Hadi.
Sebagaimana diketahoei, bridge drive akan

dimoelai

besok

Menteng Soos, djam
so

malam

. di

8.

Gg mw

WK ala

Sani

200

me

noeroet sebagai Almanak N O dan djoe|
ga akan melihat boelan terlebih da
hoeloe malam Djoem'at, boleh 'djadi|
bari Raja pada hari'Minggoe 21 Febr.

s ..k. itoe roepanja menoenggoe adanja

Isoeatoe initiatief jg akan diambil oleh
Pemerentah

g

Nederland,

ie akan memberikan

sedang

@n/ selesai baiknja soal ini.

FRANKRYK

Pebr. (Aueta) Sio-|

1 ypaanjol

van Oenderwys
atoeran: Candidaat2 |
amen penghabisan pada

acte, waktoe menempoeh exaManila,

4 Febr. (Ane

' woordenboek

— Orang Katholiek dari semi

Ii

| pinan Aartsbischop Ma
|.

5

Kota itoe penoeh. semoea tempat2

—

tidoer

di . Hotel2,

demikian

djoega

.roemah2 particulier, sekolah2, cluk Pay
» telah penoeh sesak. 15 boeah kapal pe noempang, tel: NT

|

dibikin

—.

sebagai hotel tempat

map. Tetamoe

men

jang terpenting, ialah

Amerika

| Kardinaal

Sarikat

Dou-|

£

Ditoenggoe pada penghabisan
cor

res nanti tgl. 7 Febr. ada 300.000
|... orang akan berkoempoel digeredja
dan

|

di

tanah2

lapang

oentoek

me!

takoet akan sesoeatoepoen,
semosa orang Japan, dengan tidak|
membedakan tentang kesertjajaan, ber |
sama dengan geredja R,K. menen
tang terhadap pada sesoeatoe aliran,
jang

mengantjam

Vries en

4 Febr.

|Aneta

badan

Tentara

semoea azas2 jang

Nana

bermeriam

,,Daily-Herald“

ocean). Kabar dalam

Angkatan darat, laoet dan oedara
BerangkatdariAlgeciras.

bahwa ketika serangan
di Malaga bahwa armada nasional

d imoelai djam 7.
te
Semoea kapal2 perang jang ada di
poela lagi moealim2 Indo China:
boeah kapal Algeciras, dalam mana termasoek pos
doea
oleh
an
“
didirik
lah
hari telah tiba dengan kapal ,Spinx 4
perang Duitsch itoe, dibantah kebe- la ,Canarias“ jang membawa GUEIPO
. “Ini hari ialah , Womensdays. - ja dengan segala kepastian.
narann
DE LLANO sebagai pemimpin perge
Pagi-pagi benar 10.000 kaoem i boe|
laoetan dan
rakan tentara daratan,
telah berkoempoel di Lunetapark oen
penjakit Paus "
an
Keada
oedara,
pada
djam
5.15
telah
berang8
Bisschop|
£ — toek mendengarkan pidatonja
| Masih beloem d joegajk at menoedjoe ke Marbella.
Cebu Mgr. Reves.
3 boeah mesin terbang pelempar
berobah.
:
telah berangkat dari Ceuta ke
bom
Menentang Koemoenis ?
:
Vaticaanstad, 4 Febr. (Aneta Merbella.
:
Andjoeran fihak o- Reuter). Paus semalam tidoer njenjak, $ 'Pembesar2 negeri disekitar daerah
a
“rangJapan.
keadaan penjakitnja pagi ini tidak be- itoe telah membeslag semosa vracbt
Manila, 4 Febr. (Aneta-Ha '2s). |(robab.
auto's, autobussen, auto2 particulier
Aartsbisschop Tok io Mgr. Ckambon|
oentoek
membawa
diadakan
jang
doctor2, verplegers, dan persediaan2
menerangkan: ,Tidak akan dioesoel 'Conferentie 25 Negeri di Londen
| kan oentoek mengadakan tindakan ber|
3
Mempeladjari soal Palang Merah.
sama goena menentang kaoem koe-| Puengi.
bahwa
mendoega
Oemoem
pasar goela,
oenis, tetapivakan menjelesaik an so|
Irola dan Torredemolinos dalam bebe
dina da
3
cal soal eucharist,“
ter) Soerat2|rapa hari ini akan terampas djoega,
(Aneta-Reu
'Geneve, telah
—. Beberapa wakil dari Japan mene- osendangan
Kabar
belakangan:
Seka
Ma Ren pada 25
aoeran
Monacovicaris

dan

banjak

0.

rangkan kepada wakil2 lainnja: ,Ber|
congres ini di

“samaan dengan

Sovjet|

nageri oentoek menghadiri soeatoe CON-|rang

ferentie

jang akan dilangsoen
280 gkan di
pada tg. 5 April jad. dalam

Rusland diadakan poela congres oen- Londen
toek memperkoeat kembali dasar ma- mana akan dipeladjari masa-alah baterialisme dan koemoenisme.
gaimana tjara membentoek soeatoe or- Iganisatie dari hal pasar goela.
“ Negeri negeri itoe, antara lainnja,
ialah: Duitschland, Afrika-Selatan, Aus
Spiritisme
tralie, Tiongkok, Cuba, Amerika-SeriKita menerima seboeah kitab jang kat, Frankrijk, Br. Indie (India), Japan,
ngandoeng “ilmoe, ja'ni Spritisme Nederland, Tsjechoslowakye, Sovjetu 'ilmoe Rohani.

tjara berkata2 dengan
gai
h2nja orang2 jang telah marhoem.
Didalamnja mengandoeng lagi oeraian
tentang ,clairvoyance” ja'ni ilmoe me
lihat barang2 jang djaoeh dengan tia

perkakas

| memakai

nong dengan

soeatoe apa.

Rohani, tentang Sy-

peromongan

comenterle,

- Ilahi, Dark

Glas Ala de Spirita dll.
Kitab ini dikarang oleh toean Prof.
K. Hasrut, seorang spiritist dan Astroloog di Bat. C, seorang ahli falag mag

| netiseur dan adviseur segala penjakit.
West

Christelijk H. 1. S.
“Di

minister

Kernolongweg.

pembatja kita mengharap

Rusland, dan Joegoslavie.

Minister Eden Verlof.
Sementara di ganti
Halifax.

Londen, 4 Febr. (Aneta-Reuter),
Minister Eden telah berangkat. pada
tanggal 7 Januari jl, oentoek berva

cantie lamanja 14 hari ke Frankryk

Selatan, sedang pimpinan - oeroesan
loear negeri diwakili oleh Halifax.

Pekerdjaan bersama
Antara negeri2 SkanNederland
dinavie,
dan Belgie.
Brus3el, 4 Febr. (Aneta Reuter),

sedang

Kerillis

menerangkan

bahwa

sekali djoemlah mesin2 ter

'masoekkan

dalam

Ojen

jang

ter

tentara Pemerintahpoen dengan keras
dan gagah berani memberikan perla
wanannja.
kekalahan

Pada beberapa.tempat
terpoekoel
moendoer.
Malaga, 4 Febr. (Aneta Transoce

an) Menoeroet boenji makloemat dari
hoofdkwartier kaoem merah ternjata

bahwa pada tg. 2 Febr. jl. telah me
moelai dengan serangan mereka di ba
rat dan oetara barat Malaga, seran2gan roepanja'telah berdjalan hingga 3
Febr, jl. tetapi roepanja ini pagi sa
ma sekali telah tersapoe habis.
Detachement2 Falangistas dan Regu

mentjoba

dienst

militair,

dan

Seteroesnja Daladier mengoemoem
kan bahwa ia telah meminta crediet
oentoek
19 milliard francs maksoed
nja akan dipakai dalam oeroesan per

sendjataan, jang dibagi oentoek lama
nja 4th.
:
Kabinet telah mengesjahkan crediet
tsb.

Lebih djaoeh minister ini menerang
kan poela bahwa, oleh sebab soeatoe
balatentara jang hanja berdjoemlah
600.000 orang itoe beloem tjoekoep
goena
keperloean pembelaan negeri

maka

kekoeatan tentara itoe akan di

perkoeat poela dengan djalan menga
dakan divisie divisie auto wadja.

Satoe divisie
mang

telah

dari auto2 wadja

me

sedang dalam

moe-

ada,

sim kemarau ini akan diadakan poela
soeatoe divisie dari auto2 wadja berat.

Djalan2

akan diperloeas poela,

dang autostrada's jang speciaal
diadakan djoega.

se-

akan

Kemoedian minister itoe berkata:
Kita berpendapatan bahwa soeatoe

peperangan jang timboel

dibenoea Eu

ropa, akan beroepa soeatoe peperangan

saudara, tetapi kita" mengerdjakan se
gala jang perloe dan dapat dikerdjakan
oentoek mentjegah
timboelnja
bahaja terseboet,
Tetapi disampingnja, memanglah ra

telah

dengan 50pCt, dan kekoeatan uitrusting 70pCt—kata minister itoe poela
—dan saja dapatlah ramalkan dengan

tidak berbahaja apa2, bahwa angka2
productie oemoemnja dari industrie
mesin terbang dalam th. 1938 akan
menoendjoekkan tambahan 60pCt.
Ketika ada perdebatan jang

nai soal pembelaan
Daladier

akan

menerceskan djangkah2 mereka, jaitoe
bombardement2
sesoedahnja terdjadi

Daladir

menerangkan bahwa Duitsch
sekarang
ada mempoenjai ten
tara jaug terdiri dari 1 miljoen orang
serta persediaan2 jang sangat banjaknja, demikian poela mesin2 terbang
jang tidak terhingga ditambah poela
armadanja, dan sekarang
ada poela
niatan menoedjoe mobilisatie Industrieel.
»Oleh karena tetangga2 kita roepa
nja selaloe bersendjata, maka Frank-

obat2 bedil land

menge

negeri,

minister

menerangkan

bahwa

Frankryk ada mempoenjai 500 sampai

rykpoen rasanja tidak boleh tinggal
diam, hingga mendjadi soeatoe korban

606000 soldadoe, hal mana menoeroet jang gampang
doegaannja sangat ketjil djoemlah tsb, rangnja.«

hingga roepanja sangat perloe menga
dakan

soeatoe barisanjang

terdiri da

ri 15,000 specialisten oentoek beker
dja dalam lapangan pembelaan nege
ri, dan disampingnja perloelah poela
mengadakan persediaan2 oentoek mem
berikan pendidikan pada pemoeda pe

“Lebih

dirampas

djaoeh

oleh sipenje

minister

itoe mene-

rangkan poela bahwa program persen
djataan sekarang roepanja terlambat
djalannja, karena timboelnja
bahaja
pemogokan2, tetapi productie2nja roe
panja sekarang kembali sebagai biasa.

,
mengasingkan Malaga, sebeloem
nasionalisten mendarat di

akan

di nja kaoem

rampas, sedang lebih djaoeh diterima
poela berita jang mengatakan bahwa

lares ini pagi telah

dienst actief,

diperloeas 37pCt, sedang

nasionalisten

l etak di dekat Marbella itoe telah

Nasionalisten banjak

de Pariss.

jg singkat

oleh orang2 loeka telah tiba di Lelinea.j
kaoem

goena

achirnja soepaja organisatie dari In
dustrie didasarkan atas dasar perang.

bang tsb. telah ditambah dan dipersanja kewadjiban kita oentoek membi
loeas begitoe banjak.
Sedjak boelan Juni '36 djoemlah kin soepaja batas2 kita itoe sangat
mesin2 terbang modern jg telah di koeat,"

pa
pe Fuengirola
1
8 antara 8 Marbella
,
dan
hebat
8 edang vracht auto's jang dipenoehi
Hoofdkwartier

sk. ,Echo

Ia berkata poela bahwa dalam waktoe

lk

terdjadi

dalam

moeda

Cot me (oorlogbasis).

nerangkan bahwa kekoeatan oedara
Frankryk adalah soeatoe kekoeatan

Keterangan ini didoega seba gai soea |
@ueipo De Llano
toe pertoendjoekkan bahwa .orang2| menjatakan bahwa
h di
— Japan itoe berniat akan mengoesoelkan telah naik dalam kapal Duitsc al,Admir
kapal
jaitoe
Gibraltar, 4 Febr. | Aneta-ReuSoeatoe aksi bersama menentang ko Algeciras,
|
terj. Serangan dari fibak kaoem nasi$
moenis. .
“uh Grafspee“.
mengatakan onalisten terhadap pada Malaga telah
Bisschop Haiphong Mgr. Chaize,| Tentang berita jang bombar
dement
Generaal

Fransch,

bergerak keras di semoea medan2 pe- oedara jang tidak berbanding di doe
rang: Iboe kota Escorial, Aranjuez, nia, hanja diketjoealikan fihak Sovjet
Hanana, demikian berita Transocean
Guadalajara.
Haag, 4 Febr. (Aneta)
Di Andalusie djoeroe2 terbang Pe'Tearing5 Fabr: Duitseh- merintah mengadakan bombardement2
Walaupoen ia mengakoei
bahwa
3.46, Italie 9.61, , Spanjol 12.50
diatas fabriek sendjata San Feranando Frankryk dalam beberapa soal, seperti
Pe mn
djoega diatas station Boa- dalam lapangan minjak2 motor jang
Wakil2 dari Djokja
beloem dimasak, roepanja terkebela
illa.
kang diperbanding
dengan
negeri2
Beberapa pemandangan
elah berangkat dari
lainnja, tetapi minister itoe dengan
Den
Haag.
:
Di medan perang oetara tegap memberikan kepastian bahwa
Reu
(Anetasama sekali tidaklah ada keragoe2an
Febr.
4
dan
Madrid.
Haag.
Den
rJ). Wakil2 dariJ. m. m. Soeltan Djok
Salamanca,
4 Febr. (Aneta lagi, bahwa kekoeatan oedara Frank
h berangkat dari Den Haag de Transocean). Makloemat jang peng ryk, soenggoeh tidak dapat diperban
an diiringkan oleh Majoor Phaff, habisan dari hootdkwartier nasiona ding dengan lain2 negeri diseloeroeh
trusblumberger (masing2 atas nama listen menjatakan bahwa di medan doenia.
ri Ratoe dan minister Uolyn) Mangj perang oetara masih sadja aman.
'”»Mesin2 terbang Duitschland ta'
dapat
rasanja diperbanding dengan
ocenegoro CS. Soejono dll. poen berTentera
bermeriam
nasionalisten
kita.
membombardeer garisan2 perang ka |mesin2 terbang pelempar bom
0 em merah (Pemerintah) pada berba Perbandingan kedoeanja itoe adalah
seperti kekoeatan
slagschip dengan
.
g si tempat di medan perang Madrid.
terpedobootjager“.
Eskaderille
nasional
.
dengan
ti
tuk
Minister ini membantah kebenaran
diatas
serangan
ba2 “ mengadakan
| Tentang kapal? Duitsch
itoe
statistiek2 jg mengenai penerba
arisan tentara militie, serangan itoe
ngan
militair Fransch, jg roepanja
“ Jangtjampoer tangan. g oen roepanja berhasil baik.
telah dioemoemkan oleh Henry
de
Perlyn,4 Febr. (Aneta Trans- p

.

|.

Parlement

oeroesan penerbangan Pierro

Havas):

Makloemat dari defensie Junta menje
demikian:

Ketika ada perdebatan jang menge
soal Nasionale-defensie . didalam

hadlir djoega.
bahwa|

Kita terangkan dengan tidak merasa

moelia.

Madrid,

nai

pada bebe
perang.

2 Koers clearing

dari Eucharist congres
dilangsoe

|

dibolehkan

De

Pergerakan
rapa medan

'boet

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

schriftelijk

BERSENDJATA

|

. Makloemat Defensie Junta

Kweekscholen) dan|

an

Bel

kepastian atas

sitoe.
Tetapi achirnja ternjata bahwa niat
kapal silam tidak tertjapai.

Minjak

Beberapa keadaan di Tiongkok
Seorang Generaaldi

tangkap

poela.

Pintoe

ketfjil

Copra: Harga ini hari toeroen f0 50
djadinja f 6.50 per picol, noteering
Londen

Tiongkok

kelapa:

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

ini

1/6 pndsi. per ton nom.
Katjangkedele:

hari

19/

Kedele poe

tih mata itam fob Soerabaja, Pasoe
roean atau Probolinggo f 2,65, mata

poetih fob sama : 2,85, Gendjah Te
gal fob Tegal f 3,10 kwaliteit Ampe
diterima tetapi beloem didapat kenja nan fob Ampenan f 3,75 per picol
Gouverneur nom.
taannja, ternjata bahwa

Loyang 4 Febr. (Aneta-Shanghai
radio). menoeroet berita jang ini hari

Katjangtanah:
Kansu Generaal Yu Hsueh Chung te
djoeal
boeat kwaliteit
ra
orang
pa
lah ditangkap oleh bebera

Harga penBogor f 5,50,

dicalisten jg doeloe masoek tentara oe kwaliteit Benteng jang basah f 5,25
per picol.
tara-timoer di Sian Fu.
Tapioca: machinale Seeds f5,20
sesoe
Yu, jg seminggoe lebih doeloe,
dahnja pengoemoeman

bahwa

Yang

Machinale

baik se pioca

Hu Cheng telah menerima
moea perdjandjian2 dari fihak Pemerintah, telah berangkat dengan mesin

Pearls

menoeroet

f 5.45,

tepoeng

ta-

kwaliteit . f 3,20

sampai f 3.50 per picol.
Bawang

merah:

Keloearan ba

Djangka2 oentoek melahirkan pekerdja artillerie, tetapi roepanja mereka itoe terbang dari Lanchow ke Siam itoe, roe, kwaliteit Tiongliap f 5.25, Tiong
dan lebih tidak sanggoep menghadapi itoe sera ialah salah seorang daripada 4 Gene- toa f 5.50, Wuchang f 7.— per picol
sekedar dioemoemkan pengalaman a- an bersama jg commercieel
jg doedoek|

Seorang

Sjahroel
Irapst antara negeri2 Skandinavie, Bel:
diatas
tsb
ah
sekol
pada
4
las
Igie dan Nederland,. roepanja telah
bl December jbl: wang seko mendapat soeatoe djembatan oleh kaedari
si” anak ditoeroenkan mendjadi rena kedatangan Radja Zweden di
lah
10 seboelan dan oleh ora
Brussel jg baroe2 ini, demikian djoega
aknja nama

minister

ir | kedatangan Zweden,
- |loear negeri
itoe

djoega

telah

Tenta
terpoekoel tetap berdjalan moendoer ke tempat2

Tentara militie tidak mentjoba akan
madjoe, tapi roepanja mereka itoepoen
tidak poela menjerahkan tanahnja
walaupoen sedjengkal.

tangsi jg ditoendjoekkan

oleh Pemerin

tah,

masing masing

: Lebih baik tjaboet
sekolahan lain toch
vab bahwa rapport
kan.
memberikan pertim
boleh djadi soedah
0easair“,di itoe sekolah

tetap setia pada

perdjand, jian-Oslo.

belatia

jg tampak

toe doesoen Ojen, 8 Km. djaoehnja sebe
&
lah oetara Marbella telah terpoekoel

dan De Graeff, maka

Sandler

minister oeroe|

san loear negeri itoe telah menerima
baik itoe oendangan oentoek mengoen

Kapal silam nasional Membombardeer pantai
Timoer—Selatan.

Robusta:

Kwaliteit 15

f 1.52": nom. lev, April

(Juni f 1.52'/2 pembeli, f1.55 pendjoe
al, lev. Juli/Dec. f 1.50 pembeli f1.55
Ipendjoeal.

didalam ling moendoer demikian djoega pertjobaan2

pembitjaan2

Koffie

dekat harganja

koengan2 doenia dagang, roepanja ma kaoem nasionalisten disepandjang -dja
'kin bertambah2 dengan adanja peng lan pantai dari Marbella ke Feungirola
oemoeman ini hari b ahwa sesoedahnja telah gagal djoega.

dilangsoengkan

poenja noteering 5,31/16 pendjoeal lev,
Maart/Mei.

pCt e.k, Telok Betong harga pembeli
f 13.60 pembeli, f 14.— pendjoeal.
Citronella Olie: Boeat lev.

tan tsb. oentoek menjatakan perasaan2
Makloemat itoe seteroesnja memberi
gemas, iboe sianak nja dengan pasti, bahwa negeri2nja 'tahoe bahwa serangan nasionalisten di
hal anaknja tsb pada

ao0e masoek sekolah, dioesir lagi.

ep

kemoedian,

oeroesan| moendoer.

Baikpoen baginda Gustaaf maoe
g sekolah sampai bl Februari | poen baginda Leopold sementara
ibajar,
itoe anak wak- 'itoe telah mampergoenakan kesempa

jati

terpaksa: raal2 jg pada tg, 2 Febr. jl. telah me harga pendjoeal,
hingga
ngan2 pembelaan,
Lada poetih Muntok: Harga
moendoer,
ngirimkan kembali itoe 3 matjam pe r
lada
poetih lev, sedia fob Pangkalpinasionalisten
jang
Serangan kaoem
'mintaan pada kaoem radicalisten.
nang
f
21.50 per picol nom, Londen
djam
2
masih
diadakan
Liang
telah
jang
kedoeanja,
ra Chang Hsueh

PASAR
Harga

harga

BETAWI

seperti

berikoet:

Maoe
"

didjoeal
.

ya.

Tinggal sedikit lagih tanah pekarangan
Goela pasir: Harga goela per
Ini. Verponding k.I. 500 m2 tioeksep
seperti
8,60
f
KG.
karoeng dari 102
|
April
n
oentoek
satoe roemah besar, maoe diboela
m
dala
pendjoeal.
Igjoengi &weden
4Febr. (Aneta Rsuter): biasa terima dari goedang
Malaga,
djoeal
dengan
harga pantes.
g.
datan
jang akan
Tepoeng trigoe: Tjap Kodok,
nasional telah mengada
S.M. Soebrata, Drukpada
n
Keteranga
enoeroet apa jg ditoetoerkan oleh Kapal silam
tjap
lain
selatan-ti- Boeroeng kaleng f 2,75, lain
i
dipata
nt
rdeme
bomba
kan
confe
itoe
Struiswijk, Bat-C
.
boei
bahwa
blakang
tjap kerijweg
soerat kabar Socialiste
ie dan Malaga, te f 2,60 per baal : tepoeng Shanghai
Almer
antara
moer
k
masoe
jg
sar2
pembe
dari
rentie baroe
f 2,25
maksoednja oentoek menghan Kapal f 2,45 dan tepoeng Japan
H
conventie Oslo, bisa djadi akan dilang ranglah djalan
baal.
per
dan
an2 dan djembatan2
soengkan sebeloemnja moesim paschen, tjoerkan

INA NLONLI

malem

dan

brikoetnja
Sawah

| Moelai djoewal 28/1. Harap diatoer
8 |pesanan

sekarang

11
1/2
1/4
ANO
2/10
. ) Tambah

oea :
soeda d

soepaja

tidak ke-

4 | habisan:

Bat-G.

(3

Besar

LOTERIJ F 75.000

|

malem

Ini

lot
lot
lot
lot
lot

FP 11.—
5.65
F 2.85
F 4.55
F 2.30

F

ongkos
kirim Aangeteekend

2 | suster CRA BBE
Universcl Presents

| dapet succes jang tidaten

|

v

0.35

0.75

min--

SCHOENMAGAZIJN

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

'pengarangannja antero
inal jaitoe JULES

F

Rembours F
»
»
a Prijscourant spatoe 1937, kaloe
Sitak kami kirim gratis.

N

jang paling kesohor. ae

lebih siang soepaja dapet

fem

na

tia

Hat

Menaaa

3

Hen aan

pat.

Anah

Pendek sadja dateng ini malen

Ek

Awas!!

8 Soedah terkenal dari semoea pembeli di
$ | mana-mana

Dapetpersenanjang menggirangken !

i

Di waktoe

sikan

sendiri

fjoba

beli

satoe kali tiada

erboekti
oeang kombali. Ini ketjap,
|isoedah banjak dapat poedjian dari toean

1937, U djangan loepa mampir di Stand dari

T sampe9 Februari

rasanja enak, kental

5 Diharap toean dan njonja pembeli sak-

nanti tanggal

di Pantjoran

djalan-djalan Pasar-Malem

tempat,

€ldan goerih dan pembikinannja selaloe
didjaga sampe resik dan bersih.

$

loean dan njonja
Idi antero tempat.

njonja

jang

ternama

Djoega bisa dapatbeli bedak tjlaP

NGA

oentoek

pada sasoeD/4. Speciaal sebagi Souvenir-Sintjhia dikasih gratis
barang Toilet
atoe pembeli dari BEDAK VIRGIN of laen-laen
VIRGIN jang terkenal kwaliteitnja No.

| TJAP

ROOS“

jang

»

BO

E-.

paling moestadjab

penjakit koelit

dan

perhiasan

Menoenggoe toean dan njonja
ampoenja pesenas

1.

Hoofdagent:

Njonja MAKASSAR
Tanah Tinggi Pontjol gang Hadji Baia
Batavia-Centrum

Makan

BEDAK-DEW

rkocht. Ini malam
Soedah 3 malam dipertoendjoekkan totaal uitve
g lebih siang soepenonton jang terhormat dipersilahkan datan
soedah-soedah.
jang
m
paja tidak kehabisan tempat seperti male
ANAK-ANAK TIDAK BOLEH NONTON

Harganja

Poedjian lebi djaoe tida perloe.
Semoea ora: g Soeda kenal.

Bisa dapet beli di toko-toko dan
diwaroeng-waroeng di koeliling tem-

- Djoeal crediet sampai 12 boelan

pat.

:

Harga
f0.10.

Satoe tahoen sekali, sedia persen menjenangkan!!!

.

resold

Peniti rent€ng mas,
Kraboe mas pakai berlian, :
Anting-anting mas, dengan mainan,
. Tjinfjia mas pakai berlian,
Broche mas pakai berlian,
Soesoek-conde mas, semoea depakai berlian paling baik.
ngan
|
8. Gelang Oeler.

JO PPN

12 boelan

Persediain biasa seperti:
Gelang-mas,

dan

besar seperti:

rant€

kantong

harlodji

tangan,

Harlodji

ka-

karaat

raat dan 14
Persediain

22

dari.mas

Semoeanja

Zi tedures J21p32

crediet sampai

.

harlodji

dari

mas,

perak

atau Ghroomnikkel, merk Election,
Cyma dan Jain lain merk kaloewaran

Europa

semoea

bikinan

ZWITSER-

Fi

LAND.

Djaga waktoenja, tjoema ada 3 malem
Moelai tanggal 7 malem sampe 9 Februari 1937
PASAR
',MUC UET POEDER“
MAMPIR DI STAND
MALAM GLODOK :
1
4 f0.40, -beli 1 dapat persen
ovaal besar
1456

INGAT
Bedak

Persediaan besar seperti:

ovaal

1456'

Bedak

:

1 Blik dari f0.80, 10.3 dan

sedang

beli 1 dapat persen 1

- 4f0.25,

beli 1 dapat persen 1
4f0.10,
ovaal ketjil
1456
Bedak
1 fl.
Muguet Poeder biasa besar A 10.60, beli 1 dapat pesen
Essene Muguet 8 gr. seharga fC.30
Mu-uet Poeder biasa sedang& f0 30, beli 1 dapat persen 1 fl.
Essence Muguet 5 gr seharga f018
Essence
Muguet Extra Fine 4 f0.75, beli 1 dapat persen 1 fl.
Muguet 8 gr. seharga f 0.30
1 fl. EsMuguet Extra Fine ketjil d #040, beli 1 dapat persen
f0.18
scharga
gr.
5
| sence Muguet

Barang2

lain

TJAP DEWA
BATAVIA

soedag ditoeroenkan

seperti ,Eau de Cologne“

t diatas
20pCt dari harga biasa. Atoeran harga jang terseboe
beli
boleh
tida
seorang
dan
ti'ema berlakoe dalam kota Betawi
keliwat banjak.
Memoedjikan dengan hormat,

MUGUET

POEDER

FABRIEK

Molenvliet Oost 73

N.B.

C.
elf no, 1019 Pat

—

Orang jang belon kenal REDAK
DEWA

bole

minta

Monster

kasi pertjoema.

BATAVIA.

|
28

!

3
Na
&

|

Banjak

djemeroet,

miran

| dan briljant.

PERSEDIAAN
Lotjeng 'Wesminster,

eh

Parker

“lotjeng

BESA
tembok,

00000 salonklokken.

bekker2,

|

PARKER CENTRALEeh
dari

.model jang

paling

baroe

mendapat

Bisa

dengan soeatoe lot dari LOTERIJ WANG BESAR.
Sebab tiap-tiap boelan ditarik prijs-prijs di bawah ini:

ae Uma

Pa
Ne

Sgp

Oa

Mg

ham

ng

aa

ba

#00 Ip

NG gran

aa KUOTA

NG

Ten

ana

Ren

Djoemblah

LOTERIJ
Batavia's

Vincentius

.

an

WANG

a # 1.000

aa

313 prijs & f 150.000

goenanja

aman

oentoeng
.

.

”

»”

500

”

”

100

BESAR
an

Potlood

dan merk kloewaran Europa.

uepog

Djoeal

Tempat rokok perak, begitoe djrega

Vulpenhouder dan

d.

io

@

.

.

paling mahal, sebab:

Kwaliteitnja paling baik dan paling
bagoes. Merknja paling toea.

ASASI

rk 4286 WI.
Citadelweg 35 seberang WilhelminapaTel.

YAN

PE

(Toko Mas, Perak dan Inten)

|. .

VAN

oentoek

Vereeniging

di Batavia-C.

«. s.

Spa

HET GOUD & ZILVERHUIS

VA

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

|| 8. Pilihan bestu

Ikan berdirinja tjab.

|tosa.

|
an mengesjah- |

ank Mardi San-

3

Pertanjaan dan voorstel.
Kalau ada waktoe, akan memba

| 5.

gikan keoentoengan,

| Cooperatie” Isteri Tiiwidej (C. IT) |
|

Pembantoe

Tjiwidej:

kita mengabarkan dari|
ya

1

C.I.T. itoe pendeknja dari Codperatie |

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

“

diroemah soepaja

lebih

moerah

harganja, dengan dibatasi belandja|
paling sedikit 50 sen, 'ikoet poela di
Ikoeboer karena jg mendjadi ketoeanja |

jaitoe njona Roesamsi tsb pindah.

Sajang, sekali lagi sajang, karena |
“Iperk. ini bet
oleh
oel
anggautan
2ja tel

|

lah berasa ada keoentoengannja.

Sekolah Agama

— De uitgezonden propagandisten wa-| 6

D heeren. Mocbawisaa Kasih!) D.
Moehammad Abdullah Mannan, Zaid
|
ren

...

de

|. Abdullah,
LN

Salim Abdullah, Moeham- | Ha

mad Soeroer en Moehammad

Joesoef,

Islam lebih tinggi.
Oentoek
gadis2
eigen Landszonen, die iu Cairo
Pengoeroes
P.O.P.G.A.P.I.
Padang
-Azar Universiteit gaan stude Japanners die naar de Pandjang minta dimoeat ma'loematnja |
deere
kepada seloerseh bangsa Indonesia,
en
Islamkiem in Japan ge- teroetama “jang berigama Islam, se
en nou begint die te groeien perti berikoet:
Dengan officieel ma'loemat ini kami
eving volgt.
3
n de Moslims in Australig hoorsn siarkan pada seloeroeh Rakjat Indone
heel weinig. Het zal misschien sia Mceslim, bahwa atas initiatief kita

Adapoen perkawinan jang beroentoeng teroetama
sekali bergantoeng pada kesehatan jang tegap.
Apabila salah seorang diantara kedoeanja, soeami
atau isteri, lemah, maka persatoean hidoep akan

terganggoe.
Sanatogen mendjaga toean tinggal koeat, sekalipoen badan toean kadang? terlampau banjak bekerdja. Sanatogen mengisi roeang? toeboeh jang
soedah kosong dengan tenaga baroe dan mendjaga
sSoepaja persediaan tjoekoep.
Dan dengan memperoleh kekoeatan dari Sanatosgen, maka penja! sit? akan lenjap dari roemah
toean. Dengan hati jang riang tocan akan mengerdjakan pekerdjaan toean dan poen dengan berBiasakanlah memakai Sanatogen sekoerang-koerangnja doea kali sehari
agar soepaja tosan tinggal koeat dan

met de standplaatsen Calcutta, Hei- komen
| derabad, Delhi en andere plaatsen in 6

Noord-India (P. 26-11-36 2e blad).
Iwe
6 en 7 Zie: Boechari.
'
$
»The Light,“ een tijdsebrift uitge - |zeer mucilijk ziju om in Ausiralis de telah didirikan satoe, Sekolah Goeroe
. geven in India geeft ook een dride -|Islam te laten propageeren door niet- Islam Poeteri jang bernama ,,Madra
sah
El Moe'allimaat El Islamijah«
“lijk beeld van het Hindoe-Islam-proces Blanken, want de immigratie-bepa-

sebagai oentoek samboengan Almadra
aldaar.U zietuit bovenstaande except, lingen zijn zeer zwaar—vooral- voor satoe'ddinijjah Perempoegan jang 'seka
Sie grootde omvang van bet procesin niet-Blanken is de weg naar Australie rang dan jang selaras peladjarannja
potdicht—o.a. dat een a.s. new-comer
India is. Het is massaal en enthou- een stuk of veertig vreemde woorden dengan ini Madrasah.
siasme is bij de Moslims

aanwezig.

:

#

lin verscbillende talen moet kennen,

— »Madrasah El Moe'allimaat El Isla
“We reizen in gedachten naar Britsch 'als bij wordt gevraagd.
mijjah“ ini bertempat di Padang Pan
Indie naar China |
Maar wie weet, de Islam heeft een djang jang teroentoek bagi kaoem
Langzamerhand we-| moedjidjat en een nieuwe tijd poeteri sadja, jang maoe melandjoet
we

meer

van brengt een

nieuwe

oplossing mee,

kan peladjarannja

ke Tingkatan

Pm

Seko

IL Raba PAR

ten

sehat.

PLAN MENMMMININ

LL

MLM LA MAL

PM

de Moslims in het — Amerika is pas bekend in den laat- lah Tinggi dalam Pendidikan dalam
Hemelsche - Rijk, sten tija door de Palestijnsche aetie, Ilmoe Agama Islam dan maocepoen
ts 0 BAT KOEAT JANG PALING BAIK”
Tee
t.w. in de provin n,l. in het land van de dollar hebben
Pengetahoean “Oemoem.
Terdapat pada segala roemah2 obat dan
cies Kansu, Singkiang. Noord China de Moslims geld verzameld yan InPeladjarannja jang berhoeboeng de
| met
Peking als centrum.
toko2,
|dirs en Arabieren om hun Palestiju- ngan Agama macepoen Pengetahoean
Sanatogen
sekali-kali
. tidak
dipegang
ier heeft men een Moslim-Studen- sche #Moslim-broeders te helpen. Bo- “Oemoem tadi diatoer dengan Ilmoe
dengan tangan dan tidak menaroeh soeatoe
.ten-Organisatie, maar jammer van het vendien hebben ze de behoefte gevoeld Pendidikan jang dihendaki zaman.
baha gian dicega jang tidak diizinkan olth
vitgegeven blad, de taal is Chineesch. voor hun nakomelingen voor de Islam-!
| Sesogaioe agama.
Barang siapa jang bakal djadi moe
We kunanen het niet verstaan, Tijdens 'opvoeding, aangezien de Moslimsche rid dari ini sekolah masoekkan soerat
Mohammads leven, in 628, kwam de jeugd gevaar loopt om zich op te los- semendjak dari penjiaran ini disiar
| eerste Moslimsche Zendeling in China, sen in de niet-Moslimsch maatschappij. kan, karena sekolah Goeroe Islam Poe
| genaamd Wahab ibn Abi Kasbah, te| Weer moest de' Al-Azar te hulp teri ini akan diboeka 1 Febr. 37, dan
Canton, Hij ging daarna naar C
komen. U ziet, een opleving ' bestaat, segala pendjagaan moerid2 didjags da gantinja jalah t. R. Soegardo Poerbo- kan oleh pemerintah Keradjaan Ka
|.

ngan, nu Shian geheeten. Er ziju | fen een draad leidt weer ngar Cairo.
|. Zuid-Afrika heefi zija aandeel in de

| China op 't oogeublik 5.000.000.

| Iims en 100 groote mosk
me

am ook.

“Bna
en tijendjeagen
lea
den isPenaan
sche genersalsfamilie naar-

Cairo begint China ver

De baunelingen

uit den

Compagnie

n de Oost Tudische

j

ntam zijn de eerste Islamietische

dj |pioniers.

Bovendien

' komt

nu

de

@|Islam de Zambesi, een rivisr in Zuid-

I Afrika, oversteken en gaat stroomen
Rijk | vaar de Zuidelijkste :punt van Afrika

g

5 |toe. .

Zoo

hbebben

we een

,rondvluchts

en “|gemaakt om de aarde van de Noordkust
“

Ivan Afrika af naar Palestina, India,
China, Japan, nsar het Zuiden: Aus|tralie-van
Indonesia weten we zelf
al, daarom

overgeslagen-,

bet Oosten,

“Japan

n.l.:

verder naar

Amerika,

dan

nog

want twee jaren geleden verder oostwsarts naar Zuid-Afrika
e een wmoskee opgericht en nocu nasr het noorden -over het
ers en
Turko-Tartaren. beginpunt Noord-Afrika heen- naar
hebben zich reeds 50 jaren Europa.

gevestigd als bandelaren. Inj
Overal hebben we kunnen constan de Turko-Tartaren hen teeren, dat er een opleving, een
ontwaking,
een reveilofeen renaissance
—watU maar noemen
wilt— van de
Islam is waar te nemen. Dit dienan
we niet te vergeten, in dezen rumoe-

dische

Moslim Abdeen werd cen

he

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

rigen tijd vooral. Dit trekt alles de
Pan-Islamietische Beweging aan. Zal

Europa de ontwaking » van

de Islam

ook vertoonen?
De geschiedenis zegt ons, ter opfrissching van onze' Islam-wereldgeschiedenis, dat tijdens de regeering van

langer hoe grooter en door toe- 'het Ommaydische Huis io het jaar
oen van Abdurrahman
Babruddin 711 A. D. de beroemde Tarik van
arim en Maulvi Moehammad Shakir de kust van Afrika af over de Siraat
India kon op 27 Mei 1923 het van Gibraltar stak met zijn legerscha-

$

ed-ul-Fitri-gebed

kawotjo jang sekarang 'ini
mendjadi soenannan pada tg. 1 Pebroeari
ini,
PGB, maka keadaan dan keloear masoeknja
kepoenjaa
HIS,
dari
kepala
nnja
Perempoean jang sekarang dengan
boelan
aman serta menjenangkan bagi perga di Pasoeroean. Toean itoe laloe diberi oecang armerzorg itoe selama
ke- December "36 kita ambil dengan pen
nama R. Dwidjosoegardo, Beliau
oelan moerid2,
Aan
3 bana
Sah
Segala
ketentosean2 jang berhoe loearan-dari hovfdacte cursus di Ban dek sadja seperti dibawah ini:
Bagian oeang masoek: saldo penga
boeng dengan ,, Madrasah EK! Moefalli doeng pada tahoen “31,
Adapoen t. R. Dwidjowitjitro goe- bisan November “86 ada f 5.951,03 se
maat El Islamijjah“ ini kami tjantoem
roe pada sekolahan HIS. Kapoeteran lama boelan December menerima s0
kan seperti dibawah ini,
dari kongan dari: ZVH, Sri Soesoehoenan
terseboet diatas diberhentikan
hormat, karena dan poetera sentana f 169,!7'/, peme
a. ,Madrasah EH! Moe'allimaat El djabatannja dengan
Islamijjah“ ini memakai peladjaran telah sakit lebih dari 3 boelan lamanja, rintah Keradjaan Kasoenannan f 250.
—9 —
3 taboen, kl. 1—kl, 2 -—kl. 3—, bosat
pemerintah Zelfbestuur Mangkoenaga
tahoen .ini diboeka doeloe kl.i (se
ran f 33,33 Kandjeng Rijksbestuurder
Boeah
pekerdjaan
Komisi Eko
tahoen).
Soerakarta f 5.— abdidhalem
(pega
nomi di Solo
Gengau pembajaran:
wai negeri) f 148,05 setengah pihak
Dalam soerat harian
,Pemanda- partikoelir f 2 — bank Bondoloem
b. wang masoek (entree)
f 2.—
ak
ngan" ini telah kita wartakan, bahwa so f 40.— pendjoealan
hatsil boemi
wang sekolah Setahoen f 36.—
pada pertengahan tahoen jang
laloe Wangkoeng f 14,92'/, dan
kelebihan
dibajar 11 kali, didjadikan se
pemerintah
Keradjaan
Kasoenanan beja boelan
November f 7,64 djadi
boelan2
.
R33)
(Solo) telah mendirikan badan koemisi djoemlah semoea ada f 6.618,14
wang Internaat dan keperloean
sete
»Economische Commissie“ jang diwa ngah,
makan beras 25 kati
f 3,—
djibkan menjelidiki dan mempeladjari
Bagian oeang jg dikeloearkan: ga
c. Moerid2 memasak sendiri, seba keadaan pereconomian Ra'jat
daerah dji pegawai Wangkoeng f
117,27 boe
gai oentoek
mempraktijkan segala Keradjaan itoe, jang soepaja
dengan
peladjarannja menoeroet soesoenan lekas madjoekan oesoel kepada Ipeme- at keperloean Wangkoeng (makannja
orang miskin dan keperloean lain?nja)
Peladjaran Roemah Tangga.
rintah oentoek menjokong kesengsara f 193,95 beja administrasi
lam
d. Atoeran segala pembajaran:
an penghidoepan Ra'jat karena dari pose penerangan eelectris f f30.—
19,95
loon
sebeloem tanggal 10 boelan jang ter pengaroehnja malaise dan krisis ini. belasting
pegawai (4e kwartaal 36)
pakai dibereskan.
Dari adanja badan koemisi jang di f 15,27 beja deposito f 1,50
dan mem
e. Segala soerat2 jg berhoeboeng bagi bagi menoeroet daerah kaboepa beri bekal
kepada pegawai jang di
dengan sekolah haraplah alamatkan ten (regentschapsgewijs), sekarang ini berhentikan karena soedah toeaf 23.—
| boeat sementara ke Roemah R. Rach soedah moelai bekerdja jang agak giat, djadi djoemlah 'semoea
lam

Internaat

Almadrasatoeddinijjah

Sekianlah

penjiaran kami

er

van, en ten slotte de

erd voorgesteld om het vol-|

“bet Jed-al Fitrigebed in het
In

NF. Ali gezamenlijk
deze tijd werd de

bisehe

val

Rik

van

West-Go-

| 8) Zie ,Islam ditanah China" door
2.

Djambek

en I. Djamil.

Y

'Water-

schap ,Opak Progo“ telah menetapkan rentjana begrooting bagi tahoen
1937-1938 jang besarnja ada f 290,591
45 sedang begrooting th. 36 '37 ada

Boeat

laloe.

begrooting

tahoen dimoeka

|itoe akan dibitjarakan dan ditetapkan
dajang

membeli padi pada waktoe
padi itoe sangat moerahb.

Peroesahaan
oem

dagang

dan Kaoeman

harganja

batik dari beberapa ka
Indonesier

di Lawijan

(dalam kota Solo) poen

pimpinannja ketoea ir, L. J. djoega mendapat perhatian

dibawah
Moens.

3 Ad

Sana
GD ma

Mr.

R,

Santosa

Tohar

Berita opisil menerangk:n
bahwa
dengan beslitnja toean direktoer dari

departemen djoestisi di

ka mr. R

Santosa

D:akarta,

ma

Tohar pegawai ne

geri jang dibantoekan

kepada

ketoea

me KP rear

dan pembantoeannja koemisi ekonomi itoe.
Dari sedikit badan
koemisi ini te

rang

itoe,

Kieermaker

MOEDAHAM

lah bekerdja dengan mendapat boeah, Petodjo Bimatoe No, 18 Gang | Batavia-Ceatram
“HIS. Kapoetran
jang ini dapat mempoeaskan bagi jg
Berita opisil dari Kraton di Mata- bekerdja dan jg diberi: pertolongan.
Banjak poedjian dari langganan?
sp samaan
ram menerangkan, bahwa ' loeangan
dari
pangkat Ini. Amtenaar2 dan laen
Pada hari M ggoe tg. 7 Febr. '37 kepala sekolah kepoenjaannja Kraton | Armenzorg, Wangkoeng" Solo
ad, ihi Mardi Santosa bagian bank, Mataram (HIS. Kepoeteran) bagi seka
publiek
djoega jang soedah boektikan
Menoeroet berita opisil dari pengoe
akan mengadakan
Pi

ige

Soerakaria memberi pindjaman kepada
Bank Tani jang telah terikat oleh ka
oem linta darat karena sawahnja
di
djoeal dengan harga
moerah,
boeat
bertahoen tahoen lamanja.

salds

f 6.214,50 setengah.

pengadilan landraad di Mataram moe
lai permoelaan boelan Februari ini di
pindah ke Semarang, dan tetap seba
Di daerah Kaboepaten Bojolali te- gai pegawai jang dibantoekan kepada
f 310,000,— djadi bagi tahosan dimoe
oeang
boeat ketoea pengadilan landraad di Sema
ka iniada lebih rendah
dari pada lah memberi sokongan

dalam rapat jang akan diadakan
lam boelan Maart Gimoeka ini,

naar b

ke

telah menerima sokongan dari kas ne
geri (Kasoenanan) sebesar f 1000,—
waterschap Opak-Progo boeat didjalankan sebagai
,Bank Pa
Dari Mataram kita mendapat kabar sar“ sedang didaerah kaboepaten kota

& Itahoen jang
,

n

pertolongan

van Indisrs ren naar Spanje.
De komst van deze Moslims, in de |Begrooting
wandeling Mooren genoemd, een meng

ii

diantaranja memberi

mentara, segala pasal peladjaran bakal sing2 telah terlihat boeahnja,
jang
dioemoemkan nanti, dan begitoe poe djoega menjenangkan.
la programma menjoesoel dibelakang.
Boeat didaerah kaboepaten "Sragen

Er rees bezwaren yan de ras yan Arabieren en Berbers, leidde bahwa pengoeroes dari Raad
leden

ada f 403,64,
Djadi pada pengabisan boelan De
pada beberapa peroesahaan ketjil, be
boeat se gitoe djoega kepada Bapak Tani, Ma sember dan pengabisan th '36 dalam
kas Wangkoeng masih ada oeang

man El Junusyah Padang Pandjang,

koempoelan di se lian poeteri sentana Sri Baginda

dan

roes roemah

pemiaraan

orang

miskin

Ikolah Mardi Santosa Tjigoeriang 50- anaknja hamba Keradjaan itoe, jang »Wangkoeng“ di Solo, jang termoeat
'dimoelai pk. 9 pagi.
doeloe diisi oleh goeroe
bangsa
Be- dalam ,,Kabar Paprentahan“ jalah soe
| Jang akan dibitjarakan :
landa, sekarang diangkat mendjadi rat setengah boelanan jang diterbit-

saja

poenja potongan

dan

pekerdjaan

Harga maakloon menoeroet djaman.
MOCEPDAHAM
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GOEROE DENGAN REGENTSCHAPSRAAD”—

kart), diperintahkan

n) telah banjak Gemeen-

.

berhoeboeng
'gentschap.

30 dari R.R.

Bendahari

2

tah akan djalannja Pemerintah me |
edjoe kepada didikan terhadap ke

ordonnantit

Adres

Ka

o

En

R. Soemodisastro.

Secretariaat

ini 113b Solo.

dioebah.

dapat

.

menoeroet arti

P P1 Manahan|i

Pertolongan bahaja bandjir

seperti

me

tentang

Par
dari Hindia, oentoek menghadliri

lement di Nederland.

| Kita

tidak sekali kali

anti

B. B

Taman

Beloem

Dengan ringkas rasa seadillah pera
toeran itoe
dilonggarkan
oentoek

tjita tjita jang terkandoeng beda beda
didalam segala segala golongan, dapatlah diketahoei oentoek oekoeran

| Dalam th. 1903 wet decentralisatie
mendjalankan

Kongres

P.P.P.B,

nja!

zelfbestuur seke

di Matah

3

min.
pendidikan

lama

Dari pihak pengoeroes , Perserikatan

dapat perhatian
bliek disini. .

Sesoedahnja membitjarakan

Imoetoeskan

hal

keperloean

dengan

kepoeasan, ter

terdengar diantara bedrijt2

tadi.

mt). ema

Openbare vergadering Moehammadijah Tandjoeng Enim

Pembantoe

kita dari Moeara Erim

(Palembang) mengabarkan :
Pada tg 31 Jan. '37, hari Minggoe
telah dilangsoengkan rapat oemoem
oleh Moehammadijah dengan bertempat di gedong ,Eveready Bioscoope"
T,Enim jg dihadiri oleh kl. 300 orang

poetera dan poeteri. Wakil pemerentah
lengkap, wakil perk. selain dari tjab.
MD dan Aisijah, poen dari PKM. Moeara Enim, Yaman Pendidikan Islam
T, Enim. Coop. Boedi Setia T. Enim,
dan wakil sk. tjoema ,, Pemandangan".
Kira

kira

poekoel

9t,

voorzitter

(Ismail B.P. Marga) mengetokkan pa
loenja tanda vergadering dimoelai, de

mikianlah sebagaimana biasa, poen ini
kali toean voorzitter tidak loepa me-

ngoetjapkan

hadir,

terima

kasih

pada jang

dan dimintak membatja

alfati

8

hah sebagai pemboekaan.
Sesoedah mana pembatjaan Al @oer
an dilangsoengkan oleh engkoe Saaloe
din goeroe Moehammadjjah T Fruin,
dengan djelas dan terang.

Spreker kedoea sdr, Rd. Soelaiman

membitjarakan
Islam",

Pendidikan

dalam

?

Spreker ketiga sdr, Hadji Samsjoed-

din

dariM. D, Lahat

tentang pemanda

groep T.

di

Islam

Tandjoeng

Enim,

dan tetamoe2 jang dioendang, sehing-

garoeangan oentoek menonton
per
toendjoekan penoeh sesak dan koersi

nja poen ta' mentjoekoepi, Disitoe nam

telah diterima oleh Kamer, dalam atas segala tindakan Pemerintah di- djasanja bestuur-bestuur dari perk. tsb, kan telah dimoelaikan sebagai pemwet itoe dinjatakan, bahwa residenan- dalam langkah mendjaga kema'moeran, baroe baroe 'ini telah diadakan satoe boekaan.
bagian , Taman Pembatjaan Oemoem".
residenan atau bagian dari residenan keselamatan dan keadilan djoea ada- Moeda-moedahan
Perta'ma: dipertoendjoekkan Pen
soeboerlah dan men

“boleh

tempatnja

boekti dari tepoek tangan (keplok) jg

ngan2 dalam Islam, dan sebagai penoe
Kadaster jang soedah beroesia 100 toep tampil kemoeka sdr. R.Zainoeddin
Moehammadijah La
tahoen, bertempat di Kantor Kadaster Fananie Consul

pak djoega Toean
Diensthoofd dari
telah didirikan perkoempoelan seperti Kadaster.
diatas jang toedjoeannja ialah oentoek
Sesoedah dioetjapkan selamat datang
memberi pendidikan pada pemoeda2 dan terima kasih kepada sekalian jang
disini dengan djalan mengadakan Cur- berhadlir, maka oleh Pemimpin Pesus-cursus dan membatja s.s.k. atas rajaan pada poekoel 7,30 pertvendjoe

lakoekan oleh Pemerintah. Jang me'noedjoe kepada zelfbestuur jaitoe De- segala lapisan ra'jat, soepaja segala
centralisatie.

Moehammadijah

$

paja boleh mendjalankan pemerinta|ribahasa biasa makan nasi tjere ingin
han sendiri, tetapi dengan perlahan2 nasi padi djamboe,
itoe, telah adalah jang di

Islam,

kan

azas azas dan
Sociteit Harmonie, dengan diadakan hat, mentjeriterakan
toedjoean Moehammadijah.
ertoendjoekan
matjam2.
Eoim, telah diboeka sekolah jg kedoea, | P
Sajang ! Oleh karena keadaan waktoe
Poekoel 7
malam soedah datang
jaitoe HIS m/d @oer'an.
memaksa, wakil2 perkoempoelan tjoe
pena
Tangan
dari
“
Kadaster
— Moedah-moedahan sekalian sekolah
ma dapat
kesempatan 5 minuut oen
sekolah itoe mendapat kemadjoean, ser baik bangsa Belanda maoepoen bang- toek berbitjara, djadilah,
sa
Indonesia
bersama
isterinja
ta soeboer dan pandjang Papa
1937) oleh

taan itoe kemoedian beroebah, diganti lam perwakilan itoe, akan tetapi odi rang moesti mengetahoei bahwa dian
dengan keinginan soepaja Hindia
perintahkan oleh Parlement sendiri.| tara ra'jat, ada jang merasa patoet
Akan tetapi Pemerintah menimbang oentoek perwakilan itoe mendapat wa
bahwa ra'jat disini, beloem mateng kil jang baroe, karena dengan B.B.
akan oeroesan itoe. Meskipoen demi Ambtenaren mereka telah bisa menda
kian ra'fjat disini haroes dididik soe pat pimpinan sehari hari, seperti pe

Sementara

igama

marepoen HIS particulier.
Demikianlah baroe-baroe ini(1 Febr.

Tetapi permin Ambtenaren oentoek berdoedoek dida

dan atoeran fdengan djalan, evolutiel.

sekolah-sekolah

Belle 30 Bat-C

oesia 100 tahoen itoe dan beliau ta
'akan loepa akan memperhatikan dari
Ikesoesahannja didalam mendjalankan
Masih dinegeri Ma- kewadjibannja jang diderita oleh Man
tahari
Terbit,
Me tri2 Kadaster seperti Toneel jang ba
mahamkan
Kleine roe dipertoendjoekan oleh kita.
Industrie.
Poekoel 11 malam maka perajaan
Dari kalangan keloearga mendapat diberhentikan dan masing2 meninggal
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Berita soerat kabar
Siaran
speciaal
boeat
menghormat
oetoesan2

630
645

o

Lagoe dansa
Toetoep

(njavjian

(Djawa Timoer)
Djoem'at, 5 Febr.

keterangan bahwa 3

nak poengoetnja akan diperkenal

Tana
1,—

Berhenti

“PENJIARAN

kadang? dengan seorang doea. orang
ngan begitoe djangan sampai bisa di
lagi gadis keloearganja ,anaknja poe'
pergoenakan alat oleh tengkoelak2 pe
ngoet“ itoe, dibawa Tyt toga
de
rempoean.

dengan sekalian keloeargan.
Seorang perempoean

Lagoe Soenda
Nji Anah)

dakan rapat dikota Ban
doerig boeat bermoesja
warat soal ,pembantrasan perdagangan boedak
' belian“ (akan diterangkan lebih djelas dengan
microfson)
Toetoep

ingin

pengharapan

k7.— malam Peladjaran menoelis ,,Stenografie«

Djawa

Volkenbond jang menga|

ca. hendaklah barisan zedenpolitie di
perkocatkan dan disempoernakan, ter
san meninggal doenia. Tidak berbeda oetama dari politie2 jg terdiri dari
Gengan jg soedah kami seboet dibagi orang2 perempoean.
“an atas kalau soedah sedikit lama, ia
b. peratoeran imigratie soepaja dipe|
poen dengan anaknja poengoet, dan ladjari
lebih djaoeh lagi, soepaja de
ngat mirip dengan anaknja jg

pandai

3

jang sempoerna boeat membantras ma|
babaja jang meradjalela diseloeroeh

bab katanja ia baroesan
naknja perempoean jg sanga sia

jg sangat

$

Ibarapan, sehingga oleh sebab itoe,| GO
|toemboehlah pengharapan kami, hoe- 'I-— malam

Seorang perempoean toea j
tan kaja dan beribadat, tela
didesa jg djaoeh dari ko
maksoed mentjari penghib

sa itoe dengan

Lagoe

Febr.

Lichte klangken

ha 6

Sabtoe6

9,50,

ne-

Bae

rang Pata Kon
nja. Kedjadian den

8

Berita sk.-

yaa

Dalam pengalaman selama kami be|
dja dengan keicblasan hati boeat
nentangi perdagangan perempoean
Te
menimboelkan
anak2
ini, telah
beberapa rasa kelemahan didalam peng

Lagoe gramophoon

5.30,

aa

10—

Pengharapan kami

5.01 sore

.

vibe

.

Togtoep.

DE

oenia jg Sangat djabat “ini.

Kalau soedah berh
angkat pergi, de

Swing Music

mad

5

BRV.

,

sadis “ Pena

tentoe sadja di,pli

Ai

1. selama kami Kedu mr

toenar

85...

,

—

oran

8

Sana

siang Tiger Rags

Per Pu MEN
SAA ea E Aa

dikenal

loe mentjari

ikon

2,15

| 230.

SE

“namanja

oven

Igendi-

Hongaria

Batavia 1 157,89 m. aa
Tel
5,45
,
- Lagoe gramophoon
Berita sport dan soerat 66 m, Butenzorg 156,25 'm. Soekaboe
Gr
Vocal Gems
kabar
mi 142,18 m.
Levende hawaian muziek|
7.— malam Lagoe roepa2
“Djoem' 'at5 Febr.
dimainkan oleh , The Jo140,
Lagoe gramophoon
Lagoe gramophoon
5,01 sore
bo Natanagaran hawaian
1
Pemandangan loear
intertainers“ — dipimpin
Berita soerat kabar
5.80 »
geri
Lagoe gramophoon
oleh toean Soegandi Wi- 5.45
»
8,—
Cabaret Belanda
Lagoe Vocaal
rakoesoemah
6.01
845.
Lagoe dansa
Kepandoean
6,15 »
Toetoep
9,30,
Phohi Relay
Meneroeskan vocsal
| 6,45. ”

MAA

barang: Banaran

Djawa

Lagoe

Toetoep.

wijk-

Ambon Batavia-C.
“Tentang pembikinan dan kekoeatannja ta“ perloe diterangkan lagi, baik
saksikan sendiri, harga menoeroet zaman.
Boeat didalam Kotta-Betawi, atas permintaan kita sanggoep koendjoengi

Toean-loean poenja tempat kediaman oentoek
. barang keloearan peroesahaan terseboet.

. Memoedjikan

memperlihatkan barang-

dengan hormat.

ang

( aaKanak

»

Lagoe popoeler

Lagoe pagi
Toetoep.
“hagoe gramophoon
Disco Varia

MN S2 ae 25 -

eker

H diberi

Lagoe aneka warna

B0,

7,01 pagi
8,30,
10-01:
s3"
1l,—.

' Kamer Muziek
Kabaret
Oxzkest Nirom

6 Febr.

SA

baik boedi, boej

Sabtoe,

IPopoeler)

Mana soeka

Lagoe Melajoe

6—",

Lagoe sore

ANE LN

| Hamosi

sore

Lagoe dansa
Toetoep.

Ap

malam Berita soerat kabar

YDH.n 7 : Kami
107, 53 meter

Djoem'at
5 Febr.
sore
Lagoe Soenda

5.—

”

Ta"
Cello-sonaten avond
Lagoe gramophoon :
Lagoe minoem cocktail
Lagoe gramophoon

$

OrkestNirom

TEA

naa

»

Tau

Laba

»”
»
Lah

TAI
8—
845
.,
Berita soerat kabar
Instrumentaal
O.—
Berita s. k. (mengoelangi) | 10—
10.
10,30 ',
Toetoep.

Sericus muziek

Spain jae

”7-— malam Berita soerat kabar
Lagoe Djawa
“715
tar LN
Lagoe
d
peNa
Oper: . Me yg Manghoa

12, 30
1,20

KS SEN en Da

112,05 siang

(Batavia Bandoeng)

si

Pa An
maa

Baen
aan ing

ngah biadab: djadi boekan
dan

boekan

wilde,

halfwilde

stammen.

volk-

'Pasar

Itoelah oemoemnja.

|. Ketinggian

cultuur

ROEPA-ROEPA DARI SOEMATRA
BARAT

kita,

kepada Gemeente

pengeta-

pa
Aa
an
PR

n sekali dengan

mempersa
bang

djoega anak-Indonesia oentoek| 'toekan pikiran bangsa, soepaja
beramai2 menjokongnja.
2 Isa itoe mengerti haroes bersatoe,
0... Yentoelah Weermacht Comite tadi poenjai persatoean, segala itoe
. mengetahoei, bahwa segala tjita2 jang: toek kepentingan negerinja, dan

moelia i'oe berdacar atas |moeanja ini hanja bisa terdjadi kalau
dan kepertjajaan. Berhasil! orang dan ra'jat itoe insjaf akan arti
P3 (atau tidaknja maksoed Comite itoe, tjinta-negeri jang sedalam dalamnja,
itoepoen haroes ber tjinta-bangsanja, tjinta masjarakatnja.
“ dan ijita2nja,
dasar poela atas kejakinan kekoeatan| 'Tjinta-negeri, adalah satoe satoenja
jang besar, dan segala itoe, bisa di- pokok dari sesoeatoe bangsa, oentoek
dapat dari dan dengan ra'jat Indo- menentoekan hoekoem2nja negeri itoe
.nesia se-anteronja.
san
Istaathuishoudkundenja atau lebih ba

ra'jat Indonesia jakin dan ik kita namakan sadja Volkshuishou

pertjaja
atas adjakan itoe, segera de
| ngan tidak menolaknja lagi akan soe:

ka

soenggoeh2

menghargai

Pasar

sapi

berangkat

ke

Sinabang boeat mentjari kerbau, 80epaja dengan begitoe kekoerangan
pe

me-

Boekit

motongan

sapi di Padang

atau

lain2

lam dekat satoe tempat di Soemaniia
soedah ketemoe serombongan
orang
jang pendek potongan badannja. Orang
Soedah tentoe penjerahan itoe de- orang itoe soedah toea roepanja. Me
ngan ada mempoenjai, misalnja. bah noeroet keterangan A, orang ini tidak
|negeri2 Agam ukan mendapat bagian sebagai manoesia biasa sebab itoe di
pada setiap2 waktoe jang ditentoekan doeganja orang2 ini ada rombongan
orang boenian. Tingginja
orang2 ini
dll. sebagainja.
Tinggal lagi sekarang, apakah pe- hanja satoe meter.
Seorang lain bernama N. pernah me
njerahan itoe kelak membaikkan atau

Dengan

sekali

perkataan

kali

ini djanganlah

orang ' kira kita seakan

menyindir atau mengatakan bah
mem akan
kita ini soeka pada pekerdjaan sebaliknja kepada negeri2 jg tersang- nerangkan poela, bahwa ia soedah
oen- wa
koet inilah soeatoe tekarteki jg akan pergi dengan kawan2nja pada soeatoe
kese mendjilat. Djaoeh dari itoe!

baik dan
kejakinan

. Apabila

toeannja.

kepada

Tg Be:

“djak

orang saudagar soedah

dari Padang

diketahoei

kekoerangan

kesa gai
akan verdraagzaamheid
anggauta dari Passerfonds soepa
baran dan ketawakalannja.
ja Pasar tsb. terlepas dari Passerfonds
bangsa jg memperhati dan diserahkan kepada Gemeenteraad.
. . Satoe

Tereakan ,,weermacht“, masih men dalamnja-Mendamaikan pikiran doenia kan tinggi akan sifat kesetiaan, de
. dengoeng2, Comite.Weermacht masih g kaloet,adalah sangat soelit. Berbagai ngan kesetiaannja seekor andjing jg
bisa bersetia kepada djoendjoengannja,
' bekerdja, dansebagaiexpgriment
ii factor mengganggoe ichtiar per
membikin adjakan membelakan tanah
' Indonesia, memberanikan diri, menga

Sebagai

dengan

oentoek pasar Padang, maka beberapa

Tinggi jang djoega diseboet Pasar Se Pasar bisa ditjoekoepkan dengan kerrikat, meskipoen telah ada Gemeente bau,
:
Fort de Kock, ia mendjadi kepoenjaIni ada gara-garanja hoedjan cou
an dan dioeroes oleh soeatoe toeboeh pon
getah dibilangan Djambi dan
jg terpisah dengan nama Passerfonds. Koeantan.
Lama soedah orang berichtiar hendak menjatoekan Passerfonds itoe deOrang boenian atau ,orang
pendidikan, boeat mendjadi madjoe, ngan
Gemeenteraad, tetapi sebegitoe
haloes"
dengan seya se'eka dan se'kata (he djaoeh oesaha mempersatoekan itoe
Pembantoe Persamaan dari Padang
Te
mogeen).
tidak berhasil, sebab, kabarnja, negeri2
Kita ra'jat Indonesia tidak "moedah di Oud Agam setoedjoe. Inilah sebab- mengabarkan :
:
ingkar, Terhitoeng ra'jat jang menoe nja sebegitoe djaoeh Passerfonds ting
Satoe dongeng atau benar terdjadi,
roet, dan sampai
tjoekoep mengarti gal Passerfonds
dan 'Gemeenteraad itoe kita beloem berani memberi poe
oentoek menghargai sesoeatoe pimpi tinggal terpisah dari itoe,
toesan, tjoema kabar orang jang kita
nan atau toentoenan.
Sekarang kita dapat kabar bahwa kabarkan.
Bangsa seperti bangsa Indonesia, baroe ini telah diadakan lagi peremKatanja seorang Boemipostera nama
ta“moedah didapat, kalau mengingati boekan dengan kepala2 negeri seba- A ketika berdjalan pada soeatoe ma

£

.

hoeboeng

Boekit Tinggi akan diserahkan

Ihoean agriculture kita dls. poen bo-| Sinar Soematra
leh dibandingkan dengan cultuur da ngabarkan :

ri bangsa2 jg berboedi, jg berpekerti,
dan tidak lebih rendah dari bangsa2
lain jg bertamadoen didalam doenia
dengan tjoekoep pembawaan kemoe
liaan kesempoernaan, dan pelbagai
Ibegaafdheden, segala itoe bergantoeng kepada toentoenannja, djadi
moedahlah
kita oentoek menerima

Berhoeboeng dengan kabaran diatas
disini kita dapat kabar, bahwa ber-

ding kita. |

Wijzijn een zacht
Moedah
djoega bangsa

Volk!
Indonesia

Gipersatoekan, kalau kehendak persa
toean itoe datang daripada penoen
toenan kedjoedjoeran dan menghenda

ki kebadjikan

Satoe bangsa jg

oemoem.

dengan verdraagzaam

heidnja loear biasa itoe

soeka

senan

tiasa berlakoe lemah' lemboet. bertjotjokkan dengan adat lembaganja.
Satoe

Dengan tidak mempoenjai pengerti lemboet

tinggi an tentang segala ini, sesoeatoe bang
moedah

tjita2 weermacht comite tadi, apalagi sa itoe bolehlah terhitoeng satoe wil
“karena negeri tempat kediaman kita looze massa, jang sangat meroegi

bangsa

dan

jang

karena

lemah

tinggi boedi pekertinja

menjerah,

menjerah

dengan

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

Lebih 1500 ekor sapi soedah didjoeal
Dikoeatirkan Solok
akan
kekoerangan
“djawi

oentoek

me-

ngerdjakan
sawah
padamoesimj.a.d.

malam ketengah sawah. Dari djaoeh
dilihatnja ada lampoe berkelip2, dan

kelihatan
djoega orang berdiri dan
doedoek dekat lampoe itoe.
N dan kawan2nja segera pergi ketem

pat lampoe

itoe boeat lihat apa jang

dikerdjakan orang disitoe. Dan ketika
dihampiri lampoe itoe makin djaoeh
dan achirnja hilang dari pandangan

mata.

Menoeroet

dilihat

itoe

jalah

keterangannja jang
kampoeng

orang

boenian.
Pembantoe kita wartakan dari Solok :
Tentangan orang Boenian ini dapat
Hari Seven kemaren kembali soe- diterangkan, bahwa menoeroet keper
dah ada 540 ekor djawi (sapi) jg di tjajaan pendoedoek disini, adalah se-

sebaik baiknja, boekan dalam artian
tidak berani, tetapi karena pembawaini, memang negeri kita sendiri, tanah kan negerinja,
"5 4
bawa ke Koeantan dan Djambi oleh bangsa
orang haloes jang bisa
air kita sendiri. Dan memang zoeng . Menoeroet Grondwet, Indonesia ti an mengalah jang ada .padanja.
saudagar2
ternak.
Pendek
meroepakan
diri
sebagai
manoesia,
kata, siapa jang berani me
goeh
perloe bagi kepentingan kita dak lagi dianggap seboeah tanah ko
Segala djawi ini dibeli dari pendoe dan atjap memperdajakan manoesia.
sueatoe kekoeatan oentoek menjela, lonie, tidak dianggep tanah ta'loekan ngatakan sebaliknja, . . . berani berTetapi lebih koerang kepertjajaan
lamatkan pengasoehan negeri ini, soe melainkan soeatoe bagian jang ta” da kata bahwa bangsa kita ini boekan doek kampoeng dikeliling Solok. Kebanjakan boekan ternak piaraan, me ini ada meroepakan sematjam tachjoel
pikirannj
moelia
jang
bangsa
a.
| paja menoedjoe kepada djalan Zelf- 'pat terpisah dari Nederland,
Diang
Segala pembawaan dan sifat sifat lainkan sapi oentoek mengerdjakan sa jang soelit orang akar dapat memberi
. bestuur, soepaja dengan :kekoeatan 'gap satoe integreerend deel,
itoe dalam pekerdjaan Negeri itoe| Maka kalau dipikirkan dan diso'al baik jang mendjadi perangai kita tadi wahpoen soedah didjoeal, sebab harga keterangan jang pasti,
tidak datang ganggoean dari fihak| kan dengan dalam dalam, Grondwet itoe, adalah disebabkan karena tama- sapi di Solok sekarang soedah naik
— 4 am
:
doennja, karena beschavingnja, maka begitoe roepa.
keloearan dalam artian moesoeh.
boleh

memberi pengadjaran

pada

oemoem,

“bahwa tiap2 negeri. dan tiap2 bangsa

soet itoe, koesoet karena penoeh dan djoega roengo
biasa, sebab sapi jang dibawa ke Pa.
et-roengoet itoe.
berbaoe rassuperioriteit, ma
dang
ternjata tidak menoeroet
seba
Sekian
doeloe.
Besok
akan saja saka patoetlah perboeatan itoe ditjegah
njak jang soedah2
djikan
sambo
engan
nja.
oleh Pemerintah kita dengan sekoeat

ta'akan dapat hidoep dalam kea
isolement. Ta'mengenal iso koeatnja.—
, lagi maoepoen politieke,
Orang2 jg masih
oen
intellectueele
iso
e. Tiaptiap

negeri

itoe ada per

cengan satoe sama lain, Perhoeboe
gan dari sesoeatoe bangsa dengan
gsa
lain itoe, memang soedah men
li sooatoe sifat dan tabeat dari
n, karena kalau kita tidak soeka
ai kepentingan Alam itoe, bo

beranggapan

Perboeatan pembelian antara sauda
gar dari Padang dan dari
Koeantan
soedah mendjadi naiknja harga
sapi

le-

itoe, Dan ini soedah tentoe akan ber-

bih superieur itoe hendaknja disoeroeh

menetek DOT lebih lama

lagi,

agar

kesoedahan dengan
ging di pasar2.

mengarti kepandaian hikajat dls. jg
mengenai
bangsa kita, disoeroehlah

Imereka poela menontoni bangsa kita
dari moela zaman pre-historisch

sampai kini, poen djangan loepa di
soeroeh
melihati kaoem hottentot dls,
kita dianggap melanggar Alam,
Ijang tidak mereka kenali riwajatnja,

“dipersalahkan karena inter
Soepitan dalam Kraton Mataram
nale trouweloosheid, tambonja, tetapi laloe mendjatoehkan
pertimbangan atas bangsa itoe, atas
Dari pihaknja prijaji hamba Keraam djaman jang serba modern,
kedoedoekan mereka itoe atas pengli- djaan dalam Kraton di Mataram kita
mana Doenia haroes bersatoe. 'Ihatan
pada koelitnja jg hitam itoe, mendengar kabar, bahwa dalam boelan
madjoekan perdamaian.

akoei, bahwa negeri ini- atas kotornja dan kepitjikannja dalam

isa berdiri sendiri dengan segala sesoeatoe.
gan tegak sebagaimana ' Sekali lagi, bagi kaoem jordens

kan

naiknja

Barang jang

i Europa jang maha sekalipoen machloek Allah.
Sebagai pokok dan dasar jg
limana masing2 |

Berhoeboeng

menoeroet

dengan

kebiasaan

maksoed

akan

itoe

banjak

koeat djoega anak anakonja hamba Keradjaan

oentoek menimbang keadaan keadaban atau kebiadaban sesoeatoe bangsa
boekankah kita patoet letakkan dasar
dan pokok toe atas pengetahoean:
manoesia tentang kewadjiban kema-

itoe

jang akan

toeroet

seperti

beri-

tahoekan

Pan-

rang barang kepandaian moerid

moe

rid, oentoek keperloean sekolah Tenoen
dalam Madrasah terseboet.
Dalam mana kami doeloe telah me
njiarkan bahwa Lotery barang barang
itoe akan dilakoekan penarikkan no-

mornja pada ddo. 31 Januari 1937 ini.
Oleh karena
oetama

beberapa

-tentangan

itoe masih

barang

ada jang tinggal lagi, sebab

itoe penarikkan
1937 itoe kami
nanti tanggal

ini.
Lebih

halangan, ter

barang

oentoek 31
oendoerkan

1 Apri!

1937

Januari
sampai

dimoexa

landjoet kami mengharapkan

pada Agent Agent dari Lotery
ini,
kalau soedah beres pendjoealan lotery
ini haraplah kirimkan
dengan lekas
keterangan nama nama
orang jang
membelinja, selandjoetnja lagi djangan
diloepakan mengirimkan sekali hasil

dari pendjoealan dari barang

La

Padang

4 SA

Perempoean

djang semendjak dari beberapa boelan jg. laloe ada mendjoeal Lotery ba

5

Almadrasatoe'

en Saba

ddinijah

bahwa

Kala

ini kami memberi

3

5

barang

terseboet sampai ditangan kami hendaknja 15 Maart dimoeka ini.
Hanja sekianlah penjiaran kami dan
pengharapan kami kepada jang berke
pentingan adanja.

disepeciaalkan, tentoe

pe

Ban

3
th

nu

A

|

djadi

9

Batik haloes toelis tangan, dan
Tenoenan
paling haloes, dari segala keloearan,
publiek

akan dapat kepoeasan.

,bela“ dalam

perajaan ,soepitan poetera dhalem"
itoe,
. Tetapi diwartakan, bahwa soepitan
itoe hanja akan sederhana sadja, erti
'noesiaannja,
kebaikan-kelakoeannja, nja tidak akan
diadakan perajaan jg
dan kenakalan- atau kedjahatannja besar seperti biasa dilakoekan kalau
bangsa itoe?
ada soepitan poetera-dhalem dalam
Kita bangsa Indonesia
boekanlah Keraton.
g har:
mai. DAceme
G9 maan
ig sebenar-benarnja dan sedalam terhitoeng bangsa biadab atau sete-

Dengan

pada “Jemoem,

eco

kan perajaan ,soepitan” (besnijden)
Indonesia: oentoek salah satoe poeteranja, jalah

ta boekan Hottentot, Meski Hottentot

ma'loematnja

RECORD!:!

Maart dimoeka ini Z.H, Sri Soeltan
di Mataram berkenan akan mengada

itoe dan meng (jg bodoh): Kita bangsa
nja setjara ut o- | mengharapkan djoega perindahan, Ki B.R.M, Sinvewata,

harga da

moemkan
koet.

Naa

mendjoeal

itoe bergoena oentoek mengerdjakan
salahnja kalau kita djoega perloe
sawah pada moesim jg akan datang:
.mendapat
pengertian politiek.
Semoea ditaksir soedah lebih dari
sebab didikan politiek kepada masa
1500
ekor sapi dari bilangan Solokjg
tetapi
keada
ban jang ada pada kita
cada sangat moelia bagi kepentingan
Diantara keradjaan2 koloniaal, ma
dibawa
ke Djambi dan Koeantan dasopan
negeri,
santoe
n
kita
'itoe
rasanja ta'
Ika boleh dikata hanja Nederland sen perloe lagi
lam doea minggoe ini.
tertoe
.. Pengertian
itoe
mendatangkantjin
ntoen
oleh
kepand
ai
rn
Lg
3
3 dirilah dibawah kolong langit ini jg
Sekarang saudagar2 sapi itoe boekan
sekolahan, kalau kita senantiasa
ta kepada hati jang mempeladjari mempoenjai rajat serba haloes pera an
sadja
menanti hari pasar boeat mem
soeka
berhid
oep
primiti
ef, boeat mene
itoe. Tjinta kepada segala kepentingan ngainja dan tinggi kesopanannja.
beli sapi akan tetapi ada beberapa
goehk
kesela
diri
sendiri
jang mengenai negeri2 sendiri.
an
.
matan
'Soenggoehpoen demikian, kalau ma
Satoe bangsa jang berperangai sede orang diantaranja soedah sengadja me
Kalau pada kita sekarang ini dian (sih ada kaoem jordens (bodoh), jg mikian
itoelah menoendjoekkan pada ngoendjoengi kampoeng2 boeat mendjoerkan,
bahwa Nederland dan £ Indo |maoe membandingkan bangsa Indone
Pan
tjari teranak itoe.
kita
soeatoe
bangsa jang Besar.
nesia itoe haroes bersatoe, oentoek melsia sebagai bangsa djadjahan bersama
Dibilangan lain sebagai
di Batoe
Nederland ta' oesah merasa ketjiwa,
.madjoekan kedoea negeri itoe jang tinggi deradjatnja dengan bangsa
Sangkar
dan
Pajakoemboeh
kabarnja
mempo
enjai
ra'jat
Indonesia sebagai
sseperti ta'dapat terpisah lagi, karena Hottentot, Kaffers, atau orang oetan 1
banjak poela teranak jang soedah di
djiwa negerinja,
ssoedah 1: sangat Sarrapata n perhoebo
engan
TAN
ataupoen lainnja, baiklah soal itoe ki
ada golongan
dari bangsa bawa keloear Minangkabau.
inja,
hingga ra'jatnja insjaf akan pe| ta poelangkan kepada mereka mereka kitaKalau
Karena itoe orang chwatir sebab pen
jang
ingkar,
ataupoen menakal
ocean bahwa masing2 rafjat Ne jang mempoenjai pikiran loehoer jg
| dan Indonesia perloe mem sangat bergoena bagi Nederland bagi terhadap negeri, itoelah memang soea doedoek jang djoeal teranak dengan
IL... kalau andjoeran itoe di rajat Nederland seloeroehnja, djali ke toe dasar dari semoga bangsa dimana tjara besar demikian akan merasai ke
soesahan lagi nanti pada waktoe moe
mana,
ngat dan dengan gembira, maka pada
mereka mereka, jg tidak mem
Diman
a
ada
koeran
g
senan
cengkinlah nanti ra'jat Indonesia jg poenjai pikiran perbandingan sema
g hati sim toeroen ke sawah.
Sementara itoe boekan
tidak bisa
ih mengandoeng pimpinan ini tjam kaoem jordens,kaoem bodoh2 disitoe ada roengoet-roengoet. Biar di
djadi
di
Pasar2
di
Minangkabau
teroe
Ameri
ka Selatan atau Oetarapoen soe
aengarti dan mengakoei akan kepen jang dengan mentah2an tidak segan
tama
sekali
boeat
pasar
daging
di
Pa
atoe
benoea
jang
didiam
i
oleh bangsa
kedoea negeri itoe.
memoentahkan
pikirannja jang koe jang unit
ed (soedak bersatoe), ada dang harga daging akan naik dari jg
sajat doenia
memang
soedah

12

Zaman, jang membawa kita pada Zadjoendjoeng tinggi grondwet itoe.
man itoe.
Soenggoeh
satoe
keoen
Soeatoe bangsa jang masih biadab
toengan bagi Nederland, ka
tentoelah ta" moedah dipersatoekan,
lau terdjadi
itoe!

Rangkajo Rachmah El Junusyah
dari Padang
Pandjang minta dioe-

di
Centra al Batik

ISMAIL DJALIL
Senen
Solo

am

121

Pekalongan

Batavia-Centrum

—

Tasik

—

Padang

HA

.

sebab itoelah tidak

pendoedoek berlomba
sapinja, meskipoen sapi2

ca

Inilah pokoknja,

nampak
banjak kemoendoeran, itoe|“€ ekor.
mengharapkan persatoean bangsanja lah
boekan salah kita, tetapi salahnja | “ Itos sebab
Belanda dan Indonesia boeat men

barang2 dioendoerkan
penarikannja.

Pa

Melsinkan£ keselamatan
Negeri
nja!
Le
mal

Lotery

A3

apakah

Men

Nederland, jg kami kemoedian

Sapi jang selama ini bisa dibeli de
jang sekarang per/namakan grondwet kita-demikianlah haroeslah kita itoe dalam segala gala- ngan
harga f 10,— sekarang soedah
nja.
loe bagi Nederland
? P oen perloe ba|seharoesnja, kalau kita bangsa Indo
naik
djadi
f 20,— dan sampai f 25,—
Kalau
dalam segala itoe sekarang
gi Indonesia?
000
Inesia ini soenggoeh ra'jat Nederland-

0. Djadi,

Le
SR
ak
RENA
SDA

Sean
aa BAR Tanda

2. ,Perkoempoelan Chidmatoel Is9 Ike Palestina tadi, poen mereka telah har di Mesir itoe, karena di Hindoes- lam“.
Maksoednja jalah mendjalankan
—.Iberdirikan disamping perkoempoelan tan pada waktoe jang paling belakang
'tabligh
Islam di berbagi-bagi-tempat
ini,
sesoedahnja
Al
Azhar
mengirimComite
nja itoe, satoe badan Comite,

disana, dan oleh perkoempoelan jang
terseboet namanja baroesan itoe, akan
Imenerbitkan seboeah madjallah jang

kan banjak alim oelamanja, nampak
lah perobaban2 jang pesat sekali ke
maksoednja oentoek memberi ketera- madjoean2 Islam disana. Bangsa Hin
Ingan jang sebenar-benareja bagaimana doestan Moeslimin jang tidak begitoe
djalannja kedjadian2 di Palestina, dan hiraukan kepada pengadjaran2 Islam
boeat diketahoeinja oleh sekalian pen akan tetapi kini mereka soedah kem

. Imana telah menjetak banjak brosoer,
dalam bahasa Spanje, dalam mana

i orang2 jg bernasib
rang jang tidak toe
|
»s0erat rantai”, tapi
jang bemartidak ada, se

Hampir rata2 redactie soerat?
telah

"soepat"

.

kenalan
ngan

perempoean

perboeatan

sat soeatoe kebaikan pada publiek,

atau leli

mana

katan

keberoento

akan dapatkan
baliknja kalau kita tidak lakoekan
(00
Tar
akan dapat kesialan.
i
nja
oedjar
Menoervet

“ah

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

,

itoe

TP

rantai“ pertama disiarkan oleh seorang
officier Amerikaan dalam pe
tahoen 1914. Ia minta kita

kalau ia soeka kasih penerangan jang
betoel dalam
hal ini, soepaja kalau
tidak benar, publiek tidak kena terti
poe teroes-teroesan.
3
Sekian

kata

Pemb.

Moeslimin di seloeroeh
paja kaoem
kalau boleh
choesoesnja,
soepaja menaroeh dimasing2 hatinja alim oelamanja ke Hindoestan oentoek Hindoeslan doenia oemoemnja, mem
seloeroeh
di
'kebentjian terhadap 'bangsa Jahoedi. mendjalankan da'wat Islam jang se poenjai perhoeboengan satoe dengan
Lebih djaoeh kini beliau berada di loeas2nja diantara bangsa Boedha, dan
jang lain, agar soepaja kokoh pertalian
Brazili€ dalam perdjalanan ke ber memberi peladjaran2 kepada sekalian
persaudaraan dalam Islam.
'bagai2 tempat di Marokko, dan kelak kaoem Moeslimin Hindoestan, penga
djaran2
Islam
jang
sedalam
dalamnja
ditempat jang belakangan itoe, beliau
Lebih djaoeh dalam soerat itoe me
akan bekerdja giat oentoek mendja
en Heeren Kapsalon
nerangkan,
bahwa kaoem Moeslimin Dames
kaoem
soepaja
nda
propaga
"'lankan
S
"Moeslimin jang ada di Marokko, sama oemoemnja dan perkoempoelan2 Islam

limin

jaja of tidak.

:

Pengiriman itoe soeratm
kembali isi itoe soerat 91ja «
poen
dikirimkan pada kita

,,soerat rantai boleh

Makasser,

bangsa apa

segala

dari

poen,

Azhar,

tempat 'soeka memberi toendjangan terhadap
soerat rautai
Soenggoeh
bergantoeng nasib peroentoengan hi- saudara2nja di Palestina jang tengah
doep demikian roepa, tidak heran lekas 'menderitakan kesoekaran2 jang menje

dipertjaja orang Indonesia, Segala jang dihkan itoe. Selain dari pada itoe poen
gaib-gaib, jang Hamim Salim itoe akan mempeladjari
kembali dalam tempo 24 djam sesoe
bisa bitjara soal2 agama Islam di Marokko.
orang
ilmoe
loes,
haloes-ha
ta
dahnja kita terima ini,
ka
mojangnenek
dengan
bertemoe
,latau
Dari djaoeh kita doakan soepaja
«
akan
tidak kirim kita
meningth.
beratoes
soedah
jang
nja
Njonja Hamim Salim itoe, tetap iman
dalam tempo 9 hari kita ak
lekas diper nja kepada Allah dan tetaplah Islam
itoe
segalanja
doenia,
'gal
kedjadian jang menggirang
ra- oja sampai beliau menoetoep mata.
tjaja dan mendapat pasaran
kita lakoekan itoe ,kewadjiban .
bang
Sementara
ini,
mai di Indonesia
Adapoen oesaha beliau itoe tentoe AlBeberapa boekti ada
kepada
loepa
gila,
tergila
Indonesia
sa
lah tidak akan loepakan oentoek mem
dalam itoe soerat jang
dan
boemi
kan
mendjadi
jang
Toehan
beri pahala jang setimpal agaknja.
tjoekoep menarik boeat
tidak pertjaja
dan
agama
ang
langit,bil
Poela, kaoem Moeslimin di Santil
beri
ai
erikoet
:
sebag
oe
bahasa melaj
per
tefekoer,
hidoep
Toehan,
telah menderma Palestina sebakepada
fou,
Poetranja Kol onel Lindberg telah
ter
ada
ngannja
peroentoe
real Spanje.
7000
njak
bahwa
tjaja
ini
ditjoelik orang,3 bari sesoedahnja
maka se
kertas,
setjarik
diatas
letak
jang
Na
,,soerat
Kolonel! terima
itoe orang lain bidoep ber
mana ja anggap sebagai satoe leloetjon. 'mentara
. hingga mereka mentjapai
.
.
djoang
ia
Tan Kah Tn
Kee tel ag AN Gak"
economie jang koeat di Atoeran baroe tentang pakaian moe
kan
kedoedoe
minta
ini
ia
ketika
poenja secretaris,
rid moerid sekolah.
Indonesia sendiri
Orang
negeri.
toean Tan soeka landjoetkan ini ,s0e ini
soerat
itoe
kepada
sadja
pertjaja
boleh
kemoedian
rat rantai“. Satoe minggoe
Departement Onderwijs Turkije sedi
rantai, nanti kekajaan akan datang kit waktoe lagi akan mengeloearkan
ja poenja fabriek telah “terbakar.
badjoenja itoe orang2
Mrs. Dickhaw di Denver telah me masoek kantoeng
atoeran, dalam mana menjoeroeh soe
waktoe, memboeang
g
memboean
jang
nerima
satoe
paja antero moerid-moerid sekolah2 jg.
menjalin
soeka mengirim dan
ada di seloeroeh Turkije memakai pa
50.000 pondsterling dari satoe paman 'prangko
a
rantai".
nja jang ' soedah lama terloepa di toe ,soerat
kaian jang seroepa warna dan potong
. Tjoema orang gila sadja jang bisa an. Lebih djaoeh maksoed dari atoeran
Scotland, jaitoe 8 kaga. pepatah
a dengan ,soerat rantai“ demi|pertjaj
(ki:
jang sedemikian itoe, beloem kita ke
njaia “ sipaardakansokem
bat2 'kian
iban
dj
wa
ke
nt
an
ra
roepa. Hanja manoesia berotak tahoeinja. Boeat anak-anak bangsa Tur
ek
t
ra
ko
oe
la
,s
| bali ini
boeboer sadja jang pertjaja bahwa na kije jang tidak begitoe mampoe, akan
nalannja.
danMr,kePhoa
mes
peroentoengan hidoepnja ada ter- disediakan oleh pemerentah disana me
ia
sib
Batav
di
Liong Gie
kertas ,soerat rantai". |
mystiek-mystiek, jang

TURKYE.

jang

cheesoesnja

soeka mengirim

banjak

di Hindoestan sama ber

Adapoen

perkoempoelan2
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SOEKABOEMI

kaoem

Harap diperhatikan

Moeslimin jang telah berdiri di Hin
doestan, antaranja seperti berikoet.
1 ,Perkoempoelan Masdjid2, Perloe
Oentoek mengentengkan pekerdjaan
nja selainnja orang2 Islam bersembah
jang, poen
didaiam mesdjid2 jang ti administratie bila foean-ftoean mengirim
dak koerang dari 160 bosah di Boem wang langganan tjoekoep dengan adres
ini
koran
sadja
sadja, telah diadjarkan didalam ADMINISTRATIE
by
nja banjak moerid2 dari anak anak djangan diadreskan pada orangnja.
Djoega diharap dengan sangat mekaoem Moeslimin di Boemby, penga
djaran
pengadjaran
Islam dan Al noelis afzender biarlah terang.
ADM.

@oer'an.

n
Paa
Maan

poesaka “sedjoemlah

MALAISE

TINGGAL

MALAISE

|.

Kesehatan

badan

ws TABIB

ada

ank

lebih berharga

dari

S.S. MOHAMMED

pada

wang

All

ej-

kipoen ia ada hiboek oleh pekerdjaan gantoeng diatas
an Kalau pembatja2 ini sk. menerima itoe
nja telah lakoekan djoega kewadjib
t matjam soerat rantai .,. baik lekas
soera
iarkan kembali ini

reka poenja pakaian2 jang bersamaan
dengan moerid-moerid jang lainnja.

Matramanweg

satoe djoemlah dari f 50.000.— boeat!
ia poenja peroesaha'an soerat kabar|
:
dari seorang Mijionnair Tionghoa,

HINDOESTAN.
Mendjadi tambah madjoenja perkoem

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

menj

nja

dibakar!

rantai dan pada sa'at jg betoelia dapat

ain

Sanibar.

poelan perkoempoelan

(Directeur dari Aneta)

D.W. Berety

telah perlakoekan

ini ,soerat rantai“,

Soenggoeh
da

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

seboet

: ngan

nama-namanja

jg

orang

oentoek kepentingannja
bangsa Arab
(oleh pembantoe A.)

di

ga saja memperloekan beberapa

koempoelan2

Nu

Oleh: SOERYA
DI BANDOENG

kendaraan

mobil, demo,

berdjalan

sado,

speda,

perka

menoeng

Dilosar

locan sekolah,“

kata

njo

wa gelakak Noerani memperingatkan
Soehardja akan maksoednja, Soehardja
terkedjoet mendengar tegoran itoe dan

pai

telefoor

536

Meester-Coraelis

(Mata Ikan) jang diatas atau

bisa

dikirim

dengan

rembours,

tjoekoep terang.

dara di Tjirebon ta' pernah mengalami

dan

orang atau dilihat

orang. Berdjenis2 pakaian tampak di“pergi ke Pasar Baroe.
ditempat ramai itoe, seolah2 satoenja
. “Djika
saudara Soehardja soeka, ta' maoe kalah dari lainnja, Roepa pa

Poekoel 10 malam
di Astana-Anjar.

ke Kleine Lengkong, ,kata Soehardja.
saudara kembali pat tidoernja. Akan tetapi oleh karena
Branikah saudara
saudata kenal ia haroes bersekolah ia memaksakan
Apa
dengan senang hati, ,djawab Noerani, kaian dari jang biasa sampai jang hy- ke Astana-Anjar? itoe perkara
gam- diri pergi kekamar mandi. Ditjobanja
,Ach,
ja?“
Dalam djalann
»Terima kasih, saudara Noerani, ,kata permodern, tampaklah dimata.
dan
tangannja
dibasahadja kepmda.so moeka
Soehardja. ,Saja amat girang boleh hal mode Bandoeng memang kesohor. pang. Saja katakan

&

6

|

UR
Saul

ENann

Ng

Dal

.

1

ba UPPak
daa
TG asa
EA da
Se kada

ANA

1

3

Peka

TO

esai

CP

&

Na

#

Ta Mo

Wen Wak BaEP
z

7.30.

Lontjeng diboenjikan,

Anak2 masoek keklas masing2. Moerid
Soehardja sam jang baroe, sesoedahnja menerima, boe
Dengan badan 'koe2, diperkenankan poelang. Soehar-

benar soedah bangoen, akan tetapi ia
ta' berani meninggalkan selimoetnja.
Djam berboenji 6 kali. Soehardja beloem djoega brani toeroen dari tem

,,kata
saudara ke Astana,
Noerani kepada Soehardja, ,djanganlah
saudara, marilah saja antarkan saudara

rdja

'poekoel

gemetar oleh karena dinginnja ia ma- dja dengan temannja jangiagbaroe ke
soek kedalam. Oleh njonja Sastra ia nal, bekeliling kota, Kira2 poekol 11
disoeroeh makan. Sesoedah makan ja poelang.
Soehardja teroes masoek kekamarnja
dah ta" toeroet bertjakap2 dengan fami
lie Sastra.
Keesokan harinja Soehardja pagi2

,Sau

ia minta maaf akan kesalahannja.

|Mereka hanja laloe lintas di djalan ra membawa

nja Sastra.“ Djika kamoe dan temanmoe ja oentoek melihat

ta“ berkeberatan, bawalah Soeha

obat-obat

Dengan terta- ke Astana - Anjar.

saja soedah datang|

“Baik, Ni,“

kota

penjakit dan adres

Ach, Tjeuk, saja Ap te ma
kereta angin. Orang2 sebagai semoet keadaan demikian, boekan? ,tanja Noe
ma, sebab teman saja s
berhilir moedik disitoe. Ada jang per rani, ,,Beloem pernah, ,djawab Soehar
soedah
Kita
ke bioscoop, ada jang masoek toko dja. Masoeklah mereka sekarang dise
saja.
'gi
oentoek mendjempoet
bersanggoepan akan pergi ke Pasar keloear toko oentoek berbelandja. Ada boeah toko oentoek berbelandja. Sesoe
Baroe oentoek membeli barang2 keper Ipoela jang ta“ mempoenjai toedjoean. dahnja dipanggilnja demo, ,Kami akan

h

dikeloearkan BOEBOELAN

—

di Hindoestan,

jang ada disampingnja,

laloe lintas,
motor,

tram

pir kemana saja akan pergi ia akan mem sahi dengan air, dengan pengharapan,
bawa saja ketempat jang saja toedjoe. rasa dingin mendjadi koerang. Sia2 bela
ka! Ta" djadi mandi! Hanja moeka ta- .
»Kedoea poetri itoe mengalah dan de
ngan dan kakinja sahadja dibasahi. De
Kleine
ke
ngan demo mareka pergi
ngan toeboeh gemetar ia berpakaian.
Djoedan
Noerani
Disana
Lengkong.
Di Tjireben Soehardja beloem per wita memberi selamet malam kapada Poekoel 7, sesoedahnja ia makan pa
berkendaraan sepeda ia
nah mengalami keadaan seramai itoe, Soehardja dan kedoea poetri itoe poe gi, dengan
pergi
sekolah.
Disana soedah banjak
a
Soehardj
diping
diam
masing2.
lang keroemahnja
Ta' heran, djika ia berdiri
anak2.
Djaroem
djam menoendjoekan
ja
bertolak
teman2n
demo
akan
sopir
eh
loepa
dan
menjoero
poen
gir djalan

goe. Dimobil Noerani memperkenalkan
Soehardja kepada Djoewita. Ditengah
djalan orang itoe asijk bertjakap2. Di
Pasar Baroe Soehardja terfjengang me
lihat tempat jang amat ramai itoe. Roe
pa2

pinggir djalan

Pada saat itoe ta” terlihatlah kesoekaran
zaman. Malaise seolah2 ta“ ada, Toko2
penoeh dengan orang. Bioscoop2 selaloe mendapat publiek.

moeda itoe naik mobil, dimana teman
bernama Djoewita

mereka

39

banjak terima kasihnja kepada Al Az

Soehardja pergi ke kamarnja oentoek
berganti pakaian. Kemoedian doea anak

MOEDI HILANG

oentoek|

reka seperti mengadjarkan peladjaran2

sekolah."

Noerani,

Hindoestan

Djoem'iah Al Islam jang sedalam-dalamnja.
Kaoem Moeslimin begitoe poela per
oentoek
Hendoras,

toeroet saudara ke Pasar Baroe. Djoe
kas

ke

mendjalankan pekerdjaan mej'

»Al

Perkoempoelan

Falsetiniah“

belakangan

mereka

No.

dibawah djari-djari kaki.
Segala roepa penjakit mata, gigi, koeping dan koerap ongkos mengobati dalam seminggoe boeat Indonesier f 0,50, orang asing
t 0,75 dan anak ketjil f 0,25.—
Roemah Obat diboeka saban hari dari djam 8 pagi sampe djam
8 malam. Djoega bisa dipanggil ke roemah, priksa penjakit zonder
ongkos asal sadja bajar onkost transport.
ada sediapoeder ramboetpoetih, bikin itam ramboet per fiesch
20 gram f 2,—

oelamanja ke Tiongkok, ke Joegoslavie,
kebeberapa negeri-negeri Islam, dan

selainnja
mere
membela Palestina,
beroentoeng, sebagai orang jg soedah
an
dermah
oeang
imkan
mengir
toeroet siarkan ini ,,soerat rantai” dan ka

KE

Djoega

Sekolah tinggi Al Azhar afdeeling
pernah, mengirim alim|
propaganda,

Pembelaan

. soerat, kemoedian diberikannja komen
taar seperti berikoet:

kasih 1000 boekti2 de

boleh dibilang

pat dimana banjak kaoem Moesliminnya. |

nenerima sam |poen kemaren menes
&
pai doea poetjoek soerat pakai prang
kota
m
dala
dari
ko 5 cent fartinja
PALESTINA
Betawil, isinja itoe ,soerat rantai".
Kita

bisa

boedinja Mesir itoe kepa
Moeslimin,

dasannja, dengan
djalan mengirim
alim oelamanja keberbagai-bagai tem|

oleh orang jang pertjaja.

Orang

kaoem

tidak sedikit, teroetama poela dalam
memberi peladjaran2 Islam dan ketjer

KLM,|
ban dari pesawat terbang
m
dikiri
jang
soerat
itoe
Sekian kata

| Roepanja redactie »Pemberita Makas
ser” djoega ada menerima itoe matjam
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soekoer kehaderat Ilahi jang soedah
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mengangkat bangsa Hindoestan jang
tadinja menganoet igama boedha jang
sesat itoe, kedalam agama Islam jang
soetji.
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Salim, soenggoeh bergiat sekali dalam
propaganda soepaja
ma itoe disiarkan
taoenja itoe orang2 : sekarang bangsa Arab dan Moeslimin ditiap2
iknja Mr. Phoa Liong Gie, jg negeri jang ia koendjoengi kiranja

boleh djadi mendjalankan
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Seboeah perkoempoelan kepoenjaan
orang peremposan Amerika jg soeka
dan perempoean nja kaoem Moeslimin di Hindoestan
doenia,
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itoe soedah menganoet igama Islam, 'jang diberi nama ,Islam Mesio Sajang sekarang memakai nama Hamim madj“, perkoempoelan mana bertempat
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ditanda tangani oleh Voorzitter dari per professor2 Europa, jang telah menga
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Lebih djaoeh lagi dalam brochure mendjalankan apa2 pekerdjaan2 jang
itoe, menentang toelisan2nja bangsa diperintah oleh Islam. Mesdjid2 dan
beberapa s.s.k. jang | perkoempoelan2 jang koeat2, banjak di
dalam
Jahoedi
dirikan disana, begitoe poela pergoeHendoras.
di
mereka moeat
Dilain bagian dari seboeah soerat roean2 Islam poen banjak didirikan
kabar jang datang dari seboeah negeri oleh amalnja beberapa orang hartaIslam ada memberitakan, bahwa se- wan bangsa Hindoestan Moeslimin.
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3. ,Kautoor oentoek menoeloeng
| werkloos bangsa Moeslimin Hindoestan“. Perkoempoelan ini bekerdja ke
ras oentoek membantras penganggoeran dari bangsa Hindoestan Moeslimin, dan seboleh-bolehnja mereka itoe
tidak boleh mendjadi orang2 jang
tidak mempoenjai pekerdjaan.
4, ,Kantoor penjiaran“. Kantoor
ini oentoek mengeloearkan brochire2

