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bahwa kabaran2 tentang itoe incident
maka Indonesia perloe seorang dalam beberapa bagian bertentangan
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amat berbahajasekali bagi perdamaian |tidak mengherankan copy2 kabaran| Sebagaimana jang telah kita kabar Amboina, Pangkalpinang, Sampit dan
bandjir bertoempoek toempoek, sehing kan doeloean madjallah tsb. jang akan Tjilatjap.
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berada.

Tentang Symbool:
Tiang menara, adalah berarti pendirian tegoeh “dan lahirnja P.B:P.I.

Congres PERSATOEAN BOEROEH
PABEAN INDONESIA sebagai telah
kita oerroemkan dalam s.k. ini, bagian
rapat oemoemnja telah dilangsoengkan

pada hari Minggoe tg. 31 Mei jbl. ber

Toean

tempat di gedong Permoefakatan Indonesia di G. Kenari 15 dengan dikoen-

Voorzitter

wakil pers: Aneta, Pemandangan,

Salam

dan

Hardjono
Hoofbestuur

P,B.P.I.

bahagia Congres jg ter

hormat ! Toean-toean, saudara2 poetera

dll.

dan poeteri atas nama pedoman besar
PBPI. saja #mengoetjapkan terima ka
S.S.P. Gang Sampi, P.B.I.M, P.M.I. sih pada semoea hadirin, teroetama
Tiongkok dan Japan itoe. Kita seboet- kita persilahkan iseng-iseng perintang- Djakarta, Kadasterbond, P.S LI. Dja- saja toedjoekan oetjapan (saja pada wa
kan sadja: peletoesan bom, jang me- hati pembatja. kita toeroet membad& karta,. Boedi Oesaha Mr. — Cornelis. kil Hoofd Inspecteur douane.
Begitoe poela pada
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Japan hendak liwat. Beberapa ekor|
Roemah Tangga
Terhadap kepada Pers seoemoemnja
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koeda katanja mati, akan tetapi tidak |
jang
memberi tempat pengoemoeman
kian
poela
spr.
terangkan
congres
ini
'Djoemblah mereka me
ada ketjelakaan manoesias pemboe-|
ialah boeat pertama kalinja diadakan dalam soerat kabarnja masing-masing,
ngoendjoengi
ada
11.500
noehan atas dirinja seorang officier
congres ini
berlakoe,
di Djakarta, dan poela adalah karena sebeloemnja
Japan, Sasaki, jang ketemoe mengge' Itoe pertoendjoekan Keperloean Roe- dirasa perloe agar oemoem mengeta- karena mana kami berkejakinan akan
letak ditanah depan satoe tempat mah Tangga jang soedah ditoetoep hoei akan semoea langkah P.B.P.I., besarnja perhatian pada congres ini
plesier: pemboenoehan . atas dirinja hari Minggoe malam Senen jbl. me- dan disampingnja dimana perloe oen dari segala pendjoeroe, ialah sebagai
boeah dari siaran2 terseboet.
inoeroet boekoe tjatetan, orang jang
salah seorang generaal Tionghoa, ter- mengoendjoenginja ada berdjoemblah toek. memberikan pemandangan pada — Kami tidak lain disamping oetjapan
ceMOeM..........
nama, dari tentara ke 19 dan pengikoet 11.500.
Kemoedian dengan pandjang lebar terima kasih ikoet mendo'a moedah2an
revolutie di Wuchang dalam tahoen | Sabtoe malam Minggoe tetamoe jg spr. meriwajatkan sedjarah R.B.P.I. de Pers bangsa kita akan mendapat ke
1911: berkobarnja semangat anti-Japan nomer 5000 soedah dikasih persenan mikian poela tentang arti symboolnja madjoean jang lebih pesat, jang soedah
(verslag tentang hal ini kita bentang tentoe berarti menandjak dalam lapa
diseloeroeh negeri, teroetama di Pei-

ping

dan

extra. satoe

lontjeng

Shanghay, dipimpin oleh dari General Electric.

' kaoem student: tambah sengitnja per- |

electrisch ketjil

Tetamoe jang beroentoeng ini ialah

Wakil-wakil perhimpoenan.: P.L.K.
Djakarta. Siap Panaradja, P.S.LI, J.I.B,

kan

pandjang lebar dalam

ceptie P.B.P.I. malam
lam roeangan s.k.

ngan

verslag re

ini djoega)

douane jang soedah ikoet memperhati
kan congres ini, kami ta' lain hanja
menjatakan kebesaran hati demikian

Pidato

djoega soedah mendapat persenan sa-

seteroesnja kami tetap berkejakinan
bahwa nasib kami personeel rendahan

lam lain rubriek.

kelembekannja Nanking itoe oentoek toe lontjeng electrisch.

semi

akan mendapat perhatian poela dengan
sepenoehnja.
Spreker membajangkan “nasib Boe
roeh Pabean jang hidoep ditepi-tepi
pantai jang ta' asing dari pada gang

-an

melawan desakannja Japan, dan . ..
Keadaan penjakit Wali Negeri.
Tetamoe jang datang nomer ke
bersedianja tentara
ke 29 dari Tiongkok | 11.000, jaitoe toean SAIDI, soedah di
Aneta mengabarkan bahwa keadaan
boeat sekarang djoega moelai menje- kasih persenan sepasang sepatoe baroe, ocemoemnja dari Wali Negeri ada baik,
rang tentara Japan.”
“| dan njonja Goenawan sebagai tetamoe Infectie kaki beliau beloem baik, oleh
nomer 11.500 telah mendapat se karena itoe beliau perloe beristirahat
Demikianlah kegentingan sekarang jang
terikahan electrisch dari firma SIE- agak lama.
Y
sangat mengoeatirkan. Saban waktoe MENS.
kita orang bisa menerima kabar ten-|

tang terbitnja' peperangan antara doea|

negeri Timoer itoe, jang sebagaimana | '

“aa

itoe

tentoon-

stelling.

kita sendiri, berkaliskali, telah oplang-| | Mereka jang memboeka stand pada
kan, sebenarnja: mesti berdamai dan oemoemnja poeas melihat hasil-hasil

bekerdja bersama-sama oentoek kepentingan

seloeroeh doenia Timoer

demonstraties jang mereka

bikin, dan

ini. perniagaan perdjalanan dengan memoe

kemadjoean.

Terhadap kepada wakil dienstleiding

Minggoenja, da

tjideraan antara daerah Selatan Barat toean NAZIR
toean H.A. Salim, toean
Abikoesno
tjokrosoejoso, toean Mr. Soerjadi dan
dan pemerentah Nanking, sehingga
Pada hari Minggoenja tetamoe jg
saban waktoe bisa terbit peperangan | nomer 10.000 jaitoe toean SALAK, toean Webb, sita moeat speciaal da

saudara di Selatan, berhoeboeng dengan

goean hoedjan.dan panas.
Dalam. Sinar Pabean kata spreker

pernah dimadjoekan pemandangan jang
sama sekali boekan berarti critiek tetapi sebagai pertoendjoekan
sematamata dengan djalan teroes terang dan

setjara djoedjoer.

Congres 5 Persatoean Boeroeh
Pabean Indonesia
Receptie di gedong

|

Terhadap wakil perhimpoenan2 vak
tidak lain spreker menjeroekan soepaja
bekerdja bersama2 dengan mengingat
kepentingan bersama jang berdasarkan
harga menghargai.
-

Pergoeroean Rajat.
Sebagai
kita
telah
oemoemkan
dalam soerat kabar ini, pada hari Ke

Spreker oeraikan sedjarah langkah
Akan tetapi apakahorang hendak ber- askan sekali, sehingga boleh diharap mis tanggal 28 Mei jl. maka perkoem dan djedjak P.B.P.I. hingga saat ini.
bahwa tentoonstelling demikian roepa

boeat, djikalau
tidak bisa

rakjat Tionghoa itoe

,forgive

boeat jang akan

datang

di kemoedian

poelan

terseboet diatas

telah

menga|

and forget" (me- bari, akan mendapat perhatian besar dakan receptienja sebagai pemboekaan
. ma'afkan dan meloepakan), dan lebih 'djoega dari fihak firma-firma dan congres keempat, bertempat diroea

doeloe memoeaskan hati sebagai pem- Importeurs.
balasan atas segala perboeatan Japan
Penoetoepan itoe tentoonstelling te
terhadap Tiongkok dan bangsa Tiong- lah dilakoekan dengan sedikit pidato
Djikalau melihat gelagat-gelagat sekarang, dan djoega mengingat segala

apa jang telah kedjadian dibelakang

ini, maka bisa djadi sekali-sekali ini

Japan dan “Tiongkok itoe tjoba me- |

ngoekoer 'kekocatan' satoe pada lain.

|dari Njonja Datoe Toemenggoeng, jang
'antaranja tidak loepa djoega mengatoer
kan terima kasihnja kepada sekalian
pembantoe-pembantoe — lelaki-perem
poean jang telah mengorbankan tenaga
dan soesah pajahnja oentoek menga
toer ini tentoonstelling sehinngga ber
hasil memoeaskan sampai habis.

. Siapa jang menang, siapa jang kalah, |
it
: -ramalkan
perloe diramal
tidakak perloe
. #oelah

lagi,. tjoema kita bisa menerangkan moekoel, ialah jang boleh dikata tiga
dengan pasti
: doea-doea bakal dapat perampat menang!

kero

(dan boekan sedikit!!

enoeroet

kebiasaan
&

Apakah kita -orang akan alamkan|

sekarang (ham: | dikemoedian hari ?
PU

SNN

:

ngan

sekolah Pergoeroean Rakjat Kra

Dalam

tahoen

1918

toemboehlah

ditanah kita ini organisatie menoeroet
golongannja masing-masing sebagai
Pandhuisdienst,

Chauffeur

Bond

dan

waktoe dalam masa oedara Indonesia
dalam gelap gelita.
Tjahja Sinar adalah berarti obor oen
toek penerangan dalam kalangan boe

roeh pabean. Ditepi pantai adalah ber
arti boeroeh pabean hidoep dipinggir
laoet. Dengan ini spreker soedahi pi
datonja.
Toean

Bogaardt

wakil Hoofdins

pecteur berpidato poela dengan lan
tjar dalam bahasa Indonesia dalam
mana dioetjapkan selamat pada con

gres PBPI.
Toean
Dahler

atas nama

Civo

oetjapan

sela

menambah tentang symbool. Spr lain
nja atas nama berbagai2 koempoelan

ikoet

mat.

an

mengemoekakan.

Kemoedian
minoeman.

koempoelan

diadakan perdjamoe
Sesoedahnja

Rahina

'itoe

per

mempertoen-

djoekkan wajang wongnja dengan ber
kesoedahan baik sekali.
Djam kl. pk 12 malam, receptie di

toetoep dengan selamat.
mg

Siapa jang loeloes dan tidak
Kesoedahan
examen
dan menaikkelas
Canisius-College, RKAMS
Menteng 40 Batavia:

Naik dari kl'2 ke kl 3, antaranja:
Ang Hok Bie, ' Boerhanoeddin. Gho
Tjeng Soen, C. Co Thiam Bing, P.Ha
kim, Firdaus Jatim, Fr. Khouw, B.R
M. Hilalool Kirami, Kwee Liang Hwat
S. Kwik Swan Liat, B. Kwik Tjien
Tjoan,
F. Lie Kim Koen, Lie Tjeng
Liang, Lie Toen Hong, Lim BengTjioe
R. Loembantobing, Margono, A.R. Na
tadiria, L. Nix, A. Oei Bian Kok, A.

Oei

Kwie

Tjwan,

Sie Hong Liang:

C. Soegijanto, Soejong, Soekartono, Rm.
Bambang Soemitro, R. Soewondo, T,
Tan

Djien

Sik,

A. Wagiman.

Tidak

loeloes doea.
Naik ke kelas doea dari kelas sa
toe antaranja: Basaroeddin, W. Gho

Tjiauw Boe, Jachja, L. Lie Eng Goan

G. Lie In Siang, &E. Lie Tjien Lee,
Liem Beng Gie, Liem Oen Swie, :Liem
Tok Djien, H. Lim Koei Liang. H.
Natasepoetra, H. Hok Lie Nio, R. Oei
Hok Tjioe,
A. Ongkiehong,
Phang
Foek Hia, Herrie Poernamo, Prapto,
@ue Giok Sien, Roeshadi, S. Tessers,

Tjan Khee Liem, A.Tiong Liep Tan,
Tong Dian Hoei, C. Whie Kian Hay
Zainal. Dalam pertjobaan doea. Tidak
naik doea.
ak

spreker serahkan pembi | li sb

Na

tjaraan dan pimpinan padatoean H ar Bag - kn

taboen, tar Gjoega ter)
nah 1

jl

TA

ak

mat 174 pada malam Minggoe tang lain2 dan waktoe.itoelah poela lahir:
Bataviaasch Lyceum.
Boemipoetera - Pabean,
gal 30 Mei jl, dengan mendapat koen Persatoean
Onderbouw
djoengan koerang lebih 200 orang
la tak lama terdjadi poela perobahan
Naik
ke
kelas doea diantaranja:
perobahan atoeran gadji jang semoeki-laki dan perempoean.
Goenawan,
R.A.A.
Koesoemo Oetoyo,
Receptie telah diboeka djam 8,30 nja itoe meroepakan boeah pekerdjaan
M.LN Mahdi, BA. Ratu Langie.
oleh ketoea dari .persiapan congres, Vak Vereeniging terseboet. Sesoedah
Naik ke kelas 3. R.A.A. Asikin Widja
dan sebagai pendahoeloean pemboeka itoe P. B.P. mengalami kesoekaran ja Koesoema, K. Hadibroto, R.H. Ka
an. Spreker tidak loepa menerangkan hingga patah ditengah. '
marga, R.A.S.E. Pratiknjo, R.A.M.S.M.
Tahoen 1922 P.B.P. bangoen kem
oedjoednja receptie ini, ialah sebagai
Soerjadjanegara,
Tjoe Goat Njio.
bali
atas
pimpinan
toean toean A.
terseboet diatas.
H.B.S.
A.
(Litterair-economische
afBerhoeboeng dengan beberapa kea Moerad dan Nasir Makmoem.' Hasil deeling):'
daan teroetama sekali adanja crisis, pekerdjaan banjak, walaupoen beloem
Naik ke kelas 4, M.A Datoe Toe:
maka kata spreker: persediaan cong boleh dikata sempoerna, roepanja ti | menggoeng, R.A.S.R. Asikin Widjaja
dak
lama
P.B.P.
mesti
tidoer
kem
res hanja dengan setjara sederhana
Koesoema,
D. Djajadiningrat, R. A.
dan seada-adanja, demikian poela ma bali karena bergabai-bagai rintangan
S.
Djojohadikoesoemo,
C.A. JJ. Ratu
lam ini akan diadakan sedikit perdja dan halangan.
Langie,
R.S.
Soerjo.
Tahoen 1925 PBP. hidoep kemba |Naik ke kelas diantaranja : Thin Sioe.
moean.
LB
Kemoedian

Sia
ab
ek
Ou
“ Idjon oVoorzitter Hoofdbestuur PBPI.
| Apakah benar-benar goenoeng api|
'Bermoela ditjatat wakil2 Pers jang
di Timoer akan meletoes ? Djikalau | hadir, , Pemandangan”
, Po, AneSiang
ka ditengah uhass (benar,
djagalah
djagala djalan laharnja, dja|ta, Soeara-0emoem, Keng Po, Tjahja
lo
ngah: kendihan' pupinanjyam! Neta nehaan TT
sampai mengalir ke negeri kita Timoer dan Soeara Boeroeh.
Wakil perkoempoelan H.B. Douane,
bat-hebatnja. Masing-masing fihak|
Bond CIVO, HB. PPPB. PGI, Inul.
Bond Indonesia Moeda, Parindra Djamemperhatikan pepatah kaoem mili-|
K.N.
karta, PMR. ISP., P3BI. Cooperatie
tair: barang siapa paling doeloe meBoedi Derma, IPB., PM. Pl. Djakarta
Hae

B

PI. selaloe mengalami djalan timboel
tenggelam. Sekarang PBPI. perloe me
ngoeroes dirinja sendiri doeloe hingga
teratoer dan congreslah poela jg akan
memoetoeskan apakah PBPI. moesti
masoek pada .PVPN. atau tidaknja.

djallah terseboet akan memoeat arti
kel2 dari ahli-ahli kenamaan dengan

communist dan sikap jang mentjoeri- ika menoendjang segala oesaha sociaal
.gakan dari Sovjet Rusland.
dalam
kalangan bangsa kita. Sifat djoengi oleh k.l. 600 orang laki-laki
5
Dalam beberapa hari jang baroe inilah jang mendjadikan bertambah perempoean. Wakil politie lengkap,
laloe ini telah kedjadian beberapa populairnja toko Delima. Oentoek
perkara, jang satoe-satoenja bisa me- langganan ,,Pemandangan” jang me
ngobarkan api peperangan
langganan
toko ,,Delima”
antara rangkap

Terhadap. pada. PVPN. beloemlah
diadakan perdjabatan tangan karena

Indonesier, Tionghoa dan Arab oleh
SAEROEN, enz.
“
Menoeroet kabar selanijoetnja ma

kenalan poela dengan toko Delima

alasan oentoek mengobarkan api ke- jang boekan sadja terkenal sebagai
bentjian kepada Japan, adalah pengi- toko Indonesier jang mendjoeal ba
riman soldadoe Japan
semangkin rang? tjotjok dengan tenaga pembeli
banjak ke Tiongkok Oetara, katanja bangsa kita di-masa crisis ini, tetapi
berhoeboeng dengan desakan kaoem djoega dengan segala daja-oepaja soe-

oleh H.

Salim, ,Doenia Indo" oleh P.F, Dahler, Advocaat atau Journalist ?“ oleh
Liem Koen Hian, ,Pengaroeh bahasa
Arab
atau
bahasa Indonesia“ eh

Oleh bangsa Tionghoa, teroetama dioemoemkan dalam soerat2 kabar.
oleh kaoem student di Peiping dan
Lain dari itoe publiek diadjar ber

lain-lain kota besar di Tiongkok, maka

kelahiran“

-

an

aa

Timoer itoe, seloeroeh Timoer Djaoeh

ini

»Membatasi

tentang nasibnja setjara djoedjoer dan

terdapat artikel-artikel tentang|

NB

sedikit sadja jang djatoeh dari ,olijftak
Apakah memang

6 Dalam lembaran kedoea pagina tiga

.... silalatoe

loeroes.

ranja

1

obat pasang

apa dipasar Senen??

L

atas peti

Ada

di

mer pertamanja pada tanggal 6 ini
boelan, dalam nomor terseboet dianta

wadjiban, dalam masjarakat Indonesia...
sebagai oehasa nasionaal, dengan dja
lan soeka mengemoekakan sesoeatoe

SNN
Lg 5 Ul

djoega kajoe api, jang dimainkan

(Standpunt) PBPI.
Spr. terangkan tentang pendirian
PBPI. jang berarti menetapkan ke
Pendirian

Pe BR

seperti

gelap

”

Timoer

Indonesia

A2 nge mn
Ra

di

itoe keadaan

Nk,"

Barat dianggap sebagai tanda perda-

majan, roepanja

—ae

Waktoe
gelita.

AA aa

r eboeng dengan tiga

Djakarta, Soerabaja, Semarang, Makasser, Belawan, Koeala Langsa, Samarinda, Pangkalan Brandan, Menado
Cheribon, BaganSiapi-api, Oosthaven

£
ae
an TA AHLI “ED BINA Mata

perdamaian)

. Inja mengelilingi, Azia - Timoer.

'Adeeling Gyrmnasiktnn:

Naik ke ke kelas 5 antaranja:

mah mba

Ttos sOlijftak" “tanda

ran copy

PA

ag MANA

PETI OBAT DALAM BAHAJA

Pergoeroean Rakjat, PPDA., Midpost na berkesoedahan.lahirnja PR PI.
afdeeling Batavia, Peroesahaan pen- | Toean Kartasoeman meninggal doe
Ke Singapore. doedoek desa Ambon.
5
nia. keadaan PPI. poen timboel teng
Aneta mengabarkan bahwa ini hari
Ada hadir poela toean A. Th. Bo- gelam.
berangkatlah
Proffessor De Langen gaardt, wakil Roofdinspecteur Douane,
Tahoen 1934 dalam congres ke HT
dengan Dr. Theunissen dengan me- toean Dahler
voorz: Douwanebond
di Soerabaja dipoetoeskan kelahirannja
- Inoempang kapal , Edelvalk“ ke Singa
afd. Batavia dan toean W ebb. voor- PBPI. dan pengoeroes besar berpin
. Ipore oentoek meneroeskan perdjalanan zitter Civo, dan wakil Tjabang2 PBPI. Idah dari Soerabaja ke Djakarta.

|

Mn
AMORA I1OO. YOSEA KENKARA TEA NGG Kopsoera Soedjana.
.
douane sepi, walaupoen semangat te
et
1
tap ada,
PAN
f
Zusters Urselinen Posweg 2 Batavia.
Tahoen 1927 di Soerabaja lahirlah | Prinses Julianaschool, 3-jarige H.B.S.
Ini. Douane Bond dengan pimpinan
voor meisjes:
toean Kartasoeman.
Mendapat
einddiploma, antatanja
Tahoen 1929 P BP. lahir kembali Oey Hoey Nio.
di Djakarta.
|
Naik ke kelas 3. L. Lie Lim Seng,
Tahoen 1930 Djakarta dan Soeraba
Nio, Ong Gie Nio, E. Oey, J. Oey.
ja mengadakan compromis jang ma
Oei Kiem Hwa.
HN
gan in

0

ta
3
1
A

'H.B:S.3 oentoek lelaki dari C.A.S.
| Naik

mms

lebar dan lemas seperti

kekals 3 antaranja" SX.| S

soetra, djari hoekoem,

nja pandjang.

bahwa

iboe boleh member-

hentikan mendo'anja, bocat mentjoba
Seno Sastro Amidjojo. Naik ke klas 2|
Mai tivienikni
Tanda kenabiannja, seperti jang ke- anaknja.
D I TJ A BR
sters (p'empoelihatan oleh darwis Bahira, adanja
antaranja: R.T. Djajadiningrat, R.A.
Banjak lagi tjontoh2 jang dikemoe- an) boeat C. 8. Z, Semaran
g. Soerat2
S.A. Pratiknjo,
diantara doea welikat, dibawah (poeng kakan tentang kebaikan hati dan lamaran
E. Yo Giok Yan, D.R.
dengan
lampiran
katrangan
| Zakir.
goeng) dibawah poendaknja: roepanja kenabian Kg. Nabi Moehammad s.a.w.,
seperti tjatjat bekas loeka ditjontjeng seperti ditjatat keterangan Siti Aisjiah. di kirim kepada Directeur C. B. Z,
Semarang.
lintah, roepanja merah dan diping
Achirnja diterangkan : Ketika beliau
B.S. 3 oentoek perempoean
2
Pan
'girnja ada boeloenja sedikit.
hampir dekat wafatnja, semoea boedak
3
—.. dari C.A.S.
segala-gal
tjepat.Da
Djalannja
alam
belian
dimerdikakan dan kekajaannja di Brussel Mr.
| Naikkekl. 2 ant aranja: | Gara-gara rampok di Tjibeber
A.W.I.
Tjarda van
nja Kg. Nabi tidak terboeroe-boeroe semoeanja dibagikan.
PS. Djajadiningrat,
Starkenborgh, maka Anip Aneta menC. Lie Hong|
“Ada akibatnja dan sangat tjepat mengertinja dalam
Kemaoean beliau menghadap Toe- tjari
|
Rr. Samihastoeti, Siok Nio, El Se aan
Lan,
jang
penting segala hal.
:
2 na
han Allah ta'ala, jalah dengan bersih mana keterangan lebih landjoet, jang
. Tjioe, RALA. Widjaja Koesoema: Oei| Soedah dikabarkan
kemoedian ternjata bahwa tenDjika beliau sedang berdjalan maoe dari pada semoea kekajaanja.
dalam s.s.k., bah
“Bok Lan Nio.
tang keangkatan G.G. boat Indonesia
|wa dalam perampokan di Tjibeber berbalik kebelakang
seperti
tidak
Naikkekl. 3an taranja: baroe ini dalam roemah djanda Nji orang biasa. Geraknja selamanja de- Dengan ini toean Wiranatakoesoema. itoe beloem lagi ada kepastiannja.
Masih seminggoe lagi lamanja baroe
“RAS. Achmad, R.A. M, Djojo Hadi Emeh, ada tersangkoet nama Hasan ngan seloeroeh badannja.
| Menjoedahkan choetbahnja.
bisa dioemoemkan tentang siapa jang
Koesoemo, R.R. Hadibroto, R A, Soe! (Saleh, saudara dari regent Wiranata
Djika beliau ambil satoe barang
mengpamn
akan didjadikan G.G di “Indonesia.
narti, M.G.K. Soedjana, R.A.N.K.K. koesoema. Selandjoetnja dapatdikabar maoe diperlihatkan pada orang lain,
akan mendjadi
jang
Siapa
Candidaat jg tertentoe Anip-Aneta
Soedjana, R.A. Soenartiah S.M. Tasan, kan, bahwa soepir mobil jang memba diambilnja oleh semoea tangannja ti
Wali-Negeri di Indonesia?
djoega beloem mendapat tahoe pasti.
wa perampok-perampok itoe, (anem dak dipegang sedikit.
&. Zakir,
Correspondent J.B. kabarkan dari
Djika beliau melihat hal aneh, be
Telah mendapat eind- orang), adalah loerah Tjisalak, Tjililin
Den
Haag : Dr. Colijn telah kata bahwa
(Bando
eng).
liau
Selandjoetnja dikabarkan,
memoedji Toehan serta menadah
diploma antaranja:
|bahwa perampok-perampok itoe atas kan tangannja, kepalanja dianggoek2 moelai boelan Juni G.G. baroe akan
S. Adikoesoemah, M.R. Setiowati, M. pence
ndjoek rampok jang ditangkap kan serta menggigit bibir. Djika be diangkat.
Mahdi, R.A.C.W. Probonegoro, R.r.S. doeloean
Djadi poetoesan ini moesti soedah
telah ketangkap semoeanja. liau maoe menegaskan perkataannja,
A:K. Seno, 'R.r. Wati, J. Datoe ToeMenoeroet penjelidikan kita memang maka iboe djarinja ditekankan atas di ambil, tapi biarpoen orang tjari Nederland
menggoeng.
soedah lama Hasan Saleh itoe diintai tangan kanan. Djika beliau moerka, tahoe dengan radjin, tidak ada satoe
Penerbangan
mempan
intai oleh recherche Bandoeng, dan moekanja merah, serta ' mengoesap journalist bisa dapat kepastian.
Perkoetoet
dan Kwak
Zusters Ursulinen
menoeroet keterangan memang boekan moeka sampai didjenggotnja, menarik
Dalam kalangan dimana boleh djadi
mendapat
keroesakan.
5 Jarige H. B.S. ,St. Ursula". sekali ini sadja jang tersangkoet mela nafas serta berkata : Sja tawakkal sadja orang bisa tahoe, dianggap bahwa t.
Den Haag, 2Juni (Aneta). Baroe
Pabst gezant Belanda di Tokio djadi
“Naik ,dari klas 4 ke klas 5 antara-| koekan pentjoerian itoe. Ada satoe hal pada Toehan'.
sekarang dikabarkan,
bahwa mesin
jang menarik hati.
Beliau tidak banjak berkata, tapi G.G.
terbang ,Perkoetoet“ di Karachi tidak
nja:
Anak Nji Emeh fjang dirampok) djika berkata mesti ada ertinja, ka
Tapi t. Pabst tidak menikah dan sahadja mendapat
“LL. Abdul Rachman, Injo Loean Eng,
rintangan dari kenama Kalsoem miaoe kawin dengan dang2 terang ertinja sedang kadang2 soedah toea (63 tahoen).
“Lian Khen Nio Tjoa.
adaan hari jang tidak baik, tetapi
Tapi soedah pasti ia akan pindah djoega motornja
— Naik dari klas 3ke klas 4 antaranja: seorang pendoedoek dari Tjililin. Ke dalam poela ertinja.
mendapat ganggoean,

H.

KAWAT

|. Sr. S.W.S. Iskandar.

betoelan diketahoei oleh oemoem, bah

wa

| Naik dari klas 2 ke klas 3 antaranja:

Nji Emeh

Pedatonja
hati orang,

itoe mendapat warisan

"Han Jam Nio, Liem Siok Lien, Lien,| besar dari lakinja (waktoe hidoepnja)
djadi

:

len Nio.

ie

Oecang

“Naik dari klas! ke klas 2 antaranja:

Middelbare Handelsschool

(Me ne na

Per

ekolah DagangsMenengah terseboet
lah vervolgschool oentoek moeridoerid keloearan dari sekolah Mulo

dengan memakai cursus 2 tahoen dan
didirikan pada tahoen 1935. Adalah
pendidi

mengasih

ialah

aksoednja

an dagang oentoek mereka jang ber
iploma B dari Mulo,
Naik dari klas 1 ke klas II,
(Dari klas 1 A. antaranja.
“Ang

Thin Giok, Lie Gik Tjoe,. Lie

. Tjoe Tjay, Liem

dioeroes

oleh

tadi, nama

Mas Soetopo, Siti hoem, seorang kaja: Maka

.R. Soekarjo,

soef,

ph

Lin

sebab

Ni Soewali, Kaharoe'ddin, Kho|
Hoen, E.

beheerder

timboellah

bersama

regent

Bandoeng

ia

Choetbah tocan Wiranatakoe-

Komaroedin Asarie,

:

Lo Tong Kim, Masrikoel Rivai, Mo
. hamad Noerdin, Rd. Rahmanto, R.M.

Salatoen, Sinai Jaman, Sjarifoeddin |
Nagri, M. Soenjoto, M. Soewondo,

“ Thio

Hong

Kho,

Tjiong Hok Lim,

orang sangka

bahwa

sedang

mesin

terbang , Kwaks, djoega

di Karachi, landinggestelnja mendapat

Mutatie diplomatiek. keroesakan, akan tetapi bisa diperbaiki
J.B. mengabarkan bahwa Jhr. mr.| dengan segera.

Aboe

Dar

telah

mendengar perka-

taan Kg. Nabi begini: ,Boedjang itoe
sama dengan saudara, jang dikasihkan

Djika Toean-toean dan Njonja-njonja ingin tahoe hal kehidoe-

oleh Toehan padamoe. Boedjang mesti

makan

sama

denganjg

dimakan

pan,

oleh

kamoe. Begitoepoen pasal pakaian.“
Kemoedian digambarkan tentang

soema

Portretnja Kg. Nabj
Moehammad
s.a.w
“Dalam

choetbahnja

itoe tocan

masih ketjil. Beliau tjari adaban antara

MATRAMANWEG

Astroloog
1
Tarief

Handlijnkundige

f1l—

Astroloogie

2.50

seka-

ALI

Horoscoop

TELEFOON 586

No. 35

.

lantas mendengar anak
menangis (lengan segera beliau berhen
ti dan memboeroe anak oentoek men-

dan

dari diri send iri, jang soedah laloe dan
rang atawa jang aken da'eng, datenglah sama

Handlijnkundige

Djika Kg. Nabi sedang mengadji
atau mendo'a,

tjoekoep,

kesenangan

“S.S, MOHAMMED

kesedihan
Kg.
Nabi, “berhoeboeng
dengan wafat iboenja ketika beliau

boekan dari satoe ajah, hanja saudara Anak dan Iboe.
dari iboe. Tapi baiklah kita toenggoe
Hal ini menjebabkan beliau bikin
Bahzad, M. Dachman, M. Eneh Niti kedjadian lebih djaoeh.
hadis: Anak lelaki bakal menang
. pradja, Hadisoeprapto,- M. Harmani, !
at
sewarga diatas kaki iboenja."

| M.

dan

toean Ishi-

Marjam Siregar (pi|, Siti Patimah (pi), pertanjaan: Apakah kelak djika perTan Phoey Lim, Tjiong Peng Liang, kara .itoe diperiksa Hasan Saleh
mem
Toebagoes Hasni, Wie Lian Hoen, poenjai forum privelegatum,
dan mesti
'Zehar, Rd. Galam, Lie Oen San, diperiksa oleh Raad van Justitie
?
Abdoel Moekoek, Eni Adjir (pi).
Menoeroet
pendapatan kita Hasan
Dari klas 1 B. antaranja.
Saleh. tak poenja forum privelegiatum,
Abdoel Moein Hasjim, M. Abdoelsoekoer, Achmad Effendi, Rd. Amad
Hadi,
Anwar
Djailani,
Aroeman,

Tokio

mr. dr. H. Westra akan ganti padanja.

kelihatannja tjoema ketawa sebentar,
Itoe perkara Zedenschandaal.
dan diika mendapat kesenangan, loe R. de Marees van Swinderen, Gezant
haja. Apakah kebetoelan sadja, bakal ar biasa, beliau tjoema toetoep moe Nederland di Londen, dalam tb. ini
Den Haag, 2 Juni (Aneta)
laki nji Kalsoem ada orang dari Tji loetnja. Djika ada jang memanggil sebab soedah toea, akan meletakkan boeng dengan perkara mesoemBerhoeitoe,
djabatannja.
lilin sedangkan semoea perampok asal beliau dengan segera mendjawab.
maka
Mr. La Ries diperiksa lama
Sebagai
gantinja
diangkat
Jhr.
Mr.
dari Tjililin poela.
Selandjoetnja digambarkan tentang
dalam raadkamer pengadilan di Den
Selandjoetnia bagaimana hal dengan kebaikan Kg Nabi, baik terhadap anak- A. W.L. Tjarda van Starckenborgh Haag. Poetoesannja ia ditahan sampai
loerah jang mendjadi soepir mobil anak maoepoen terhadap boedjang- jang sekarang mendjadi Gezant di tg. 3 Juni, djadi hari ini.
Brussel,
itoe? Djika ia betoel masih ngadeg boedjang beliau,
biarpoen seorang Hurgronje dan Jhr. mr. A. M. Snouck
dari Buitenlandsche Zaken
Mati dalam ketjelakaar.
djadi loerah bolehkah didoega, bahwa boedak
belian. Anas, jang soedah akan
mendjadi
Gezant
di
Brussel.
Den
Haag, 2 Juni fAnetal. Tgl. 1
didalam
kas desanja ada ketekoran toedjoeh tahoen bekerdja pada beliau
x
boelan
ocang padjak. Dan last but not least. berkata demikian:
ini
anak bekas resident Palem”
:
Dari: Den Haag Aneta mengabarkan bang, G. W.F. Steinbuch mati karena
Hasan Saleh adalah familie toean Wi
»Saja selamanja beloem pernah di
|ranatakoesoemah (regent Bandoeng). marahi, serta beliau beloem pernah poela bahwa menoeroet Volkscourant mendapat ketjelakaan auto. Ia baroe
tentang angkatan
Generaal boe beroemoer 19 tahoen dan student di
Menoeroet penjelidikan kita lagi boe tanjakan: kenapa kamoe
bekerdja at Indonesia, jaitoe Gouv.
Gezant Nederland Leiden.
kan familie sadja, akan tetapi Hasan begitoe, atau apa sebabnja kamoe tidak
Saleh itoe adalah saudara seiboe dari bekerdja begini.“
1toe

Wie Gan, Mardijono, regent Bandceng. Ajah dari Hasan
(pi), Marsinta Simatoepang, Moh. Joe- Saleh adalah Hadji Djarkasih almar-

Ha

dari

djidjat, Semoea melesap dalam hati.
Djika beliau mendapat kesenangan:

opziener onderneming teb. Tapi

Onderneming

Liang.

Tjhioe

Soewarti, Tan

M.J.

beliau sangat
menarik
ma'loem perkataan moe

trekker

MEESTER-CORNELIS

boeat:

Horoscoop 2 tahoen
MA

£ 5—
Era

maksoednja membikin

Wi-

- Tjoa Sek Kim, Doran Damanik, Abdul ranatakoesoema menggambarkan ten
tang sifat, watak dan wadjah Kg.
— Rachim.
|
Nabi
Moehammad s.a.w.
Dari klas 1 C. antaranja:
—.
Adjizan, Abdul Gani Katili, Abdoel

' Moekti,

Loebis, Gozali, Hoetagaloeng

Helderman, Hoesen,
Rd: Kartosoe
warno, Lie Ek Tjoe, Lie Kim Thian, |

. Liem

Soen

Hong,

Rd. Moersidi, M.|

Mohammad Masoen, Mohamad Sachlan, |

Pang Ing Lam, Sarhindi, Soebandi,
Rd. Soedjarwo, Soedjono, Soeradji,
Rd. Soeroer Widjaja Amiarsa, Soetirto,|
M. Soewondo, Tan Kiat Liang, Tbg.|

. Hasanoedin,
-

:

Zahar, Lo Tiam

DJANGAN

bisa pakai, tapi bisa bi- BOEKOE
jg. bergoena, peladjaran
kinnja. Ini boekoe
zonder
goeroe bikin obat njamoek dan stroop zonder
orang tentoe bisa bikin ,, Obat-gosok goeroe.
.balzem) dan Hoofdpijn Eau de Cologne
Gampang dimengerti, dan tjampoedan

Sian.

Pemboenoehan.
Beberapa malam jang laloe di Tji-

bitoeng

.noeh

Kate

Bekasi

terdjadi perkara

Minjak Poko”
:
Beli sadja ini boekoe, baroe toean
tahoe, sedikit poko, bisa djadi banjak hasilnja.

boe-

jang mendjadi korban bernama
pendoedoek

disitve, dan penje-

Harga

rangnja seorang bangsanja bernama
Saimin. Itoe korban telah di serang

dengan

golok sehingga berloeka

sadja,

|

an

CO. B. Z. Pemeriksa'an

ag

Tabligh oemoem

0... Sebagaimana
— hari Selasa

Aisjah.

dioemoemkan

kemaren,

Aisjah

1

:

Groep

Tanah Abang telah mengadakan poela tabligh oemoem bertempat di Peto

@djo Sawah Noord Gang 7, dengan di
| koendjoengi oleh koerang lebih 100
2 | kaoem

iboe. Verslag

". moeatkan lain hari.

|

pandjang

kita

noentoen

Ha

R. A.A. Wiranatakoesoema

Moela-moela

pada

pada

kost sedikit tapi oentoengnja besar
Harga tjoema f 0.75 ke'erangan pada

f 0.50

No. 1040 di No,

1020 diini soerat kabar.

SEKARANG zaman berhemut,
sendiri| Toean tidak oesah beli saboen man:
Kab: toecan Derkulikan sai Kenkban Dan di lagi, tapi lebih bsik beliiri b»ekoe

DJIKA toean

.. masih dilakoekan.

Kn

keterangan

tjoema

Lain onRembours tidak di- kos kirim. Rembours tidak dikirim
.
kirim, Lain ongkos kirim,

beloem dapat didengar. Pemboenoehnja soedah ditangkap, dan maitnja

diserahkan ke

boekoe

ini soerat kabar,

jang

Insngesikan, dan ta' lama Bea An
mati sehingga keterangan lebih djaoe

«.
.

ini

rannja tertoendjoek dalam ini boekoe.
Pemoeda2 perloe simpan ini boekoe
dapat beroesaha sendiri dengan on-

Menoeroet

beliau

perkataan

Zonder

dengan

boeat

goeroe

ongkos

bertjeritera:|toekannja,

Baginda

pertjaja

pada diri

bikin

toean

saboen

fjoetj.“|

dapat bekerdja|Sendiri

bisa

bikin

Kerdja

foeroet

kemaoeanf

Dalam ini boexoe

Ali,|ini boekoe langgoeng mendjadi keoen-| membikin saboen

mg gifnisch,

ini

saboen

sedikit sa dia beli pa-|(Toilet-Lijmzeepen)

mantoe Kg. Nabi Moehammad, wa- toengan. Pokok sedikit—oentoen
g besar
djah Kg. Nabi Moehamma
ada
d "seba Harga fjoema F 1,— lanja pada No
gai berikoet: Tingginja sedang, badan- 1010 di ini soerat kabar
nja koeat, kepala besar, pipinja lemas, | kirim. Rembours tidak , Lain onkost
dikirim.
djanggoet pipinja tebal, ramboetnja
galing dan boedi perangainja “baik | KWALITEIT BAIK,
harga moerah, hy-

sekali.

Dengan djelas dan gampang

keoentoengan

publiek|

Djika beliau sedang soesah, oerat Tjobalah berlangganan
pada:
moekanja antara halis diatas hidoeng matra Broodbakkerij Bekas Java-Suiweg no, 38
Tabligh oemoem di Petodjo Sawah nja kelihatan membentang.
Yelf no 358 Mr. Cornelis,
2.
Noord.
:
. Hidoengnja mantjoeng, halisnja
Atas andjoeran Moehamadijah Groep loear hampir bertemoe satoe sama lain,ke MAOE DJOEAL
dengan spoed dan
: Tanah: Abang jang dimoefakati oleh imatanja besar dan
hitam, tadjam moerah. Doea auto turiag model 1931.
. Moehamadijah jabang Betawi, telah 'berkilau-kilau dan kadang-kadang
ke Satoe Chrysler tijpe 65 dan satoe
dilangsoengkan Openbare vergadering merah-merahan, boeloe matanja pan
Chevrolet pake roda kawat keadahan
jang bersifat tabligh pada ' malaman djang.
,
tjoekoe
p dan bagoes. Keterangan bole
1 Juni di etodjojo Sawah Noord. Ver| . Moeloetuja lebar, tanda pandai bi
dapet
Lim Ong Tjie di Rawah
ng kita moeatkan lain ha tjara, giginja poetih, jang didepan Bangke pada
pinggir kali baroe (Meestersedikit djarang,
Dampal tangannja Cornelis).

tjoekoep

dikasi les oleh

sar.

seorang

Japan

harga paling moerah,

tidak kalah sama

Terima

meubels

beli

djoega

toko2

be-

2e handsch

ADA-ADA sadja djaman malaise, Korek api zonder batoe pendapatan jang
paling baroe kal e maos isep reko di

tempelkan sadja soedah menjalah, tida
G
Ja soeaa
nana

kel djalan

15 batoe merk Chronometer

tjara Ann amir Kn

mandi dengan se- Nusa

bahasa Japan?

direeken

mandi|der poeter boewat ditangan dari niek

Harga tjoema f 075. Keteranga:
pada No. 1030 diini soerat kabar. Lain
onkos kirim. Rembours tidak dikirim

beladjar

Contant

kwaliteit

perdoeli ada angin keras, modelnja
toean|Ketiil sexali hanja 3,95, Horloge zon-

dikit ongkos. Dan djika boeat didjoeal lagi toean makin oentoeng.

INGIN

Meubelhandel ,, AFBRAAK" Boeatlangganan ini soerat kabar dikasih reductie dan tarief speciaal boeat' matjam2
medja-korsi-lemari dil. Huurkoop dan

Bisa

Bates karen f Is.

Sa
Tana

oa
, Sa"

rantie 5 tahoen, d:n sedia prijs courant jang bergambar matjam barang,
mintalah di kirim dengan graties.

firma A. GAOS
Passar Djohar Ns
138.P

Semarang

toelen

toean TAKAO dengan ongkos sangat TOEAN hendak lekas pandai toelis
ringan. Soerat2 diadreskan dengan let- dengan mesin? Beladjarlah pada Cursua
Typen
ter CH.

p/a ini soerat kabar.

, De Expres“ 10 vingers- dna
Blindsysteem. Setiap waktoe ada tempst
bagi toean,

DITJARI. Seor: pemoeda Ind. jang ada
pracktijk jg bisa teken reclame dan corr, Leider GOENAWAN, gg. Sentiong
41
Belanda, gadjih f10-adres. I, R, A. B.
Batavia C.
PADA malam Saptoe tg. 29/30 Mei
IPATJAR, DAH! Kalau Toean' berdan: 36 telah lahir anak kami laki2 dengan
dan rapi, Beramboet netjis Goentingan selamat di Kliniek ,,Palang Doea",
Baas: Soeminta, ,.Coiffeur Persatoean Familie Soedjono (V.I. 8. er) Kali
BaGoeroeweg 43“ Batavia C,
roe Oost 173, Batavia-C, ....
3

CINEMA

Alg. Practijk Dr. Pesan ditan-

PALACE

djoetkan “seperti biasa oleh:
R.

Ini malem pengabisan
ALICE FAYE— RAY WALKER—BEBE DANIELS

— Moelai “besok

Ha Sepah seanteronja Ta Melajoe

bani nan
A rts

: 9

malem

Alg. Practijk
Kerkstraat

105

Telefoon

Djam

Meester-Cornelis |

No. 330 MC,

bitjara:

Haij jie

Fe

merangkap Kassier, satoe orang IndoInesier jang sanggoep kasih pertang|goengan oecang .contant f 350, boekan
aandeelkapitaal tetapi borgsom boeat
' loeroesan
oeang
dalam
pekerdjaan.

1000/o Bitjara Melajoe

:| Perdamaian

gadji d.I.I. diatas zegel.

BOLEH NONTON
Siapa jang tidak senang
anak-nja naik sekolah

— KASILAH
“Toecan poenja pengharga'an

—

dia tanda mata
ketjil jang molek

Kodak

dari salah satoe barang tergantoeng
dari toean poenja

—

AMERIKA

f 2-

Tidak perloe toean meroegi-

ikan toean sendiri dengan pe-

Toko

milihan katja mata, djika toean
bisa dapat beli dengan moerah

katja mata kwaliteit jang paling |

Senen 143-145—Telef 384 Wel.

baik.

Data te»

dan

Mobokanen

:

"

£

H

2ter 3B”

Klas

Il Klas

1

:

Soerabaja- Kobe”
Y 180.— - Y150,- — Y 90— X- 65.—
80,— , 45,—
»160.— ,133,—
Soerabaja - Hongkong
»A“ — ,Nagoya Maru" & »Johore Maru", ,B“ — Lain Kapal.

ANAK2

VAARPLAN:
"PPA

5

:

EA

kdnlnsaobimnenanan

as
Penta
Pk « Pendna Maru"
(") ,Bandoeng Mari
Maru"
...»€heribon, Maru“
»Johore Maru"
Sean

Maru"

35

4 Adat”

Sonata
Batavia
DN Tani
TEMA aga
Ba ni
F3
N an
6 Juni
A Jan
3x

2

Pe

—.»Nagoya Maru". enak
2g

MEP

2

-Batavia
—

deni

Soerabaja
4 Juni

—

Ne Nami

-Ke Japan via Tawau, Hongkong

Ka

kh

2

Aka

Sa

Ia

NONTON

Bahasa
Feri

Inggeris,
Belanda,
Pedan. banjak peladjaran lain U n-

2

METROPOLITAN
10,

121 Juni

ENGLISH

Schoolweg

Noord,

NIGHT

SCHOOL,

dan Formosa.

:

“4

Pane -Agat

ba Ltd., Palembang,

NE Touristen

Bureau (Nitour), Batavia-Centrum.
Dadan

"“Todan speta Te

Maen

Nana

ma Maman.

Bandar Ham binbondi: pekerti: Pu

. Masoekkanlah dia di Pergoeroean BOEDI-ART!!

“Ngpgek

moelai Augustus 1936:

.Kweekschool

4-Jarige

(DIDIKAN

Kek

:

k ONDERBOUW

2

STANG

»

(klas I: anak tamatan H.LS. dan sim

f

(klas II: anak tamatan klas I Mulo.

- Soedah moelai menerima 'MOERID-BAROE- oentoek:
|-SEKOLAH PAGI: a, Sekolah Rendah (setjara H. I: S.).
(OI
..h Sekolah Djembatan (setjara Sehakelschool).
ES SORE:
j

Sekolah Menengah (setjara Mulo).

Koersoes: Lean Belanda, dan Iagpana bagi
anak anak.”
2

s0Es MALAM: a Kosrgoba ma
—.

joe, Belanda,

b, Koersoes

PEKAGI

panasa: Mela: 31

ngg eris, Djepang enz.

Shath MERAMN Ve:

17951

koersoes "

coupeu. (potong pakaian) enz..

Paok Besa 33,$ Aa. Si Tan

SF.

msimatjam

moerid

”£

nga 8, Bat: C ?

IMC SNPNORp

baroe

Telf. no. 1019 Bat

N. B, : Orang jang belon kenal BEDAK
DEWA 'bole minta Monster di
kasi perfjoema.

Ini dia jang toean tjari

P.J. HARTMAN

Mus

HS. JULIANA
PALEMBANG
Moelai dari

1 Juni

-dah boleh diterima.
“Anak-anak

nja dibawa

jang

kesekolah.

1936 moerid-moerid

baroe

Bayard, Geco, Verney. Carron, St,
Eitinne,

Mauser

revolvers

merk.

dan Winchester,

Colt,

Smith - &

Wesson, Iver- Hlghinggn, Geco-dan
Bayard.'
REPARATIE - ATELIER
Dari segala m:tjem senapan, pis: tool, revolver,.machin to-lis, ma- |
chin-djait, gramophon dan seba- |
gainja.
5

di
| nba

Si

Rottan 83, Batavia-C,

00.0...

- Menerima

klas II Mulo.

| oentoek BOVENBOUW “(klas IV: beluem menerima moerid.
“G2 Pondok
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r The Supervision Of Experts.
Sekolah djalan 6 taon bai
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Harganja paling mahal, sebab:
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Agent dari: machin-toelis merk.
ROYAL CORONA, L.C, Smith, «

soe-

dan
Merz, mendjoeal machindjait merk Mundios, didjalankan 4 --

dengan listrik,dan-tangan.

akan

dimasoekkari

seboleh-boleh-

Hoofd der School.
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Doeal

dan

beli

barang-barang

2e handsch dari segala merk, se- |
napan,,

revolvers, machin toelis,ai

machin- djait,dan machin hitoeng.
Menoenggoe. dengan hormat

PJ.
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M A N

MA Li

— liat gal

PIK

R.M,

(KEDJADIAN DI HOLLYWOOD)

terkenal sekarang bisa di

jang

Tionghoa

Tel. WI. 3995

»MUSIC IS MAGIC”

Ierikostnja

dari Sania

dan telf, tetap: Kwitang 7
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ah dan malem
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No.

Jiini 1936

Rebo 3

43

Tahoen ' ke 2

tmandangan
Lembaran

|

|

Obat ANUSOL
iToemah?

jang

merah

Merampok siang hari.
Dari Bogor pembantoe kita mengabarkan bahwa pada hari kemis 28 Mei
jl. seorang pendoedoek dari Panaragan

Kedoea

F3

2

pe

moesta-

keterangan

obat. Doktor?

mMenasehatkan
Perhatikanlah

jang

pada

sama

tentang ini,
pada doos

bersenel,

g

|

Bogetr Iehiki Mama
Goosecke 3C9

Kaler Bogor : sekembali dari afdeeling
Bank dengan membawa wang pindjaman sedjoemblah f 40.— dan wang

“Lunar Dong u sada

artian

itoe dibawa oleh isterinja diboengkoes

PALESTINA.
Karangan Hadji A. SALIM

Dfangan didiamkan Sadja sam-

djab, mintak

T

i
Fe
|

LrNNa

pai toean tidak bisa djzla
n
karena kesakitan, Lekas pakai

..
&

TAM MENPLN MAPaN ee Parama

dengan sapoetangan, dan dengan ber
iring-iring kedoea laki isteri itoe poelang. Roepanja waktoe mereka menerima wang di bank itoe soedah ada
jang mengintip. Begitoelah
waktoe
kedoea lakiisteri terseboet berdjalan

oentoek s. k. Pemandangan.

ditempat

(Dilarang mengoetipnja).

jang soedah. sedikit

masoek

bagian

Panaragan

soenji

Kaler,

si politie sedang
wang itoe masih ada
dengan beloem
koerang apaapa. ke

Karet

pendjahat 2 orang itoe mendekati, dan

bikinan.

Agentschap Tass memberitakan dari
doea pendjahat itoe masih moeda, se
Perempoean itoe bilang tidak ada orang memakai stelan poelih dengan Moskou bahwa dalam tahoen j.s.I. tela.h
mesdjidnja dirobohkan. Tapergerakan Arab di Palestina menoen Negeri,
wang, dan pada ketika itoe djoega se memegang tasch dan seorang lagi me dihasilkan 25.000 ton karet bikinan
hoen
598
s.M. sekali lagi negeri itoe
memboe
jang
toet tjaboetan atoeran
orang pendjahat lainnja teroes sambar makai saroeng dan slof pendek kata Dalam tahoen 1937 Rusland akan bisa
kakan negeri mereka mendjadi ,,K e- diserang dari Babylon, beribue2 poe- itoe boengkoesan sapoetangan jg ada
membikin karet synthetisch itoe sekian
Nasional Jahoedi" la Jahoedi terboeang. Tahoen 536 s.M. ditangan perempoean'itoe, dan dengan kedoeanja itoe berpakaian actie jang banjakrja, sehingga ta' perloe import
diaman
sama
sekali
ta"
dapat
ditjoerigai.
dan jang mendatangkan beriboe-riboe bangsa Jahoedi, dibawah perintah Ba wang itoe kedoea pendjahat itoe berla
karet dari negeri lain2 lagi. Demikian
orang Jahoedi jg ta' berharta tegasnja bylon diizinkan membangoenkan kem ri sekoeat2nja. Doea laki isteri itoe
lah dikabarkan oleh Anip-Aneta-J. B.
tegasnja 4 — 5000 bangsa kaoem boe bali mesdjidnja, th. 457 s.M. Jahoedi meraoeng. dan berteriak minta tolong,
ma dewera
roeh tiap2, 6 boelang jg mengharapkan jg dalam boeangan diizinkan poelang. dan bilang tjopet tjopet!
Mr. Dr. Hazairin
segala hadjat kehidoepannja dari pada Tapith. 320 s.M. sexali lagi oleh moe
Orang banjak memboeroe itoe penToean Mr. Haziri jang beloem lama
Riwajat Da. danella
negeri baroe itoe dengan tidak meng soeh lain poela 100.000 orang Jahoe djahat, dan roepanja dapat djoega ter
ini:
lagi
(tanggal
21
Augustus
1935)
di
diboeang
ke
Mesir.
Hanja
sekali
la
hiraukan soeka atau tidak soekanja
tangkap dan teroes diserahkan pada meninggalkan bangkoe sekolah hakim
Tambahan
keterangan
Arab jang poenja tanah air gi bangsa Jahoedi merasakan kemer
bangsa
Suska toelis:

Bertambah

disitoe.
Semendjak

bertambah hebat |soeh, bangsa Jahoedi diboeang keloear

bari

Italia —

habis perang

Ethiopia tiap-tiap hari bertambah poela
oedara, tjoekoep dengan
modern,

wanan

oentoek

dan di

di darat

luggeris

angkatan

kelengkapan

memadamkan

bangsa” Arab.

itoe.

Maka

perla

me

noeroet berita dalam pers Mesir soedah
beriboe-riboe orang anak negeri Pales
tina jg mendjadi korban dalam per
taroengan itoe: jg terboenoeh, jg loeka
jg masoek pendjara, jg ditimpa keseng
saraan, kehilangan roemah tangga dan

penghidoepannja.

Beriboe-riboe poela

keloearga — anak bini mereka itoe —

jg

seperti

hanjoet dibawa ke lobang

kesengsaraan: ta” tentoe kemana hen
dak berlindoeng, kemana hendak me
nasib, hendak menggan
ngadoekan

toengkan penghidoepan.

Tidak koerang, malah lebih malan,
nasib bangsa Arab di Palestina”
dari pada nasib bangsa Habsji jg
sadja perang dengan Italia, dan.

dekaan diuegerinja, jaitoe tatkala Ju
des Maceabeus memerdekakan bangsu
nja daripada kekoeasaan bangsa Syria
(tb. 176 s.M.). Tapi th. 63 s.M. negeri
Jahoedi dikalahkan poela oleh Rome
poerba, dan ditahoen 70 M. keradjaan
Jahoedi dihapoeskan.
Semendjak itoe negeri Palestina itoe
dikoeasai oleh
Rome
dan achirnja
mendjadi negeri Kristen. Th. 637 Acer
salaim ditakloekan oleh Chalifah Islam
jg kedoea, Omar bin Al Chat tab. Th.
1099 M. balatentara Salia (Kristen) da
pat mereboet Aoersalaim tapi tahoen
1187 M. negeri itoe balik kedalam ke
koesaan Islam oleh Soeltan Salahoed
din al Ayoebi (Saladin). Sekali
lagi
oentoek sedikit masa Kaoem Kristen
mengoeasai negeri itoe 1229 M.), tapi
semedjak abad ke 14 teroes keradjaan Islam jang berkoeasa disitoe.
Didalam 20 abad semendjak permoe
aan zaman Masehi
bangsa
Jahoedi

tidak bertanah air lagi disitoe. Tapi
berlainan dengan bangsa2 anak-negeri
mereka dipoenjai oleh Italis
bangsa Habsji itoe, menoeroet p" tam di Amerika (Indian), Australie dan

teroes minta wang setalen.

Sjahdan

djika kita perhatikan dan

pikirkan dengan bersoenggoeh-soenggoeh, maka ternjatalah kepada kita,

bahwa

sebab

jang terdapat

pada

pangkal pertentangan kekoeasaan
Inggris dengan ra'jat Arab di-Palestina

itoe, ialah karena bangsa-bangsa Eropa
hendak menolak bangsa Jahoedi dari
pada pergaoelan negerinja,

Jahoedi

tetap

bangsa-bangsa

dan orang

menolak

Eropah

tjampoeran

dengan bangsa

mereka. Maka Inggeris didepan mata

dan
dengan
kesetoedjoean segenap
doenia Barat hendak memaksa bangsa
bangsa 'Arab'di-Palestina memberikan
sebagian negeri mereka kepada bangsa

tinggi di Betawi dengan mendapat ge
lar Meester in de Rechten, kemaren
tanggal 29 Mei 1936 telah mendapat

poela gelar docterin de Rechtsgeleer-

Pada beberapa hari jang laloe da
lam perssoedah diperkatakan, tentang
riwajat jang menjedihkan pada toe
boeh Dardanella di India.
Tentang
kabar itoe Aneta setelahnja memoeat
kabar jang dikirim dari Singapore,
mendapat keterangan lebih djaoeh da

heid
disekolah hakim tinggi djoega,
dengan
mempertahankan proefsehrif
beliau, bernama
“de Redjang“. Beang
mendapat gelar itoe ialah , met
of“.
ri Reuter Bombay seperti didawah ini,
Toean
Dr. Hazairin adalah anak

dari toean Zainoel'babari gelar Soetan

Alamsjah,
sekarang
-gepensionneerd
Hoofdonderwijzer
tinggal di Kepahiang.
Beliau dilahirkan di Fort de

Kock
1916.

pada

tanggal

28 ' November

»Kita mendapat kabar, bahasa 40
anggauta
dari
koempoelan
Balineesche dans, karena koerang senang

dengan
atas
Tg.

Sebeloemnja toean Dr. Hazairin mengoendjoengi bangkoe sekolah, lebih

Jahoedi, jang didjadikan satoe bangsa
berkelebihan deradjat, karena dilebih- dahoeloe beliau diadjar diroemah mekan hak-haknja, pada hal ia soedah inoelis dan membatja satoe tahoen
lamanja, ditjampoeri poela sedikit de-

menang kemadjoean tjara barat oentoek '
ngan mengadji @oer'an. Sesoedah itoe
lah baroe beliau mengoendjoengi sekolah Melajoe. Dari tahoen 1915 sampai
bangsa
,pertoeanan"
dinegeri
1920 beliau mendoedoeki bangkoe

kehidoepan ekonomi. Sebaliknja bangsa
Jahoedi . mempoenjai tjita-tjita akan

peratoeran

diperlakoekan

mereka, telah minta poelang.
& boelan ini mereka telah ber

angkat dari Bombay ke Caleutta dan
tg. 8 dari sana ke Djawa.
Jang tinggal 30 anngauta mene
roeskan perdjalannja sekarang ada
di Madras.
Dalam perdjalanan itoe koempoelan
itoe teroes dapat
perhatian jang
menggirangkan dari pers, tetapi ba
gaimana keadaan financien
tidak
tahoe.

orang lain.itoe Bangun kekoeasa
H.I.S. Dalam waktoe-itoe-poela beliau
an orang lain poela.
Inilah
doedoeknja perkara jang madjoe dengan zeer goed dalam klein
zaman biadab jg koeno soedah teroes Afrika, bangsa mereka tidak. dihabis
Didapat
keterangan,
di Patiala
kan
oleh
bangsa2
jg
datang,
melain
sesoenggoehnja. Bangsa Arab Palestina ambtenaarsexamen. Dari tahoen 1920
terang negeri mereka dilanggar dan
sampai
1924
beliau
mendoekoeki
bang
mereka
dapat
succes
besar."
kan
bangsa
Jahoedi
teserak
didalam
dikalahkan oleh moesoeh, jang datang
jang lemah hendak dianiaja, oentoek
dengan kekoeatan balatentaranja. Tapi seloeroeh tanah Eropah.
melepaskan bangsa Jahoedi dari aniaja koe sekolah mulo di Padang dan dari
1924 sampai 1927 A.M.S. di Bandoeng.
Sangat banjak mereka menderita bangsa-bangsa Barat.
Begitoe itoe berita.
tanah Palestina, bekas
djadjahan
.
Dalam
tahoen 1927 beliau teroes ma
kesengsaraan.
Beroelang-oelang
mereka
Hati
kemanocesiaan tentoe mesti
'Toerki, sehabis perang doenia dengan
Kabar Reuter ini betoel. Djoega
Rechtshoogeschool
di Betawi.
kekalahan Toerki, :tanah
'itoe dipe teroesir dari negeri jg mereka diami. belas kasihan memikirkan nasib bangsa soek
mengoeatkan
kabaran jg didapat dari
Beloem
lagi
tammat
peladjaran
beliau
gangkan
dengan ,mandaat“ kepada Tahoen 1253 M. bangsa Jahoedi teroe- Jahoedi jang
malang dan sengsara
kita. Tjoema dalam bagian jang bela
disana,
beliau
djatoeh
sakit
lamanja
sir
dari
Peranfjis,
1290
mereka
teroe
Inggeris oleh ,Serekat Bangsa-bangsa"
di tiap-tiap negeri Eropah oleh kebenkangan kita terpaksa memberi ketera
jg penjerahan itoe mengandoeng sja- sir dari England, Sampai abad ke 19 tjian bangsa-bangsa Eropah akan me- dari tahoen 1930 sampai 1932. Tahoen ngan sedikit, oentoek menghilangkan
1932
beliau
moelai
beladjar
lagi
dan
rat, bahwa sipemegang mandaat akan sebentar dinegeri jang satoe sebentar reka. Tapi obatnja jang dikehendaki
tahoen
“1935 tanggal 21 Augustus ragoe2 dan salah mengerti dari pem
mengoesahakan
bangsa
dan negeri
mandaat itoe, soepaja- selekas-lekasnja

dinegeri jang lain bangsa Jahoedi diboenoeh,. dibocang,
disiksa, dainiaja

oleh pemerintah atau oleh
bangsanja geri toempangan mereka,

ra'jat ne-

dapat dimerdekakan, artinja diserahkan

pemerintahannja

kepada

Di abad ke 19 dengan peroebihan
sendiri. Tegasnja mandaat itoe ti
dak menghapoeskan hak bangsa atas besar jang berlakoe oleh revoloesi Ame
tanah airnja, melainkan sekedar me rika (1774) dan revoloesi Perantjis
na'loekkan kepada toentoenan dan pe (1789) ber-anggoer2 bangsa. Jahnedi
persamaan didalam
ngawasan bangsa jg lebih tinggi dera mendapat hak
djat adab, tamaddoen dan kermadjoean negeri2 toempangannja sebagai ra'jat
nja. Maka bawaan sjarat itoe tentoelah sebangsa.

menghendaki, bahwa selekas-lekasnja,

Tapi bangsa Jahoedi, oleh toeroenan

“ menoeroet
oekoeran
ketjerdasannja, dan oleh agama, dan roepanja djoega
diberi tjampoer bitjara dan tjampoer oleh kelaliman dan aniaja jang mere
tangan dalam pemerentahan dan oe- ka deritakan dalam beriboe2 tahoen
. roesan negerinja.
itoe, telah mendjadi sebangsa manoeTapi boekti jg terdjadi sangat dja sia jang menjendiri, tidak menerima
oeh daripada djandji2 atau sjarat man tjampoeran dengan bangsa2 tempat
daat itoe. Dengan melanggar hak bang mereka menoempang, dan mempoe

sa Palestina atas negerinja, sebagian
besar tanah itoe dioentoekkanoentoek
bangsa Jahoedi. Dimasoekkan kesitoe
modal Jahoedi dan kaoem boeroeh Ja
hoedi

dengan

perlindoengan hoekoem

dan kekoeasaan serta kekoeatan-sendja
ta Inggeris. Dan keradjaan2 dan bang
sa2

Kristen dan doenia

Barat, roepa

nja dengan setoedjoe melihatkan ram
pasan negeri orang, diloear peperangan dan dibawah mata dan penga
wasan ,Serikat Bangsa2“ itoe, menje
rahkan negeri asal agama Kristen itoe
dengan menjesatkan pikiran ramai
(publieke openie).
Sesatnja itoe disebabkan, karena se
soenggoehnja doenia Barat soedah ke
“ habisan rasa agamanja, sampai perasa
annja (sentiment) semata2 menjalahi
bahkan memalsoekan riwajat. Dengan
meloepakan perdjalanan riwajat dan
tjeritera Indjil, perasaan Barat mendjadikan Palestina dan Aoersalaim itoe
tanah air Jahoedi. Pada bal peringa
tan riwajat jang sepintas sadja memboektikan salahnja perasaan itoe.

Didalam tarich riwajat kita lihat
bahwa didalam 1055 sebeloem perhi
toengan zaman Masehi Nabi Daoed
mendjadi radja Israel dan kira2 40th
kemoedian dibangoenkan disitoe mas
djid Nabi Soelaiman, th. 711 s.M,
eradjaan
Jahoedi dikalahkan moe

njai sifat dan tabe'at dan

tetap

membedakan

mereka

adat

tiap-tiap bangsa, sekalipoen
dipersamakan
kebangsaan

jang

itoe rasanja tidak koerang djahat dari
pada penjakitnja.
Lagipoela tentang kemalangan nasib
boekan sedikit bangsa-bangsa ra'jat
djadjaban jang menderitakan
nasib

doenia

rajat

di

dengan

keloeh

kesah

Bahkan

batja.

Semoela dari Burma, teroes ke Cal
cutta dan perdjalanan seloeroehnja

sampai

di

Bombay,

perhatian dari

Sehabis

pertoendjoekan di Calcutta,

koempoelan jg besar itoe dimaksoed
dipetjah doea. Tetapi berhoeboeng de
ngan keadaan dan
beberapa hal,
Kemis tg. 28 Mei jl. djam 9 pagi, maksoed itoe baroe dapat disampai
5 boeah roemah
mendjadi haboe.

Italia, jang

dikampoeng Tondjong desa Tjitamiang

kan dari Cawnporn.

Soekaboemi telah terbit kebakaran
hingga 5 boeah roemah - mendjadi

Jang satoe bagian berdjalan dengan

haboe
Menoeroet kabar, api datangnja dari
roemah Bapa Najoe jg. berasal dari

dapoer bekas masak, Keroegian heloem
bisa ditaksir, toelis pembantoe.

pimpinan Andjar Asmara serta Mevr.
Klimannoff alias Guelardo, saudara dari
A. Piedro
(Klimannoff',
sementara
troep jang lain dibawa oleh toean

Piedro sendiri. Sampai di
troep itoe bersatoe kembali.

Bombay

daripada

soedah
mereka

Ea

SNAPAN-ANGIN
FABRIKAAT: ENGELSCH & DUITSCH

kita melihat pengoe

siran seperti 7 dan 800 tahoen dahoeloe |
itoe terdjadi di Perantjis dan di Enge
land.

itoe

Meester in

Kebakaran

mereka dinegeri sendiri ta'loek kepada

atas ra'jat ra'jat djadjahan.

sekolah

pers ada sangat loear biasa.

bangsa

»hoekoem ketjoeali“, boekan dengan
kelebihan, tapi. dengan kekoerangan
hak. Dan rata rata: ra'jat djadjahan
tidak ada jang “mendapat hoekoem
persamaan dengan bangsa pertoeannja.
Bahkan hoekoem Jahoedi di Duitsland
sekarang
itoe masih lebih menang
daripada
“oemoemnja jang berlakoe

gelar

nenen

Marocco dan Algiers bawah

Perantjis, Tripoli dibawah

kan anti—semitisme jang tampak bangoen hampir dalam tiap2 negeri.
Duitschland

meninggalkan

jang tidak koerang malangnja dari
pada bangsa Jahoedi di Eropah, Penoeh

dinegeri-negeri toempangan
mereka.
Hal ini kita lihat boektinja didalam
masa kita sendiri dari pada pergera
Di

beliau

dengan mendapat
de Rechten.

bangsa2 Barat jg tidak

menjetoedjoei dan tidak membenarkan
pergerakan anti-semitisme

itoe

tak orong

kan

djoega

hakikatnja
lainnja

jang boeas

menetap
atau

be-

danja bangsa Jahoedi
toe
dari
pada tiap-tiap bangsa mereka. Malah
jang terlebih keras paham
dan
perasaan perbedaan itoe adalah
didalam bangsa Jahoedi sendiri, dalam
pergerakan

Merk

Merk ,,B. S2A.”

»DIANA”

cal 5 V2 m. m. 150.—

Siony, jang ,,menoen-

Cal

toet' tanah
air sendiri“
di
Palestina itoe. Tapi sebagai dahoeloe
dengan Nabi Moesa a.s. begitoe psela
kini mereka hendak menjoeroeh orang
lain poela (Inggeris) mengeloearkan
atau sedikitnja mendesakkan orang
jang bernegeri disitoe. Boekan mereka
jang memikoel sendjatas boekan mereka jang menanggoeng djawab atas
serangan itoe.
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TIO
PASAR

(MIMIS)

Merk ,EXCELLENT”
Snapan pompa
Cal 5'3 mm.
f35.—
sekarang
f25.—

Kiriman

rembours

TEK

HONG

BAROE

—

keantero

BATAVIA-C.

tempat

Gak”

Dal

orang sebagai jang mendatangkan kesampai mabok, dalam iapoenja kantong
Orang militair jang beristeri
sengsaraan, tetapi kalau orang soeka
ada.
wang
kontant
Rs.
8000.—,
Pembitjaraan dengan memfikirkan jang lebih dalam malah
dihitoeng dimoeza anak2 ramai-ramai,
hati-hati.
ia akan mendjadi baik, karena keada
soepaja djangan hilang.
Siapa jang tidakkan heran, orang
Beloem selang berapa J.B. menoen- an malaise itoelah jg akan mendjadi
orang dibiarnja mati kelaparan, se- djoekkan, bahwa anggaran tentara ha kekoeatan jang dapat membawa keamentara dalam kantongnja mas ada roes memikoel beban berat sesoedah daan kita mendjadi ,normaal” kemba
djoemblahan riboean roepiah. , .. .lorang militer rendah bangsa Europa li. Menoeroet pendapatannja spreker

timboenja krisis di sini itoe ada doea

diidzinkan beristeri.
:
Soal itoe tidak moedah mengoerai- matjam, jaitoe dari vrijhandel djaman
dan
kannja, pertama karena orang tidak doeloe atau monetaire—stelsel

mean pom

Patjoe

Koeda

di Bogor

Seorang
djoki
djak koeda.

ANTERO TEMPAT

maoe

kein-

tjoema

Pa

ge

Sehabisnja'

perasaan

permianan

di Patiala,

koerang senang dari anggota

Dardanella terhadap eigenaarnja soe
dah sampai diwatas.
Pada malam
pengabisan eigenaar terima wang kontant

Rs.

Dari

4684.

Patiala,

satoe

troep

ter-

diri dari 25 anggota toeroen di Nasik,
dan jang lain teroes ke Bombay boeat
teroeskan perdjalanan
ke Poona.
Diwaktoe ini timboelnja itoe krisis

hoekoem

dan kedoea

soesah akan menoenda atoeran jg soedah didjalankan bertahoen2 lamanja
soekarnja
itoe. '

Aneta

Roode Kruis Bogor

mengabarkan

dari

Padang

bahwa pada malam 30 Mei jl. didoesoen Kota doea di Koerintji telah ter
bit bahaja kebakaran dimana 250 boe
ah loemboeng padi telah habis dima-

hebat,

jang didapat adalah diwaktoe koempoelan masih satoe, djadi dimoeka
perpisaan.
Diwaktoe koempoelan jg terdiri dari
40 anggota itoe berangkat dari Bombay boeat poelang ke Djawa, bagian
jang tinggal bermain di Hyderabad,
dan dari sana teroes ke Madras (9—15

Hasil padi habis

Zaal ini akan selesai kira-kira doea
boelan lagi. Selandjoetnja kita dengar
banjak
sadja, teroetama
longontsteking.

jang

binasa,

tetapi penga

daan makanan jang segera ta' perloe.
Seorang telah meninggal doenia kare

bahwa djoemblah patisnten bertambah

na kebakaran

sakit

itoe.
—tju

aa jaman

Vereeniging

Bouwkundigen

Dari Bandoeng Aneta mengabarkan
bahwa
dalam vergadering tahoenan
Keterangan diwartakan oleh ReuEconomiseh Weekblad tertanggal 29 dari vereeniging Bouwkundigen, Hoofd
ter itoe adalah sebeloemnja terdjadi
perpisaan. Diwaktoe itoe anak-anak Mei 1936 tahoen ke 5 No. 22 berisi bestuursnja telah diberikan kekoeasaan
lain daripada kabar kabar biasa, rubriek oentoek melangkah didalam fusie dewajang mengharap gadjihnja jg
rubriek
dan statistiek statistiek, seba- ngan verbond Middelbaar Technici.
soedah beberapa hari tidak dibajar, di
gai artikel jang penting sekali ,,Reloenasi diitoe tempoh. Tetapi tidak!
ciprociteit“ (mengingat kepentingan
Dengan zonder ba of boe, si T oeoemoem), artikel mana adalah mem
an meninggalkan mereka, hingga ada
Hadiah dari Wali-Negeri
bitjarakan handelspolitiek baroe dari
jang mesti ikat peroetnja karena tia

Mei).

Economisch

Weekblad

—O—

da mempoenjai

sepeser

djoega

boeat

beli sedikit makanan boeat tahan lapar.
Barangkali tidak salah kalau disini
dipakai itoe perkatahan, kegana-

“san

jang

boeat

perentahnja

didjatoehkan

pada

toean Piedro

satoe gadis,

.Puteh, mesti toeroen poekoel2 malam
—# di Nasik, dengan sakit keras. Itoe ga
dis tidak diizinkan boeat teroeskan per
. djalanan ke Bombay
. iboe menoenggoe.

dimana iapoenja

- Bahasa toean Piedro sama sekali ti

dak

mengindahkan

keadaan

Amerika. Dengan adanja perobahan
wet tarief maka dalam th. 1934 pada

President Amerika Serikat diberikan
hak oentoek menoetoep perdjandjian
dagang dengan negeri2 asing, dengan
mana berarti satoe djoseroesan baroe di
dalam politiek tarief Amerika.
Perdjandjian2

adalah
tama
han.

djangkah
oentoek

Pada

Armen-kolonie.

Dari Semarang Aneta mengabarkan
bahwa

Wali-Negeri

telah memberikan

hadiah pada Armen-kolonie Pangoengsen di Tajoe sedjoemblah f 500.—
:

Congres Vakcentraal Indonesia

dagang

per-

diSemarang.

peroba-

Sebagaimana jang telah diwartakan
dalam

dan ke

Dan penghapoesan dari pembitjaraan
warasan personeelnja tidak dapat di pembitjaraan perdagangan doenia jang
sangkal. Seperti diterangkan djoega, banjak, sebagai dengan adanja invoerseorang anggauta perempoean dihing rechten jang tinggi, dan controle Con

,,Pemandangan” sementara hari

jang laloe, maka
bonden

Pegawai

,Persatoeannja

Negeri“

Vak

di Indonesia

telah mengadakan congresnja jgkeV,
bertempat di gedong Solo-Karti Sema
gapi penjakit
tjatjar, sangat tingenteeringen dan deviezen.
rang, moelai tanggal 30 sampai 31
berbahaja sekali karena mana ia mes
Dalam waktoe itoe djoega mereka Mei j.l. ini. Congres ini dibawah pim
ti dirawat dalam roemah sakit.
Dja- memperloeas
perdagangannja
dan pinnannja tocan R.P. Soeroso anggota
ngankan
diberi
pertolongan wang, productienja, kedoeanja itoe sangat pen Dewan Ra'jat di Modjokerto.
jang semestinja segala ongkos ditang ting oentoek perbaikan economie dari
Pada hari Sabtoe-sore (malam-Ahad)
goeng oleh peroesahaan, dia sama se Amerika dan dari seloeroeh doenia. tanggal 30 Mei diadakan rapat-tertoe
kali tidak mendapat perhatian sehing Seteroesnja dinjatakan poela tentang toep, jang hanja boleh dikoendjoengi
ga soeaminja itoe perempoean terpak »Perdagangan dalam hasil tanah di oleh gedelegeerden dari perhimpoenan
sa terima dermaan sedikit-sedikit dari Malakka
dalam tahoen 1935“ dan sekerdja jang mendjadi anggotanja
kawan dan teman. Ada lagi jang di rapport - jang
berkala-kala tentang P:'V.P.N. itoe sendiri. Oleh karena
oesir mentah-mentah, ketika ia datang »Panen dan penanaman dari tanaman rapat itoe ,tertoeteep“ maka tidak se
mentjeritakan isterinja dalam sakit. landbouw-Indonesia jang terpenting di haroesnja diterangkan disini apa jang
Penanggoengan2 dari anak wajang Djawa dan Madoera dalam boelan mendjadi pembitjaraan dalam rapat
Dardanella ada seriboe satoe matjam April 1936,“
itoe. 'Hanja sadja boleh diterangkan
dan rasanja tidak perloe lagi kita
disini,
bahwa rapat itoe meremboek
Artikel ,Minjak Kajoe poetih“ adaoelangkan disini.
lah memberikan keterangan2 tentang beberapa so'al jang penting bagi ke
Sedikit dalam soal gadji jang tidak ini minjak jang besar goenanja, jang boetoehannja sekalian pegawai Negeri
-dibajar itoe, orang boleh djadi salah bikin dengan practiseh di Indonesia (landsdienaren), pembitjaraan sangat
anggapan, karena perdjalanan wajang teroetama di Boeroe dan Ceram. Sete- ramai, hingga sampai djaoeh tengah
kerap kali mendapat roegi. Eigenaar roesnja diterangkan poela dengan ring malam baroe boebaran.
tidak dapat lagi memenoehi kewadji kas didalam artikel ini tentang pengeEsok harinja, Ahad-pagi tg 31 Mei,
bannja.

Hal itoe boexanlah karenaPiedro tidak
lagi mempoenjai wang.

Bankereditnja

masih tebel. Orang dapat persaksikan
sadja ia pergi pelesir ke Darjeeling, sega
la klas satoe, membeli ini dan itoe, dan
anak anak wajang boleh lihat sadja

tahoean

toemboeh2an

dan

tentang

diadakan rapat-oemoem, djoega bertem

fabricatie dengan ringkas dan diberi- Ipat digedong Solo-Kartif (Semarang).
kan poelah keterangan2 tentang export Rapat ini selainnja dikoendjoengi oleh
dan pemakaian, kata Anip-Aneta.— sekalian wakilnja beberapa perhimpoe
mey

itoe, dengan peroet kosong. Ia

tjam

goeroe

goeroenja

mengoemoemkan

poetoesan

itoe, rapat

3 ma

laloe

akan

membitjarakan agenda landjoetnja, ia
lah hal penoetoepan H.I.S. dan sebagai
nja itoe

oleh 't. Atik Soeardi,

dari P.G.L.,

ketoea

tetapi oleh karena beliau

berhalangan,

maka

jang

ditetapkan

mengerti boeat membitjarakan hal itoe
ialah toean HE. Djojomihardjo, penoelis
vakcentrale. Beliau madjoe ke mveka,
moelaikan pidatonja, dengan mengrang

baik banjaknja maoepoen peilnja, en
toch dipaksa akan dikoerangi.
B. Schakelschool dan HIS adalah
satoe-satoenja

tempat

beladjar bueat

Ra'jat jang mendjadi djabatan kepada
pengadjaran jang lebih tinggi.

C. Mengoerangi

banjaknja, mengoe

bah
sifatuja atau menggaboengkan
sekolah ini dengan sekolah lain itoe
berarti mengoerangi kesempatan boeat

anak-anak
orang

dan

menambah

beban

toea.

D.
Berhoeboeng dengan robahnja
keadaan kehidoepan dan per-econo-

mian Ra'jat se-oemoemnja

(welstands-

grens) oekoeran kemampoehan haroes
djoega dikoerangi.
E. Keadaan pengadjaran seoemoem
manja
beloem
mempoenjai
pendirian
makin
kelihatan
itoe
kita
bangsa
djoe. Meskipoen keadaannja pegawai jang tetap, sehingga sebaiknja haroes
negeri itoe boleh dibilang sebagian ada di tangan badan kekoeasaan jang
besar sama menderita sengsara, tetapi tertinggi.
Stellingen
ini
diterangkan
oleh
kalau
dibandingkan
dengan keada
annja kaoem boeroeh partikelier, ada spreker, toean E. Djojomihardjo, di
lah boleh dibilang ,loemajan“. Kea- ambil pokok maksoednja sadja dengan
daannja kaoem boeroeh particulier pendek seperti dibawah ini:
Adanja peroebahan leerplan H.L.S.
itoe makin sengsara, karena soember
itoe
be
berarti membikin moendoernja '
karena
soekar,
pentjaharian makin
anak dan
orang toeanja
berapa kaoem madjikan sama menoe toedjoean
toep peroesahaannja, toetoepnja satoe akan menempoeh djalan kemadjoean
pengadjaran,
begitoe djoega ha
peroesahaan, itoe berarti mengang- nja
poesnja
beberapa
H.I.S.
itoe, jang nanti
boeroeh.
kaoem
berpoeloe2han
goernja
Meskipoen banjak orang menjedih- dalam boelan Augustus dimoeka ini
kan kepada hidoepnja dan boeahnja akan ada 50 sekolahan jang akan di
vakcentrale kita, tetapi bagi spr. (toean toetoep atau digaboengkan dengan se
lain. Meskipoen pengadja
Soeroso) masih merasa bergirang, ka- kolahan
sekolahan itoe
beloem
rena mengingat oemoernja pergerakkan ran dalam
kita, jang baroe 25 tahoen, soedah be- mempoeaskan bagi kita, tetapi itoe te
gini kentjang dan keras djalannja, lah akan dioebah, dikoerangi dihemat
beloem ada pergerakkan di lain negeri, dan sebagainja. Kalau pemerintah
jang oemoernja baroe 25 tahoen, -soe- terpaksa akan menghemat itoe boleh
dah sebegini besar pengaroehnja. Per sadja, tetapi djangan sampai menge
tiangnja kese
himpoenan sekerdja makin hari makin nahi jang mendjadi
lembek, jang dari golongan particulier djahteraan Ra'jat oemoem, ialah pe
banjak mendapat poekoelan jang amat ngadjaran, karena oleh welvaartscomheibat.
Dari
itoe sajogyanja kalau missie (tahoen 1905) sendiri telah di
“bangsa “kita itoe
vakorganisatie particulieren itoe me- terangkan, bahwa
beloem
tjoekoep
pengadjarannja:
be
kita,
vakcentrale
dalam
diri
njerboekan
soepaja sama mendjadi koeat. Dari itoe gitoe djoega - toean Dr. Soetomo per'
sekalian toean-toean anggauta, jang nah menerangkan, bahwa bangsa jang
20.000 orang banjaknja diminta soepaja tjoekoep kesedjahteraannja itoe hanja
pada bangsa jang . berpeberpropaganda atas hal ini. Dan dengan terdapat
ini maka congres jang ke V. diboeka. ngadjaran tjoekoep. Djika orang menAgenda jang ke doea, mengoemoem djadi penanggoeng anak sampai menga
kan poetoes-poetoesan dari rapat ter- baikan pengadjarannja, maka orang
toetoep tadi malam. Adapoen poetoesan itoelah jg haroes menanggoeng djawab
itoe diambil pokok maksoednja sadja atas koerang keselamatannja.
seperti dibawahini :
:
Di Betawi telah didirikan orang sa
1.
dari
hal
menentang
adanja
pera- toe badan jg memperhatikan tentang
|
toeran gadji ,regional“ bagi sekalian pengadjaran bagi anak2 kita, ialah
pegawsinegeri,itoe ketika pada tg 22 »Centraal Comite Inheemsche OnderDecember 1435 vakcentrale telah menga
wijsbelangen“
atau centraal comite
dakan rapat oemoem bersama2 dimana2 oentoek kepentingannja pengadjaran
tempat sSeloeroeh Indonesias tetapi actie
bangsa kita, jg dibawah pimpinannja
ini njata beloem koeat dan tidak ber toean2 M. Soetardjo gedelegeerde Volks
boeah: oleh karena itoe maka hal ini
raad sebagai ketoea, A. Soeardi ketoea
dimintakan
perbantoeannja
sekalian
P.G.I. sebagai penselis-bendahari. Dr.
fractie dari Eerste dan Tweede Kamer
Ratulangi gedelegeerde Volksraad, SaStaten-Generaal di negeri Belanda, soe eroen Journalist dan Van der Wel
paja disana dapat menentang adanja ketoea
N.ILO.G.
semoeanja
sebagai
peratoeran regionaalitoe.
anggota
pengoeroes centraal comite

nan-sekerdja jang sama tergaboeng da
lam vakcentrale P.V.P.N., poen djoega

ada beberapa tamoe, diantaranja ada
sementara kaoem iboe. Wakil pers poen
pelesiran sendiri, tetapi gadji orang2,
"8 'kali.lebih besar djoega lengkap. Djoemblah semoea jg
pokok dari mata iapoenja pentjarian, |
berhadlir koerang lebih hanja ada 150
Soedah dapat dinjatakan bahwa se- orang. Ini terhitoeng djoega wakilnja
tidak diindahkannja sama sekali.
Apa namanja perboeatan2 sematjam bagian dari wang jang 25 miljoen itoe toean directeur van onderwys en eere
itoe, diserahkan sadja pada pembatja. akan dioentoekkan poela oentoek pen dienst, wakilnja toean adviseur voor
'Idirian seboeah museum, jang besarnja Indonesische zaken dan beberapa per
lain, mitsalnja PP BB,
Pembatja
boleh
timbang sendiri, akan 8 kali lebih besar. dari museum himpoenan
YAIBe VP GL
Bp dik
waktoe Consul Bombay menghendaki jang sekarang soedah ada.
. “Djam 9 pagi rapat diboeka'oleh t.
pembajaran ongkos bagian jang poelang
R. P. Soeroso sebagai ketoea vakcensebanjak Rs 5000,.— dengan enak sa-|
Hasilnja penoeroenan tarief
dja ia hitoengkan itoe wang. Barangkali
trale ini, dengan mengoetjapkan sela
karena soedah terpaksa.
mat
datang dan terima kasih seperti
2 1/4 Miljoenkoerang.
Jang mengherankan benar, ia lebih
biasa, laloe berpidato jang sangat pan
Dalam begrooting 1937 telah ditak- djang dan lebar, jang diambil pokok
soeka lihat iapoenja soedara prempoean
gadai of djoeal barang perhiasan dari sir bahwa P.T.T. akan terima f 450,000 maksoednja sadja dengan pendek koe
pada keloearkan wang contant. Boleh koerang lantaran penoeroenan berba- rang lebih begini:
djadi djoega dengan itoe ia hendak gai2 tarief.
Timboelnja krisis - doenia, jang da
Boeat toeroenkan tarief wang seko tangnja dari tanah Barat, itoe sekamengoendjoekan bahasa wangnja soedah habis, tetapi akal jang sematjam lah Gouvernement akan dapat koerang rang telah mendjalar di tanah Indo
itoe tentoe tidak djalan boeat orang f 900.000, dan boeat toeroenkan belas nesia, pengaroehnja krisis atau malai
jang tahoe. Saksi2 bisa terangkan, di ting djagal djoega f 900.000 Hingga se itoe djoega dapat membikin lemmalam ia mentjoba boeat-penghabisan semoea penoeroenan2 ini akan mema beknja beberapa perhimpoenan sekersedjoemblah 2 1/4fgd ja.
sekali memboedjoek soepaja artisten kan kekoerangan
itoe kembali, salah satoe dari actienja miljoen.
Meskipoen krisis ini kalau dilihat
» Anggota
minoem satoe botol penoeh whyski
dengan seketjap mata sangat diderita
segala

orang mentjari pekerdjaan,

itoe dirasai orang diseloeroeh doenia,
banja sadja bagi Indonesia sangat te-

Keadaan jg sekarang ini tidak bisa
diteroeskan. Dimaksoedkan sementara
ini tidak akan menerima lagi oentoek

Yoerna

'gadji

kan pokok maksoednja sebagaf stel»export“. Inilah jg mendjadi pokok se lingen, begini:
bab2nja. Adapoen boeahnja krisis, tam
A.
Pengadjaran
dan kesempatan
bahnja kaoem penganggoeran, karena oentoek beladjar beloem menjoekoepi,

karena

rasa karena keadaan kita disini itoe
masoek militer orang2 jg beristeri. Se hampir semoea tergantoeng (afhankekarang orang2 jg mempoenjai isteri lijk) pada orang lain.
da regent Bogor dan koeda t. Oesoep
Semendjak
berdirinja vakcentrale
dan anak seorang atau doea, bisa di
dari Soemedang. Sebagai extra diada- terima masoek militer, perboeatan ini anggautanja semoea ada 33000 te
kan balap andjing, sepedah dan motor.
gila mana soedah sampai kepoentjak- tapi sekarang hanja tinggal 20,000.
Pada hari pertama ada seorang djoki
dari stelselnja keambdjatoeh dan keindjak koeda. Dengan nja. Dihari kemoedian djanganlah hal Ini disebabkan soesah,
gadjihnja maitoe dilakoekan lagi.
makin
tenaran
segera ia diangkoet ke Roode Kruis.
malah terke
ketjil
jang
Lain dari pada itoe beberapa golo- kin koerang,
Ternjata, bahwa 3 toelang roesak di
baroe. regionaal, malah
ngan
militer
jg
beristeri
perloe
dioebah
peratoeran
na
dadanja sebelah kanan patah, tapi behak2nja tentang keoeangan,
boleh djadi masihakan dilakoekan po
sar harapan ia akan semboeh lagi,
manapun
tongan gadji lagi, begitoe djoega mahanja ia tak akan tjakap lagi djadi
akan dilakoekan penghematan lagi.
sih
djoki.
Bahaja kebakaran
Hanja sadja oentoengnja selama 25 th
djalannja perhimpoenan-sekerdja bagi
Di Koerintji.
era

.'dan

Sesoedahnja

nja tanah Indonesia disandarkan pada

apa-apa

Sesoedah Roode Kruis Bogor diper
hingga menjebabkan per loeas dengan satoe t.b.c. zaal (ampat
pisaan itoe,
boelan berselang) maka sekarang pen
Sebegitoe
djaoe
kabar dirian tsb. dibesarkan lagi dengan me kan api. Asal datangnja api beloem
Reuter itoe benar, dan succes ngadakan
sate Rontgenzaal diketakoei. Keroegian ditaksir f 25000.

jang

tjaranja sana membikin kemakmoeran

nikah, tapi

hendak memboeang

jang tidak perloe,

Pada hari Minggoe, Senen dan Selasa
(81 Mei,1 dan 2Juni) dilapangan Tanah Sereal telah diadakan patjoe koeda.
Di Bombay bermain 14 hari. Dari Entree f 0.10, tapi perhatian publiek
sana atas permintaan Maharadja Pa- besar djoega. Jang dipatjoekan teroetiala, diboeka pertoendjoekan dalam tama koeda-koeda militer.
astana, dengan pembajaran Rs 1000,.
Jang dapat le. prijs diantaranja koesatoe
malam, main disana 3 malam,
tambah ongkos transport Rs 1684..,
roemah vry, makan vry.
Diwaktoe itoekoempoelan
itoe masih satoe.

melanggar

bea

Satoe museum baroe ?

2. P,V.P.N. akan megoetoes ketoea
dan penoelisnja vakcentrale ini boeat

mengoendjoengi Aziatisch congres dari
sekalian kaoem boeroeh, jang akan di
adakan dalam th. ini djoega di Tokio
(Djepang), begitoe djoega mengoendjoengi regeri2 lain, seperti Tiongkok,
Philipyna dan sebagainja, boeat mem
peladjari tentang vakorganisatie
di
masing-masing tempat itoe, baik bagi
pegawai negeri maoepoen bagi particulieren.
3. vakcentrale ini bersikap menen-

tang (ta? tjotjok) dengan adanja pera
toeran penoetoepan atau pergaboengan
nja H.I.S., H.C.S. dan Schakelscholen,
demikian
djoega
hal penoeroenan

itoe.

Baiklah

toean2

sekalian sama

mendirikan sub comite ditempat toean
masing2 perloe bekerdja goena
pertahankan adanja sekolahan
anak2 kita itoe.

mem
bagi

Habis pidato ini laloe dipersilahkan
kepada toean2 jg akan bitjara. Ada
sementara jg bitjara, maksoednja hanja
mengoeatkan pidatonja inleider. Oleh
karena telah selesai, maka djam 12
siang rapat ini ditoetoep dengan sela

mat. Sorenja (malam

Senen)

vakcen

trale akan mengadakan rapat tertoe
toep lagi boeat maelandjoetkan membi

tjarakan beberapa oesoel
roemah

(keperloean

tangga).

' Baroe trima lagi
Pengiriman

dari

Fabriek

Inggris

smua pamaa

a33
Pki

Bil

Ma
ai
Sagar

beoifie

Sea GAES

Sepeda-sepeda boeat Toewan dan Njonja merk
»DEFIETS“ sepeal dari doeloe soeda termasjhoer
koeat dan enteng antero Chroomplated
(tida
bisa berkarat) en pake remtrommel model haroe
jang bagoes.

Penjitjilan
Bisa dapet pada TOKO
Molenvliet Oost No. 62
—
Parapattan Menteng 28
—
dan Toko BROMO Djembatan

seboelannja

F 3.50

nDEFIETS”
Telf.
Telf,

1129
1900

Boesoek 59

—

——5
—
Telf,

Batavia
Welt.
1129 Bt.

ai volontair dida |
a
Hoofd- |

lis

“

nggota Retno Eanti
kasih porsnellen soe

Tenado,
an2

ad bikin ganderinges
tiap lid diter toeka

ndbouwopzichter

lehnja ngirim

1g,

' Gg. atjong hari
Lahan
Salp

| apa

ber

Tapanoeli.

sadja d

porsitter atawa
mbatja @oer'a:

Boschwezen,

. Kaloe

Nala

telah di

n
Na.
dengan
» bahwa akan ditentoekan
keber

ADA-SEDIA SULTANA-CAFE NOIR-DEMI LUNE
- MARIE-ROYAL
M!XED -COMBINATION

seba

“Mantri politie Sastrosandjono
asal Maap, Nai Toer
t“ sebal
Idi
Houtvesterij Goendih telah diber|
nja orang “obrol- yaad“ ini tidak
bentikan
dari djabatannja oleh karena
et apa jang rtoelis diatas kertas
dienst dengan ketentoean
elakang hari akan ditentoe

IJEK MINTA BELI BISKDEWIT PALING
UJEMPOL.

ag apakah keberhentiannja ini
32 |moes
tt
sebagai »dengan

BETUEL TONG , ENTJEK SELAMANYA
DJDEAL ITE BiSKGEwIT YERKADE
TJAP 4 SINJD SADJA.

1x

Pegadaian.

| Tasik
dari roemah gadai
pat, jang mana doeloean datang 20 Negeri
di Haa
keroemah gadai
— rat, itoe dikasih tempat.
gel
koedapateuh wd. Adjunet
:
'Porstel Tjodot soeroeh mbatja @oer! Beheerder "5 B. 'Dongah.
EA BAN
Cal
| bisa ngantoek se-j
Diangkat mendjadi Onder-Beheerder
“3 ik Kn keden Dogkan dari merdoenja
Ni “Tjodot mbatja. atau kkenanja Naren roemah Gadai Negeri di Bandoeng,
ng Hoofdschatter pada roemah gadai
| tetapi dari lagaknja. Djadi .
atja
Negeri di Nana. Sasmitaat| dibatja orang kagak ngerti, jang b
' djoega idem, dalam atinja itoe di | ma aj pa
|. goea poenja “batja AP Conea
| ada jang poengoet mant
' Mengingat kaloe begitoe, Sy ka-|

d-

strijaen.:
Kemaren sore dilapangan B. V. C.
dilandjoetkan jubileumwedstrijden dari

dak loepoet djoega Malabar

s3

ik

1 Friendly game.
Sabtoe sore dilapangan
nsoengkan
pertandi-

hentoet, pali

antara
S.V.B.B.|
FE" UPMSS.
. Jebih
koeat.

B. V. O. — Sparta 2—3.
Tega
Ui

oentoek

Malay

Club.

voorsenovoEn)

Saptoesore.

—

Rest Semarang

9—0.

Minggoesore.

Saptoe.
Setia—T. Kwitang 1.

China-team — Solo
(Verslagnja

kita

6—2.
moeat,

lain hari).

Yaman
mah

napas,

' Malay Club — Malabar 5—0

Stedenwedstrijden N.I. V.U.
Saptoe sore.
Sebagaimana telah dikabarkan hari
Senen sore Malabar oentoek pertama Soerabaja — Bandoeng
4—1.
— Ikali di lapangan V.LJ. djadi tamoenja
Minggoe sore.
|Malay Club, djagonja V.I.J. dengan
didjamoe kekalahan
tidak koerang
. | jadi 5—0.

Penonton memoeaskan, lantaran pa
da penasaran maoce taoe permainan

Batavia

—

Semarang
Senen

Bemnialia

Team

DARI

—T.N. H.

Solo

5—2

Tadi sore China Team maen boeat
kadoea kalinja di Solomelawan T.N.H.

dan kembali bisa ditjatat kamenangan,

mena

Tournee China-team
China-team

vip

kena ke- China

masoekan, hingga boebaran stand 5—0

B.V. V. Hasilnja ada seperti berikoet:
V.N.M. — BV. V. 1-3.

n

annonce

— Batavia

4—3.
sore.

4—2.

jalah dengan 5 —2.
Lantaran ini
pertandingan diatoer setjara mendadak,

djoemblahnja penonton djadi
sebrapa, recette tjoemah ada
f 1.000.—

tidak
kira2

Djalannja permainan ada tidak rame
lantaran perbedahan tenaga terlaloe

besar.
bisa
tapi

Tjoema

moela2

sadja T. N. H.

melawan
dengan baek djoega,
semingkin lama iaorang poenja

permainan

djadi

semingkin ambrek,

hingga.
China
'Team
bisa menang
dengan djalan lenggang.
Goal pertama boeat China Team di
tjitak oleh @uee Liang dan goal kedoea

oleh Shak Kam. Giok Sing tjitak tegenpunt dari satoe penalty, jang di
kasihkan lantaran Wing Chiu gape
bola dengan tangan dalam kalangan
berbahaja.

Dengan
begitoe, maka Soerabaja
Inenigenada ke Betawi
Malabar jang kabarnja koeat djoega, djadi Kampioen boeat ini tahoen.
—ulapasan
sribon — U. M. Rak, tapi itoe sore setahoe bagaimana per
Dalam babakan kedoea Mee Shun
Ihnainan2nja rata-rata melempem, bisa
1—1.
Stedenwedstrijden.
gantikan Shui Yick dan main sebagai
bari Minggoe Bilangan U. djadi lantaran boekan dikandangnja.
P.S. Sk di Bandoeng. kanan loear. Dengan pelahan tapi ten
Sebaliknja Malay Club dengan teBetawi dilansoengkan pertantoe China Team tambah kemenangan.
antara

Cheribon

dan

comb.

/T.N. H. Kedoea belah pihah
t. Njata dari stand pengha1.

naga

baroe

(Kosasih)

memperlihat-

Hasil

pertandingan ada

seperti be-

kan permainannja jang netjis dan se rikoet:
Persib (Bandoeng) — PSIS (Semalaloe ada dipihak lebih oenggoel.
Babakan pertama baroe sadja ber rang) 7—1
Persis (Soloj—PSIS (Semarang)5—0
main kira2 10 menit Malabar bertoe

Kam

Shun tjitak goal ketiga, Yu Liang

goal keampat, sedang Mee Shun tidak

maoce ketinggalan dan tjitak djoega
goal kelima.
T.N.H. dapat goal kedoea dengan
e ribon— S. V.B.B.1-. roet toeroet kemasoekan 4 goal, jang
Persis (Solo) — Persib (Bandoeng)
O
|
perantaraannja
Giok Sing lagi, hing2—
n ini dilansoengkan di mendjadikan malasnja pemain MalaDengan angka-angka terseboet dia ga eindstand ada 5—2 boeat China
:
tang. Djoega S. V. B. B. bar.
Di babakan kedoea kelihatan per- tas ternjata bahwa Persis (Solo) men Team.
at diroeboehkan oleh CheriVersi. ,5.P.“
mainan ada lebih berimbang, tapi ti djadi kampioen.
penghabisan 1—1.

' Ada apa di Pasar Senen?

| Diatas ini ditengah kelihatan Batara Toko DELIMA jang terkenal di pasar Senen.
Kita moeat gambar diatas ini, sebab kita bikin prijsvraag itoe perkataan:
en on
nu UML
A
da
seterbesnja, sehingga dari letters DELIMA itoe sekoerangnja didapatkan
Door
»
tionaal dan sodikitnja 5 nama2 orang jang terkenal di kalangan internationaal seperti EDEN,

V
pembitjara 1
anan ini soerat kabar boleh mengirim ini tebakan paling laat tanggal 10 Juni j.a.d. adres
batam lar
ap? penebak mesti melampirkan kartjis tanda soedah berbelandja ditoko ,Delima” paling ketjil seharga

lian akan dikasih kembali).

le. prijs 1 stel Dilima Mutaoi"
Ge
Kain tenoen Delima
andjang (batik)
8e.
',. Kain
“4e. , Sutag, kain "badjoe aje dari
2e.

| jang termasoek da|

dan telngrand iikan--|

.

Crepe desain,

redactie motto:

4 nama negeri jang
Dr: Eckener d.l.l.
» Tebakan".

Satoe roepi ah (Ini kaartjis ke-

KR sa

BV.V.jubileumwe

4 , s

“Kalong legi djalani

op oez2:

TIAP TIAP KALENG TERISI 2 GAMBAR BOEAT ALBUM
VERKADE ,, DE BOERDERIU”

?|

| bisa kena 'kempelang. Kanjjil protes
. masatah perkara hentoet adje masoek Podjakraad. K: valve nge toet Tg

8| paling ban

(auttursaecuten

ala

. . .kentoet.
kentoe

BATAVIA - SEMARANG -SOE RABAJA
PADANG-PALEMBANG

ri
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&

IMPORTEURS:

G.HOPPENSTEDT

Be ahmad

:

eloi

Sneak

siapa tje

Aa“

“di pat- -pat-goelipat

baiSA ad

Hgmenolak
1

gsanja Kodok maa

LAINNYA.

Peak MBR

b:

ten dan Pa

LAIN

AA

", malah

DAN

basa Aa

, apakah

Ta. moesti “dipandang
erikan ,dengan hormat.

Lebat

H3

sekarang

-borong ditjam
dbouweonsulent

SE

e

la
Landbouw-

SES

pa

aan

Anoman muat

Penjiaran

“«Hasilnja

Radio

dari

PROGRAMMA V.O.R.L. BANDOENG

NIROM

b,—

ribon 105, Pekalongan 92, Soekaboemi 193: Oost dan Midden—Java : Soe

6,—
T—

rabaja I 31 (dari 7.30 sampai 2.00
atas 25 m.) Soerabaja III 196, Semarang 122, Malang 191, Djokja 181,
Solo 188, Tjepoe 186.
Rebo3
6,—

sore

6.30

,

7.15
PO

BIA

bahasa

Inggeris

5,—

Jack Hylton en zija or-

6.—
T—
| 745

kest
Perkabaran

Ii,

Populair programma
Tentang Cosmische stia

ug

Bah

ling
Concert
Ben vroolijk slot
Toetoep

Kemis 4

Juni

8.—

Toetoep

Muziek gramophoon

Barang siapa bekerdja dengan sesoengijalah

menerima

sampoerna

zer. diberi

Lagoe2 Djawa

Berhenti
Lagoe2 Arab
malam Berita soerat kabar

Pidato
Opium

tentang

Tembang

Anti

Motjopat

Toetoep

5 Juni

sore.
4

Lagoe2 Soenda
Berhenti

2

Lagoe2

.

2
Lagoe2 krontjong
malam Berita soerat kabar
Djawa

gadji menoeroet schaalnja

robahan

nama jang oemoem

sekolah Dessa mendjadi

tentang

Volkssehool,

dan Goeroe desa mendjadi Volksonder
wjjzer.
Sebetoelnja bagi seorang jang tidak
bekerdja dikalangan pergoeroean me-

masing-masing.
Ini oesoel kita setoedjoe sekali. Me
lihat harga diplomanja, mengingatkan rasa bahwa penoekaran
ini apa fae
poela opleiding jang ditempoei, haroes dahnja. Betoel, tetapi bagi seorang
lah mereka mendapat penghargaan jg goeroedan vakbond ada tergenggam
sesoeai dengan tingkat dan martabat soeatoe keterangan jang sama-sama
nja masing-masing.
tahoe, maka oleh karena itoe P.G.I.
Kita pada hakekatnja tidak moefa mengichtiarkan dengan sesoenggoehkat seorang volksonderwijzer diberi nja, soepaja dapat dengan segera di
oepah hanja f 10.—, ada djoega dilain oebah itoe. Dan hasilnja betoel-betoel
bagiaa jang lebih rendah dari f 10.—. kelihatan.
Disinilah P.G.I. berichtiar dengan
Didalam ,Persatocan Goeroe“ halasesoenggoehnja.
Kita jakin lambat- man 84, pedoman besar. telah
mengi

laoen ada hasilnja,

rimkan sepoetjoek soerat permohonan

Bisa mengobati segala roepa penjakit
zonder potong (zonder operatie).

Specialist:

(Bewasir

Impotentie

(peloeh),

Kentjing

nanah

loear of dalam)
Kentjing manis,

of

batoe,

Syphilis,

Tering, Asthma (bengek) Rheumatiek,
Zenuwen.

datang

Sakit

boelan

mata,

tidak

perampoean

tjotjok, Kepoe-

tihan (pektay) d LI. penjakit.
Djam bitjara: djam 8 p gi —
am
boleh dipanggil Roemah
kota of loear kota
|

IA

&

ta

AN

Ri

9 madalam

GAN

Sa

Muziek pagi

20

,

Djoemahat jbi.)

goeroe-goeroejang ditempatkan di Volks
secholen jang
berdiploma
Normaalschool atau jang berakte hulponderwij

4 Juni

Djoem'at

Gymnastiek
Muziek gramophoon

I—,

sore

Kemis

845

6.30 pagi
645

(Samboengan

goehnja,

layers
Penoetoep

10—

AO

8.30
,.
930,
10.—

lai!
CA an

D2
mg

i

Apa jang mesti diichtiarkan lagi sebetoelnja haroes menoeroet soerat oepahnja.
Rebo3Juni
oleh PG1.? Inilah satoe pertanjaan edaran dari Directeur Onderwijs en Toehan kita moerah hatinja, djika kita
sore
Lagoe roepa2
jang galib sekali. Nasibnja kaoem goe Eeredienst diberi nama Volksscholen
Berhenti
roe Indonesia dapat diperbaiki dengan artinja memang mirip sama jang per soenggoeh oesaha tjoekoepnja.
Membalas
soerat-soerat djalan persatoean. Bersatoe pada wak tama, tetapi nama jg achir lebih baik
Prof. Tabib A.G. JACOB
malam Lagoe2 Djawa
toe sekarang lebih berharga dari ada didengarnja.
Berita soerat kabar
pertjeraian!
Ada salah seboeah tjabang jang me Kebon Djatiweg 13 Batavia-C.
Muziek Hawaiian , Hulap
Dicongres diseboetkan poela, soepaja minta dengan perantaraan P.G.I. pe(Sebelah Bioscoop Tanah Abang)

10—

Juni

Cursus

:

Zender YDH 7
golflengte
107.53 Diona

Penjiaran Barat
Archipelz. 99 (dari 11.00 tjm 2.00
atas 50 m). West-Java: Batavia 126,
Bandoeng 120, Buitenzorg 182, Che-

Djanganlah toecan2 dan njonja2 poetoes asah.
God help those who help them self.
Toehan bisa menoeloeng barang siapa
menolong dirinja.

M. S.H.

OLEH :

PROGRAMMA

pANYASI

P.G.I.

12,— siang
1230ta
3

Vocaal
Richard
Trio

voor Algemeene Ambtenaarszaken me
B.R.V. BATAVIA.
kat mendjadi pembantoe
disekolah sekolah dessa, volksonderwijzer djangan nerangkan, perihal diensttijd waktoe
Batavia I, 157.89 M, Batavia II, kelas II, waktoe mendjadi goeroe itoe, goeroe desa.
magang dapat dihitoeng centoek men
86,46 M, Buitenzorg 156,25 M. Soeka dapat dihitoeng boeat voorpraktijk.
Desekan mereka dihargai oleh jang tjoekoepkan pensioen. Oleh karena ba
boemi 142.18 M.dan' Cheribon.
Segala perdjandjian tidak dilangsoeng- berwadjib dan 6 hari kemoedian dari njak kaoem goeroe sebeloemnja beker
kalangan jg berwadjib
kan lagi, berhoeboeng dengan adanja pada itoe mereka mendapat djawaban dja didalam
Rebo 3 Juni
H.BB.L. 1934. Artikel 4 dari peratoe- tidak ada keberatan tentang persoe- bekerdja diparticulier, boleh dioempa
5,30 sore
Perkabaran pers
makan magang, hendaklah djoega da
ran itoe tidak menjeboetkan perihal karan nama.
Oo 4D
Muziek gramophoon
Dengan tjepat sekali dapat didjawab, pat dihitoeng.
voorpraktijk. Berita jang kita terima,
6,01
5
Penjiaran oentoek unak2 bahwa kaoem normalisten mengirim penghargaan
Hal ini perloe ditjatat oentosk me
jang diatas terhadap
1.— malam Beberapa lagoe-lagoe
ngoesoelkan lagi didalam congres jg
sehelai tmotie jang memohonkan, agar P.G.L. tidak ternilai roepanja.
TO
Muni cipal Orkest
dihitoeng.
Pada waktoe sekarang P. G.I. lagi akan datang.
PAD.
Hug
Pemandangan Loear Ne
Dan lagi poela, bila goeroe-goeroe
Berita menoeroet artikel terseboet mengichtiarkan dengan hati sabar dan
geri
tidak dikaboelkan, tapi biarpoen be- tenang,
prihal
memberi pensioen jang bersubsidie mendapat pensioen,
—
Muziek gramophoon
gitoe, hendaklah diadakan ketjoealian- kepada goeroe2 particulier jang ber- haroeslah P.G.I.
Oh
Muziek dansa
mengichtiarkan, agar goeroe-goeroe jg
nja, djangan menoeroeti jang ada, subsidie seperti goeroe Belanda.
11—
Toetoep
tetapi mengingatkan poela perdjanInilah kewadjiban, djangan goeroe dahoeloe pernah kerdja diparticulier
Negeri,
djian.
bangsa Indonesia jang tidak bekerdja sekarang mendjadi pegawai
Kemis 4 Juni
dapat membeli diensitijdnja poela se
Lagi
poela
normalisten
jang
beladjar
di
sekolah
Goebernemen
pada
hari
7,01 pagi
Concert pagi
perti seorang pegawai Negeri jg bahadicursus Landbouw
semestinja dapat tocanja terlantar.
8.30,
Toetoep
roe diangkat didalam djabatan jang
Sepak
terdjangnja
P.G.I.
moedah2
dihitoeng
poela.
To.01
Muziek gramophoon
dHarapan kita, dapatlah kiranja pe- han ada hasilnja, kita pertjaja P.G.I. tetap, boleh djoega pembeli diensttij
li.—siang
Menjamboeng muziek
nja waktoe masih waarnemend.
dapat
kemenangan
didjoeroesan
ini.
merentah
memangkan
kemoerahan
hati
gramophoon
Begitoelah pemandangan kita, dapat
Kita merasa besar hati mempoenjai
nja, mengaboelkan permintaannja ka
2.30 lohor Toetoep
lah P.G.I. mengichtiarkan itoe, tentoe
sarekat
sekerdja
jang
dapat
mengoeoem
normalisten
jang
“pada
waktoe
4,01 sore
Muziek krontjong
sekarang perloe dengan tenaga mereka. sahakan semoeanja itoe dengan djalan lah dapat menolong djoega ratoesan
5—
Menjamboeng muziek
dan tidak
diketahoei kaoem pendidik jang mempoenjai hal
Oesoel: jang
dikemoekakan poela jang damai
gramophoon
oleh
cemoem,
tidak
mengeborkan
diri, seperti diatas.
tentang mengangkat seorang school
5,380
Perkabaran pers
Ada jang mengoesoelkan poela, soe
sampai
kedjadian
seorang
anggautanja
opziener
perempoean.
Pertanjaan
dari
5.45
',
Menjamboeng murziek
paja goeroe?2 isteri, djikalau bersalin di
sendiri
tidak
mengetahoei
apa
jg
di
tanah
seberang.
'Tentoelah
mereka
gramophoori
beri verlof sadja, djangan dilepas.
Te
mengetahoei dengan seloek-beloeknja, perboeat oleh P.G.I.
GORPu
Peladjaran gymnastiek
Oleh karena pada waktoe sekarang
Maka
berhoeboeng
dengan
bal
itoe
kegoenaannja
“ada
seorang
schoolop630.
Duitsche klanken
kewadjiban kita sebagai seorang pe- hampir semoeanja kaoem goeroe isteri
zienster.
'Diroemah
toetoepan
djoega
7.30 malam Draaierorgelmuziek
ada opzienster, moestahillah dipergoe noelis memperhatikan hal ichwal soe- mendjadi tiang poenggoengnja roemah
8—
Muziek dansa
atoe perserikatan, soepaja
mendjadi tangganja, kostwinster, asal mereka
roean tidak diadazan.
9—
Muziek gramophoon
tjontoh
tidak
banjak
bitjara,
tidak bersoeami, selamanja dikaboelkandiberi
Ja,
memang
soesah
asal
beloem
Flo
Vocaal programma
bezwaar
van
den
Landi,
banjak
mengeloearkan
azas
dan
toe- buiten
dapat
mentjoekoepi
formatie,
jalah
OP
Muziek gramophoon
dengan
perdjandjian
asal
ada
lowongan
djosan
dari
loear
perhimpoenannja,
oentoek seorang schoolopzienster, moes
ll—
Toetoep
kembali,
mendapat
selainnja menahan nasib anggautanja, dapat diangkat
ti ada 60 boeah sekolah Isteri.
gadji lama dihitoeng poela dengan
Baik, sepintas laloe kita pandang kaoem pendidik seoemoemnja:
PROGRAMMA DARI ,DE SOLOAda jang mengoesoelkan, mengha- overgangsbezoldiging, asal dia mentidak dapat di ichtiarkan, karena me
SCHE RADIO VEREENIGING
noercet persandangan tidak ada ressort rapi, soepaja dienst particulier dihi- tjoekoepi kewadjibannja.
Keterangan ini soedah banjak ter
toeng djoega oentoek pensioen dan
jang mempoenjai 60 sekolah Isteri.
Zender dari Y.D.L. 2 Golflengte
bnekti,
hanja P.G.I. masih memperha
Tetapi asal dihitoeng dengan adanja kenaikan pangkat.
2 meter
Melihat praeadvies memang djitoe tikan, bila tidak akan di lakoekan
meisjesvolksscholennja, kita rasa lebih 4
Rebo3 Juni
pendjawaban mereka, Boeat kenaikan oleh jang berwadjib.
dari 60.
Solo 62,
Masih banjak jang kita akan mem
memang
dihitoeng,
tetapi
Pendapatan kita mengadakan school- pangkat
6,— pagi
Lagoe? Djawa
bitjarakan
tentang
keoentoengannja
boeat
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Gemandangan
Lembaran

Ketiga

s. a. W.

Moehammad

Nabi

dan Tarichnja

Mautoed

Ditoelis speciaal oleh pembantoe ,,Pemandangan"
toean Sajid Achmad
e
(Samboengan hari Saptoe j.b.)

dari Tegal

Basalamah

Salim

1

Mengoendjoengi

Taif.

Setelah Aboe Talib dan Chadidjah
poelang ke rahmatoellah, Nabi Moehammad
s.a.w. alamkan tak sedikit
kesoesahan frintangan) daripada bang
sa @oeraisj itoe- Pada soeatoe hari ke

temoelah pada

Safiah, ialah

seorang

seorang 'lankan hambanja (Moehammad saw.)
aa waktoe malam daripada Mesdijidil

orang2 disini, melainkan ia
Nabi' Djawabnja “Adaas.

»Hai “Adaas, djanganlah sekali2 kau
lepaskan agamamoe, sebab 'agamamoe

itoe terlebih baik daripada ia
agama“

kata

poenja

mereka itoe

aram

(Mekkah)

ke Mesdjidil-Agsa

(Baital-Moegaddis — Jeruzalem) jang
diberi
berkah
sekitarnja (dengan
banjak soengai2 dan hatsilnjaJ, soepaja

lelaki jang djahil (bodoh) daripada
bangsanja
djoega lantas taroh deboe ra itoe beliau berhenti djoega dibawa itoe bersifat mendengar lagi menge
diatas kepala Rasoel Allah s.a.w. la- satoe poehoen koerma lantaran soedah tahoei (akan segala perkataan Nabi
maka pada tengah dan kelakoeannja. Ni'matlah perdjalaloe poelang keroemah sedang kepala djaoeh malam,
malam
itoe
Rasoel
Allah s.a w. bangoen nannja itoe oentoek berdjoempa dengan
nja penoeh .deboe itoe. Salah satoe
-kewadjiban
sembajang
disitoe.
Lantas liwatlah be Nabi2 dan mengetahoei
poeterinja dengan menangis memberitoe).
berapa
orang
Djin
dan
mendengar
sihkan
kepalanja.
Beliau
bilang:
sembahjang itoe,
»Djanganlah ' menangis
poeterikoe kan. Setelah lepas
Marilah kami tjerite
laloe
pergilah
Djinnja
itoe. Maka toe
Toebhan Allah jang akan melindoengi
rakan:
roenlah soerat Djin, antara lain lain
bapamoe !«
Pada
tg. 27 Radjab tahoen 12 dari
Kemoedian Rasoel Allah s.a.w.- sen begini boenjinja:
pada
kenabiannja
(8 boelan sebeloem
Artinja : Bilangkanlah (hai Moeham
dirian
pergi
mengoendjoengi
kota
hidjrah ke Madinah),
djoendjoengan
mad
kepada
manoesia):
“Diwahjoekan
Taif, jang letaknja 50 mjjl dari Mekkita
Besar
Moehammad
saw. diberi sa
kah sebelah wetan, jaitoe dalam boe- kepadakoe, bahwa ada segolongan da toe kendaraan Boerag, warnanja poe
lan Sjawal tahoen 10 daripada Kena ripada bangsa Djinjg telah mendeng tih dan besarnja hampir seperti koeda.
poehoen
bian, tibalah beliau di Taif itoe boeat ar (pengadjiankoe dibawah
koerma
itoe
diantara
Mekkah
dan Al-Boerag itoelah biasa digoenakan
minta bantoean dari bangsa Thagif,
oleh Nabi2 pesoeroeh Allah. Ta' sebe
dan ingin djoega menjiarkan agama Taif), maka berkata jlitoe Djin pada rapa lama beliau beserta Djibril tiba
teman2nja
tatkala
poelangnj):
Sesoeng
nja itoe, maka ketemoelah pada 3
telah mende di negeri Sjam (Baital Moegaddas itoe)
orang
bersaudara jang
terkemoeka goehnja kami sekalian
lantas Boeragnja ditambatkan
pada
daripada ini bangsa namanja 'Abd ngarkan @oer'an jg 'adjaib sekali (fa- soeatoe
batoe
jang
ada
gelangnja
Jalil, Mas'oed dan Habib poeteranja sib-terang artinja). ,Ia ada mengoen (ring| jang biasa pada Nabi2 menam
'Amroe 'Amir bin “Auf bin Thagif, djoekkan kepada pertoendjoekan (akan bat djoega disitoe. Laloe masoek ke
disitoe terdapat seorang isteri bangsa iman dan kebenaran), laloe kami me dalam Mesdjidil-Agsa dan sembahjang
@oeraisj.
Beliau lantas minta pada ngimankannja, dan sekali2 tidak me soennah 2 rak'ah, dan melihatlah djoe
mereka boeat pertjaja pada Allah dan moesjrikkan (moelai ini hari) seorang ga Rohnja Nabi2 mendjempoetnja.
toendjanglah pada agama Islam. “Abd djocapoen dengan Toehan kami. Dan
Poen djoendjoengan kita mendjadi
Jalil bilang, ,Apakah betoel kau di sesoenggoehnja Maha Tinggi kebesa imam (pemoeka) dalam salat dengan
rap
Toehan
kami.
Tidaklah
Ia
meng
oetoes oleh Allah ?“
Nabi2 itoe (berdjama'ah) Nabi MoeMas'oed bilang: , Apakah Toehan ambil seorang teman (isteri) dan poete- hammad s.a.w. merasa dahaga (haAllah tidak bisa dapatkan dan mengoe Tana
oes) laloe Djibril bawakan doea tem
toes seorang jang lain daripada engPernikahannja
dengan pat minoeman masing masing terisi
kau?” Dan Habib berkata: ,Saja
Saudah dan Aisjaah,
soesoe & arak-anggoer. Beliau pilih
tidak maoe bitjara dengan kau sebab
Setelah Sitti Chadidjah r.a. poelang soesoeh sadja . .. Pada itoe malam
djikalau 'betoel kau adalah oetoesau ke rachmatoellah, maka datanglah se djoega Nabi Moehammad
s.a.w. deAllah, sebagaimana kau kata, tentoe orang perempoean nama Chaulah bin- ngan Djibril a.s. naik ke langit
doe
sangat berbahaja boeat di bantah, dan ti Hakim dan bilang
kepada Rasoel nia dengan menggoenakan tangga
djikalau pendjoesta, tidak patoet saja Allah saw. ,Soekatah
bernikah dan jang lebih adjaib dan indah sekali,
bitjara dengan
kau“. Laloe Rasoel bolehkah saja melamarnja?
Djibril mintakan pintoe.
Ditanja:
Allah sa.w. berbankit dan poetoeslah
Rasoel Allah saw. mendjawab: ,,Bo Ia ini siapa, Djibril?“ Djibril djawab
pengharapannja itoe pada bangsa ini, leh sadja asal perempoean jg baik.“ »la ada Moehammad.“ Ditanja: poedan bilang
pada
mereka ,, Djikalau Lantas ia meminang
Saudah
binti la: Apa ia soedah dipilih djadi Nakamoe tidak mace bantoe, saja minta Zam'ah bin @eis bin “Abd. Sjames, bi?“ Djibril mendjawab:
,Soedah !“
soepaja pertemoean ini diresiakansadja. ialah seorang djanda. Kemoedian ter Lantas masoek dan ketemoelah
disi
Lantaran beliau chwatir nanti djadi langsoenglah pernikahan ini jg kedoea toe Nabi Adam a.s. memberi selamat
roeroeh...
kalinja.
datang dan toendjoekan
roh-rohnja
Tatkala Nabi
Moehammad s.a.w.
Sjahdan, datang
lagi itoe Chaulah anak tjoetjoenja jang baik ada disebemace poelang kembali, gegerlah dan binti Hahin, ialah isterinja “Oetman lah kanan, dan jang boesoek fdjahat)
lantas koempoel orang2 jang djahil bin Mad'foen r.a. di Mekkah, dan pa disebelah kirinja.
teroes
menghoedjani batoe sehingga djoekan voorstel kepada Rasoel Allah
Kemoedian naik kelangit jg ke 2
nampaklah
darah
daripada kakinja saw. demikian: , Apakah ta' lebih baik
Djibril lantas minta pintoe dan mene
beliau.... Achirnja mengaso dibawah beristeri poela?«
rangkan seperti jg soedah, maka masatoe poehoen anggoer di kebonannja
—Soeka gadis apa djanda?
soeklah Nabi Moehammad saw. dan
Atbah
bin Rabi'ah dan saudara2uja,
—Sidpakah itoe jg gadis?
kebetoelan
sekali mereka ini ada di
—Anaknja seorang jg sangat memin bertemoe dengan Jahja bin Zakarija
sitoe dan lihat bagaimana itoe orang ta padamoe. “Aisah binti Aboebakar dan Isa bin Marijam djoega membe
ri selamat datang kepada Nabi kita.
orang telah menganiaja. Rasoel Allah Assedig r.a.

sa.w. disitoe mendo'a pada Toehan
Allah tentangan halnja tahadi.
“Ketika poetera2nja Rabi'ah melihat
itoe orang orang jang begitoe kedjam

pada
sa

Rasoel

Allah s.a.w. lantas mera

kasihan

dalam

hati, maka

mereka
ini panggil
jang bernama “Adaas
padanja
mengambil
anggoer dan berikan
jang berada dibawah

lantas

seorang boedak
dan menjoeroeh
(petik) boeah
pada itoe orang
itoe poehoen dan

—Dan siapakah itoe jg djanda?
Saudah binti Zam'ab.
— Pergilah dan bolehlah mintakan
boeat saja|
Tibalah

Chaulah

bakar

Assedig

sama

Umruman

diroemahnja Aboe

r.a.

dan berdjoempa

Senen

atoer selamat

Telf.

—

lah.

Dixoerangi

10.

Lantas

roenlah dan berdjoempa
Moesa

,BAN
WI,
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Terima Recept2 Dokter Boleh
ambil
dan anterken diroemah
franco:

boeat

toe-

lagi

sama.

mengabarkan.

Moesa

soeroeh kembali lagi mintalah keente
ngan kepada Toehanmoe. Pada achir

nja dikoerangkan
poela oleh Toehan
Allah sehingga tetaplah 5 kali sehari
semalam. Moesa bilang lagi: ,, Kembali
sekali lagi dan mintalah keentengan«
Nabi Moehammad saw. bilang: ,,Saja

—Didjalankan

kemana ?

—Ke

Baitil-Moegaddas,

—Ke

Baitil-Moegaddas semalam dan

sekarang soedah ada disini lagi ?

— Ja, betoel begitoe!
— Seoempama - dihadapan
orang
banjak maoekah bilang begitoe ?
—Ja, betoel!

Maka

koempoellah

orang2 disitoe.

Lantas beliau mentjeriterakan djoega,
soedah begitoe sering minta koera bahwa semalam telah didjalankan ke
ngan, hingga saja merasa sangat ma Baitil-Moegaddas, dan pada esoeknja
loe boeat minta keentengan lagi".
soedah kembali di Mekkah.
Tetaplah barang siapa melakoekan
Orang2 jg berhadlir sangat ti lak
5 salat pada Toehan Allah kengan pe pertjaja,
dan
bertepsek
tangan
noeh
kepertjajaannja dipandang (di jg rioeh sekali. Disitoe terlihat seorang
anggap) seperti ia lakoekan fardloenja toea nama Moet'im bin 'Aba bilang:
50 saban hari.
»Hai moehammad,
perkataanmoe jg
Tibalah djoendjoengan kita di Ba- dahoeloe itoe sangat mengherankan

itil-Moegaddas

laloe meneroeskan per sedang

djalanannja dengan

mengendarai, Boe

ragnja itoe menoedjoe kembali ke
Baitoellah di Mekkah. Ditengah dja
lan

terlihat

olehnja

satoe

kafilah

(bangsa @oeraisj maoe poelang berni
aga dengan onta2nja jang ada memoeat
karoeng), serta dilaloei oleh
Nabi Moehammad s.a.w. Salah satoe
daripada
antanja itoe djatoeh mati.
Dan satoe kafilah jg lain kehilangan
air minoemnja. Lagi poela adalah sa
toe
kafilah jg diberi salam oleh beli
au, terkedjoetlah mereka itoe.

Pada

waktos fadjar sampailah

kau roepanja
kan itoe?

bersoesah apa jg difikir

Nabi mendjawab: .,Betoel memang
ada
jang saja rasakan dalam
hati,

didjalankan

oleh

bohongnja,

apalagi sekarang

sama sekali sangat moestahilnja. Per
djalanan dari sini ke Baitil-Moegaddas dengan onta kita mesti me makan
tempo
seboelan jg satoe djalan, poe
langaja satoe boelan djadi 2 boelan
lamanja. Sekarang kau bilang (me
ngakoe) mendjalankan dalarn .tempo
tjoema satoe malam, soenggoeh kita
orang tidak pertjaja padamoe", Orang2
itoe sama bersoerak2, sebagai menghi

na.

Sahabat Aboebakar Assedig r.a. ber
berkata:

,,Hai

beli kau

au di Mekkah: dan setelah bersalat
Soeboeh doedoeklah beliau termenoeng
didepan roemahnja memikir perdjala
nannja jg semalam itoe.
Kemoedian
datanglah
Aboe
Djahl dan tanjak:
»Hai Moehammad, mengapakah eng

Moet'im,

kasar

sekali

terhadap keponakankoe ini, dan
kau doestakan: soenggoeh akoe pertja
ja akan segala perkataannja itoe !“
Orang2

bahwa
gaddas

itoe bilang:

,Kau

pertjaja

ia telah pergi ke Baitil-Moe
dan poelang kembali pada e-

soknja ?“
Ja, betoel akoe pertjaja padanja mes
ki ia mentjeriterakan jg lebih djaoeh
dari
pada itoe akoe pertjaja djoega

Allahjakan kabarannja langit,
bakar Assedig r.a.

kata Aboe

da

tang, lantas Nabi kita naik ke langit

jang keempat disitoe dapat djoega ber
djoempa. dengan Idris, setelah melahir

PAKAILAH...,

kan maksoednja, laloe melandjoetkan
tas ia bilang: Saja disoeroeh oleh perdjalanannja ke langit jang ke lima
Rasoel Allah s.a.w. boeat melamar disitoe bertemoelah pada Haroen bin
Amran. Kemoedian naiklah ke langit
“Aisjah.. ..
jang
ke enam. Djibril a.s. djoega min
Umruman kata: Saja haroes me
takan
pintoe dan menerangkan seper,.
nanti
datangnja soeami saja, tentoe
iboenja

83

Te

Setelah itoe ialoe naik ke langit jang jaitoe saja
ke tiga dau ketemoelah pada Joesoef, semalam".
bin Jacoeb, setelah

EK

APOTHE

Kemoedian Rasoel Allah saw. laloe ia mengetahoei hal jang “adjaib2, ke
poelang kembali ke Mekkah, sementa koeasaan Allah. Sesoenggoehnja Allah

Ditanggoeng
tida

b

“Aisjah) lan

loentoer

bilang makan! Kemoedjan si “Adaas
. sampaikan itoe kepada Rasoel Allah kita beritahoekan djoega hal ini. Lan- ti jang soedah soedah, laloe masoek
saw.
dan djoega
bilang 'padanja: tas tibalah toean roemah. Laloe ditje- dan berdjoempa pada Moesa. Setelah|
Makanlah !“ Lantas beliau terima dan riterakan kepadanja. Ia bilang : ,,Apa menjatakan maksoednja disitoe lantas
bilang:
kah sjah boeat Rasoel Allah s.a.w. se teroes naik ke langit jang ke toedjoeh,
»Bismillah“

dan

teroes

makan,

Si

dangkan

ia anaknja saudara ?“

disitoe ketemoelah

dengan

Ibrahim,

memberi salam dan bahagia pada Na
“Adaas melihat padanja dan bilang:
bi Moehammad saw. Kemoedian mene
»Demi Allah, perkataan ini tak per dan sampaikan pertanjaan ini kepada roeskan ke Sidratil Moentaha jaitoe
nah dikatakan oleh pendoedoek2nja Rasoel Allah saw. Achirnja beliau satoe poehoen jg sangat amat indah
menjoeroeh poela pada Chaulah boeat
kota Taif ini“.
dan adjaib sekali adanja. Lantas me
Rasoel Allah s.a.w. bertanja: , Dan bilang pada Aboebakar. , Kau saudara landjoetkan perdjalanannja ke Bitilkau dari kota mana sih dan
agama kve dalam Islam, dan poeterimoe itoe Ma'moer teroes kepada Toehan Allah
moe apa hai "Adaan?“ Saja dari desa sjah boeat saja."
Jg maha Tinggi boeat menerima wah
Nainwi dan beragama Christen' kata
Kemoedian dilangsoengkan poela joe dan fardloenja sebanjak 50 salat
“Adaas. O, dari dessanja seorang jang
baik bernama Joenoes bin Mata, sabda Nabi.

—Tahoe

dari manakah

toean akan

nama Joenoes bin Mata itoe?
—Ialah sajapoenja saudara seorang

Nabi dan saja djoega Nabi!
Lantas itoe “Adaas tjioem kepala,
tangan dan kakinja Rasoel Allah s.a.w.

Maka

dari

'itoe Chaulah

pernikahan ini antara

poelang

Nabi Moeham- siang

mad saw. dan Sitti “Aisjah r.a. dengan

dan malam.

Setelah itoe Nabi

tahoen: dan ketika beroesia 9 tahoen salat saban hari ? ,,Lima poeloeh kali
baharoelah boleh. ..
: djawabnja Nabi kita.

Di

7

Re

aa

TENUN ai

an

dan

Miradj.

P

Tanggoeng

MOERAH

Isra

A

HARGANJA

Moehammad s.a.w. kembali dan kete
selamat. Itoe waktoe jang terseboet moe lagi pada Moesa a.s. lantas dita
belakangan baroe beroemoer toedjoeh nja: , Berapakah kali diwadjibkan ber

Kembalilah pada Toehanmoe dan
mintalah
padanja sedikit keoentoe
Itoe perdjalanan Nabi Moehammad
ngan
sebab
oemmatmoe tak koeat, ka
saw.
ke
Baital-Moegaddas
dan
Sedangkan poetera2nja "Rabi'ah itoe
melihatnja. Maka merekan
bilang: Mi'radjnja ke langit. Seperti firman ta Moesa,
Maka Nabi Moehammad
saw. lan
Tjilaka kau “Adaas, kenapa mentjioem Allah Soebhanahoe wa Ta'ala dalam
begitoe roepa pada itoe roepa itoe o- @oer'an Soerat Al-Isra ajat ke 1 de- tas memandang kepada Djibril as. itoe
lah sebagai tanda moesjawaratan,
rang?“ Ja toean, ialah menoetoer hal mikian maksoed boenjinja:
»Maha Soetji Allah jg telah mendja achirnja kembali kepada 'Toehan Alhal jg beloem pernah diketahoei oleh

(SP

lazroeng
TJ

Tahan
BISA DAPAT

Pasar

Toko

Senen

Mohd,

Tahir

Delima
M. I. Maasoem
H. Ibrahim

Di Sawah Besar
Toko

Malaya

Ba ea
Di

Toko Merapi
Toko
Toko
Toko

BELI:
Bandoeng

Di Palembang
Toko

Padang

“Di, Medan
Toko

Jacatra

Matahari

TI

Moet'im
dan kawan2nja itoe sama Sapat, Soengai-Loear, Teloek IJalam,
bilang kepada Rasoel Allah sa.w.: Tembi Lilihan, Poelo Palas Tempoeling
Tjobalah tjeriterakan semoea keadaan dan Pakan Toea:
Mesdjid Baitil-Moegadas itoe!“ (Sebe43295
afkoop-heerendiensten, 29,
toelnja Aboebakar Assedig soedah per 655.50 dibajarkan kepada kas Land
nah djoega datnag kesana).
schap Indragiri dan 13.639.50 kepada
Nabi Moehammad s.a.w. lantas terang

kan

keadaan

itoe dengan djelas dan

District2

Kwantan

. WOODS

(2e kwartaal 1933).

Bekoelen:
betoel (Ada sebagian jg koerang ingat
5000 oentoek ongkos registratie dan
tan, maloemlah datangnja pada waktoe malam), maka datanglah Djibrif r.s. klassificatie tanaman karet Boemipoe |
dan menggambarkan Mesijid itoerdi jera dalam tahoen 1936.
hadapan mata Rasoel Allah saw. maka
Atjeh dan daerah ta'loeksangat terang dan tjotjok bolehnja men Ie Aa

tjeriterakan hal itoe. Saban2 beliau me
15000 memperloeas
njatakan ini dan itoe.— Aboebakar se iboe kota Kotaradja.

mesigit-raja di

Borneo Barat:
50.000
oentoek ongkos registratie
Walaupoen keterangan2nja itoe se
moea acc. akan tetapi mereka itoe ti- dan klassificatie tanaman karet Boemipoetera di Borneo Barat dalam tadak maoe pertjaja...
Kemoedian mereka orang itoe bilang: hoen 1936, 10.396 oentoek dibajarkan
»Adakah engkau lihat apa2 jang lain kepada beberapa Landschap ja'ni oentoek membantoe ra'jat jang mengoem
dalam perdjalananmoe itoe ?“
Nabi berkata: ,Ada, 'saja lihat api- poelkan oeang dengan soeka hatinja
lahnja Bani foelan di tempat anoe, ada goena mengadakan dalam tahoen '36.
terkedjoetlah seekor ontanja, lantaran
Borneo
Selatan
dan Tilarinja Al—Boerag jang begitoe tjepat. moer:

kafilahnja Bani foelan

liwatkan

saja

jang sedang tidoer dan ada mempoenjai
saja

jang tertoetoep,

air minoem

1 tempat

boeka

2000' subsidie

kepada

deeling Poeroek

dalam

staat

voor-

itoe sampai habis, laloe saja toetoep
Resident Borneo Selatan dan Timoer
lagi saja seperti tadinja. Kemoedian tanggal 25-10-1936 No. 897/B.R.:
berangkatlah saja dan melaloei djoega
80040 subsidie pada kas Onderafdee
kafilahnja Bani foelan dan kagetlah se
ling Kandangan Rantau oentoek mem
ekor ontanja jang merah dan memoeat bikin 12 boeah
sekolah: 134.600 sub
ontanja itoe tjilaka atau tidak.

melandjoetkan

Kemoedian

nan

perdjala

saja dan melihat djoega kafilahnja

Bani foelan berada di tempatanoe dan
(bertjelaka). Laloe
kepada

jang

mereka

berkata:

saja
ini:

beri

Salam

diantaranja

ada

,,Inilah soearanja Moe

doea hari lagi kafilah

Nanti

hammad“

patah

djatoeh hingga

ontanja

seekor

kafilah itoe akan datang. , Mereka itoe
mekantikan. Doea harinja hampir ma
tahari terbenam tapi beloem djoega

madat tentang jang me-

njangkoet persediaan madat jg beloem
dimasak di Indonesia, telah memberi

kan djalan boeat Delgorge
rangkan :
hoen

ngan

tjoekoep

dalam

memboeat

roepa2

djaan: Bandjermasin 20.000

ngan sawah.

Apalagi

tanah partikelir

di

jang

belakangan

dipegang

tidak menjenangkan pada

pendoedoek

daerah tsb.

ini
Menoeroet kabar lagi banjak
kedja
oleh dian beberapa orang soedah menger

toean tanah Lihtendahl, dimana banjak

Indonesia

oentoek

6 atau 7 tahoen

(di

rapport diseboet tjoekoep oen
toek pemakaian
48 tahoen).
Na

Sangat

toeroen.

Aneta mengabarkan dari Soerabaia
bahwa tarief2 air di Soerabaja
toeroen sekali, hingga moelai
Juni ini nanti akan banjaklah
makai air, dan 1 Juli afnemer2

sangat
boelan
jg me
biasa.
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Oeroesan

peker

tanah

di Soenter

Martapoera 12000 roepiah, Kandangan
51600 roepiah, Tandjong 16.000 dan

Oleh

sawah

kedjadian2

doedoek

tambah ba-

diatas, maka pen

Kemajoran

banjak jang me

Soenter banjak kadjadian pereboetan
tanah.
Maka terdjadilah hal seperti
dibawah ini.
Seorang perempoean nama Banong

bini. mandoer Imang fdipelaboehan
Priok) beberapa tahoen lamanja me
njewa tanah Genie dibelakang schieter
rein. Selain dari Banong
ada lagi

temannja, jalah nama Djilang. Hamid
dan
Mai. Waktoe
Banong maoe

Genie melakoekan
penjelidikan.

roepiah,

maka kekoerangan
njak sadja.

“ Minggoe
dilakoekan
pe
meriksaan lagi oleh Genie, akan te
tapi hanja pihak Geniessdja
jang
Hari

ngiler ke tanah kepoenjaan Genie di melakoekan pemeriksaan itoe.
Soenter. Lantaran 'begitoe, maka ti
Kita rasa ada baiknja djika pihak
dak
heran diika belakangan
ini di

Tarief air Soerabaja

sidie kepada beberapa kas2 onderafdee
ling oentoek

mene

oleh Goepermen dan banjak pembinan roemah maka banjaklah kekoera

tiap2 ta- poela sawah, akan tetapi sebagian be djakan sawah Genie akan tetapiia lan
tidak
“terang”,
maka ketika
adalah 2.0.000 KG. hingga de sar dari sawah itoe akan digoenakan taran
persediaan 130.000 ini adalah oentoek lapangan terbang jang baroe orang lain datang pada Genie, tentoe
sadja tanahitoe dikasih.

Pemakaian

mem

dan saja minoem airnja stelan jang dilampirkan dalam soerat

»Djawaleg,, berstreept poetih, entahlah

traal-bureau

kas Onderaf-

Tjahoe oentoek

diterangkan

peroet- 2

&

perbaiki beberapa soengai sebagaimana
jang

Sakit batoek, demem,

Aa

laloe membilang: Saja mengakoe bahwa
engkau benar adalah oetoesan Allah“!

Dan tatkala berada ditempat anoe poen

boeat

mengerdjakan

sawahnja

ini

tahoen,

B.B. dan politie toeroet tjampoer
ta
ngan, sebab seperti kita
akan diatas
banjak hal hal jang “tidak
terang".
|.

Obat Pano dan Koerap

Akibat pembikinan lapa- maka ia dilarang oleh sarean D. se
ngan terbang.
.
Amoentai 35.000 roepiah:
bab. katanja mace dikerdjakan olen D.
Hari
Minggoe
pembesar
Ge- sendiri. Oleh kedjadian ini maka Ba
4600 subsidie -kepada kas2 Onderaf
melakoekan
pemeriksaan
da nong mengadoe pada pembesar Genie.
deeling: Amoentai oentoek membikin nie
seboeah loods passer 2600, Kotabaroe
boeat. membikin
H.1.$. particnlier

2000: 7500 oentoek ongkos memeriksa

tanah

di Tanah

Seberang

goena mena

pam barang makanan dan tanaman
datang. Dengan godrhat Allah Ta'ala
jang
dapat diperdagangkan, dalam
pada itoe waktoenja dipandangnja. sa
tahoen 1936. (Anip Aneta).
hingga kafilah2 itoe datang. Ramailah
orang Mekkah itoe tanja menanja ke
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lam -oeroesan tanah sewa di Soenter,
Kemajoran, sebab ternjata ada hal2
jang tidak terang. Pada hari Kemis

Genie
melakoekan
penjelidikan,
dan ternjata bahwa banjak orang jang
soedah
memegang”
tanah
Genie

maka

hoen2 belakangan
dengan
peranta
raan
pegawai kampoeng. Oempama

Genie poen telah melakoekan penjeli akan tetapi beloem diboekoekan, pada
dikan, akan tetapi lantarna salah seo- hal orang2 jang tersangkoet itoe soe
rang jang besrangkoetaa tidak datang, dah. membajar sewaannja moelai ta
Pemeriksaan

dioendoerkan.

Soepaja lebih terang bagi pembatja

baiklah kita oeraikan jang dibawah nja Djilang dalam tahoen 1935 soedah
ini.
membajar wang dan padi.
Di kp. Soenter, jang termasoek onMai dalam tahoen 1932 membajar
der Priok adalah ampat matjam tanah f 2,80, dalam tahoen 1933 membajar
Maskipoen orangnja bagoes, pakeGoepermen, tanah Genie tanah milik f 2,80lagi dalam tahoen 1934ia tidak annja mahal, toch djadi djelek, sebab
ito2, didjawabdja ace. adanja. Akan te seboeah madjallah boelanan jang ter dan tanah partikelir.
bisa membajar sawa. Sebab tanah ke koelit badannja atawa koelit moekatapi mereka itoe selaloe mendjoestakan bit di Medan dibawah pimpinan seba
Dari tanah Genie itoe sebagian di ringanan dan dalam tahoen 1935 mem nja belang atawa vlek-vlek.
gai
medische
redacteur:
Dr.
M.
Amir
tidak maoe pertjaja dan menamakan
goenakan boeat tempat beladjar me bajar f 1,50. Semoea pembajaran itoe
Lekas pake ini obat jang paling

keadaan

dan

selamatan

waktoe

per

Madjallah ,,Sehat“.
djalanan itoe.
Pada kita soedah sampai seboeah
Semoea pertanjaan jang berhoeboeng
'madjallah
jang diberi nama SEHAT,
dengan tjeriteranja djoendjoengan kita

dan

perboeatan sihir sadja.

Pada ketika itoe sahabat. Aboebakar

mendapat titel , Assedig" artinja benar.
Sebagian daripada bangsa @oeraisj

lantas pertjaja dan bertambah tegoeh
kepertjajaannja itoe seperti Aboebakar

pertjaja laloe

dan

bantahannja

Negoro).

Dja ma

nembak

bagi orang militer, sedang se

Isinja lainnja disewakan pada

adalah teratoer menoeroet rubriek2nja

siapa

kan penjakit, beberapa Notes: tjatatan
tentang penjakit2 dinegeri kita serta
lobat2nja, Vragenbus: Roeangan tempat

mantri

onghoaj
permen,

beloem kembali pada Goebanjak sekali sawah jang di

teroetama pada goeroe2,

verplegers,

pemimpin2

inter

HEI GOUD
CITADELWEG

baroe boeat obat-obat

membikin djembatan di Soengai Ogan dapat berobah karena hawa panas.|dekat Batoeradja: 3000 subsidie kepa Pemeriksaan ini akan'dilakoekan oleh
da Marga - Mantri - Melajoe oentoek Pharmaco-therapeutisch-instituut jang
memperbaiki-penjebrangan di soengai beloem berapa lama
telah didirikan
Sakajoe

dan

oleh Prof. Dr. A. Grevenstuk, instituut

Teloek Loeboek. dekat Sekajoe: 4500 mana akan diserahkan pada Gouveroentoek membikin 4 boeah djembatan nement.
kajoe kidjalan antara Kajoe dan Ara,
Moeara dan Teladan: 1500 mengada
Ordonnantie
oeroesan dagang rakan pengairan dari Air Boengin, 35000 tjoen, soedah 1 setengah tahoen di
subsidie kepada N.V. Volkshuisvesting kerdjakan beloem djoega selesai, mesti
Palembang oentoek membikin 44 boe ditoenda “poela lantaran timboel bebe
ah roemah ketjil dan 22 roemah per rapa perselisihan anggapan. S. P.
tengahan jang namanja bertoeroet ty
—0—
pe d. 2, 10.000 oentoek mengganti
afkoop.

heerendiensten

(pertengahan

tahoen

pertama

1350.27

Perlajaran

pantai

oen

Dalam kalangan dagang di Celebes
toek ongkos2 jg. berhoeboengan de Selatan telah terbit kegeraparan, ke
ngan perbaikan ternak chewan, selama tika exporteur Tionghoa charter bebe
1936:

Di Djambi:
71.000

Subsidie

:
pada

marga2

oen

toek ongkos2 2 badan sekolah leergang
oentoek pendidikan mendjadi Volks
onderwijzers: 22000 oentoek membikin

aanlegsteiger dan pasar karet di Moe
ara Tebe, 14.300 membikiu djembatan

beton di Soengai Pidjoean djalan anta
ra Djambi dan Serasak. 14.146 subsidie

pada marga2 Pemajang Oeloe oentoek
membikin djalan antara Pidjoean dan

rapa boeah kapal boeat angkoet copra
hingga mereka bisa reken lebih tinggi
dari saudagar2 Europa.
Mereka merasa
terantjam
karena
itoe mengharap atoeran pelajaran pan

tai lekas dilakoekan. Rentjana ini
masih ditimbang di Holland.
Pihak

Inggeris

Riau

merasa

keberatan!

sebab sikap K.P.M. terhadap pada con
cern- Inggeris

Burns

Philips.

Pera

toeran ini akan memperlindoengi
PM pola

Boelian.
nja:

K.

ai

dandaerah

Molenvliet Oos
73
Batavia-Centrum
Telf No. 1019 Batavia,

se

takloek
:

13.920 subsidie kepada Kas Landschap Indragiri oentoek merombak atau
memperbaiki mendjip2 di Prigi-radja,

Pemakaian

madat

di Indonesia

Di Indonesia

tjoekoepl.

oentoek6a7tahoen.

Geneva,

28

Mei

fAneta) Ope-

35

Perak

seberang

dan

Inten)

Wilhelminapark

TEL.

4286

WL.

Djoeal crediet sampai 12 boelan

“ Moesti dikeur.
Hoofdkantoor Dienst Kesehatan se-

karang sedang roendingkan satoe ren
Dalam boelan April 1936 telah d tjana ordonnantie baroe goena menge
pakai djoemblah2 jg. berikoet dari' keur semoea obat2 jg gampang berobia karet Boemipoetera.
bah
lantaran
hawa. Obat Insuline
Di Palembang:55.000, oentoek boeat kentjing manis atau flevertraan

tahoen

dari

ZILVERHUIS

Mas,

Persediaan

biasa seperti:

Gelang-mas,

—

pama

Djoeal crediet sampai 12 boelan

bia karet Boemipoetera

(Toko

Peniti rent€Eng mas,
Kraboe mas pakai berlian,
Anting-anting mas, dengan mainan,
Tjintjin mas pakai berlian,
Broche mas pakai berlian,
Soesoek-cond€ mas, semoea de-

ON

Ordonnantie

1936),

koerang

bace, dan pembajarannja ditetapkan
Akan te f2,25. Djadi ternjatalah, banjak kedja
dibeli lagi dian jg menimboelkan hal
hal jang

NOOR

—

-antara

tjara opsil. Ternjata

1 pot f0.25 dan f0.40,
Fabriek TJAP DEWA

kerdjakan oleh pendoedoek.

naat, pendek semoea orang jang perloe
merawat orang sakit.
!

didjalan

dalam mandjoer.
me
Harga
bahwa
ia

ngan pakai berlian paling baik.

Semoeanja
raat

dari mas
dan

22 ka-

14 karaat

Persediain besar seperti:
Harlodjie
tangan, harlodji
kantong
dan rant& harlodji dari mas, perak
atau
Ghroomnikkel, merk Election,

Cyma

Europa
LAND.

dan la'in-lain merk kaloewaran
semoea

bikinan

ZWITSER-

Persediain besar seperti:
Tempat rokok perak, begitoe djoega
Vulpenhouder dan Potlood (Parker)
dan merk kloewaran Europa.

Banjak

djemeroet,
dan briljant.

miran

PERSEDIAAN
Lotjeng

Wesminster,

lotjeng

BESAR
tembok,

bekker2,

salonklokken.

PARKER
dari

CENTRALE

model

jang

paling baroe

VACUMATIC

merkingen didalam rapport dari Cen

MA

Gan

Pa,

ab

ra
AP

Se

ta

Ma

Eat

5
Pena

LN

pengetahoean,

Moesi

Ketika

tentang sesoeatoe hal kesehatan, d.L.J.
Menilik isinja memang dipandang

perloe betoel bagi memelihara keseha
tan roemah tangga, menjebarkan ilmoe

Pemakaian

kwitantie.

dengan pembajaran f2.50 sebaoe da nerangkan padajg tagih,
demikian hoofdartikelnja menerangkan lam setahoen.
tidak maoe membajar djika zonder kwi
sesoeatoe penjakit atau so'al kesehatan
Waktoe tanah partikelir Kemajoran tantie.
dengan pandjang lebar. Nasihattabib:
Kemoedian tanah itoe dioekoer se
pelbagai nasihat oentoek menghindar (jang dipegang oleh toean tanah Ti-

Hangganan boleh bertanja pada redactie tapi sesoedah tanah itoe

(Akan disamboeng)

tidak pakai

sadja, tahoen 1936 datang tagihan, Mai

Ne

bertambah hebat
kafirnja itoe.

(Adi

uejaog cg) ledures J2ip2D jesofg

Asedig dll.nja.
Dan sebagian jgtidak

redacteur administratie:

loeddin

