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Gempa boemi .
Dari Padang Aneta mengabarkan

.
,

nummer:

10 Cent

Consul-Generaal Noorwegen

Di Betawi.
| (bahwa semalam disini dan di Padang
sidempoean pada djam 11,6 telah di
Telah ditjatat bahwa t. W. Mac Lenrasa gempa boemi 3 kali bertoeroet2 inan Colvill diakoe dan di-idzinkan se

oe

ang dan ketekoran' begrooting diza— man sekarang ini soedah boleh: diang-

dan jang achir

. gap in de mode.

itoe 1 minuut lamanja

bagai

Consul-Generaal dari Noorwegen

terasa teroes. Observatorium Betawi boeat Indonesia PAR
di Betawi.—
Gouverneur Generaal baroe
telah
mentjatat
ini
gempa-boemi
djam
Indonesia kaja-raja, toch kekoera
dan lama
19.(jav. tyd).
. ngan-oeang,- sehingga berbagai-bagai
Den Haag, 9 Juni (Aneta). AdaSoerat edaran
tindakan terpaksa didjalankan oentoek poen isi Firman Radja tg. 8 Juni 1936
. Oleh Secretaris Goebernemen ' telah
Sampai dipoentjaknja?
menghimat pengeloearan oeang, dan No3, dimana ditetapkan kelepasan
disiarkan
soerat edaran pada Kepala2
G.G.
Indonesia
dan
keangkatan
G.
G.
Niatan Mussoliniterberbagai golongan -mesti . sama-sama
Departementen van Algemeen Bestunri
jang
baroe
itoe
beginilah:
Dalam
boeka.
toeroet-bekoerban dipotong gadii dll.
&

Nederland
25-miljoen,

menolong. «Malah
' djoega-membantoe dengan
oentoek

pasal 1 diterangkan,
mintaamnja
sendiri,
de Jonge, dilepas

5

Kala Siagi

Tania

A4t
3

a

5

AS

B. C. de

Jonge

menjerahkan

lie, Mussolini

donesia'-ini WEL ZEKER masih makmoer "keadaannja, baiklah kita periksa
opgave dari Centraal Kantoor voor de

dja-

. Statistiek jang dioemoemkan via Aneta.
Barang-barang. jang

.masoek. di

In-

— donesia bagianloear tanah Djawa dan
' Midoera selama boelan April 193682

dja ada 64,900 ton (bruto), jangmana
barganja f 8,000,000., sedang, penge“locaran-hasil dari. Buitengewesten ke

negeri “loear dalam periodeitoe djoega
ada f 24,700,000.

Premier Frankrijk, Laval,
kiranja.

koffie, jang akan

miljoen:.

Pengeloearan.sedjoemblah 2950,3000

Orang bisa lihat tegas dari angka2j |

Berbalik melihat pada tahoen 1935,

pemasoekan dari Januari sampai April

ada 601,7000 ton harga f 90,3 miljoen.

Ini

njata banjak

tahoen

berkoerang

dari

1926.

Pengeloearan

“dalam- periode ' itoe|

miljoen, djoega kelihatan memang
koerang dari tahoen 1936.
Tetapi : toeh.. dari.. Januari. sampai |
April.1935, itoe keoentoengan. Indo-

djikasse

mana

diterangkan,

bahwa Pemerintah

Inggeris soeka menarik beberapa boe
ah kapal perangnja-dari Laoetan Te
ngah,

menarik

asal sahadja Italie soeka poela

sebagian

dari tentaranja da

Lapangan mesin terbang

Boleh pakai

nama

ketoeroenan.|

Achirnja

Parys,

Mussolini menerima baik

9

Juni

(Aneta-Havas).

Menoeroet soerat kabar I/Oeuvre Mus-

solini

dan

Schuschnigg,

ngambil poetoesan

Menoeroet art.- 25. juneto art: 10 dari
»Atoeran tentang atas kemaoean sendiri toendoek pada privaatrecht bangsa

oentoek

idzin oentoek memakai nama ketoeroenannja ,Soenardjo“ dan seteroesnja

ia boleh

menjeboet atau. menoeliskan

namanja

,Soenardjo.“

bahwa

'Tetapi'bandingkan dengan 88 miljoen
keoeritoengan.Indonesia
selama Januari
Siapa berani bilang Indonesia missampai
April
1936,
orang
tidak poela
| kid. dan koerang-makmoer ?

Kalau membeli tjoema sepitjis teta- tahoe kemana perginja. Kalau oempa-

pi' mendjoeal f 10. “apakah ini boskan ma oentoek menolong bikin makmoer

makmoer,

riengeloearkan ..keoentoe-

. ngan boekan sedikit.

| 4 Kita mendapat sokongan"25 mil“ joen'dari Nederland, soenggoeh merasa agak

maloe, djadinja

seperti kela-

djadi

rapport

itoe sakan dipersembahkan kepada
Koningin tg..9 Juni, djadi kemaren,
—pencama

Rentjana

beban

tetap

Den Haag, 9 Juni (Aneta-Reuter).

Pasal 1 dari rantjangan ordonnantie
beban tetap ditolak dengan 55 soeara
melawan 37 soeara. Minister Financien

Oud,

minta

soepaja

pembitjaraan

kedoea rantjangan itoe ditoenda.

Den Haag, 9 Juni (Aneta-Holland) Maka jg menolak artikel2 itoe
ialah kaoem2 ,Room Katholiek, Chris
telijke Historisch, Liberalen, Staatsge
reformeerden, Lingbeek, Veryoorn dan
sebagai :dari. kaoem Anti-revolutionsir

"mesin terbang

mengang-

@GANTAS jang

poengoet

Konsol Djendral-Japan

soeara.

semanjo

Amsterdam,

Habsburg pada tg. 26

oeritdeng ? Kemana “perginja itoe ke- Indonesia, bertambah -gelagapan lagi
oentoengan tidak ada orang”Indonesia Indonesia, siapa dan apa jang mesti
ki oleh pasoekan2 Selatan. Perhoeboe
'sendiri jang. tahoe, dan malah lebih didoeloekan.
ngan
telegrafisch dipotong.
Koffiesteunregeling maocenja “tolong
baik' djangan: dibitjarakan:

bahwa, Indonesia. masih

dan

NS
Saad

8:

Re Aan anta

Gg

Sikap tetap

memberi ingat

keroesakannja jang beloem berapalama soepaja mereka anti Japan. Katanja
tiap2
kedjadian jg tidak enak jang
di Soerabaja.
Toean Kraayenhofd dari B.P.M. telah menjangkoet2 Japan, akan berboentoet
pergi kesana membawa resserve band. 'jgmengoeatirkan. Katanja poela Peme
jaman
j
rentah Japan tentang : perselisihan
Canton—Nanking.
itoe akan bersikap
Kekatjauan di Tiongkok:
Netral senetralnja". Begitoe poela Li
' Shanghai, 9 Juni fAnetaJ. Didoe Chung Jen dikasih ingat setjara itoe
AN
ga bahwa Heng Chow.akan dimasoe poela.

jang kita perhitoengkan:

dan masih

BAYER
R

gann

Perkawinan” Agoeng
Pembantoe kita “dari Solo mengabar
atau 30 Juni j.a.d. pada “hari mana
kan
bahwa. dalam -boelan Juli 1936
Conseil dan Assemblee dari Volkenj-a.d.
poeteri dari KP. Hangabehi abond
akan
mengambil
poetoesan
se
'persetoedjoeam baik, akan diadakanlah
kan
dikawinkan
dengan RM H. Soer
pelajaran2 oedara kesana didalam per hingga timboel perasaan jang tidak josoetikno poeteranja N,H. Prins Pa
tengahan kedoea boelan Juni, tetapi ni senang dari Italie dan negeri itoe koealam Djokjakarta.
atan itoe roepanja ta“ dapat dilang- akan keloear dari Volkenbond dengan
Perajaan officieel akan dilangsoeng:
soengkan oleh karena didoega bahwa menjeret Hongarye, negeri mana akan: kan di Kraton Soerakarta.
bahwa itoe
verdrag
itoe lapangan terbang didalam 2 boe- menerangkan
sja
Jan pertama ini beloem dapat dipakai. Triamon (perdjandjian damai dengan
Hongarye)
tidak
sjah
lagi.
Japan. moelai. kasih ingat
Tanahnja mestilah lebih doeloe ke
$
—0—Djangan- mengasoet
poet diatasnja beloem ada.—
anti Japan.
|
Mesin terbang @antas
C-anton, 9 Juni f(Aneta-Reuter).
Dari Soerabaja Aneta mengabarkan
kat lagi Radja

tjoema-idalam tempo' 4 boelan"sadja

feif” nampak “ seterangnja

Aa
mendjaga

Permintaan minister Financien Ou d
soepaja, Itoe pembitjaraan ditoenda se
(staatsblad 1917 No. 12), perti telah dioemoemkan, lihat berita
oesoel itoe, hal mana lantas diberita Europa“
maka pada Wirjo-Soenardjo, diberikan tg 6-6 diterima baik dengan tidak
kannja kesegenap doenia. di

ri Lybie.

mendapat keroesakan band di Wainga- kepada Chen Chi Tang: soepaja ,djanesia masih ada£ 74,5 -miljoen.«
Ini bakan (gelagapan) hendak dibikin apa poe adalah sama keadaannja sebagai ngan meliwati batas mengasoet rajat"
itoe derma ' mendadak '25 miljoen.

' “Tetapi

Gn
5

commissie itoe: Boleh

jaan
an

lalam tempoh 241

Inggeris

Bondskanselier Oostenryk, dalam pem
bitjaraannja jang terachir mereka me

Di Tarakan.
Aneta: mengabarkan bahwa: moelaApril 1936, keoentoengan Indonesia Inja ada niatan soepaja manakala lapa
| ngan mesin terbang Tarakan dapat
ada: berdjoemblah: 88 miljoen.
bahwa sedari Januari sampai |

A. Polak.

Verlof keEBuropa.

Hypnotisme?
m tidak .mena an Lan onjal ....
dikoepas habis2 oleh Raad van Indie dja
dari Alexandrie, ai akan memberi.
pe
Dari Solo" permbantoe kita mengabar
besok pagi, dapat dikabarkan bahwa rintah oentoek menjerang kapal2 itoe. kan bahwa
dalam boelan inilah akan
principe jang teroetama atau moesti
Kata djoeroe kabar itoe, bahwa da diadakan pertoendjoekan kunst-Djawa
diadakan uitkeering pada,.exporteurs lam -24.djam sesoedah oetjapan. Duce oleh Kridomarduwo, dalam mana se
ataupoen - pada . producenten, : adalah itoe, keadaannja sangat mengoeatirkan orarig anak akan dibikin mati sebentar,
tapi acbirnja oedaranja jang gelap itoe
satoe-soaljg sangat mendjadi perhatian mendjadi terang poela, karena tg 18 dan kemoedian akan dihidoepkan kemjg didoega akan menimboelkan segala October : poekoel 4 -pagi-Ambassadeur bali:
Apa
njawanja akan hilang betoel
kesoekaran2. Dari satoe djoeroesan di Inggeris : datang. di Palazzo. Venezia betoel, itoelah beloem dapat dikira2kan,
toendjoekkan - pada-rkeadaan bahwa membawa oesoel oentoek ' mengoerai tetapi orang hanja bertanja.apakah ini
uitkeering akan diberikan pada expor kan kegentingam 'itoe, dalam: oesoel sematjam hypnotisme.—

teurs adalah practisch moeng-|
Kalau membeli tjoema sedjoemblah/
kinnja,
tetapi pada. producenten
00:
00.0
24.7
“480001000 dan menidjoeal£
(paman2
tani)
anak negeri practisch
boekankah ini berarti keoentoengan
hampirtak
moengkin.
doeit'boekan sedikit bagi Indonesia?
Ondernemersbond
dengan
soeara
Pemasoekan ' barang2“ diseloeroeh
boelat
.menjetoedjoei
boeat.
uitkeering
' Indonesia.dari boelan Januari sampai
Sesoedahnja advies
| April 1926 ada sedjoemblah 542 8000 pada producenten:
| ton jangmana harganja-ada.f 83,7 Raad van Indie moestilah lagi akan
ditetapkan oleh Pemerentah.
La

| opisil ini

Toean

—pa

|

| ton dengan hargasf 171,1 miljoen.

—o—

tindakan sampai kepoentjaknja goe lonien dan seteroesnja diwadjibkan
na memperlindoengi
hak hak itoe da oentoek penjelidikan lebih djaoeh ten
ri perlawanan Inggeris. Demikianlah tang hasil2 contingenteering.
Oentoek merobah Grondwet
diberitakan oleh
Transocean-J.B. dari
Amsterdam.
Den Haag, 9 Juni (Aneta). Tadi
:
Sultan Batjan.
Berhoeboeng dengan:itoe .kata djoe
malam: telah ditetapkan rapport: com
Sebagai Bestuurder dari Landschap missie negeri:
roe kabar itoe poela, bahwa tg.17 Oc
oentoek
mengoehah
tober “85 Inggeris ,dan Italie hampir Batjan, onderafdeeling Ternate, Tidore, sebagian dari Grondwet, kemoedian
hendak bertempoer.: Ketika itoe kata dan Batjan, afdeeling Ternate, residen lid2nja dan Adjun2 Secret. dioendang
nja Duce memberi tahoekan ' kepada tie Molukken, MoehamadfMMochsin.
dan makan oleh De Wilde, president

Aneta mengabarkan bahwa tentang
atoeran perbantoean

di

Aneta dari Bogor mengabarkan de
moetoeskan dengan
oendian, adakah:
mereka bersedia oentoek mempertahan ngan officieel bahwa toean A. Polak,
kan hak haknja sampai kepoentjaknja hoof Crisisinvoerbureau berhoeboeng
akan di
dan mengoeasakan kepada Duce, kalau dengan verlofnja ke Europa
Minister van Ko
perloe oentoek mendjalankan tindakan perbantoekan pada

Pertolongan: oentoek koffie

bahwa In-

' Oentoek memboektikan

z

minta timba

atoeran sebagai

staatsblad 1935 No. 169.—

ngan ra'jat Italie. Mereka jharoes me

betoel:i “ Tetapi melihat penghasilan batannja
sebagai
G. G. Indonesia
- atau'productie jang dikeloearkan oleh kepada penggantinja di Betawi.
Firman Radja tg 8 Juni 1936-No4
Indonesia ini, soenggoeh tidak masoek
berisi
keangkatan- Jbr. Mr. A. W. L.
ini
diakal maoe dikatakan Indonesia
Tjarda
van Starkenborgh
koerang .makmoer sehingga perloe di Stachouwer
djadi G.G. Indonesia
tolong. Sedangkan. -kapitaal-kapitaal moelai tg. itoe djoega.
Aa
| asing dari loear negeri bisa mendapat

keoentoengan baik-dari Indonesia ini.

akan

'atau sesoelah”1 Juni 1935
menoeroet

—.Gsa

land).

9 Juni fAneta Hol

Soerat kabar Effect di Amster

dam memberitakan,” bahwa bsentoet
minggoe
jang. baroe'laloe telah ber
koempoel para minister.dan pembesar

lain-lain

di Ned. Bank dimana sekali

lagi

diterangkan

san

sematjam

dengan

pasti bahwa

sekalipoen sekirannja Trauk Frankrijk
djatoeh, tidak akan meninggalkan si
kap jg sekarang. Poetoesan itoe tidak
dioemoemkan: Pertama karena poetoe
itoe memang

pada tem

patnja. Kedoea karena poetoesan itoe
tilak akan disetoedioei oleh publiek.
$

mna
porema

:

ITOE KEGENTINGAN DI TIONG
KOK
Bersiap terhadap Japan
Canton,

Dari

Naning

9 Jnni (Aneta-Rcuter).
Hoofdkwartier

tentara

Kwangsi ' memberi perintah soepaja
mobillseer (bersiap):dan dengan segera

memoetoeskan

perhoeboengan dengan

Japan dan minta kepada tentara dise
genap Tiongkok soepaja mereka beker
dja bersama2.
mon

a|

: 15 kapal perang di Amoy
Oentoek berlajar2 sadja?
doeloe kaoem Exporteurs, sedang proShanghai, 9 Juni (Aneta-ReuMussolini akan ke Ethiopie
ducenten bangsa. anak ..negeri tidak
|
organisatie.
ter) 15 kapal perang Nankingjg dike
Rome, 9 Juni (Aneta Reuter). Me
Aneta mengabarkan, bahwa oleh se palai oleh admiral
Wang Shao Ting
perloe' ditolong ?:
“ Ini djoegamenimboelkamper
tanjaan : noeroet pengoemoeman Graziani-pada rombongan amtenar di Bandoeng di telah tiba di Amoy. Katanja maka me
Notabelen : di Addis-—-Abeba,, bahwa! jambil initiatief oentoek mendirikan reka berlajar kesebelah Selatan itoe,
skemana' perginja ?“
Mussolini akan -mengoendjoengi Et |Organisatie amtenar jang dikirimkan oentoek melakoekan :,pelajaran jg bisa
Zn. Sb.
hiopie.
oleh Pemerintah, oentoek mana banjak dilakoekan moesim panas".
&.

TA
2)

pada

dengan

G.G. Indonesia dengan men-

Betoclkah Indonesia tidak makmoer kepada Negeri selama ia memegang
lagi? Dan apakah benar Indonesia ini djabatan itoe. Pasal 2 boenjinja: Kesoedah miskin dan keadaan keoeang- lepasannja dengan hormat jang terse
boet diatas. itoe dipandang moelai
annja soedah: koeroes?
berlakoe
: pada- hari
dalam. boelan
negerianak
Melihat “kedjoeroesan
September
1936,
dimana
Jhr. Mr.
nja
nja,-keadaan .itoe nampak seterangr

tentang gadji dari pegawai jang diang-

kat

wa djika sekiranja Volkenbond meng dalam
dapat terima kasih atas djasanja jang ambil poetoesan ta“kan mentjaboet san
banjak “dan penting jang diberikannja ctie2 jang didjalankan..terhadap Ita-

soepaja Indonesia bisa “makmoer kem- sebagai
bali:

bahwa atas per
Dengan menggemparkan djoeroe'ka
Jbr. Mr. B. CO. bar dari s.k. Algemeen ' Handelsblad
dengan hormat jang di Rome telah mewartakan, bah

Naina Girun

Amtenar

orarg jang

jang dikirimkan oleh
Pemerentah'
Hendak membikin

menjatakan minatnja.

vest dipertegoehkan, akan tetapi djikalau Italie mengepal tangannja, dengan

segera djoega menerangkan, bahwa ia
tidak akan berboeat apa-apa, ketjoeali
djikalau semoea negeri toeroet beractie.

di Hoofdbureau

sebagai Commissie,

van het Ka-

Dan telah diangkat

jaitoe toean2:

L.

F.L. Bergamin, lid tv. voorzitter, Inspecteur: v/h
Kadaster, E.. Ellinger,
lid tevens plaatsverv. voorzitter, wd.
Inspecteur v/h Kadaster, Ch. J. van
Haastert, lid, Landmeter b/h Kadaster
dan H. J. Valkenhoff, plaatsverv. lid,
Landmeter

Sendiri tidak berani, tapi kalau yamai- pat tidoer f 8, djadi1 tempat tidoer
ramai. mendjadi pemimpin.
...... f 4,— ini harga tarief soedah dikata Examen

b/h

Meskipoen

garisan

dictatuur itoe

semata-mata

telah mobiliseer

dramajoe,
ning

voor

Adj. Landmeter b/h

Kadaster.
Besluit
van het Hoofd van den
Kadastralen Dienst ddo. 5 Juni 1936
No. 78, telah diangkat poela sebagai
-' »His Master's Voice"
Commissie boeat tahoen 1936 boeat
“Di Studio Nirom. examen Adj. Landmeter bin het Kadaster, jaitoe:
:
Moelai kemaren di Studio Nirom di
Toean2 E. Ellinger, lid, tevens voorz.

Regentschapsraad In-

jg bernama:

perobahan

, Verordening

Bea

terang

bocat membela

-

oentoek plaats2 gramofoon-merk His

diri, maoepoen

dengan mergakoe boeat bikin perang
Totaal sama sekali ada 170 lagoeperangan (manoeuvre) sadja, akan
lagoe jg dibikin oleh Firma Hoo
tetapi lain-lain negeri sama sekali be- Soen Ho -Pantjoran 32-A Batavia.
loem sedia seorang soldadoe atau ma- . Artisten jg akan mengambil opname
troos. Tjoema Engeland, jg, masih poe- 'adalah seperti berikoet:

KESOEDAHAN

Mela nggar

nja

koempoelan

pasoekan laoet di

Laoet-Tengah, jang

“ Boeatlagoe
... &6 Melajoe.

sebenarnja tidak

akan bisa mempertahankan
diri terha-

Toean toean

dap segenap pasoekan laoet Italie,

setelah

perang di Afrika-Timoer ini|

berachir.

”

2

LES

Melihat sikap masirig-masing negeri,

jang

A. Sarono.

memegang

S. Abdullah,

'

Dikabarkan
kepada
kita, seorang
Indonesier bernama Marto jg soedah
Ploeg CO. bertahoen2 bekerdja di. Ondern. SoeTelah loeloes antaranja: Djamaloe- kamandi, bermoela ia mendjabat seba
din, Raden
Dradjat
Democraat, M. gai djoeroetoelis, karena ia bekerdja
actief kemoedian dinaikkan pangkat
Maramis, Soetopo Soedarmo.
nja dan dipertjajakan bekerdja pada

III School.

Prinshendrik School.

Telah

soal keoeangan.

loeloes-antaranja : Boenawar

Gadjali,

0

END

:

'Boeat lagoe

Europa.

sekarang ini? Italie djoega|

di Bandoeng.

tidak bakai maoe terbitkan perang ba-

roe,, karena ' satoe2 negeri Europa|.
boekan negeri Ethiopie.
Dan tidak ada

Hadji Achmad.

bin Asa'ari

Palembang“.
» . Hadji Alwie, Palembang.
Nji Raden Hadji Djoelaeha.

B: Batavia.

eindexamen: 12 candidaten:
loeloes 8 orang, ditolak 4 can

:

tidak dirasakan penting oleh tetangga-|

nja. Katalah benar Nederland itoe tidak.
terikat oleh perserikatan dengan ne-

MBA

ena

Oa nana

buiten werkelijKen
mies b/h Kadaster.

dienst,

1.1. Com

dan

bernama

Entoek.

Pendjahat telah ma-

soek keilalam dengan djalan meroesak
kan pintoe, jg kemoedian menerobos

meminta tolongj sekarang-berada da

Muziek Vg. ,Pangrekasari" (Sabrie) lam rawatan diroemah sakit C.B.Z.
Menoeroet keterangannja, sebagian
Bandoeng.
Ca
Han
Gamelan dari Loerah, Panajagan dari itoe kawanan menoenggoe di loear
sedang ampat diantaranja tidak masoek
Pa:Idi, Bandoeng.
TN
kedalam dan menggeratak, dari mana
ia
dapat tjoeri wang contant sedjoem
— Tentang Muziek Vereeniging

'geri mana poen djoega, akan tetapi
kedoedoekannja sebagai negeri merdeka dipinggir Laoet - Oetara, adal
.»Batang Arau".
terlaloe penting bagi Engeland dan
Kerapkali dioemoemkan tentang ini
Frankrijk boeat dibiarkan sadja Ne- muziekvereeniging, sehingga dari ber
derland itoe diserang oleh ,moesoeh". bagai fihak ini s.k. mendapat pertaGarisan dictatuur itoe, jang “kita njaan2 jang menjangkoet ini koem
poelan muziek. Soepaja lebih djelas,
maksoedkan, perserikatan Duitschland,
' Oostenrijk, Hongarije dan Italie, be

toel kelihatan seperti djoega dinding

. wadja dan beton serta dilimpoeti oleb « Dan mereka 'itoe boleh bersedia
hawa gas beratjoen akan tetapi tidak riboean tanks, mesin terbang dan bom
bisa mempertahankan
diri kalau digen gas beratjoen, djikalau semoea negeri

tjet oleh Barat dan Timoer itoe ber- lain berserikat, memberhentikan

lampiaskan

golok.

dengan

ring

melajangnja

mena a

itoe

4

Mk. mengabarkan pada kita, bahwa

pada

ab

2

F3

aa
Pe
Tenda

is
AGAR
RS
Henna

belakangan telah diketahoei

sa'an

kas

ketekoran

sedjoem

bisa

diketemoekan, : dimana

'ia telah

terdapat

djoemblah 2,500.— dari wang kas te
lah lenjap. Bermoela ja telah menaroeh tjoeriga bahwa seorang anak lela .
kinja pada malam Minggoe jang laloe
telah berlaloe. dari itoe toko, dan lebih

kaget lagi pada keesokan harinja bah
wa wang jang berada dalam kas soesampai sekarang.
Dari

salah .satoe hari, diwaktoe Con

”

keterangan

.

isteri

|

tidak
lagi,

dari : itoe

gres Moehammadijah Seperampat abad anak jang ditinggalkan siapa beloem
di Betawi, jaitoe diantara tanggal 21 menikah, ta' dapat keterangan jang
en
/8 Juli. jad. akan diadakan Congres penting.
Baji (kinder verzorging tentoonstelling:
Kaer Abe
uan
ag
Kawanan perampok ditangkap
Tadi pagi politie dan bestuur masih jang oemoernja tidak ,melebihi satoe
melakoekan pengoesoetan
dan pemerik tahoen, seperti djoega telah dikerdja
Soedah pernah kita kabarkan ten
saan. Sehingga sekarang pendjahat kan pada tiap tiap Congres jang telah tangan perampokau jg terdjadi “di
laloe dilain lain tempat. :
nja beloem dapat ditangkap:
Kampoeng Tanah Kodja Kebajoran di
blah

f 100—. dan barang2 perhiasan

oentoek semoea seharga koerang lebih
f 300— jg kemoedian itoe komplotan

mangan Goes

5

e

3

nara

Kai

' Toko Moh. Tahir dan
dermanja

nja

Maka Congres Baji ini disini, kira
akan dapat banjak perhatian bo

leh diharapkan, oleh karena perhatian
ini datangnja tidak sadja dari kaoem
Moehammadijah

choesoesan,

bahkan

ngoemoemkan

bahwa

langganan? jang

terboeka

oentoek segala bangsa. Selan

berbelandja ditokonja kalau mendapat djoetnja memang ini kali terdjadinja
halangan atau kematian keloearga, bisa di Djawa Barat ada Congres Baji jang
"mendapat derma kain poetih dengan diadakan oleh perkoempoelan speciaal
. djikalau economisch ' keliwat lemah. Europa itoe akan berachir dalam pa- gratis dari toko Moh. Tahir.
(bangsa kita,
Ke-empat2nja negeri itoe jang kabar ling laat satoe boelan sadja.
Ini hanja berlakoe bagi langganan: | . Pemeriksaan dan penilikan akan di
Djangan ' loepa poela: semangkin | nja boeat di kota Betawi dan sekitarnja lakoekan dengan bantoean2 Tocan2
nja hendak menentang segenap Volsadja, dan mesti terang apakah benar Docter jang terikat. dalam ' Indische
kenbond, ergo segenap benoea Euro
| mereka mendapat aral kematian, soe- Artsen Bond afd. Batavia, verpleger
pa, ada economisch dan financieel|
K,N, paja dikasih kain poetih dengan lekas. dan verpleesters dari P.K.V.I.: selan(Jaan
ma
tidak merdeka dari negeri2 loear.
djoetnja akan dapat bantoean poela
MW

Tetapi

bahwa Marto telah melarikan diri, dan
kenjataan waktoe dilakoekan pemerik

dah tidak ada dan itoe anak
kelihatan
batang “hidoengnja

Congres Baji

Sedari beberapa waktoe jl, 'ini toko
kaoem Moeslimin oemoeman. Se
per- jang tersenal dipasar Senen, telah me- dari
lain dari itoe, Congres Baji ini memang

Ihoeboengan 'economisch, teroetama
an
militair se- djalankan sanctie minjak terhadap
benarnja tidak berarti begitoe tinggi | mereka, itoe, nistjaja pergolekan di

bareng.
Dan djoega, kekoeatan

penoeh terhadap Marto, maka ta' Tama

kemoedian ia dibenoem sebagai chef
(cheftractie) di Paboearan (zelfstanding
beheer) jg: mempoenjai beberapa pega
wai,poen wang2 jg setiap hari diterima
oentoek onderneming tadi.
-

Pada malam jl. di Kampoeng Kran menjemboenjikan diri, sementara madji masoek bilangan Tjikarang, telah sih dalam pengoesoetan dan pemerikkedjadian penjerangan pengetjoet atas sa'an. Itoe ke'jserang:n selah dipat
dirinja Oenan pendoedoek disitoe. Itoe diketahoei pada beberapa hari jang
korban. mendapat loeka hebat bekas laloe.
Lebih
landjoet dapat. diwartakan.
dari batjoxan, sekarang dirawat di
CBZ., sedang pembatjoknja sehingga | bahwa, Marto telah meninggalkan isteri
ini kabar diwartakan beloem dapat di dan 6 anaknja jg masih ketjil2, sehing
tangkap. Itoe pembatjokan dilakoekan ga dengan ini moengkin hidoep mere
litempat jg gelap, sedang itoe korban ka mendjadi terlantar dan soenggoeh
menjedihkan.
berdjalan seorang diri.
Menoeroet keterangan2 pendoedoek | “ Poen oleh politie disini telah di
disitoe korban terseboet terkenal seba terima pengadoean dari seorang Indo
gai.orang jg bergelar si.tjabang atas nesier jang 'memboeka toko tjita di
dan sering melakoekan kedjahatan?. Pasar Baroe, menerangkan bahwa se

dan mengantjam pada toean roemah,
soepaja menjerahkan wang simpanan “ Boleh djadi djoega ia telah diintai
fdjiwanja oleh seorang diantara pen
satoe negeri. Europa, jang sekarang ini
2
'Boeat lagoe Soenda. dan barang2nja. '
tidak berserikat dengan Jain2 negeri
“Ih. Entoek. mendapat batjokan begitoe “toedoek. disitoe, jg memang soedah la
'Nji Raden Hadji Djoelaeha.
boeat kesentausaan diri sendiri, setidak- k
hebat, sedang 'ia hendak “berteriak ma berdendam hati, jg kemoedian di

tidaknja, tidak ada satoe negeri jang

aa

.Achirnja oleh karena administrateur
dari onderneming tsb. mempertjajakan

Fock Kiong, Soewardi, Soekono dan blah k.l. f 1,700,— jg kemoedian de
:
Wahab.
Abdoel
ngan lantas jang berwadjib
diminta
Menoeroet boenji besluit H. K. D.
—-nee
tjampoer targan.
dd. 8 Juni 1936 No. 79, telah diangkat
Sehingga
sekarang - Marto beloem
koembali ,sebagai Commies bij het
Penjerengan pengetjoet

mem

»

Afdeeling

Boeat
Telah

dan P. H. M. Plasman, plaatsverv. lid,
Landmeter bij het Kadaster di Ban- didaat.
:
doeng. Itoe examen akan dilakoekan |
Jang loeloes:. Abdoel “ Gapoer, Ma
dalam boelan Juli 1936, dan bertempat rah Agoes, Apitule, Bachtiar, Klo

waktoe jang belakangan ini, betoel — Hawaiian Syncopaters
Perampokan di Pasar Rebo
orang akan merasa kewatir terbitnja - »Royal“ Hawaiian dari E. van der
Sluis.
ing
Toean roemah dianiaja.
perang di Europa, akan tetapi itoe
Vibraphone-solist Iwan Federroff.
Tadi
malam kira djam 9 di Kamsemoea tidak akan berachir dengan
poeng
Kalimanggis
Pasar Rebo, telah
satoe peperangan.
Neha
Boeat lagoe Arab. terdjadi perampokan diroemah seorang
Siapakah jang maoe perang dalam
Toean Machmoed Sa'ad, Mekka.
'pendoedoek jg agak mampoe disitoe

djaman

Openbare A.M.S.

»

bij het Kadaster di Bandoeng,

Miss Jacoba, miss Soepia, miss Tar- Kadaster te Amboina, jaitoe Toean
'mina, miss Rooslin, miss Roos, miss M. W. Latumanuwjj, jaitoe dari Ambt.

Moedjena.

rol dalam waktoe.

krontjong

kepertjajaan

Menggondol
wang
sedjoemblah f 1,700,—

EXAMEN.

Koning Willem

Landmeter, Hoofd. v/h Kadasterkantoor di Bandoenp, J. Bos, lid, Land-

meter

erangan

4

Achmad, Sjarif Bacroem Harahap, Rd.
Koningsplein West, dari djam 9 pagi wd. Inspecteur v/h Kadaster M, J. Joemarsono, Tan Sioe Pek. seantero tentaranja, baik dengan teroes sampai 5 sore soedah diadakan opname Pieters, lid, tv. plaatsverv. voorzitter,

“- bersedia,

Samiadji (Bandoeng), Oey Hong Peng
(Soekaboemi) R. Moemoeh fTjiamis).

dari Hoofdplatsen-verorde

Indramajoe".

Kadaster.

Sebentar lagi Volkenbond itoe mesti rendah kata J.B,
mengambil poetoesan jang penting,
atau.... menoenda persidangan boeat Opname gramofoon - platen merk

kesekean kali, sampai seloeroeh doenia
loepa adanja soal Italie itoe.

ditetapkan oleh

Dak

betoel selaloe mengandjoerkan soepaja
kehormatan Volkenbond dan Hand

tempat

daster te Batavia.

Boeat examen masoek H.B.S. dan
Lycea telah loeloes antara lainnja:
Darman (Bandoeng),
Soey:Sioe Hay
(Bandoeng), Rr. Widianti (Bandoeng),

dmna mina IK

Tidakpakai
wagentidoeroentoekklas3.
Tentangan kereta api malam jang
akan diadakan dalam boelan Novemberjang akan datang, boleh djadi ti
dak akan diadakan rijtuig jang speci
aal oentoek penoempang dari klas 3,
karena harga tariefnja terlaloe tinggi.
Tentang tarief beloem bisa ditetap
ikan, boleh djadi djoega boeat 2 tem

tentoe tidak. Negeri ini

Verordening Regenischap
Indramajos
Telah disjahkan verordening jg telah

an

Engeland

1936, akan diadakan examen boeat
Gouvernements-Landmeter, akan ber-

Kereta api malam.

at

2

hebatkan ? .

ah

dap Italie itoe dilandjoetkan dan di

Ke

baik kita terangkan disini bahwa koemKedatangannja M. S. ,Sibajak"
dari Toean? Docter jang tertentoe (spepoelan ini sebetoelnja boekan bernama
Besok pagi djam 8, telah ditoeng- cialist kinderartsen). Semoea ini be
muziekvereeniging, tetapi
, Madah dan
goe
kedatangannja kapal M. 8. Siba- liau mengerdjaxan atas kedermawan
Seloka“ Batang Arau", terdiri dari
dan keichlasan hati semata-mata, oleh :
di Tandjoeng Priok.
jak“
pemoeda pemoeda seberang.
karena. mengingat kepada keboetoehan
mngjaman
Ini koempoelan boekan sepe rti biasa
nja bangsa kita dalam hal ini. Bagi
koempoelan muziek jang didengar oejang terdapat sehat borhoeboeng de
Mutatis Dep. V. en W.
|moem seperti muziek Barat dll, tetapi
pgan pemeliharaannja, oleh Jury akan
MENENTANG LAGI
ljang dipakai hanja biola, harmonium
Telah diangkat mendjadi opzichter diberikan hadijah2 sebagai prijs-prijs
“'Derma
daril gendang dil.
Hari soedah dekat, dimana Volken- «
pada 's Lands Waterstaat, So edjo nja.
Kat
'
:
.
toko
,Delima'j
| Jang diperhatikan dan diperdengar no II, ambtenaar wachtgeld, dengan
bond kembali akan berkoempoel oen-|
Oleh karena itoe dengan djalan ini,
toek membitjarakan
soal Italie. Dan ' Ini tebakan DELIMA, sebagaimana kan tjoemah mada dan seloka tjara2 diperbantoekan pada Rrovincie Djawa Ipada kaoem iboe teroetama: ,Pendioemoemkan, paling laat di 'seberang, jaitoe:
:
Timoer.
tingkanlah halini dan basebeloemnja Volkenbond itoe berkoem- 'soedah
terima tebakan-tebakannja ini hari 10
walahb.-ajitoean ketentoona. Lagoe2 seberang dan Melajoe Se-|
poel, maka Duce Mussolini bersedia Juni. Besok pagi diadakan pemboeka
stelling
'itoe“, dimana
toean2
menandjoeng.
boeat. membela "negerinja.
jannja Djika banjak jang betoel teba
Mutatie P.T. T.
selain
dari
itoe,
akan
mendengarkan
b. Pantoen dan dendang tjara SeMenoeroet kabar-kabar belakangan, | kannja, akan diadakan oendaian.
Diberhentikan dengan hormat dari chotbahnja seorang Docter- specialist
berang.
dan
Italie
0 —0—
maka perhoeboengan antara
pekerd
jaannja di Betawi, Mas Hadi- tentang ,,kinder verzorging”, djadi
c. Tari-menari tjara Seberang.
gac
bertambah rapatnja, berwinoto
djoega bernama Mas Hadi, soenggoeh berfaedah......
Duitsehland
. Pembongkaran waroeng
' d. Sedikit.lagoe2 Hindoestan (India).
Keterangan
“lebih “djaseh, pada
volontair.
Ke
hoebueng dengan 'perdjandjian Adolf| Pada malam Djoem'at tanggal 12
Comite van Ontvangst Congres Moeham
Djika dioendang, ini Batang Arau
Hitler, bahwa Duitschland itoe tidak Februari 1936 telah terdjadi pembong
madijah Seperampat Abad, sub ,Ketidak
memakai
perempoean,
dan
leakan melanggar kemerdekaan Oosten- karan pada seboeah waroeng kepoe- bih disoeka oendangan kalau disilah
Mutatie Dep. Ec. Zaken.
sehatan”, Kramat.97 Batavia-C.
rijk. Oostenrijk sendiri roepanja kena njaan orang Tionghoa Oey Boen Seng kan doedoek diatas tikar sadja, doeAntara djam 9—2 lohor pada tiapOleh
Directeur - van - Economisehe
dli gang Klintji Batavia Centrum, dan
tiap hari.
s
doek
dikorsi
djoega
boleh
asal
tempat
terikat oleh Italie dan Hongarije poen dalam
Zaken maka Prijadi moelai dari tanggal
pentjoerian itoe telah hilang
—0—
menari
disediakan
speciaal.
akan terseret-seret, dalam soal kera: bermatjam2 barang dan wang.contant
30 Juni. 1936 diberhentikar dari djaMenerima oendangan tjoemah diha batannja karena ongeschikt dengan
djaan Habshurg lagi.
:
kira-kiraf 6.—
Salemba AMS afd B.
hormat.
Politie telah dapat beroentoeng mem ri hari besar.
Dari sekarang djoega orang boleh
Sekian
keterangan?
jang
kita
dapat
Candidaat2 dari groep ke 3jang telah
jam
tjiptakan itoe- garisan dictatuur dari bekoek pentjoeri itoe, dan demikian tentang ini .koempoelan. muziek Tiloeloes boeat examen penghabisan anMail jang mendjadi pentjoeri telah di
Laoet Baltic sampai Laoet:Tengah, tangkap waktoe dia membawa golok moer.
“tara lainnja : Notosoediro, P.M.E. PanDisamakan haknja
PER ANTA
jang .membagi-bagi benoea Europa dan timbangan jang ditjoerinja itoe,
Sebagai bangsa Europa. de Iroot, @ue Djok Lien, D. Rorimpandeij, M.P. Siregar, R. Soedarsono.
djadi
doea bagian: Barat dan Timoer, dan padanja telah diketemoekan poela
KADASTRALEN
DIENST
Dengan bertjotjokan dengan Raad “ Djoemblah candidaat2 groep ini ada
atau.
nkrijk di Barat, wang sedjoemblah f 1,632.
van Indie diperkoeat lid ke5 dari art. 12,7 antaranja loeloes, 1 ditahan, 4 tiExamen voor Gouvernements
Ini hari Landraad telah mendjatoeh
dan Rusland Entente -Ketjil—Balken163 dari Indische-Staatsregeling, maka dak loeloes.
Landmeter
kan hoekoeman pada terdakwa Mail
diberikan pada Geroeng Justus P anbond di Timoer
6
pom
8 boelan pendjara dengan dipotong . Menoeroet boenji Besl. v/d Dir.v.Just. touw persamaan atoeran2 sebagai jg
| Siapakah nanti, jangakan madjoekan tahanan.—
te
Batavia,
dd.
8
Juni
1936
No.
L
12/
5.
dikenakan pada bangsa Europa.
Toelatingsexamen H.B.S. dan Lycea
man pena
1/1, moelai pada tanggal 10 Augustus
voorstel soepaja sanctie-sanctie terha—djpusns

4

$
t

roemahnja

H.

Djail, jg perampoknja

ta' dapat hasil soeatoe apa, selain se
djoemblah wang f 2, dimana njonja
roemah telah dianiaja' sampai pajah.
Oleh
Politie di Mr. : Cornelis dalam
penjelidikan dan pengoesoetan, seka
rang telah dapat ditangkap 4 orang
jg ditoedoeh telah melakoekan itoe
cedjahatan.

Bermoela mereka telah moengkir
atas perboeatannja itoe, tetapi karena

didesak

achirnja

sedikit2

mengakoe

kedosaannja. Itoe empatjorang bernama

Saihoen, Sairin, Tong dan Mokamad.
sekarang dimasoekkan kedalam taha

nan jg ta”
akan

Mr.

lama

diserahkan

Cornelis.

kemoedian ' mereka

dimoeka.

Landraad.

Djoega tentangan itoe

4

ada bikin "pidato penting tentang kel
adaan ini waktoe Chiang oetarakan
bahwa dalam berapa tahoen ini pe

Geneeskufrdige-Hoogeschool.
Hoog-

diangkat mendjadi

merentah

daja boeat

Europa

in-de-rechten, berdienst djoega di Indan

| donesia,

begitoe diharap dan di

kira sadja, tjoekoep tahoe bagaimana
mesti bergaoel dalam daerah djadjahan
ini, apalagi setelah pemerentah sendiri

—madjikannja—berkali-kali memberi-

|.

| kan perentah2 dan penoendjoekdjalan
kepada pegiwai2nja tentang sikap dan
tingkah lakoe terhadap bangsa kita.

Htoe-toean President selaloe goena-

didengar

enak

oleh orang jang diadjak

,

-

bitjara ?

Bceat orang sini, di Djakarta, atau
.
Melajoe, barangkali
boekan
orang2

tidak bikin mendidih darahnja. Akan
tetapi djanganlah perkataan itoe digoenakan pada orang2 Soematera.
Kita ingat doeloe, seorang pemimpin
|

datang di. Canton boeat sembahjang
pada Hu Han Min tidak ada bikin

sekali. menempoeh examen pengabisan

sebeloemnja - vacantie besar, 'telah loe
pembitjaraan tentang oeroesan politiek loes antara lainnjas masing2 dalamexa
partij pada kawan-kawan di selatan men-ingenieur lengkap ialah, R. Oekar
barat, tapi di loearan telah tersiar ka R. Poedjono/Hardjoprokoso, dan telah
bar angin begitoe santer, katanja' pe loeloes dalam bagian B. antara lain
merentah ada madjoekan lima peme nja M. Pramoedji, mM. Soetomo Wongrentahan pada selatan-barat, jalah ka sotjitro, R.M. Soewandi Notokoesoemo,
baran gelo jang mendjemoekan, dan M. Soewarto.
.
ia pertjaja bahwa ini kabar angin boe
Dalam Candidaats-examen: lengkap
oleh orang Tionghoa. (penghabisan tahoen pengadjaran ke 8)
jalah dngka oentoek Java. Tanah se ting baginja. Lessona ondersecretaris kan disiarkan
a
Bagaiman
keadaan
jang sebetoel telah ikoet 27 candidaat2, dan jang
diangkat
Minister
djadjahan.
dan
ia,
Iudones
eh
berang dan seloero
ng dan Kwangsi ini telah loeloes, antara lainnja: M. Ali,
nja
di
Kwangtoe
oentoek
djoega
hal
akan
kebanj
dalam
waktoe ia tidak tahoe terang, tapi di Anondo, R. Ng. P. Koesoedianto Hatempat 2 besar di Java.
Rantjangan
oendang2
Pemerentah
pertjaja
kawan2 di selatan-barat ten dinoto, Sanoesi. Sardjono, Soepardi,
itoe
verslag
maka
Oleh sebab itoe
toe
bisa
bersarikat
sama mereka (Nan M. Srigatisantoso.
n
5
mpoela
pengoe
Re
soeatoe
uter).
(Aneta-Re
dilah
mendja
Parys, 9 Juni
n tolong ne
king),
karena
pekerdjaa
Pada 2 orang candidaat candidaat
jang tjekatan sekali dari hal peng geering menjatakan kebidjaksanaannja
hidoepan perdagangan di Indonesia, jang besar waktoe menjelesaikan ran geri perloe mesti beragam, tidak bo diberikan 'idzin boeat meneroeskan
jang pada kebanjakan tempat atas sa- tjangan oendang2 pemerentah ,new leh berantakin kekoeatan akan masing2 examen-nja, sedang 5 orang candidaat
candidaat tidak loeloes.
toe halaman mengoempoelkan gege- deal“. Sore ini Blum menjampaikan perang sendiri.
Ada tersiar kabar bahwa selatan-ba
vens, jang biasanja kadang kadang itoe rantjangan oendan2 kepada HerDalam examen lengkap pada penga
haroes ditjari dalam 8 atau 10 uit- riot dengan permintaan soepaja diang rat soedah berdiri sendiri dan kirim bisan tahoen pengadjaran k: doea telah
gavem dari Centraal Statistiek kantoor. katnja satoe commissie-kamer jang expeditie boeat lawan Japan : ini bagai ikoet 19 orang candidaatz'dan jang teper- speciaal
Pangkal2 tentang pekerdjaan
oentoek mempeladjari itoe orang jang poenja sedikit sadja pe lah loeloes, antara lainnja: M. Hoesen
n
opa

koempoelan2

sendiri

terha

sekarang

rantjangan2.

CG

Kemoedian dipoelangkan

poes dan masing2 dikirimkan pada ti- kembali pada waktoenja sehingga bisa
|. kan perkataan ,kamoe“ kepada siapa ap-tiap
Selandjoetnja se dilakoekan
anggauta.
perdebatan tentang itoe
|. Gjoega orang, jarig ia tahoe .ada seo- moea keterangan jang
berhoeboeng tanggal 11 boelan ini.
|. rang bangsa Jnlanderz tidak “perdoeli dan dengan Verkeer, dikoempoelkan
:
:
songo
. dari tingkat kelahiran atau kepangka dalam satoe bagian.
| tan apa. la'kata ,kamoe“ pada persa
Oentoek memperlogas pertahaBoekoe jang tebal itoe moelai de| kitan, ,kamoe“, pada saksi2 Inlander, ngan pemandangan pendek, dalam ma
nan negeri
8
|. 3kamoe“ pada lid-lid Landraad, biar na menoeroet statistieken Volkenbond
Bern, 9 Juni (Aneta-Havas). Ke| pensioenan Boepati atau Assistent We- dioendjoek atas kenaikan sedikit da- marem madjelis Stenden (Parlement)
| dana atau Rechtskundige, dan ,,kamoe“ lam perdagangan seloeroeh doenia.
menerima baik dengan 110 soeara
Gjoega pada Djaksanja sendiri.
itoe, contra 53 soeara crediet banjaknja 235
Akan tetapi dalam kenaikan
“ Apakah perkataan ,,kamoe“ itoe baik Indonesia maoepoen Nederland
Franc Zwitserland jang dimin
00

examen2 dari

tidak mempoenjai bagiannja.
Dalam

penghitoengan

keloearnja

mas, jang dalam tahoen 1935 toeroen
banjak

lagi, dioendjoek

atas

djoeta
ta oleh Bondsraad oentoek
loeas pertahanan negeri.

memper-

an

doea se-

bab, jang menjebabkan kemoendoeran

Itoe

ketjelakaan

terbang

ngetahoea

oemoem,

jang tidak

bisa dipertjaja.

Karena,

tidak

nistjaja mengerti

perdoeli

.tindakan

apa djoega jg ditoedjoekan pada loear
negeri, lebih doeloe mesti.ada persa
toean didalam. Ini ada 'atoeran jg.
mesti dipegang betoel baik bagi negeri
mana

djoega,

teroetama

|perang atau damai sama
jg ada begitoe penting.

tentang

soal

loear negeri

Sesoedahnja diboeka

congres

naal jg ke 5, pemerentah

dengan

Oerip Iman Soedjono, Sardjono, sedang

3 orang candidaat2

diberikan

boeat menereeskan
8 orang candidaat2

idzin

examen-nja,
dan
tidak loeloes. Seo

rang candidaat diberikan idziu

boeat

menempoeh examen lagi, karena sakit.
“Dalam examen lengkap pada penga
bisan tahoen pengadjaran
ke I, loe
loes antara lainnja :.R.. Amandus Soe

“darto, Soedarsono, J. Tahir. 6 orang
natio candidaat2 diberikan idzin boeat me-

hati2

neroeskan

examenuja, sedang 27 orang

soedah djalankan poetoesan2uja cong
candidaat2 tidak loeloes.
res jg mengenakan sama oeroesan loe
ar negeri, jaitoe

kalau

perdamaian

beloem poetoesan harapan sama seka Alg. Practijik Dr. Soegiri dilanli tidak lepaskan perdamaian, dan ka
.djoetkan seperti biasa oleh:
lau beloem sampai temponja bikin pe

ngorbanan, tidak maoe bikin pengor
R. Soeharto arts
itoe: habisnja persediaan2 jang ada
(Aneta-Holland
Juni
9
e,
Malmo
(barang2 perhiasan jang disimpan oleh Mesin terbang Lapland'dari Lyn Mal- banan dengan sembarangan.
Apa keadaan sekarang ini soedah Tempat dan telf. tetap: Kwitang 7
pendoedoek) dan koegangnja keperloe
m djatoeh sebentar sadja
Tel. WI. 3995
| pergerakan dari Djakarta, berpidato an oentoek mengelogarkannja atau se moe-Amsterda
temponja akan boleh tidak bi
sampai
pesawat itoe naik. Ketjelajang
soal
ini
besar,
depan oemoem di tanah Minangkabau, sesoedah diadakan tidak diteboes lagi. sesoedah
pengorbanan
kin
kaan mana minta korban satoe-djiwa
dan ia, lantaran kebodohannja, djoega
itoe dalam soal ini penoempang bangsa Amerika sedang penting tidak bisa dipoetoeskan menoe
gever
Verslag
“4
gvenakan itoe perkataan ,kamoe,s boleh dikata hati hati sekali, akan te
maka PENDJOEALAN DIHADAPAN ORANG
penoempang bangsa 'roet anggapannja sedikit orang,
lekas!
dan... semoea orang kepala-kepala | tapi roepa roepanj,- bertentangan de- ada 12 orang
“akan
voorstel
ih
BANJAK .
(Chiang)
kita
itoe
Eendapnt 'loeka. eU

— meninggalkan persidangan itoe dengan

| menjomel pandjang-pendek.

Maka

' ,kamoe“

dari

dari

itoe, perkataan

sebab

toean President itoe,

“kita pandang sadja, sebagai perkataan
Mterbit dari kebodohannja, atau dari ti
'Mluk tahoenja menggoenakan bahasa
'
donesia.
Tjoema heran, kenapakah ia tidak
0...
maoe

|.

bitjara bahasanja

| bangsa

kita,

jang

sadja dengan

berpangkat

dan

Skandinavie

(Openbare Verkooping)
diadakan persidangan lengkap jg ke
SCHIPHOL, 9 Juni (Aneta). Seo doea dari anggota2 centrale Comite Pada hari SAPTOE TGL 11 JULI 1936
10 pagi dihadapan dan diroeangan Kanngoendjoek, bahwa sebab jang kedoea rang penoempang dari itoe pesawat Kuomintang, soepaja kawan2 dari se- djam
tor Lelang di Batavia skan diadakan pen:
boeat
l
berkoempoe
bisa
terpak
aliran
moea
waktoe
a
mengat
menerangkan
dan
in
Lapland
sama sekali motngk
djoealan oemoem dari:
kan, bahwa dalam kalangan2 dagang, sa berlaboeh di sebidang tanah kefjil bertoekar pikiran goena ambil poetoe
Satoe perceel Verp.no. 17265 letakmenoeroet beberapa pertandaan jg ke itoe pesawat kena goedang jg, tinggi san jg paling pengabisan, harap:ah ka
nja di Petodjo Djagamonjet no. 39
tjil, dianggap, bahwa kesedjahteraan nja 2 setengah 1aeter sehingga seba- wan2 dari Kwangtoeng dan Kwangsi
menoeroet eigendomsacten dd.10
bisa lantas datang di Nanking boeat
oemoem dari perdoedoek dalam tahoen gian dari dasar cabine roesak.
December
1929-no 1916 dan 15
n.
hadlirin
ini
persidanga
:
menja
verslag tidak menueroet lagi dan bo
April 1930 no. 603, berdiri dialeh djadi madjoe sedikit.
tas nama dari Sech Alie bin Man
yee
R
Sesoedah mengoendjoek atas satoe
»
soer bin Marie (Maraie), tinggalfeit, bahwa angka2 import totaal, di
nja di Singapore, disewakan oenaan2
persedi
sebabkan bertambahnja
OE

ngan anggapan jang sering kali kede
ngaran, terdoropg hatisja oentoek me

AZ14

Takoet—o, itoe perasaan takoet di Indonesia oentoek keboetoehan sendi0...
an
| doenia! — bangsa kita 'itoe nanti ber ri, tidak lagi satoe pengoendjoekla,
sediaka
seperti
aja
dipertj
dapat
jg
dengan
akan
dipersam
maoe
djingkray
relandjoetnja verslag itoe oelangkan
dirinja?
sebarapa angka pemasoekan dari ba
| Kita orang djoega tahoe sopan, bang-barang jg makin banjak digoena
'
!
Kandjeng !
Ikan oleh pendoedoek Indonesia, dan

KN.

oentoek

ia

ini

masih

ber

selaloe

Pidatonia Chisng Kai Shek
Kelihatan ia tidak maoe
robahaloean.
:

Shanghai,

8

Juni

(Speciaal

|

Akan

1

Roemah

No 28.

Jak Oi

Kita dikasih kabar tentang seorang
2.
' voorzitter Landraad, seorang Meester-

dari

Aa

ini, apa-

Kesoedahan

menolong negeri mesti dihargakan, Techniseh Hoogeschool pada pengabi
Kabinet Belgie
sementara 'itoe -selatan-barat poenja san tahoen pengadjaran 1935/1936 ada
Brussel, 9 Juni (Aneta Reuter). voorstellen, pemerentah poen dengan lah sebagai berikoet:
Candidaat-ingenieur2, jang berhoe
Van Zeeland menerima baik asasnja sedjoedjoernja njatakan soeka terima
LN
boeng dengan
atoeran-examen-inge
titahan radja oentoek membentoek seanteronja.
Wakil2 pemerentah jang baroe ini nieur baroe boeat sebagian atau sama
kabinet baroe. TA

—gpma

7 Wa Lha

doenia

kah oleh karena bodohnja sadja.

Technische Hoogeschool.

lis

| rangkali diseloerueh

dan

una

Meninggalnja Hu Han Min, pemerentah anggap iapoenja angan-angan

3

nh

mi

oleh karena menghargakan di

keragaman

adakan

persatoean.

ngga kita memang beloem ma-| Verslag Handelsvgreeniging di
Batavia
kafangan|
dalam
yg. Meskipoen
terpe
sa kita soedah banjak jang
verslag tahoenan
Telah keloear
'banjak jg telah menoendjoekan 1936 jang seperti biasa ada penting
apannja dan kepandaiannja me- dari Perkoempoelan Wagang jang ter
oekan djabatan dan pekerdjaan jg besar di Indonesia dan badan jang
Minister Italie
.dengan bangsa-bangsa sopan, rapat sekali perhoeboengannja, jalah
dihargamaoce
n
orang
Rome, 9 Juni (Aneta Reuter). Cimeskipoen kita
Bataviasche Exporteurs Vereeniginge
ran, sebagai bangsa jang mempoenjai en Importeurs Vereeniging “Batavia. ano diangkat Minister Italie loear ne
kesopanan sendiri, akan tetapi lain Verslag itop ada begitoe besar perbe geri. Duce minta terima kasih kepada
“bangsa, atau biarlah kita tegaskan, daanja dengan jang tahoen jang doe- Suvich karena telah mendjalankan dju
| berbugai2 orang berpangkat tinggi be loean, sehingga keterangan2 statistisch batan jang penting itoe 4 tahoen la'Ioem djoega muoe menghargakan kita jang biasa digoenakan lebih banjak manja. Didjandjikan kepadanja bahwa
sedikit lebih tinggi.» Kita tidak tahoe, memberitahoekan gugka2 dari doeloe, akan ditjarikannja djabatan jang pen

rinja terlaloe tinggi, paling tinggi ba

AN ih

Ha

nancieel dan tenaga militair serta ber

pada

«

“apakah

ia

“13

kita sedikit

Hoog-Leeraar

pegang

kak

'Hargakaniah

tadinja

tetap

poenja politiek koempoeli tenaga fi-

logie pada sekolah Dokter-Tinggi di
Betawi, Prof. Dr. P.M. van Wulfften
Paltbe, hoofdambtenpar jang dengan
Iverlof ditoenggoe kedatangannja dari
Europa,

centraal

an

SN

Kn dal Unit
ons

Telah

'Leeraar dalam Ps ychiatrie dan Neuro

#5

n

NS
See

toek f 30 seboelan.

di

Petodjo

Keterarfgan

Pendjoealan

Entjle Gang

ini

berlakoe

dengan

soerat

koeasa jang tidak bisa dirobah lagi (krachtens
onherroepelijke volmacht,)

lebih djelas kepa

da adres: Ging Kembang 32. (Kwi
persidangan peri tang) Batavia-Centrum.

Atas

dienst S.P.), Dalam
minggoean dari pemerentah
ngatan
centraal tadi pagi Chiang Kai Shek

nama

hypotheek-

houdster jang nomer satoe,
Mr.

A. Slotemaker

arti soeatoe kerojalan, biarpoen seder
hana, angka2 mana soenggoeh menoen

rampokan jang terdjadi pada perte djoekkan atas kenaikan tjepat dari |
opname-eapaciteit.
( ngahan boelan Mei jg laloe di Kamp: | Sedangkan
pemandangan
dalam
diroemah
Mrioek - daerah. 'Tamboen
orang mengeloeh
/ an

tentang pasar wissel
Niman, siapa telah dianiaja oleh ka
kebimbangan jang timboel disana
'atas
wanan pendjahat, dalam keadaan ter selama sebagian besar dari tahoen
tjintjang, sebingga kini si korban mp
angan itoe disey'z

5”

'@utonoom

apaan

soap ara

5

1

no, 358 Mr. Cornelis,

TOEAN hendak lekas pandai toelis
dengan mesin? Beladjarlah pada Cursua

peladjaran

bikin obat njamoek dan stroop zonder
g0oeroe.

Typen

. Gampang dimengerti, dan tjampoerannja tertoendjoek dalam ini boekoe.
Pemoeda2 perloe simpan ini boekoe
dapat

sendiri

beroesaha

kost sedikit tapi oentoengnja besar
Harga tjoema f 0.75 ke'erangan pada
No, 1020 diini soerat kabar. Lain onkos kirim. Rembours tidak dikirim.
SEKARANG

zaman berhemat.

Toean tidak

oesah

» PENGETAHOEAN

dimengarti,

bisa

bikin

(Toilet-Lijmzeepen)
Dalam ini boekoe

saboen

tjoekoep

dna

RADIO“ gampang

bergambar

f1.—

,,RE-

obat f1.— Boekhandel KweeKe Soan

di lagi, tapi lebih baik beli ini boekoe
Dengan djelas dan gampang toean
sendiri

vingers-

CEPT-PENTING“ boeat bikin obat-

saboen man

beli

10

Leider GOENAWAN, gg. Sentiong 41,

on-

dengan

,.De Expres“

Blindsysteem. Setiap waktoe ada tempst
bagi toean.
“TN

mandi

:

tjara

Gang Tiongkok 23 Batavia. “
4

“3

tjoema

Harga

f 075.

oentoeng.

Keterangar

pada No. 1030 diini soerat kabar. Lain
orikos kirim. Rembours tidak dikirim

INGIN

beladjar

dikasi les

bahasa Japan?

oleh seorang

toean TAKAO

Bisa

Japan toelen

dengan ongkos sangat

Ye u:

K5
#

!

TAFSIER

HIBARNA Tafsier. Goerlin

mandi dengan se- dalam bahasa Indonesia. Seboeah Tafmembikin saboen
dikit ongkos. Dan djika boeat di- sier jang diartikan sepatah-sepatah,
djoeal lagi toean makin

«
S

seajat-seajat:

kemoedian

keterangan

dan tafsiernja, dengan dibagi-bagi poe-

la pada beberapa bahagian keterangan,

soepaja
Ojilid

moedah
1 f0.35,

difaham. Harganja:
djid

2 0.45,

djilid

3 10.50, djilid 4 #0-45, djilid 5045.

pada: Toko ,HIBARNA"
rngan. Soerat2 diadreskan dengan let- Pesanan
Tegal atau Pekalongan. —
ter CH. p/a ini soerat kabar.

&

bergoena,

-jg.

BOEKOE

ERA Fida

karan
dalam “pasar effecten mempoenjai
perampoknja jg terdiri dari 7 orang jang
oeh jang menganrjoerkan, sepengar
sebagian asal dari daerah Tamboen hingga pasar2 disana boleh dikata DJANGAN bisa pakai, tapi bisa bisinnja. Ini boekoe
zonder goeroe
dan sebagian dari Tjileungsi dapat di memoeaskan.
orang tentoe bisa bikin ,Obat-gosok
tangkap, sementara dalam kamar seka
balzem) dan Hoofdpijn Eau de Cologne
.pan oentoek. menoenggoe perhitoengan
Dalam verslag tentang export pada dan Minjak Poko”
.
hakim
nja dimoeka
hakikatnja orang mengeloeh atas rin
“Itoe kawanan perampok bernama, tangan: jg banjak, jang dialami oleh Beli sadja ini boexoe, baroe toean
| Rian, Nalin, Maimin, Redjak, Renan, productie dalam pasar beberapa negeri, tahoe, sedikit poko, bisa djadi. baga"
ki
| 'Oengkin semoeanja dalam pemeriksa tentang hal mana disini tidak dida ajak hasilnja.
ahan
kesal
Harga
ini
boekoe
tjoema
f
0.50
atas
koe
menga
e,
politi
an
patkan keterangan2 jang lengkap,
| nja, sedang seorang lagi ialah Anis sehingga itoe hanja membitjarakan sadja, keterangan pada No. 1040 di
ini soerat kabar, Remoours tidak 'di| lelah sangkal mengikoet tjampoer da pada oemoemnja sadja. '
kirim, Lain ongkos kirim,
Ti
.
pokan
| Jam itoe peram
atas pendapatan jang
Dioendjoek
tidak benar, jang haroes dibikin oleh
Olin seperti jang di DJIKA tocan pertjaja pada diri sendiri
angka NA
di
e
nanti
— Rantjangan? ordon
oemoemkan oleh C.K,S, lantaran pada tjoba toean perhatikan ini boekoe ,PeVolksraad
ee
pengeloearan dari karet anak negeri noentoen boeat bikin saboen fjoefji."
tentang hal harga pada Zonder goeroe toean dapat bekerdja
Aneta mengabarkan bahwa madjelis dikabarkan djadi
dengan tidak menjang dengan ongkos sedikit sadja beli paa“,
batasnj
— Gedelegeerdem menerima rantjangan koetkan bea pengeloearan jang loear toekannja,
Kerdja foeroet kemaoean
ordonnantie oentoek mengoebah atoedioe
ini
boekoe
langgoeng
mendjadi keoenjang
angka
biasa. Kebanjakan
| ran-atoeran tentang membajar kembali moemk
telah
itoe
toengan.
Pokok
sedikit—oentoeng
besar
verslag
dalam
an
|. ongkos-ongkos oentoek beladjar dan
diatas.
Harga
fjoema
F
1,—
tanja
pada
No
sjarat
oet
menoer
elkan
dibeto
| ongkos-ongkos kapal oleh ambtenaar
ama 1010 di ini soerat kabar, Lain onkosi
teroet
jang
hasil
hal
g
Tentan
an
roenk
dalam | mans | rentenja ditoe
dikeloearkan, istimewa dibikin peman kirim. Rembours tidak dikirim.
dari 6 djadi 5pCt. Madjelis itoe me dangan
pandjang lebar, dalam mana
'nolak dengan 10 soeara contra 5 soeara kita tidak banjak mendapatkan oen KWALITEIT BAIK, harga moerah, hy-:
'rantjangan ordonnantie tentang penje djoekan2 jang menarik hati.
gitnisch, ini keoentoengan publiek
ngan kekoeasaan, angkatan, dll. dari
Tjobalah berlangganan pada : Java-Suh
daera
pada
dja
beker
mbtenaar2 jang
(Akan
digamboeng)
matra Broodbakkerij Bekasiweg no, 38
kepada dag. bestuur.

|
|

PA

verslag, maka kebimb
sih rebah diroemah sakit Salemba. Se boet sebagai soeatoe sjarat (factor)
g dapat diwartakan lagi bahwa

Stapa

jang

tidak senang

anak-nja naik sekolah

|

Fanema patace
:
Moelai
ini malem
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Kodak ketjil jang molek -dari:
— AMERIKA —
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Bat-C.

| HERE cOMES THE BAND
Sawah

Besar

Toko

ANNA LEE

—

HARTLEY POWER

TED LEWIS

VIRGINIA

Jah

BATAVIA - CENTRUM

BRUCE

Thrill, Town, Thrill!
To something NEW and
MUSICAL ROMANCE!

'and heart-thrills!

PE

EXCITING in
To love-song

To hundreds

Djanganlah

of

loads

of laughter!

You're

'headed for happiness! Let's go!

TED
LEVIS HS
:
and His
ORCHESTRA
|
dan dalem

Mesir (Egypte)

di negeri

Satoe film. jang «dibikin

«

:

Kebon

Djatiweg

13.

Batavia-C.

(Sebelah Bioscoop Tanah Abang)

|

Bisa mengobati: segala roepa penjakit
potong (zonder operaties

zonder

Specialist:

goembirahan serta -bisa memandang: Keloeasannja padang-pasir
Sea
“dari Negeri Mesir.

ANAK-ANAK

:

Prof. Tabib A.G, JACOB

....

aken brikan publiek ka-

Are Coming

J paling «besar. The Camels

sean

SPANKY
McFARLAND

tersohor sebagi.tempel Luxor, pyramide dari Giza, Sphinx jang

is

help them seif.

menolong dirinja.
|Barang siapa bekerdja'dengansesoenggoehnja. ijalah menerima sampoerna
oepahnja.
Toehan kita moerah hatinja, djika kita
soenggoeh oesaha tjoekoepnja.-

DONALD COOK

idi-film'poen-publiek aken bisa liat itoe pendirihan2 koeno jang

who

|Toehan bisa mgnoeloeng barang siapa

virh

VIRGINIA BRUCE
TED
HEALY
NAT PENDLETON
D0
HARRY
STOCKVELL

toean2 “dan njonja2 “poe-

'toes asah.
God help those

HERE COME

'cuties,

——

(Bewasir

loear of dalam)

|

Impotentie upeloeh). Kentjing manis,
Kenijing
nanah:
of batue, Syphilis,
“Tering, Asthma (bengek) Rheumatiek,
Zenuwen.
Sakit mata,
perampoean
datang boelan tidak « tjotjok,- Kepoetuhan (pektay) d.I, 1. penjakit.
Djam bitjara: djam 8 p'gi.— 9 malam boleh dipanggil Roemah dalam
kota of loear kota

BOLEH "NONTON

Pen
P
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ke

wa

—

DELIMA

Senen 143-145—Telef. 384 Wel..

dengen

» JACK HUILBERT '

—

dia tanda mata

Hala

Hoo

Boeat hari

Pama

Pa

mei

Hima

BEDAK-DEWA

dari

TABIB S.S.

Matramanweg

pinggir

39

No.

MOHAMMED:
djalan

telefoor

—

tram

Semoea

ALI aa
536 Meester-Cornelis

PI

Bisa

orang

dapet

soeda

beli

di

aa

Harganja paling mahal, sebab:
Kwaliteitnja paling baik dan paling
bagoes. Merknja paling toea.
Poedjian lebi djaoe tida perloe.

AN

wang

kenal.

bae

au

pada

toko-toko dan

di koeliling tem-

se as

harga :

Moelai

lebih berharga

ada

badan

dari

pat.

HA

MALAISE

Kesehatan

MALAISE

TINGGAL

Harga 1 Blik dari f0.80, f 0.30, dan
Saja bisa mengobati segala penjakit zonder potong atau operatie
dan bakar baek dalam atau diloear badan, jang masi baroe atau

f 0.10,

poen jang soedah lama, baik anak-anak atau orang toea, seperti:

pi

Prampoean, Mengi, Medjen,
pinggang, Batoek basah atau
laki-laki jang soedah ilang
jang keloear kotoran boelanan

Hii

sakit Bawasir, sakit Kentjing, sakit
sakit Gigi, sakit Mata, sakit bocah
kering,
Napas sesak, oeloe' hati,
tenaga kuerang sahwat, prampoean

tida tjotjok atau-keloear kotoran poetih dan banjak lain-lain pe—njakit terlaloe soesah

boeat diseboetkan

dikeloearkan BOEBOELAN

disini.

(Mata Ikan) jang diatas atau

dibawah djari-djari kaki.
Segala roepa penjakit mata, gigi, koeping dan koerap ongkos mengobati dalam seminggoe boeat Indonesier: f 0,50, orang asing

f 0,75 dan anak ketjil f 0,25.—

V

Roemah Obat diboeka saban'hari dari djam 8 pagi sampe djam
8 malam. Djoega bisa dipanggil ke roemah, priksa penjakit zonder
ongkos asal sadja bajar onkost transport.
ada sedia poeder ramboet poetih, bikin itam ramboet per flesch
20 gram f 2,—

1s

Diloear kota obat-obat bisa dikirim dengan rembours, asal
penjakit dan 'adres tjoekoep terang.
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dari mas

. oedjoengnja

“Senen 79-81 Teli. WI. 1623 Bat-C,

ders, di- JIRRI
Vulpenvakhou
Te& rima otrrepoesaratie
kundig.”
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Keloear

ha

Djaman malaise ini di tiap roemah fangga me»KETJAP“

Kitab

djoealan ditiap

ploksok

(Bhs. Bel, ,De

maoepoen jang

mangkin

Pertoendjoekan

11

Sebeloem 'U goenakan kefjap jang
lebih doeloe fjobalah U. minta tjonto :

lain,

Ketjap ,,PETANI"

— Harga per ", bier flesch

Oentoek abonnes Pemandangan f 0.40
# Bisa

pesen “PN

poenja looper.
-

'kracht die overwint")

djalan soepaja apa jang dimaksoed

Agama, perserikatan, peroesahaan dlsb.
Pendek: Sangat bergoenabagipergaoelanoemoem.

Harga losse nummer
Belilah atau

f0,45

BATIN

- dan segala ichtiar bisa 'tertjapai. Kitab boeat pendidik,
saudagar,
kaoem
boeroeh,
ambtenaar, . pemimpin2

jang hanja namanja sadja kefjap, fapi rasanja
tidak. keroean, djadi dahar djoega tidak

NYI

"pertama:

(Bhs: Djw. ,Marganing katarimo)

banjaknja.

“Tapi tidak semoea ketjap “baik ada djoega

napsoe!!!

jang 'soedah: terhit nomer

KEKOEATAN

oentoek teman dahar .nasi.

Tidak. heran lagi fabriek

N.B.

-

Telf, no. 1019 Bat.

Orang jang belon kenal BEDAK
DEWA bole minta
kasi perfjoema.

Monster

“Ini dia jang toeantjari

di

4
x
5

1 kali,.

R. M. Soerjopranoto
1 Redactie:
R. S. Prawirowihardjo
“, Administratie:
(| Langganan 3 boelan, trima 3 boekoe era ee

ngoerangkan ongkosnja dengan menggoenakan

P0

1 boelan

PE ANTA

y

1»

POESTAKA

Molenvliet Oost 73:

. Penerbit kitab2 Pengetahoean'bahasa Indonesia

“ab

:

en at

SOELOEH

14 karat

TJAP DEWA
BATAVIA C.
amy

“GARANTIE|

ai

TAHOENN.

mintalah

,,KEKOFATAN BATIN" 1 0,25
djadi langganan

Administratie

ISOELOEH
KEPATIHANWEG
(Permintaan

pada

POESTAKA
46, P. A.

DJOKJAKART.A

nomer pertjontohan tidak diberi)

P.J.HARTMAN
Wapen-

en Ammunitie Handel

G. Secretarie 4 B.-C, T1f.2819 Wi.
Importeurs dari senapan sena-

na

10.5

Djoega

pin merk J.P, Sauer &.: Sohn,
Bayard, Geco, Verney Carron, St,
Eitinre, Mauser dan Winchester,,
revolvers.. merk. Colt, Smith &

Wesson, Iver-Johnson,: Geco- dan
:

Bayard,

REPARATIE - ATEUER
Dari segala matjem senapan, pis-

tool, revolver, machin to lis, ma-

chin-djait, gramophon dan sebagainja.
Agent dari machirktoelis- merk'
ROYAL, CORONA, L.C. Smith,
dan

Merz,

mendjoeal

djait merk Mundlos,

machin-

didjalankan

dengan listrik dan tangan.
Doeal dan beli barang-barang

2e handsch dari segala merk, sew'

napan,

revclvers,

machin toelis,'

machin-djait dan machin hitoeng.
Menoenggoe dengan hormat.

PJ.

HARTMAN'

| 3

| Inaroeh
#
8

itoe

kepertjajaan

bisa memberi

djimat2 Pokok jang akan dimoesjawaratkan.

bahwa
barkah

dan bisa

Dalam

|didjadikan klas, misalnja bilamana):
(barang djimat jang beroepa wang koe

congres

hammadijah

Moe-

di Betawi.

Hoofdbestuur Moehammadijah dari
“Ino itoe tidak ada, alamat akan mahal
wang. Kalau jang hilang oempama Djokjakarta minta dimoeat pengoe““ Isalah satoe djimat jang beroepa alat moemannja seperti berikoet:
Waba'doe, memenoehi Huishoudelijk
- lorang tani, poen akan ada perobahan
keadaan dalam
doenia pertanian. Reglement kita fasal XVII, maka AlVergadering Persjarikatan
Orang Sama pertjaja bahwa Jjimat2 gemeene
itoe kadang? bertambah, kadang? ber Moehammadijah (Congres) ke 25 akan
Ikoerangan. Betoel dan tidaknja hal ini kami adakan di Betawi, jang mana
kami namakan
,,Congres Moeham. Dibeberapa kota telah ada perintah kami tidak bisa menentoekan.
Itentang ditoetoepnja | toko Japan. Pe
madijah Seperempat Abad”, besoek
pada 21 sampai 28 Juli 1936.
noetoepan jang mana boleh diseboet
Landbouw cooperatie
. Sebeloew kami mengirimkan oendakorban beberapa atoeran di
karena
Atas kegiatannja beberapa pendoe- ngan jang lebih djelas, lebih dahoeloe
|moesim meleset ini. Poen dalam kota

IpOERWOKERTO
DAN SEKITARNJA
|. Toko Japan akan ditoetoep
h

tidak soeka ke- doek di Diotila mang disana Paiaa di kami mengemoekakan isi (pokok) jang
tinggalan dalam penoetoepan toko Ja berdirikan landbouw cooperatie. Boe- akan dimoesjawarahkan didalam Bekali beroesaha didjoeroesan sloten Congres, ja'ni:
pan itoe, Menoeroet pendengaran pa athasilpertama
boemi, karena itoe masing2 hada nanti boelan Augustus toko Sera

Poerwokerto roepanja

1, Persamboengan sekolah-pertenga-

joe jang hampir 15 th. hidoep berdiri roes memberi kapitaal padi seorang
dalam ini kota, terpaksa akan ditoe 1100 kg. Selandjoetnja kami dengar
jg masih akan aan Kena aan haroes menambah
'toep dan barang2nja
|kapitaal itoe tiap2 tahoen 50 kg. Se@ipersatockan dongan toko Takiwa. bagai
pengoeroes ketoea toean Soeseno
diiakan
dengar
kami
Selandjoetnja
toelis toean Samsoeridjal, Bendjoeroe
koeti
djoega
oleh
toko
Japan
lainnja.
(Oleh : Ir. Ch. G. CRAMER).
dahari
toean Aboewardi, dan Badan
ini penoetoe
Bagaimana pen an
toean Martoamiprodjo. Mepenilikan
pan toko bagi “Raat Djelata oemoem
noeroet tjita tjitanja boekan sadja padi
tentoe mengetahoei..
tetapi hasil boemi Jainnja dipentingmaka
Maksoed troetama dari ,Plan van|dan djalan2 jang soedah ada,
Dan ada dikandoeng niakan Oa
di
ditebas
beloem
kdi
jang
Poliklinie
Notog
besar
me|daerah2
ialah
- de Arbeid“ boeat Indonesia,
tan akan berhoeboengan dengan coo-

nawarkan kesoekaran krisis jg pajah,| Buitengewesten,

dapat

akan

diper

Menoeroet

keadaan /kliniek di No-

peratie lain-lain.

han Moehammadijah
sekarang.

2. Kitab riwajat Moehammadijah se
Indonesia, berhoeboeng soedah beroesia

Seperempat Abad.
3. Soedah sampai masanja zetel
Hoofdbestuur Moehammadijah dipindahkan

te

giat dari doeloenja, begitoe djoega de

besarkan sekali dan kekoerangan wang

baiki peroemahan (huis
jg tje|ngan memperIndones
diperkoeatkan lagi, Akibat2nja
ia.
g) di
— Ivestin

laka, soedah tjoekoep terkenal.

Pekerdjaan2, jang haroes dilakoekan

Peme-|

oleh

Politiek jg didjalankan

rintsah Indonesia terhadap pada open-|atau haroes diteroeskan dengania. lebih
sedikit di Indones
bare werken, berbeda sekali dengan lekas, tidak
jaan2 jgdiseboetdisini,
pekerd
g
Tentan
ada|
kami
Betoel
nd.
Nederla
beleid di
gkan, bahwa

diteran
banjak keberatan "karena Pemerintah | oemoemnja dapat
besar dari pada
lebih
ja
liteitn
rendabi
|
beker
Nederland tidak tjoekoep tjepat
Nederland.

ada |pekerdjaan2 demikian

toh

djanja, tetapi di Nederland

di

lan
Werkfonds jang besarnja £ 60,000,000 (Sebab itoe, dapatlah kita mendja
lebih gam

dengan
sedang pemboeatan - djembatan2 dan| kan apenbare werken

istimewa
lain? openbare werken masih diteroes | pang daripada di Nederland,
sadja
toeng
menghi
tidak
kita
» kan. Segala itoe tidak terdapat di In- | bilamana
te
t,
terdapa
lantas
jang
liteit
rendabi
donesia: jgsebaliknja kita dapat disa-|
—
faedahnja

|.

toeng
na. Pemerentah menerangkan tanding |tapi kalau kita menghi
hari.
dian
dikemoe
besar
|jang
djoem
pada
djoek
menoen
oleh
ini
an
pemboeapebila
sekali,
baik
Soedah
jgdi Nederland tidak oe-|

blah2 besar
sah dikeloearkan pebila kaoem

itoe dimoelaikan

ngang|tan openbare werken

dari Djokjakarta
? :

a. Ke Tjabang mana?, b. Kapan
moelainja dan c. Bagaimana tjaranja?

:

tog selaloe mendapat koendjoengan da
akan
boemipoetra
dah barang tentoe,pertama2 kita me| Djoega pertanian dengan
orang2 jg berobat, karena itoe RR
ri
'Doenia Theosofie
itoe, sedang
ngingat pada pemeliharaan dan mela dapat dimadjoekan
Poerwokerto sekarang mengeloearkan
di
en
akan
g at Theosofie 'didaerah Babegrooting £750,— boeat biaja mendi|
koekan openbare werken. Pekerdjaan2|hal memerintah di Indonesia
njoemas kelihatan .semangkin madjoe.
oemoema ini, amat besar ertinja da | pergampangkan.
rikan
gebouw
boeat
kliniek
tsb.
|
:
Berhoeboe
c ng dengan industrialisatie
:
Boekan sadja di kota jang besar besar
roemah tangga Indonesia: olehke|
am
haroes
a,
Indonesi
boeat
e
diperlo
meskipoen di kota ketjil mendapat ke
pe|jang
oleh
,
cultures
data
Pama
Tarief waterleiding
diperhatikan lebih baik akan pem
madjoean djoega. Oentoek menjempoer
njetopan peroesahaan2 goela atau pe|lah
Sidang pembatja barangkali menge nakan dan menambah
aan2 besar dan ketfjil
kemadjoean
— njetopan sebahagian dari peroesahaan2|boeatan pekerdj
goelaitoe, maka rol jg dipegang oleh|oentoek mempergoenakan tenaga air tahoei bahwa moelai Jan. '36 oleh Theosofie, maka moelai Djanoewari 6
jang diperloe Prov. telah diadakan penaikan tarief telah diadakan pergaboengan 'setjara
openbare werken itoe, mendjadi lebih (waterkrachtswerken),
Alat productie waterleiding, hingga azasnja waterlei federatief dari loge loge dan centrum
listrik.
aan
penjedi
Iboeat
.
amat penting lagi.
— Sebab itoe, maka perhematih jgdi|boemipoetra segenapnja, akan dapat ding bedrijf akan menolong pendoe- theosofie, antaranja dari loge Poerwo
kokohkan dan diperloeaskan de doek soepaja mendapat air minoem jg kerto, Poerbolinggo, Boekatedja, Soe“lakoekan oleh Pemerintah terhadaO-p|diper
2 baik hampir tidak artinja. Kami de- karadja, Djatilawang, Wangon, Sam:
1
itoe.
ngan
araan
pemelih
dan
pada perboeatan
ra'jat,
an
kesehat
ngan
kepenti
ngar berhoeboeng dengan desakan da pang ali, Pada pertemoean di Djatila
Boeat
'penbare werken, sehingga pekerdjaan
ri anggota RR. oleh madjelis Gecom- wang baroe2 ini jang mendapat koen
gswer
sanerin
bagai
i
itoe bisa diseboet soedah distop, kita haroeslah berbaga
miteerden akan dimadjoekan permoho Na
memper
minoem,
air
iaan
(penjed
ken
tidak koerang dari 60 anggo
pandang sebagai “kesalahan jg amat
nan kepada Provinciale Raad Djawa ta, telah dilantik. Pengoeroes dari ini
ko
lain2
dan
kotor
air
djalan2
baiki
Kam (onvergeeflijke fout).
dengan lebih Tengah soepaja diadakan penoeroenan federatie, jang soesoenannja seperti
— Oleh itoe, maka penganggoeran diper| toran, dsb.) dikerdjakan
tarief tsb.
langsoeng. Soe Penang

menawarkan dengan

jang soedah ada

4. Tjara
kita.

memperkoeatkan

pertolongan di

5. Memperloeaskan

| loear tanah

Djawa.

6. Voorstel-voorstel jang bersangkoetan dengan Moehammadijah oemoem
pada masa ini dan diwaktoe
jang

akan datang.

Kami

harap

soepaia

memberi

praeadvies

terseboet,

oentoek

tentang

mendjadi

ngan diwaktoe
nja kelak.

akan

Seharoesnja

djoega

Groep
reka

berikoet:

nganggoer. Di

selamat itoe, kaoem

0."
|.

negeri|lebih koeran

nganggoer ham jang laloe,

dikemoedian

sedang

memoetoeskan

toentoet di Nederland.

|

berpen atap jang

Kami

YA

Pekerdjaan klasiran

besar itoe.

rap

. Telah diangkat mendjadi

tahoe.

Barang-barang

ecteur pelajaran

djimat

golongannja,

goedah tentoe, perboeatan openbajang

ae

ae

Maaa

(negeri, dari pada

serta

dari me

jang berabli boleh dimintak pe

mandangannja, jang akan didjadikan
jang dimadjoekan dengan
atas nama jabang atau Groep sendiri.

groep

atau

b. Menoelisnja rangkap doea, dengan
tidak bolak balik tiap lembar.

c. Mengirimkannja dengan segera,
paling achir 31 Mei 1936 haroes soedah
sampai di Djokjakarta.
d. Mengarangnja jg ringkas, tetapi
terang dan terboekti tjoekoep.

Hoofd-In-

dari Hoofd

kapal

dan

Demikianlah

soepaja sama memper

#pvaartdienst J.W. Langeler, seka hatikan dan memenoehi sebagaimana

Tiap2 tahoen pada tg. 12 Moeloed, an
didesa
Kalisalak daerah Banjoemas di
ngan giat dan tjepat boeat membante| 6 werken dengan lebih lambat,
lakoekan
oepatjara memandikan bebe
dengan rapa barang
ras penganggoeran keras jang ada,jdan | kemoedian haroes diberikoet(baran
jang oemoemnja diseboet
gka djimat dan oepatjara
jg lebih tjepat
kan tenaga mem perboeatan
boeat mempera tinggi
itoe selaloe men
jang (ji diraman jang lebih mahal), akan dapat koendjoengan dari
beli diantar bangsa Indonesia,
beriboe2 pen|
doedoek.
Poen
kemaren
kami
saksikan
rente jg haroes di

Gi Indonesia haroeslah diteroeskan de|

dan

Ketoea... T. Haroen Giriwidjaja dari praeadvies

hari

dipergoenakan boeat

dirian, pemboeatan openbare werken|mengongkos pekerdjaan2

Tjabang

Poerwokerto.
Beloem lama oleh dienst Landrente
Semoea praeadvies dari tiap-tiap hal
Penoelis tocan ... Marsoedi idem
telah dikerdjakan klasiran tanah2 de
jang terseboet diatas itoe, akan kami
sa, pekerdjaan jg mana boekan sadja ' Pembantoe toean Atmosapoetro-Poer pilih — djadi jang (bersama maksoed
dirasa berat oleh pegawai jg wadjib, bolinggo,
Siswosoewito - Soekaradja, nja, diambil satoe — dan jang paling
rto, Lim lengkap kami moeat didalam boekoe
ang
- Poerwoke
tetapi lebih2 oleh tjarik desa jg mere Tho Thian Tji
ka boleh diseboet. bekerdja dengan Tiong Gwan - Djatilawang.
Agenda Congres. Demikian 'djoega
membanting toelang, dan antaranja
.Ivoorstel-voorstel jg dimadjoekan (no. 6)
ada jg sampai dilepas dari pekerdjaan
akan kami saring djoega, bocat kami
karena tidak dapat mengerdjakan pe|
teroeskan kepada. Congres, ada jang
. Java—Expres
kerdjaan itoe.- Sekarang” pekerdjaan
kami tahan atau kami poetoeskan de
'Madjallah boelanan SS. ngan kami beri keterangan. Maka jg
soedah rampoeng, penarikan belasting
soedah berdjalan, tetapi misih sadja | Kita menerima satoe exemplaar ma- akan dimoesjawarahkan didalam Cong
ada hal jg mendjadi peroendingan me djalah boelanan SS. ,Java-Expres" jai res itoe, memang voorstel-voorstel pi
reka tjarik desa, mereka selaloe meng toe tahoen ke 4 No6 dengan penerbi lihan jg patoet dibitjarakan dan soedah
harap hadiah wang karena mereka tan oplaag 5500 exemplaar, boelan Juni pada waktoe dan ditempatnja.
menganggap
bahwa pekerdjaan itoe 1936 redactie dan administratie, afd.
Pengiriman praeadvies dan voorstel

itoe, datiek jg lain terhadap openbare werken |joeta-joeta jang dihematkan
man
pindja
a
rentenj
dibajar
tlah
kita|pa
“di Indonesia, daripada politiek jg

00

hal-hal

penera-

mema'loemkan hal ini kepada

sekoetoe

noeroet keterangan dari P.K. Boepati |oeroesan SS.
maan ae
Banjoemas memang tidak ada jg wa
Berpoela.
naik
akan
2
ongkos
toe
nja|ten
akibat2
sadja,
belaka
djib
kasih
persen,
tetapi
kalau
poetoe
an
pir dibiark
' Ijoeta-joeta roepiah akan dapat dihe- san desa mengidzjinkan tidak ada ha
jang tjelaka, kita bisa lihat.
bilamana openbare werken langan kalau kas desa jang memberi| Keangkatan Hoofd-Inspecteur
Bagi kami, keadaan itoe tak men|matkan,ikan
pelajaran
ini. Dengan persen. Siapa jg ada kepentingan ha
dizaman
imoela
poli|d
lankan
mendja
boeat
djadi motief,

| ada sokongan

Bestuur Tja-

bang dan Groep serta Sekoetoe-Tersiar,

karena berhoe- boekan ia poenja wadjib meloeloe. Si Publiciteit Staatspoorwegen Hoofdbu itoe kami sjaratkan.
harga2 bahan apa jg berdjandji akan memberi per reau S9 Bandoeng, dengan berisi ber
nja
toeroen
dengan
boeng
|
in
moengk
tidak
an
sia keadaan demiki
a.. Dari
tjabang
karena di Indonesia bisa dikata tidak |dan oepah2, maka ongkosnja djaoeh sen itoe, mereka sendiri bimbang. Me 'bagai2 penerangan jang menjangkoet Sekoetoe-Tersiar.
g dari beberapa tahoen
ini djoega,

goer diberi kerdja, sedang di Indone |sekarang

tabligh

Pee

Indonesia dan ,,Plan van de

Mae

Ne

Ae

Lembaran Kedoea

Ong aa

5 Inspecteur onderhoofd.

mestinja,

a. Tanwir,

| Angkatan Hoogleeraar

tjarakan:

Congres

Moeham-

isi (pokok) jg akan dibi

Instructie

Madjelis Tanwir

dan voorstel-voorstel jg berhoeboengan,
b. Remoeda, isinja jang dimoesjawarahkan: 1. Madjallah Soeloeh Pemoeda Islam, 2 tjaranja tamoe-merta-

H.G.5.

Pada

A

Dalam

madijah seperampat abad itoe djoega.
akan bersidang:

moon pns

Henna

BENER

Proffessor Dr. P.M.V. Wulfftenpalthe
soenggoeh ada loear biasa banjaknja diangkat
kembali mendjadi hoogleeraar
jg
|
orang jang melihat. Mereka sama me pada sekolah
dokter tinggi di Betawi.
lebih
jg
atan
oentoeng djoega daripada naik | diherloe oentoek pemboe
dapat
moe, 3. Beker Akbar oentoek gerak
5
itoe dizamanj
nja tenaga membeli itoe, karena pe| tier pat dari pekerdjaan2
LA
badan beajanja, 4 Menjaring poetoesan

| tahoen jgachir ini,”

Soedah tentoe, Nederland akan men Har Ma

Katana

ab

EN

Bas

tentoe |:

2 Tn Nederland
barang
A3

masoekan

'boeat Penjas

an besar, soedah tjoekoep disiapkan
. Apakah alat technisch di Indonesia 'boeat
dikerdjai.
1

Kesehatan

Na bisa petik boeah-boeah dari pem | dapat 'memoengkinkan ' pembocatan
ikan

—.

|.

'berbagai-bagai

boeatan

3.

5
5

werken

jang makmoer

3

P1.

openbare

itoe.

“dapat dikatakan, bahwa

FG

5

bestelan oentoek pem-|

@

100 joeta

In-| antara

empat atau

kalau kita

al

tidak

kan:

djelek.

1. Kitaboes-Shijam,

Djanazah,

dan

2. Kitaboel

3. Menerima

voorstel

| Dalam jaarverslag Gemeentelijk Ge atau andjoeran- jang mengenai orgaroepiah, terbahagi | motie mana mengoendang pemerintah |zondbeids dienst tahoen '35 jang ba nisisatie, boeat dibitjarakan dalam

Plan van de Arbeid hendak menger-

Oe-|djakan

congres Bahagian Pemoeda jang telah
laloe dan 5. Beaja Madjelis.
c. Tardjih, isi jang akan diroending-

di Batavia

Tahoen1935

Beberapa th. berselang, tg.12 Aug.
re werken
'boeata
openbaand
di Indone
Pa tidak gampan
Megndisahoeti
Penang
an itoe,
arapksia
karena n Nederl
bisa mengh
dari aan
sini. 1933, Volksraad menerima soeatoe

wa”
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rempoean. Inilah djoega satoe langkah Ismadi, jang teroes dioverkan kepada
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datang lagi ketengah kekakinja Kim
4
Sin, akan tetapi ta' sampai kemoeka
rang jang tebapk: eos Maa ES
Ah djoe dalam actie, entah akan menga

Djika bypotheek pada Pensioen

Mauloed Nabi Moehammad s.a.w.
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Peladjaran gymnastiek

|

Sajang
sehingga

|

nghsh Nigh

7,158 malam Instrumentaal program-|
t School
| Metropolitan en
ma
seilen
Pasar Baroe
tentang
, Causerie
10, Schoolweg Noord
“TAB
| 8,—
,” Musiek dansa.
1 Selainnja sekolah malam (boeat orang dewasa) diadakan djoega seko| 845
,
Muziok gramophoon
segal- bangsa
915

nona 10,16 ',
RN

',

' Musiek

Hawaitan

Gramophoonplaten

Yoncert

ily— , Tootoep

lah p gi oentoek anak2

ta'dapat dimoeat.

Toean Salehs.a. Peto
. Ajo Bte:
, Toelisan toean kami moeat sebagian
jang zakelijk.

dari

Permintaan setelaat te'aatnja sampai 1 Juli
Kuendjoengilah: Pagi 8— 12 Sore 4— 10

DE DIRECTEUR.

Toean Djoehjan
Krawang:
tiada terang adres toean,
toelisan masih disangsikan,

.
Baiklah

Toean

R,R.B,

Palembang:
toean

4 oeloe

landjoetkan

doeloe

mengirim soembangan2,
mean gpemera

S

4

NN pa

boes kekalahannja,

akan

H3

He btn

Goenanja binte

| Dalam koran

systeemnja P. P.T,

LL!

—..
|

(PALEMBANGSCHE

eat HC TN H selaloe|
. Spelers HCTNH soe|
tjapai.

Java Bode:

moemkan tentang pemberian2

MN

atau medaille kepada be
djang
jang soedah mendjadi djongos | 3,
3
(boedjang) 60-th. lamanja.
Sa

an

n

bermain long-passing.|

apat bola ditendang

3

geboren Baronesse van Wassenaer ada 'selaloe dapat dihapoesi olehnja. Bola
datang saksikan itoe.
Kan ee
ditendang kemoeka. Tohar koppen a. Regent kemoedian berpidato pada kan tetapi corner. Lie Kwat menen
boerljang2 jang Japat medaille, setelah dang dari pendjoeroe dengan manis.
mana diadakan -slamatan. ...
(Kim Hong koppen, akan tetapi Par
Pada kaoem madjikan dll. jang me iman soedah berdiri dimoeka doel dan
naro perhatian disoegoehkan satoe tea. bola diretour ke'tengah. Bola kena Is
Satoe antaranja orang orang jang dapat madi, jang diaanval dengan keras obintang Ma? Ilem, soedah bekerdja leh Kim Sin sehingga freekick. Par
|.@nam poeloeh th. lamanja pada satoe man menendang kemoeka doel. Soea— familie Tionghoa!
s
Itoe seri mage jang heibat dimoeka doel
CTNH. pada itoe saat Parman toe

.madjoe

| Di Betawi djoega beloem selang be-

roet madjoe kemoeka.
ok Bola selaloe di
rapalama diadakan pembagian2 bin- kop
dimoeka doel H CT N H. achirnja
| tang kepada boedjang2 jang setia be dikop oleh Tiong Han kemoeka dan
kerdja sampai poeloehan tahoen, di- kena Parman. Parman over Pandi dan
|.
portret. dimasoekkan disoerat soerat.
|.
kabar reclamenja : BOEDJANG SE- teroes ke Chamid jang berdiri vrij.
'(Cbamid masih dapat dihalang halangi
on TE
ali
SP
Men NN
oleh
Chiang Bie, akan tetapi dapatlo
Aih .. . Tjodot lantas protes, kalos'
dan
bola ditendang dengan keras
tanja tidak ada goena pembalasan
ke
doel.
Tjo
4
tjoema
dengan pensioenan SATOE la 'goslpaal Eng doodenval, sajangdja
soedah
Stand
| - bintang, lebih mendingan dikasih roe 5—1 boeat PP TS. bergerak.
LN nu
.mah boeat tempat Puk Ijem mengaso
dikampoengnja dan sedikit pensioen ' Permainan laloe berat sebelah dan
(P.P.T.S. selaloe mengoeroeng. Akan
sekedar boeat makan orang toea ...
tetapi keeper Tio Eng senantiasa me
|

jang sampai

matinja tjoema, mentja-

pai deradjat ... . boedjang.

Pa

njingkirkan bahaja. Sampai fluit di

boenjikan sebagai tanda penghabisan

Bintang dong kagak ada goenanja,
kaloe besok-loesa Pok Ijem mati, dile stand tetap 5—1
“ boer
toek

“Tjodot

djoega kagak ada harganja oen
pembeli kain poetih. Bangsa

speda

kaloe

digendoli

penning

pada berantakan sebab berat,

tetapi kaloe penning tanda setia |
bekerdja poeloghan tahoen djadi djo-

ngos....aih

rada-rada medok atinja,|

an

bab sekali ini akan memakai tempat
di Pasaar loods Pasar Baroe.

Bermatjam matjam pertoendjoekan,

30

dari ex-back Persis

ke doel, akan

0 tetapi keeper Soewondo ini hari main
Speler2 H,CT.N.H.

2.

dapat tertangkap.

|
.

madjoe semoeanja sehingga
'Tiong Han dan Chiang

(0. ke garis tengah. Seranga

« Janja

- Pada satoe

saat

sebagian

ikoet

dari

bekas

mendjadi

ada djoega

pa-

jang

akan

diadakan

djinan anak negeri, peroesahaan tanah,

penternakan dan kesehatan akan diada
kan djoega.

Lapangan Pasar Malam seanteronja loed pada mialam-minggoe
lakan diterangi dengan lampoe elek- 1936. dengan djalan :
trisch jg gemerlapan tjahajanja.

s

| Bestuurs dari Pasar Malam tsb. an

tara Idin-lain terdiri dari toean Assis'tent Resident Palembangsche Boven-

landen sebagai Beschermbeer,

toean

Controleur Lematang Oeloe
eere voorzitter, dengan toean

goena

toelhimam, K.O.M., Moehammadijah man jang pertama ini tidak mentjoe
,
dengan
Pemoedanja.
P.K.M.
dan koepi sebagaimana mestinja.
Djamijjatoel oemam Slawi.
' Dan soedah tentoe kemoedian boeat
Seperti biasa rapat dipimpin oleh Lematang
Oeloe akan dikirim lagi
toean
Baheramsjah Tamim,
selakoe tambahnja.
voorzitter dan R. Djazoeli secretaris.
Panorama Lahat koerang
'Poetoesan2 jang telah diambil adaah:
:
perawatannja?
1. Akan mengadakan perajaan mauDi Lematang
Boulevard di Lahat

'akan ketinggalan. Semoeanja dengan
mengadakan prijs prijs jg akan diten
toekan nanti. Tentoonstelling dari kera

selakoe
District

noeng (Lahat) jang mengorbankan ber

30/31 Mei

aa

mereka

jang

tidak

adalah seboeah panorama, tempat pen.
doedoek

menghiboer hatinja, melepas
dilembah - Lematang akan diadakan perarakan (optocht) oem menghadap goeno
eng Dempo, jg meng
mat Islam dengan pandoe2 dan moe- hidjau nampaknja,
dengan sawah dan '
rid-moerid sekolah
dengan memakai ladang pamane
tani jg berkikoet2, mem
9bor. Bermoela berkoempoel dimoeka belit, menoerot
aliran kali Lematang.
Loods Pasar Lama, dan dari sara ber|
Amat sajang benar roepanja panodjalan menoedjoe Pasar straat. Tebing
ini pada waktoe jg. belakangan
Tinggi laan, Serilloweg, Pasar Lama rama
ini, tidak dioeroes lagi sebagaimana
dan teroes dimoeka Loods kembali.
mestinja. Selain bangkoe-bangkoenja
B Moelai djam 8,30 diloods tersejg tidak disediakan, poen rcempoetnja. .
boet akan diadakan Tabligh oemoem
ada keliwat pandjang, dan sewaktoes
dengan membitjarakan :

a. Pada malam tsb. sedari djam 7,30 pemandangan

waktoe

a Pembatjaan algor'an
b.

c.
d.

binatang

orang doesoen

ternak

ditambatkan

kepoenjaan
djoega di

sana, seolah-olah padang hilalang jae
Sekedar tentang Mauloed Nabi tas diatjoehkan sadja
nampaknja.
Soal pengadjaran dan pendidikan
Alang
kah
baiknj
a
kalau
pengoeraes
Kedoedoekan pemoeda Moeslimin
Passar
Fonds
mempe
rhati
kan
djoega
dalam masjarakat hidoep
hal ini.
Dan lain-lain penoetoep.

dapat keentengan djoega dari keroegi | semoeanja akan berdjalan dengan baik
sedikit itoe. (dan gembira

hendaknja!

Openbare vergadering P.K.M.
Dalam

conferentienja

jangdiadakan

di Moeara

Enim.

Pada

Juni

nanti

1936

pada

dihadap.

Kaoem Moeslimin
akan mengadakan
ringnja.
2

Punt2

hari

Minggoe

Perhimpoenan

7

di Moeara Enim
openbare vergade

jang akan dibitjarakan ada -

lah: Keperloean mempersatoekan pen
didikan dan pengadjaran,' keroesakan -

oemmat karena ketiadaan pendidikan,
dengan Asas dan toedjoean P.K.M.
Akan dibitjarakan oleh Siti Salamah,
Bachtiar, Moehammad dan Ali dan H:
Abdoe'llah.
Moedah2an openbare terseboet akan
dapat koendjoengan jang ramaiadanja

:

ti

spelers|—

Memang djika menilik kedjinakaan matjam2 kembang perhiasan, hingga toean Prawira Atmadja, jalah si Kidang
dengan mana publiek kesemoe|
telah mendoega bahwa Siod akan dan permainan toean Nafsirin itoe kelihatannja amat permai dan tjantik, inilah jg terpilih paling djempol.

ng dipadjoekan hanja dari 2e klasse

lers. Akan tetapi tidak demikian)
berlakoe ramai
rtandingan D berla!
hai djoega,|
bola kian kemari

dan Siod da

keting- sedang penonton2 banjak djoega, tjoe- Setelah itoe, perloembaan disamboeng '
Ima
jang
doedoek di atas pang- lagi dengan meneroeskan springconRn
Igoeng
ada
lebih
banjak
pembesar cours dari ikoeda-koeda militair, dari'
“Imilitair, tertimbang publiek lainnja. doea belas ruiters. Diantara beberapa
Voetbal di Krawang
Selain dari toean2 Djendral Wesse- poeloeh koeda jg boleh tertjatat, ada

orang2 Garoet

nenilik pasangan Siod kebanjakan galan.

Ismadi $ dapa bol a,

Roepanja perlahan2

spelers P.|

J1” (tertjoekoer benar-benar, lebih-lebih ji

tiasa kandas dikakinja Parm
Tohar. P.P.T.S. laloe memp:

side-sysieem, jang selaloe mer
offirtolongan,

ada

iod jg.

back: ai | B:
Bie si

“toe dari voorhoede H.C.T.N.E

en

dengan sembahjang lohorempatraka'at
lagi. Tetapi kini semendjak beberapa
kali
Djoem'at jll. sembadjang lohor
jang sebagai tambahan itoe tidak di-:
adakan lagi.
:

Selatan. "
(Boeat daerah Lematang Oeloe ada
Iseperti bioscoop talkie, bangsawan,
ketoprak, tari dan pentjak Minangka menjamboet dan memoeliakan Mauloed dikiri
150 ekor
m lelaki dan perempoean”
bau, tari Bali, tari bari dari Palem Nabi Besar Moehammad s.a.w. jang jang dibagikan pada Pasirah-Pasirah'
|bang, kerontjong Goncours enz. enz. tjoekoep dikoendjoengi oleh wakil2 dalam daerah terseboet.
pendek segala matjam permainan dan perhimpoenan dikota Lahat dan sekiTernjata perhatian pendoedoek ada
'pertoendjoekkan tjoekoep compleet. tarnja, seperti Amalijah dan Nahda
besar tampaknja, sebab pada pengiri.

Setelah tiba pada waktoenja, ternja|

|
sen
nja loear biasa dandan bolabola senantiasa

—

Pe Lan

Pee
Dani Taat
Kn
tempat
di Linesportveld
Garoet

selesai dari bers
ditambahi poela

Bogor (telah dikirim beratoes-ratoes
Pergoeroean Inggeris di Pasar Lama. bibit itik (bebek) jg didata
ngkan dari
Permoesjawaratan mana adalah me-/ bilangan Banten, boeat diter
nakan
di
remboek dan memoetoeskan atas tin- seloeroeh tempat di Pertja
dakan2

Permainan
tambola, pertandingan2
voetbal, tennis, badminton enz. tidak

Soedah lama

misih

sport.

.

!

:

robahan kedjalan jang betoel!
Pa “Ta
| Sedikit hari lagi tentoe dimesdjid:
Oemmat Islam ber- Lahat akan diadakan poela chotbah
dalam bahasa Indonesia. Moeda2han
actie lagi!
sadja nanti !
Pada hari Djoemahat 22 Mei dan
seteroesnja malam Minggoe 23-24 Mei
Penternakan itik
1936 j.b.l. beroentoem2 Comite Perajaan
Sebagai dahoeloe telah kita kabar.
Oemmat Islam di Lahat telah menga- kan djoega bahwa oleh.dienst
dakan permoesjawaratan dengan ber lijke. Veeartsenijkundige DienstBurgerdari:
| tempat disoos. Pamitran dan diroeangan

KALONG. |

kali-kal
dan Joe Goan dikirim

Djoemaat.

“Pahoeloe bila sembahjang Djoew'at

di Lahat,
setelah
djoem'at
terseboet,

poeloeh-poeloeh roemah terhitoeng pon
e.
t gembira supporters dok-pondok padi kepoenjaan pendoe
Sedang
pembitjara2
terdiri
dari
sama sama keloear, dan waktoe
Waktoe itoe telah kita kemoeka
—. boedi- baik omong haloes PPTS.
poelang bus jg dinaiki oleh pemain2 doek.
kan djoega kemenjesalan kita ketika toean2: A.N. Oeri dan Abdoellah H.|:
2. sadja....amboi.... biar toelang keri- PPTS.
disepandjang djalan Poerboling
| ngatnja moentjrat.... kagak ade tjadisekitar Lahat tak ada dan atau Kadir dari Amalijah han Nahdatoelgo disamboet oleh sorakkannja pen- itoe
t. Soemijat dan R. Djazoeli
beloem kedengaran lagi tindakan2 pen himam,
|doedoek pendoedoek disana.
dari Moehammadjjah, t. Abdoe'rrasjid
doedoek
oentoek
memberi
sokongan
Siapa bilang bangsa Tjodot ondank- Menoeroet kabar ini boelan djoega
barang seperloenja pada korban-kor dari P.K.M. dan t. R. Arifai dari
.
"“baar
en jerewekt: 3,
PTS. akan didatangkan ke Wonosobo
tsb. Kini keoentoengan Pasar Ma Pemoeba Moehammadjjah.
goena
dliadoe dengan H. W. Bandjar ban
u
ata
3
lam
jang
akan diadaka di Lahat itoe|
Pan Kara
UI. Pada hari Minggoe 31 Mei 1936,
au
salah soeatoe club Belanda adalah bakal dipergoenakan oentoek
merana peeaaaa PR
moelai djam 8 sampai 10 pagi akan
'penjokong korban kebakaran di Le-: diadakan perlombaan dari permainan
| roes ditendang ke doel. Soewondo pat kemenangan jg banjak
Isoeng Batoe itoe. Althans sedikitnja anak-anak sekolah dengan mengadakan
ma penata
s
—- tangkap angin, dan stand 1—1,
|. SP 5 z3
'soeara , Pemandangan“ ada diperhati prijs2, bertempat di pekarangan Volks
“Bola ditaroek ke tengah lagi danj
kan djoega roepanja, Biarlah akan sa school Pasar Fonds.
moelai ini saat pertandingan sangat |. Competitie Voetbalwedstrijd
ma-sama kita harapkan moga-mogalah
spannend. Roepa2nja H.C.T.N,H. ber-| 0.
Demikianlah beberapa kepoetoesan2
Siodcont ra P.B.W. 2-2 'akan berhasillah maksoednja comite
— main dengan penoeh tenaga. Benteng | Pertandingan cumpetitie jang ter |agar korban-korban kebakaran itoese|jang telah diambil dalam sidang? per— PP.TS. selaloe dihoedjani pelor. Ber 'doega amat hebat, telah dilangsoeng (dikit kalau tidak banjaknja akan men| moesjawaratan terseboet, dan moga 2
i tembakan dari Cheng Tin,
|

sembahjang
di Lahat.

Moehamrsad sa.w.
Comite
Perajaan

boeat kemenangan- hoofd Lahat Mgs. Mohd: Joesoef voor
nja PPTS. Publiek merasa poeas de- zitter dengan t. Prawoto secretaris,
ngan kemenangannja PPTS. jg wel- dan dibantoe oleh toean-toean:
R. Soeleman dan R. Hanan cs. seba
verdiend itoe. gai
commissarissen.
— Dari HCTNH. jg bagoes permainan
nja
b ja'ni Cheng Tin, Kim Hong dan|
Seperti telahdimakloemi djoega pa
back Chiang Bie.
Sedangkan dari
da
beberapa boelan berselang, kita te
PPTS. rata2 bermain baik, akan tetapi
lah menoelis tentang kebakaran di
jg mainnja loear biasa baiknja ja'ni Lesoeng Batoe bilangan Pagar Goe

diportret masoek soerat-soerat kabar,
— malah pergi ke kakoes djoega pen 2 daa
ningnja tergantoeng....!
:
Tjodot djoega asal dibajar sama | Dengan :

Perobahan

- BOVENLANDEN).

ng Bie koppen, sajang meleset, | Sebagaimana telah kita kabarkan
Antara lainnja dikabarkan seperti|
bola
djatoeh dimoekanja Sardimandan djoega dalam Pemandangan danoeloe,
berikoet :
| aa pelahan-pel
ja menandang bahwa nanti pada 27 Juni sampai 5
Pada hari Saptoe, 6 Juni, djam se e doel. Tjo . Eng ta' dapat menolong Juli 1936 ini, dikota Lahat akan dia
tengah 6 di Buitenzorg
di Kaboepaten
| 4—1 boeat PPTS. dakan Pasar Malam jg pertama kali.
telah dilakoekan penjerahan
| Pasar Malamiui roepanja akan di
besar dan lebih
boedjang, boeat mana ada dimadjoekan| . Kim Sin laloe mempertoendjoekan adakan akan lebih
namanja 60 orang. Njonja de Jonge- technieknja bola jang bagoes. Ismadi bersemarak dari pada jg soedah2, se

2...

NA NAN

'Perajaan Mauloed Nabi Besar

Na

kemoeka

me

oa
La

laloe » empergoenakan Wa

Pa

tanpa

ari Andalas
Selatan.

teap

S.
|
g
en
Ch
l.
ga
ga
e
selalo
ngan makin
p, seraama
bermain gesit,
| offside

Peng anpa menane uga

djaoeh

Pertandingan ling dan Van Tricht, Kolonel

Thom-

itoe

koeda

dari

Kandjeng

Pangeran

lebih dahoeloe, hing |, atau trainen tak ada dilakoekan lagi. | son, Overste Van Oijen dan Krabben Mangkoenegoro dengan “R.M. Gondo
' dioverkan ke Sardiman dan ditendang | kememangan
ftime stand2 0. Akan 'Tapi dalam boelan dibelakangan ini bos jang doedoek pada panggoeng of- Soebarijo, luitenant Cayalerie, permoe
ke moeka. Prajoge doorbraak, akan (28 :
lftime PB W. keliha soedah moelai lagi ramai. Perkoempoe| ficieel itoe, tapi pada siangnja, dikoen laan loepoet, dan kemoedian kembali
tetapi keeper Tjo Eng madjoe. Prajogej,. pi
djoega oleh poeteranja S.p.j. menang satoe. Dalam tempo 1 min.
lebih keras, hingga kea lan2 voetbal dari bangsa Indonesia| djoengi
an.
m.m.
Gouverneur
Generaal, jalah no- 51.2 salah 17.
.. bertempoer dengan Tjo Eng, dan roe-j, |daan
s3,
stand bisa dirobah mendjadi 2-2
| pa2nja ia kena dengkoel. Fluit freekick . Sedang pertandingan ini terpimpin dan bangsa Tionghoa soedah didiri- ina Freule De Jonge, jang datangnja
Tapi si Koewala, koeda dari Luiteperan
ati
Ui
Ikaas dag
diboenjikan oleh referee. Chamid maitoe, dikawal
oleh
'ritmeester toean nant
oleh
toean
Pahman.
Ma
R, T, Soerjobroto “dalam sedikit '
soedah
lapang
tanah
pu
Begitoe
dengan
g
c tx Na depan, menendan
De Stopelaar.
'
tempo soedah 1menjoekoepi perlontja"
joengi
odikoend
sore
saban
'hampir
P.P.T.S.
goena
1
—
2
djitoe an stand
Koeda dari pihak rajat jang dima- tannj:, tjoema sajang,
rang ramai. Roepanja tidak Teka
Wwaktoe sedikit
sama berdansa-dansa ditengah |
djoekan
di itoe race, terdiri dari 3 lagi menghabiskan
Toean
Nafsirin
ke
Garoet
an
: Prajoge ta' dapat. bermai
Kra
voetba
djoega
tapi
tanding
hindernis
itoe koeda
n
angkatan, jaitoe koeda dari ioerah2,
e diganti oleh Sardiman jang | . Memboeat demonstratie wang poenja moesim patjeklik dan koeda kepoenjaannja kaoem kita Indo "tiada tjakap meneroeskan,
eka. Dhini invallen sebagai
Badminton.
Ka
panennja.
inesier dari afdeeling Bandoeng dan
Achirnja jang dapat prijs dari ini
diboenjikan| Itoe toean Nafsirin kampioen BadTanda pauze
pa
Ikoeda pilihan jang paling baik sedjak concours lontjat:
:
tetap 2 — 1 boeat kemena- mintonspel di Bandoeng, telah senga:
waktoe diadakan balapan paling bela
dja dioendang oleh P.B. Tjikoeray
1, Luitenant van Rossum dengan:
Ikang. Poekoel 9.30 moelainja
diadaj
doeng (Racesi.
0.
si Ping Pong,
koedanja
a minoem dan pauze |Garoet, soepaja soeka memboeat de
Ikan
perlombaan lontjat (Springcon»
Saptoe
pertama
| kelihatan sangat berapi monstratie di Garoet melawan semoea|
Hari
cours).
2, Luitenant Lips dengan koedanja '
en
Nan PUkai
3, Kerap kali kedengaran fluit ajago2 Gatot.
6 Juni 1936.
“
Hari
kedoea
minggoe
si
Maldonne,
Maka hari Minggoe kemarin d
aik dari kalangan P.P.T.S.
7
Juni
'36.
:
|
|
tadijang
a,
Tegalleg
lapang
Tanah
|
monstratie
pertandingan
i
n
i
«
dari H.C. T.N. H. Referee
3, Luitenant R, M, Soerjobroto de
Koeda kepoenjaan Innja di ini hari Saptoe, hendak dipakai
sangat lembek dan tidak soengkan di baan Tjikoeray deng:
ngan
koedanja si Koefala,
donesier jg. djempol.!
Iboeat permainan voetbal Persib,
en. Publiek selaloe ber- |hatian orang banjak. Kira
di
'36
Juni
lantaran datang waktoenja races, tiada
'Minggoe kemaren 7
4. Kapitein Van den Ende dengan
1 mengeloearkan per- 'pagi telah| moelai menghada
nenghadapi
8Gar
Tegallega, diteroeskan itoe concours koedanja si Joline,
sebab
Persib,
oleh
dipakai
:
:
djadi
orang
moedah
dengan
single's
ngar
ak sedap dide
Hippigue, jg mana medan balapannja
hendak
dipakai
oleh
races
lebih
doeloe,
dikalahkan
semosa.
en
kopp
Jang
ng
5, dan 6, ritmeester.Schummelketel:
poela dilandjoetkan de dan Persib moendoer sampai ming- dibataskan 800 meter djeraknja.
an kena sepa- nganDemikian
dengan koedanja. si Boubourouche dan
Jang
menang
dari
angkatan
moela2,
6 double's. Partnert. Nafsirin | go @ moeka.
Man
pi
Begitoelah
seperti biasanja saban si Kidang koedanja Mas Adiwinata, The Capitol,
adalah t. Kosasih, moeridnja dari
Bandoeng djoega. Toean roemah jg tahoen, bestuur Preanger Wedloop No. 2, si Manggoe koeda toean Mansoer. | Jang moelia Freule de Jonge men
I menghadapi dapat Ja lahkannja de 'Sociteit, dalam bekerdja bersama sama| Dari angkatan ke 2 si Bantil, eigenaar tjantoemkan Cocarde kepada semoea
dengan Sport Vereenigingde Preanger nja t. Idi, terkemoeka dari si Boeroej koeda jang menoendjoekkan kedjem
ngan moedah lagi. '
/Militaire
Hippische, moelai ini hari 'kepoenjaan t. Atmawinata. Dari angka polannja,
'Adapoen djago2 Garoet jg dipadjoe
Ta
g. Fluit
sampai besok Minggoe tan ke 8,si Djekih, Idi jang poenjanja,
Juni
6
'Saptoe
ang ge- kan itoe terdiri dari 7 perhimpoenan

— Publiek

| Balapan koeda militair di Ban- |

di Garoet, ja'ni dari Tji '7 Juni, soedah mengadakan Concours- 'terkemoeka dari si Klabat (eig. Hamim)
Jang dapat bintang perak dari Kepaj :
banjak topi dan koeray, B.0O.K., LK.A., Bavesta, Fa- 'hippigue. Dalam pesta ini, panggoeng: | tihan
bekker, jang dimadjoekan oleh|
racets
itoe
soedah
dipandjangi
dengan
'
.Imilie-bond, M.A.S. dan O.N.S.
ilemparkan
.
'IBadminton

-

-

kena

WARTA TANGERANG
Oleh pembantoe kita ,YYo-yo“.

' Ampir mendjadi laoetan

api

Oleh pengchianat??

Pada malam Saptoe jl. kira2
koel

8, orang Boeboelak

kin kaget oleh

telah

teriakan

poedibi-

seorang

pe

ce

rempoean. Di salah satoe roemah

elilah olehmoe garam resie
»Lepaskan hasil alam itoe, da
semata-mata jang harganja beberapa tahoen jang laloe ini

'baroe koenaikkan itoe |

djoega

'
arti tanah Madoera.
Sagala peroesahaan
Berapa
itoe bagi kita manoesia, ta" 'pemboeat garam itoe kepoenjaan dan
garam
Licentie tiap
goenalah kita rentjanakan pandjang2. dilakoekan oleh rakjat.

bahwa ini

kan oleh

dalam kraton, dari bangsa Badoei di kenal beroepa bata fbriket), jg digoe
pegoenoengannja hingga kacem Prijaji dang2 didjoeal dalam boengkoes2 jg

dan Saudagar? di kota2, didalam pel berisi 20 bata dengan f2— seboeng
bagai lapang pekerdjaan dan peroesa| koes. Diwaroeng2 si pendjoeal-lagi me

haannja, bahkan tiap2 bangsa di kolong| naikan

langit ini, perloe akan garam, ja garam

soedah mendjadi sjarat

Si Kromo

jang

hidoep!

bersahadja

sen

harga ini mendjadi

105

a 11

per bata atau 3 sen per 1/4 nja,
Bahwa bagi kaoem ketjil (tetapi pa

dapat: ling besar bilangannja!) didesa2. jg oen

tersenjoem, selagi lalap poetjoek oebi
kajoenja atau lain2 daoen jang menjer

toek

memakan

sehari2

(hoofdvoedsel

ta

perboeatan dilakoe

seorang

pengehianat

jang

amat berani dalam tempo jang masih
sore. Di itoe waktoe djoega datang se
orang M.P. dan beslag itoe boekti boe|
Tiap2 golongan dari masjarakat tahoen diganti dan diberi oentoek moe at mengadakan penjelidikan jang le
bih djaoeh.
kita, dari kaoem Kromo jang bersaha sim memboeat garam sadja.
Adapoen sekarang garam resie ter
Gja didesa2 hingga kaoem Ningrat dij
dari

pengaroseh

besar

T

getnja tatkala diketemoekan seboeah
boengkoesan koran dimana
didalam
nja berisi arang jg menjala. Orang

(JOEKES DI TWEEDE KAMER |.

|

rta

poenjaan seorang Indonesier keliha
tan api sedang menjela dibagian bela
kang jg beratap. Dengan lekas orang
berkeroemoen di itoe tempat dan api
bisa dipadamkan. Tetapi alangkah ka

Ketimpah batang pohon

Tk
Tera
SE re

|

kelapa

|

Pada hari Djoem'at ddo 5/6-36 ke
roemah sakit Ting. telah diangkoet se
orang anak
rante bernama
S. dari
Jeugdgevangenis dengan tak berna
pas lagi.
$

Menoeroet keterangan, sebabnja se
bagai. berikoet: :
Anak anak di boei tsb. sedang hi

nja) hanja dapat mengeloearkan wang
tai socap nasinja sesoedah membanting beberapa sen sadja, harga ini terlaloe boek membikin seboeah loods, terdiri
toelang disawah dan ladang, dapat di tinggi, tak oesahlah kita katakan lagi. dari tiang tiang pohon kelapa. Entah
beeboehinja garam sedikit. Dan seba Oleh sebab itoe, walaupoen bagaima bagaimana itoe tiang tiang telah roe
liknja seorang Radja Wang lagi akan na djoega keras Pemerentah berdaja boeh dan menimpa seorang anak ran

Pemerentah.

Beberapa

kali

ke boeat,

membawa

atau menjimpan

tapi pertjaja pada

ga

ini,

mengha Ikoem

badan, karena

pelanggaran

ini.

bagaimana djalan2nja

dan Madoera, Keresidenan

kah

soesah

pajah dan

'ass: residenan Be

Tapanoeli,

Lam

Merk DIANA”

berapa poela

kah waktoe jang digoenakan oentoek
embang, Banka dan djadja memboeat sekati garam gelap itoe,
Barat poelau Borneo, Afd. jang didjoeal dengan barga hanja
2a
1moer poelau Borneo,ke 3 sen sekati, dengan resico poela boleh
eng. Adapoen da kena pendjara sewaktoe2nja, maka ja“lam djadjahan monopoli orang terla kinlah kita, bahwa Rakjat ini boetoeh
rang membocat garam, ketjoeali de sekali akan ,sjarat hidoep“ alias ga:
| ngan idrin oentoek keperloean Negeri. ram jang moerah“.
Peroesahaan garam Teeekhgkan : Moeda2hanlah hal.ini akan diper
oleh anak negeri dengan i rin Pemerin hatikan,
tah hanja terhadap pada 3 tempat di
gkoeloe,

poen moerid

Cal
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zonder

telah
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Ya

memakai nama ketoeroenan, kaitoe seteroesnja ia boleh menje-
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Hardjokoesoe

boet atau menoeliskan nama ketoe
roenannja Hardjokoesoemo.
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extra

TENESSA 1

diidzinkan

m0
rena

goeroe.

Merk ,,B. S2A.”

tu

ra

cursus itoe, tergantoeng kepada si goe
roe tentoe tak bisa
djalan,
begitoe

poela

Soetjipto

NGIN
AFABRIKAATYENGELSCH
P Kk NA & DUITSCH

SN

1

|

moem, terserah

Demikian

pada

MANA

bahaja

1

3

menghindarkan

|

sipengadjar itoe, bah

membeli tanah dengan djalan menji- wa.la maoe memadj
oekan bangsanja
adaan hampir-hampir sadja menjebab ram gelap.
tjil. Kadang? orang tsb. itoe setelah sendiri.
Didalam
regentschap
Koeningan
di
Peme
hingga
kan pemberontakkan,
memotong padi 2 & '3 kali beloem
Kita akan lihat dari djaoeh apa
menjatakan terima dalam waktoe itoe ada kira2 49 orang djoega voldaan. Achirnja dilelang.
rentah oentoek
kasihnja pada mereka jang toeroet didenda dan kira2 120 jang dihoe|
'Tetapi mengingat ini hal boeat oe- resultaatnja. '” Dikoeboernja seboeah

diahkan medali besar dari mas dengan| Perbedaan kedoea angka? didalam ke soepaja ra'jat mendapat penghiloepan
toelisan: ,Oentoek djasa“ pada ,pem doea regentschap ini ialah disebabkan tjg sederhana.
boeatan garam dalam tahoen 1862., oleh karena Regentschap Koeningan
itoe tanah pegoenoengan, sedangkan
Dalam th 1910 terdja:li poela kesoeka Regentschap Cheribon banjak meml »
ran jg hampir menimboelkan pembron poenjai Pe
Djadi jang kena dil
takan, hingga persediaan garam dida tangkap di bilangan Koeningan itoe,|
lam negeri haroes ditambah dengan pembawa2
dari tanah pesisir Cheril
djalan memasoekkan garam dari bon djoegalah jang mentjoba smokkel
| negeri loear.
garam itoe kedalam dessa2 dipegoenoe
ngan jang pendoedoeknja djoega sama
| Hingga kini peroesahaan
garam, boetoeh dengan ,sjarat hidoep“ jang
jg berdiri sebagai »pendjabatan“ sen
moerah itoe. Djikalau kita melihat ga|
djabatan Resi ?garam
ram
jang dirampas dan dibawak ke|
diri, jaitoe: Pen
ber
dengan kepala sendiri jg semata
kantoor Hoofddjaksa berpikoel2 danf
sifat peroesahaan..
bergerobak2 banjaknjaitoe, jang kelak
5 Pada ab 1921 diadakan ketentoean jakan dibagi2 pada kaoem kolonisten/
baroe oentoek memelihara monopoli: didekat Tjipoenegara (Noord-Cheribon)|
garam itoe dan hoekoeman2 atas pe atau akan didjoeal pada fabriek2 ys,|
JanggaranZpoen dioebah poela. Dalam maka kita dengan tidak sengadja akan
atsblad 1921 No, 454 kita dapati menggeleng2kan kepala, dan timboel
ai djadjahan monopoli ialah : ta lah pertanjaan didalam hati :“ berapa-

|

SA

hati

1

beats

11

.koerang nafsoe“ apabila semoer, kare, oepaja membantras memboeat garam te. Di itoe saat djoega telah didatangi Seboeah tjontoh jang boleh ditiroe
Mutatie “S.S.
bagar, panggang ajam dsb. hambar gelap, tak oeroeng hal ini terdjadi djoe oleh jang berwadjib, boeat menjelidi
. Dalam waktoe “ini banjak kabaran,
ki lebih djaoeh.
Diwadjibkan oentoek mewakili peta' bergaram. Hingga didalam bahasa ga dengan langsoeng.
Jg
memoeatkan tentang
kekoerangan kerdjaan Onderstationschef klas I, wd.
Dari Handlingen II Kamer 1935poen terdapat beberapa pepatah dan
makanan.
Onderstationschef klas 2, Soehirmasa
Bagaimanakah baiknja ?
peribahasa jang menjatakan berapa 36 kita koetip, bahwa dalam vergade
Tetapi melihat keadaan di Tjoeweg
hidoep
bagi
itce
Iring
ke-43
tg
21
Febr.
36
lid
Joekes
garam
pentingnja
Kita nampak
dibagian T. Tinggi (Tangerang) bisa didoega bahwa keDiwadjibkan centoek mewakili pekita dikolong langit ini. Didalam il- ada berkata: ,Rakjat Cheribon ada di
Tangerang
sebidah
tanah
G.G. kira koerangan makanan di itoetempat bi kerdjaan Commies,
R. Worwone
'mee obat2tan bangsa kitapoen boekoe dalam ketjemasan ! Hasil alam fnatuur
productie) jg beroepa garam itoe, da| kira 100 baoe (Gouvernements GronJ. sa disingkiri, ketjoeali djika padi padi Soerohadikoemo,
adjunet- Com -:
garam itoe besar poela rolnja.
diketahoei oemoem, pat diperboeatnja dan didapatnja de Menoeroet keterangan dari jg boleh di itoe didjoeal. Hampir semoea pendoe mies.
Sebagaimana
doek di itoe tempat menanami padi
peroesahzan garam di negeri kita ini, ngan moedah. Tetapi pemerintah ber pertjaja, bahwa tanah seloeas itoe di
»tongsan“ jalah, padi jg bisa kepotong
sewakan
pada
seorang
Tionghoa"
de
ah.
Pemerent
kata:
,Lepaskan
olehmoe
hasil
alam
monopoli
k
ialah termasoe
Dan mendjadi wakil sementara sedalam
3 boelan. Djoega ijara2nja me
ngan
pembajaran
f
7.
sebaoce.
Tentoe
Marilah kita menjelidiki riwajat mo itoe, dan belilah olehmoe garam resie
bagai
Adiunct Commies, Hardjota
dan bajarlah olehmoe harga jg baroe2 sadja oleh itoe Tionghoa disewakan la motong padi di itoe tempo tidak me- roeno le Klerk dan Njonja Siti
nopoli ini dengan sekedarnja!
gi pada orang orang Indodesier. Siapa makai ani ani melainkan sabit. Lantas
Pada djaman V. O.C. pembikinan ini soedah koenaikkan!”
kcentarie.
tadi diindjak.indjak. ......
dan pendjoealan garam itoe dipakkan| "Dan djika Rakjat jang berada di| kah jg beroentoeng? Siapakah jang: padi
Kema'moeran.ra'jat dalam bilangan
mengeloearkan keringat itoe?
— pada orang Tiong Hwa, jang mengoe dalam kegelapan itoe memakai garam
Diwadjibkan oentoek mewakili peker
Tjoeweg,
"melainkan dari
beleidnja
Kita
disini
akan
bertanja
pada
jg.
mendjoeal
dan
ah anak negeri rendah
jang didapatinja dari alam centoek ke
djaan Onderstationschef 2e kl. D. La
Bestuur
diitoe
tempat
Njatalah
disitoe
berwadjib,
apakah
salahnja
djika
ta
bila itoe dengan harga jang se- perloeannja sendiri, maka beratoes2
henda Adjunct Stationschef Kartetinggi2nja. Sesoedahnja V. O.C. dihoe dari mereka itoe dimasoekkan keda-| nah tanah tsb. dikasih sewa (rechts- bahwa Bestuurnja,
djo.
streeks) pada orang banjak. Djangan
barkan pada tahoen 1798, dan negeri lam pendjara.
«
pada seorang sahadja. Menoeroet pen
e
Bataafsch
de
pada
“kita ini ,di-over“
Maka saja bertanja pada Minister,
Curcus bahasa Belanda
Dipindahkan dari Explo#atie Staat
Republiek, maka hal ini tinggal tetap keadilankah ini menoeroet pendapatan dapatan kita banjak orang orang (rak
spoorwegen
di Zuid-Sumatra (Nagara
jat)
Tangerang,
jg
ingin
mempoenjai
. Roepa2nja sahadja ada djoega jang
sadja, hingga waktoe berioekar ma kita? Menoercet hemat saja Pemeren
ratoe)
ke
Expl.
dari Westerlijnen Sak
tanah.
Djoega
berhoeboeng
dengan
Inggeris.
Pemerentah
Pada
djikar lagi, ialah
tah Indonesia haroes memperhatikan pentjaharian jg soelit ini. Kita ang ingin beladjar bahasa Belanda.
wat
alias
Kriodihardjo
onderop
Pada tahoen 1813 Raffles mentjaboet Ihak
ini dengan soenggoeh2, djika gap lebih baik, dan lebih beharga ba waktoe ini di Tng telah diadakan mid- zichter klas 2.
| peratoeran pak itoe, akan ditoekarkan tidak tentoslah WWf1
dag cursus boeat orang toea.
teroes memeren
agam
nja dengan peratoeran monopoli, jang tah dengan sikap jang melawan sega gai oemoem, djika itoe tanah dibagi
Kita merasa bosen
mendengarnja
Ikan pada masing masing pendoedoek
bermaksoed meringankan beban anak la perasaan keadilan”.
Pakai nama ketoeroenan
(boekan orang ngendon) agar menda tentang cursus tsb. Sebabnja.
Danegeri,“ tapi sebaliknja djoega soedah
Demikianlah boenji pidato itoe, jang pat penghidoepan sederhana.
hoeloe djoega di ini tempat
telah
tentoe poela mengisi Kas Oemoem. tak oesah kita boeboehi commentaar
Menoeroet-artikel 25 Juncto art. 10
tetapi
'Petapi kita ta“ dapat menjalahkan diadakan — cursus,
tak
Pada tahoen 1882 (soedah balik Pe lagi, hanja hendak kita sadjikan disini
dari
,atoeran atas maoe sendiri teen
tahan lama. Jg mendjadi alasan,
ta,
merentah Belanda lagi) atas monopoli bagi pembatja sedikit angka2 berhoe pada tg berwadjib, Tentoe sahadja ada lain penjakit ,bosen“.
doek
pada
privaatrecht bangsa Kuropas
Moela moela
ini disempoernakan lebih landjoet dal boeng dengan hal ini. Menoeroet ke alasan2 jg penting bagi pemerintah. si
maka
pada
Rachmadi Wignjomoerid
itoe
soenggo
eh
kedjadian dibilangan
berladjar, ke
lam ordanantie (Stb. 1882 No. 73). Iterangan jang kita dapat jalah dida Seperti jgada
dipoero
diidzinkan
memakai nama
Tng. Sepertinja tanah2 itoe dibagikan moedian lemas. Atau si goeroenja moe
ketoeroenannja
,,
Wignjodipoero“
dan
Didalam waktoe memboeat peroesa lam tahoen jang laloe didalam regent (pada ra'jat, boleh djadi akan
la
moela radjin, achirnja merasa lelah.
mendakarena itoe seteroesnja ia boleh mehaan garam ini mendjadi ,persoesa Ischap Cheribon adalah kira2 450 orang pat kesoekaran dalam penagihan. Dja . Ini curcus djoega kita
mengchawa njeboet atau menoeliskan nama kehaan Pemerentah", ta" poelalah asing jang didenda dan kira2 1000 orang di jg berwadjib itoe ita' maoe menda- tirkan, bahwa
ta' lama hidoepnja. Te toeroenanaja ,Wignjodipoeros.
dari ketika-ketika jang menjemaskan |jang dihoekoem badan, lantaran mem pat kesoesahan. Oempamanja seorang
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| Sakit kepala adalah

Andelaa
Ditjari Spoed

Mosan2-Abdul Latief dan de Guel
joe karena mendapat

. permoelahannja penjakit

|. med jan. Djagalah sela-

—

lanja soepaja toean
oenja oesoes” bakerdja

halangan,

mere

Ika mengirimkan soerat menoendjoek

Ikan kemenjesalanihati mereka tak da
— Ipat hadir di examen terseboet boeat
doedoek

'Doea

examen commissie. |

sebagai

Sebeloemnja examen dimoelai terle
|bih dahoeloe Examencommissie t. Dr.

Po baik. B

Vergadering Gemeente.
(Samboengan kemaren).

'Soebroto memberikan sedikit penera
Ingan kepada candidaten jg. ada toe

orang

toekang bikin meubel

(keloearan
sekolah Ambacht) jang
'soedahi banjak practijk, akan dibawah
ke

Soematra.

K. Hoesin 'Hotel Islam kamar no. 8

Sesoedah itoe maka dibitjarakan
Iroet examen terseboet, jaitoe tentang 'doea motie berhoeboeng dengan tarief Molenvliet.
Ibeberapa examen eichen, dan bagai pekoeboeran.
Iimana tjara?nja mereka 2
aa
Jang pertama motie t. Boissevain,
Sesoedah
ini disamboeng
:a
2 oehnja.
beb kp
Soeriodipoetro
Dera la| soepaja
toek

N
tarief
tanahNan

orang

no
pekoeboeran

Europa

oentoek

SSnSb5a

oen

tempo

ada sedjoemblah kita giat sekali dalam mengoesahakan

di Mataram-Djokja,

f 1362,06 jaitoe seperti verantwoording
jg soedah disiarkan ditambah : kele-

anak2nja

memasoeki

sekolah2, dari jg

diantaranja ada 6 kaoem poeteri. .
Selain dari ini djoega hadlir kira2
60 toeschouwers laki laki dan perem-

rendah hingga jg tinggi, sebab diseko'bihan dari oeang konferensi T.S. jbl. lahan mereka mendapat didikan dan
f10425, keoentoengan perajaan Per peladjarannja.
'satoean Pemoeda T.S. tjabang Mataram
Akan tetapi bagi mereka jg insjaf,
ogol-boelanan "Itentoe mengakoei, bahwa waktoe di
ang T.S. lagi.
dalam roemah sekolah dari djam 7
pat dikabarkan, bahwa pagi sampai djam' 1 siang itoe, kebagoena kepentingan terseboet R.P.T.S. njakan waktoe hanja dipergoenakan
tjabang Semarang poen tidak maoe oentoek menerima
pengadjaran dari
ketinggalan dengan saudara-saudaranja | pada pendidikan.
|
di Mataram. Soedah ditetapkan besok| Djika orang mengakoei hal diatas,
hari malam Ahad 4 Djoeli j.a.d. Iwadjib bagi sesoeatoe orang toea me
mereka akan memboeat perajaan djoega ngoesahakan tempat pendidikan selain
bertempat di gedoengnja di Semarang. nja diroemah sekolah.
Menoeroet jg soedah kami dengar
Kepandoean adalah soeatoe jeugd-

poean jg sengadja datang oentoek me
njaksikan examen terseboet. Diantara
mana kebanjakan moerid moerid dari
Instituut

:

banjak lagi.

masih

jg sebaik2nja.

Djangan

disangka,

be-

peladja

Dari 26 candidaten jg loeloes (bisa
dapat diploma) dari oedjian terseboet
adalah 18 candidaten, jaitoe:
1.
2,
3.
4.

stukken, diantaranja tooneel Jaksini, rena disanalah tempat mendidik anak2 |
oleh

tooneel Sabda soerat dari Radja,
Rabindranath Tagore, beberapa per
toendjoekkan beksan wajang perang
nja Gatoetkotjo dengan Ontoredjo dan

dan

rannja.

wadjib mendapat perhatian
tooneel- dan bantoean dari kaoem toea, oleh ka

kluchtspel, beberapa

Bogor,

sekarang masih meneroeskan

programma diantaranja: pemboekaan, z0rg jg
tableau,

,Burtama“

berapa moerid moerid dari Typisten
cursus Djakarta dan Soekaboemi, jang

bah

Abdoellah
Itjis
Kosim
Effendie

wa kepandoean itoe perk. permainan
anak2. Tetapi djika disangka demikian

6. Dahlan

poen —

7. Dini

dari Bogor
5
5
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5. Agoes Soebroto

bagi mereka jg beloem tahoe-

Hg

Iskandarbrata memberikan sedikit pe oesoel, berhoeboeng dengan perminta
an. Regnaultverf fabrieken oentoek
nerangan atas motie itoe.
Kemoedian
t. Atik Soeardi mema membeli tanah 4.000 m2, adf 2.35
per m2.
Djadi tidak seperti biasa
djoekan alasan2?nja.
Menoeroet spr. gemeente tidak akan f 2.50 per m?, Tanah itoe letaknja di
belakang fabriek tsb.
meroegi oleh penoeroenan itoe.
Sesoedah dioendi, akan permintaan
Kata spr. keloearga-keloearga jang
mati tidak soeka djika majat familienja itoe diloeloeskan seperti biasa tegen
k
'itoe
dikoeboerkan setjara gratis- 9 'anggauta.
lj ken. Oleh sebab itoe,
maka orang | Voorzitter memberitahoekan poela,
Natarief |bahwa dari Mentengschool ada 831 jg
jg 1 tidak
mampoeh, lantaran
moerahan, jalah f 1, akan toeroet mem loeloes dan 8 jg tidak loeloes dan da
ada
22 anak
bajar, sedang selandjoetnja kedjadian ri Gondangdiaschool
pergeseran
dari kelas tiga ke kelas moerid jg loeloes dan 2 orang ta'loeloes.
doea, sebab tarief tjoema f3.
Achirnja voorzitter memberitahoeWethouder Mr. Hadi tidak setoedjoe dengan penoeroenan itoe, tapi kan, bahwa toean2 Tijn dan E1achirnja motie toean Atik Soeardi di lendt akan berhenti sebagai anggau
terima.poela dengan 21 lawan 7 soea ta gemeenteraad, lantaran maoe verlof ke Holland. Spr. Mmenjatakan teri
ra.
Sesoedah itoe maka
dimadjoekan ma kasih pada kedoea anggauta itoe
visiestuk dari beslit oentoek schorsing oentoek djasanja.
brandweerman H. Aneru.
Dalam rondvraag toean2 Tijn dan
Toean Lumenta memprotest keras Ellendt menjatakan terima kasih atas
atas perlakoean commandant Brand- nama IKV. fractie mendesak lagi soe
weer, ketika schorsing itoe dilakoekan. paja patoeng Pieter Erberfeld diboeang
Sehorsing itoe kedjadian tengah ma sebab memberikan pemandangan jang
lam djam 12, dan jang tersangkoet menjolok mata.
dioesir keroemah dengan diiring. Spr.
B. en W. djawab hal itoe akan di
memprotest atas kedjadian itoe.
landjoetkan pada Pemerintah, 'sebab
Burgemeester mendjawab bahwa ko dalam hal ini Pemerintah jang lebih
djadian itoe ada berbahaja, sehingga koeasa.
dianggap
perloe centoek bertindak
Djam 10.30 persidangan ditoetoep.
demikian.
Burgemeester
sendiri diberitahoekan itoe malam dengan perantaraan
telefoon. Akan tetapi ke—-g—m

ada betoelnja djoega. Sebab memang
S. Sahalim
2
tidak akan dipoengkir, dalam Kepan- 9. Tan Koen Tiong ,,
::
di Semarang
doean sipemimpin (pendidik) mema- 10. Abd. Badjened
,,
soedah dipersembahkan oleh anak-a soekkan didikannja itoe dengan djalan 11. Soepadi
naknja di Mataram, paling sedikit bermain2, jg njata2 dengan djalan ini 12. Djajoesman .
» Djakarta
tiga atau empat kalinja, mengingat telah dapat menghatsilkan boeah.
113, Nona
Roekiah
)
» Soekaboemi
rsediaannja lebih lama, begitoepoenj | Tiap2 golongan masing2 mempoenjai 14. Nona Oedah
Ban
:
Lena
ata
Semarang lebih banjak haloean sendiri.— Oleh karena itoe, ti 15. Nona Oedjah
.,
»”
dan lebih kaja daripada orang orang dak loepoet poela dalam kepandoean, 16. Djedje
Le
djadian - itoe tentoe
t
terseboe
oesaha
Mataram Dan dengan
tempat mendidik anak2nja berbeda2 17. Tan Soen Ban
“Idengan teliti.
djoe
lainnja,
tjabang
djoega
kami jakin
poela dasar dan toedjoeannja. Akan 18. Soewarno
3 mendua
2
pe
ga tidak ketinggalan orang orang loe tetapi dalam garis2 besar, maksoednja
pa
ie
tidak
sympath
akan
h
berdjaoehan
dari pada apa
ar TS. jang menaroe
Banjaknja pengiriman karet
da TS. dengan tjara demikian atau de jg saja katakan dibawah ini:
ngan oesaha lain jang cha lal, akan le: — Kepandoean jaitoe tempat:
Angka-angka pengiriman karet dari
3

akan pendapatannja
Kami pertjaja
lebih banjak daripada jg

»

bih giat djoega toeroet be

Tanah airnja,

djoega orang orang Djakarta sini jang

C,

Madoera 4370318, karet

|

Mendidik

pandoe2nja,

tanah seberang

soepaja

7283723,

baik dan tabi'at kesatrija.
pemimpi
“.d. Berichtiar soepaja pandoe2nja
datang kemari birpidato, tentoe tidak tahoe akan kewadjiban dan tanggoe
akan ketinggalan! —
ngannja dan pertjaja kepada diri sen
|

e. Beroesaha soepaja pandoe2nja
Imempoenjai badan fikiran jang sehat
hg kosa "ai
33
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menimpah kepada rc

erkoempoelan
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ahan atau negeri,

ka di izink.n memakai
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itoe, dengan tiada

padjaknja lagi) dan sedjoemblah kira
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ng
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cursus telah | di:

ada buentoet Mei
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rdeka) dan Banka dan Djadja
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mendapat
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ngan

da
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(Voorzitter ExamencommissieJada men |
| dimoeat toe-| dapat keroesakan didjalanan antara|
:

“#Djakarta

ada

i'jang dibawah penga
ntoek Riouw (daerah |

Oleh karena itoe wa-|6

dan” Bogor, maka

Da

gramma, jaitoe baroe bisa dimoelai| (ketjoeali B
ilpoekoel 9,30 pagi, dan examen com| noeli, maka
2. Imissie adalah dibawah pimpinan t. t.| ketinggalan
il Dr. Soebroto' Voorzitter, P. Soeriodi- mana tidak

ya

'Ipoetro Secretaris. Leden t. t. A. Noef| boelan Mei, &

Di

'ggal 31 Decemberakan

3xport 612

kg.

akan ada
itara lain-lainnja
so'al pendirian. Teroetama poela bagi Karprawi, Tasban, Soegondo, Masco, | kabarkan oleh Anip— Aneta.
Rak
mamak panen
mereka jang menghendaki perbaikan Doele Abdullah dan t.. Soewirdjo

“ Tahan

sam

di

Toko

Delima

Toko
Toko

M.I. Maasoem
H. Ibrahim

Di

Sawah

Toko
|

DARAT

Senen

Toko Mohd, Tahir
Toko Merapi

ton, dari djoemblah
ad ajang diexport dalam
ng dari Januari
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Ditanggoeg
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1 Soematera Timoer
alis), Atjeh dan Tapa

tentoe tidakkklrasa dan Soeriosoedirdjo. Dan sebagai (pai Mei tjoem:
Demikianl:
bosan2nja memperhatikan hulpcommissie adalah t. t. Darmin,

IL

HARGANJA
MOERAH

oh 16 boelan sebeloem
am Mei tidak diexport. |
da karet anak negeri jang
aart 1935 dibawah penga|

examen| tang

i|tidaklah bisa dimoelai menoeroet pro

tiap2 jang dinamakan :
tahoe akan kewadjibannja,

Ra

ra af boeat sementara)

Di Bogor.|

membantoe

Memang soedah se:

boe-

Kepandoeannja.

gor afdeeling Typisten

«

Pn

keloear

dalam

11936.

Idilangsoengkan
federatie
pen (oedjian mengetik
d examen Ty |

(EK

Hoofd der School.

eming dan karet

kaoem toea kepada

roemah-

Be

gta
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Kk negeri

kembali diberinja toendjangan sekedar | Sebagaimana telah dicemo
emkan, |
nja oentoek ongkos2.
:
| maka pada tg. 7 Juni jl. (hari
g|
“Pertoeloengan dari loear diharap goe) di Instituut , Burtama"MinBo

poela.

JULIANA

mewudpaun
sos

membajar

memakai komser (ta' oesah

tg.

baroe

Moelai dari 1 Juni 1936 moerid-moerid baroe soedah boleh diterima.
Anak-anak jang akan dimasoekkati seboleh-bolehnja dibawa kesekolah.

ke Japan|

(kabar

makrid
di

PALEMBANG

Melajoe.

a lainnja

betapa besar sokongan

serta bantoeannja

el

toecan

H.I.S.

penghabi

6411 tons

'Aneta mengabarkan dari Singapore
bahwa a
angka sesoedah diper
ngiriman karet Britsch
oelan Mei ada 46568

'Ipandoean,
Tjoba toean tengok dilain bangsa

karenanja atas #

pada

adalah

tanah

memasoek

anak toean keperkoempoelan

djiwa. Keroegian ditaksir
hati jang mendjadi

Dari

Kepandoean

fikiran, wang, dan

djoemblah 18 roema
kali. Oentoeng tidak memak:

mendirikan

diatas,

2

|

Oleh karena itoe, saja disini me
Ingandjoerkan, sokong dan bantoean

disitoe. Sedjoemble

Oleh

singkat

boelan Mei

sIkepandoean itoe adalah soeatoe per|
jg. |koempoelan jang membantoe memper
lek pendidikan bangsa.

t

telah tes

sangat

Dengan keterangan

n-|saja rasa tjoekoep dimengerti, bahwa

dikampoeng “Aji
pea ond.

san

kerapkali

#diri.

pen

doedoek pada exporteur2 jg diakoe di

soedah lama mengenal Taman Siswa mereka mempoenjai boedi pekerti jang tanah tanah seberang
ra sebagai

Ki Hadjar Dewanta
dengan nnja,
jang soedah

onderneming

karet

diselidiki

Meneriii
|

a. Mendidik pandoe2nja, agar mere Indonesia keloear negeri dalam boelan
pendapa, ika tjinta kepada agamanja,
BE
ag Mei ada seperti berikoet, Karet on
| b. Mendidik pandoe2nja, agar mere derneming dari Poelau Djawa dan
jang akan mendjadi soeatoe monument,
soeatoe symbool dari roch Taman Sis ka bergoena fjinta dan bergoena bagi

akan lekas berdirinja itoe

wa. Moedah moedahanlah! Begitoepoen

akan

E

tama mengoedji “dari hal ketjepatan,
kedoea kalinja mengetik soerat dengan
Amerikaansche methode, dan ketiga
kalinja jalah mengetik staat.
Candidaten2 jg. toeroet examen ter
seboet semoeanja adalah 26 candidaten

lagi, bahwa masjarakat jad. nanti akan
,Pendapa“ atau didoedoeki oleh anak2 kita jg sekarang.
»Soerambi“ dari Persatoean TamanOleh karena itoe, memang soedah
siswa jg akan didirikan di poesat T.S. selajaknja, bila pada waktoe ini bangsa

keperloean

goena

-

oeang jg soedah

rang

Besar

Malaya

KIA Oam,

beberapa nasehat kepada pemoeda2 terbatas, ditetapkan atas f60 dan
Sesoedah selesai dengan membitjara
itoe, jaitoe tjara?nja : mereka :haroes dj
kan punten hoofdagenda, maka burgef5.
mengetik soerat, staat (balans)baikpoen | NA
Sesoedah diperdebatkan motie ini meester memadjoekan punt jg tidak
dengan stencil maoepoen dengan car diterima dengan 21 lawan 7 soeara. dimadjoekan, jalah oentoek memberibon. Djoega beliau tidax loepa mene
Bersama
itoe
dimadjoekan motie kan koeasa pada burgemeester soepaja
rangkan tjara2nja Typisten2 jg. beker Atik Soeardi dan t. Djajaprawira de- dengan merdeka bertindak berhoeboeng
.dja di kantoor2, jaitoe apaldan bagaima ngan disokong oleh t. Iskandarbrata, dengan penagihan hoetang B.V.M.
na mereka haroes bekerdja.
:
masjarakat,
haroes
selaloe
memperhati
"
jalah soepaja tarief tanah pekoeboeran pada gemeente, sedjoemlah f 143.000.
Goena.,Pendapa Tamansiswa
Sesoedahnja Examencommissie mem oentoek kelas doea dari f4.— “ditoekan dan monjokong adanja pendidikan
Pemberian machtiging itoe disjahberikan beberapa penerangan? maka roenkan djadi f 3.— dan oentoek kelas kan, dengan ditjatat t.. Wessel stem
Sebagaimana telah dimoeatkan da- anak2nja.
Neni
'lam ,Pemandangan" ini, hingga seka
Sebab soedah tidak boleh disangkal examen baroelah dimoelai, jaitoe per tiga dari f1.50 djadi ff,—. Toean tegen. Selain itoe dimadjoekan poela
dikoempoelkan
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